
Skrundas novada metodisko apvienību darba plāns 
 

2014./2015. m.g. 

 

Datums Laiks Vieta Pasākums Atbildīgais/ 
kontaktinformācija 

Piedalās 

27.08. 
 

1000 Dome MA vadītāju sanāksme Dace Grāvele, izglītības 
metodiķe, t. 25611098 

dace.gravele@skrunda.lv 

Visu māc.pr. skolotāju MA 
vadītāji 

3.09. 
 

1400 Skrundas vsk. Novada mājturības un tehnoloģiju 
un vizuālās mākslas skolotāju MA 
sanāksme 

Aiva Čehoviča, viz. mākslas 

un mājturības un tehn. 

skolotāju MA vadītāja, 

t.29106662 
aivacehovica@inbox.lv 

Visi novada skolu 

mājturības un tehnoloģiju un 

vizuālās mākslas skolotāji 

10.09. 
 
 

1500 Dome Skolu administrācija sanāksme Inga Flugrāte, Skrundas 

nov. Izglītības nodaļas 

vadītāja, tālr. 63350463, 

mob.tālr. 27839913 

inga.flugrate@skrunda.lv 

Visi novada skolu direktori, 

viņu vietnieki 

11.09. 
 

 Rīga Mūzikas skolotāju MA vadītāju 
seminārs 

Inita Ozola, mūzikas 
skolotāju MA vadītāja 

intino@inbox.lv 

Inita Ozola, mūzikas 
skolotāju MA vadītāja 

intino@inbox.lv 

16.09. 
 

 O.Kalpaka 

Rudbāržu psk. 
Pirmsskolas izglītības iestāžu 
sporta svētki 

Liene Krūmiņa, 

pirmssk.skolotāju MA 

vadītāja, t.29578722 

liene.alencevica@inbox.lv 

Pirmssk.II „Liepziediņš”, 

pirmsskolas grupas no novada 

skolām 

18.09. 
 

 Mārupe Vizuālās mākslas skolotāju MA 
vadītāju seminārs 

Aiva Čehoviča, viz. mākslas 

un mājturības un tehn. 
skolotāju MA vadītāja, 

t.29106662 

aivacehovica@inbox.lv 

 

18.09. 
 

1000 O.Kalpaka 

Rudbāržu psk. 
Futbols (1999.- 2002.) Vaclovs Svažs, sporta 

skolotāju MA vadītājs, t. 

29844457 
vacis3103@inbox.lv 

Visu novada skolu komandas 

24.09. 
 

 Liepāja Kursi mūzikas skolotājiem Inita Ozola, mūzikas 

skolotāju MA vadītāja 

intino@inbox.lv 
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25.09.  Skrundas vsk. JA-YE Latvija ievadseminārs „Jauno 
uzņēmēju skola” - par SMU 
veidošanu un radošās darbnīcas 
ideju ģenerēšanai, biznesa 
simulācijas spēles TITAN praktiskā 
apmācība 

Inguna Berga, dir.v.inf.jaut., 

ekonomikas sk., t.29125504 

inguna.berga@navigator.lv 

 

26.09. 
 

 Rīga Eiropas valodu diena - konference  Inese Bartuševica, latv.v. un 

literat. sk.MA vadītāja 

t.28311048 

inese.bartusevica@inbox.lv 
27.09. 

 

 Rīga Sociālo zinību skolotāju MA 

vadītāju seminārs 

Dzintra Liekmane Vēstures 

un sociālo zinību skolotāju 

MA vadītāja, t. 28292709 

dzliekmane@inbox.lv 

Dzintra Liekmane Vēstures 

un sociālo zinību skolotāju MA 

vadītāja, t. 28292709 

dzliekmane@inbox.lv 
30.09. 
 

 Rīga Vēstures skolotāju MA vadītāju 
seminārs 

Dzintra Liekmane Vēstures 
un sociālo zinību skolotāju 

MA vadītāja, t. 28292709 

dzliekmane@inbox.lv 

Dzintra Liekmane Vēstures 
un sociālo zinību skolotāju MA 

vadītāja, t. 28292709 

dzliekmane@inbox.lv 
2.10. 
 

1000 Skrundas estrāde Rudens kross (1999. – 2007.) Ligita Kučka, sporta 

skolotāja, atigil@delfi.lv 

Ilze Prūse, 
pruseilze@inbox.lv, sporta 

skolotāji 

Visas novada skolas 

8.10. 
 

 Skrundas vsk. Novada mūzikas skolotāju MA 
seminārs 

Inita Ozola, mūzikas 

skolotāju MA vadītāja 

intino@inbox.lv 

Visi novada skolu mūzikas 

skolotāji 

10.10. – 
21.11. 
 

 e-vidē Konkurss „Gribu būt mobils”  
6.-8. klasei neklātienes kārta 
 

Agris Druvaskalns, 

Skrundas vsk. skolotājs 
t.26773763 

sirga14@inbox.lv 

 

0kt.-dec. 
 

 Novada skolas Projekts „Esi sakarīgs, neesi 
atkarīgs” 6.,7. kl. skolēniem 

Dzintra Liekmane Vēstures 

un sociālo zinību skolotāju 

MA vadītāja, t. 28292709 

dzliekmane@inbox.lv 

6.,7. kl. skolēni 

15.10.  Rīga Vācu valodas skolotāju MA 
vadītāju seminārs 

Irina Fiļipova, svešvalodu 

skolotāju MA vadītāja, t. 
26762397 

irinafilipova@inbox.lv 

Gunta Folkmane, vācu 

valodas skolotāja 

16.10. 
 

 Rīga Angļu valodas skolotāju MA 
vadītāju seminārs 

Irina Fiļipova, svešvalodu 

skolotāju MA vadītāja, t. 

26762397 

irinafilipova@inbox.lv 

Una Blūma, angļu valodas 

skolotāja 

mailto:inguna.berga@navigator.lv
mailto:inese.bartusevica@inbox.lv
mailto:dzliekmane@inbox.lv
mailto:dzliekmane@inbox.lv
mailto:dzliekmane@inbox.lv
mailto:dzliekmane@inbox.lv
mailto:atigil@delfi.lv
mailto:pruseilze@inbox.lv
mailto:intino@inbox.lv
mailto:sirga14@inbox.lv
mailto:dzliekmane@inbox.lv
mailto:irinafilipova@inbox.lv
mailto:irinafilipova@inbox.lv


16.10. 
 

1000 Skrundas vsk. Novada 5.un7. klašu komandu 
sacensības matemātikā 
 

Inguna Bloka, matemātikas 

sk. MA vadītāja, t.26709380 

bloka.inguna@tvnet.lv 

Visu skolu matemātikas 

skolotāji 

20.10. 
 

 Skrundas vsk. Novada svešvalodu skolotāju MA 
sanāksme 

Irina Fiļipova, svešvalodu 

skolotāju MA vadītāja, t. 

26762397 

irinafilipova@inbox.lv 

Visi novada skolu 

svešvalodu skolotāji 

20.10. 
 

 Rīga Latviešu valodas un literatūras 
skolotāju MA vadītāju seminārs 

Inese Bartuševica, latv.v. un 

literat. sk.MA vadītāja 

t.28311048 

inese.bartusevica@inbox.lv 

Inese Bartuševica, latv.v. un 

literat. sk.MA vadītāja 

t.28311048 

inese.bartusevica@inbox.lv 
21.10. 
 

1000 Rīga Matemātikas skolotāju MA vadītāju 
seminārs 

Inguna Bloka, matemātikas 

sk. MA vadītāja, t.26709380 
bloka.inguna@tvnet.lv 

Inguna Bloka, matemātikas 

sk. MA vadītāja, t.26709380 
bloka.inguna@tvnet.lv 

22.10. 
 

 Druvas vsk. Starpnovadu mājturības un 
tehnoloģiju II praktisko darbu 
konkurss „Gadalaiki – rudens” 
6.,7. klasei 

Aiva Čehoviča, viz. mākslas 

un mājturības un tehn. 

skolotāju MA vadītāja, 

t.29106662 

aivacehovica@inbox.lv 

 

23.10. 
 

 Rīga Bioloģijas skolotāju MA vadītāju 
seminārs 

Inese Pickaine, bioloģijas, 

ķīmijas skolotāju MA 
vadītāja, t. 28632751 

i.pickaine@inbox.lv 

Inese Pickaine, bioloģijas, 

ķīmijas skolotāju MA vadītāja, 
t. 28632751 

i.pickaine@inbox.lv 

24.10. 
 

 Rīga Krievu valodas skolotāju MA 
vadītāju seminārs 

Irina Fiļipova, svešvalodu 

skolotāju MA vadītāja, t. 

26762397 

irinafilipova@inbox.lv 

Irina Fiļipova, svešvalodu 

skolotāju MA vadītāja, t. 

26762397 

irinafilipova@inbox.lv 

30.10. 
 

1000 Skrundas vsk. Novada matemātikas, ekonomikas 
un informātikas skolotāju MA 
sanāksme 

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

bloka.inguna@tvnet.lv 

Visi novada skolu 

matemātikas, ekonomikas 
un informātikas skolotāji 

30.10. 
 

 Rīga Seminārs skolu koru diriģentiem, 
gatavojoties XI Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju 
svētkiem 

Inita Ozola, mūzikas 

skolotāju MA vadītāja 

intino@inbox.lv 

Ligita Meždreija, mūzikas 

skolotāja 

30.10. 
 

 Novada skolās Apkopot ziņas un protokolus par 
skolēnu sasniegumiem 
olimpiādēs, konkursos, sportā un 
projektos septembra, oktobra 
mēnešos, iesniegt izglītības 
metodiķei diplomu sagatavošanai 

MA vadītāji, skolu 

administrācijas 
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4.11. 
 

 Skrundas vsk. Novada vēstures un sociālo zinību 
skolotāju MA sanāksme 

Dzintra Liekmane Vēstures 

un sociālo zinību skolotāju 

MA vadītāja, t. 28292709 

dzliekmane@inbox.lv 
 

Visi novada skolu vēstures 

un sociālo zinību skolotāji 

4.11. 
 

 Saldus 2.vsk. Informācijpratības prasmju 
konkurss 6. – 8. klasei 

Inguna Berga, dir.v.inf.jaut., 

ekonomikas sk., t.29125504 

inguna.berga@navigator.lv 

 

4.11. 
 

 Skrundas vsk. Basketbols (1999. – 2000.) Ligita Kučka, sporta 

skolotāja, atigil@delfi.lv 

Ilze Prūse, 
pruseilze@inbox.lv, novada 

skolu sporta skolotāji 

Visu novada skolu komandas 

6.11. 
 

1000 Strūgu iela 4, Rīga Fizikas skolotāju MA vadītāju 
seminārs 

 Agris Druvaskalns, Skrundas 

vsk. skolotājs 

t.26773763 

sirga14@inbox.lv 

6.11. 
 

 Saldus 1.vsk. Matemātikas pasākums „Līdz XI 
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētkiem vēl tikai pussolis” 
5.-12. Klasei 
 
 

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

bloka.inguna@tvnet.lv 

 

7.11. 
 

 Rīga Ekonomikas skolotāju MA vadītāju 
seminārs 

Inguna Bloka, matemātikas 

sk. MA vadītāja, t.26709380 

bloka.inguna@tvnet.lv 

Inguna Berga, dir.v.inf.jaut., 

ekonomikas sk., t.29125504 

inguna.berga@navigator.lv 

8.11. 
 

 Rīga LVLSA metodiskais seminārs  Inese Bartuševica, latv.v. un 

literat. sk.MA vadītāja 
t.28311048 

inese.bartusevica@inbox.lv 

13.11. 
 

 Rīga Ķīmijas skolotāju MA vadītāju 
seminārs 

Inese Pickaine, bioloģijas, 

ķīmijas skolotāju MA 

vadītāja, t. 28632751 

i.pickaine@inbox.lv 

Inese Pickaine, bioloģijas, 

ķīmijas skolotāju MA vadītāja, 

t. 28632751 

i.pickaine@inbox.lv 

13.11. 
 

 Brocēnu vsk. Starpnovadu konkurss „Brocēnu 
četrcīņa” 9. klasei 

Inguna Bloka, matemātikas 

sk. MA vadītāja, t.26709380 
bloka.inguna@tvnet.lv 

 

20.11. 
 

1600 Skrundas vsk. 25. 

kab. 
Novada latviešu valodas un 
literatūras skolotāju MA sanāksme 

Inese Bartuševica, latv.v. un 

literat. sk.MA vadītāja 

t.28311048 

inese.bartusevica@inbox.lv 

Visi novada skolu latviešu 

valodas un literatūras 

skolotāji 
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26.11. 
 

  Vācu valodas olimpiādes 2. posms 
10.-12. klasei 

Gunta Folkmane, vācu 

valodas skolotāja 

 

28.11. 
 

 Rīga Vācu valodas asociācijas biedru 
sanāksme 

Irina Fiļipova, svešvalodu 
skolotāju MA vadītāja, t. 

26762397 

irinafilipova@inbox.lv 

Gunta Folkmane, vācu 

valodas skolotāja 

28.11. 
 

 Skrundas vsk. Bioloģijas olimpiādes 2. posms 
tiešsaistē 9.-12. klasei 

Inese Pickaine, bioloģijas, 

ķīmijas skolotāju MA 

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

 

28.11. 
 

 Saldus 1.vsk. Starpnovadu svešvalodu konkurss 
„Valodu karuselis” 10.-12. klasei 

Irina Fiļipova, svešvalodu 

skolotāju MA vadītāja, t. 

26762397 

irinafilipova@inbox.lv 

 

28.11. 
 

 Novada skolās Apkopot ziņas un protokolus par 
skolēnu sasniegumiem 
olimpiādēs, konkursos, sportā un 
projektos novembra mēnesī, 
iesniegt izglītības metodiķei 
diplomu sagatavošanai 

MA vadītāji, skolu 

administrācijas 

 

4.12. 
 

1000 Skrundas vsk. Basketbols (2001. – 2002.) Ligita Kučka, sporta 
skolotāja, atigil@delfi.lv 

Ilze Prūse, 

pruseilze@inbox.lv, novada 

skolu sporta skolotāji 

Visu novada skolu komandas 

12.12. 
 

 Jaunmuižas psk. Novada radošo darbu olimpiāde  
1.- 4. kl. 

Evita Dureika, skolotāja  

Iveta Labunska, 

sākumskolas skolotāju MA 
vadītāja, t. 26353621 

ivetala@tvnet.lv 

Visu novada skolu 1.-4.kl. 

skolēni 

18.12. 
 

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

projektos decembra mēnesī, 
iesniegt izglītības metodiķei 
diplomu sagatavošanai 

MA vadītāji, skolu 

administrācijas 

 

7.01. 
 

 Oskara Kalpaka 

muzejs Airītēs 
Strpnovadu olimpiāde – konkurss 
„O.Kalpaks un brīvības cīņas” 

R.Sipenieks 

Dzintra Liekmane Vēstures 

un sociālo zinību skolotāju 
MA vadītāja, t. 28292709 

dzliekmane@inbox.lv 

9. klašu skolēni 
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7.01. 
 

 Brocēnu vsk. Starpnovadu angļu valodas 
olimpiāde 8. ,9. kl. 

Irina Fiļipova, svešvalodu 

skolotāju MA vadītāja, t. 

26762397 

irinafilipova@inbox.lv 

 

9.01.  Skrundas vsk. Franču valodas olimpiādes 2. 
posms 5.-12. klasei 

Irina Fiļipova, svešvalodu 
skolotāju MA vadītāja, t. 

26762397 

irinafilipova@inbox.lv 

 

Līdz 
12.01. 
jāiesniedz 

 

 Saldus novada 

Izglītības pārvalde 
Vides projekti 2. posms 8.,9.klasei Inese Pickaine, bioloģijas, 

ķīmijas skolotāju MA 

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

 

13.01. 
 

1000 Skrundas vsk. Stafetes (2003. – 2007.) Ligita Kučka, sporta 
skolotāja, atigil@delfi.lv 

Ilze Prūse, 

pruseilze@inbox.lv, novada 

skolu sporta skolotāji 

Visu novada skolu komandas 

15.01. 
 

 Saldus 1.vsk. Vēstures olimpiādes 2. posms 
9.,12.klasei 

Dzintra Liekmane Vēstures 

un sociālo zinību skolotāju 
MA vadītāja, t. 28292709 

dzliekmane@inbox.lv 

 

19.01. 
 

 Saldus 1.vsk. Latviešu valodas un literatūras 

olimpiādes 2. posms 11.,12. klasei 
Inese Bartuševica, latv.v. un 

literat. sk.MA vadītāja 

t.28311048 
inese.bartusevica@inbox.lv 

 

 

20.01. 
 

 Druvas vsk. Informātikas (programmēšanas) 
olimpiādes 2. posms tiešsaistē 9.- 

12. klasei 

Inguna Bloka, matemātikas 
sk. MA vadītāja, t.26709380 
bloka.inguna@tvnet.lv 

 

26.01. 
 

 Saldus 1.vsk. Latviešu valodas un literatūras 
olimpiādes 2. posms 8.,9. klasei 

Inese Bartuševica, latv.v. un 

literat. sk.MA vadītāja 

t.28311048 

inese.bartusevica@inbox.lv 

 

29.01. 
 

 Skrundas vsk. Fizikas olimpiādes 2. posms 
tiešsaistē 9.-12. klasei 

Agris Druvaskalns, 

Skrundas vsk. skolotājs 
t.26773763 

sirga14@inbox.lv 
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29.01. 
 

 Novada skolās Apkopot ziņas un protokolus par 

skolēnu sasniegumiem 
olimpiādēs, konkursos, sportā un 
projektos janvāra mēnesī, iesniegt 
izglītības metodiķei diplomu 
sagatavošanai 

MA vadītāji, skolu 

administrācijas 

 

3.02. 
 

 Saldus 1.vsk. Ekonomikas olimpiādes 2. posms 
10.- 12. klasei 

Inguna Bloka, matemātikas 

sk. MA vadītāja, t.26709380 
bloka.inguna@tvnet.lv 

 

3.02. 
 

 Saldus 1.vsk. Starpnovadu Angļu valodas 
olimpiāde10.- 12. klasei 

Irina Fiļipova, svešvalodu 

skolotāju MA vadītāja, t. 

26762397 

irinafilipova@inbox.lv 

 

5.02. 
 

900 - 
1020 

Skrundas vsk. Novada latviešu valodas un 
literatūras olimpiāde 5. klasei 

Inese Bartuševica, latv.v. un 

literat. sk.MA vadītāja 
t.28311048 

inese.bartusevica@inbox.lv 

 

6.02. 
 

 Saldus 1. vsk. Matemātikas olimpiādes 2. posms 
9.- 12. klasei 

Inguna Bloka, matemātikas 

sk. MA vadītāja, t.26709380 

bloka.inguna@tvnet.lv 

 

10.02. 
 

 Skrundas vsk. Novada vizuālās mākslas olimpiāde 
5.-12. klasei 

Aiva Čehoviča, viz. mākslas 

un mājturības un tehn. 
skolotāju MA vadītāja, 

t.29106662 

aivacehovica@inbox.lv 

Visu novada skolu skolēni 5.-

12. kl. 

10.02. 
 

 Saldus sākumskola Starpnovadu latviešu valodas 
olimpiāde 1. – 4. kl. 

Iveta Labunska, 

sākumskolas skolotāju MA 

vadītāja, t. 26353621 
ivetala@tvnet.lv 

 

 

 

10.02. 

 

 Skrundas vsk. Novada vizuālās mākslas skolotāju 

MA sanāksme 

Aiva Čehoviča, viz. mākslas 

un mājturības un tehn. 

skolotāju MA vadītāja, 

t.29106662 
aivacehovica@inbox.lv 

 

Visi novada skolu vizuālās 

mākslas skolotāji 

11.02. 
 

 Saldus 2.vsk. Ķīmijas olimpiādes 2. posms 9.-12. 
klasei 

Inese Pickaine, bioloģijas, 

ķīmijas skolotāju MA 

vadītāja, t. 28632751 

i.pickaine@inbox.lv 
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12.02. 
 

 Skrundas vsk. Novada sociālo zinību olimpiāde 
5.,6. klasei 

Dzintra Liekmane Vēstures 

un sociālo zinību skolotāju 

MA vadītāja, t. 28292709 

dzliekmane@inbox.lv 

Novada skolu 5.,6. klašu 

skolēni 

12.02. 
 

1000 Skrundas vsk. Volejbols (1999. – 2001.) Ligita Kučka, sporta 
skolotāja, atigil@delfi.lv 

Ilze Prūse, 

pruseilze@inbox.lv, novada 

skolu sporta skolotāji 

Visu novada skolu komandas 

12.02. 
 

 Saldus sākumsk. Starpnovadu latviešu valodas 
olimpiāde 1.- 4. klasei 

Iveta Labunska, 

sākumskolas skolotāju MA 
vadītāja, t. 26353621 

ivetala@tvnet.lv 

 

17.02. 
 

 Skrundas vsk. Novada sākumskolas skolotāju MA 
sanāksme 

Iveta Labunska, 

sākumskolas skolotāju MA 

vadītāja, t. 26353621 

ivetala@tvnet.lv 

Visi novada skolu 

sākumskolas skolotāji un 

skolu MK vadītāji 

17.02. 
 

 Saldus 1.vsk. Starpnovadu mājturības un 
tehnoloģiju I konkurss „Sarauj, 
maitenes!”5.,6. klasei 

Aiva Čehoviča, viz. mākslas 
un mājturības un tehn. 

skolotāju MA vadītāja, 

t.29106662 

aivacehovica@inbox.lv 

 

20.02. 
 

 Saldus 1.vsk. Starpnovadu matemātikas 
olimpiāde 5.-8.kl.  

Inguna Bloka, matemātikas 

sk. MA vadītāja, t.26709380 

bloka.inguna@tvnet.lv 

 

 
 

     

 23.02.  Skrundas vsk. Novada erudītu konkurss 5.-8. kl. 
Starptautiskajā Dzimtās valodas 
dienā  

Inese Bartuševica, latv.v. un 

literat. sk.MA vadītāja 
t.28311048 

inese.bartusevica@inbox.lv 

 

 

Novada skolu 5.- 8. klašu 

skolēni 

24.02. 
 

 Skrundas vsk. Novada mājturības un tehnoloģiju 
olimpiāde  

Aiva Čehoviča, viz. mākslas 

un mājturības un tehn. 
skolotāju MA vadītāja, 

t.29106662 

aivacehovica@inbox.lv 
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24.02. 
 

 Skrundas vsk. Novada mājturības un tehnoloģiju 

skolotāju MA sanāksme 

Aiva Čehoviča, viz. mākslas 

un mājturības un tehn. 

skolotāju MA vadītāja, 

t.29106662 
aivacehovica@inbox.lv 

Visi novada skolu 

mājturības un tehnoloģiju 

skolotāji 

24.02. 
 

1000 Skrundas vsk. Galda spēles Ligita Kučka, sporta 

skolotāja, atigil@delfi.lv 

Ilze Prūse, 

pruseilze@inbox.lv, novada 

skolu sporta skolotāji 

Visu novada skolu komandas 

24.02. 
 

  Vācu valodas olimpiādes 8.kl. 
novada posma sadarbībā ar Latvijas 
Vācu valodas skolotāju asociāciju 

Gunta Folkmane, vācu 

valodas skolotāja 

 

25.02. 
 

 Skrundas vsk. Ģeogrāfijas olimpiādes 2. posms 
tiešsaistē 10.-12. klasei 

Juris Levics, ģeogrāfijas 
skolotājs 

 

25.02. 
 

 Cieceres 

internātpamatskola 
Starpnovadu mājturības un 
tehnoloģiju II olimpiāde 8.,9. 
klasei 

Aiva Čehoviča, viz. mākslas 

un mājturības un tehn. 

skolotāju MA vadītāja, 
t.29106662 

aivacehovica@inbox.lv 

 

25.02. 
 

 Druvas vsk. „Dzejas diena” starpnovadu krievu 
valodas konkurss 6.-12. klasei 

Irina Fiļipova, svešvalodu 

skolotāju MA vadītāja, t. 

26762397 

irinafilipova@inbox.lv 

 

26.02. 
 

 Saldus 1.vsk. Atraktīvs starpnovadu valodu 
pasākums „Valodu trasīte”5.-9. 
klasei 

Inese Bartuševica, latv.v. un 

literat. sk.MA vadītāja 

t.28311048 

inese.bartusevica@inbox.lv 

 

26.02. 
 

 Novada skolās Apkopot ziņas un protokolus par 
skolēnu sasniegumiem 
olimpiādēs, konkursos, sportā un 
projektos februāra mēnesī, 
iesniegt izglītības metodiķei 
diplomu sagatavošanai 
 
 
 

MA vadītāji, skolu 

administrācijas 

 

28.02. 
 

  Atklātā ķīmijas olimpiāde 8. – 12. 
klasēm 

Inese Pickaine, bioloģijas, 

ķīmijas skolotāju MA 

vadītāja, t. 28632751 

i.pickaine@inbox.lv 
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2.-27.03. 
 

 Novada skolās Novada Domrakstu konkurss 5. – 
12.klasei 

Inese Bartuševica, latv.v. un 

literat. sk.MA vadītāja 

t.28311048 
inese.bartusevica@inbox.lv, 

novada skolu latviešu val. 

skolotāji 

Novada skolu 5. – 12. klašu 

skolēni 

5.03. 
 

 Brocēnu vsk. Starpnovadu matemātikas 
olimpiāde 1. – 4. klasei 

Iveta Labunska, 

sākumskolas skolotāju MA 

vadītāja, t. 26353621 
ivetala@tvnet.lv 

 

5.03. 
 

 Brocēnu vsk. Starpnovadu ģeogrāfijas olimpiāde 
9. klasei 

Juris Levics, ģeogrāfijas 

skolotājs 

 

10.03. 
 

 Skrundas vsk. Novada Latvijas vēstures 
olimpiāde 6. klasēm 

Dzintra Liekmane Vēstures 

un sociālo zinību skolotāju 
MA vadītāja, t. 28292709 

dzliekmane@inbox.lv 

Novada skolu 6. klašu skolēni 

11.03. 
 

  Atklātā mājturības un tehnoloģiju 
olimpiāde 5.-9.kl. 

Aiva Čehoviča, viz. mākslas 

un mājturības un tehn. 

skolotāju MA vadītāja, 

t.29106662 

aivacehovica@inbox.lv 

 

11.03. 
 

  Atklātā mājsaimniecības olimpiāde 
10.-12.kl. 

Aiva Čehoviča, viz. mākslas 
un mājturības un tehn. 

skolotāju MA vadītāja, 

t.29106662 

aivacehovica@inbox.lv 

 

12.03. 
 

 Brocēnu vsk. Starpnovadu latviešu valodas un 
literatūras olimpiāde 5.- 7. klasei 

Inese Bartuševica, latv.v. un 

literat. sk.MA vadītāja 

t.28311048 

inese.bartusevica@inbox.lv 

 

13.03. 
 

 Druvas vsk. Starpnovadu lietišķās 
informātikas olimpiāde 5.- 7. 
klasei 

Inguna Bloka, matemātikas 

sk. MA vadītāja, t.26709380 

bloka.inguna@tvnet.lv 

 

13.03. 
 

1000 Skrundas vsk. Tautas bumba (2003. – 2005.) Ligita Kučka, sporta 

skolotāja, atigil@delfi.lv 

Ilze Prūse, 
pruseilze@inbox.lv, novada 

skolu sporta skolotāji 

Visu novada skolu komandas 

19.03. 
 

 O.Kalpaka 

Rudbāržu psk. 
Novada Sākumskolas skolotāju 
metodiskā diena – ideju tirdziņš 

Iveta Labunska, 

sākumskolas skolotāju MA 

vadītāja, t. 26353621 

ivetala@tvnet.lv 

Visi novada skolu 

sākumskolas skolotāji 
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16.-
20.03. 
 

 Novada skolās Novada Diagnosticējošais darbs 

latviešu valodā 7.klasēm 

Inese Bartuševica, latv.v. un 

literat. sk.MA vadītāja 
t.28311048 

inese.bartusevica@inbox.lv, 

novada skolu latviešu val. 

skolotāji 

Novada skolu 7. kl. skolēni 

26.03. 
 

 Novada skolās Apkopot ziņas un protokolus par 
skolēnu sasniegumiem 
olimpiādēs, konkursos, sportā un 
projektos marta mēnesī, iesniegt 
izglītības metodiķei diplomu 

sagatavošanai 

MA vadītāji, skolu 

administrācijas 

 

9.04. 
 

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

Irina Fiļipova, svešvalodu 

skolotāju MA vadītāja, t. 
26762397 

irinafilipova@inbox.lv 

 

10.04. 
 

 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 

Konkursa dalībnieki 

10.04. 
 

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

Irina Fiļipova, svešvalodu 

skolotāju MA vadītāja, t. 

26762397 
irinafilipova@inbox.lv 

 

10.04. 
 

 Saldus 1.vsk. Starpnovadu ģeogrāfijas olimpiāde 
7. klasei 

Juris Levics, ģeogrāfijas 

skolotājs 

 

14.04. 
 

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

Skrundas vsk. skolotājs 
t.26773763 

sirga14@inbox.lv 

 

17.04. 
 

 Skrundas vsk. Starpnovadu kombinētā 
sākumskolas olimpiāde 

Iveta Labunska, 

sākumskolas skolotāju MA 

vadītāja, t. 26353621 

ivetala@tvnet.lv 

 

19.04. 
 

  Atklātā fizikas olimpiāde 9.-12.kl. Agris Druvaskalns, 

Skrundas vsk. skolotājs 

t.26773763 

sirga14@inbox.lv 
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22.04. 
 

 Kuldīgā Jauno satiksmes dalībnieku 

forums 4.-7.kl. 

Agris Druvaskalns, 

Skrundas vsk. skolotājs 

t.26773763 

sirga14@inbox.lv 

 

24.04. 
 

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

skolu sporta skolotāji 

Visu novada skolu komandas 

24.04. 
 

 Saldus mūzikas un 

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

Aiva Čehoviča, viz. mākslas 

un mājturības un tehn. 

skolotāju MA vadītāja, 

t.29106662 
aivacehovica@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 

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 

 

8.05. 
 

1000 O.Kalpaka 

Rudbāržu psk. 
Vieglatlētika (2000.- 2001.) Vaclovs Svažs, sporta 

skolotāju MA vadītājs, t. 

29844457 

vacis3103@inbox.lv 

Visu novada skolu komandas 

14.05. 
 

1000 Skrundas vsk. Stafetes (2006. – 2007.) Ligita Kučka, sporta 

skolotāja, atigil@delfi.lv 

Ilze Prūse, 

pruseilze@inbox.lv, novada 

skolu sporta skolotāji 

Visu novada skolu komandas 

19.05. 
 

1000 O.Kalpaka 

Rudbāržu psk. 
Vieglatlētika (2002.- 2005.) Vaclovs Svažs, sporta 

skolotāju MA vadītājs, t. 
29844457 

vacis3103@inbox.lv 

Visu novada skolu komandas 
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