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Datums Laiks Vieta Pasākums Atbildīgais/ 

kontaktinformācija 

Skrundas novada, 

skolas pārstāvis 

01.11.  Dabas aizs. pārvaldes 

Dabas izgl. centrs 

“Meža māja” Ķemeru 

nac. parkā 

Vides interešu izglītības 

pedagogu metodisko izstrādņu 

skate „Nāc ārā!” 

Inese Liepiņa, VISC vecākā 

referente, t. 60001630, 

inese.liepina@visc.gov.lv 

 

02.11.  LU Biznesa, vadības un 

ekonomikas fakultāte, 

Aspazijas bulvāris 5, 

Rīga 

Seminārs skolēnu ZPD vadītājiem 

ekonomikā “Pieredzes 

ekonomika un LR nodokļu 

sistēmas aktualitātes skolēnu 

ZPD vadīšanas kontekstā”  
(ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) 

Inguna Arāja 

inguna.araja@832.visc.gov.lv 

Inguna Berga, 

dir.v.inf.jaut., tehnoloģiju 

mācību jomas konsultante, 
ekonomikas sk., t.29125504 

inguna.berga.skrundas.vsk

@gmail.com 

 

02.11. 
 

elektroniski Iesniegt prognozes dalībai 

mācību priekšmetu olimpiādēs 

novadu apvienībā 

Izglītības iestāžu vadītāji, 

vietnieki 

 

08.11. 1000 Brocēnu vsk. Konkurss Brocēnu četrcīņa 9.kl. Olita Ļitvinova, t.26497216 

olitabroc@inbox.lv 

Vineta Mielava, t.26488089 

 

09.11.  LU Pedagoģijas, 

psiholoģijas un 

mākslas fakultāte, 

Imantas 7. līnija, Rīga 

Specifiskās mācības 

„Psiholoģiskā novērtēšana ar 

Vekslera intelekta testu bērniem 

(WISC-IV)” 
(ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) 

Beāte Livdanska 

beate.livdanska@visc.gov.lv 

 

15.11.   Valsts 2. posma vācu valodas 

olimpiāde 10.-12.kl. 
(ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) 

Sintija Birule, Aktivitātes 

koordinatore mācību 

olimpiāžu jautājumos, 

t.60001641 

sintija.birule@832.visc.gov.lv 

Vija Zusmane, vācu valodas 
skolotāja, t.25923908 

vija.zusmane@inbox.lv 

21.11. 1000 Druvas vsk. Starpnovadu Mājturības un 

tehnoloģiju II olimpiāde 6.,7. kl. 
Mājturības un tehnoloģiju 2 

skolotāju MA seminārs par dizaina 

un tehnoloģiju mācību priekšmeta 

ieviešanas iespējām 

vispārizglītojošajās skolās 

Andis Ozolnieks, mājturības 

un tehn. II skolotājs 

t.29639731 

aozolnieks@inbox.lv 

Agris Druvaskalns, 

Skrundas vsk. mājt. un 

tehnoloģiju II skolotājs  

t.26773763 

sirga14@inbox.lv 
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22.11. 1000 Brocēnu vsk. Starpnovadu angļu valodas 

olimpiāde 8.,9.kl. 

Olita Ļitvinova, t.26497216 

olitabroc@inbox.lv 

Inese Dabiņa, valodu 

mācību jomas konsultante, 

angļu val. skolotāja, t. 
26185165 

inesedabina@inbox.lv 

22.-

23.11. 

 VISC, Strūgu iela 4, 

Rīga 

Profesionālās kompetences 

pilnveides kursi skolu koru 

diriģentiem un vokālo ansambļu 

vadītājiem 

Rita Platpere, VISC vecākā 

referente, tālr.: 60001623 

rita.platpere@visc.gov.lv 

Lāsma Freimane, kultūras 

izpratnes un pašizpausmes 

mākslā jomas konsultante, 
mūzikas skolotāja 

lasmafreimane@inbox.lv 

24.11.  VISC, Strūgu iela 4, 

Rīga 

Pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides kursi 

folkloras skolotājiem 

(1.nodarbība) 

Māra Mellēna, VISC vecākā 

referente, t. 26522141, 

mara.mellena@visc.gov.lv 

 

29.11. 1000 Skrundas vsk. 

Brocēnu vsk. 

Druvas vsk. 

Valsts 2. posma bioloģijas 

olimpiāde 9.-12.kl. tiešsaistē 
(ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) 

Sintija Birule, Aktivitātes 

koordinatore mācību 

olimpiāžu jautājumos, 

t.60001641 

sintija.birule@832.visc.gov.lv 

Inese Pickaine, bioloģijas, 

ķīmijas skolotāja  

t. 28632751 

i.pickaine@inbox.lv 
Aiva Čehoviča, Skrundas 
vsk. bioloģijas skolotāja 

t.29106662 

aiva.cehovica@inbox.lv 

30.11.  Rīgas Sanatorijas 

internātpamatskola, 

Brīvības gatve 384A, 

Rīga 

Seminārs pašvaldību pedagoģiski 

medicīnisko komisiju vadītājiem 

par aktualitātēm komisiju darbā, 

normatīvo regulējumu, personu 

datu aizsardzības jautājumiem 

Ilga Prudņikova, VPMK 

vadītāja, t.60001643 

ilga.prudņikova@visc .gov.lv 

Inga Flugrāte, Skrundas 

nov. Izglītības nodaļas 

vadītāja, t. 63350463, 
mob.t. 27839913 

inga.flugrate@skrunda.lv 

 Sagatavoja izglītības metodiķe Dace Grāvele 

t. 63350453 m.t. 25611098 dace.gravele@skrunda.lv 
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