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

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA 

      1 

       

2 3 4 5 6 7 8 

Kandavas novada 

Izglītības pārvaldes 

speciālistu vizīte Deju 

skolā  plkst.14.00 

Krievu valodas 

skolotāju 

seminārs 

plkst.15.00 

Kandavas 

internātvidusskolā 

Ķīmijas skolotāju  

MA  vadītāju 

seminārs 
plkst.10.00 Rīgā, 

Strūgu ielā, 4 

 

Kandavas novada 

skolēnu 

pašpārv.pārstāvju 

un jauniešu centra 

“Nagla” jauniešu 

strukturētais 

dialogs “Kafija ar 

politiķiem” plkst. 

11.00 jauniešu 

centrā “Nagla”  

Atklātā Kandavas 

novada 7.kl.Sociālo 

zinību olimpiāde 
plkst.10.00 

Kandavas 

internātvidusskolā 

 

Vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas 

izstāde “Latvija-

tradīciju 

glabātāja”  

5.-28.novembris 

Izglītības pārvaldē 

Datorgrafikas 

darbu neklātienes 

konkurss izstāde 

“Mana Latvija” 
 5.-30.novembris, 

izglītības pārvaldē 

 

Seminārs skolu 

teātru režisoriem 

un pedagogiem 
plkst.11.00 

Valmieras Viestura 

vidusskolā, Viestura 

alejā 3, Valmierā. 

Konference „Latvijas 

skolēnu un jaunatnes 

Dziesmu un deju 

svētku tradīcijas, 

attīstība” 

plkst.10.00, Latviešu 

Biedrības nams, Rīgā 

 

 

Kursi bērnu nometņu 

vadītājiem bez pieredzes 

(72 stundas) Rīga 

 

Programmas  

Award jauno vadītāju 

kursi 

Vieta tiks precizēta 

Kursi bērnu 

nometņu vadītājiem 

bez pieredzes (72 

stundas) Rīga 

 

Programmas  

Award jauno 

vadītāju kursi 

Vieta tiks precizēta 

 



 

Kursi bērnu 

nometņu vadītājiem 

bez pieredzes (72 

stundas) Rīga 

9 10 11 12 13 14 15 

 Basketbola diena 
plkst.9.30 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

No 1996.g.dz-

2005.g.dz. 

Lāčplēša diena! 

 

Fizikas skolotāju  

MA  vadītāju 

seminārs 
plkst.10.00 Rīgā, 

Strūgu ielā, 4 

Kandavas novada 

skolu 8.-

9.kl.konkurss  

„Cildens mans 

novadiņš” 

plkst.12.30 

Kandavas novada 

Izglītības pārvaldes 

zālē 

 

Konkurss 

sākumskolas 

skolēniem  

„Skaista mana 

Latvija” 

plkst.12.30 

Kandavas 

internātvidusskolā 

 

Matemātikas 

skolotāju seminārs 
plkst.15.00 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

 

12.-14. novembris 

 Kursi bērnu 

nometņu vadītājiem 

bez pieredzes (72 

stundas) 

Rīga 

12.-14. novembris 

 Kursi bērnu nometņu 

vadītājiem bez pieredzes 

(72 stundas) 

Rīga 

12.-14. novembris 

 Kursi bērnu 

nometņu vadītājiem 

bez pieredzes (72 

stundas) 

Rīga 

 

16 17 18 19 20 21 22 



  Latvijas 

Republikas 

proklamēšanas 

diena! 

19.-20.novembris 

Pedagogu 

profesionālās 

kompetences 

pilnveides kursi 

skolu koru un 

vokālo ansambļu 

vadītājiem 
VISC,Strūgu iela 4, 

Rīga 

Kandavas novada 

izglītības iestāžu 

vadītāju seminārs 

plkst.10.00 Kandavas 

novada izglītības pārvaldē 

 

Pirmsskolas skolotāju 

seminārs plkst.9.00 Cēres 

pamatskolā 

 

Direktoru vietnieku 

izbraukuma seminārs uz 

Liepājas 15.vidusskolu. 
Izbraukšana no IP 8.00 

 

19.-20.novembris 

Pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides 

kursi skolu koru un 

vokālo ansambļu 

vadītājiem 

VISC, Strūgu iela 4, Rīga 

  

23 24 25 26 27 28 29 

 Mūzikas 

skolotāju 

meistarklase. 

Vada vokālā 

pedagoģe Saiva 

Treide plkst.10.30 

Tukuma Raiņa 

ģimnāzijā  

Kandavas novada 

10.-12.kl.vācu 

valodas olimpiāde 

plkst.10.00 

Kandavas K. 

Mīlenbaha 

vidusskolā 

 

1.-4.kl.konkursa 

noslēgums „Ar ko 

es lepojos savā 

pilsētā/pagastā” 
plkst.13.00 

tikšanās ar 

Kandavas novada 

Domes 

 Kandavas novada 9.-

12.kl. bioloģijas 

olimpiāde. Olimpiāde 

notiek tiešsaistē. 

Dalībnieki uz olimpiādi 

ierodas 9.30. 

28., 29.novembris 

Profesionālās 

pilnveides un 

pieredzes apmaiņas 

seminārs bērnu 

nometņu 

vadītājiem 

Rīgas sanatorijas 

internātpamatskola, 

Brīvības gatve 

384a, Rīgā 

 

Latvijas 

vispārējās 

izglītības iestāžu 

mūzikas skolotāju 

28., 29.novembris 

Profesionālās 

pilnveides un 

pieredzes apmaiņas 

seminārs bērnu 

nometņu 

vadītājiem 

Rīgas sanatorijas 

internātpamatskola, 

Brīvības gatve 

384a, Rīgā 



priekšsēdētāju 

 

Fizikas skolotāju 

seminārs 
plkst.15.00 

Kandavas 

internātvidusskolā 

 

Vizuālās un 

vizuāli plastiskās 

mākslas pulciņu 

pedagogu 

seminārs 
plkst.15.00 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā102.kab. 

 

Tautas bumba 

plkst.9.30 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

viduskkola 

2004./2005.m.g. 

asociācijas 

sanāksme. Rīgā 

 

30 31      

       

 

 

Iesūtīt:   
līdz 06.11.2015.skolēnu sarakstus, kuri bez attaisnojoša iemesla kavējuši izglītības iestādi (atbilstoši izstrādātajai kārtībai novadā uz e pastu  

līdz 16.11.2015. pieteikumu 10.-12.kl.vācu valodas olimpiādei elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv  

līdz 04.11.2015. pieteikumu– iesniegto darbu sarakstu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādei “Latvija- tradīciju glabātāja” elektroniski:    

zigita.karklina@knip.lv  

līdz 04.11.2015. pieteikumu – iesniegto darbu sarakstu datorgrafikas izstādei „Mana Latvija” elektroniski: zigita.karklina@knip.lv 

līdz 24.11.2015. elektroniski informāciju par projektu (nedēļas vai dienu) norises laiku liene.snikvalde@inbox.lv 

 

 

Iesniegt: 

līdz 04.11.2015.  izstādes “Latvija- tradīciju glabātāja” darbu iesniegšana Izglītības pārvaldē 

mailto:liene.snikvalde@inbox.lv
mailto:zigita.karklina@knip.lv
mailto:zigita.karklina@knip.lv
mailto:liene.snikvalde@inbox.lv


līdz 04.11.2015. izstādes „Mana Latvija” darbu iesniegšana Izglītības pārvaldē 

 

 
 

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/ 

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

 

http://visc.gov.lv/talakizglitiba/vispizgl/info.shtml
http://visc.gov.lv-/
http://www.izm.gov.lv/lv/pedagogiem/pedagogu-profesionala-pilnveide
http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/maseminari

