
 

APSTIPRINĀTS: 

               Kandavas novada  

              Izglītības pārvaldes vadītāja 

 Jeļena Šnikvalde 

                   Kandavā, 2021. gada 28. janvārī 

KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES PASĀKUMU PLĀNS 

2021. gada FEBRUĀRIS 

Pasākumu norises var tikt mainītas, balstoties uz epidemioloģiskās situācijas izmaiņām valstī (MK not. Nr.655, 21.01.2021.) 

 

Datums Diena Pasākums Laiks Norises vieta Iesniegt/iesūtīt 

1.  P.    
01.02. līdz 23.59 skolēnu pieteikšana un  ZPD 

augšupielāde  sistēmā www.edu.lu.lv  

2.  O. 

62. ķīmijas olimpiāde 9.-12. klašu skolēniem  10.00 Tiešsaistē no mājām  

Seminārs tautas dejas kolektīvu vadītājiem un 

virsvadītājiem par dejas pasniegšanas metodiku un 

aktualitātēm koprepertuāra iestudēšanā 

11.00-

16.15 
Tiešsaiste, ZOOM 

Semināra dalībnieku pieteikšanās elektroniski VISC Interešu 

izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākajai referentei 

Zandai Mūrniecei (zanda.murniece@visc.gov.lv, 

tālr.60001628)  līdz 2021.gada 29.janvāra plkst.12.00 ,  norādot 

semināra dalībnieka pilnu vārdu un uzvārdu, darba vietu un  e-

pastu (saziņai un semināra apliecības elektroniskai nosūtīšanai). 

3.  T.     

4.  C. 
Seminārs Kandavas novada izglītības iestāžu 

vadītājiem par datu aizsardzību 
14.00 ZOOM platforma  

5.  P.    

05.02. iesūtīt skolēnu sarakstus, kuri bez attaisnojoša 

iemesla kavējuši izglītības iestādi (atbilstoši novadā 

izstrādātajai kārtībai) izglitibas.parvalde@kandava.lv  

6.  S.     

7.  Sv.     

8.  P.     

9.  O. 38. ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12. klašu skolēniem  10.00 Tiešsaistē no mājām  

10.  T. 
Konkursa “Gada jaunietis 2020” pretendentu 

tikšanās ar žūriju  
14.00 Tiešsaistē  

11.  C.     

12.  P. 
Konkursa “Gada jaunietis 2020” noslēguma 

pasākums 
18.00 Tiešsaistē 

12.02. noslēdzas skolēnu pieteikšana matemātikas 

olimpiādei 5.-8. klašu skolēniem www.edu.lu.lv  

13.  S.     

14.  Sv.     

15.  P.     

16.  O.     

17.  T. Pedagoģiski medicīniskās komisijas sanāksme 14.00 Izglītības pārvalde  

http://www.edu.lu.lv/
mailto:zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:izglitibas.parvalde@kandava.lv
http://www.edu.lu.lv/


Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6. klasei 
  

https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/diagnosticejosie-darbi-

3-un-6-klase-20202021mg  

18.  C. 

Izglītojošs seminārs mūzikas skolotāju 

metodiķiem, novadu mūzikas speciālistiem, 2.-

4.klašu koru diriģentiem 

 Tiešsaistē, ZOOM 
Rita Platpere, VISC vecākā referente, tālr.:60001623, e-

pasts: rita.platpere@visc.gov.lv  

19.  P. 
Informatīvs pieredzes apmaiņas seminārs mūsdienu 

deju pedagogiem 
 Tiešsaistē  

Inese Leoho-Čudare, VISC mūsdienu deju projektu vadītāja, 

tālr.:60001627, musdienu.deja@visc.gov.lv  

20.  S 
Folkloras skolotāju profesionālās pilnveides kursi 

 Tiešsaistē, ZOOM 
Māra Mellēna, VISC folkloras projektu koordinatore, tālr.: 

26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv 

21.  Sv.     

22.  P. 

Pieredzes apmaiņas seminārs leļļu teātra režisoriem 

 

Tiešsaistē, ZOOM 
Dace Jurka, VISC vecākā referente, tālr.: 60001626, e-pasts: 

dace.jurka@visc.gov.lv  

Nometņu vadītāju sagatavošanas kursi (72 stundas) 

22.-26.februāris 
Tiešsaistē 

Inta Kraskeviča, VISC vecākā referente, tālr.: 60001629, e-

pasts: inta.kraskevica@visc.gov.lv  

23.  O.     

24.  T.     

25.  C. Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei   

25.02. Iesūtīt skolēnu sarakstus, kuri piedalīsies Kandavas 

novada Skatuves runas konkursā 

agita.riekstina@kandava.lv un augšupielādēt dalībnieku 

video failus sistēmā www.failiem.lv  (skat. konkursa 

nolikumu). 

https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/diagnosticejosie-darbi-

3-un-6-klase-20202021mg  

26.  P. 

71. matemātikas olimpiāde 5.-8. klašu skolēniem  10.00 Tiešsaistē no mājām 

 
Izglītības iestāžu vadītāju sanāksme 10.00 Vieta tiks precizēta 

Pieejamas skolēnu ZPD recenzijas sistēmā 

www.edu.lu.lv  
16.00 www.edu.lu.lv  

 

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 
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