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P A S Ā K U M U  P L Ā N S  
 

2018. gada septembris 
 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA 

     1 2 

       

3 4 5 6 7 8 9 
“No kļavas pirmā 

lapa ris,  

Nāk skolas sētā 

septembris…” 

Zinību diena 

novada skolās 

9.00 - Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

11.00 - Kandavas 

internātvidusskola 

9.00 Cēres 

pamatskola 

9.30 – Vānes 

pamatskola 

11.00 – Kandavas 

novada Zantes 

pamatskola 

9.00 – Zemītes 

pamatskola 

15.00 – Kandavas 

Mākslas un mūzikas 

skola  

13.00 – Kandavas 

Deju skola  

10.00 – Kandavas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

“Zīļuks” 

9.00 –  Kandavas 

Lauksaimniecības 

tehnikums 

  

 
5. – 9. klašu projekta 

“Latvijas Skolas soma” 

pasākums “Arēnā Rīga” 
plkst.16.00 izbraukšanas 

laiks un vieta tiks saskaņota 

ar katru skolu 

 

 10. Award 

rudens talka 
"Likteņdārzs", 

Kokneses 

novads  

 

 
 



10 11 12 13 14 15 16 

  Izglītības iestāžu 

vadītāju seminārs 
plkst.10.00, Kandavas 

K. Mīlenbaha 

vidusskolā 

    

17 18 19 20 21 22 23 

Valodu jomas  

skolotāju 

(svešvalodas, 

latv.val.) 

sanāksme 

plkst.15.00, 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā  

 

Repertuāra 

apguves seminārs 

pilsētu/ novadu 

tautas deju 

kolektīvu 

virsvadītājiem un 

deju kolektīvu 

vadītājiem, 17.-

18.septembris 

Rīgas Tehniskā 

koledža, Braslas 

iela 16 

Sociālās un pilsoniskās 

jomas( vēsture, sociālās 

zinības, filozofija, reliģija) 

skolotāju sanāksme 

plkst.15.00 Kandavas 

K.Mīlenbaha vidusskolā 

 

Pedagoģiski medicīniskās 

komisijas sēde plkst. 14.00,  

Izglītības pārvadē 

 

Zemgales reģiona sporta 

skolotāju seminārs 

plkst.11.00, Bauska 

 

Repertuāra apguves 

seminārs pilsētu/ novadu 

tautas deju kolektīvu 

virsvadītājiem un deju 

kolektīvu vadītājiem Rīgas 

Tehniskā koledža, Braslas 

iela 16 

 

Seminārs Mūsdienu deju 

pedagogiem, novadu 

koordinatoriem, VISC, 

Strūgu iela 4, Rīga 

Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

jomas ( mūzika, 

vizuālā māksla) 

skolotāju sanāksme 

plkst.15.00 Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

 Dabaszinību jomas skolotāju 

sanāksme ( dabaszinības, 

ķīmija, fizika, bioloģija, 

ģeogrāfija) plkst.14.00 

 

Matemātikas jomas skolotāju 

sanāksme plkst.15.00 

Kandavas K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

 

Tehnoloģiju jomas ( datorika, 

informātika, mājturība un 

tehnoloģijas) skolotāju 
sanāksme plkst.16.00 

Kandavas K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

 

Seminārs pašvaldību interešu 

izglītības speciālistiem un 

interešu izglītības iestāžu 

vadītājiem VISC, Strūgu iela 4, 

Rīga 

OLIMPISKĀ DIENA 
plkst. 9.30 Kandavas K. 

Mīlenbaha vidusskolas 

stadionā  

  

24 25 26 27 28 29 30 

Bērnu nometņu 

vadītāju kursi (72 

stundas un 36 

stundas),  24.-

29.septembris 

Madona 

 

Pirmsskolas jomas 

skolotāju sanāksme plkst. 

15.00  Kandavas 

K.Mīlenbaha vidusskolā 

Seminārs pašvaldību 

vides interešu izglītības 

koordinatoriem,  VISC, 

Strūgu iela 4, Rīga 

Veselības ministrijas 

seminārs “Pirmsskolas un 

sākumskolas izglītības 

iestāžu pedagogiem par 

mutes un zobu veselības 

veicināšanu saistībā ar 

veselīga uztura 

paradumiem’’ plkst.9.00 

Pedagogu 

profesionālās 

kompetences 

pilnveides seminārs 

tehniskās jaunrades 

pulciņu skolotājiem, 

Rīgas Motormuzejs, 

S.Eizenšteina iela 6, 

  



reģistrācija, seminārs no 

10.00-15.00, Kandavas 

K.Mīlenbaha vidusskolā 

reģistrēšanās visiem 

interesentiem. Semināra 

noslēgumā Apliecība (6h) 
https://goo.gl/forms/gW8Ewj5cdIn
KM0eJ2 
 

Kandavas novada skolēnu 

rudens kross plkst.10.00 pie 

Teteriņa ezera  

Veselības un fiziskās 

aktivitātes jomas skolotāju 

sanāksme(sporta skolotāji) 

 

Seminārs mūzikas skolotāju 

metodisko apvienību 

vadītājiem, VISC, Strūgu iela 

4, Rīga 

   

The Duke of Edinburgh's 

International Award Latvia 

jauno vadītāju apmācības, 
27.-28.septembris VISC, 

Strūgu iela 4, Rīga  

 

Rīga 

  

 

Iesūtīt/iesniegt:   
Līdz 05.09.2018. Kandavas novada izglītības iestāžu vispārizglītojošo un pirmsskolu izglītojamie Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) 

līdz 05.09.2018. iesniegt pieteikumus pedagogu apbalvošanai “Gada skolotājs” un IZM Atzinības rakstiem Skolotāju dienā vadītājai J.Šnikvaldei 

Līdz 05.09.2018. sarakstus, kuri bez attaisnojoša iemesla kavējuši izglītības iestādi pirmajās mācību dienās, bet skaitās skolēnu skaitā izglitibas.parvalde@kandava.lv 

Līdz 28.09.2018. elektroniski informāciju par projektu (nedēļas vai dienu) norises laiku liene.snikvalde@inbox.lv  

 

 

 

Informācija:   Informāciju  par  pedagogu tālākizglītības piedāvājumu VISC mājas  lapā – http://visc.gov.lv/talakizglitiba/vispizgl/info.shtml 
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