
Skrundas novada izglītības darba plāns 
janvārī 

2015. 

 

Datums Laiks Vieta Pasākums Atbildīgais/ 
kontaktinformācija 

Skrundas novada 
pārstāvis 

7.01. 
 

 Oskara Kalpaka 
muzejs Airītēs 

Starpnovadu olimpiāde – 
konkurss „O.Kalpaks un 
brīvības cīņas” 

R. Sipenieks 
Dzintra Liekmane Vēstures 

un sociālo zinību skolotāju 

MA vadītāja, t. 28292709 

dzliekmane@inbox.lv 

9. klašu skolēni 

7.01. 
 

1500 Skrundas vsk. Vides projekti skolas posms 
8.,9.klasei 

Inese Pickaine, bioloģijas, 

ķīmijas skolotāju MA 
vadītāja, t. 28632751 

i.pickaine@inbox.lv 

 

7.01. 1530 BJC Vizualizācijas kolāžu veidošana 
„Izvirzi mērķi!” 

Baiba Eversone, jaunatnes 

lietu speciāliste t.29852292 

baiba.eversone@skrunda.lv 

 

8.01. 
 

1000-
1200 

Brocēnu vsk. Starpnovadu angļu valodas 
olimpiāde 8. ,9. kl. 

Svetlana Krūtaine, Brocēnu 

novada angļu v. skolotāju MA 

vadītāja, 

svetlanakrut@inbox.lv 
 

Irina Fiļipova, svešvalodu 

skolotāju MA vadītāja, t. 

26762397 

irinafilipova@inbox.lv 

9.01. 1000 Skrundas vsk. Franču valodas olimpiādes 2. 
posms 5.-12. klasei 

Agnese Mīļā, VISC vecākā 

referente, tālr.: 67814482, 
agnese.mila@visc.gov.lv 

Irina Fiļipova, svešvalodu 

skolotāju MA vadītāja, t. 

26762397 

irinafilipova@inbox.lv 

 

9.-10.01.  Ventspils Pedagogu profesionālās 
pilnveides kursi "Scenārijs- 

sarīkojuma literārais un 
dramaturģijas pamats" 

Evija Pelša, VISC vecākā 
referente, tālr.: 67350813,  
evija.pelsa@visc.gov.lv 

 

 

Jāiesniedz 
līdz 12.01. 

 Saldus novada 

Izglītības pārvalde 
Vides projekti 2. posms 
8.,9.klasei 

Ilze Vītoliņa, Saldus nov. IP 

metodiskā darba speciāliste, 

26600955 
ilze.vitolina@saldus.lv 

Inese Pickaine, bioloģijas, 

ķīmijas skolotāju MA 

vadītāja, t. 28632751 
i.pickaine@inbox.lv 
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13.01. 
 

1000 Skrundas vsk. Stafetes (2003. – 2007.) Ligita Kučka, sporta 

skolotāja, atigil@delfi.lv 

Ilze Prūse, 

pruseilze@inbox.lv, novada 
skolu sporta skolotāji 

 

Visu novada skolu komandas 

14.01. 
 

1530 BJC Radošā darbnīca „Sapņu 
ķērāji”- vada Monta Lēvalde, 
Anete Granta. 
 

Baiba Eversone, jaunatnes 

lietu speciāliste t.29852292 

baiba.eversone@skrunda.lv 

 

15.01. 
 

 Saldus 1.vsk. Vēstures olimpiādes 2. posms 
9.,12.klasei 

Irēna Roģe, Saldus nov. 

vēstures un sociālo zinību 
skolotāju MA vadītāja, 

29517408 

irenaroge@inbox.lv 

Dzintra Liekmane Vēstures 

un sociālo zinību skolotāju 
MA vadītāja, t. 28292709 

dzliekmane@inbox.lv 

19.01. 
 

 Saldus 1.vsk. Latviešu valodas un literatūras 
olimpiādes 2. posms 11.,12. 
klasei 

Dina Švīpiņa, Saldus 

novada latv. val. skolotāju 

MA vadītāja, 25971735 

svipinadina@inbox.lv 

Inese Bartuševica, latv.v. un 

literat. sk.MA vadītāja 
t.28311048 

inese.bartusevica@inbox.lv 

20.01. 
 

 VISC Strūgu iela 4, 

Rīga 
XI Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku 
pašvaldību koordinatoru 
sanāksme 

Antra Strikaite, VISC 

interešu izglītības un 

audzināšanas darba nodaļas 

vadītājas vietniece,67350811, 
antra.strikaite@visc.gov.lv 

Inga Flugrāte, Skrundas nov. 

Izglītības nodaļas vadītāja, 

tālr. 63350463, mob.tālr. 

27839913 

inga.flugrate@skrunda.lv 
 

21.-23.01. 
 

 Latvijas Universitātes 

Bioloģijas fakultāte, 

Rīgā, Kronvalda 

bulvārī 4 

Bioloģijas valsts olimpiādes 
trešais posms un laureātu 
apbalvošana /Mairis Andersons/ 

Agnese Mīļā, VISC vecākā 

referente, 67814482, 
agnese.mila@visc.gov.lv 

Inese Pickaine, bioloģijas, 

ķīmijas skolotāju MA 

vadītāja, t. 28632751 

i.pickaine@inbox.lv 

22.01. 
 

 VISC Strūgu iela 4, 

Rīga 
Seminārs vispārējās izglītības 
mūzikas skolotāju MA 
vadītājiem, gatavojoties XI 
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētkiem 

Spodra Austruma, VISC 

vecākā referente, 67814432, 
spodra.austruma@visc.gov.lv

; Rita Platpere, VISC vecākā 

referente, 67350811, 
rita.platpere@visc.gov.lv 

Inita Ozola, mūzikas 

skolotāju MA vadītāja, 
t.  

intino@inbox.lv 

23.01. 
 

1030 VISC Strūgu iela 4, 

Rīga 
Informātikas un 
programmēšanas pamatu 
skolotāju MA vadītāju sanāksme 

Viesturs Vēzis, VISC 

pārvaldes vecākais referents, 

26599364, 
viesturs.vezis@visc.gov.lv 

Inguna Bloka, matemātikas 

sk. MA vadītāja, t.26709380 

bloka.inguna@tvnet.lv 
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26.01. 
 

 Saldus 1.vsk. Latviešu valodas un literatūras 
olimpiādes 2. posms 8.,9. klasei 

Dina Švīpiņa, Saldus 

novada latv. val. skolotāju 

MA vadītāja, 25971735 

svipinadina@inbox.lv 
  

Inese Bartuševica, latv.v. un 

literat. sk.MA vadītāja 

t.28311048 
inese.bartusevica@inbox.lv 

28.01. 
 

  Filozofijas olimpiādes 2. posms 
9.,12.klasei 

Agnese Mīļā, VISC vecākā 

referente, 67814482, 
agnese.mila@visc.gov.lv 

Aldis Zalgauckis, direktora 

vietnieks ārpusstundu darbā, 

t. 26064393 

aldiszalgauckis@inbox.lv 

28.01. 
 

1000 VISC Strūgu iela 4, 

Rīga 
Mūsdienu deju kolektīvu 
vadītāju seminārs, gatavojoties 
XI Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētku 
Mūsdienu deju lielkoncertam 
 

Zanda Mūrniece, VISC 

vecākā referente, 67350815, 
zanda.murniece@visc.gov.lv 

 

29.01. 
 

 Skrundas vsk. Fizikas olimpiādes 2. posms 
tiešsaistē 9.-12. klasei 

Agnese Mīļā, VISC vecākā 

referente, 67814482, 
agnese.mila@visc.gov.lv 

Agris Druvaskalns, 
Skrundas vsk. skolotājs 

t.26773763 

sirga14@inbox.lv 
 

29.01. 
 

900 Mācību centrs 

RIMAN, Patversmes 

iela 30, 3.korpuss, 
Rīga 

Semināru cikls "Uzturs-veselība, 
skaistums, harmonija" 
profesionālās izglītības iestāžu 
ēdināšanas pakalpojumu 
profesiju pedagogiem (1.daļa) 

Kristīne Bulka, VISC vecākā 

referente , 67350811, 
kristine.bulka@visc.gov.lv 

 

29.01. 
 

 Novada skolās Apkopot ziņas un protokolus 
par skolēnu sasniegumiem 
olimpiādēs, konkursos, sportā 
un projektos janvāra mēnesī, 
iesniegt izglītības metodiķei 
diplomu sagatavošanai 

MA vadītāji, skolu 

administrācijas 

 

30.01 1000 Rīga, Lomonosova iela 

4, 409.aud. 
Krievu valodas (svešvalodas) 
skolotāju MA vadītāju seminārs. 

Ļubova Jakovele, vecākā 

referente, t. 67814463 
lubova.jakovele@visc.gov.lv 

Irina Fiļipova, svešvalodu 

skolotāju MA vadītāja, t. 
26762397 

irinafilipova@inbox.lv 

31.01.   Starpnovadu jauniešu 
sadraudzības pasākums. 
Jauniešu diena Nīcā. Pieteikšanās 
līdz 14.01.2015. 

Baiba Eversone, jaunatnes 

lietu speciāliste t.29852292 

baiba.eversone@skrunda.lv 
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Datumi 
tiks 
precizēti, 
skatīt 
Twitter: 
SkrundasJ 

  Vispasaules slēpošanas dienas 
ietvaros pasākums „Sniega 
spēks.” Āra dzīves aktivitāte 
veselības veicināšanas nolūkos. 

Baiba Eversone, jaunatnes 

lietu speciāliste t.29852292 

baiba.eversone@skrunda.lv 

 

  „Mācies gatavot” Ikdienas 
mācīšanās dzīvesprasmju 
ieguvei, neformālā komunikācija 
savstarpēju pozitīvu attiecību 
veidošanai. 

Baiba Eversone, jaunatnes 

lietu speciāliste t.29852292 
baiba.eversone@skrunda.lv 

 

  „Esi vesels un pozitīvs” Lekcija 
par veselīgu dzīvesveidu. 

Baiba Eversone, jaunatnes 

lietu speciāliste t.29852292 

baiba.eversone@skrunda.lv 

 

  Sarunu klubs „Jaunietis 
jaunietim” 

Baiba Eversone, jaunatnes 

lietu speciāliste t.29852292 
baiba.eversone@skrunda.lv 

 

  Jauniešu sadraudzības 
pasākums. Pasākuma mērķis- 
neformālā komunikācija 
savstarpēju pozitīvu attiecību 
veidošanai, pieredzes un 
informācijas apmaiņa, pasākuma 
organizēšanas prasmju apguve. 

Baiba Eversone, jaunatnes 

lietu speciāliste t.29852292 

baiba.eversone@skrunda.lv 

 

 
 

Sagatavoja izglītības metodiķe Dace Grāvele 
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