
Skrundas novada izglītības darba plāns 
oktobrim 

         2019./2020.m.g. 

 

Datums Laiks Vieta Pasākums Atbildīgais/ 

kontaktinformācija 

Skrundas novada, 

skolas pārstāvis 

03.10.  1030-

1500 

VISC, Strūgu iela 4, 

Rīga 
Seminārs pašvaldību interešu 

izglītības vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas jomas 

koordinatoriem 

Sandra Mieze, VISC vecākā 

referente, t.67350810 

sandra.mieze@visc.gov.lv 

Una Blūma, Skrundas 

novada interešu izglītības 

metodiķe, 

 t.26365607 

una.bluma@skrunda.lv 

03.10.  900-

1730 

Jelgavas k/n Sestā konference izglītības 

praktiķiem un rīcībpolitikas 

veidotājiem “Pasaule skolā – 

skola pasaulē” veltīta vērtībām 

izglītībā 

t.66051907  

 info@skola2030.lv 

 

 

Novada pedagogi 

04.10. 1400 Skrundas k/n mazajā 

zālē 
Skolotāju dienas svētku 

pasākums 

Inga Flugrāte, Skrundas nov. 
Izglītības nodaļas vadītāja, 

t.63350463,  

t.27839913 

inga.flugrate@skrunda.lv 

 

9.10.  Liepājas 6.vsk. Kompetenču izglītības pieredzes 

brauciens uz pilotskolu Saldus, 

Brocēnu, Skrundas novadu 

svešvalodu skolotājiem  

Saldus novada IP  Inese Dabiņa, valodu 
mācību jomas konsultante, 

t. 26185165 

inesedabina@inbox.lv 

Una Blūma, Skrundas nov. 

interešu izglītības metodiķe, 

 t.26365607 

una.bluma@skrunda.lv 

10.10.  VISC, Strūgu iela 4, 

Rīga 
XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētku 

pašvaldību koordinatoru 

3.sanāksme 

Antra Strikaite, VISC IIADN 

vadītājas vietniece,  
t.67350811 

antra.strikaite@visc.gov.lv 

Una Blūma, Skrundas nov. 

interešu izglītības metodiķe, 

 t.26365607 

una.bluma@skrunda.lv 

Aldis Zalgauckis, direktora 
vietnieks ārpusstundu 

darbā, t.26064393 

aldiszalgauckis@inbox.lv 

11.,12.10  Liepāja Matemātikas skolotāju 

konference 

 Inguna Bloka, matemātikas 

mācību jomas konsultante 

t.26709380 

bloka.inguna@tvnet.lv 
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16.10.  RTU Zinātniskās b-kas 

zālē, Paula Valdena  

iela 5, Rīga 

Seminārs IP vadītājiem par VPD Lauris Grīvans VISC 

Vispārējās izgl. pārbaudījumu 

nod.vad. vietnieks t.67814472 

lauris.grivans@visc.gov.lv 

 

Inga Flugrāte, Skrundas 

nov. Izglītības nodaļas 

vadītāja, t.63350463,  
t.27839913 

inga.flugrate@skrunda.lv 

17.10. 1100 Rīgas Latviešu 

biedrības nams, 

Merķeļa ielā 13, Rīga 

Seminārs Latvijas izglītības 

iestāžu koru diriģentiem, 

gatavojoties XII Latvijas skolu 

Jaunatnes dziesmu un deju 

svētkiem 

Rita Platpere, VISC vecākā 

referente, t.60001623 

rita.platpere@visc.gov.lv 

Ligita Meždreija, kultūras 

izpratnes un pašizpausmes 

mākslā jomas konsultante,  

t.26829756 

ligita.mezdreija@inbox.lv 

17.10. 1000-

1600 

Biznesa Augstskola 

Turība 
Svešvalodu jomu koordinatoru 

seminārs 

Undīne Dindune,   
t.66051907. 

undine.dindune@skola2030.lv

  

Inese Dabiņa, valodu 
mācību jomas konsultante, 

t.26185165 

inesedabina@inbox.lv 

 

19.10.  VISC, Strūgu iela 4, 

Rīga 
Folkloras skolotāju, bērnu un 

jauniešu folkloras kopu 

vadītāju informatīvais seminārs 

Māra Mellēna, VISC vecākā 

referente, t.26522141, 

mara.mellena@visc.gov.lv 

 

21.-25.10   SKOLĒNU BRĪVLAIKS   

21.-24. 

10. 

 VISC, Strūgu iela 4, 

Rīga 
Profesionālās kompetences 

pilnveides kursi (36 stundas) 

audzināšanas darba 

speciālistiem 

Monika Daļecka, VISC vecākā 

referente, tālr.67350813 

monika.dalecka@visc.gov.lv 

Aldis Zalgauckis, direktora 

vietnieks ārpusstundu 
darbā, t.26064393 

aldiszalgauckis@inbox.lv 

23.10. 1000 Liepājas 6.vsk. Kurzemes reģiona angļu valodas 

skolotāju konference "Pārmaiņas 

un izaicinājumi :angļu valodas 

apguve un 21.gadsimta prasmes" 

Indra Kalniņa,  

LAVSA Kurzemes reģiona 

koordinatore, t.26399488 

rudy@apollo0.lv 

 

Inese Dabiņa, valodu 

mācību jomas konsultante, 
t.26185165 

inesedabina@inbox.lv 

 

24.10.  Rīga Matemātikas jomu 

koordinatoru seminārs 

Velga Kakse, projekta 

vadītāja, t.66051908 

velga.kakse@visc.gov.lv 

(ESF projekts "Kompetenču pieeja 

mācību saturā"  Nr.8.3.2.1./16/I/002) 

Inguna Bloka, matemātikas 

mācību jomas konsultante 

t.26709380 

bloka.inguna@tvnet.lv 

29.10. 1000  Angļu valodas valsts 2.posma 

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

 Inese Dabiņa, valodu 

mācību jomas konsultante, 

t. 26185165 

inesedabina@inbox.lv 

 
 

Sagatavoja izglītības nodaļas metodiķe Dace Grāvele, t.26511098; dace.gravele@skrunda.lv 

mailto:lauris.grivans@visc.gov.lv
mailto:inga.flugrate@skrunda.lv
mailto:ligita.mezdreija@inbox.lv
mailbox://C:/Users/Dace/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/kir34n0e.default/Mail/skrunda.lv/undine.dindune@skola2030.lv
mailbox://C:/Users/Dace/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/kir34n0e.default/Mail/skrunda.lv/undine.dindune@skola2030.lv
mailto:inesedabina@inbox.lv
mailto:aldiszalgauckis@inbox.lv
mailto:rudy@apollo0.lv
mailto:inesedabina@inbox.lv
mailto:velga.kakse@visc.gov.lv
mailto:bloka.inguna@tvnet.lv
mailto:inesedabina@inbox.lv
mailto:dace.gravele@skrunda.lv

