
 
Skrundas novada izglītības darba plāns 

Aprīlis 
2016./2017.m.g. 

 

Datums Laiks Vieta Pasākums Atbildīgais/ 
kontaktinformācija 

Skrundas novada 
pārstāvis 

1.04. 
 

 Rīga Jauno ķīmiķu konkursa fināls 
Piedalās A. Kliemane 

 Inese Pickaine, bioloģijas, 

ķīmijas skolotāju MA 
vadītāja, t. 28632751 

i.pickaine@inbox.lv 

3.04. 
 
 

1300 Skrundas novada 
multifunkcionālais 
jaunatnes iniciatīvu 
centrs (MJIC) 

Centrā viesosies Šveices 
Konfederācijas vēstniecības 
Latvijas Republikā Šveices 
ieguldījumu Latvijā, Igaunijā un 
Lietuvā biroja programmas 
vadītāja Olita Bērziņa. 

Baiba Eversone, jaunatnes 

lietu speciāliste t.29852292 

baiba.eversone@skrunda.lv 
Arita Grundmane-
Pētersone, jaunatnes centra 

darbiniece, t.28295091 

 

3.04. 
 

1600 MJIC Jauniešu darba grupas sanāksme 
–pasākuma “Old fashion style” 
organizēšana. 

Baiba Eversone, jaunatnes 

lietu speciāliste t.29852292 

baiba.eversone@skrunda.lv 
Arita Grundmane-
Pētersone, jaunatnes centra 

darbiniece, t.28295091 

 

3.-7.04. 
 

1400 MJIC Prasmju apmaiņas darbnīca “Pašu 
rokām gatavotas rotas” 

Baiba Eversone, jaunatnes 

lietu speciāliste t.29852292 

baiba.eversone@skrunda.lv 
Arita Grundmane-
Pētersone, jaunatnes centra 

darbiniece, t.28295091 

 

5.04. 
 

 Rīga Atklātā mājturības un 
tehnoloģiju I olimpiāde 

 Aiva Čehoviča, Skrundas 
vsk. bioloģijas skolotāja 

t.29106662 

aiva.cehovica@inbox.lv 

mailto:i.pickaine@inbox.lv
mailto:baiba.eversone@skrunda.lv
mailto:baiba.eversone@skrunda.lv
mailto:baiba.eversone@skrunda.lv
mailto:aiva.cehovica@inbox.lv


 

5.04. 
 

1000 MJIC Vecāku klubiņa “Māmiņu skola” 
ietvaros nodarbība “Resursi- 
mani iekšējie un ārējie spēka 
avoti”, kuras laikā kopā ar 
psiholoģi un dūlu Aivu Bundzenu 
– Erviku apzināsim sev pieejamos 
resursus, kas var būt palīdzoši un 
spēcinoši ikdienā rūpējoties par 
mazuli. 

Sintija Stepiņa, “Māmiņu 

skola” vadītāja, t. 26769098 

 

6.04. 

 

1000 Brocēnu vsk. Starpnovadu krievu valodas 

olimpiāde 8.,9.kl. 

 Inese Dabiņa, angļu val. 

skolotāja, t. 26185165 

inesedabina@inbox.lv 

6.04. 
 

1100-
1200 

Skrundas vsk. Domrakstu konkursa noslēguma 
pasākums 

Inese Bartuševica, latv.v. un 

literat. sk.MA vadītāja 

t.28311048 

inese.bartusevica@inbox.lv 

 

6.04. 
 

1200 Skrundas vsk. Novada latviešu valodas un 
literatūras skolotāju MA 
sanāksme 

Inese Bartuševica, latv.v. un 

literat. sk.MA vadītāja 

t.28311048 

inese.bartusevica@inbox.lv 

 

7.04. 
 

1000 Druvas vsk. Starpnovadu angļu valodas 

olimpiāde 5.-7.kl. 

 Inese Dabiņa, angļu val. 

skolotāja, t. 26185165 

inesedabina@inbox.lv 

7.04. 
 

1000 Skrundas vsk. Starpnovadu kombinētā 
olimpiāde 1.-4.kl. 

Iveta Labunska, 

sākumskolas skolotāju MA 
vadītāja, t. 26353621 

ivetala@tvnet.lv 

 

7.04.  Gētes institūts, Rīga ZPD fināls 
Piedalās E. Janvāre 

 Inese Pickaine, bioloģijas, 

ķīmijas skolotāju MA 

vadītāja, t. 28632751 

i.pickaine@inbox.lv 

8.04. 
 

945 Tukums Reģionālā vizuālās mākslas 
olimpiāde 5.-12.kl. 

 Agita Dēvica, viz. Mākslas 
skolotāju MA vadītāja, 

t.26978467 

adza1969@inbox.lv 

10.-13.04. 
 

 Visas novada skolas Svešvalodu nedēļa. Tēma: 
Lieldienas. 

Svešvalodu skolotāji  

mailto:inesedabina@inbox.lv
mailto:inese.bartusevica@inbox.lv
mailto:inese.bartusevica@inbox.lv
mailto:inesedabina@inbox.lv
mailto:ivetala@tvnet.lv
mailto:i.pickaine@inbox.lv
mailto:adza1969@inbox.lv


 

10.-13.04. 1400 MJIC Prasmju apmaiņas darbnīca 
“Lieldienu dekori” 

Baiba Eversone, jaunatnes 

lietu speciāliste t.29852292 

baiba.eversone@skrunda.lv 
Arita Grundmane-
Pētersone, jaunatnes centra 

darbiniece, t.28295091 

 

11.04. 
 

1000 Skrundas vsk. Atklātais burtošanas konkurss 

„Spelling Bee” 7.-9. Kl. 

Inese Dabiņa, angļu val. 

skolotāja, t. 26185165 

inesedabina@inbox.lv 

 

12.04.   Fizmix olimpiāde 1. kārta 9.kl. 
komanda 

 Inese Pickaine, bioloģijas, 

ķīmijas skolotāju MA 

vadītāja, t. 28632751 
i.pickaine@inbox.lv 

12.04. 1500 Skrundas veselības 
un sociālās aprūpes 
centrs 

Brīvprātīgie jaunieši viesosies 
Skrundas veselības un sociālās 
aprūpes centrā, lai kopā ar 
senioriem radoši rosītos un 
sniegtu prieku viens otram 

Baiba Eversone, jaunatnes 

lietu speciāliste t.29852292 

baiba.eversone@skrunda.lv 
Arita Grundmane-
Pētersone, jaunatnes centra 

darbiniece, t.28295091 

 

13.04. 
 

900-
1200 

Skrundas vsk. Dzimtās valodas dienas erudīcijas 
konkurss “Valoda vienmēr ir 

ceļā ” 5.-8.kl. 

Inese Bartuševica, latv.v. un 

literat. sk.MA vadītāja 

t.28311048 

inese.bartusevica@inbox.lv 

 

18.-21.04. 1400 MJIC Prasmju apmaiņas darbnīca 
“Pašgatavoti ķermeņa kopšanas 
līdzekļi” 

Baiba Eversone, jaunatnes 

lietu speciāliste t.29852292 

baiba.eversone@skrunda.lv 
Arita Grundmane-
Pētersone, jaunatnes centra 

darbiniece, t.28295091 

 

19.04.  Kuldīgā Jauno satiksmes dalībnieku 
forums 

Agris Druvaskalns, fizikas 

skolotāju MA vadītājs 

t.26773763 

sirga14@inbox.lv 

 

19.04. 1600 Nīkrāces psk. Novada popmūzikas koncerts "Es 
dziedu tā". 

Lāsma Freimane, mūzikas 

skolotāju MA vadītājs, t.  
freimane152@inbox.lv 

Mūzikas skolotāji 

18.-23.04.   Erasmus+ projekta noslēgums  Inese Pickaine, bioloģijas, 

ķīmijas skolotāju MA 

vadītāja, t. 28632751 

i.pickaine@inbox.lv 

mailto:baiba.eversone@skrunda.lv
mailto:inesedabina@inbox.lv
mailto:i.pickaine@inbox.lv
mailto:baiba.eversone@skrunda.lv
mailto:inese.bartusevica@inbox.lv
mailto:baiba.eversone@skrunda.lv
mailto:sirga14@inbox.lv
mailto:freimane152@inbox.lv
mailto:i.pickaine@inbox.lv


 

22.04.  MJIC Erasmus+ projekta ietvaros 
norisināsies prasmju apmaiņas 
darbnīca “Caur radošumu uz 
panākumiem” 

Baiba Eversone, jaunatnes 

lietu speciāliste t.29852292 

baiba.eversone@skrunda.lv 
Arita Grundmane-
Pētersone, jaunatnes centra 

darbiniece, t.28295091 

 

24.04. 1600 MJIC Jauniešu darba grupas sanāksme 
–pasākuma “Old fashion style” 
organizēšana 

Baiba Eversone, jaunatnes 

lietu speciāliste t.29852292 

baiba.eversone@skrunda.lv 
Arita Grundmane-
Pētersone, jaunatnes centra 

darbiniece, t.28295091 

 

24.-28.04. 1400 MJIC Prasmju apmaiņas darbnīca 
“Telpu dekori” 

Baiba Eversone, jaunatnes 

lietu speciāliste t.29852292 
baiba.eversone@skrunda.lv 
Arita Grundmane-
Pētersone, jaunatnes centra 

darbiniece, t.28295091 

 

25.04. 1000 Skrundas vsk. Novada fizikas olimpiāde 8.kl. Agris Druvaskalns, fizikas 

skolotāju MA vadītājs 

t.26773763 
sirga14@inbox.lv 

 

25.04.  LU dabaszinātņu 
akadēm. centrā 

Vides izziņas spēļu konkurss 
„Iepazīsti vidi”  
Rīgas atklātā kārta 

  

28.04. 1000 Skrundas vsk. Starpnovadu olimpiāde 8.kl. 
”Praktiskā ģeometrija” 

Inguna Bloka, matemātikas, 

informātikas skolotāju MA 

vadītāja t.26709380 

bloka.inguna@tvnet.lv 

 

29.04. 1400 MJIC Jaunieši īsteno savas iniciatīvas, 
organizējot pasākumu 

vienaudžiem “Old fashion style” 
foto orientēšanās, personības 
izaugsmes treniņš, priekšnesumu 

parāde, komandu saliedējošas spēles 

Baiba Eversone, jaunatnes 

lietu speciāliste t.29852292 

baiba.eversone@skrunda.lv 
Arita Grundmane-
Pētersone, jaunatnes centra 

darbiniece, t.28295091 

 

Marts-
aprīlis 
 

 Skrundas vsk. zāle Skolēnu vizuālās mākslas darbu 
izstāde 

Agita Dēvica, viz. mākslas 

skolotāju MA vadītāja, 

t.26978467 

adza1969@inbox.lv 

 

mailto:baiba.eversone@skrunda.lv
mailto:baiba.eversone@skrunda.lv
mailto:baiba.eversone@skrunda.lv
mailto:sirga14@inbox.lv
mailto:bloka.inguna@tvnet.lv
mailto:baiba.eversone@skrunda.lv
mailto:adza1969@inbox.lv


 

Aprīlis   Rīgas Valsts 
tehnikums 

Ja es būtu ķīmiķis – fināls 
Piedalās 9.kl. komanda 

 Inese Pickaine, bioloģijas, 

ķīmijas skolotāju MA 

vadītāja, t. 28632751 

i.pickaine@inbox.lv 

Trešdienās  1000 MJIC Vecāku klubiņa “Māmiņu skola” 
tikšanās, kurās aicinātas piedalīties 

mammas kopā ar bērniem (līdz 2 
gadu vecumam). 

Sintija Stepiņa, “Māmiņu 

skola” vadītāja, t. 26769098 

 

 
Aktuālākā informācija par Skrundas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra organizētajām aktivitātēm rodama  
Facebook @skrundasjauniesucentrs 
Twitter @SkrundasJ,  
Instagram @SkrundasJC 

  
Sagatavoja izglītības metodiķe Dace Grāvele 

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

mailto:i.pickaine@inbox.lv
mailto:dace.gravele@skrunda.lv

