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Kandavas novada
Izglītības pārvaldes vadītāja J. Šnikvalde
Kandavā, 2018. gada 28. septembrī

PASĀKUMU PLĀNS
2018. gada oktobris
PIRMDIENA
1

8

OTRDIENA
2
Seminārs skolu teātru
režisoriem un skolēnu
skatuves runas
pedagogiem
VISC, Strūgu iela 4,
Rīga
9

TREŠDIENA
3
3.-5.oktobris Bērnu
nometņu vadītāju kursi
( 36 stundas)
VISC, Strūgu iela 4, Rīga

10

CETURTDIENA
4

PIEKTDIENA
5

Seminārs
novadu/pilsētu
interešu izglītības
vizuālās un vizuāli
plastiskās mākslas
jomas
koordinatoriem
VISC, Strūgu iela 4,
Rīga

Kultūras izpratnes un
pašizpausmes mākslā
jomas (mūzika, vizuālā
māksla) sanāksme
plkst. 16.00
Kandavas
K. Mīlenbaha vidusskolā

Futbols 7:7 (vecuma
grupa - 2000.-2008.g.dz.)
9.30, Cēre

SVĒTDIENA
7

Seminārs ‘’Bērnam
drošs bērnudārzs”
SKOLOTĀJU

plkst.9.00, Kareivju iela 7,
Talsi

DIENA

11

12

Karjeras nedēļas aktivitātes jauniešu centrā “Nagla” – tematiskās nodarbības un aktivitātes
Kultūras izpratnes un
pašizpausmes mākslā
mācību jomas un
Valodu jomas
koordinatoru
seminārs 10.00
Biznesa augstskola
“Turība”, Graudu iela
68

SESTDIENA
6

IZM apmācības “Jaunatnes
lietu speciālists”
kvalifikācijas celšanai, Rīga

Kandavas novada
izglītības iestāžu “Gada
skolotājs” apbalvošanas
pasākums plkst.16.00
Kandavas Kultūras namā
Izglītības iestāžu vadītāju
seminārs plkst. 10.00
Kandavas
internātvidusskolā
Matemātikas asociācijas
skolotāju seminārs
‘’Caur matemātiku
uz…” plkst.11.00 Cēsu
Valsts ģimnāzijā, Cēsīs
Latvijas Fizikas skolotāju
asociācijas konference
Līgatnes novada
vidusskolā

13
13.-14.
oktobris
Jelgava
Mūsdienu
deju
repertuāra
apguves
seminārs
Matemātikas
asociācijas
skolotāju
seminārs
‘’Caur
matemātiku
uz…” Cēsu
Valsts
ģimnāzijā,
Cēsīs
Latvijas
Fizikas
skolotāju
asociācijas
konference
Līgatnes
novada
vidusskolā

14

Mūsdienu
deju
repertuāra
apguves
seminārs,

15

16

17

18

19

Dabaszinātņu mācību
jomas, Matemātikas
mācību jomas un
Tehnoloģiju mācību jomas
koordinatoru seminārs
p0lkst.10.00 Biznesa
augstskola “Turība”, Graudu
iela 68

Bērnu nometņu vadītāju
kursi (72 stundas)
VISC, Strūgu iela 4, Rīga

20

21

27

28

Labo darbu nedēļa jauniešu centrā “Nagla”
Latvijas
Investīciju un
attīstības
aģentūras un
Junior
Achievement
rīkota
uzņēmējdarbības
iedvesmas
konference
skolēniem un
skolotājiem
9.00 Ķīpsalas
izstāžu zāle, Rīga

22
No 20.10.2018.
skolas atbildīgie
varēs sākt
pieteikt,
skolotājus un
skolēnus 9.-12.kl.
tiešsaistes
bioloģijas
olimpiādei
22.-26.oktobris
Deju pedagogu
profesionālās
kompetences
pilnveides kursi
"Aktualitātes
skatuviskās
tautas dejas
apguves
programmās un
tradicionālās

Seminārs par valsts
pārbaudījumiem
pašvaldību izglītības
speciālistiem
plkst. 10.30 Smilšu iela
20, Rīga
Sociālās un
pilsoniskās mācību
komas un Veselības
un fiziskās aktivitātes
mācību jomas
koordinatoru
seminārs
plkst. 10.00 Biznesa
augstskola “Turība”,
Graudu iela 68
23
Deju pedagogu
profesionālās
kompetences
pilnveides kursi
"Aktualitātes
skatuviskās tautas
dejas apguves
programmās un
tradicionālās kultūras
mantojuma
saglabāšanas virzieni
bērnu dejas
metodikā” (36
stundas)
Agra Daņiļeviča deju
skola, Lāčplēša iela
106, k-1, Rīga
Pedagogu
profesionālās
kompetences
pilnveides kursi

17.-19., 24.-26.oktobris
Bērnu nometņu vadītāju
kursi (72 stundas)
VISC, Strūgu iela 4, Rīga

Bērnu nometņu vadītāju
kursi (72 stundas)
VISC, Strūgu iela 4, Rīga

24
24.-26.oktobris
Bērnu nometņu vadītāju
kursi (72 stundas)
VISC, Strūgu iela 4, Rīga
Deju pedagogu
profesionālās kompetences
pilnveides kursi
"Aktualitātes skatuviskās
tautas dejas apguves
programmās un
tradicionālās kultūras
mantojuma saglabāšanas
virzieni bērnu dejas
metodikā” (36 stundas)
Agra Daņiļeviča deju skola,
Lāčplēša iela 106, k-1, Rīga
Pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides
kursi mūsdienu dejas
pedagogiem (36 stundas)

25
Pirmsskolas un
sākumskolas mācību
jomas koordinatoru
seminārs 10.00 Biznesa
augstskola “Turība”, Graudu
iela 68
Deju pedagogu
profesionālās kompetences
pilnveides kursi
"Aktualitātes skatuviskās
tautas dejas apguves
programmās un
tradicionālās kultūras
mantojuma saglabāšanas
virzieni bērnu dejas
metodikā” (36 stundas)
Agra Daņiļeviča deju skola,
Lāčplēša iela 106, k-1, Rīga
Pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides

26
Labo darbu festivāls
Kurzemes reģiona
izglītības iestādēm
Talsi
Deju pedagogu
profesionālās
kompetences pilnveides
kursi "Aktualitātes
skatuviskās tautas dejas
apguves programmās un
tradicionālās kultūras
mantojuma saglabāšanas
virzieni bērnu dejas
metodikā” (36 stundas)
Agra Daņiļeviča deju
skola, Lāčplēša iela 106, k1, Rīga
Pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides
kursi mūsdienu dejas

kultūras
mantojuma
saglabāšanas
virzieni bērnu
dejas metodikā”
(36 stundas)
Agra Daņiļeviča
deju skola,
Lāčplēša iela 106,
k-1, Rīga
22.-26.oktobris
Pedagogu
profesionālās
kompetences
pilnveides kursi
mūsdienu dejas
pedagogiem (36
stundas)
vieta tiks precizēta
Informatīvs
seminārs Award
vadītājiem
VISC, Strūgu iela
4, Rīga
Eurodesk
pasākums
“Eiropas
pidžamu ballīte”
(Time To Move
kampaņas
ietvaros) Kuldīgas
jauniešu mājā

mūsdienu dejas
pedagogiem (36
stundas)
vieta tiks precizēta
Eurodesk pasākums
“Eiropas pidžamu
ballīte” (Time To
Move kampaņas
ietvaros) Kuldīgas
jauniešu mājā

vieta tiks precizēta

kursi mūsdienu dejas
pedagogiem (36 stundas)
vieta tiks precizēta
Bērnu nometņu vadītāju
kursi (72 stundas)
VISC, Strūgu iela 4, Rīga

pedagogiem (36 stundas)
vieta tiks precizēta
Bērnu nometņu vadītāju
kursi (72 stundas)
VISC, Strūgu iela 4, Rīga
Zemgales reģiona sporta
skolotāju seminārs
11.00 Bauskas novads

29

30

31

1

2

3

Eurodesk pasākumi “Eiropa ciemojas skolās” – Time To Move kampaņas ietvaros Kandavas novada izglītības iestādēs
Valsts olimpiāde
angļu valodā 10.-12.
klasei plkst. 10.00
Kandavas
internātvidusskola
Pedagoģiski
medicīniskās
komisijas sēde plkst.
14.00 Izglītības
pārvaldē

Vides interešu izglītības
pedagogu metodisko
izstrādņu skate „Nāc ārā!”
Dabas aizsardzības
pārvaldes Dabas izglītības
centrs “Meža māja” Ķemeru
Nacionālajā parkā

Iesūtīt/iesniegt:

līdz 05.10.2018.skolēnu sarakstus, kuri bez attaisnojoša iemesla kavējuši izglītības iestādi (atbilstoši izstrādātajai kārtībai novadā, uz e-pastu
liene.snikvalde@inbox.lv
līdz 05.10.2018. mācību iestādēm iesūtīt interešu izglītības pulciņu darba grafiku 2018./2019.m.g. elektroniski: zigita.karklina@kandava.lv
līdz 19.10.2018. pieteikumus angļu valodas olimpiādei 10.-12. klasēm elektroniski egija.muizniece@kandava.lv
līdz 29.10.2018. pieteikumus vācu valodas olimpiādei 10.-12. klasēm elektroniski egija.muizniece@kandava.lv
Informācija:
No 20.10.2018. skolas atbildīgie varēs sākt pieteikt, skolotājus un skolēnus 9.-12.kl. tiešsaistes bioloģijas olimpiādei skolas.lu.lv vietnē
Informāciju par pedagogu tālākizglītības piedāvājumu VISC mājas lapā – http://visc.gov.lv/talakizglitiba/vispizgl/info.shtml
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