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2018./2019.m.g. 

Datums Laiks Vieta Pasākums Atbildīgais/ 

kontaktinformācija 

Skrundas novada 

kontaktpersona 

03.04.   Metodiskā diena - stundu vērošana 

Druvas vidusskolā, LNB apmeklējums, 

Nacionālā teātra izrāde latv. val. 

skolotājām 

 Jana Kozjura, valodu mācību 

jomas konsultante 

t.26324696 

janakozjura@inbox.lv 

03.,04. 

04. 

 Liepāja Skrundas vidusskolas un Nīkrāces 

pamatskolas skolu vadības komandu 

mācības - seminārs 

 Ainārs Zankovskis, Skrundas 

vidusskolas direktors 

Anita Sebeža, Nīkrāces 

pamatskolas direktore 

04.04. 1000 Saldus vsk. Starpnovadu ģeogrāfijas olimpiāde 

7.klasei 

Ilze Vītoliņa, 

Saldus nov. IP metodiskā 

darba speciāliste 

tel. 63807943, 26600955 

ilze.vitolina@saldus.lv 

Juris Levics, ģeogrāfijas 

skolotājs, t.26307410 

5.,6.04.  Tukuma Raiņa 

ģimnāzija 
LMSA konference “Mūsdienu 

matemātikas skolotājs”  

 Inguna Bloka, matemātikas 

mācību jomas konsultante 

t.26709380 

bloka.inguna@tvnet.lv 

08.04.  Rīgā Valodu, kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā mācību jomas 

konsultantiem 
Pielikums - vēstule 

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) 

Jana Kozjura, valodu mācību 

jomas konsultante 

t.26324696 

janakozjura@inbox.lv 

Inese Dabiņa, valodu mācību 
jomas konsultante, t. 26185165 

inesedabina@inbox.lv 

Agita Dēvica, kult. Izpratnes un 

pašizpausmes mākslā jomas 

konsultante,t.26978467 

adza1969@inbox.lv 

Ligita Meždreija, kultūras 

izpratnes un pašizpausmes 

mākslā jomas konsultante,  

t.26829756 

ligita.mezdreija@inbox.lv 

Aprīlis 
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11.04. 1000 Brocēnu vsk. Starpnovadu krievu valodas olimpiāde 

8.-9.klasei 

Gundega Vorobjova, Brocēnu 

nov. Izglītības nod. plānotāja 

t.63807307 

gundega.vorobjova@broceni.lv 

Inese Dabiņa, valodu mācību 

jomas konsultante, t. 26185165 

inesedabina@inbox.lv 

11.04. 1000 Aizputes mākslas 

skola 
Starpnovadu vizuālās mākslas 

olimpiāde 1.-4.kl. 

Anda Lieģe –mākslas skolas 

direktora vietniece mācību 

darbā, t. 26446773 

Iveta Labunska, sākumskolas 

mācību jomas konsultante  

t. 26353621 ivetala@tvnet.lv 

11.04. 1000 Liepāja, Viesnīca 

“Europa City 

Amrita Liepaja”, 

Rīgas iela 7/9 

IT speciālistu seminārs 

Reģistrācija atverot saiti: 
http://www.alsolatvia.lv/sd/er.aspx?id

=163 

  

11.04.  Rīgā Tehnoloģiju un matemātikas mācību 

jomas konsultantiem 
Pielikums - vēstule 

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) 

Aiva Čehoviča, tehnoloģiju 
mācību jomas konsultante 

t.29106662 

aiva.cehovica@inbox.lv 

Inguna Berga, tehnoloģiju 

mācību jomas konsultante, 
ekonomikas sk., t.29125504 

inguna.berga.skrundas.vsk@gmai

l.com 

Inguna Bloka, matemātikas 

mācību jomas konsultante 

t.26709380 

bloka.inguna@tvnet.lv 

11.04.  Kuldīgas Mākslas 

nams 
Latvijas izglītības iestāžu 5.-

9.kl.un5.-12.kl.koru konkurss 

Kurzemē 

Rita Platpere, VISC vecākā 

referente, tālr.: 60001623, e-

pasts: 

rita.platpere@visc.gov.lv 

Ligita Meždreija, kultūras 

izpratnes un pašizpausmes 

mākslā jomas konsultante 

12.04. 1000 Kuldīgas Mākslas 

namā, 1905.gada 

ielā 6 

Reģionālā vizuālās mākslas olimpiāde 

5.-12.klasei 

 

Lilita Mačtama, Kuldīgas 

nov. IN speciāliste, 

lilita.mactama@kuldiga.lv 

Agita Dēvica, kult. izpratnes un 

pašizpausmes mākslā jomas 

konsultante,t.26978467 

adza1969@inbox.lv 

12.04.  Kuldīgas kultūras 

nams 
Tautas deju kolektīvu repertuāra 

apguves skate, gatavojoties XII Latvijas 

skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētku deju lielkoncertam Kuldīgas un 

Skrundas novados 

Zanda Mūrniece, VISC 

vecākā referente, tālr.: 

60001628, e-pasts: 

zanda.murniece@visc.gov.lv 

 

12.04.  Tiks precizēts Seminārs PPMK vadītājiem Ilga Prudņikova, VISC 

vecākā eksperte, VPMK 

vadītāja, tālr.: 60001643; e-

Vineta Vingre, Skrundas novada 

PPMK vadītāja 
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pasts: 

ilga.prudnikova@visc.gov.lv 

12.,13. 

04. 

9.30 Liepājas 

Olimpiskais centrs 
Karjeras izglītībai veltītā zinātniski 

praktiskā konference "Līdzsvars dzīvē 

– līdzsvars karjerā" 

 Inga Rence Remte, ESF projekta 

Skrundas novada pedagogs 
karjeras konsultants 

t.29163537 

pils22@inbox.lv  

15.04. 1230 Skrundas vsk. Novada konkursa “Ventas valoda” 

noslēguma pasākums 

Jana Kozjura, valodu 

mācību jomas konsultante 

t.26324696 

janakozjura@inbox.lv 

 

17.04. 1000 Saldus novada 

Kalnu vidusskola 
Starpnovadu olimpiāde 5.-7.klašu 

skolēniem angļu valodā 

Liāra Beļkeviča 

liarab@inbox.lv  

 

Inese Dabiņa, valodu mācību 

jomas konsultante, t. 26185165 

inesedabina@inbox.lv 

18.04. 1000 Skrundas vsk. Starpnovadu sākumskolas kombinētā 

olimpiāde 1.-4.klasei 

Iveta Labunska, 

sākumskolas mācību jomas 

konsultante  

t. 26353621 ivetala@tvnet.lv 

Iveta Labunska, sākumskolas 

mācību jomas konsultante  

t. 26353621 ivetala@tvnet.lv 

18.04. 1000 Latvijas 

Universitātes 

Humanitāro 

zinātņu fakultātē, 

Rīgā Visvalža ielā 

4a 401.telpā 

Latviešu valodas valsts 45.olimpiādes 
laureātu apbalvošana 

 

 
Jana Kozjura, valodu mācību 

jomas konsultante 

t.26324696  

24.04.  Rīgā Sociālās un pilsoniskās, veselības un 

fiziskās aktivitātes mācību jomas 

konsultantiem 
Pielikums - vēstule 

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) 

Vineta Hildebrante, soc. un 

pilsoniskās māc. jomas 

konsultante, 

v.hildebrante@inbox.lv 

25.04. 1600-

1700 

Tīmekļseminārs- 

vebinārs 
Par pirmsskolas pilnveidoto mācību 

saturu. 
Pielikums - vēstule 

www.skola2030.lv 

 

Gunta Dreimane, pirmskolas 

izglītības jomas konsultante 
drgunci@inbox.lv 

25.04.  Rīgā Dabaszinātņu mācību jomas 

konsultantiem 
Pielikums - vēstule 

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) 

Mārīte Vanaga, dabaszinātņu 

mācību jomas konsultante, 

t.29687436 

vanagakurzeme@inbox.lv 

 

25.04. 11.00 Saldus, Bērnu 

un jauniešu 

centrs ,,Šķūnis’’ 

Seminārs -meistarklase medijpratībā 

un kritiskajā domāšanā (Izglītības 

attīstības centrs) 

 Inga Flugrāte, izglītības nodaļas 

vadītāja, t.27839913 

Inga.flugrate@skrunda.lv 
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Pieteikties līdz 10.04. 

26.04.  Rīga Seminārs pirmskolas un sākumskolas 

mācību jomu konsultantiem 
Pielikums - vēstule 

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) 

Iveta Labunska, sākumskolas 

mācību jomas konsultante  

t. 26353621 ivetala@tvnet.lv 

Gunta Dreimane, pirmskolas 

izglītības jomas konsultante 
drgunci@inbox.lv 

29.04.   Kurzemes reģiona Labās prakses 

piemēru seminārs pirmskolas un 

sākumskolas mācību jomu 

konsultantiem 
Pielikums - vēstule 

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) 

Iveta Labunska, sākumskolas 

mācību jomas konsultante  

t. 26353621 ivetala@tvnet.lv 

Gunta Dreimane, pirmskolas 

izglītības jomas konsultante 
drgunci@inbox.lv 

30.04. 1000 Skrundas vsk. Starpnovadu praktiskās ģeometrijas 

olimpiāde 8.klasei 

Inguna Bloka, matemātikas 

māc. jomas konsultante,  

t. 26709380 

bloka.inguna@tvnet.lv 

 

30.04.   Kurzemes reģiona Labās prakses 

piemēru seminārs pamatskolas un 

vidusskolas mācību jomu 

konsultantiem 
Pielikums - vēstule 

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) 

 

30.04. 1000 Skrundas 

pilskalna  estrāde 
Skrundas novada 1.-9.klašu skolēnu 

pavasara kross. 

Baiba Meļķe, veselības un 

fiziskās aktivitātes jomas 

konsultante 

t. 26140907 

mellbe@inbox.lv  

Novada skolu sporta skolotāji 

30.04. 1000 Saldus vidusskola Starpnovadu 3., 4.klašu skolēnu angļu 

valodas pasākums 

Sandra Kupcāne 

kupcane@inbox.lv 

 

Inese Dabiņa, valodu mācību 
jomas konsultante, t. 26185165 

inesedabina@inbox.lv 

30.04.  VISC, Strūgu iela 4 XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 

un deju svētku pašvaldību 

koordinatoru seminārs 

Antra Strikaite, VISC IIADN 

vadītājas vietniece, tālr.: 

67350811, e-pasts: 

antra.strikaite@visc.gov.lv 

Aldis Zalgauckis, pašvaldības 

koordinators 

 
 

Sagatavoja izglītības metodiķe Dace Grāvele 
t. 63350453 m.t. 25611098 dace.gravele@skrunda.lv 
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