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                   S.Tiltiņa 

   Kandavā, 2015.gada ____________ 

P A S Ā K U M U    P L Ā N S  
2015. gada februāris 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA 

      1 

       

2 3 4 5 6 7 8 

Kandavas 

novada skolu 7.-

8.klašu 

kolektīviem „Esi 

aktīvs-bez 

atkarībām!2015” 

02.02.-01.05.2015. 

Pieteikšanās 

02.02.2015.-

11.02.2015 

Kandavas novada 

ekonomikas 

olimpiāde 10.-12.kl. 

plkst.10.00 Kandavas 

internātvidusskolā 
 

Volejbols 1995./1998., 

1999.g. un jaunāki 

plkst.9.30 Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 
 

Zemgales reģiona 

spēles. Tautas bumba. 

2003./2004. Dobeles 

novads 

Skatuves runas un literāro 

uzvedumu konkurss. 

Skatuves un literāro uzvedumu 

konkurss. plkst.10.00 . 

Kandavas internātvidusskolā 

Angļu valodas 

skolotāju MA 

vadītāju seminārs 
plkst.10.00, Strūgu 

iela 4, Rīga 

 Kandavas novada 

matemātikas 

olimpiāde 9.-12.kl. 

plkst.10.00, Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 
 

Bērnu tiesību 

aizsardzības kursi 

skolu direktoriem, 

direktoru 

vietniekiem 
plkst.9.30-14.30 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

  

9 10 11 12 13 14 15 

.Atklātā latviešu 

valodas 

olimpiāde 5.-

7.kl.plkst.10.00 

Kandavas 

internātvidusskolā 

 Kandavas novada ķīmijas 

olimpiāde 9.-12.kl. 

plkst.10.00, Kandavas 

K.Mīlenbaha vidusskolā. 
 

Kandavas novada „Drošie un 

veiklie”2004./2005.g.plkst.9.30 

Kandavas K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

Direktoriem, IP darbiniekiem 

mācības darba aizsardzībā 
plkst.10.00 Kandavas novada 

Izglītības pārvaldes zālē 

Informātikas 

skolotāju seminārs 

plkst.13.00 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā. Darba 

kārtībā:1.) 

aktualitātes no MA 

vadītāju semināra, 

2.) informācija par 

jauno mācību 

priekšmetu 

Pirmsskolas 

skolotāju seminārs 
plkst.9.30 Zemītes 

pamatskolā 

Jauno fiziķu 

skola, LU 

Fizikas un 

matemātikas 

fakultāte, 

Zeļļu iela 8, 

Rīgā 

 



„Datorika” 
 

Vācu valodas 

skolotāju MA 

vadītāju seminārs 
plkst.10.00, Gētes 

institūts, Torņa iela 

1, Rīga 

16 17 18 19 20 21 22 

Apņemšanās 

veidlapu 

iesniegšana 

izglītības 

pārvaldē 

konkursam Esi 

aktīvs-bez 

atkarībā! 2015” 
 

Projekta „Esi 

aktīvs-bez 

atkarībām!2015” 

pirmais radošo 

darbu konkurss „ 

Iepazīsimies-

esam klase bez 

cigaretēm un 

alkohola” 

16.03.-09.03. 

 Krievu valodas 

konkurss ”Jautrās 

pasakas”plkst.11.00 

Kandavas 

internātvidusskolā 
 

Zemgales reģiona 

spēles. Volejbols. 
1995./1998.g.Jelgavas 

novads 

Valsts diagnosticējošais darbs 

latviešu valodā 3.kl. 
 

Izglītības pārvaldes 

speciālistu vizīte Cēres 

pamatskolā plkst.9.00 
 

Bioloģijas un ķīmijas 

skolotāju Profesionālās 

pilnveides kursu 

2.nod.plkst.14.00 Kandavas 

K.Mīlenbaha vidusskolā 

Valsts 

diagnosticējošais 

darbs latviešu 

valodā 6.kl. 
 

Atklātā angļu 

valodas olimpiāde 

8.-9.kl. plkst.10.00 

Kandavas 

internātvidusskolā 
 

Pedagoģiski –

medicīniskā 

komisija plkst.10.00 

Kandavas novada 

Izglītības pārvaldē 

Kandavas novada 

Izglītības iestāžu 

vadītāju seminārs 

plkst.10.00 Kandavas 

novada Izglītības 

pārvaldē 
 

Kandavas novada 

matemātikas 

olimpiāde 5.-8.kl. 

plkst.10.00, Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

 

 

 

23 24 25 26 27 28  

Vokālās mūzikas 

„Balsis 2015” un 

skolu popgrupu 

konkurss. 

plkst.11 Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

Valsts 

diagnosticējošais darbs 

matemātikā 6.kl. 
 

Zemgales reģiona 

sporta spēles Volejbols 

1995./1998., Jelgavas 

novads 

Valsts diagnosticējošais darbs 

matemātikā 3.kl. 
 

Diagnosticējošais darbs 9.kl. 

dabaszinībās. 
 

Kandavas novada ģeogrāfijas 

olimpiāde 10.-12.kl.tiešsaistes 

režīmā plkst.10.00 Kandavas 

internātvidusskolā. Dalībnieki 

uz olimpiādi ierodas plkst.9.30. 

 

 

Bērnu tiesību 

aizsardzības kursi 

skolu direktoriem, 

direktoru 

vietniekiem 
plkst.9.30-14.30 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

  



Vides pētnieku forums 

„Skolēni eksperimentē” 

plkst.11.00 Kandavas 

internātvidusskolā 
 

Zemgales reģiona sporta 

spēles. Basketbols 2001./2002. 

Kandavas novads  
 

Iesūtīt:   
līdz 04.02.2015. pieteikumu ķīmijas 9.-12.kl.olimpiādei elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv 

līdz 06.02.2015 skolēnu sarakstus, kuri bez attaisnojoša iemesla kavējuši izglītības iestādi.(atbilstoši izstrādātajai kārtībai novadā) uz e pastu 

liene.snikvalde@inbox.lv 

līdz 06.02.2015.pieteikumus konkursam „Balsis 2015” elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv 

līdz 06.02.2015. pieteikumus 6.kl. krievu valodas konkursam „Jautrās pasakas” elektroniski kornelijalace@gmail.com 

līdz 09.02.2015. pieteikumu matemātikas 5.-8.kl.olimpiādei elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv 

līdz 09.02.2015. pieteikumu angļu valodas 8.-9.kl.olimpiādei elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv 

līdz 16.02.2015. Apņemšanās veidlapu iesniegšana izglītības pārvaldē konkursam „Esi brīvs-bez atkarībām!2015.”j.Šnikvaldei 

līdz 19.02.2015. uz skolas veidlapas jāiesūta 10.-12.kl.ZPD tēmas, norādot autoru/us, klasi, sekciju, darba vadītāju, prezentācijas veidu elektroniski 

liene.snikvalde@inbox.lv 

līdz 19.02.2015. jāiesniedz 10.-12.kl.ZPD izvirzītos darbus Izglītības pārvaldē J.Šnikvaldei 

līdz 23.02.2015. pieteikumu 2.-4.kl.matemātikas olimpiādei liene.snikvalde@inbox.lv 

līdz 02.03.2015 pieteikumus 2.-4.kl. latviešu valodas olimpiādei liene.snikvalde@inbox.lv 

līdz 02.03.2015 pieteikumus 6.-7.kl. mājturības (meit.)  olimpiādei liene.snikvalde@inbox.lv 

līdz 02.03.2015 pieteikumus 8.-9.kl. mājturības (zēnu) olimpiādei liene.snikvalde@inbox.lv 

līdz 04.03.2015.pieteikumus skolu datorgrafikas pulciņu darbus izstādei „Raksti dabā” elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv 

līdz 04.03.2015 iesniegt un atsūtīt elektroniski izglitibas.parvalde@kandava.lv datorgrafikas pulciņu darbus „Raksti dabā” 

līdz 05.03.2015.iesniegt un iesūtīt pieteikumus vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas izstādei-konkursam „Rakstu darbi” Viss atstāj nospiedumus un pēdas 

elektroniski 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 janvārī VISC mājas lapā -

http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/maseminari   

 

Atgādne par eksāmeniem:  
 

līdz 02.02.2015. iesniegt nepieciešamos dokumentus 12.kl. skolēnu atbrīvojumiem no valsts pārbaudes darbiem vai centralizētā eksāmena daļām 

(atbrīvojumi 11.03.2003 MK noteikumi Nr.112) izglītības pārvaldē J.Šnikvaldei. 

no 5.janvāra līdz 17.februārim mutvārdu daļa VPD DD 3.kl.latviešu valoda 

no 5.janvāra līdz 17.februārim mutvārdu daļa VPD DD 6.kl.latviešu valoda 
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