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2016.gada NOVEMBRIS 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 Telpu futbols  
(bērniem ar speciālām 
vajadzībām) 
Irlavas sporta namā 
plkst.10.00 
 
PII „Karlsons” 5 gadu 
jubilejas pasākums 
PII „Karlsons” plkst.10.00 

Izbraukuma seminārs 
ģeogrāfijas skolotājiem 

Izbraukums (ekspedīcija) pa 
Kandavas novada 
ģeoloģiskajiem objektiem 
(Informācija 
www.tip.edu.lv/MA)  

 
Mājturības un tehnoloģiju 
(zēniem) skolotāju 
izbraukuma seminārs 
Talsu 2.vidusskolā 
plkst.10.00 
(Izbraukšana no Tukuma  
2.vidusskolas plkst.9.00.) 

Mājturības un tehnoloģiju 
(meitenēm) skolotāju 
informatīvs seminārs 
Tukuma Raiņa ģimnāzijā 
plkst.14.00 
 

Tukuma, Engures un 
Jaunpils novadu 
skolu direktoru un PII 
vadītāju seminārs 
Tukuma 2.vidusskolā 
plkst.09.45 
 

Skolotāju logopēdu 
pieredzes apmaiņas 
seminārs ar Pelču 
internātpamatskolas 
attīstības centra 
logopēdiem 

(Informācija 
www.tip.edu.lv/MA)  
 

Kristīgās mācības 
skolotāju MA 
profesionālās 
pilnveides seminārs  
“Bērnu un pusaudžu 
psihiskā veselība” 
Latvijas Kristīgajā 
akadēmijā 
 

  

Pedagogiem, speciālistiem, bērnu 
vecākiem konference “Labā prakse 
autisma jomā Latvijā un pasaulē” 
Rīgā, Raiņa bulvārī 19, LU Lielajā aulā, 
plkst.9.00  

(izbraukšana no Tukuma novada Domes 
stāvlaukuma plkst.7.40) 
 



7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

Ķīmijas skolotāju MA 
vadītāju seminārs 
VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā 
plkst.10.00 

Profesionālās pilnveides 
kursi „Fiziskās 
aktivitātes “Dinamiskā 
pauze” saturs un 
didaktika mācību 
procesā pamatskolas 
sporta pedagogiem“ 
Tukuma Raiņa ģimnāzijā 
plkst.10.00 

 
Vides konkurss "Piedalies 
un Dalies"  
Tukuma Vakara un 
neklātienes vidusskolā 

plkst.10.00 
(Informācija 
www.tip.edu.lv/MA) 
 

PII vadītāju izbraukuma 
seminārs 
(izbraukšana no Tukuma 
novada Domes 
stāvlaukuma plkst.10.00) 

Krievu valodas skolotāju 
pieredzes apmaiņas 
izbraukuma seminārs uz 
Jaunpils vidusskolu 
Jaunpils vidusskolā  
plkst.10.00 
 

Vizuālās mākslas skolotāju 
MA tematisks pieredzes 
apmaiņas pasākums (stundu 
vērošana) 
Tukuma 2.vidusskolā 
 
Tukuma, Engures un 
Jaunpils novadu PII vadītāju 
vietnieku sanāksme  
Tukuma novada Izglītības 
pārvaldē, apspriežu zālē 
plkst.10.00 
 

IZM reģionālā konference 
„TAGAD” skolu direktoriem 
un izglītības pārvalžu 
speciālistiem Jelgavā 
(izbraukšanas laiks tiks 
precizēts) 
 
Profesionālās pilnveides 
kursi „Fiziskās aktivitātes 
“Dinamiskā pauze” saturs un 
didaktika mācību procesā 
pamatskolas sporta 
pedagogiem“ 
Tukuma Raiņa ģimnāzijā 
plkst.10.00 
Tukuma, Engures un Jaunpils 
novadu PII vadītāju vietnieku 
sanāksme  
Tukuma novada Izglītības 
pārvaldē, apspriežu zālē 
plkst.10.00 
 
 
 

 

 
Lāčplēša diena 

 
 

Seminārs 
latviešu valodas 
un literatūras 
skolotājiem - 
LVLSA biedriem 
Raiņa un 
Aspazijas 
muzejā, Baznīcas 
ielā 30, Rīgā 

 

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

Bioloģijas skolotāju MA  
vadītāju seminārs 
VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā 
plkst.10.00 

Basketbols (2003./2004. 
g. dzim.) 
Lapmežciema pamatskolā 
plkst. 09.30 

  Latvijas Republikas 
proklamēšanas diena 

  

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 



Jauno fiziķu skola  
LU Fizikas un 

matemātikas fakultātē, 
Zeļļu ielā 8, Rīgā 
 

Seminārs medijpratības 
attīstīšanai par drošu 
interneta lietošanu 
“Vaifija skola” – VISC 

klases stundu 
paraugprogrammas tēmas 
“Veselība un vide” 
realizācijai 1.-4.kl. un PII 5-6 
g. bērniem (lektore Dr.paed. 
L.Valdmane) 
Tukuma 2.vidusskolas 
konferenču zālē 
plkst.13.00 
 

Basketbols (2001./2002. 
g. dzim.) 
Tukuma Raiņa ģimnāzijā 
plkst.09.30 
 
Tukuma novada PMK 
sēde 
Tukuma novada Izglītības 
pārvaldē, apspriežu zālē 
plkst.13.00  
 

Vācu valodas olimpiāde 10.-
12.klasēm (novada posms) 
Tukuma E.Birznieka – Upīša 
1.pamatskolā 
 

Informatīvā vācu valodas 
skolotāju MA sanāksme 
Tukuma E.Birznieka – Upīša 
1.pamatskolā 
plkst.10.20 
 

Vizīte Tumes vidusskolā 
Izglītojamo ar speciālām 
vajadzībām izglītošanas 
darba analīze 
plkst.8.10 

Ķīmijas skolotāju seminārs 
Tukuma Raiņa ģimnāzijas  
ķīmijas kabinetā  
plkst.14.00 
 

Radošo darbnīcu diena 
sākumskolas skolēniem 
(kuri apgūst kristīgās mācības 
priekšmetu “Ziemassvētku 
brīnumu gaidot”) 

Engures vidusskolā 
 

PII sporta skolotāju seminārs- 
ideju tirdziņš “Fiziskās 
aktivitātes nodarbībās un 
ikdienā” 
Tukuma PII  “Vālodzīte” 
plkst.10.00 
 
Profesionālās kompetences 
pilnveides kursu programma 
mūzikas skolotājiem 
VISC, Strūgu 4, Rīgā 
plkst.10.00 
 
Jaukto koru festivāla 
„Kalniem pāri” modelēšanas 
koncerts  
Rīgas 2.ģimnāzijā 
plkst.14.00 
 

Novada bioloģijas  
38.olimpiāde 9. - 
12.klasēm 
(pārraudzītā 
tiešsaistes režīmā) 
Tukuma 2.vidusskolā 
plkst.10.00 
(novērotāji un darba 
vadītāji ierodas 9.00, 
dalībnieki 9.30 uz 
instruktāžu) 
 

Novada bioloģijas  
skolotāju seminārs 
Tukuma 2.vidusskolā 
plkst.10.30 
 

Kursu 2.nodarbība 
skolu direktoriem un 
direktoru vietniekiem 
izglītības jomā  
Tukuma 2.vidusskolā 
plkst.10.00 
 
Profesionālās 
kompetences 
pilnveides kursu 
programma mūzikas 
skolotājiem 
VISC, Strūgu 4, Rīgā 
plkst.10.00 
 

Profesionālās 
kompetences 
pilnveides seminārs 
ekonomikas un 
komerczinību 
skolotājiem, MA 
vadītājiem 
LU Ekonomikas un 
vadības fakultātē, 
Aspazijas bulv.5, Rīgā 

Ķīmijas 
olimpiāžu 
uzdevumu 
risināšana 
interesentiem- 
9.-12.klases 
skolēniem 
Tukuma Raiņa 
ģimnāzijā 
plkst.10.00-12.00 

 

28. 29. 30.     

Tematiska pieredzes 
apmaiņas nodarbība 
“Prezentācijas sociālo 
zinību stundās” 
Tukuma Raiņa ģimnāzijas 

Basketbols (2005./2006. 
g. dzim.) 
Engures vidusskolā 
plkst.09.30 
 

Sākumskolas skolotāju 
pieredzes apmaiņas 
seminārs Zemgales 
vidusskolā 
Zemgales vidusskolā 

    



63.kab. 
plkst.14.00 

Vizīte Tukuma 
E.Birznieka-Upīša 
1.pamatskolā 
Izglītojamo ar speciālām 
vajadzībām izglītošanas 
darba analīze 
plkst.8.00 

plkst.8.30 
 



 
Valsts Izglītības informācijas sistēmā:  

  datums tiks precizēts - Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu  statistikas pārskati (VS, VV) Valsts Izglītības informācijas sistēmā (VIIS). 

Iesniegt:  

 Līdz 04.11.2016. Tukuma Mākslas skola, Tukuma Mūzikas skola un Tukuma Sporta skola – skolas direktora apstiprinātu pārskatu par Tukuma novada pagastu 
teritorijās dzīvojošo audzēkņu apmeklējumu oktobra mēnesī. 
 

 Līdz 07.11.2016. Sēmes sākumskola, Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāle, Irlavas PII „Cīrulītis” – izglītības iestādes vadītāja apstiprinātu pārskatu par bērnu līdz 3 
gadu vecumam, kuri dzīvo Tukuma pilsētā un kurus uz iestādi nogādā bērnu vecāki ar savu personīgo transporta līdzekli, apmeklējumu oktobra mēnesī. 
 

 Līdz 29.11.2016. (ieskaitot) darbus 45.starptautiskās bērnu mākslas konkursam “Lidice 2017’ 1.kārtai, Tukuma novada Izglītības pārvaldē, 2.stāvā, Šēseles ielā 3, 
Tukumā IP speciālistei A. Dembovskai. 
      

Iesūtīt:  
 

 Līdz 07.11.2016. informāciju par izglītojamajiem, kuri septembrī bez attaisnojoša iemesla neapmeklēja izglītības iestādi, Marijai Kazakovai uz e-pastu: 
marija.kazakova@tukums.lv 
 

 Līdz 07.11.2016. informāciju par pirmsskolas vecuma bērnu vidējo apmeklējumu Marijai Kazakovai uz e-pastu: marija.kazakova@tukums.lv  
 

 Līdz 09.11.2016. iesūtīt informāciju par plānotajiem pasākumiem izglītības iestādē saistībā ar valsts svētkiem uz e-pastu: izglitiba@tukums.lv 
 

 Līdz 11.11.2016. informāciju (elektroniski) par laikiem, kad izglītības iestādē tiek organizētas vienas nedēļas papildus brīvdienas 1.klases skolēniem, elektroniski 
uz e-pastu: marita.berzina@tukums.lv  

 
pieteikumus olimpiādēm: 

 pieteikuma veidlapa 2016./2017.m.g. olimpiāžu norises kārtība (2.pielikums, programmā Excel) Maritai Bērziņai uz e-pastu: marita.berzina@tukums.lv 
 

Iesūtīšanas datums Olimpiādes nosaukums Klašu grupa Piezīmes 

Līdz 09.11.2016. Novada vācu valodas olimpiāde 10. – 12. klasēm   

 
Metodiskās apvienības: 
 

 TITAN reģionālais čempionāts (ekonomikas MA), informācija Junior Achievement Latvija mājas lapā - www.jal.lv   
 
Izstādes: 
 

 Līdz 25.novembrim apskatāma Karjeras nedēļas ietvaros tapušās Tukuma, Engures un Jaunpils novadu vispārizglītojošo skolu skolēnu veidoto uzņēmumu vizuālās 
reklāmas plakātu izstāde, Tukuma bibliotēkā, Šēseles ielā 3, Tukumā. 

 
 No 1.novembra līdz 2.decembrim apskatāma Tukuma Mākslas skolas audzēkņu vasaras plenēra darbu izstāde Tukuma novada Domes ēkā, Talsu ielā 4, Tukumā. 
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