
Skrundas novada izglītības darba plāns 
februārim 

2016. 

 

Datums Laiks Vieta Pasākums Atbildīgais/ 
kontaktinformācija 

Skrundas novada 
pārstāvis 

1.02. 
 

1000 Saldus 1.vsk. Valsts 2. posma latviešu valodas 
un literatūras olimpiāde 8.-9.klasei 
Piedalās 5 Skrundas vsk., 2 Rudbāržu 
psk. skolēni 

Dina Švīpiņa, Saldus nov. 
latv.v. un literat. sk.MA 

vadītāja 

t.25971735 

svipinadina@inbox.lv 

Inese Bartuševica, latv.v. un 

literat. sk.MA vadītāja 

t.28311048 

inese.bartusevica@inbox.lv 

1.02. 
 

1530 BJC Brīvprātīgo jauniešu darba grupas 
sanāksme „Jauniešu iniciatīvu 
īstenošana” 

Baiba Eversone, jaunatnes 

lietu speciāliste t.29852292 

baiba.eversone@skrunda.lv 

 

1.02.-
27.02. 
 

 e-vidē 2. Atklātā inženierzinātņu 
olimpiāde 9. klases skolēniem 
Pielikumā Nolikums. Pieteikties līdz 
20.02. 

RTU Inženierzinātņu 

vidusskola  
 

Katrs skolēns individuāli 

Inese Pickaine, bioloģijas, 
ķīmijas skolotāju MA 

vadītāja, t. 28632751 

i.pickaine@inbox.lv 

3.02. 
 

1000 Saldus Valsts 2. posma ekonomikas 
olimpiāde 10.-12. klasei 
Piedalās 2 Skrundas vsk. skolēni 

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

ekonomikas sk., t.29125504 

inguna.berga.skrundas.vsk@g
mail.com 

03.02.  
 

laiks tiks 

precizēts 
BJC Latvijas un Šveices sadarbības 

programmas līdzfinansētās 
programmas „Atbalsts jaunatnes 
iniciatīvu attīstībai attālos un 
mazattīstītos reģionos” aktivitātes 
„Multifunkcionālu jaunatnes 
iniciatīvu centru izveide” 
apakšprojekta „Multifunkcionāla 
jaunatnes iniciatīvu centra izveide 

Skrundā” darba grupas sanāksme. 

Baiba Eversone, jaunatnes 

lietu speciāliste t.29852292 

baiba.eversone@skrunda.lv 

 

4.02. 
 

1000 Druvas vsk. Starpnovadu mājturības un 
tehnoloģiju II olimpiāde 8.,9.klasei 
Piedalās 2Skrundas vsk. skolēni 

Andis Ozolnieks, mājturības 
un tehn.II skolotāju MA 

vadītājs 

t.29639731 

aozolnieks@inbox.lv 

Agris Druvaskalns, fizikas 
skolotāju MA vadītājs 

t.26773763 

sirga14@inbox.lv 

mailto:svipinadina@inbox.lv
mailto:inese.bartusevica@inbox.lv
mailto:baiba.eversone@skrunda.lv
mailto:i.pickaine@inbox.lv
mailto:inguna.berga.skrundas.vsk@gmail.com
mailto:inguna.berga.skrundas.vsk@gmail.com
mailto:baiba.eversone@skrunda.lv
mailto:aozolnieks@inbox.lv
mailto:sirga14@inbox.lv


 

5.02. 
 

1000 Saldus Valsts 2. posma matemātikas 

olimpiāde 9.-12. klasei 
Piedalās 4 Skrundas vsk. skolēni 

Egita Zariņa, Saldus nov. 

mat. skolotāju MA vadītāja 

t.25928377 

egita_zarina@inbox.lv 

Inguna Bloka, matemātikas, 

informātikas skolotāju MA 

vadītāja t.26709380 

bloka.inguna@tvnet.lv 

 
5.02. 

  
Kuldīga 

Reģionālais posms Latviešu tautas 
dziesmu dziedāšanas sacensības 
“LAKSTĪGALA 2016” 

  

5.02. 
 

1800 BJC Spēļu vakars Skrundas jauniešu 
centrā 

Baiba Eversone, jaunatnes 

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

 

6.02. 

 

9 Skrundas kultūras 

nama mazajā zālē 
Maksima Trivaškeviča stand-
up komēdijas šovs "Stand-
up izrāde latviešu valodā”, kura 
ietvaros tiks iesmiets par valstu un 
valodu kopīgajiem un atšķirīgajiem 
aspektiem, kā arī par pašlaik un 
vienmēr aktuālo. 

Baiba Eversone, jaunatnes 

lietu speciāliste t.29852292 

baiba.eversone@skrunda.lv 

 

9.02. 
 

1000 

 

 

 

Saldus 

 

 
 

Starpnovadu latviešu valodas un 
literatūras olimpiāde 1.-4. klasei 
Piedalās 3 Jaunmuižas psk., 4 Rubāržu 
psk., 9 Skrundas vsk. skolēni 

Inga Salnāja, Saldus nov. 

sākumskolas skolotāju MA 

vadītāja 
t.26404760 

salnaja@inbox.lv 

Iveta Labunska, 

sākumskolas skolotāju MA 

vadītāja, t. 26353621 
ivetala@tvnet.lv 

9.02. 
 

1000 Druvas vsk. e-vidē Valsts 2. posma ķīmijas olimpiāde 
9.-12. klasei 
Piedalās 4 Skrundas vsk. skolēni 

e-vidē Inese Pickaine, bioloģijas, 

ķīmijas skolotāju MA 

vadītāja, t. 28632751 

i.pickaine@inbox.lv 

9.02. 
 

1000 Skrundas vsk. Novada svešvalodu atklātais 
konkurss „Burtošana” 
Pielikumā Nolikums. Pieteikties līdz 
8.02. 

Inese Dabiņa, Skrundas vsk. 
angļu val. skolotāja 

t.26185165 

inesedabina@inbox.lv 

Novada izglītības iestāžu 
svešvalodu skolotāji 

10.02. 
 

1000 Skrundas vsk. Novada mājturības un tehnoloģiju 
I 6.-12.kl.un II olimpiāde 5.-12. 

klasei 
Pielikumā Nolikums 

Aiva Čehoviča, viz. mākslas 
un mājturības un tehn. 

skolotāju MA vadītāja, 

t.29106662 

aivacehovica@inbox.lv 
Agris Druvaskalns, fizikas 

skolotāju MA vadītājs 
t.26773763 

sirga14@inbox.lv 

Novada izglītības iestāžu 
mājturības un tehnoloģiju I 

un II skolotāji 

mailto:egita_zarina@inbox.lv
mailto:bloka.inguna@tvnet.lv
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mailto:baiba.eversone@skrunda.lv
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10.02. 
 

 Skrundas vsk. Novada mājturības un tehnoloģiju 

I skolotāju MA sanāksme 

Aiva Čehoviča, viz. mākslas 

un mājturības un tehn. 

skolotāju MA vadītāja, 

t.29106662 
aivacehovica@inbox.lv 

Novada izglītības iestāžu 

mājturības un tehnoloģiju I 

un II skolotāji 

10.02. 
 

 BJC un citur Ēnu dienas aktivitātes Baiba Eversone, jaunatnes 

lietu speciāliste t.29852292 

baiba.eversone@skrunda.lv 

 

11.02. 
 

900-1020 Skrundas vsk. Novada latviešu valodas 
olimpiāde 5.,6.,7. kl. 
Pielikumā Nolikums. 

Inese Bartuševica, latv.v. un 

literat. sk.MA vadītāja 
t.28311048 

inese.bartusevica@inbox.lv 

Novada izglīt. iestāžu 5.-7. 

kl. skolēni 

11.02. 
 

 Skrundas vsk. Novada Latviešu valodas un 
literatūras skolotāju MA seminārs 

Inese Bartuševica, latv.v. un 

literat. sk.MA vadītāja 

t.28311048 
inese.bartusevica@inbox.lv 

Novada izglīt. iestāžu latv. 

val. un literatūras skolotāji 

12.02. 
 

1000 Saldus Atklātā matemātikas olimpiāde 5.-
8. klase 

Egita Zariņa, Saldus nov. 

mat. skolotāju MA vadītāja 

t.25928377 

egita_zarina@inbox.lv 

Inguna Bloka, matemātikas, 

informātikas skolotāju MA 

vadītāja t.26709380 

bloka.inguna@tvnet.lv 

12.02. 
 

 Ogres kultūras centrs Jaundeju konkurss 
„MĒS UN DEJA” 
 

Ilze Mažāne, VIS 

C Interešu izglītības un 
audzināšanas darba nodaļas 

vecākā referente t. 67350810 

ilze.mazane@visc.gov.lv 

Liene Krūmiņa, interešu izgl. 

skolotāja t.29578722 

alencevica.liene@inbox.lv 
Dita Ņuņēvica, interešu izgl. 

skolotāja,t. 28327883 

dita.nunevica@gmail.com 

12.02. 
 

 Nīkrāces psk. Dalība jauniešu sadraudzības 
pasākumā Nīkrāces pamatskolā. 
Izbraukšana no Skrundas pl. 16.00 

Baiba Eversone, jaunatnes 

lietu speciāliste t.29852292 

baiba.eversone@skrunda.lv 

 

15.02.- 
01.04. 
 

 

 Novada skolās Neklātienes konkurss vides zinībās 
5.-7.klasei 
Nolikums pielikumā 

Inese Pickaine, bioloģijas, 

ķīmijas skolotāju MA 

vadītāja, t. 28632751 

i.pickaine@inbox.lv 

 

15.,17. 
02. 
 

1530 BJC Radošā darbnīca jauniešiem 
„Izšūšana ar sīkpērlēm” 

Baiba Eversone, jaunatnes 

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

 

16.02. 
 

 Skrundas vsk. Volejbols 2000.-2004.  Ligita Kučka, sporta 

skolotāja, atigil@delfi.lv 
Ilze Prūse, 

pruseilze@inbox.lv, 
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mailto:baiba.eversone@skrunda.lv
mailto:i.pickaine@inbox.lv
mailto:baiba.eversone@skrunda.lv
mailto:atigil@delfi.lv
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18.02.  Novada izglītības 

iestādes 
Diagnosticējošais VPD 

dabaszinībās 9.kl.  

Skolu administrācijas  

 

 

23.02. 
 

 Skrundas vsk. Novada Erudīcijas konkurss 5.-8. 
kl. Starptautiskās dzimtās valodas 
dienas ietvaros 

Inese Bartuševica, latv.v. un 

literat. sk.MA vadītāja 

t.28311048 

inese.bartusevica@inbox.lv 

Novada izglīt. iestāžu 5.-8. 

kl. skolēni 

23.02. 
 

  Atklātā vācu valodas olimpiāde 8. 
klasei 

 Irina Fiļipova, svešvalodu 

skolotāju MA vadītāja, 

 t. 26762397 
irinafilipova@inbox.lv 

24.02. 

 

1000 Saldus Valsts 2. posma ģeogrāfijas 

olimpiāde 10.-12. Klasei 

Zita Andersone, Saldus nov. 

ģeogrāfijas skolotāju MA 

vadītāja 

t.26189016 

zita.andersone@gmail.com 

Juris Levics, ģeogrāfijas 

skolotājs 

24.02. 
 

 Novada skolās VPD 6.kl.latviešu valodā 
(kombinēti) rakstu daļa 

Skolu administrācijas  

25.02. 
 

 Novada skolās VPD 3.kl.latviešu valodā 

(kombinēti) rakstu daļa 

Skolu administrācijas  

25.,26. 
02 
 

 Valmiera LPS seminārs „Lietpratīga 
pārvaldība un Latvijas pašvaldību 
veiktspējas uzlabošana izglītībā” 

 Inga Flugrāte, Skrundas nov. 

Izglītības nodaļas vadītāja, 
tālr. 63350463, mob.tālr. 

27839913 

inga.flugrate@skrunda.lv 

29.02. 
 

1100 LU Dabaszinātņu 

akadēmiskajā centrā, 

Jelgavas ielā 1, Rīgā.  
 

Jauno vides pētnieku forums 
“Skolēni eksperimentē” 
Pielikumā Nolikums. Pieteikties līdz 
15.02. 

 Inese Pickaine, bioloģijas, 

ķīmijas skolotāju MA 

vadītāja, t. 28632751 

i.pickaine@inbox.lv 

29.02. 
 

1400 Nīkrāces psk. Skrundas novada skolēnu skatuves 
runas un mazo formu uzvedumu 
konkurss  
Elektroniski jāpiesaka līdz 22. 

februārim (pieteikums pielikumā) 
 

Elīna Linkovska 
Skrundas novada interešu 

izglītības metodiķe 
t.29464785 
elinalinkovska@inbox.lv 

Novada skolu skolēni 

Tiks 
precizēts 

 

 BJC Sevis izziņas seminārs „Rakstu 
zīmes” 

Baiba Eversone, jaunatnes 

lietu speciāliste t.29852292 

baiba.eversone@skrunda.lv 

 

mailto:inese.bartusevica@inbox.lv
mailto:irinafilipova@inbox.lv
mailto:zita.andersone@gmail.com
mailto:inga.flugrate@skrunda.lv
mailto:i.pickaine@inbox.lv
mailto:elinalinkovska@inbox.lv
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Tiks 

precizēts 
 
 

 BJC „Mācies gatavot!” Neformālās 
izglītības pasākums jeb ikdienas 
mācīšanās dzīvesprasmju ieguvei, 
neformālā komunikācija 
savstarpēju pozitīvu attiecību 
veidošanai. 

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 

mailto:baiba.eversone@skrunda.lv
mailto:dace.gravele@skrunda.lv

