
APSTIPRINU: 

               Kandavas novada  
               Izglītības pārvaldes vadītāja   
               
                   S.Tiltiņa 

   Kandavā, 2016.gada ____________ 

P A S Ā K U M U  P L Ā N S  
2016. gada novembris 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA 

 1 2 3 4 5 6 

 Seminārs izglītības 

pārvalžu 

pirmsskolas 

speciālistiem 

plkst.10.-15.15. 

Rīgas 

275.pirmsskolas 

izglītības iestādē 

“Austriņa’’ 

 

Seminārs skatuves 

runas pedagogiem, 

skolu teātru 

režisoriem 

VISC, Strūgu iela 4, 

Rīga 

 

Ģeogrāfijas 

skolotāju seminārs. 

Pulcēšanās pie 

Kandavas tūrisma 

informācijas centra 

plkst.10.00 

 

Izglītības iestāžu 

vadītāju un IP 

darbinieku 

pieredzes apmaiņas 

brauciens uz 

Mažekai. 
Izbraukšana no IP 

8.00 
 

Kandavas novada 

Atklātā 7.kl.Sociālo 

zinību olimpiāde 
plkst.10.00 Cēres 

pamatskolā 
 

Starptautiska 

konference “Bērnu 

vajadzības un 

palīdzības iespējas” 
Zemgales kultūras 

pilī, Slampē, Tukuma 

novadā 
 

Vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas 

pulciņu pedagogu 

profesionālās 

pilnveides 

praktiskās darbības 

seminārs 
plkst.10:30 VISC, 

Strūgu iela 4, Rīga 

Pirmsskolas 

skolotāju pieredzes 

apmaiņas seminārs 

Zemītes pamatskolā 

plkst.9.30 Zemītes 

pamatskolā 
 

Vides interešu 

izglītības pedagogu 

metodisko 

izstrādņu skate 

„Nāc, ārā!” 

VISC, Strūgu iela 4, 

Rīga 

 

Kandavas novada 

jauniešu pieredzes 

apmaiņas 

brauciens uz 

Skrundas jauniešu 

centru 

plkst.16.00 

 

 

7 8 9 10 11 12 13 

“Džimbas skolas” 

nodarbības, 

Kuldīgā (laiks un 

vieta tiks precizēti) 

 

Ķīmijas skolotāju 

MA seminārs 

plkst.10.00-14.00, 

“Džimbas skolas” 

nodarbības, 

Kuldīgā (laiks un 

vieta tiks precizēti) 

 

9.-11.novembris  

Bērnu nometņu 

vadītāju kursi 

Kursi direktoru 

vietniekiem mācību 

darbā plkst.10.00-

15.00 Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā. Pēc 

kursiem seminārs. 

Informācija no VISC 

Kandavas novada 

skolu 8.-

9.kl.konkurss 

“Cildens mans 

novadiņš” 
plkst.12.30 

Kandavas IP zālē 
 

Angļu valodas 

skolotāju 

pieredzes 

apmaiņas 

seminārs Aizputes 

vidusskolā. 

Izbraukšana no IP 

8.00 

  



Strūgu iela 4, Rīga 
 

 

7.-30.novembris 

Vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas 

izstāde “Latvijas 

toņi un pustoņi”  

Izglītības pārvaldē 

Datorgrafikas 

darbu neklātienes 

konkurss izstāde 

“Mans stāsts 

Latvijai” 
 Izglītības pārvaldē 

 

„Bērnu nometņu 

organizēšanas un 

vadīšanas 

kompetenču 

pilnveide” 

(36 stundas) VISC, 

Strūgu iela 4, Rīga 

 

Matemātikas 

skolotāju seminārs 

plkst. 14.00 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 
 

Basketbola diena 
plkst.9.30 Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā  

1997./2000 g.dz. 

zēni, meit. 

2001./2002.g.dz. 

zēni, meit. 

2003./2004.g.dz. 

zēni, meit. 

2005./2006.g.dz. 

zēni, meit. 

Kandavas novada 

skolu 1.-

4.kl.konkurss 

‘’Skaista mana 

Latvija” 
plkst.12.30. 

Kandavas 

internātvidusskolā 

14 15 16 17 18 19 20 

Kandavas novada 

Izglītības pārvaldes 

speciālistu vizīte 

Zemītes 

pamatskolā 

plkst.9.00 
 

Bioloģijas 

skolotāju MA 

seminārs 

plkst.10.00-14. 

Strūgu iela 4, Rīga 

Kandavas 

internātvidusskolas 

un Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolas 

skolēnu koru 

koncerts “Bērni 

dzied Latvijai” 

plkst. 14.00 

Kandavas kultūras 

namā 

  Latvijas 

Republikas 

Proklamēšanas 

gadadiena! 

  

21 22 23 24 25 26 27 

 Pedagoģiski  - 

medicīniskās 

komisijas sēde 

plkst.10.00 

Kandavas novada 

Izglītības iestādē 

Tautas bumba 

plkst.9.30 Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

2005./2006.g.dz.zēni, 

meit. 

Profesionālās 

kompetences 

pilnveides kursi 

skolu koru un 

vokālo ansambļu 

vadītājiem 

Kandavas novada 

izglītības iestāžu 

vadītāju seminārs 

Zemītes pamatskolā 
 

Kandavas novada 

  



  Strūgu ielā 4, Rīgā 9.-12.kl.bioloģijas 

olimpiāde tiešsaistes 

režīmā Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā plkst.10.. 

Skolēni uz olimpiādi 

ierodas 9.30. 

Profesionālās 

kompetences 

pilnveides kursi 

skolu koru un 

vokālo ansambļu 

vadītājiem 

  Strūgu ielā 4, Rīgā 
 

Profesionālās 

kompetences 

pilnveides seminārs 

ekonomikas un 

komerczinību 

skolotājiem, 

metodisko 

apvienību 

vadītājiem (laiks tiks 

precizēts), LU 

Ekonomikas un 

vadības fakultāte, 

Aspazijas bulv.5 

28 29 30 1 2 3 4 

    2.-31.decembris 

Vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas 

izstāde “Ziemas 

noskaņas”  

Izglītības pārvaldē 

Datorgrafikas 

darbu neklātienes 

konkurss izstāde 

“Mazās 

  



sniegpārsliņas 

stāsts” 
 Izglītības pārvaldē 

       
 

 

Iesūtīt: 

līdz 04.11.2016.skolēnu sarakstus, kuri bez attaisnojoša iemesla kavējuši izglītības iestādi uz e-pastu liene.snikvalde@inbox.lv  

līdz 04.11.2016. pieteikumu– iesniegto darbu sarakstu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādei “Latvijas toņi un pustoņi” elektroniski: 

zigita.karklina@knip.lv  

līdz 04.11.2016. pieteikumu – iesniegto darbu sarakstu datorgrafikas izstādei „Mans stāsts Latvijai” elektroniski:zigita.karklina@knip.lv 

līdz 01.12.2016. pieteikumu– iesniegto darbu sarakstu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādei “Ziemas noskaņas” elektroniski:zigita.karklina@knip.lv  

līdz 01.12.2016. pieteikumu – iesniegto darbu sarakstu datorgrafikas izstādei „ Mazās sniegpārsliņas stāsts” elektroniski:zigita.karklina@knip.lv 

 

Iesniegt: 
 

līdz 04.11.2016. Izglītības pārvaldē darbus  izstādei “Latvijas toņi un pustoņi”  

līdz 04.11.2016 Izglītības pārvaldē darbus  izstādei „Mans stāsts Latvijai”  

līdz 01.12.2016. Izglītības pārvaldē darbus  izstādei “Ziemas noskaņas”  

līdz 01.12.2016. Izglītības pārvaldē darbus  izstādei „ Mazās sniegpārsliņas stāsts”  

 

Zināšanai: 

Sākot ar 2016.gada 21.oktobri līdz 2016.gada 10.novembrim skolas reģistrē skolēnus tiešsaistes 9.-12.kl.bioloģijas olimpiādei. 

 

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 janvārī VISC mājas lapā -http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/maseminari    
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