
 

 

APSTIPRINU: 

               Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja  
               ____________________________K.Elksnīte 

   Kandavā, 2017.gada 1.decembrī 

P AS ĀK U M U  P L Ā N S  
2017. gada decembris 

 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA 

    1 2 3 

Datorgrafikas neklātienes darbu konkurss “Rāmais ziemas miers” 

Radošo darbu izstāde “Klusie, tumšie vakari” Kandavas novada Izglītības pārvaldē 

    Starptautiskas 

jauniešu 

pašaudzināšanas 

programmas 

“Award” 

apbalvošanas 

pasākums 

14:00 

VEF kultūras pilī, 

Rīgā 

(apbalvoti tiek 4 

bronzas līmeņa 

jaunieši no KIVS) 
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Datorgrafikas neklātienes darbu konkurss “Rāmais ziemas miers” 

Radošo darbu izstāde “Klusie, tumšie vakari” Kandavas novada Izglītības pārvaldē 

Neklātienes radošo darbu konkurss “Kas tad tas? Balts!” 

  Florbols 

2004./2005.g.dz. 

zēni plkst.9.30 

Cēres pamatskolā 

Izglītības iestāžu 

atbildīgajiem par 

mājas lapas 

administrēšanu 

Tikšanās ar 

J.Priednieku 

JC “Nagla” zālē  

Plkst 14:00 
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Datorgrafikas neklātienes darbu konkurss “Rāmais ziemas miers” 



 

 

Radošo darbu izstāde “Klusie, tumšie vakari” Kandavas novada Izglītības pārvaldē 

Neklātienes radošo darbu konkurss “Kas tad tas? Balts!” 

Izbraukuma 

pasākums  

Zantes un Zemītes 

jauniešiem 

17:00 

Zemītes kultūras 

nams – Zantes 

jaunieši dodas 

ciemos pie Zemītes 

jauniešiem. 

Pasākums 

Ziemassvētku 

tematikā ar spēlēm, 

radošām darbnīcām 

un dāvanām. 

(Jauniešu centrs 

Nagla – mobils 

jaunatnes darbs) 

  Pedagoģiski 

medicīniskās 

komisijas sēde. 
plkst. 14:00   

JC “Nagla” zālē. 

Izbraukuma 

pasākums  

Cēres un Kandavas 

jauniešiem 

16:00 

Kandavas jauniešu 

centrs – Cēres 

jaunieši dodas 

ciemos pie 

Kandavas 

jauniešiem. 

Pasākums 

Ziemassvētku 

tematikā ar spēlēm, 

radošām darbnīcām 

un dāvanām. 

(Jauniešu centrs 

Nagla – mobils 

jaunatnes darbs) 
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Datorgrafikas izstāde “Rāmais ziemas miers” Kandavas novada Izglītības pārvaldē 

Neklātienes radošo darbu konkurss “Kas tad tas? Balts!” 

Izbraukuma 

seminārs izglītības 

iestāžu vadītājiem 

plkst. 13:00 no IP  

 

Izbraukuma 

pasākums  

Vānes un Matkules 

jauniešiem 

17:00 

Matkules kultūras 

nams – Vānes 

jaunieši dodas 

ciemos pie Matkules 

   Ziemassvētku 

pasākums 

jauniešiem 

13:00 

Kandavas jauniešu 

centra “Nagla” zālē. 

Pasākums 

Ziemassvētku 

tematikā ar spēlēm, 

radošām darbnīcām 

un dāvanām. 

 

Gausi 

nāca, nu 

atnāca 

Tie bagāti 

Ziemassvētki: 

Trīs dieniņas, trīs 

naksniņas 

Nāk pār kalnu 

kūpēdami. 



 

 

jauniešiem. 

Pasākums 

Ziemassvētku 

tematikā ar spēlēm, 

radošām darbnīcām 

un dāvanām. 

(Jauniešu centrs 

Nagla – mobils 

jaunatnes darbs) 
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Datorgrafikas izstāde “Rāmais ziemas miers” Kandavas novada Izglītības pārvaldē 

Neklātienes radošo darbu konkurss “Kas tad tas? Balts!” 

 

 

Ziemassvētku 

pasākums projekta 

“Proti un Dari” 

jauniešiem, 

mentoriem, 

atbalsta personām 

Kandavas jauniešu 

centra “Nagla” zālē. 

Pasākums 

Ziemassvētku 

tematikā ar spēlēm, 

radošām darbnīcām 

un dāvanām. 

Izbraukuma 

padomes sēde AK 

priekšsēdētājiem 
plkst. 8.30  no 

Tukuma domes 

laukuma uz Jaunpili. 

 

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 
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