
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 marts 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA 

      1 

       

2 3 4 5 6 7 8 

Zviedru jauniešu 

delegācijas vizīte PIKC 

Kandavas Valsts 

lauksaimniecības 

tehnikumā 

Zviedru jauniešu 

delegācijas vizīte 

Kandavas novada Zantes 

pamatskolā, Zantes 

ģimeņu krīzes centrā un 

asociācijā 

„Dzīvesprieks” 

 

Zemgales reģiona  

Volejbols 1998.g.dz.pēc 

1.septembra un 
jaunākiem plkst.10.00 

Jelgavas novads 

Valsts diagnosticējošais 

darbs dabaszinātnē 6.kl. 

 

Kandavas novada 

skolēnu zinātniski 

pētniecisko darbu 

konference plkst.13.00 

Kandavas K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

 

Zviedru jauniešu 

delegācijas vizīte 

Kandavas Mākslas un 

mūzikas skolā,  

 

Kandavas novada 

Skolēnu parlamenta 

tikšanās plkst.13.00 

Kandavas novada 

jauniešu centrā „Nagla” 

Atklātā Kandavas 

novada 

 2.-4.kl. 

matemātikas 

olimpiāde 

plkst.9.40. 

reģistrācija 9.30 

Kandavas 

internātvidusskolā 

 

Zviedru jauniešu 

delegācijas vizīte 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

 

Ekonomikas 

skolotāju MA 

vadītāju seminārs 
plkst.10.00 LU 

Ekonomikas un 

vadības fakultātē, 

Aspazijas bulv., 

Rīga 

 

No 05.03.-

07.03.2015. 

Angļu valodas 

skolotājiem 

 Valsts 41 latviešu 

valodas un 

literatūras 

olimpiāde 9.-12.kl. 

 

Tautas deju 

kolektīvu 

republikāniskās 

skates repertuāra 

izloze plkst.13.00-

14.00, Tukuma IP 

 

Bērnu tiesību 

aizsardzības kursi 

skolu direktoriem, 

direktoru 

vietniekiem 
plkst.9.30-14.30 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

  



izdevniecības 

„Pearson 

konference”. 
Informācija par 

darba kārtību un 

reģistrēšanos 

konferencei pie 

angļu valodas MA 

vad. Ņ.Zalcmanes 

 

No 05.03.2015.-

23.03.2015  

Datorgrafikas 

izstāde „Raksti 

dabā” Kandavas 

novada izglītības 

pārvaldē 

9 10 11 12 13 14 15 

Konkurss Kandavas 

novada skolu  7.-8.klašu 

kolektīviem „Esi aktīvs – 

bez atkarībām!2015” 

Pirmā radošo darbu 

konkursa darbu 

iesūtīšana Kandavas 

novada Izglītības 

pārvaldē 

liene.snikvalde@inbox.lv  

 

No 09.-13.03.2015. 

Kandavas novada 

diagnosticējošais darbs 

mūzikā 6.kl. 

 

No 09.03.2015.-

25.03.2015. 

Vizuāli un vizuāli 

plastiskās mākslas 

konkurss-izstāde „Rakstu 

 

 
Atklātā Kandavas 

novada 6.-7.kl.(meit.) 

mājturības olimpiāde 
plkst.10.00 Kandavas 

K.Mīlenbaha vidusskolā 

 

Atklātā Kandavas 

novada 8.-9.kl.(zēnu) 

mājturības olimpiāde 
plkst.10.00 Kandavas 

K.Mīlenbaha vidusskolā 

 

Kurzemes novada 

vokālās mūzikas 

konkurss ”Balsis  

2015”2.kārta plkst.13.00 

Kuldīgas novada Bērnu 

un jauniešu centrā, 

1905.g.ielā 10, Kuldīgā 

 

 

Valsts 65. 

Matemātikas 

olimpiāde 9.-12.kl. 

 

Atklātā Kandavas 

novada 

 2.-4.kl.latviešu 

valodas olimpiāde 

plkst.9.40. 

reģistrācija 9.30 

Kandavas 

internātvidusskolā 

 

Kursi sākumskolas 

angļu valodas 

skolotājiem. 

Izdevniecība 

„Oxford University 
Press”.Pieteikšanās 

uz kursiem 

elektroniski VISC e-

Valsts 65. 

Matemātikas 

olimpiāde 9.-12.kl. 

 

XI Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu 

un deju svētki 

Tukuma, 

Kandavas , 

Engures, Jaunpils 

novadu tautas deju 

kolektīvu 

republikāniskās 

skate, plkst.11.00 

Tukuma pilsētas 

kultūras namā 

 

Tukuma, Engures, 

Kandavas, Dobeles 

un Talsu novadu 

PII vadītāju kursi 

Jauno vides pētnieku 

forums „Skolēni 

eksperimentē”2.kārta 
plkst.10.00 LU Ķīmijas 

fakultātē, Kr.valdemāra 

iela 48 

 

mailto:liene.snikvalde@inbox.lv


darbi.Viss atstāj 

nospiedumus un pēdas” 

Kandavas novada 

izglītības pārvaldē 

Zemgales reģiona 

„Drošie un veiklie” 

2004./2005.g.dz. Bauskas 

novads 

mācību vidē, 

izmantojot savu 

lietotājvārdu un 

paroli. 

plkst.9.00 Tukuma 

IP 

16 17 18 19 20 21 22 

Centralizētais eksāmens 

angļu valodā 12.kl. 

 

Centralizētā eksāmena 

darbus skolas var saņemt 

no plkst.8.30. Kandavas 

novada Izglītības pārvaldē 

 

Izbraukuma kursi 

ģeogrāfijas skolotājiem. 

Izbraukšana no KIVS 8:00 

 Centralizētais eksāmens 

angļu valodā 12.kl. 

 

Vēstures skolotāju 

pieredzes apmaiņas 

brauciens uz Kuldīgas 

Centra vidusskolu. 

Izbraukšana no Kandavas 

IP 9.00 

 

Kandavas novada 

latviešu valodas un 

literatūras skolotāju 

kursi „Lasītprasmes 

pilnveide”plkst.(laiks tiks 

precizēts) Kandavas 

internātvidusskolā 

 

Pilsētu un novadu 

izglītības pārvalžu 

pirmsskolas speciālistu un 

sākumizglītības skolotāju 

MA vadītāju seminārs 
plkst.10.00 Ozolnieku 

novada tautas namā, Rīgas 

ielā 23, Ozolniekos. 

Reģistrācija un dienas 

kārtība VISC mājas lapā 

sadaļā „MA vadītāju 

semināri” 

 

Konference „Ieklausies! 

Radi! Mācies! 

plkst.9.30. Brocēnu 

Centralizētais eksāmens 

angļu valodā 12.kl. 

 

Mājturības skolotāju 

kursu 2.nodarbība 

plkst.10.00 Kandavas 

K.Mīlenbaha vidusskolā 

 

Kandavas novada 

latviešu valodas un 

literatūras skolotāju 

kursi „Lasītprasmes 

pilnveide”plkst.(laiks 

tiks precizēts) Kandavas 

internātvidusskolā 

 

Seminārs vēstures 

skolotājiem ”Par 

Latvijas senvēstures, 

viduslaiku un jauno 

laiku vēstures 

jautājumiem un io 

atspoguļojumu LNVM 

ekspozīcijā”plkst.11.00, 

Rīgā, Brīvības bulv.32 

Pieteikties pa e-pastu 

info@history-museum.lv 

līdz 16.03. 

Centralizētais 

eksāmens krievu 

valodā 12.kl. 

 

Seminārs novadu 

audzināšanas darba 

koordinatoriem 

„Pilsoniskās 

audzināšanas 

aktualitātes Eiropas 

Attīstības gada 

kontekstā” 

plkst.10.00-15.00 

Strūgu ielā 4, Rīgā 

Kandavas novada 

Izglītības iestāžu 

vadītāju seminārs 
plkst.10.00 Kandavas 

novada Izglītības 

pārvaldē 

 

Seminārs 5.-12.kl. 

audzinātājiem, soc. 

zin. skolotājiem un 

veselības mācību 

skolotājiem 

Alkohola 

prevencijas metožu 

apgūšana” (4st) 

plkst. 11:00, 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 
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vidusskolā. Pieteikties 

elektroniski līdz 9.martam 

vesturel@inbox.lv , norādot 

vārdu, uzvārdu, skolu, 

priekšmetu, ko māca. 

Dalības maksa 3.00 Eur 

23 24 25 26 27 28 29 

 Kandavas novada IP 

speciālistu vizīte Vānes 

pamatskolā plkst.9.00 

 

Zemgales reģiona  

Minibasketbols 

2004./2005.g.dz. Ķekavas 

novads 

Kandavas novada vides 

izziņas spēļu konkurss 

„Iepazīsti vidi” 

plkst.11.00 Kandavas 

internātvidusskolā 

 

Ķīmijas un bioloģijas 

skolotāju profesionālās 

pilnveides kursu 

3.nodarbība plkst.14.00 

Kandavas K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

 

Kandavas novada 

Skolēnu parlamenta 

tikšanās plkst.13.00 

Kandavas novada jauniešu 

centrā „Nagla” 

Zemgales reģionālā 

skolēnu zinātniski 

pētniecisko darbu 

konference plkst. 

10.00, Jelgavā 

 

Atklātā Kandavas 

novada 7.-8.kl. 

krievu valodas 

olimpiāde 
plkst.10.00 

Kandavas 

internātvidusskolā 

 

Vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas 

skolotāju MA 

vadītāju seminārs 
plkst….., O Kalpaka 

Rīgas Tautas 

daiļamatniecības 

pamatskolā, Skrindu 

iela 1, Rīgā 

 

Kursi sākumskolas 

angļu valodas 

skolotājiem. 

Izdevniecība 

„Pearson”. 

Pieteikšanās uz 

kursiem elektroniski 

VISC e-mācību 

Pirmsskolas 

skolotāju 

izbraukuma 

seminārs plkst.9.15 

Vānes pamatskolā 

 

Kursi sākumskolas 

angļu valodas 

skolotājiem. 

Izdevniecība 

„Oxford University 
Press”.Pieteikšanās 

uz kursiem 

elektroniski VISC e-

mācību vidē, 

izmantojot savu 

lietotājvārdu un 

paroli. 
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vidē, izmantojot 

savu lietotājvārdu 

un paroli. 

30 31      

Matemātikas konkurss  

7.klasēm „Kopā 

gudrāk”plkst.13.00 

Kandavas novada Zantes 

pamatskolā 

Kursi sākumskolas angļu 

valodas skolotājiem. 

Izdevniecība „Express 

Publishing” 
Press”.Pieteikšanās uz 

kursiem elektroniski VISC 

e-mācību vidē, izmantojot 

savu lietotājvārdu un paroli. 

 

 

   

 

 

Iesūtīt:   
līdz 06.03.2015 skolēnu sarakstus, kuri bez attaisnojoša iemesla kavējuši izglītības iestādi.(atbilstoši izstrādātajai kārtībai novadā) uz e pastu 

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 

līdz 12.03.2015. pieteikumus 7.-8.kl. krievu valodas  olimpiādei liene.snikvalde@inbox.lv 

līdz 18.03. 2015.uz skolas veidlapas jāiesūta 5.-9.kl.PD tēmas, norādot autoru/us, klasi, darba vadītāju, prezentācijas veidu elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv  

līdz 18.03.2015.jāiesniedz izvirzītos darbus  labošanai izglītības pārvaldē J.Šnikvaldei 

līdz 25.03.2015. iesūtīt  mūzikas 6.klašu diagnosticējošā darba analīzi intapakalnspaleja@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 09.03.2015. iesniegt nepieciešamos dokumentus 9.kl. skolēnu atbrīvojumiem no valsts pārbaudes darbiem (atbrīvojumi 11.03.2003 MK noteikumi Nr.112) 

izglītības pārvaldē J.Šnikvaldei. 
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