Skrundas novada izglītības darba plāns
OKTOBRIS
2013.

Datums Laiks

Vieta

Pasākums

Atbildīgais/
kontaktinformācija

Skrundas novada
pārstāvis

1.10.

LNVM, Pils laukumā 3,
Rīgā

Seminārs Latvijas un pasaules
vēstures skolotāju MA vadītājiem

Vita Jaunozola, vecākā
referente, 67814473,
vita.jaunozola@visc.gov.lv

1.10.

Skrundas pilskalnā

Rudens kross (1998. – 2006.)

2.10.

Ventspils

Sadarbībā ar Valsts Darba
inspekciju seminārs „Droša un
veselīga skolas vide” skolu
administrāciju pārstāvjiem
VISC Speciālās izglītības nodaļas
organizētais seminārs pirmsskolas
izglītības iestāžu pedagogiem
„Palīdzības iespējas bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem
agrīnajā vecumā”
Informatīvs seminārs
novadu/pilsētu vizuālās un vizuāli
plastiskās mākslas jomas
koordinatoriem
Seminārs angļu valodas skolotāju
MA vadītājiem

Ligita Kučka, sporta
skolotāja,
atigil@delfi.lv
Inese Bautere, vecākā
referente, 67814439,
inese.bautere@visc.gov.lv

Dzintra Liekmane
Vēstures un sociālo zinību
skolotāju MA vadītāja, t.
28292709
dzliekmane@inbox.lv
Visas novada skolas

2.10.

900

Merķeļa iela 1, Rīgā

3.10.

1030

VISC, Strūgu iela 4,
Rīga

4.10.

VISC, Strūgu iela 4,
Rīga

8.10.

LNVM, Pils laukumā 3,
Rīgā

8.10.

1400

Novada domē

Profesionālo izglītības iestāžu
Latvijas un pasaules vēstures
skolotāju seminārs
Skolu administrāciju sanāksme

Novada skolu direktori,
vietnieki.

Māra Liepniece, VISC
Speciālās izglītības nodaļas
vecākā referente, 67212228,
mara.liepniece@visc.gov.lv

Areta Raudzepa, vecākā
referente, t. 67350810
areta.raudzepa@visc.gov.lv
Rita Kursīte, vecākā
referente, 67814463,
rita.kursite@visc.gov.lv

Irina Fiļipova, svešvalodu
skolotāju MA vadītāja, t.
26762397
irinafilipova@inbox.lv

Vita Jaunozola, vecākā
referente, 67814473,
vita.jaunozola@visc.gov.lv
Inga Flugrāte, Skrundas
nov. Izglītības speciāliste,
tālr. 63350463, mob.tālr.
27839913
inga.flugrate@skrunda.lv

Visu novada skolu
direktori, vietnieki.

9.10.

1030

9.10.
11.10.

VSIA „Rīgas pārtikas
ražotāju vidusskola”,
Deglava ielā41a, Rīgā

Seminārs profesionālo izglītības
iestāžu direktoru vietniekiem
audzināšanas darbā

Gētes institūts, Torņa
iela 1 (ieeja no Klostera
ielas), Rīga
Jaunmuižas pamatskola

Vācu valodas skolotāju MA vadītāju
seminārs

Kristīne Bulka, vecākā
referente, t. 67350811
kristine.bulka@visc.gov.lv
Evija Pelša, vecākā
referente, t. 67350813
evija.pelsa@visc.gov.lv
Rita Kursīte, vecākā
referente, 67814463,
rita.kursite@visc.gov.lv

Skrundas novada 5.un7. klašu
matemātikas pasākums
Nolikums pielikumā

Valstī, skolās

UNESCO nedēļa atzīmējot 10 gadadienu
UNESCO konvencijai par nemateriālā
kultūras mantojuma saglabāšanu.

VISC, Strūgu iela 4,
Rīga

Seminārs bioloģijas skolotāju MA
vadītājiem

Velga Kakse, vecākā
referente, 67814453,
velga.kakse@visc.gov.lv

Klubs „DEPO”, Vaļņu
iela 32, Rīga

Seminārs novadu/pilsētu
audzināšanas darba speciālistiem
„Vardarbība jauniešu vidū, tās
cēloņu un seku analīze. Saruna par
izrādi „Minga rēgi””
Seminārs – praktikums pirmsskolas
un sākumskolas skolotājiem „
Izglītības pēctecības
nodrošināšana” pirmsskolā/
sākumskolā

Evija Pelša, vecākā
referente, t. 67350813
evija.pelsa@visc.gov.lv

Agrita Miesniece, vecākā
referente, t. 67814437
agrita.miesniece@visc.gov.lv

Liene Alenceviča,
pirmsskolas skolotāju MA
vadītāja, t. 29578722
liene.alencevica@inbox.lv
Iveta Labunska,
sākumskolas skolotāju
MA vadītāja, t. 26353621
ivetala@inbox.lv
Irina Fiļipova, svešvalodu
skolotāju MA vadītāja, t.
26762397
irinafilipova@inbox.lv
Novada skolu
pašpārvalžu pārstāvji
Aldis Zalgauckis,
direktora vietnieks audz.

14.10.18.10.
15.10.

15.10.

1100

16.10.

Talsu sākumskola,
Brīvības iela 29, Talsos

17.10.

BSA, Lomonosova iela 1,
Rīga

Seminārs Krievu valodas
(svešvalodas) skolotāju MA
vadītājiem

Ļubova Jakovele, vecākā
referente, t. 67814463
lubova.jakovele@visc.gov.lv

Rīgas jauniešu centrs
„Kaņieris”, Kaņieru ielā
15, Rīgā

Izglītojošs seminārs „Es – aktīvs
pilsonis” skolēnu pašpārvalžu
līderiem un konsultantiem

Evija Pelša, vecākā
referente, t. 67350813
evija.pelsa@visc.gov.lv

17.18.10.

1000

Inguna Bloka,
matemātikas sk.MA
vadītāja, t.26709380
bloka.inguna@tvnet.lv
Aldis Zalgauckis,
direktora vietnieks audz.
darbā, t. 26064393
aldiszalgauckis@inbox.lv
Inese Pickaine,
dabaszinību skolotāju MA
vadītāja, t. 28632751
i.pickaine@unbox.lv

Nolikums pielikumā

Iespēja uzdot jautājumus un
pieteikties treniņuzdevumu
veikšanai gatavojoties bioloģijas
olimpiādei tiešsaistē

Jānis Liepiņš
Bioloģijas valsts olimpiādes
rīcības komisijas
priekšsēdētājs

VISC, Strūgu iela 4,
Rīga

Seminārs latviešu valodas un
literatūras skolotāju MA vadītājiem

Aiva Neimane, vecākā
referente, t. 67814463
aiva.neimane@visc.gov.lv

22.10.

elektroniski

Iesniegt prognozes dalībai
olimpiādēs

23.10.

VISC, Strūgu iela 4,
Rīga

Seminārs fizikas skolotāju MA
vadītājiem

Dace Grāvele, metodiskā
darba speciāliste, t.
25611098
dace.gravele@skrunda.lv
Velga Kakse, vecākā
referente, t. 67814453
velga.kakse@visc.gov.lv
Ingrīda Kamarūte, nodaļas
vadītāja, t. 67814468
ingrida.kamarute@visc.gov.lv

Sākot
ar
18.10.

tīmekļa vietnē
http://skolas.lu.lv/biologija

21.10.

darbā, t. 26064393
aldiszalgauckis@inbox.lv
Inese Pickaine,
dabaszinību skolotāju MA
vadītāja, t. 28632751
i.pickaine@unbox.lv

Pielikumā norādes

24.10.

1000

VISC, Strūgu iela 4,
Rīga

Seminārs izglītības pārvalžu
speciālistiem „Aktualitātes valsts
pārbaudes darbu norisē”

24.10.

1030

VISC, Strūgu iela 4,
Rīga

Profesionālās pilnveides seminārs
interešu izglītības vizuālās un
vizuāli plastiskās mākslas
pedagogiem
Seminārs ģeogrāfijas skolotāju MA
vadītājiem

LU ĢZZ fakultāte,
Alberta iela 10, Rīgā

25.10.
28.10.

28.10. –
1.11.

1030

Inese Bartuševica, latv.v.
un literat. sk.MA vadītāja
t.28311048
inese.bartusevica@inbox.lv
Direktoru vietnieki mācību
darbā
Kristīne Hartmane,
Skrundas vsk. fizikas
skolotāja
Inga Flugrāte, Skrundas
nov. Izglītības speciāliste,
tālr. 63350463, mob.tālr.
27839913
inga.flugrate@skrunda.lv

Areta Raudzepa, vecākā
referente, t. 67350810
areta.raudzepa@visc.gov.lv
Natālija Buile, vecākā
referente, t. 67814432
natalija.buile@visc.gov.lv
Sandra Falka, vecākā
referente, 67814438,
sandra.falka@visc.gov.lv

Latvijas Banka,
K.Valdemāra ielā 1b,
Rīga

Seminārs sociālo zinību skolotāju
MA vadītājiem

Deju studija „Dzirnas”

Ilze Mažāne, vecākā
Profesionālās pilnveides kursi
tautas deju skolotājiem „Jaunākās referente, t. 67350810
ilze.mazane@visc.gov.lv
metodes bērnu deju mācību
programmu veidošanā,
tradicionālā kultūras mantojuma
saglabāšanā”

Dzintra Liekmane
Vēstures un sociālo zinību
skolotāju MA vadītāja, t.
28292709
dzliekmane@inbox.lv

28.,29.
10.

Rīgas Doma kora skola

29.10.

RIIMC, Kaņiera iela 15,
Rīgā

29.10.

30.10.

1000

31.10.

31.10.

31.10.

1030

Profesionālās pilnveides kursi
izglītības iestāžu vokāli –
instrumentālo ansambļu un
popgrupu vadītājiem
Seminārs mājturības un
tehnoloģiju skolotāju MA
vadītājiem

Egils Šķetris, vecākais
referents, 67350811,
egils.sketris@visc.gov.lv

Angļu ģimnāzija, Rīgā

Seminārs sporta skolotāju MA
vadītājiem

Inese Bautere, vecākā
referente, 67814439,
inese.bautere@visc.gov.lv

Skrundas vsk.

Vēstures un sociālo zinību
skolotāju MA sanāksme

Latvijas okupācijas
muzejs, Strēlnieku
laukums 1, Rīgā

Seminārs vizuālās mākslas
skolotāju MA vadītājiem

Dzintra Liekmane vēstures
un sociālo zinību skolotāju
MA vadītāja, t. 28292709
dzliekmane@inbox.lv
Ilze Kadiķe, vecākā
referente, t. 67814438
ilze.kadike@visc.gov.lv

VISC, Strūgu iela 4,
Rīga

Seminārs matemātikas skolotāju
MA vadītājiem

LU Sociālo zinātņu
fakultāte, Lomonosava
iela 1, Rīga

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas
pilnveides 18 stundu kursi interešu
izglītībā „Skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu izstrāde
socioloģijā”.

Pieteikties līdz 10.10.
Dalības maksa kursos Ls 19.44.
Dalībnieku pieteikšanās elektroniski
līdz 10.oktobrim, norādot pedagoga
vārdu, uzvārdu, personas kodu,
darbavietu, e pasta adresi un tālruņa
numuru.
Kursu programma pieejama –
www.visc.gov.lv – labajā malā – 30.09.
kursu nosaukums – zem aktuālās
informācijas

Ilze Kadiķe, vecākā
referente, t. 67814438
ilze.kadike@visc.gov.lv

Jānis Vilciņš, vecākais
referents, 29556179,
67814472,
janis.vilcins @visc.gov.lv
Mudīte Kalniņa, vecākā
referente, t. 67350814
mudite.kalnina@visc.gov.lv

Aiva Čehoviča, viz.
mākslas un mājturības un
tehn. skolotāju MA
vadītāja, t.29106662
aivacehovica@inbox.lv
Vaclovs Svažs, sporta
skolotāju MA vadītājs, t.
29844457
vacis3103@inbox.lv
Visu novada skolu visi
vēstures un sociālo
zinību skolotāji
Aiva Čehoviča, viz.
mākslas un mājturības un
tehn. skolotāju MA
vadītāja, t.29106662
aivacehovica@inbox.lv
Inguna Bloka,
matemātikas sk. MA
vadītāja, t.26709380
bloka.inguna@tvnet.lv
Aldis Zalgauckis,
direktora vietnieks audz.
darbā, t. 26064393
aldiszalgauckis@inbox.lv

16.09.30.10.

Visās novada skolās

Prozas darbu konkurss 5.-9.kl.
„Manas ģimenes liecības” veltīts
Latvijas Tautas frontes 25.
gadadienai

Evija Pelša, vecākā
referente, t. 67350813
evija.pelsa@visc.gov.lv

Videointerviju konkurss10.-12.kl.
„Tās dienas acīm” veltīts Latvijas
Tautas frontes 25. gadadienai

Jānis Supe, vecākais
referents, t. 67350810
janis.supe@visc.gov.lv

Radošo darbu konkurss1.-4.kl.
„Mans novads, mana pilsēta”
veltīts Latvijas Tautas frontes 25.
gadadienai

Areta Raudzepa, vecākā
referente, t. 67350810
areta.raudzepa@visc.gov.lv

Nolikums pielikumā

16.09.30.10.

Visās novada skolās

Nolikums pielikumā

16.09.30.10.

Visās novada skolās

Nolikums pielikumā

Sagatavoja metodiskā darba speciāliste Dace Grāvele
t. 63350543 m.t. 25611098
dace.gravele@skrunda.lv

Visu novada skolu
latviešu valodas,
vēstures skolotāji
Aldis Zalgauckis,
direktora vietnieks audz.
darbā, t. 26064393
aldiszalgauckis@inbox.lv
Visu novada skolu
informātikas, latviešu
valodas, vēstures
skolotāji
Aldis Zalgauckis,
direktora vietnieks audz.
darbā, t. 26064393
aldiszalgauckis@inbox.lv
Visu novada skolu
vizuālās mākslas un
sākumskolas skolotāji
Aldis Zalgauckis,
direktora vietnieks audz.
darbā, t. 26064393
aldiszalgauckis@inbox.lv

