
Skrundas novada izglītības darba plāns 
novembrī 

2014. 

 

Datums Laiks Vieta Pasākums Atbildīgais/ 
kontaktinformācija 

Skrundas novada 
pārstāvis 

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 

5.11. 
 

1530 BJC Brīvprātīgo jauniešu sanāksme Baiba Eversone, jaunatnes 

lietu speciāliste t.29852292 

baiba.eversone@skrunda.lv 

 

6.11. 
 

1000- 
1400 

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. 

 

1000 LU vadības un 

ekonomikas fakultāte, 

Aspazijas bulv.5,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 

8.11. vai 
15.11 
 

 BJC Eksperimenta „Gruzis” 
noslēgums, izziņas ekskursija 

Baiba Eversone, jaunatnes 

lietu speciāliste t.29852292 

baiba.eversone@skrunda.lv 
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12.11 
 

 Zirņu pamatskola, 

Saldus nov. 
Stāstnieku konkursa „Teci, 
teci, valodiņa” Austrumkursas  
pusfināls 
 

Māra Mellēna VISC ārštata 

metodiķe, t.  
26522141, 
mara.mellena@visc.gov.lv 
 

 

13.11. 
 

1000- 
1400 

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. 
 

1000 Brocēnu vsk. Starpnovadu konkurss 
„Brocēnu četrcīņa” 9. klasei 

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

bloka.inguna@tvnet.lv 

 

13.11 

 

1500 BJC Bērnu radošā pēcpusdiena 
„Uzzīmē savu Skrundu!” 

Baiba Eversone, jaunatnes 

lietu speciāliste t.29852292 

baiba.eversone@skrunda.lv 

 

18.11 
 

No 
plkst. 
1630 

 Brīvprātīgo jauniešu dalība 
pasākumā „Labo domu stunda” 

Baiba Eversone, jaunatnes 

lietu speciāliste t.29852292 

baiba.eversone@skrunda.lv 

 

19.11 
 

1530 BJC Brīvprātīgo jauniešu iniciatīva 
„Dāvanu darbnīca”. Ja proti šūt, 
un izšūt, konstruēt, piegriezt, nāc 
palīgā! Ja neproti, nāc bariņā, 
iemācīsim! 

Baiba Eversone, jaunatnes 

lietu speciāliste t.29852292 

baiba.eversone@skrunda.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 

24.11. 
 

1530 BJC Brīvprātīgo jauniešu iniciatīva 
„Dāvanu darbnīca”. Ja proti šūt, 
un izšūt, konstruēt, piegriezt, nāc 
palīgā! Ja neproti, nāc bariņā, 
iemācīsim! 

Baiba Eversone, jaunatnes 

lietu speciāliste t.29852292 

baiba.eversone@skrunda.lv 

 

26.11. 
 

1000- 
1630 

Biznesa vadības 
augstskola „Turība” 

Graudu iela 68, Rīga 

Konference par lasītprasmes 
attīstīšanu skolēniem. 

Aiva Šenne, VISC vecākā 

referente, t. 67814463,  

aiva.senne@visc.gov.lv; 

Ļubova Jakovele, VISC 

vecākā referente,t.  

67814463, 

lubova.jakovele@visc.gov.lv  

 

26.11. 
 

1530 BJC Radošā darbnīca „Telpu dekori” Baiba Eversone, jaunatnes 

lietu speciāliste t.29852292 

baiba.eversone@skrunda.lv 
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26.11. 
 

1000 Saldus 1.vsk. 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 

 

Novembrī  Informācija tiks 
precizēta 

Jauniešu sadraudzības 
pasākums Brocēnu JC „Kopā” 

Baiba Eversone, jaunatnes 

lietu speciāliste t.29852292 

baiba.eversone@skrunda.lv 

 

 
 

  Seminārs „Stiprs un vesels” Baiba Eversone, jaunatnes 

lietu speciāliste t.29852292 

baiba.eversone@skrunda.lv 

 

 
 

  Brīvprātīgo jauniešu iniciatīvas 
pasākums 

Baiba Eversone, jaunatnes 

lietu speciāliste t.29852292 
baiba.eversone@skrunda.lv 

 

 
 

  Konkurss „Svētku apsveikums” Baiba Eversone, jaunatnes 

lietu speciāliste t.29852292 

baiba.eversone@skrunda.lv 

 

 
Sagatavoja izglītības metodiķe Dace Grāvele 

t. 63350453 m.t. 25611098  

dace.gravele@skrunda.lv 
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