
APSTIPRINU: 

               Kandavas novada  
               Izglītības pārvaldes vadītāja  
                
                   S.Tiltiņa 

   Kandavā, 2014.gada ____________ 

P A S Ā K U M U    P L Ā N S  
2014. gada decembris 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA 

1 2 3 4 5 6 7 

Samsung 

izglītības 

laboratorija 

plkst.13.00 Rīgas 

2.ģimnāzijā. 

Piedalās IP 

vadītāja, skolu 

direktori 

 Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolas 5.-9.kl.un 

Kandavas 

internātvidusskolas 5.-

9.kl.koru 

kopmēģinājums 

plkst.13.30 (skola tiks 

precizēta) 

Kandavas novada 

skolēnu „Mazo 

eglīšu iedegšana” 

plkst.16.30 

Promenādē 

Mūzikas skolotāju 

seminārs plkst.12.00 

Kandavas 

internātvidusskolā 

 

 

8 9 10 11 12 13 14 

 Florbols  

plkst.9.30 Cēres 

pamatskolā 

2001./2002.g.dz. 

Bioloģijas un ķīmijas 

skolotāju Profesionālās 

pilnveides kursu 1.nod. 

Tēma :”Interaktīvo 

mācību materiālu 

izmantošana mācību 

procesā”plkst.14.00-

16.00 Kandavas 

K.Mīlenbaha vidusskolā 

 

Kandavas novada 

skolēnu parlamenta 
seminārs plkst.13.00 

Jauniešu centrā „Nagla” 

 

no 10.12.-31.12. 

Vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas darbu 

izstāde „Gaišie 

Ziemassvētki”Kandavas 

novada Izglītības 

Kandavas novada 

izglītības iestāžu 

vadītāju 

izbraukuma 

seminārs plkst.12.00 

 

no 10.12.-31.12. 

Vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas 

darbu izstāde 

„Gaišie 

Ziemassvētki” 

Kandavas novada 

Izglītības pārvaldē 

 

no 10.12.-31.12. 

Datorgrafikas darbu 

izstāde „Gaišie 

Ziemassvētki” 

Kandavas novada 

Izglītības pārvaldē 

  

 

 

Jauno fiziķu 

skola. LU 

fizikas un 

matemātikas 

fakultātē, 

Zeļļu ielā 8, 

Rīgā 

 



pārvaldē 

 

no 10.12.-31.12. 

Datorgrafikas darbu 

izstāde „Gaišie 

Ziemassvētki” 

Kandavas novada 

Izglītības pārvaldē 

15 16 17 18 19 20 21 

Kandavas novada 

izglītības 

pārvaldes 

speciālistu vizīte 

Kandavas bērnu 

un jauniešu 

Sporta skolā 

plkst.11.00 

 

Izglītības  

atbildīgā persona 

sāk izglītojamo 

reģistrāciju fizikas 

9.-12.kl. un 

ģeogrāfijas 10.-

12.kl.tiešsaistes 

olimpiādēm 

treniņuzdevumiem 

 

no 10.12.-31.12. 

Vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas darbu 

izstāde „Gaišie 

Ziemassvētki” 

Kandavas novada 

Izglītības pārvaldē 

 

no 10.12.-31.12. 

Datorgrafikas darbu 

izstāde „Gaišie 

Ziemassvētki” 

Kandavas novada 

Izglītības pārvaldē 

 

Seminārs skolu 

lietvežiem, LPS mācību 

centra lektors. 

plkst. 10.00 Jauniešu 

centra „Nagla” telpās.  

 

no 10.12.-31.12. 

Vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas 

darbu izstāde 

„Gaišie 

Ziemassvētki” 

Kandavas novada 

Izglītības pārvaldē 

 

no 10.12.-31.12. 

Datorgrafikas darbu 

izstāde „Gaišie 

Ziemassvētki” 

Kandavas novada 

Izglītības pārvaldē 
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Vecgada vakars 

Laimīgu Jauno 

gadu! 

   

 

Iesūtīt:   
līdz 08.12.2014. skolēnu sarakstus, kuri bez attaisnojoša iemesla kavējuši izglītības iestādi.(atbilstoši izstrādātajai kārtībai novadā) uz e pastu 

liene.snikvalde@inbox.lv 

līdz 03.12.2014. pieteikumu – iesniegto darbu sarakstu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādei ‘Gaišie Ziemassvētki” elektroniski 

liene.snikvalde@inbox.lv 

līdz 05.12.2014. izstādes „Gaišie Ziemassvētki” darbu iesniegšana Izglītības pārvaldē 

līdz 03.12.2014. pieteikumu – iesniegto darbu sarakstu datorgrafikas izstādei „Gaišie Ziemassvētki” 

līdz 05.12.2014. izstādes „Gaišie Ziemassvētki” darbu iesniegšana Izglītības pārvaldē 

līdz 10.12.2014. informāciju par projektu nedēļas plānojumu (nedēļas vai dienu) norises laiku un ilgumu liene.snikvalde@inbox.lv 

līdz 06.01.2015. pieteikumu 1.-4.kl.glītrakstīšanas olimpiādei-konkursam liene.snikvalde@inbox.lv 

līdz 07.01.2015. starptautiskajai bērnu mākslas izstādei „Lidice 2015” iesniegto darbu sarakstu – pieteikumu elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv 

līdz 07.01.2015. darbu iesniegšana Izglītības pārvaldē starptautiskajai bērnu mākslas izstādei „Lidice 2015” 

līdz 09.01.2015. aizpildītu tabulu par 1.pusgada mācību rezultātiem (tabula tiks nosūtīta skolām) 

līdz 12.01.2015. pieteikumu krievu  valodas 10.-12.kl.olimpiādei elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv 

līdz 13.01.2015. pieteikumu angļu valodas 10.-12.kl. olimpiādei liene.snikvalde@inbox.lv 

 

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   

 

Atgādinājums: 2014.gada 1.decembra līdz 2014.gadam 15.janvārim skolas sāk reģistrēt valsts pārbaudes darbus VPIS sistēma 

 

Ko tie ciema suņi rej, 

Pie vārtiem sasēduši? 

Tur sabrauca Ziemassvētki 

Rakstītām kamanām.  

 

Dedziniet gaišu guni, 

Laidiet Dievu istabā: 

Dieviņš brauca par kalniņu 

Sudrabotu mētelīti. 
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