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Datums Laiks Vieta Pasākums Atbildīgais/ 

kontaktinformācija 

Skrundas novada 

kontaktpersona 

09.01. 1000 Skrundas vsk. Valsts 2. posma filozofijas olimpiāde 

11.-12.kl. 
(ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) 

Sintija Birule, aktivitātes 

koordinatore māc. ol. jaut., 

t.60001641 

sintija.birule@832.visc.gov.lv 

Aldis Zalgauckis, direktora 

vietnieks ārpusstundu darbā, 

t. 26064393 

aldiszalgauckis@inbox.lv 

10.01. 930 IKVD, Rīga Seminārs izglītības darba speciālistiem 

par būtiskajām problēmām mācību un 

audzināšanas darbā 

Biedrība VITAE Inga Flugrāte, Skrundas 

nov. Izglītības nodaļas 

vadītāja, t. 63350463, mob.t. 

27839913 

inga.flugrate@skrunda.lv 

11.01. 1000 Skrundas vsk. Valsts 2. posma vēstures olimpiāde 9.-

12.kl. tiešsaistē 
(ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) 

Sintija Birule, aktivitātes 

koordinatore māc. ol. jaut., 

t.60001641 

sintija.birule@832.visc.gov.lv 

Inguna Berga, dir.v.inf.jaut., 
tehnoloģiju mācību jomas 

konsultante, ekonomikas sk., 

t.29125504 

inguna.berga.skrundas.vsk@

gmail.com 

14.01. 1000 Druvas vsk. Valsts 2. posma latviešu valodas un 

literatūras olimpiāde 8.-9.kl. 
(ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) 

Sintija Birule, aktivitātes 

koordinatore māc. ol. jaut., 

t.60001641 

sintija.birule@832.visc.gov.lv 

Jana Kozjura, valodu 

mācību jomas konsultante 

t.26324696 

janakozjura@inbox.lv 

17.,18.

01. 

 Liepājas Valsts 

1.ģimn., Ausekļa 

iela 9, Liepāja 

Pedagogu profesionālās kompetences 
pilnveides kursi ķīmijas un vides jomā 

“Dabaszinātņu eksperimenti 
kompetencēs balstītā pamatizgl.” 
(ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) 

Beāte Livdanska 

beate.livdanska@visc.gov.lv 

Tikai uzaicinātie 

Una Blūma, Skrundas 

novada interešu izglītības 

metodiķe, t. 26365607 

karklina.una@gmail.com 

18.01. 1000 Skrundas vsk. Valsts 2. posma fizikas olimpiāde 8.-

12.kl. tiešsaistē 
(ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) 

Sintija Birule, aktivitātes 

koordinatore māc. ol. jaut., 

t.60001641 

sintija.birule@832.visc.gov.lv 

Agris Druvaskalns, 

Skrundas vsk. fizikas sk.  

t.26773763 

sirga14@inbox.lv 

Kristīne Hartmane, 

Skrundas vsk. fizikas sk. 

kristineh@inbox.lv 
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18.01.  Merķeļa iela 11, 

Rīga 
Seminārs vispārizglītojošo skolu 
direktoru vietniekiem/atbalsta 
komandu speciālistiem 

Anita Falka, VISC vecākā 

eksperte, t. 60001645, 

anita.falka@visc.gov.lv 

 

Skolu admin. 

19.01.  VISC Strūgu iela 4, 

Rīga 
Folkloras skolotāju prof. kompet. 

pilnveides kursu 1. nod. 

Māra Mellēna, VISC vecākā 

referente, t. 26522141, 

mara.mellena@visc.gov.lv  

 

21.,22.

01 

 BA Turība, Rīga A programmas papildizglītības kursi 
“Efektīva karjeras attīstības 

atbalsta sistēma izglītības iestādē” 

Ināra Punkstiņa, 

Inform. un karjeras atbalsta 

dep. Karjeras atbalsta 
nodaļas vadītāja, t. 

26434553 

inara.punkstina@viaa.gov.lv 

 

23.01. 1200-

1330 

V.Plūdoņa 

Kuldīgas vsk., 

Piltenes iela25, 

Kuldīga 

Pasākums “Veru durvis uz 

augstskolu” 11.,12. kl. skolēniem 

Līga Kovaļeva, Kuldīgas 

nov. BJC karjeras un audz, 

darba speciāliste, 
t.26102195 

liga.kovaleva@kuldiga.lv 

Skrundas vsk. admin. 

23.-

25.01. 

 LU, Dabaszinātņu 

māja, Jelgavas iela 

1, Rīga 

Valsts 3. posma bioloģijas olimpiāde 

9.-12.kl.  
(ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) 

Sintija Birule, aktivitātes 

koordinatore māc. ol. jaut., 

t.60001641 

sintija.birule@832.visc.gov.lv 

Inese Pickaine, bioloģijas, 

ķīmijas skolotāja  

t. 28632751 

i.pickaine@inbox.lv 

Mārīte Vanaga, 
dabaszinātņu jomas 

konsultante. 
vanagakurzeme@inbox.lv 

24.01.  Zemgales vsk. Reģionālā krievu valodas skolotāju 

konference 

 Inese Dabiņa, valodu 

mācību jomas konsultante, t. 

26185165 
inesedabina@inbox.lv 

24.01.  Kuldīgas nov. 

Bērnu un jauniešu 

centrs 

Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas 

sacensības skolu jaunatnei 

“Lakstīgala 2019” Kurzemē 

Rita Platpere, VISC vecākā 

referente, t.67350811; 
rita.platpere@visc.gov.lv 

 

28.01. 1000 Druvas vsk. Valsts 2. posma latviešu valodas un 

literatūras olimpiāde 11.-12.kl. 

tiešsaistē 
(ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) 

Sintija Birule, aktivitātes 

koordinatore māc. ol. jaut., 

t.60001641 

sintija.birule@832.visc.gov.lv 

Jana Kozjura, valodu 

mācību jomas konsultante 

t.26324696 

janakozjura@inbox.lv 

30.01. 1000 Druvas vsk. Valsts 2. posma ekonomikas olimpiāde 

10.-12.kl. tiešsaistē 
(ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) 

Sintija Birule, aktivitātes 

koordinatore māc. ol. jaut., 

t.60001641 

sintija.birule@832.visc.gov.lv 

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

tehnoloģiju mācību jomas 

konsultante, ekonomikas sk., 

t.29125504 

inguna.berga.skrundas.vsk@

gmail.com 
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4.02. 1000 Druvas vsk. ES dabaszinību olimpiādes atlases 

sacensības. 

Dalībnieku pieteikšana līdz 
21.01.2019., dalībnieku reģistrēšanās- 

līdz 28.01.2019. Nolikums pielikumā 

Ilze Vītoliņa, Saldus novada 

pašvaldības IP metodiskā 

darba speciāliste 

t. 63807943, 26600955 

ilze.vitolina@saldus.lv 

 

 
Sagatavoja izglītības metodiķe Dace Grāvele 

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