
 

APSTIPRINĀTS: 

               Kandavas novada  

              Izglītības pārvaldes vadītāja 

 Jeļena Šnikvalde 

                   Kandavā, 2020. gada 28. decembrī 

KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES PASĀKUMU PLĀNS 

2021. gada JANVĀRIS 

Pasākumu norises var tikt mainītas, balstoties uz epidemioloģiskās situācijas izmaiņām valstī (MK rīk. Nr. 777, 17.12.2020.) 

 

Datums Diena Pasākums Laiks Norises vieta Iesniegt/iesūtīt 

1.  P. Laimīgu jauno gadu!     

2.  S.     

3.  Sv.     

4.  P. 

Līdz 29.01. iesniegt pretendentu pieteikumus 

konkursam “Kandavas novada Gada 

jaunietis 2020” (vairāk informācijas 

www.jcnagla.lv) 

  
04.01.-18.02. mutvārdu daļa DD 3. klasei 

latviešu valodā 

47. latviešu valodas olimpiāde 8.-9. klašu 

skolēniem 
10.00 Tiešsaistē no mājām 

Tiek publicētas visu VPD programmas   www.visc.gov.lv 

04.01.-17.02. mutvārdu daļa DD 6. klasei 

latviešu valodā 

04.01. noslēdzas skolēnu pieteikšana 47. latviešu 

valodas un literatūras olimpiādei 11.-12.klasēm 

www.edu.lu.lv  

04.01. noslēdzas skolēnu pieteikšana 71. fizikas 

olimpiādei 9.-12.klasēm  www.edu.lu.lv 

5.  O.    

05.01. Iesūtīt skolēnu sarakstus, kuri bez 

attaisnojoša iemesla kavējuši izglītības iestādi 

(atbilstoši novadā izstrādātajai kārtībai) uz e-

pastu izglitibas.parvalde@kandava.lv  

Līdz 05.01. iesūtīt tabulu ar 1. semestra mācību 

rezultātiem ( nosūtīta dir.vietn.) 

egija.muizniece@kandava.lv  

6.  T.     

7.  C.    
Līdz 07.01. iesniegt Lidice-2021 darbus “Robots 

un mākslīgais intelekts” Kandavas novada IP 

8.  P.     

9.  S.     

http://www.jcnagla.lv/
http://www.visc.gov.lv/
http://www.edu.lu.lv/
http://www.edu.lu.lv/
mailto:izglitibas.parvalde@kandava.lv
mailto:egija.muizniece@kandava.lv


10.  Sv.     

11.  P. 

 

  

Līdz 11.01. iesniegt programmas “Latvijas skolas 

soma” atskaites egija.muizniece@kandava.lv  

No 11.01. līdz 01.02. plkst. 23.59 izvirzīto 

skolēnu ZPD augšupielāde PDF formātā 

www.edu.lu.lv  

12.  O. 

 

  

12.01. noslēdzas skolēnu pieteikšana 22. 

ekonomikas olimpiādei 10.-12.klasēm  

www.edu.lu.lv 

13.  T. 
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide 

tehnoloģiju mācību jomas pedagogiem 
 Tiešsaiste  

14.  C.     

15.  P. 

Kandavas novada izglītības iestāžu vadītāju 

sanāksme 
10.00 Kandavas novada IP 

Līdz 2021. gada 15. janvārim skolas reģistrē 

skolēnus visiem valsts pārbaudes darbiem un 

diagnosticējošajiem darbiem VPIS. Pieteikums 

uzskatāms par pabeigtu, ja tas nosūtīts un tā 

statuss ir “Pieteikts”.  

71. fizikas olimpiāde 9.-12. klašu skolēniem 10.00 Tiešsaistē no mājām 15.01. noslēdzas skolēnu pieteikšana 71. 

matemātikas olimpiādei 9.-12. klasēm 

www.edu.lu.lv Tiek publicētas 3. un 6. klašu DD norises  www.visc.gov.lv  

16.  S.     

17.  Sv.     

18.  P. 
47. latviešu valodas olimpiāde 11.-12. klašu 

skolēniem 
10.00 Tiešsaistē no mājām 

Līdz 18.01. iesūtīt ZPD 10.-12.kl. darba tēmu, 

sekciju, darba autoru, vadītāju, prezentācijas 

veidu uz egija.muizniece@kandava.lv un atnest 

izvirzītos darbus uz IP recenzēšanai.  

Līdz 2021. gada 18. janvārim iesniegt 

pieteikumu uz skolas veidlapas CE angļu, krievu, 

vācu valodā darba vadītājus, mutvārdu daļas 

intervētājus, norādot skolēnu skaitu Kandavas 

novada Izglītības pārvaldē vadītājai J. Šnikvaldei. 

 

19.  O. 
 

  
19.01. noslēdzas skolēnu pieteikšana 62. ķīmijas 

olimpiādei 9.-12. klasēm  www.edu.lu.lv 

20.  T. Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde 14.00 Izglītības pārvalde  

21.  C.     

22.  P.     

23.  S     

24.  Sv.     

25.  P.     

mailto:egija.muizniece@kandava.lv
http://www.edu.lu.lv/
http://www.edu.lu.lv/
http://www.edu.lu.lv/
http://www.visc.gov.lv/
mailto:egija.muizniece@kandava.lv
http://www.edu.lu.lv/


26.  O. 

Lidice-2021 izstādes “Robots un mākslīgais 

intelekts” atklāšana. 
 

Rīgas Tehniskās 

universitātes 

Datorzinātnes un 

informācijas 

tehnoloģijas fakultāte 

26.01. noslēdzas skolēnu pieteikšana 38. 

ģeogrāfijas olimpiādei 10.-12.klasēm 

www.edu.lu.lv 

22. ekonomikas olimpiāde 10.-12. klašu 

skolēniem 
10.00 Tiešsaistē no mājām 

27.  T.     

28.  C. 
Skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu 

konference 10.-12.klasēm (novada posms) 
12.00 

Kandavas K. Mīlenbaha 

vidusskola 
 

29.  P. 
71. matemātikas olimpiāde 9.-12. klašu 

skolēniem 
10.00 Tiešsaistē no mājām  

 

Atgādne par valsts pārbaudes darbiem: 

 

 Līdz 15.02. izglītības iestādē jāiesniedz dokumenti atbrīvošanai no VPD, CE atbilstoši MK nr. 112 “Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no valsts pārbaudījumiem”. 

 Līdz 15.02. skolotāji piesakās CE vērtēšanai. 

 

 Informācija par jauniešu centra Nagla plānotajām aktivitātēm pieejama “Nagla” Facebook kontā https://www.facebook.com/jcnagla/  un   http://jcnagla.lv/menesu_plani 

http://www.edu.lu.lv/
https://www.facebook.com/jcnagla/
http://jcnagla.lv/menesu_plani

