
 

 

APSTIPRINU: 

               Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja  
               ____________________________K.Elksnīte 

   Kandavā, 2017.gada 2.oktobrī 

P A S Ā K U M U  P L Ā N S  
2017. gada oktobris 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

16:00-19:30 

“Zig-Zag 2017” 

Orientēšanās 

sacensību seriāla 

noslēguma posms 

Kandavā bērniem, 

jauniešiem un 

pieaugušiem. 
Sacensību 

organizatoriskais 

punkts skeitparkā, Zīļu 

iela 2, Kandava 

(Organizē orientēšanās 

klubs Ziemeļkurzeme, 

sporta klubs Kandava 

un jauniešu centrs 

Nagla) 

Informatīvais 

seminārs 

novadu/pilsētu 

interešu izglītības 

vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas 
jomas koordinatoriem 

VISC, Strūgu iela 4, 

Rīga 

 

Seminārs 

skolotājiem, 

projekta "Ieraugi, 

atklāj, saglabā" 

dalībniekiem 

Dabas izglītības 

centrā 

"Ziemeļvidzeme" 

Salacgrīva, Rīgas iela 

16, LV-4033 

 

Award jauno 

vadītāju apmācības 
Strūgu iela 4, Rīga 

 

Ģeogrāfiskā spēle 

“Latvija” 5.-.9.kl. 

skolēniem 

9.00 KKMV 

10.00 Zantes pmsk. 

11.00 Zemītes pmsk. 

12.00  Cēres pmsk. 

13.00 Vānes pmsk. 

15.00-18.00 KIVS 

Kandavas Award 

vienības dalība 

sadraudzības 

pasākumā 

“Jaunjelgavas spicā 

nakts!” 

Jaunjelgavas kultūras 

namā 

(Jauniešu centrs Nagla) 

 

  

  



 

 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

Karjeras nedēļa 2017 

Tematiskās klases stundas, pēcpusdienas, pasākumi un aktivitātes Kandavas novada skolās. 

Grupu un individuālās karjeras konsultācijas. 

Sadarbība ar Kandavas novada uzņēmējiem, pašnodarbinātajiem, zemnieku saimniecībām un spilgtām personībām. 

  

Futbols /zēni/. 

2006./2007.g.dz., 

2004./2005. g.dz.,  

2002. /2005.g.dz., 

1998./2001.g.dz.  

 

Cēres pamatskolā  

plkst 9:30 

 

Izglītības iestāžu 

vadītāju seminārs 

par PPDKN 

Plkst. 13.00 

Izglītības pārvaldē 

Radošās darbnīcas 

“Skolēnu pilsoniskās 

līdzdalības 

sekmēšana 

audzināšanas 

procesā” Latvijas 

valsts simtgadei 

veltītā pasākumu 

cikla “Pilsoniskās 

līdzdalības un labo 

darbu maratons” 

ietvaros, 

Talsi 

  

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 

Seminārs skolu teātru 

režisoriem, kas 

gatavojas Latvijas 

valsts 100gadei 

veltītajam skolu 

teātru festivālam 

"..un es iešu un iešu" 

Valmieras Viestura 

vidusskola, Viestura 

aleja 3, Valmiera 

 

Jaunatnes 

starptautisko 

programmu 

aģentūras organizētas 

apmācības par 

Jaunatnes stratēģiju 

pašvaldībās 

Rāmavas muiža, Rīga 

(Jauniešu centra Nagla 

pārstāvis) 

Jaunatnes 

starptautisko 

programmu aģentūras 

organizētas 

apmācības par 

Jaunatnes stratēģiju 

pašvaldībās 

Rāmavas muiža, Rīga 

(Jauniešu centra Nagla 

pārstāvis) 

 

Pedagoģiski 

medicīniskās 

komisijas sēde 

Plkst 14:00, Izglītības 

pārvaldes 1. stāvā 

Ventspils Jaunrades 

nama Kausa izcīņa 

robotikā 

Ventspils Jaunrades 

nams, Maiznieku iela 

11, Ventspils 

  

  



 

 

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 

AK priekšsēdētāju 

padomes sēde 

Plkst 10:00,  

Tukuma 2. pamatskolā 

 

23. - 27. oktobris 

Profesionālās 

kompetences 

pilnveides maksas 

kursi tautas deju 

skolotājiem 

A. Daņiļeviča deju 

skolā, Lāčplēša ielā 

106, korp.1, Rīgā 

 
Mūsdienu deju 

pedagogu 

profesionālās 

kompetences 

pilnveides 36 stundu 

kursi "Jaunākās 

metodes mūsdienu 

deju mācību 

programmu 

veidošanā" 

A.Daņiļeviča Deju 

skola "Dzirnas", 

Brīvības gatve 224 k-5, 

Rīga 

 

VISC informatīvais 

seminārs par 

Starptautisku 

jauniešu 

pašaudzināšanas 

programmu Award 

VISC, Strūgu iela 4, 

Rīga 

(Jauniešu centra Nagla 

pārstāvis) 

Profesionālās 

kompetences 

pilnveides maksas 

kursi tautas deju 

skolotājiem 

A. Daņiļeviča deju 

skolā, Lāčplēša ielā 

106, korp.1, Rīgā 

 
Mūsdienu deju 

pedagogu 

profesionālās 

kompetences 

pilnveides 36 stundu 

kursi "Jaunākās 

metodes mūsdienu 

deju mācību 

programmu 

veidošanā" 

A.Daņiļeviča Deju 

skola "Dzirnas", 

Brīvības gatve 224 k-5, 

Rīga 

 

Ekskursija uz Latvijas 

Mākslas muzeju un 

Romu kultūras centru 

Rīgā  

Projekta “Stereotipu 

mazināšanas un 

savstarpējās izpratnes 

veidošana caur vizuālās 

mākslas kultūras 

izpausmēm” ietvaros 

(Jauniešu centra Nagla 

bērni un jaunieši) 

 

Profesionālās 

kompetences pilnveides 

maksas kursi tautas 

deju skolotājiem 

A. Daņiļeviča deju 

skolā, Lāčplēša ielā 106, 

korp.1, Rīgā 

 
Mūsdienu deju 

pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides 

36 stundu kursi 

"Jaunākās metodes 

mūsdienu deju mācību 

programmu 

veidošanā" 

A.Daņiļeviča Deju skola 

"Dzirnas", Brīvības 

gatve 224 k-5, Rīga 

Informatīvs 

seminārs izglītības 

pārvalžu un 

pašvaldību izglītības 

speciālistiem par 

valsts 

pārbaudījumiem 

vispārējā vidējā 

izglītībā. 

plkst.10.30 VISC, 

Strūgu iela 4, Rīga 

 

Profesionālās 

kompetences 

pilnveides maksas 

kursi tautas deju 

skolotājiem 

A. Daņiļeviča deju 

skolā, Lāčplēša ielā 

106, korp.1, Rīgā 
 

Mūsdienu deju 

pedagogu 

profesionālās 

kompetences 

pilnveides 36 stundu 

kursi "Jaunākās 

metodes mūsdienu 

deju mācību 

programmu 

veidošanā" 

A.Daņiļeviča Deju 

skola "Dzirnas", 

Brīvības gatve 224 k-

5, Rīga 

 

16:00 

Radošā mākslas 

pulciņa izstādes 

atklāšana 

Kandavas novada 

skolotāju rudens 

konference plkst.9.00 

– 12.30 Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolas zālē 

Lektori : Aleksis 

Daume ( Rīga) un 

Ieva Smildzēja (Talsi) 

 

Profesionālās 

kompetences 

pilnveides maksas 

kursi tautas deju 

skolotājiem 

A. Daņiļeviča deju 

skolā, Lāčplēša ielā 

106, korp.1, Rīgā 
 

Mūsdienu deju 

pedagogu 

profesionālās 

kompetences 

pilnveides 36 stundu 

kursi "Jaunākās 

metodes mūsdienu 

deju mācību 

programmu 

veidošanā" 

A.Daņiļeviča Deju 

skola "Dzirnas", 

Brīvības gatve 224 k-5, 

Rīga 

11:00-15:00 

Kandavas novada 

kafijas un tējas 

svētku bērnu un 

jauniešu aktivitāšu 

organizēšana 

Kandavas promenādē 

(Jauniešu centra 

Nagla pārstāvji) 

 

 

 



 

 

 Projekta “Stereotipu 

mazināšanas un 

savstarpējās izpratnes 

veidošana caur 

vizuālās mākslas 

kultūras izpausmēm” 

ietvaros 

(Jauniešu centra 

Nagla zālē) 

30. 31. 1. 2. 3. 4. 5. 

17:00 

Izbraukuma 

pasākums  

Zantes jauniešiem 

Zantes kultūras nams 

(Jauniešu centrs Nagla 

– mobils jaunatnes 

darbs) 

      

 

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

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

Informācija par jauniešu centra Nagla plānotajām aktivitātēm katrā mēnesī pieejama šeit - http://jcnagla.lv/menesu_plani 

 

http://visc.gov.lv/talakizglitiba/vispizgl/info.shtml
http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/maseminari/
http://jcnagla.lv/menesu_plani

