
APSTIPRINU: 

               Kandavas novada  
               Izglītības pārvaldes vadītāja   
               
                   S.Tiltiņa 

   Kandavā, 2015.gada ____________ 

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

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA 

    1 2 3 

    Latvijas Republikas 

Satversmes sapulces 

sasaukšanas diena. 

Darba svētki. 

 

 

4 5 6 7 8 9 10 

 
Latvijas Republikas 

Neatkarības 

deklarācijas 

pasludināšanas diena. 

 

 

Pedagoģiski 

medicīniskā 

komisija plkst 

10.00 Izglītības 

pārvaldē 

  Zemgales reģiona 

„Jauno vieglatlētu 

kauss” 

(1998.g.dz.un jaunāki) 

plkst.11.00 Bauskas 

novadā 

Kandavas, 

Tukuma, Jaunpils, 

Engures, Brocēnu 

novadu 2.-

4.kl.pētniecisko 

darbu konference 
plkst.10.00 Tukuma 

2.pamatskolā. 

Izbraukšana 9.00 no 

IP 

 

Interešu izglītības 

koordinatoru 

seminārs, Jelgavā 

Kandavas novada 

10.-12.kl. skolēni 

tiek aicināti uz 

tikšanos ar Eiropas 

deputātu Arti 

Pabriku plkst.11.00 

Kandavas 

internātvidusskolā 

 

 IX Dziesmu un 

deju svētku Koru 

skate Tukumā 

plkst.9.30 Tukuma 

Raiņa ģimnāzijā 

 

Interešu izglītības 

koordinatoru 

seminārs, Jelgavā 

 

Filozofijas un 

kulturoloģijas 

skolotāju MA 

vadītāju seminārs 
plkst.10.00 Latvijas 

Kultūras akadēmijā, 

Ludzas ielā 4 

  

 

 

Mātes diena 



11 12 13 14 15 16 17 

 Kandavas novada 

skolu vieglatlētikas 

sacensības D, C, B, 

A grupai 
plkst.10.00 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolas stadionā 

 

Zemgales reģiona 

vieglatlētikas 

sacensības 

„Draudzība” 4-

cīņa plkst.11.00 

Iecavas novads 

Skolēnu 

pašpārvaldes 

izbraukuma 

seminārs uz Rīgu. 

Pieteikšanās obligāta 

līdz 06.05.2015 uz e 

pastu 

janakaslaja@inbox.lv 

. Izbraukšana no IP 

plkst.11.00 

 

Ģimenes diena 
plkst.17.00 Kandavas 

pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādē” 

Zīļuks” 

 

Starpinstitūciju 

sanāksme plkst.15.00 

Kandavas novada 

Soc.centrā 

Konkursa „Esi 

aktīvs bez 

atkarībām!2015” 

noslēguma 

pasākums 

plkst.13.00 

Kandavas novada 

izglītības pārvaldes 

zālē 

 

Bioloģijas, 

ģeogrāfijas un 

dabaszinību 

skolotāju 

izbraukuma 

seminārs uz 

Salaspils Botānisko 

dārzu. Izbraukšana 

8.00 no IP 

 

Zemgales reģions  

Vieglatlētika 

„Vidusskolu 

ksuss”plkst.11.00 

Bauskas novads 

Starptautiskā 

ģimenes diena 

  

18 19 20 21 22 23 24 

Centralizētais 

eksāmens Latviešu 

valodā 12.kl. 

 

Centralizēto 

eksāmenu darbu 

saņemšana no 8.30 

Kandavas novada IP    

(latviešu val.) 

Eksāmens latviešu 

valodā 9.kl. 

 

Atklātā ģeogrāfijas 

olimpiāde 7.kl. 
plkst.10.00 

Kandavas 

internātvidusskolā 

 

Eksāmens latviešu 

valodā 9.kl. 

 

Kandavas novada 

izglītības pārvaldes 

speciālistu vizīte 

Kandavas Mākslas 

un mūzikas skolā 

plkst.9.00 

 

Zemgales reģions 

Vieglatlētika „C” un 

Centralizētais 

eksāmens 

matemātikā 12.kl. 

 

Centralizēto 

eksāmenu darbu 

saņemšana no 8.30 

Kandavas novada IP    

(matemātika, Latvijas 

un pasaules vēsture) 

 

Izlaidums 

Kandavas novada 

izglītības iestāžu 

vadītāju seminārs 

plkst.10.00 Kandavas 

novada Izglītības 

pārvaldē 

 

Izlaidums 

pirmsskolas 

izglītības iestādē 

„Zīļuks” 

13.00 grupa „Bitītes” 

Kandavas Mākslas 

un mūzikas skolas 

izlaidums 

plkst.14.00 Kandavas 

mākslas un mūzikas 

skolas zālē. 

 

mailto:janakaslaja@inbox.lv


„D” grupa plkst.11.00 

Tukuma novads 

pirmsskolas 

izglītības iestādē 

„Zīļuks” 
11.00 grupa 

„Enģelīši” 

14.00 grupa 

„Sprīdīši” 

 

25 26 27 28 29 30 31 

Eksāmens 

informātikā 

vudusskolai 

Centralizētais 

eksāmens vēsturē 

12.kl. 

Eksāmens 

svešvalodās.9.kl. 

Centralizētais 

eksāmens bioloģijā 

12.kl. 

Centralizēto 

eksāmenu darbu 

saņemšana no 8.30 

Kandavas novada IP    

(bioloģija, fizika) 

Kandavas 

internātvidusskolas 

12.kl.izlaidums 

plkst.18.00 

Kandavas novada 

skolēnu Dziesmu 

un deju svētki  

plkst.13.00 – 15.00 

Promenādē 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Centralizētais 

eksāmens fizikā 

12.kl. 

Eksāmens 

matemātikā 9.kl. 

Eksāmens ģeogrāfijā 

vidusskolai. 

Kandavas novada 

izglītības iestāžu 

izglītojamo un 

pedagogu 

apbalvošanas 

pasākums par 

izciliem 

sasniegumiem 

(vieta un laiks tiks 

precizēti) 

   

 

 

Iesūtīt:   
līdz 07.05.2015 skolēnu sarakstus, kuri bez attaisnojoša iemesla kavējuši izglītības iestādi.(atbilstoši izstrādātajai kārtībai novadā) uz e pastu 

liene.snikvalde@inbox.lv 

līdz 07.05.2015. pieteikumus 7.kl.ģeogrāfijas olimpiādei liene.snikvalde@inbox.lv 

līdz 10.05.2015. iesniegt Izglītības pārvaldē dokumentāciju apbalvošanai ar naudas balvu (Kandavas novada domes sēde 29.12.2014 protokols Nr.17 7) 

līdz 20.05.2015. iesūtīt 8.kl. un 11.kl.novada latviešu valodas diagnosticējošā darba rezultātus latviešu valodas un literatūras MA vadītājai S.Aukšmukstei 

sandra_auksmukste@inbox.lv   

līdz 12.06.2015.iesūtīt interešu izglītības programmu izvērtējumu par 2014./2015.m.g.(veidlapu) liene.snikvalde@inbox.lv  

līdz 12.06.2015. iesniegt Izglītības pārvaldē interešu izglītības programmas 2015./2016.mācību gadam 

līdz 15.06.2015.iesūtīt MA vadītāju darba atskaiti liene.snikvalde@inbox.lv    

līdz 15.06.2015.iesūtīt aptauju par 2.semestra un mācību gada rezultātiem (aptaujas lapa tiks nosūtīta skolām) liene.snikvalde@ibox.lv  

mailto:liene.snikvalde@inbox.lv
mailto:liene.snikvalde@inbox.lv
mailto:sandra_auksmukste@inbox.lv
mailto:liene.snikvalde@inbox.lv
mailto:liene.snikvalde@inbox.lv
mailto:liene.snikvalde@ibox.lv


 

Atgādinājums 

 

Valsts pārbaudes darbu kopsavilkumu tabulas septiņu darbdienu laikā pēc pārbaudes darba norises elektroniski VISC un IP 

  
 

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   

http://visc.gov.lv/talakizglitiba/vispizgl/info.shtml
http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/maseminari

