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P AS ĀK U M U    P L ĀN S  
2015. gada oktobris 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA 

   1 2 3 4 

   Mūzikas skolotāju 

MA vadītāju 
seminārs, Strūgu 

ielā 4, Rīgā 

Krievu valodas skolotāju 

konference plkst.8.30, BSA, 

Lomonosova iela ¼, Rīga 

 

 

5 6 7 8 9 10 11 

Bērnu fonda pasākums 
plkst.11.00, Latvijas 

Nacionālajā bibliotēkā, 

Rīgā 

Futbols 7:7 

plkst.9.30, Cērē 

2004./2005.dz. 

2002./2003.dz. 

2000./2001.dz. 

1996./1999.dz. 

 

 

Pedagoģiski 

medicīniskās 

komisijas sēde 
plkst.10.00 

Kandavas novada 

Izglītības pārvaldes 

zālē 

 

Vācu valodas MA 

vadītāju seminārs, 
Torņa iela 1, Gētes 

institūts, Rīga 
 

Interešu izglītības 

vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas 

koordinatoru 

seminārs 

plkst.10.30 VISC, 

Strūgu iela 4, Rīga 
 

Diskusiju klubiņš 

jauniešu centrā 

“Nagla” plkst 16.00 

Sīkāka informācija 

par nodarbībām: 

www.jcnagla.lv  

Starpnovadu 

pieredzes 

apmaiņas 

pasākums 

 

Izglītības 

pārvalžu 

speciālistu 

seminārs 

plkst.10.30 Rīgas 

Valsts 2.ģimnāzijā 

 

 

 

Bērnu nometņu 

vadītāju kursi bez 

pieredzes 
(72stundas)  

8.-10.oktobris Rīga 

Latvijas matemātikas 

skolotāju apvienības 

konference „Kā skolotājs zina, 

ka skolēns mācās”, Rīgā. 

Reģistrēšanās 

http://lielvards.lv/kompetences-

centrs/notikumi  

 

Informatīvs seminārs 

programmas Award 

vadītājiem , 

Award vadītāju profesionālās 

kompetences 

pilnveides seminārs 

VISC, Strūgu iela 4, Rīga 

  

12 13 14 15 16 17 18 

Kulturoloģijas un 

filozofijas MA vadītāju 

seminārs, LKA, Ludzas 

iela 24, Rīga 

Tautas deju 

kolektīvu 

vadītājiem 

repertuāra 

apguves seminārs 

Bioloģijas , ķīmijas, 

dabaszinību 

skolotāju 

izbraukuma 

seminārs uz  jauno 

„Ejam droši 

dabā” projekta 

noslēgums 

plkst.14.00 Atpūtas 

bāzē „Plosti”. Tiek 

Angļu valodas skolotāju 

seminārs plkst.12.00 Kandavas 

internātvidusskolā 

 

Krievu valodas (svešvalodas) 

Latvijas 

fizikas 

skolotāju 

asociācijas 

17.konference, 

 

http://www.jcnagla.lv/
http://lielvards.lv/kompetences-centrs/notikumi
http://lielvards.lv/kompetences-centrs/notikumi


VEF Kultūras pils 

no 10.00 līdz 15.00 
Dabaszinību 

fakultāti, Rīgā. 

Izbraukšana no IP 

8.00 

 

Angļu valodas 

skolotāju MA 

vadītāju seminārs, 

Strūgu iela 4, Rīga 
 

Kandavas novada 

Skolēnu parlamenta 

tikšanās  

plkst.15.00 jauniešu 

centrā “Nagla” 

Diskusiju klubiņš 

jauniešu centrā 

“Nagla” plkst 16.00 

aicinātas piedalīties 

visas novada 

skolas, arī tās, 

kuras nav izgājušas 

maršrutu dabā 

 

Bērnu nometņu 

vadītāju kursi bez 

pieredzes  

(72 stundas) 

 15.-17.oktobris 

Rīga 

 

MA vadītāju seminārs 

plkst.10.00, Lomonosova iela ¼, 
BSA, 409.aud., Rīga 

 

Pedagoģiski medicīniskās 

komisijas vadītāju seminārs, 

RTU, Rīga 

 

Latvijas fizikas skolotāju 

asociācijas 17.konference, 

Aizkrauklē 

Aizkrauklē 

19 20 21 22 23 24 25 

Konference par 

lasītprasmi sākumskolā un 

pirmsskolā „Pirmsskola, 

sākumskola, lasīšana, 

patikšana”, LNB Bērnu 

literatūras centrs, Rīgā. 

Pieteikties līdz 

10.10.2015.elektroniski 

VISC mājas lapā sadaļā 

Vispārējā izglītība –

Aktuālā informācija. 

Latviešu valodas 

un literatūras 

skolotāju MA 

vadītāju seminārs 
plkst.10.00, Strūgu 

iela 4, Rīga 
 

Tautas deju 

kolektīvu 

vadītājiem 

repertuāra 

apguves seminārs 
VEF Kultūras pils 

Matemātikas 

skolotāju MA 

vadītāju seminārs 

plkst.10.00, Strūgu 

iela 4, Rīga 
 

Diskusiju klubiņš 

jauniešu centrā 

“Nagla” plkst 16.00 

Bioloģijas 

skolotāju MA 

vadītāju seminārs 

plkst.10.00, Strūgu 

iela 4, Rīga 

Kandavas novada izglītības 

iestāžu vadītāju seminārs 

plkst.10.00 Kandavas novada 

Izglītības pārvaldē 

 

Zemgales reģiona sporta 

skolotāju seminārs, Dobelē 

  

26 27 28 29 30 31 1 

Sociālo zinību MA 

vadītāju seminārs(vieta 

tiks precizēta) 

 

Oxford University Press 

Latvia  rīkotais seminārs 

angļu valodas 

Mājturības 

skolotāju (zēnu) 

seminārs 

plkst.10.00 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

Pirmsskolas un 

sākumskolas 

skolotāju seminārs 

plkst.9.00 Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

 

Ģeogrāfijas 

skolotāju 

izbraukuma 

seminārs , Rīga 

 

Vizuālās mākslas 

MA vadītāju 

Latvijas skolu i-Tehnoloģiju 

Ekspozīcija LatsTE 2015 

informātikas un 

programmēšanas skolotājiem, 
Ķeguma komerczinību 

vidusskolā 

  



skolotājiem plkst.10.00, 

Rīgā.Izbraukšana no IP 

plkst.7.50 
 

26.-30.oktobris, 

 Deju studija "Dzirnas" 

Pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides 

kursi tautas deju 

skolotājiem (36 stundas) 
 

26.-31.oktobris, Kuldīga 

Bērnu nometņu vadītāju 

kursi -apvienotā grupa: 

vadītājiem ar pieredzi - 36 

stndas un bez pieredzes - 

72 stundas 
 

26.-

30.oktobris,plkst.10:00 

VISC, Strūgu iela 4, Rīga 

Pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides 

kursi „Aktualitātes 

mūsdienu deju interešu 

izglītības programmas 

veidošanā” 36 stundu 

apjomā 

 

AK priekšsēdētāju 

padomes sēde 

plkst.10.00 Tukuma 

novada Izglītības 

pārvaldes zālē 
 

Sporta skolotāju 

MA vadītāju 

seminārs(vieta un 

laiks tiks precizēti) 

Skolotāju 

meistarklases 

plkst.10.00.Pasniedz 

Kandavas novada 4. 

pakāpju pedagogu 

profesionālās darbības 

kvalitātes novērtēšanā 

ieguvēji. Temati un 

norises vieta tiks 

nosūtīti skolām. 
 

Direktoru vietnieku 

mācību darbā 

seminārs plkst.12.30 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 
 

 Diskusiju klubiņš 

jauniešu centrā 

“Nagla” plkst 16.00 

seminārs, Alberta 

iela 12-9, Jāņa 

Rozentāla un 

Rūdolfa Blaumaņa 

muzejs, Rīga 

 

Latvijas skolu i-

Tehnoloģiju 

Ekspozīcija 

LatsTE 2015 

informātikas un 

programmēšanas 

skolotājiem, 
Ķeguma 

komerczinību 

vidusskolā 

 

Iesūtīt:   
līdz 06.10.2015.skolēnu sarakstus, kuri bez attaisnojoša iemesla kavējuši izglītības iestādi (atbilstoši izstrādātajai kārtībai novadā uz e pastu  
līdz 07.10.2014. mācību iestādēm iesūtīt interešu izglītības pulciņu darba grafiku 2015./2016.m.g. uz e-pastu zigita.karklina@knip.lv  
līdz 26.10.2015. pieteikumu 7.kl.sociālo zinību olimpiādei elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv  

 

Iesniegt: 

Līdz 23.10.2015. 1.-4.klašu konkursa „Ar ko es lepojos savā pilsētā/pagastā” darbus Kandavas novada izglītības pārvaldē J.Šnikvaldei 

 

 
 

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

http://visc.gov.lv e-mācību vide; http://www.izm.gov.lv/lv/pedagogiem/pedagogu-profesionala-pilnveide,  http://mii.lv/ 

mailto:zigita.karklina@knip.lv
mailto:liene.snikvalde@inbox.lv
http://visc.gov.lv/talakizglitiba/vispizgl/info.shtml
http://visc.gov.lv-/
http://www.izm.gov.lv/lv/pedagogiem/pedagogu-profesionala-pilnveide


    Informācija par plānotajiem mācību priekšmetu MA  vadītāju semināriem janvārī VISC mājas lapā - http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/maseminari   

 

VISC  organizē diagnosticējošos darbus par ceļu satiksmes drošības jautājumiem 4.kl.no 2.11.-6.11. un 8.kl. no 9.11.-13.11.2015. 

Skolas var pieteikties līdz 15.oktobrim VISC mājas lapā sadaļa Vispārējā izglītība- Aktuālā informācija 

http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/maseminari

