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Datums Laiks Vieta Pasākums Atbildīgais/ 

kontaktinformācija 

Skrundas novada 

kontaktpersona 

01.03. 1100 Rīga Valsts 3. posma latviešu valodas un 

literatūras olimpiāde 11.,12.klasei 

Sintija Birule, aktivitātes 

koordinatore māc. ol. jaut., 

t.60001641 

sintija.birule@832.visc.gov.lv 

Jana Kozjura, valodu mācību 

jomas konsultante 

t.26324696 

janakozjura@inbox.lv 

06.03. 1000 Brocēnu vsk. Starpnovadu matemātikas olimpiāde 

1.-4. klasei 

Gundega Vorobjova, Brocēnu 

nov. Izglītības nod. plānotāja 

t.63807307 

gundega.vorobjova@broceni.lv 

 

Iveta Labunska, sākumskolas 

mācību jomas konsultante  

t. 26353621 ivetala@tvnet.lv 

06.03. 1000 Brocēnu vsk. Starpnovadu ģeogrāfijas olimpiāde 9. 

klasei 

Gundega Vorobjova, Brocēnu 

nov. Izglītības nod. plānotāja 

t.63807307 

gundega.vorobjova@broceni.lv 

Juris Levics, ģeogrāfijas 

skolotājs, t.26307410 

06.03. 1300 Talsos Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 

2019” Kurzemē 

 Ligita Meždreija, kultūras 

izpratnes un pašizpausmes 

mākslā jomas konsultante,  

t.26829756 

ligita.mezdreija@inbox.lv 

07.03.  Novada skolās  Diagnosticējošais darbs dabaszinībās 

6.kl. 

 Izglītības iestāžu administr. 

08.03. 1000-

1630 

Latvijas Nacionālā 

bibliotēka 
Iespējamās misijas 10 gadu pieredzes 

forums.  
e-pieteikums līdz 4.03. 

Programma pielikumā 

 
Interesenti 

12.03.  Skrundas vsk. CE angļu valoda 12. kl. r.,m Inga Flugrāte, Skrundas 

nov. Izglītības nodaļas 

vadītāja, t. 63350463,  

t. 27839913 

inga.flugrate@skrunda.lv 

Izglītības iestādes administr. 

13.03. 930-

1420 

Saldus tehnikumā Saldus tehnikums  Aiva Čehoviča, tehnoloģiju 

mācību jomas konsultante 

t.29106662 

aiva.cehovica@inbox.lv 
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Profesionālās kompetences pilnveides 

seminārs „Jaunā pārtika” mājturības 

un tehnoloģiju skolotājiem 

14.03.  Valmiera Projekta “Skola 2030” ietvaros 

pirmskolas pedagogu konference 

“Darbojos, izzinu-mācos ar prieku!” 
e-reģistrācija 

https:domaundari.lv/kf/pirmskola 

 Gunta Dreimane, pirmskolas 

izglītības jomas konsultante 
drgunci@inbox.lv 

 

15.03. 1000 Brocēnu vsk. Starpnovadu latviešu valodas un 

literatūras olimpiāde 5.-7. klasei 

Gundega Vorobjova, Brocēnu 
nov. Izglītības nod. plānotāja 

t.63807307 

gundega.vorobjova@broceni.lv 

Jana Kozjura, valodu mācību 

jomas konsultante 

t.26324696 

janakozjura@inbox.lv 

15.03. 1000 Druvas vsk. Kurzemes reģiona mājturības un 

tehnoloģiju II olimpiāde 6.-9.klasei 

Andis Ozolnieks, mājturības 

un tehn. II skolotājs 

t.29639731 

aozolnieks@inbox.lv 

 

21.03. 1000 Skrundas vsk. Novada vizuālās mākslas ol. 5.-12. kl. Agita Dēvica, kult. Izpratnes 

un pašizpausmes mākslā 
jomas konsultante, 

t.26978467 

adza1969@inbox.lv 

Novada izglītības iestāžu 

vizuālās mākslas skolotāji 

27.03. 1130 Liepājas BJC 

struktūrvienībā 

“Vaduguns”, 

Kungu ielā 7 

Skatuves runas konkursa 2. kārta  Una Blūma, Skrundas novada 

interešu izglītības metodiķe, 

 t. 26365607 

karklina.una@gmail.com 

25.-

28.03. 

1330-

1500 

PICK Kuldīgas 

tehnoloģiju un 

tūrisma tehnikumā 

Meistarklases – praktizēšanās profesijā 

8. – 12.kl.skolēniem. Pieteikšanās 

individuāli līdz 8.03. 

Aija Rutule, ped., karjeras 

konsultante, t.25608645 

kttt2018@gmail.com 

 

 

Līdz 

28.03. 

iesniedz 

darbus 

 Skrundas vsk. Radošās pašizpausmes projekta 

„Ventas valoda” konkurss 

 

Jana Kozjura, valodu 

mācību jomas konsultante 

t.26324696 

janakozjura@inbox.lv 

 

Sagatavoja izglītības metodiķe Dace Grāvele 

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