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               Tukuma novada  
               Izglītības pārvaldes vadītājs  /paraksts/ 
               (personīgais paraksts) N.Rečs 
                

               2017.gada 31.maijā 
 

P A S Ā K U M U  P L Ā N S 
 

 

 

2017.gada JŪNIJS 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA 

   1. 2. 3. 4. 

   Eksāmens 
mācībvalodā 
9.klasēm. 
 
V Latvijas bērnu un 
jauniešu mākslas un 
mūzikas festivāls 
“Latvijas toņi un 
pustoņi”.  
Bauskā 
 

Tukuma Mākslas 
skolas absolventu 
diplomdarbu izstādes 
“Mēs 12” atklāšana. 
Izstāžu galerijā “Durvis”, 
Brīvības laukumā 21, Tukumā 
plkst.11.00 
 

Komisijas sēde  
pirmsskolas vecuma  
bērnu uzņemšanai  
izglītības iestādē.  
Izglītības pārvaldes zālē 
plkst.13.00 

 

Eksāmens mācībvalodā 
9.klasēm. 
 
Eksāmens ekonomikā. 
 
V Latvijas bērnu un 
jauniešu mākslas un 
mūzikas festivāls 
“Latvijas toņi un 
pustoņi”.  
Bauskā 

 
Pieredzes apmaiņas 
seminārs novada skolu 
audzināšanas darba 
speciālistiem. 
Tukuma 2.vidusskolā plkst.10.00 
 

Karjeras kolēģijas 
sanāksme.  
(tikai uzaicinātajiem) 
Tukuma novada Izglītības pārvaldē 
plkst.14.00 
 

Kristīgās mācības 
skolotāju sanāksme. 
Tukuma novada Izglītības pārvaldē 
plkst.9.00 
 

Konference “Datorikas 
apguve skolās – pieredze 
un izaicinājumi”. 
Latvijas Universitātes Lielajā aulā, 
Raiņa bulv. 19, Rīgā, plkst.10.15  

 

  



5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

Centralizētais 
eksāmens fizikā 
12.klasēm. 
 
 

Eksāmens vēsturē 
9.klasēm. 
 
Pirmsskolas izglītības 
iestāžu vadītāju un 
vadītāju vietnieku 
izbraukuma seminārs.  
Jelgavas pirmsskolas izglītības 
iestādē “Kamolītis”. 

Izbraukšana plkst.11:30 no 

Tukuma novada Domes 
stāvlaukuma 

 

Izbraukuma padomes 
sēde AK 
priekšsēdētājiem. 
Izbraukšana plkst.8.00 no 
Tukuma novada Domes 
stāvlaukuma. 
 
Bioloģijas skolotāju 
pieredzes brauciens 
uz Sabili.  
Izbraukšana plkst.8.00 no 
Tukuma novada Domes 
stāvlaukuma. 

Pedagoģiski 
medicīniskās 
komisijas sēde. 
Izglītības pārvaldes zālē 
plkst.12.30 

 

Novadu un pilsētu 
skolu sporta 
koordinatoru 
sanāksme. 
Svētās Trīsvienības tornī, 
Akadēmijas ielā 1, Jelgavā, 
plkst.12.00 

  Vokālistu un 
popgrupu 
konkurss – 
festivāls 
„Popfest 
Jūrmala VIII”. 
Kauguru kultūras 
namā, Raiņa ielā 
110, Kauguros, 
plkst.10.00 

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 

 Izbraukuma seminārs MA 
vadītājiem.  
Izbraukšana plkst.8.00 no Tukuma 
novada Domes stāvlaukuma. 

Pirmsskolas izglītības 
iestāžu vadītāju un 
vadītāju vietnieku 
kursi “Pirmsskolas 
izglītības iestādes 
pašnovērtējums”. 
Izbraukšana plkst.8.00 no 
Tukuma novada Domes 
stāvlaukuma 

 
Interešu izglītības 
metodiķu tikšanās. 
Tukuma novada Izglītības 
pārvaldē plkst.15.00 

    

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 

 
   

 
LĪGO  
DIENA! 

 
JĀŅU 
DIENA! 

 

26. 27. 28. 29. 30.   

       

 
Iesniegt:  

 līdz 09.06.2017. pieteikumu Tukuma un Jaunpils novadu balvai izglītībā „GADA SKOLOTĀJS”, IP sekretārei. 



Iesūtīt:  

 līdz 08.06.2017. necentralizēto valsts pārbaudes darbu kopsavilkuma tabulas uz e-pastu: marita.berzina@tukums.lv ; 

 līdz 15.06.2017. veidlapu par 2016./2017.m.g. mācību rezultātiem (veidlapa www.tip.edu.lv/ slēgtajā vietnē/ veidlapas) uz e-pastu: marita.berzina@tukums.lv; 

 līdz 15.06.2017. MA vadītāju darbības atskaiti par 2016./2017.m.g. (atskaites forma – www.tip.edu.lv/metodiskās apvienības) uz e-pastu: marita.berzina@tukums.lv; 

 līdz 16.06.2017. tabulu par profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sasniegumiem 2016./2017.m.g. uz e-pastu: angelika.dembovska@tukums.lv. Veidlapa pieejama 

www.tip.edu.lv reģistrētiem lietotājiem sadaļā “Veidlapas, anketas” un skolu e–pastos; 

 līdz 16.06.2017. tabulu par interešu izglītības pulciņu darbības apkopojumu uz e-pastu: angelika.dembovska@tukums.lv . Veidlapa pieejama www.tip.edu.lv 

reģistrētiem lietotājiem sadaļā “Veidlapas, anketas”; 

 līdz 30.06.2017. MA vadītāji VPD apkopojumus un analīzi uz e-pastu: marita.berzina@tukums.lv , atbilstoši IP noteiktajai kārtībai (VPD analīze par pēdējiem 3 

mācību gadiem; iepriekšējo gadu dati www.tip.edu.lv/gadagrāmata). 

Saņemt: 

 29.06.2017. no plkst.12.00 Izglītības pārvaldē - vispārējās vidējās izglītības sertifikātus. 

Izstādes: 

 no 01.06.2017. Izstāžu galerijā “Durvis”, Brīvības laukumā 21, Tukumā, Tukuma Mākslas skolas absolventu diplomdarbu izstāde “Mēs 12”; 

 līdz 05.06.2017. Tukuma novada Domes ēkā, Talsu ielā 4, apskatāma Kurzemes reģiona vizuālās mākslas olimpiādes darbu izstāde; 

 no 07.06.2017. Tukuma novada Domes ēkā, Talsu ielā 4, apskatāma mākslinieka Gunāra Bērziņa 90. dzimšanas dienai veltītā darbu izstāde. 
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