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               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 septembris 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA 

1 2 3 4 5 6 7 

Smej septembris ar 

gladiolu kausiem, 

Es esmu pirmais, 

pirmais, pirmais….. 

Zinību dienas 

norise Kandavas 

novada izglītības 

iestādēs:  
Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā – 9.00 

Kandavas 

internātvidusskolā- 

11.00 
Zemītes pamatskolā -

9.00 
Vānes pamatskolā -

10.00 
Kandavas novada 

Zantes pamatskolā -

11.00 
Cēres pamatskolā -

9.00 
Matkules 

sākumskolā-9.00, 

pirmsskolas grupā-

12.00 
Mākslas un mūzikas 

skolā-14.00 

Pirmsskolas 

izglītības iestādē 

Jauniešu 

pašizaugsmes 

pulciņš” jauniešu 

iespējas tagad un 

nākotnē” 

 Jauniešu centrā 

”Nagla” 

plkst.17.00 

Kino vakars  Jauniešu 

centrā „ Nagla” 

plkst.18.30 

Pedagoģiski 

medicīniskās komisijas 

sēde plkst.10.00 Kandavas 

novada Izglītības 

pārvaldes zālē 

 

„ Vides akadēmija” – 

eksperimentu studija 
Jauniešu centrā ”Nagla”  

plkst.16.00 

Kandavas novada 

izglītības iestāžu 

vadītāju seminārs 

plkst.10.00 Kandavas 

novada Izglītības 

pārvaldē 

 

Sākumskolas skolotāju 

MA seminārs 

plkst.14.00 Kandavas 

internātvidusskolā 

 

Mājturības un 

tehnoloģiju MA 

(meit.)skolotāju 

seminārs plkst.14.00 

Kandavas K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

 

Vizuālās mākslas MA 

skolotāju seminārs 

plkst.14.00 Kandavas 

K.Mīlenbaha vidusskolā. 

 

 

 



„Zīļuks”- 10.30 

PIKC Kandavas 

Valsts 

lauksaimniecības 

tehnikums-9.00 

8 9 10 11 12 13 14 

 Jauniešu 

pašizaugsmes 

pulciņš  ”Jauniešu 

iespējas tagad un 

nākotnē” 

 Jauniešu centrā 

”Nagla” 

plkst.17.00 

MA vadītāju seminārs 
plkst.15.00 Kandavas 

novada Izglītības 

pārvaldes zālē 

 

Kino vakars  Jauniešu 

centrā „ Nagla” 

plkst.18.30 

Mūzikas skolotāju un 

mūzikas  MA vadītāju 

seminārs plkst.10.30, 

Strūgu ielā 4, Rīgā 

 

Vēstures un Soc.zinību 

skolotāju seminārs 
plkst.15.00 Kandavas 

K.Mīlenbaha vidusskolā 

 

Ķīmijas un Bioloģijas 

MA skolotāju seminārs 

plkst.15.00 Kandavas 

K.Mīlenbaha vidusskolā 

 

Vides akadēmija” – 

eksperimentu studija 
Jauniešu centrā ”Nagla”  

plkst.16.00 

 

 

 Tēva 

diena 

15 16 17 18 19 20 21 

No 15.09.-19.09. 

Diagnosticējošais 

darbs 1.klasēm 

Ekonomikas 

skolotāju seminārs 

plkst.15.00 PIKC 

Valsts Kandavas 

lauksaimniecības 

tehnikumā 

 

Filozofijas un 

kuturoloģijas um 

MA vadītāju 

seminārs 

plkst.10.30, LU 

Filozofijas fakultātē 

Mūzikas skolotāju 

MA seminārs 

plkst.12.00 Kandavas 

internātvidusskola 

 

Republikas deju 

skolotāju repertuāra 

precizēšanas seminārs. 

VEF Kultūras pilī,Rīgā 

plkst.9.00 

 

Kino vakars  Jauniešu 

centrā „ Nagla” 

 Kandavas novada skolu 

rudens kross plkst.9.00 

pie Teteriņa, PIKC KVLT 

 

Pašvaldību interešu 

izglītības speciālistu 

seminārs plkst.10.30, 

Strūgu iela 4, Rīga 

 

Vizuālās mākslas MA 

vadītāju izbraukuma 

seminārs plkst.10.00, 

Mārupes vidusskolā  

Jauniešu centra „ Nagla” 

dalība starptautiskās 

jaunatnes darbinieku 

apmācībās” Eiropas 

pilsonība-krāsaina 

iespēja” - Bulgārijā 

Jauniešu 

centra „ 

Nagla” 

dalība 

starptautisk

ās jaunatnes 

darbinieku 

apmācībās” 

Eiropas 

pilsonība-

krāsaina 

iespēja” - 

Bulgārijā 

Jauniešu 

centra „ 

Nagla” 

dalība 

starptautisk

ās 

jaunatnes 

darbinieku 

apmācībās

” Eiropas 

pilsonība-

krāsaina 

iespēja” - 



 

Republikas deju 

skolotāju 

repertuāra 

precizēšanas 

seminārs. 
VEF Kultūras 

pilī,Rīgā 

plkst.9.00 
 

Jauniešu 

pašizaugsmes 

pulciņš” jauniešu 

iespējas tagad un 

nākotnē” 

 Jauniešu centrā 

”Nagla” 

plkst.17.00 

plkst.18.30  

Vides akadēmija” – 

eksperimentu studija 
Jauniešu centrā ”Nagla”  

plkst.16.00 

Bulgārijā 

22 23 24 25 26 27 28 

Jauniešu centra „ 

Nagla” dalība 

starptautiskās 

jaunatnes darbinieku 

apmācībās” Eiropas 

pilsonība-krāsaina 

iespēja” - Bulgārijā 

Pedagoģiski 

medicīniskās 

komisijas sēde plkst 

10.00 Izglītības 

pārvaldes zālē 

 

Jauniešu centra „ 

Nagla” dalība 

starptautiskās 

jaunatnes darbinieku 

apmācībās” Eiropas 

pilsonība-krāsaina 

iespēja” - Bulgārijā 

Jauniešu centra „ 

Nagla” dalība 

starptautiskās jaunatnes 

darbinieku apmācībās” 

Eiropas pilsonība-

krāsaina iespēja” - 

Bulgārijā 

Direktoru vietnieku 

izglītības jomā MA 

seminārs plkst.14.00 

Kandavas 

internātvidusskolā 

 

Krievu valodas 

skolotāju MA seminārs 

plkst.15.00 Kandavas 

internātvidusskolā 

 

Matemātikas skolotāju 

MA sanāksme 
plkst.14.00 Kandavas 

K.Mīlenbaha viduskolā 

 

Informātikas skolotāju 

MA seminārs plkst.15.00 

Kandavas K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

Latvijas skolu 

Olimpiskā diena 

plkst.9.30 Kandavas 

K.Mīlenbaha vidusskolas 

stadionā 

 

Vides interešu izglītības 

koordinatoru seminārs 

plkst.10.00, Strūgu iela 

4, Rīga 

 

Jauniešu centra „ Nagla” 

dalība starptautiskās 

jaunatnes darbinieku 

apmācībās” Eiropas 

pilsonība-krāsaina 

iespēja” - Bulgārijā 

 

Jauniešu 

centra „ 

Nagla” 

dalība 

starptautisk

ās jaunatnes 

darbinieku 

apmācībās” 

Eiropas 

pilsonība-

krāsaina 

iespēja” - 

Bulgārijā 

 



 

Audzināšanas darba 

koordinatoru seminārs 

plkst.10.30, Strūgu iela 4, 

Rīga 

 

Pirmsskolas izglītības 

iestāžu metodiķu un 

sākumskolas direktoru 

vietnieku izglītības jomā 

seminārs plkst.10.00  

(vieta tiks precizēta) 

 

Vides akadēmija” – 

eksperimentu studija 
Jauniešu centrā ”Nagla”  

plkst.16.00 

 

Jauniešu centra „ Nagla” 

dalība starptautiskās 

jaunatnes darbinieku 

apmācībās” Eiropas 

pilsonība-krāsaina 

iespēja” - Bulgārijā 

29 30 1 2 3 4 5 

Pedagoģiski 

medicīniskās 

komisijas sēde plkst 

10.00 Izglītības 

pārvaldes zālē 

 

Latvijas un 

pasaules vēstures 

MA vadītāju 

seminārs 

plkst.10.00, LN 

vēstures muzejā, 

Brīvības bulvāris 32 
 

XI Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu 

un deju svētku 

pašvaldības 

koordinatoru 

2.sanāksme.  

Kino vakars  Jauniešu 

centrā „ Nagla” 

plkst.18.30 

    



VISC, Strūgu ielā 4, 

Rīgā plkst.10.30  

 

Jauniešu 

pašizaugsmes 

pulciņš” jauniešu 

iespējas tagad un 

nākotnē” 

 Jauniešu centrā 

”Nagla” 

plkst.17.00 

 

Valsts Izglītības informācijas sistēmā -  

 līdz 04.09.2014. (ieskaitot) – Kandavas novada izglītības iestāžu vispārizglītojošo un pirmsskolu izglītojamie Valsts Izglītības informācijas 

sistēmā (VIIS) –Lietvede A.Dišlere, e-pasts Izglitibas.parvalde@kandava.lv tālr. 63126520; mob. 26569106  

 līdz 16.09.2014. (ieskaitot) - Kandavas novada profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamie Valsts Izglītības informācijas sistēmā (VIIS) - 

Lietvede A.Dišlere, e-pasts Izglitibas.parvalde@kandava.lv tālr. 63126520; mob. 26569106 

 līdz 26.09.2014. (ieskaitot) - Kandavas novada izglītības iestāžu tarifikācija un pedagogu kvalifikācijas rādītāji Valsts Izglītības informācijas 

sistēmā (VIIS) - Lietvede A.Dišlere, e-pasts Izglitibas.parvalde@kandava.lv tālr. 63126520; mob. 26569106 

 

Iesūtīt:   
līdz 05.09.2014. skolēnu sarakstus, kuri bez attaisnojoša iemesla kavējuši izglītības iestādi pirmajās mācību dienās, bet skaitās skolēnu skaitā. Lūdzu 

informēt arī, ja nav kavētāju liene.snikvalde@inbox.lv 

līdz 10.09.2014. MA vadītājiem metodiskā darba plānus 2014./2015.m.g. liene.snikvalde@inbox.lv (parakstītus atnest uz MA vad.semināru) 

līdz 26.09.2014.1.kl.diagnosticējošā darba rezultātus sākumskolas MA vadītājai A.Pētersonei uz e-pastu agita.p@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 augustā VISC mājas lapā - 

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

mailto:Izglitibas.parvalde@kandava.lv
mailto:Izglitibas.parvalde@kandava.lv
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