
Skrundas novada izglītības darba plāns 
OKTOBRIM 

         2020./2021.m.g. 

 

Datums Laiks Vieta Pasākums Atbildīgais/ 

kontaktinformācija 

Skrundas novada, 

izglītības iestādes 

pārstāvis/atbildīgais 

28.09.-

12.11 

 e-vide Konkursa 

 “Mūsu mazais pārgājiens 

2020” 

Māra Mīkule, Zemkopības 

ministrijas Meža 

departamenta Meža nozares 
stratēģijas un atbalsta 

nodaļas vecākā referente 

t. 67027553 
mara.mikule@zm.gov.lv 

 

7.10. 1400-

1700 

Tiešsaistē Kursi "Audzināšanas darba 

īstenošana - izglītojamo sevis 

izzināšanas un pašattīstības 

sekmēšana". 12st. 

e-pasts info@sii.lv 
pieteikšanās 
 

Signe Grīnberga, Skr.vsk. 

dir.vietn.mācību jomā,  
t.26438854 

grinbergasigne@inbox.lv 

Diāna Arājuma, Nīkrāces 

psk. dir.vietn.mācību jomā,  

t. 20075667 
diana.arajuma@gmail.com 

7.10.  Valmieras Viestura 

vidusskola 
Seminārs skolu teātru 

koordinatoriem un režisoriem 

Dace Jurka, VISC vecākā 

referente, t.60001626 

dace.jurka@visc.gov.lv 

Aldis Zalgauckis, direktora 

vietnieks ārpusstundu 

darbā, t. 26064393 

aldiszalgauckis@inbox.lv 

8.10.  Ogres kultūras centrs Konference “Skola katram 

skolēnam”  

www.skola2030.lv un 

Skola2030 Facebook  

 

Inga Flugrāte, Skrundas 

nov. izglītības nodaļas 
vadītāja, t.63350463,  

t.27839913 

inga.flugrate@skrunda.lv 

9.10. 1000 Tiks precizēts 

Pieteikties: 
https://forms.gle/nYgg

JwhAELyqR3c87 līdz 

28.09. 

Seminārs pašvaldību mūsdienu 

deju jomas koordinatoriem un 

kolektīvu vadītājiem 

 

Agra Bērziņa, VISC 

Neformālās izglītības  

departamenta direktore  

musdienu.deja@visc.gov.lv  

 

Dita Ņuņēvica, deju 

kolektīvu vadītāja, 

t.28327883 

dita.nunevica@gmail.com 

9.10.  Strūgu iela 4, Rīga Seminārs pašvaldību vides 

interešu izglītības koordinatoriem 

Inese Liepiņa, VISC vecākā 

referente, t. 60001630, 
inese.liepina@visc.gov.lv 

 

9.10. 930-

1600 

Profesionālās izglītības 

kompetences centrā  
Tehniskās jaunrades pulciņu 
skolotāju profesionālās 
kompetences pilnveides seminārs  

Jānim Rage-Raģis, , VISC 

vecākā referents 

t.29512431 

Agris Druvaskalns, 

Skrundas vsk. mājt. un 

tehnoloģiju II skolotājs  
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"Rīgas Tehniskā 

koledža" 

Rīga, Lēdmanes iela 3 

"Mehatronika un mūsdienu 
tehnoloģijas metālapstrādē, 
kokapstrādē" 

janis.rage-ragis@visc.gov.lv ,  t.26773763 

sirga14@inbox.lv 

9.10. 1600 Skrundas k/n Skolotāju dienas svētku 

pasākums 

Inga Flugrāte, Skrundas nov. 

izglītības nodaļas vadītāja, 

t.63350463,  
t.27839913 

inga.flugrate@skrunda.lv 

 

14.10. 1000-

1600 

K/c “Ziemeļblāzma” un 

tiešsaitē 
Forums “Interešu izglītība-

vērtības un izaicinājumi”  

Santa Vancane 
santa.vancane@intereses.lv 

Reģistrācija  pieejama 

šeit:  https://www.intereses.lv 

Una Blūma, Skrundas nov. 

interešu izglītības metodiķe, 

 t.26365607 

una.bluma@skrunda.lv 

15.10. 1000-

1200 

tiešsaistē Seminārs izglītības pārvalžu 

speciālistiem par aktuāliem 

jautājumiem valsts pārbaudes 

darbu norisē 2020./2021.m.g. 

Kaspars Špūle, VIPN vadītājs,,

 t. 60001606,   
kaspars.spule@visc.gov.lv 

Inga Flugrāte, Skrundas 

nov. izglītības nodaļas 

vadītāja, t.63350463,  
t.27839913 

inga.flugrate@skrunda.lv 

19.-

23.10. 

  Skolēnu brīvlaiks   

19.10.  Rīgas skolēnu pils, 

Rīga 
Seminārs skolu teātru 

koordinatoriem un režisoriem 

Dace Jurka, VISC vecākā 

referente, t.60001626 

dace.jurka@visc.gov.lv 

Aldis Zalgauckis, direktora 

vietnieks ārpusstundu 

darbā, t. 26064393 

aldiszalgauckis@inbox.lv 

19.10.-

20.10 

 Rīgas Valsts 

3.ģimnāzija, Grēcinieku 

iela 10, Rīga 

Robotikas apguve sākumskolas 

bērniem, izmantojot LEGO 

WeDo2.0 un Mindstorms EV3 

Maija Butlere Bērziņa ESF 

Projekts “Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču 
attīstībai” speciāliste 

t.60001614  

maija.butlere-

berzina@832.visc.gov.lv 

Inguna Berga, tehnoloģiju 

mācību jomas konsultante, 

t.29125504 
inguna.berga.skrundas.vsk

@gmail.com 

20.10.  Tiešsaistē Seminārs pašvaldību pedagoģiski 

medicīnisko komisiju vadītājiem 

un psihologiem 

Ilga Prudņikova, VPMK vadīt.

t.  60001643 

ilga.prudnikova@visc.gov.lv  

Inga Flugrāte, Skrundas 

nov. izglītības nodaļas 
vadītāja, t.63350463,  

t.27839913 

inga.flugrate@skrunda.lv 

20.-

22.10. 

900-

1500 

Ēdoles pamatskola Pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides kursi      

"Atbalsts skolēnu uzvedībai 

mācīšanās procesā" 

 

Indra Lipene ESF Projekts 

“Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču 
attīstībai” speciāliste izglītības 

jautājumos 

Signe Grīnberga, Skr.vsk. 

dir.vietn.mācību jomā,  

t.26438854 
grinbergasigne@inbox.lv 

Diāna Arājuma, Nīkrāces 

psk. dir.vietn.mācību jomā,  

t. 20075667 

diana.arajuma@gmail.com 
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21.10. 800 – 
izbrauk

-šana 

 Ropažu vsk. Novada izglītības iestāžu valodu 

jomas pedagogi 

Inese Dabiņa, valodu mācību 

jomas konsultante, t. 

26185165 

inesedabina@inbox.lv 

 

22.-23. 1000-

1600 

 Latvijas Universitātes 

Dabaszinātņu 

akadēmiskais centrs 

Pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides kursi 

"Dabaszinātņu eksperimenti 

kompetencēs balstītā 

pamatizglītībā" 

 

Maija Butlere Bērziņa ESF 

Projekts “Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču 

attīstībai” speciāliste 

t.60001614  

maija.butlere-

berzina@832.visc.gov.lv 

Signe Grīnberga, Skr.vsk. 

dir.vietn.mācību jomā,  

t.26438854 

grinbergasigne@inbox.lv 

Diāna Arājuma, Nīkrāces 
psk. dir.vietn.mācību jomā,  

t. 20075667 

diana.arajuma@gmail.com 

  

 

28.10. 1000-

1300 

tiešsaistē Valsts 2. posma angļu valodas 

olimpiāde 10.-12.kl. 

Sintija Birule, aktivitātes 

koordinatore māc. ol. jaut., 

t.60001641 

sintija.birule@832.visc.gov.lv 

Inta Kļava 

Saldus novada pašvaldības 

IP Interešu izglītības un  

audzināšanas darba 

speciāliste, t. 26647479 

inta.klava@saldus.lv 

Una Blūma, Skrundas nov. 

interešu izglītības metodiķe, 

 t.26365607 

una.bluma@skrunda.lv 

 

29.10.  Tiešsaistē XII Latvijas Skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētku deleģēto 

pašvaldību koordinatoru 

sanāksme 

Antra Strikaite, VISC IIADN 

vadītājas vietniece,  

t.67350811 

antra.strikaite@visc.gov.lv 

Aldis Zalgauckis, direktora 

vietnieks ārpusstundu 

darbā, t. 26064393 

aldiszalgauckis@inbox.lv 

 
 Sagatavoja izglītības metodiķe Dace Grāvele 

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