
Skrundas novada izglītības darba plāns 
novembrim 

         2019./2020.m.g. 

 

Datums Laiks Vieta Pasākums Atbildīgais/ 

kontaktinformācija 

Skrundas novada, 

skolas pārstāvis 

05.11. 1600-

1700 

Tiešsaistē Fizikas centralizētā eksāmena 

rezultātu analīze 

Kaspars Špūle, Vispārējās 

izglītības pārbaudījumu 

nodaļas vadītājs, t. 60001606 

kaspars.spule@visc.gov.lv 

 

06.11.  1000-

1530 

Gētes institūts, Torņu 

iela 1, Rīga 
Informatīvs seminārs vācu 

valodas skolotājiem par 

dažādām aktualitātēm, saistībā 

ar vācu valodas mācīšanu 

Latvijas skolās 

Ļubova Jakovele, VISC, IZM 

t. 67814463, 
lubova.jakovele@visc.gov.lv 

Vija Zusmane, vācu valodas 

skolotāja, t.25923908 

vija.zusmane@inbox.lv 

06.11. 1600-

1700 

Tiešsaistē Latvijas un pasaules vēstures 

centralizētā eksāmena rezultātu 

analīze 

Kaspars Špūle, Vispārējās 

izglītības pārbaudījumu 

nodaļas vadītājs, t. 60001606 

kaspars.spule@visc.gov.lv 

 

07.11. 1000 Saldus Starpnovadu mājturības un 

tehnoloģiju II olimpiāde 6.,7.kl. 

Džineta Rubule 

Saldus novada pašvaldības 

IP metodiskā darba speciāliste 

t. 26309404 

dzineta.rubule@saldus.lv 

Aiva Čehoviča, tehnoloģiju 

mācību jomas konsultante 

t.29106662 

aiva.cehovica@inbox.lv 

 

07.11. 1000 Brocēni Starpnovadu konkurss 

“Brocēnu četrcīņa” 9.kl. 

Gundega Vorobjova 

Izglītības nodaļas plānotāja 

t. 63807307 

gundega.vorobjova@broceni.lv 

Inguna Bloka, matemātikas 

mācību jomas konsultante 

t.26709380 

bloka.inguna@tvnet.lv 

07.11. 1600-

1700 

Tiešsaistē Ķīmijas centralizētā eksāmena 

rezultātu analīze 

Kaspars Špūle, Vispārējās 

izglītības pārbaudījumu 

nodaļas vadītājs, t. 60001606 

kaspars.spule@visc.gov.lv 

 

08.,09. 

11. 

 Aizputes vidusskola, 

Ziedu iela 7, Aizpute 
Pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides kursi 

“Starpdisciplinārās pieejas 

ieviešana pedagoga darbā: no 

teorijas līdz praksei” (1.un 

2.modulis) (ESF projekts Nr. 

8.3.2.2/16/I/001) 

Maija Butlere-Bērziņa 

t.60001614  

maija.butlere-

berzina@832.visc.gov.lv 
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12.11. 1600-

1700 

Tiešsaistē Bioloģijas centralizētā eksāmena 

rezultātu analīze 

Kaspars Špūle, Vispārējās 

izglītības pārbaudījumu 

nodaļas vadītājs, t. 60001606 

kaspars.spule@visc.gov.lv 

 

14.11. 1000 Saldus Valsts 2.posma vācu valodas 

olimpiāde 10.-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 

Džineta Rubule 

Saldus novada pašvaldības 

IP metodiskā darba speciāliste 

t. 26309404 

dzineta.rubule@saldus.lv 

Vija Zusmane, vācu valodas 

skolotāja, t.25923908 

vija.zusmane@inbox.lv 

15.11. 1000 LU Biznesa, vadības un 

ekonomikas fakultāte, 

Aspazijas bulvāris 5, 

Rīga 

Seminārs ekonomikas 

skolotājiem “Kvalitātes vadības 

un LR nodokļu sistēmas 

aktualitātes skolēnu zinātniski 

pētniecisko darbu vadīšanas 

kontekstā” (ESF projekts 

Nr.8.3.2.1./16/I/002) 

Inguna Arāja, Koordinatore 

zinātniski pētnieciskās 

darbības jautājumos,  

t. 67350966, 

inguna.araja@832.visc.gov.lv 

Inguna Berga, tehnoloģiju 
mācību jomas konsultante, 

ekonomikas sk., t.29125504 

inguna.berga.skrundas.vsk

@gmail.com 

16.11. 1800 Skrundas k/n Latvijas valsts proklamēšanas 

101. gadadienas svinīgais 

pasākums 

  

21.11. 1000 Brocēni Starpnovadu angļu valodas 

olimpiāde 8.,9.kl. 

Gundega Vorobjova 

Izglītības nodaļas plānotāja 

t. 63807307 

gundega.vorobjova@broceni.lv 

Inese Dabiņa, valodu 

mācību jomas konsultante, 

t. 26185165 

inesedabina@inbox.lv 

21.11.  Liepāja, Latviešu 

Biedrības nams, rožu 

laukums 5/6  

Profesionālās kompetences 

pilnveides kursi "Emocionālā 

inteliģence izglītībā"   

Kristīne Bulka,  

t.66051909 

kristine.bulka@853.visc.gov.lv 

 

21.-22.11  VISC, Strūgu iela 4, 

Rīga 
Pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides maksas 

kursi skolu koru diriģentiem un 

vokālo ansambļu vadītājiem 

Rita Platpere, VISC vecākā 

referente, t.60001623 

rita.platpere@visc.gov.lv 

Ligita Meždreija, kultūras 
izpratnes un pašizpausmes 

mākslā jomas konsultante,  

t.26829756 

ligita.mezdreija@inbox.lv 

26.11. 1000 Saldus Valsts 2.posma krievu valodas 

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 

Džineta Rubule 

Saldus novada pašvaldības 

Inese Dabiņa, valodu 

mācību jomas konsultante, 

t. 26185165 

inesedabina@inbox.lv 
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IP metodiskā darba speciāliste 

t. 26309404 

dzineta.rubule@saldus.lv 

28.11. 1000 Tiešsaiste Valsts 2.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 

Džineta Rubule 

Saldus novada pašvaldības 

IP metodiskā darba speciāliste 

t. 26309404 

dzineta.rubule@saldus.lv 

Mārīte Vanaga, 

dabaszinātņu mācību jomas 

konsultante, 

t.29687436 

vanagakurzeme@inbox.lv 
Inguna Berga, tehnoloģiju 

mācību jomas konsultante, 

ekonomikas sk., t.29125504 

inguna.berga.skrundas.vsk

@gmail.com 

 
 

 Sagatavoja izglītības nodaļas metodiķe Dace Grāvele, t.26511098; dace.gravele@skrunda.lv 
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