
 
Skrundas novada izglītības darba plāns 

oktobrim 
         2018./2019.m.g. 

 

Datums Laiks Vieta Pasākums Atbildīgais/ 

kontaktinformācija 

Skrundas novada, 

skolas pārstāvis 

03.10. 1000 Skrundas pilskalna 

estrādē 

Rudens kross 1. – 9. klasei Baiba Meļķe, sporta skolotāja 

t. 26140907 

Novada skolu sporta 

skolotāji 

8.10. 1400 Skrundas vsk. zālē Diskusija par karjeras virzību 
un izvēles ceļiem „ Mērķu 

sasniegšanas ABC” 
Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras 

atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs” 

 

Vada  Niks Jansons 
https://niksjansons.com/lv/l

v-majas/ 

Inga Rence-Remte, 

pedagogs-karjeras 

konsultants; t.29163537 

pils22@inbox.lv 

Skrundas vsk. 8.-12.klašu,  

Nīkrāces psk. 8.-9. klašu un 

Jaunmuižas psk. 7.-9.klašu 

izglītojamie 

9.10.  Rīga Valodu mācību jomas 

konsultantu seminārs 

 Jana Kozjura, valodu 

mācību jomas konsultante 

janakozjura@inbox.lv 

11.10. 1000 Tiks precizēta Izglītības pārvalžu un 
pašvaldību izglītības 

speciālistu seminārs par 
aktualitātēm valsts pārbaudes 
darbu norises nodrošināšanā. 

Ingrīda Kamarūte, Vispārējās 

izglītības pārbaudījumu 

nodaļas vadītāja, t.67814468, 

ingrida.kamarute@visc.gov.lv 

Inga Flugrāte, Skrundas 
nov. Izglītības nodaļas 

vadītāja, t. 63350463, 

mob.t. 27839913 

inga.flugrate@skrunda.lv 

11.10.  VISC, Strūgu iela 4, 

Rīga 
Seminārs skolu teātru 

režisoriem  

Dace Jurka, VISC vecākā 

referente, t.60001626 

dace.jurka@visc.gov.lv 

 

12.09. 1400 Skrundas k/n Skolotāju dienas svētku 

pasākums 

Inga Flugrāte, Skrundas nov. 

Izglītības nodaļas vadītāja, t. 

63350463, mob.t. 27839913 

inga.flugrate@skrunda.lv 

 

16.10. 1000 Graudu iela 68, Rīga Veselības un fizisko aktivitāšu 

mācību jomas konsultantu 

seminārs 

 Baiba Meļķe, Veselības un 

fizisko aktivitāšu mācību 

jomas konsultante 

mellbe@inbox.lv 

20.10.  VISC, Strūgu iela 4, 

Rīga 
Seminārs folkloras 

skolotājiem, bērnu un jauniešu 

folkloras kopu vadītājiem 

Māra Mellēna, VISC vecākā 

referente, t. 26522141, 

mara.mellena@visc.gov.lv  
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22.-

26.10. 

 Agra Daņļēviča deju 

skola, Lāčplēša iela 

106, k-1, Rīga 

Deju pedagogu prof. 

kompetences pilnveides kursi 

“Aktualitātes skatuviskās 

tautas dejas apguves 

programmās un tradicionālās 

kultūras mantojuma 

saglabāšanas virzieni bērnu 

deju metodikā” 36h 

Zanda Mūrniece, VISC 

vecākā referente, t.60001628, 

zanda.murniece@visc.gov.lv 

 

 

30.10. 1000 Druvas vsk. Valsts 2. posma angļu valodas 

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

Sintija Birule, Aktivitātes 

koordinatore mācību 

olimpiāžu jautājumos, 

t.60001641, 

sintija.birule@832.visc.gov.lv 

Inese Dabiņa, valodu 

mācību jomas konsultante, 

t. 26185165 

inesedabina@inbox.lv 

 
 

 Sagatavoja izglītības metodiķe Dace Grāvele 

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