
Skrundas novada izglītības darba plāns 
NOVEMBRĪ 
2016./2017.m.g. 

 

Datums Laiks Vieta Pasākums Atbildīgais/ 
kontaktinformācija 

Skrundas novada 
pārstāvis 

2.11. 1500 Skrundas vsk. Novada matemātikas skolotāju 
MA sanāksme 

Inguna Bloka, matemātikas, 
informātikas skolotāju MA 

vadītāja t.26709380 

bloka.inguna@tvnet.lv 

Visu novada skolu 
matemātikas skolotāji  

2.11. 
 

1100 Saldus BJC „Šķūnis” Skrundas novada pašvaldības 
projekta “PROTI un DARI!” 
īstenotāju komanda piedalīsies 
Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras organizētā 
pieredzes apmaiņas pasākumā 

 Baiba Eversone, jaunatnes 

lietu speciāliste t.29852292 

baiba.eversone@skrunda.lv 

4.11. 
 

1100 Saldus BJC „Šķūnis” Strukturētā Dialoga kritiskās 
domāšanas darbnīcas 
jauniešiem 

 Baiba Eversone, jaunatnes 

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

4.11. 
 

1800 Skrundas JC Viesosies Kandavas 
multifunkcionālā jaunatnes 
iniciatīvu centra “Nagla” un 
Kandavas novada Izglītības 
pārvaldes pārstāvji 

Baiba Eversone, jaunatnes 

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

 

07.11. 
 

 Rīga Ķīmijas MA vadītāju seminārs  Inese Pickaine, bioloģijas, 

ķīmijas skolotāju MA 

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

07.11. 
 
 

  Jauno ķīmiķu konkursa 2. 
kārta 

LU Ķīmijas fakultāte Inese Pickaine, bioloģijas, 

ķīmijas skolotāju MA 

vadītāja, t. 28632751 

i.pickaine@inbox.lv 

08.11. 
 

 Brocēnu vsk. Starpnovadu konkurss 
„Brocēnu četrcīņa” 

 Inguna Bloka, 

matemātikas, informātikas 
skolotāju MA vadītāja 

t.26709380 

bloka.inguna@tvnet.lv 

09.11. 
 

 Rīga, Moscow House Muzikāls, izglītojošs uzvedums 
angļu valodā „Dracula”, apmeklē 
Skrundas vsk. skolēni 
 

 Inese Dabiņa, angļu val. 

skolotāja, t. 26185165 

inesedabina@inbox.lv 
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09.11. 
 

 Cieceres int.psk. Starpnovadu mājturības un 

tehnoloģiju II praktisko darbu 
konkurss „Latvijas simtgadi 
gaidot” 

Andis Ozolnieks, mājturības 

un tehn.II skolotāju MA 

vadītājs 

t.29639731 
aozolnieks@inbox.lv 

Agris Druvaskalns, 

mājturības un tehnoloģiju II 

skolotāju MA vadītājs 

t.26773763 
sirga14@inbox.lv 

09.11. 
 

1430 Skrundas vsk. Novada mājturības un 
tehnoloģiju skolotāju sanāksme 

Aiva Čehoviča, Skrundas 

vsk. bioloģijas skolotāja 

t.29106662 

aiva.cehovica@inbox.lv 

Visu novada skolu 

mājturības un tehnoloģiju 

skolotāji 

10.-
11.11. 
 

 Ventspils 
http://www.ventspilsitiz

aicinajums.lv/neklatiene

s-kartas-rezultati/c-

grupas-video/ 

 

Konkursa "Ventspils IT 
izaicinājums" fināls 
Piedalās Skrundas vsk. 9. kl. 

 Inese Pickaine, bioloģijas, 

ķīmijas skolotāju MA 

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

14.11. 
 

 Rīga Bioloģijas MA vadītāju seminārs  Inese Pickaine, bioloģijas, 
ķīmijas skolotāju MA 

vadītāja, t. 28632751 

i.pickaine@inbox.lv 

Līdz 
16.11. 
 

 http://www.dabasmuzej

s.gov.lv/izglitiba/s-kam-

konkursa-cielavas-gudr-
bas-10-sezonu  

Konkursa „Cielavas gudrība” 

5.,6. kl. 1. kārtas atbilžu 
iesūtīšana 

Latvijas Dabas muzejs Inese Pickaine, bioloģijas, 

ķīmijas skolotāju MA 

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

19.-
26.11. 
 

  Skrundas jauniešu centra 
pārstāvis piedalīsies Erasmus+ 
starptautiskā jauniešu apmaiņā 
projekta „Europe back to work” 
ietvaros. 

 Baiba Eversone, jaunatnes 

lietu speciāliste t.29852292 

baiba.eversone@skrunda.lv 

Līdz 
20.11. 

  Videokonkurss vācu valodā 

„Mana mīļākā vieta” 

 Vija Zusmane, vācu valodas 
skolotāja 

23.11. 
 

1000 Saldus Valsts 2. posma vācu valodas 
ol. 10.-12. kl. 

 Inese Dabiņa, angļu val. 

skolotāja, t. 26185165 

inesedabina@inbox.lv 

24.11 
 

 O.Kalpaka Rudbāržu 
psk. 

Skrundas novada 1. – 4.klases 
mājturības olimpiāde 

Iveta Labunska, 
sākumskolas skolotāju MA 

vadītāja, t. 26353621 

ivetala@tvnet.lv 

Daiga Dagnija Grundberga, 
Rudbāržu psk. skolotāja, 

novada skolu 1.-4. klašu 

skolēni 

24.11. 
 

 Skrundas vsk. Novada angļu valodas olimpiāde 
8.,9. klasei 

Inese Dabiņa, angļu val. 

skolotāja, t. 26185165 

inesedabina@inbox.lv 

Novada skolu angļu valoda 

skolotāji 
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24.11. 
 

 Skrundas vsk. Stafetes 2.-6.kl. Vaclovs Svažs, sporta 

skolotāju MA vadītājs,  

t. 29844457 

vacis3103@inbox.lv 

 

25.11. 
 

 LU Ekonomikas un 
vadības fakultāte, 
Aspazijas bulv.5, Rīga 

Profesionālās kompetences 
pilnveides seminārs ekonomikas 
un komerczinību skolotājiem, 
MA vadītājiem 

Natālija Buile, VISC vecākā 

referente, tālr.: 67 814432, 
natalija.buile@visc.gov.lv 

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

sk., t.29125504 

inguna.berga.skrundas.vsk

@gmail.com 

25.11. 
 

 Skrundas vsk. Bioloģijas olimpiāde 2. posms 
tiešsaistē 
http://skolas.lu.lv/course/view.php

?id=650 šeit var piekļūt 

treniņuzdevumiem 

Agnese Mīļā, vecākā 

referente māc. pr.  
olimpiāžu organizēšanā 

t. 67814482 

agnese.mila@visc.gov.lv 

 

Inese Pickaine, bioloģijas, 

ķīmijas skolotāju MA 
vadītāja, t. 28632751 

i.pickaine@inbox.lv 

28.11. 
 

1600 JC „Mācies gatavot!” ikdienas 
mācīšanās aktivitāte jauniešu 
sadarbības prasmju veicināšanai 

 Baiba Eversone, jaunatnes 

lietu speciāliste t.29852292 

baiba.eversone@skrunda.lv 

1.-30.11 
 

 http://www.mammadab

a.lv/images/Meza_olimp
iades_nolikums_visc.pdf  

Meža olimpiāde 7.-9. kl. VISC un AS „Latvijas valsts 

meži” 

Inese Pickaine, bioloģijas, 

ķīmijas skolotāju MA 
vadītāja, t. 28632751 

i.pickaine@inbox.lv 

1.-30.11. 
 

 Skrundas JC Brīvprātīgo jauniešu iniciatīvas 
„Labo domu dzīpari” 
īstenošana, aktualizējot Latvijas 
100gades tuvošanos un 
Skrundas 20gadi. 

 Baiba Eversone, jaunatnes 

lietu speciāliste t.29852292 

baiba.eversone@skrunda.lv 

nov. – 
janv. 
2017. 

  Konkurss „Vācu valoda gaišiem 
prātiem”6-12. kl. 
 
 

 Vija Zusmane, vācu valodas 

skolotāja 

nov.-dec. 
 

  Angļu valodas mācīšanas 
metodikas kursi ”Aktīva mācību 
procesa nodrošināšana angļu 
valodas stundās” Saldus novada 
Druvas vsk.12 stundas 

 Inese Dabiņa, angļu val. 

skolotāja, t. 26185165 

inesedabina@inbox.lv 
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Līdz 
30.11. 
 

 http://www.eaae-

astronomy.org/catchast

ar/participate-menu 

 

Pētījumu konkurss astronomijā 
ar bioloģijas un ķīmijas 
jautājumu integrāciju ”Catch a 
star” 
 

 Katra skola individuāli 

 
 Sagatavoja izglītības metodiķe Dace Grāvele 

t. 63350453 m.t. 25611098  

dace.gravele@skrunda.lv 
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