
APSTIPRINU: 

               Kandavas novada  
               Izglītības pārvaldes vadītāja   
               
                   S.Tiltiņa 

   Kandavā, 2016.gada 30.novembrī 

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

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA 

   1 2 3 4 

   Ķīmijas un 

bioloģijas skolotāju 

MA seminārs 

plkst.12.00 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā. Darba 

kārtībā: ķīmijas, 

bioloģijas un 

dabaszinību 

priekšmetu 

mācīšanas 

aktualitātes, 

diagnosticējošie 

darbi. 

Vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas 

pulciņu darbu 

izstāde „Ziemas 

noskaņas”,  

Datorgrafikas 

darbu neklātienes 

konkurss-izstāde 

“Mazās 

sniegpārsliņas 

stāsts” 

2. -31.decembris, 

Izglītības pārvaldē 
 

2.decembris 2016.-

10.janvāris 2017.  

45. Starptautiskā 

bērnu mākslas 

izstāde-konkurss 

„Lidice 2017” 

Kandavas novada 

posms izglītības 

iestādēs, tēma „ 

Ceļojumi” 

 

 

5 6 7 8 9 10 11 

 Kandavas novada 

skolu 1.-4.kl. 

pasākums 

”Tikšanās mazo 

eglīšu mežā” 

plkst.14.30 

Kandavas 

Florbols 

plkst.9.30 Cēres 

pamatskolā 

2003./2004.g.dz. 

zēni 

 
7.-9.decembris VISC, 

Krievu valodas 

skolotāju MA 

pieredzes 

apmaiņas 

seminārs uz Rīgu. 
Izbraukšana no IP 

12.00 

   



promenādē 
Vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas 

pulciņu pedagogu 

profesionālās 

kompetences 

pilnveides 

praktiskās darbības 

seminārs plkst.10:30 

Latvijas Nacionālais 

mākslas muzejs, 

Kr.Valdemāra iela 

10, Rīga 

Strūgu iela 4, Rīga 

Bērnu nometņu 

vadītāju kursi 
„Bērnu nometņu 

organizēšanas un 

vadīšanas metodika” 

(72 stundas) 

Pedagoģiski 

medicīniskās 

komisijas sēde 
plkst.10.00 IP zālē 
 

Seminārs 

elektronikas pulciņu 

pedagogiem 

“Elektronikas 

dienas 2016” 

ietvaros plkst.10:30 

PIKC “Rīgas 

Tehniskā koledža”, 

Braslas iela 16, Rīga 

12 13 14 15 16 17 18 

  14.- 16.decembris 

VISC, Strūgu iela 4, 

Rīga Bērnu nometņu 

vadītāju kursi 
„Bērnu nometņu 

organizēšanas un 

vadīšanas metodika” 

(72 stundas) 

Izglītības pārvalžu 

vadītāju seminārs 

(laiks un vieta tiks 

precizēti) 

   

19 20 21 22 23 24 25 

     Ziemassvētku 

vakars! 

 

Pirmie Ziemassvētki! 

 

 
  



26 27 28 29 30 31 1 

Otrie Ziemassvētki! 

 

  Kandavas, 

Skrundas, Saldus un 

Brocēnu novada 

Izglītības pārvalžu 

darbinieku 

noslēguma seminārs. 

Izglītības pārvaldes 

zālē, Zīļu ielā 2, 

Kandavā, plkst. 

10:00 

 Vecgada diena! 

 

Laimīgu Jauno 

gadu! 

 

       
 

Iesūtīt: 

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 

līdz 07.12.2016. skolēnu sarakstus, kuri bez attaisnojoša iemesla kavējuši izglītības iestādi uz e-pastu liene.snikvalde@inbox.lv  

līdz 10.12.2016. projekta nedēļas plānojumu, norādot laiku, tēmu, plānotās aktivitātes elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv  

līdz 02.01.2017.pieteikumu vēstures 9.kl. olimpiādei elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv  

līdz 06.01.2017.aizpildītu tabulu par 1.pusgada mācību rezultātiem elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv (tabula tiks nosūtīta skolām) 

līdz 10.01.2017. starptautiskajai bērnu mākslas izstādei-konkursam „Lidice 2017” iesniegto darbu sarakstu – pieteikumu elektroniski zigita.karklina@knip.lv 

līdz 10.01.2017. pieteikumu krievu valodas 10.- 12.kl.olimpiādei elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv  

līdz 16.01.2017. pieteikumu 1.-4.kl.glītrakstīšnas olimpiādei elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv  

līdz 18.01.2017. pieteikumu 8.-9.kl.latviešu  valodas un literatūras olimpiādei elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv  
 

Iesniegt: 

līdz 01.12.2016. Izglītības pārvaldē darbus  izstādei “Ziemas noskaņas”  

līdz 01.12.2016. Izglītības pārvaldē darbus  izstādei „ Mazās sniegpārsliņas stāsts”  
līdz 10.01.2017. darbu iesniegšana Izglītības pārvaldē starptautiskajai bērnu mākslas izstādei-konkursam „Lidice 2017”   
 

Zināšanai: 

Sākot ar 2016.gada 5.decembri līdz 2017.gada 6.janvārim skolas reģistrē skolēnus tiešsaistes 9.-12.kl.fizikas 67. olimpiādei. 

Sākot ar 2016.gada 5.decembri līdz 2017.gada 24.janvārim skolas reģistrē skolēnus tiešsaistes 9.-12.kl.ķīmijas 58.olimpiādei. 

Sākot ar 2016.gada 16.decembri līdz 2017.gada 18.janvārim skolas reģistrē skolēnus tiešsaistes 10.-12.kl.ekonomikas 18.olimpiādei. 
 

Atgādinājums: 

Sākot no 2016.gada 1.decembra līdz 2017.gada 15.janvārim skolas reģistrē skolēnus valsts pārbaudes darbiem VPIS1 CE, VPIS2  necentralizētie VPD un 

diagnosticējošie darbi  
 

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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