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Datums Laiks Vieta Pasākums Atbildīgais/ 

kontaktinformācija 

Skrundas novada 

kontaktpersona 

01.02. 1000 Saldus vsk. Valsts 2. posma matemātikas 

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

Sintija Birule, aktivitātes 

koordinatore māc. ol. jaut., 

t.60001641 

sintija.birule@832.visc.gov.lv 

Una Ziņģe, Skrundas vsk. 

matemātikas skolotāja,  

t. 29339687 

unaz@inbox.lv 

04.02. 1000 Skrundas vsk. ES Dabaszinātņu olimpiādes atlases 1. 

(novadu apvienības) kārta 9.-10.klasei.  

tiešsaistē 

Agnese Kokina  

agnese.kokina@lu.lv 

http://euso.eu/ 

Mārīte Vanaga, dabaszinātņu 

mācību jomas konsultante, 

t.29687436 

vanagakurzeme@inbox.lv 

05.02. 1000 Skrundas vsk. Valsts 2. posma ķīmijas olimpiāde 9.-

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

Sintija Birule, aktivitātes 

koordinatore māc. ol. jaut., 

t.60001641 

sintija.birule@832.visc.gov.lv 

 

06.02. 1000 Saldus vsk. Starpnovadu latviešu valodas 

olimpiāde 4. klasēm 

inita_remte@inbox.lv Iveta Labunska, sākumskolas 

mācību jomas konsultante  

t. 26353621 ivetala@tvnet.lv 

06.02. 1000 Cieceres 

internātpsk. 
Staprnovadu mājturības un 

tehnoloģiju II olimpiāde 8.-9.klasei un 

skolotāju seminārs 

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 

13.02. 1030 LU Vēstures un 

filozofijas fakultātē, 

Aspazijas bulvārī 

5, Rīga 

Valsts 3. posma filozofijas olimpiāde 

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

Sintija Birule, aktivitātes 

koordinatore māc. ol. jaut., 

t.60001641 

sintija.birule@832.visc.gov.lv 

Aldis Zalgauckis, direktora 

vietnieks ārpusstundu darbā, t. 

26064393 

aldiszalgauckis@inbox.lv 

13.02.  Reģistrēšanās  

e-vidē 
Ēnu diena  Izglītības iestāžu pedagogi 

15.02. 1000 Saldus vsk. Valsts 2. posma matemātikas 

olimpiāde 5.-8.kl. 
(ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) 

Sintija Birule, aktivitātes 

koordinatore māc. ol. jaut., 

t.60001641 

sintija.birule@832.visc.gov.lv 

Inguna Bloka, matemātikas 

mācību jomas konsultante 

t.26709380 

bloka.inguna@tvnet.lv 

19.02. 1100 Skrundas vsk. Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 

2019” 1.kārta (novada) 

Inga Flugrāte, Skrundas 

nov. Izglītības nodaļas 

Ligita Meždreija, kultūras 

izpratnes un pašizpausmes 

mākslā jomas konsultante,  
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Nolikums un pieteikuma anketa 

pielikumā 

vadītāja, t. 63350463, mob.t. 

27839913 

inga.flugrate@skrunda.lv 

t.26829756 

ligita.mezdreija@inbox.lv 

20.02. 1000 Druvas vsk. Valsts 2. posma ģeogrāfijas olimpiāde 

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

Sintija Birule, aktivitātes 

koordinatore māc. ol. jaut., 

t.60001641 

sintija.birule@832.visc.gov.lv 

Juris Levics, ģeogrāfijas 

skolotājs, t.26307410 

21.02.  VISC, Strūgu iela 

4, Rīga 
Seminārs pašvaldību audzināšanas 

darba koordinatoriem 

Monika Daļecka, VISC 

IIADN vecākā referente, t. 

67350813 

monika.dalecka@visc.gov.lv 

Una Blūma, Skrundas novada 

interešu izglītības metodiķe, 

 t. 26365607 

karklina.una@gmail.com 

22.02.  Rīgas Latviešu 

biedrības nams 
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 

un deju svētku koru modelēšanas 

koncerts-seminārs skolu koru 

diriģentiem 

Rita Platpere, VISC vecākā 

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

Ligita Meždreija, kultūras 

izpratnes un pašizpausmes 

mākslā jomas konsultante,  

t.26829756 

ligita.mezdreija@inbox.lv 

27.02. 1400 Skrundas k/n 

mazajā zālē 
Novada skatuves runas konkurss Una Blūma, Skrundas 

novada interešu izglītības 

metodiķe, t. 26365607 

karklina.una@gmail.com 

Novada skolu skolotāji 

Līdz 
27.02. 

 Neklātienē 

www.ppmf.lu.lv 

Valsts 6.atklātā mājsaimniecības 

olimpiāde  

”Mēs- Latvijas nākotnei” 1.kārta 

Informācija: I.Barisa, 
 t. 26162517 

Aiva Čehoviča, tehnoloģiju 

mācību jomas konsultante 

t.29106662 

aiva.cehovica@inbox.lv 

Līdz 
27.02. 

 Neklātienē 

www.ppmf.lu.lv 

Valsts 15. atklātā mājturības un 

tehnoloģiju olimpiāde  „Mēs -Latvijas 

nākotnei” (tekstila tehnoloģijas) 1. kārta  

 

Informācija: I.Barisa, 
 t. 26162517 

Aiva Čehoviča, tehnoloģiju 

mācību jomas konsultante 
t.29106662 

aiva.cehovica@inbox.lv 

 
Sagatavoja izglītības metodiķe Dace Grāvele 

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