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  Kandavas novada 5.-9.kl. 

pētniecisko darbu 

konference plkst.12.00 

Kandavas K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

 

No 01.04.-20.04  

Vizuālās, vizuāli 

plastiskās mākslas un 

floristikas darbu izstāde 

„Latvju raksti Lieldienu 

olā” Kandavas novada 

Izglītības pārvaldē 

 

No 01.04.-20.04  

Datorgrafikas pulciņu 

darbu izstāde „Latvju 

raksti Lieldienu olā” 

Kandavas novada 

Izglītības pārvaldē 
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OTRĀS 

LIELDIENAS 

 

 

Dziesmu svētku 

koordinatoru 

4.sanāksme plkst.10.30 

VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā 

Kandavas novada atklātā 

5.-6.kl.angļu valodas 

olimpiāde plkst.10.00 

Kandavas 

internātvidusskolā 

 

5.-9.kl. koru 

kopmēģinājums 
plkst.13.30 Kandavas 

K.Mīlenbaha vidusskolā 

 

  Kurzemes 

reģiona skatuves 

runas un mazo 

literāro uzvedumu 

konkurss 

plkst.10.30 

skatuves runa, 

Talsu bērnu un 

jauniešu centrā un 

14.00, Talsu tautas 

namā mazo literāro 

Matemātikas 

skolotāju LMSA 

konference 

 

 



uzvedumu 

konkurss. 

 

Matemātikas 

skolotāju LMSA 

konference 

 

Filozofijas un 

kulturoloģijas 

skolotāju MA 

vadītāju seminārs 
plkst.10.30 (vieta 

tiks precizēta) 

13 14 15 16 17 18 19 

Skolu teātra skate 

plkst.11.00 Kandavas 

K.Mīlenbaha vidusskolā 

Kandavas novada 

atklātā 7.kl. 

informātikas olimpiāde 
plkst.10.00 Kandavas 

K.Mīlenbaha vidusskolā 

 

Zemgales reģiona 

sacensības 

Florbols 

2001./2002.g.plkst.10.00 

Tukuma novadā 

 

 

Kandavas novada 

atklātā 8.kl. bioloģijas 

olimpiāde plkst.10.00 

Kandavas K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

 

Kandavas novada 

Skolēnu parlamenta 

sanāksme plkst.13.00 

jauniešu centrs „Nagla” 

Izglītības stratēģijas 

komisijas sēde 

plkst.14.00 Kandavas 

novada Izglītības 

pārvaldē 

 

Skrundas, Saldus, 

Brocēnu, Kandavas 

novadu 8.-

9.kl.mājturības un 

tehnoloģiju (meit.) 

olimpiāde 
plkst.10.00 Skrundas 

vidusskolā 

 

Tukuma, Engures, 

Jaunpils un 

Kandavas novadu 

skolu bibliotekāru 

izbraukuma 

seminārs Engures 

novadā. Izbraukšana 

no Tukuma AO 

plkst.9.00 

 

Konkursa „Esi 

aktīvs-bez 

Kandavas novada 

atklātā 5.-

6.gad.olimpiāde 

„Zini vai 

mini”plkst.9.30 

Kandavas pilsētas 

pirmsskolas 

izglītības iestādē 

”Zīļuks” 

 

Izglītības pārvalžu 

vadītāju seminārs, 

IZM, Rīgā 

 

Mūzikas skolotāju 

MA plkst.13.00 

Kandavas 

internātvidusskolā 

 

Ģeogrāfijas 

skolotāju MA 

vadītāju seminārs 

plkst.10.00  LU ĢZ 

fakultātē, Alberta 

ielā10, Rīgā 

 Valsts atklātā 

fizikas 

olimpiāde 9.-

12.kl.LU 

Fizikas un 

matemātikas 

fakultātē,Rīgā 



atkarībām 2015” 

otrā radošā 

konkursa „Mums 

izdodas!” 

iesūtīšana 
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No 20 -30.04 

Novada pārbaudes darbs 

latviešu valodā 8.kl., 

11.kl. 

 

Izglītības pārvaldes 

speciālistu vizīte 

Kandavas novada Zantes 

pamatskolā plkst.9.00 

 

Skolu tīkla 

pilnveidošanas 

pasākumu komisijas sēde 
plkst.16.00 Kandavas 

novada Izglītības pārvaldē 

 

Sociālo zinību MA 

vadītāju seminārs 

plkst.10.00 Ministru 

kabinets, Brīvības bulv.36, 

Rīgā 

Kandavas novada skolu 

koru skate (piedalās 

Kandavas K.Mīlenbaha 

vidusskolas un Kandavas 

internātvidusskolas kori) 
plkst.11.00 Kandavas  

internātvidusskolā  

 

Zemgales reģiona 

sacensības 

Futbols 7:7 

2003./2004.g.plkst.10.00 

Jelgavas pilsēta 

 

Fizikas skolotāju MA 

vadītāju seminārs 
plkst.10.00, VISC, Strūgu 

ielā4, Rīga 

Kandavas novada 

atklātā 8.kl.fizikas 

olimpiāde plkst.10.00 

Kandavas 

internātvidusskolā 

Kandavas novada 

2.-4.kl.pētniecisko 

darbu konference 

plkst.10.00 

Kandavas 

internātvidusskolā 

 

Kandavas novada 

izglītības iestāžu 

vadītāju seminārs 

par algas 

aprobācijas 

moduli plkst.14.00 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā. Lektori 

IZM speciālisti 

 

 

Sporta skolotāju 

MA seminārs 
plskt.10.30 Matkules 

sākumskolā 

 

Kandavas novada 

izglītības iestāžu 

vadītāju 

izbraukuma 

seminārs. 

Valsts skolēnu 

zinātniski pētniecisko 

darbu konference 

plkst.10.00, LU, Rīgā 

Valsts 

skolēnu 

zinātniski 

pētniecisko 

darbu 

konference 

plkst.10.00, 

LU, Rīgā 
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 Kandavas novada skolu 

koru un ansambļu skate 
plkst.11.00 Kandavas 

internātvidusskolā.  

 

Ķīmijas skolotāju MA 

vadītāju seminārs 
plkst.10.00, VISC, Strūgu 

ielā4, Rīga 

 

Kandavas novada 

atklātā 1.-9.kl. vizuālās 

mākslas olimpiāde 
plkst.10.00 Kandavas 

Mākslas un mūzikas 

skolā 

 

Latviešu valodas un 

literatūras MA 

skolotāju izbraukuma 

seminārs uz Liepāju. 

„Kandavas novada 

skolu Karjeras 

diena 2015” 

plkst.11.00, 

Jauniešu centrā 

„Nagla „. Tiek 

aicināti Kandavas 

novada skolu 

skolēni un viņu 

skolotāji. 

   



Izbraukšana plkst14.30 

no KIVS 

 

 

Mājturības un 

tehnoloģiju,  

mājsaimniecības 

skolotāju MA vadītāju 

seminārs plkst..(laiks tiks 

precizēts), O.Kalpaka 

Rīgas tautas 

daiļamatniecības 

pamatskolā, Skrindu iela 

1, Rīgā 

 

 

Kristīgās mācības un 

ētikas skolotāju MA 

vadītāju seminārs 
plkst.10.30 ( vieta tiks 

precizēta) 

       

 .      
 

Iesūtīt:   
līdz 08.04.2015 skolēnu sarakstus, kuri bez attaisnojoša iemesla kavējuši izglītības iestādi.(atbilstoši izstrādātajai kārtībai novadā) uz e pastu 

liene.snikvalde@inbox.lv 

līdz 07.04.2015. pieteikumus 5.-6.gad.bērnu olimpiādei „Zini vai mini” liene.snikvalde@ibox.lv  

līdz 07.04.2015. pieteikumus 7.kl.informātikas olimpiādei liene.snikvalde@inbox.lv  

līdz 07.04.2015. pieteikumus 8.kl.bioloģijas olimpiādei liene.snikvalde@inbox.lv  

līdz 13.04.2015. uz skolas veidlapas jāiesūta 2.-4.kl.PD tēmas, norādot autoru/us, klasi, darba vadītāju, prezentācijas veidu elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv  

līdz 13.04.2015. iesnieg 2.-4.kl.PD izvirzītos darbus  labošanai izglītības pārvaldē J.Šnikvaldei 

līdz 14.04.2015.pieteikumus 8.kl.fizikas olimpiādei liene.snikvalde@inbox.lv 

līdz 17.04.2015.pieteikumus stingrās uzskaites izglītības dokumentiem. IP S.Tiltiņai 

līdz 18.04.2015. iesūtīt pieteikumus koru un ansambļu skatei intapakalnspaleja@inbox.lv   

līdz 18.04.2015. iesūtīt pieteikumus muzikālo kolektīvu festivālam  intapakalnspaleja@inbox.lv  

līdz 20.04.2015.pieteikumus 1.-9.kl.vizuālās mākslas olimpiādei liene.snikvalde@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   
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