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P A S Ā K U M U  P L Ā N S  

2018. gada decembris 

 
PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA 

     1 2 

     Stāstnieku 

konkursa 

"Teci, teci, 

valodiņa 

2018" fināls, 

Rīgas 

Latviešu 

biedrība, 

Merķeļa iela 

13, Rīga 

 

3 4 5 6 7 8 9 

  Informatīvs seminārs 

pilsētu un novadu 

izglītības vadītāju un 

speciālistiem 

“Kompetenču pieeja 

mācību saturā” 
plkst.10.00 Graudu ielā 5, 

Rīgā 

 

5.12. - 7.12.2018 .  

Bērnu nometņu vadītāju 

kursi (72 stundas),   

VISC, Strūgu iela 4, Rīga 

Florbols 2005./2006. dz. zēniem 9.30, Cēre 
 

Vebinārs “Aktualitātes mācību saturā: 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes 
mākslā mācību joma” 16.00-17.00 (Skola 

2030 Youtube kanālā) 
https://www.youtube.com/watch?v=S7nw0W6ofGo  
 
Bērnu nometņu vadītāju kursi (72 stundas),   

VISC, Strūgu iela 4, Rīga 

Konkursa “Labākais 

darbā ar jaunatni 

2018” apbalvošanas 

ceremonija  
Madonas kultūras namā 

plkst.14.00 
 

Bērnu nometņu 

vadītāju kursi (72 

stundas),   

VISC, Strūgu iela 4, 

Rīga 

Jauno fiziķu 

skola, LU 

Fizikas un 

matemātikas 

fakultātē, 

Zeļļu ielā 25 

 

10 11 12 13 14 15 16 

10.12.2018.-

28.02.2019. 

Izglītības 

pārvaldē 

Vizuālās un 

vizuāli 

plastiskās 

mākslas izstāde 

Skolu 

pārraudzības 

vizīte Kandavas 

novada Bērnu un 

jaunatnes sporta 

skolā 10.00  

12.12. - 14.12.2018 .  

Bērnu nometņu vadītāju 

kursi (72 stundas),   

VISC, Strūgu iela 4, Rīga 

Daiļlasīšanas konkurss krievu valodā 

10.00 Kandavas internātvidusskolā 

 

Bērnu nometņu vadītāju kursi (72 stundas),   

VISC, Strūgu iela 4, Rīga 

Vebinārs “Aktualitātes mācību saturā: 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību 

joma” 16.00-17.00 (Skola 2030 Youtube 

kanālā) 

Izglītības pārvalžu 

vadītāju seminārs 

plkst.10.00, Rīgā 

 

Bērnu nometņu 

vadītāju kursi (72 

stundas),  VISC, Strūgu 

iela 4, Rīga 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=S7nw0W6ofGo


Kampaņa 

“Tīrai 

Latvijai!” – 
pieteikšanās no 

10.- 29. 

decembrim

https://www.youtube.com/watch?v=2X3L8Vr_1P4  

17 18 19 20 21 22 23 

10.12.2018.-

28.02.2019. 

Izglītības 

pārvaldē 

Vizuālās un 

vizuāli 

plastiskās 

mākslas izstāde 

Pedagoģiski 

medicīniskā 

komisija 

plkst.13.00 

Kandavas novada 

Izglītības pārvaldē 
 

     

24 25 26 27 28 29 30 

Skolēnu brīvlaiks 

Ziemassvētki 

 

 
 

 Arodbiedrības 

izbraukuma sēde 9.30 

Šlokenbekas muiža 

  

31 1 2 3 4 5 6 

 

Vecgada vakars 
 

 

Laimīgu jauno 

gadu! 

 

 
 

     

 

 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=2X3L8Vr_1P4


 

Iesūtīt/iesniegt:  

līdz 06.12.2018.skolēnu sarakstus, kuri bez attaisnojoša iemesla kavējuši izglītības iestādi (atbilstoši izstrādātajai kārtībai novadā) uz e - pastu 

liene.snikvalde@inbox.lv   
līdz 05.12.2018. iesniegt Izglītības pārvaldē vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas un datorgrafikas darbus izstādei “Ziemā...”  un iesūtīt darbu sarakstu: zigita.karklina@kandava.lv    

līdz 05.12.2018. iesūtīt dalībnieku pieteikumus daiļlasīšanas konkursam krievu valodā egija.muizniece@kandava.lv  

līdz 08.01.2019. aizpildītu tabulu par 1.pusgada mācību rezultātiem elektroniski egija.muizniece@kandava.lv (tabula nosūtīta dir.vietn.) 

līdz 04.01.2019. pieteikumu 8.- 9.kl.latviešu valodas un literatūras olimpiādei elektroniski egija.muizniece@kandava.lv  

līdz 14.01.2019. pieteikumu 7.-8.kl.krievu valodas olimpiādei elektroniski egija.muizniece@kandava.lv 
 

 

Informācija:   

1) Informāciju  par  pedagogu tālākizglītības piedāvājumu VISC mājas  lapā – http://visc.gov.lv/talakizglitiba/vispizgl/info.shtml     

 

2) Kandavas multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra "Nagla" aktivitātēm var sekot līdzi www.jcnagla.lv, skolās norisināsies karjeras atbalsta pasākumi, 

novada pagastos turpināsies mobilais jaunatnes darbs. 

 

3) Kampaņā “Tīrai Latvijai!” aicinātas piedalīties pirmsskolas, vispārējās un profesionālās izglītības iestādes, kā arī interešu izglītības iestādes no visas Latvijas. 

Dalībnieku pieteikšanās norisinās no 10.12.2018. līdz 29.12.2018., reģistrējot izglītības iestādi kampaņas interneta vietnē tirailatvijai.lv.  
 

 

Zināšanai: 

Sākot ar 2018.gada 1.decembri līdz 2019.gada 9.janvārim skolas reģistrē skolēnus tiešsaistes 9.-12.kl.fizikas 69. olimpiādei. 

Sākot ar 2018.gada 1.decembri līdz 2018.gada 28.decembrim skolas reģistrē skolēnus tiešsaistes 9.-12.kl.vēstures 25.olimpiādei. 

Sākot ar 2018.gada 1.decembri līdz 2019.gada 22.janvārim skolas reģistrē skolēnus tiešsaistes 9.-12.kl.ķīmijas 60.olimpiādei. 

Sākot ar 2018.gada 17.decembri līdz 2019.gada 16.janvārim skolas reģistrē skolēnus tiešsaistes 10.-12.kl.ekonomikas 20. olimpiādei. 
 
 

 

Atgādne par eksāmeniem: 

līdz 2019.gada 15.janvārim skolas reģistrē skolēnus visus valsts pārbaudes darbus un diagnosticējošos darbus VPIS.  Pieteikums uzskatāms par pabeigtu, ja tas 

nosūtīts un tā statuss ir “Pieteikts” 

līdz 2019.gada 14.janvārim iesniegt pieteikumu uz skolas veidlapas CE angļu, krievu, vācu valodā darba vadītājus, mutvārdu daļas intervētājus, norādot skolēnu 

skaitu Izglītības pārvaldē J.Šnikvaldei. 

līdz 01.02.2019.iesniegt nepieciešamos dokumentus 12.kl.skolēnu atbrīvojumiem no valsts pārbaudes darbiem vai no centralizētā eksāmena daļām (atbrīvojumi 

11.03.2003 MK noteikumi Nr.112) Izglītības pārvaldē J.Šnikvaldei 

no 7.janvāra līdz 20.februārim mutvārdu daļa VPD DD 3.kl.latviešu valoda. 

no 7.janvāra līdz 19.februārim mutvārdu daļa VPD DD 6.kl.latviešu valoda. 
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