
Skrundas novada izglītības darba plāns 

aprīlī 
2015. 

 

Datums 
 

Laiks Vieta Pasākums Atbildīgais/ 
kontaktinformācija 

Skrundas novada 
pārstāvis 

1.04. 
 

1000 Skrundas vsk. Starpnovadu 8. klašu 
ģeometrijas olimpiāde  

 Inguna Bloka, matemātikas, 

informātikas skolotāju MA 

vadītāja t.26709380 

bloka.inguna@tvnet.lv 

1.04. 
 

No 1500 BJC Kārtības diena jauniešu centrā Baiba Eversone, jaunatnes 

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

 

2.04. 
 

  

 
Latvenergo konkursa Experiments 
pusfināls 

 

 

 

 

 

Inese Pickaine, bioloģijas, 

ķīmijas skolotāju MA vadītāja, 

t. 28632751 

i.pickaine@inbox.lv 

7.04. 
 

1030 VISC, Strūgu iela 4, 
Rīga 

XI Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku  
Pašvald. koordinatoru sanāksme 

Antra Strikaite, VISC 

Interešu izgl. un audz. 
darba nod. vad. vietniece, t. 

67350811,  
antra.strikaite@visc.gov.lv 

Elīna Linkovska, interešu 
izglītības metodiķe,  

t. 29464785 

elinalinkovska@inbox.lv 

8.04. 
 

1400 Domes zālē Skolu administrāciju sanāksme Inga Flugrāte 
Izglītības nodaļas vadītāja, 

Tel. 63350463, 27839913 
inga.flugrate@skrunda.lv 

 

9.04. 
 

 Brocēnu vsk. Starpnovadu krievu valodas 
olimpiāde 8., 9. klasei 

Svetlana Krūtaine, Brocēnu  

 

svetlanakrut@inbox.lv 

 

Irina Fiļipova, svešvalodu 

skolotāju MA vadītāja, t. 

26762397 

irinafilipova@inbox.lv 

10.04. 
 

 Saldus 1.vsk. Starpnovadu angļu valodas 
olimpiāde 6.,7. klasei 

Liana Brizga, Saldus 

nov.krievu.v. skolot.MA 

vadītāja, t.26399902 
lianabrizga@inbox.lv 

Irina Fiļipova, svešvalodu 

skolotāju MA vadītāja, t. 

26762397 
irinafilipova@inbox.lv 

10.04. 
 

 Skrundas vsk. 5.-9. klašu koru konkursa 1. 
kārta 

Inita Ozola, mūzikas 

skolotāju MA vadītāja, 

intino@inbox.lv 

Ligita Meždreija, Skrundas 

vsk. mūzikas skolotāja 

 

10.04. 
 

 Saldus 1.vsk. Starpnovadu ģeogrāfijas 
olimpiāde 7. klasei 

Zita Andersone, Saldus 

nov.ģeogrāfijas. skolot.MA 

vadītāja, t.26189016 
zita.andersone@gmail.com 

Juris Levics, Skrundas vsk.  

ģeogrāfijas skolotājs 
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10.04. 
 

1030 Tiks precizēta Filozofijas un kulturoloģijas 
skolotāju metodisko  
apvienību vadītāju seminārs 

Spodra Austruma, VISC 

vecākā referente, tālr.:  

67814432, 

spodra.austruma@visc.gov.lv 

Aldis Zalgauckis, direktora 

vietnieks ārpusstundu darbā, 

t. 26064393 

aldiszalgauckis@inbox.lv 

 
13.04. 

1000 - 1200 Skrundas vsk. Novada domrakstu konkursa 
noslēguma pasākums 

Inese Bartuševica, latv.v. 

un literat. sk.MA vadītāja 

t.28311048 

inese.bartusevica@inbox.lv, 

novada skolu latviešu val. 
skolotāji 

 

14.04. 
 

 Skrundas vsk. Novada fizikas olimpiāde 8. klasei Agris Druvaskalns, 

Skrundas vsk. skolotājs 

t.26773763 

sirga14@inbox.lv 
 

 

15.04. 
 

1500 Jaunmuižas psk. Novada skolu solistu konkurss 
“Es dziedu tā” 

Inita Ozola, mūzikas 

skolotāju MA vadītāja, 
intino@inbox.lv 

 

15.04. 1530 JC „Mācies gatavot” Neformālās 
izglītības pasākums jeb ikdienas 
mācīšanās dzīvesprasmju ieguvei, 
neformālā komunikācija 
savstarpēju pozitīvu attiecību 
veidošanai. 

Baiba Eversone, jaunatnes 

lietu speciāliste t.29852292 

baiba.eversone@skrunda.lv 

 

16.04. 
 

1000 - 1400 Skrundas vsk. Starpnovadu mājturības un 
tehnoloģiju I olimpiāde 

Aiva Čehoviča, viz. mākslas 

un mājturības un tehn. 

skolotāju MA vadītāja, 

t.29106662 
aivacehovica@inbox.lv 

 

16.04. 
 

 Dobeles amatniecības 

skola 
Kursi mājturības un tehnoloģiju 
II skolotājiem 

 Agris Druvaskalns, Skrundas 

vsk. skolotājs 

t.26773763 

sirga14@inbox.lv 

17.04. 
 

1000 Skrundas vsk. Starpnovadu kombinētā 
sākumskolas olimpiāde 

Iveta Labunska, 

sākumskolas skolotāju MA 
vadītāja, t. 26353621 

ivetala@tvnet.lv 

 

17.04. 
 

1000 LU ģeogrāfijas un Zemes 

zinātņu  

fakult., Alberta ielā 10, 

Rīga 

Ģeogrāfijas skolotāju, MA 
vadītāju seminārs 

Natālija Buile, VISC vecākā 

referente, tālr.: 67814432,  

natalija.buile@visc.gov.lv 

Juris Levics, Skrundas vsk. 

ģeogrāfijas skolotājs 
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17.04. 
 

  e-klases konference  Inga Flugrāte 

Izglītības nodaļas vadītāja, 

Tel. 63350463, 27839913 

inga.flugrate@skrunda.lv 

18.04.   LU konkursa "Eksakto zinātņu 
diena"  fināls, startē 11. klases 
komanda 

 Inese Pickaine, bioloģijas, 

ķīmijas skolotāju MA vadītāja, 

t. 28632751 
i.pickaine@inbox.lv 

18.04. 1200  Velo brauciens „Stāstu medības”. 
Dalībniekiem līdzi jāņem, 
rakstāmpiederums, desiņa 
cepšanai ugunskurā, 1 malkas 

pagale, dzēriens savām 
vajadzībām. 

Baiba Eversone, jaunatnes 

lietu speciāliste t.29852292 

baiba.eversone@skrunda.lv 

 

19.04. 
 

  Atklātā fizikas olimpiāde 9.-
12.kl. 

 Agris Druvaskalns, Skrundas 

vsk. skolotājs 

t.26773763 

sirga14@inbox.lv 

20.04. 
 

1000 Ministru kabinets, 
Brīvības bulvāris  

36, Rīga 

Sociālo zinību skolotāju MA 
vadītāju seminārs 

Sandra Falka, vecākā 
referente, 67814438, 

sandra.falka@visc.gov.lv 

Dzintra Liekmane Vēstures 
un sociālo zinību skolotāju 

MA vadītāja, t. 28292709 

dzliekmane@inbox.lv 

21.04. 
 

 Skrundas vsk. 17. Kab. Bioloģijas konkurss 7.,8. Un 10., 

11. Kl. 

Inese Pickaine, bioloģijas, 

ķīmijas skolotāju MA 

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

 

21.04. 
 

 Skrundas vsk. Novada bioloģijas un ķīmijas 
skolotāju MA sanāksme 

Inese Pickaine, bioloģijas, 

ķīmijas skolotāju MA 

vadītāja, t. 28632751 

i.pickaine@inbox.lv 

Novada bioloģijas, ķīmijas 

skolotāji 

21.04. 
 

1000 VISC, Strūgu iela 4, 

Rīga 
Fizikas skolotāju MA vadītāju 
seminārs 

Velga Kakse, vecākā 

referente, t. 67814453 

velga.kakse@visc.gov.lv 

Agris Druvaskalns, Skrundas 

vsk. skolotājst.26773763 

sirga14@inbox.lv 

22.04. 
 

 Kuldīgā Jauno satiksmes dalībnieku 
forums 4.-7.kl. 

 Agris Druvaskalns, Skrundas 
vsk. skolotājs 

t.26773763 

sirga14@inbox.lv 
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23.04. 
 

 LPS, Pils iela 1, Rīga Norvēģijas finanšu instrumenta 
projekta “Lietpratīga pārvaldība 

un Latvijas pašvaldību 
veiktspējas uzlabošana” 
pašvaldību izglītības un kultūras 
T4-1 apakštīkla “Mazo skolu 
problēmas” sanāksme 

 Inga Flugrāte 

Izglītības nodaļas vadītāja, 

Tel. 63350463, 27839913 

inga.flugrate@skrunda.lv 

23.04. 
 

1000 Nīkrāces psk. Novada 6. klašu matemātikas 
olimpiāde 

Inguna Bloka, matemātikas, 

informātikas skolotāju MA 

vadītāja t.26709380 
bloka.inguna@tvnet.lv 

 

24.04. 

 

1000 Nīkrāces psk. Pavasara kross (1999. – 2007.) Aldute Selderiņa, Nīkrāces 

psk. sporta skolotāja, visu 

skolu sporta skolotāji 

 

Līdz 
24.04. 
 

 elektroniski Jāiesniedz pētniecisko darbu 
elektroniskās versijas un 
pieteikumi jauno vides un 
ūdens pētnieku konkursiem 

 Inese Pickaine, bioloģijas, 

ķīmijas skolotāju MA vadītāja, 

t. 28632751 
i.pickaine@inbox.lv 

24.04. 
 

  Pasākums pirmsskolai   

24.04. 
 

 Saldus mūzikas un 

mākslas skolā 
Reģionālā vizuālās mākslas 
olimpiāde 5. – 12. Klasei 

Kristīne Briška, Saldus 

nov.viz.mākslas. skolot.MA 

vadītāja, t.28609993 
kristine_briska@inbox.lv 

 

Aiva Čehoviča, viz. Mākslas 

un mājturības un tehn. 

Skolotāju MA vadītāja, 
t.29106662 

aivacehovica@inbox.lv 

25.04.   Jauno ķīmiķu konkursa fināls  Inese Pickaine, bioloģijas, 

ķīmijas skolotāju MA vadītāja, 

t. 28632751 

i.pickaine@inbox.lv 

26.04. 
 

  Atklātā matemātikas olimpiāde 
5.-12.kl. 

 Inguna Bloka, matemātikas 
sk. MA vadītāja, t.26709380 

bloka.inguna@tvnet.lv 

26.04.-

10.05. 
 

 Saldus t/c Akvārijs Reģionālās vizuālās mākslas 

olimpiādes darbu izstāde 

Kristīne Briška, Saldus 

nov.viz.mākslas. skolot.MA 

vadītāja, t.28609993 

kristine_briska@inbox.lv 
 

Aiva Čehoviča, viz. mākslas 

un mājturības un tehn. 

skolotāju MA vadītāja, 

t.29106662 
aivacehovica@inbox.lv 

27.04. 
 

 Kuldīgas BJC 2.kārtas koru konkurss Inita Ozola, mūzikas 

skolotāju MA vadītāja, 

intino@inbox.lv 

Ligita Meždreija, Skrundas 

vsk. mūzikas skolotāja 

ligita.mezdreija@inbox.lv 
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28.04. 
 

1000 VISC, Strūgu iela 4, 

Rīga 
Ķīmijas skolotāju MA vadītāju 
seminārs  

Velga Kakse, vecākā 

referente, t. 67814453 

velga.kakse@visc.gov.lv 

Inese Pickaine, bioloģijas, 

ķīmijas skolotāju MA vadītāja, 

t. 28632751 

i.pickaine@inbox.lv 

29.04. 
 

 O.Kalpaka Rīgas Tautas 

daiļamatu pamatskola,  

Skrindu iela 1, Rīga 
 

Mājturības un tehnoloģiju, 
mājsaimniecības skolotāju MA 
vadītāju seminārs 

Ilze Kadiķe, VISC vecākā 

referente,t.67814438 

ilze.kadike@visc.gov.lv 
 

Aiva Čehoviča, viz. mākslas 

un mājturības un tehn. 

skolotāju MA vadītāja, 
t.29106662 

aivacehovica@inbox.lv 

29.04. 
 

 Novada skolās Apkopot ziņas un protokolus 
par skolēnu sasniegumiem 
olimpiādēs, konkursos, sportā 

un projektos aprīļa mēnesī, 
iesniegt izglītības metodiķei 
diplomu sagatavošanai 

MA vadītāji, skolu 

administrācijas 

 

Par 

norises 

laiku 

uzzini 

twiterī @ 

SkrundasJ 

  Neformālās izglītības pasākums „Es. 

Attieksme. Dzīve. Atbildība.” 

Baiba Eversone, jaunatnes 

lietu speciāliste t.29852292 

baiba.eversone@skrunda.lv 

 

   Jauniešu sadraudzības pasākums. Baiba Eversone, jaunatnes 

lietu speciāliste t.29852292 

baiba.eversone@skrunda.lv 

 

   Radošā darbnīca „Lietu otrā dzīve” Baiba Eversone, jaunatnes 

lietu speciāliste t.29852292 

baiba.eversone@skrunda.lv 

 

   Dalība Lielajā talkā. Baiba Eversone, jaunatnes 

lietu speciāliste t.29852292 

baiba.eversone@skrunda.lv 

 

   Pārgājiens „Ieklausies dabā” 

Aktivitātes mērķis- āra dzīves 

aktivitāšu popularizēšana, putnu 

vērošana, neformālā komunikācija 

savstarpēju pozitīvu attiecību 

veidošanai, komandas treniņš. 

Baiba Eversone, jaunatnes 

lietu speciāliste t.29852292 

baiba.eversone@skrunda.lv 
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