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2016.gada DECEMBRIS 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA 

   1. 2. 3. 4. 

   Sākumskolas skolotāju MA 
seminārs “Atklātās 
dabaszinību mācību stundas 
2. un 4.klasē”. 
Tukuma 2.pamatskolā 
plkst.8.15 
 
Vizuālās mākslas MA 
vadītājas konsultatīvā vizīte 
Milzkalnes sākumskolā. 
 

Seminārs 
audzināšanas darba 
speciālistiem, sociālo 
zinību un vēstures 
skolotājiem 
“Pilsoniskās izglītības 
un audzināšanas 
nozīme jauniešu 
pilsoniskās līdzdalības 
veicināšanā”. 
Tukuma 2.vidusskolā 
plkst.11.00 
 

Latvijas Skolu 
bibliotekāru 
biedrības (LSBB) 
konference. 
Natālijas Draudziņas 
vidusskolā, Bruņinieku 
ielā 24A, Rīgā, 
plkst.10.00 

Jauno fiziķu skola. 
LU Fizikas un 
matemātikas 
fakultātē,  
Zeļļu ielā 8, Rīgā 

 

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

Vizuālās mākslas 
skolotāju MA tematisks 
pieredzes apmaiņas 
pasākums (stundu 
vērošana). 
Skolotāju grupu 
sadalījums 
www.tip.edu.lv 
Tukuma 2.vidusskolā 
plkst.12.20 

Basketbols. 
1997./2000.g.dz.  
Tukuma Sporta skolā, 
Kuldīgas ielā 74, Tukumā, 
plkst.9.30 

 Sākumskolas MA olimpiāžu 
darbu izstrāde – darba grupas 
sanāksme. 
Tukuma 2.pamatskolā 
plkst.14.00 
 

Seminārs interešu izglītības 
vizuālās un vizuāli plastiskās 
mākslas pulciņu pedagogiem  
„Metodiskie ieteikumi tērpu 
kolekciju veidošanā un 

 Nodarbība novada 
9.-12.klašu 
skolēniem 
uzdevumu 
risināšanā, 
palīdzot 
sagatavoties 
novada ķīmijas 
olimpiādei. 
Skolēni-interesenti 
no novada skolām 

 



demonstrēšanā”.  
Talsos, Talsu Bērnu un 
jauniešu centrā, Brīvības ielā 
17a, plkst.10.00 

Tukuma Raiņa 
ģimnāzijā  
plkst.10.00 

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

 Sporta skolotāju MA 
seminārs. 
Tukuma Sporta skolas 
tradīciju zālē plkst.10.00 

 Ziemassvētku tirdziņš. 
Veikalā RIMI, Tukumā, 
plkst.9.00-13.00 
 
Multifunkcionālā jaunatnes 
iniciatīvu centra 5 gadu 
jubilejas pasākums  
,,Pilnīgs kosmoss” 
Tukuma novada Domē,  
Talsu ielā 4, Tukumā,  
plkst.18.00-21.00 

   

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

 Tukuma novada PMK sēde. 
Tukuma novada Izglītības 
pārvaldes apspriežu zālē 
plkst.13.00  
 
 

    

26. 27. 28. 29. 30. 31.  

 

Otrie Ziemassvētki 

Komisijas sēde  
pirmsskolas vecuma  
bērnu uzņemšanai  
izglītības iestādēs.  
Tukuma novada Izglītības 
pārvaldes apspriežu zālē  
plkst.9.00 
 

Kursi literatūras 
skolotājiem "Rainis un 
Aspazija skolu 
programmās". 
Tukuma Raiņa ģimnāzijā 
plkst.10.00  
 

Kursi literatūras 
skolotājiem "Rainis un 
Aspazija skolu 
programmās". 
Tukuma Raiņa ģimnāzijā 
plkst.10.00 
 

AK padomes sēde.  
Tukuma 2.pamatskolā 
plkst.10.00 

Kristīgās mācības MA 
sanāksme – metodisko 
materiālu apmaiņas tirdziņš. 
Tukuma novada Izglītības 
pārvaldes apspriežu zālē 
plkst.10.30 
 

  
 
 
 
 
 
 

Laimīgu Jauno gadu! 
 

 

 
 

Valsts Izglītības informācijas sistēmā:  

 līdz 05.12.2016.  Vispārējās izglītības iestāžu valsts statistikas pārskati VS-1. Pārskatos jānorāda informācija par situāciju izglītības iestādē uz 5.septembri. 

 līdz 29.12.2016.  Statistikas pārskati VIIS sistēmā pirmsskolas izglītības iestādēm. 

 



Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (VPIS): 

 no 01.12.2016.  izglītības iestāde VPIS (valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā) uzsāk skolēnu reģistrēšanu valsts pārbaudes darbiem.  

Iesniegt:  

 līdz 05.12.2016.  (ieskaitot) var iesniegt darbus 45.starptautiskā bērnu mākslas “Lidice 2017” 1.kārtas konkursam Tukuma novada Izglītības pārvaldē, Šēseles  
ielā 3, Tukumā, speciālistei A.Dembovskai.      

Iesūtīt:  

 līdz 05.12.2016. Tukuma Mākslas skola, Tukuma Mūzikas skola un Tukuma Sporta skola – skolas direktora apstiprinātu pārskatu par Tukuma novada pagastu 
teritorijās dzīvojošo audzēkņu apmeklējumu novembra mēnesī. 

 līdz 05.12.2016.  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 novembra mēnesī. 

 līdz 05.12.2015.  elektroniski tabulu par izglītojamiem, kuri bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi (informēt arī, ja nav kavētāji) uz e-pastu:  

marija.kazakova@tukums.lv. 

 līdz 12.12.2016.  skolas direktora rīkojumu par skolēniem (ieskenētu, elektroniski), kuriem tiks piemēroti atbalsta pasākumi valsts pārbaudījumu kārtošanā 
uz e-pastu: marita.berzina@tukums.lv. 

 līdz 13.12.2016.  pieteikumu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu pieredzes apmaiņas semināram Angelikai Dembovskai uz e-pastu:  
   angelika.dembovska@tukums.lv. 

Iesūtīt olimpiādēm: 

 pieteikumus (2.pielikums programmā Excel);  

 informāciju par izglītības iestādes atbildīgo personu tiešsaistes novada posma olimpiādēm (9.pielikums programmā Excel);  

 informāciju par reģistrētajiem dalībniekiem tiešsaistes novada posma olimpiādēm (7., 8.pielikums programmā Excel). 
  

Iesūtīšanas datums Olimpiādes nosaukums Klašu grupa Iesūtāmie pielikumi 

Līdz 01.12.2016. Novada ķīmijas tiešsaistes olimpiāde 9. - 12.klasēm 2.pielikums; 
7., 8., 9.pielikums 

Līdz 01.12.2016. Novada fizikas tiešsaistes olimpiāde 9. - 12.klasēm 2.pielikums; 
7., 8., 9.pielikums 

Līdz 16.12.2016. Novada ģeogrāfijas tiešsaistes olimpiāde 10. - 12.klasēm 
(drīkst piedalīties arī 9.klašu izglītojamie) 

2.pielikums; 
7., 8., 9.pielikums 

Līdz 12.12.2016. Novada ekonomikas tiešsaistes olimpiāde 10. - 12.klasēm 2.pielikums; 
7., 8., 9.pielikums 

Līdz 16.12.2016. Novada informātikas (programmēšanas) tiešsaistes olimpiāde 8. - 12.klasēm 2.pielikums; 
7., 8.pielikums 

Līdz 16.12.2016. Novada vēstures olimpiāde 9.klasēm 2.pielikums 

Līdz 16.12.2016. Novada vēstures olimpiāde 12.klasēm 2.pielikums 

Līdz 20.12.2016. Novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde 
 

11. – 12.klasēm  2.pielikums 

 

 

mailto:marija.kazakova@tukums.lv
mailto:marita.berzina@tukums.lv
mailto:angelika.dembovska@tukums.lv


Informācija par olimpiādēm: 

 izglītības iestādes atbildīgā persona reģistrē izglītojamos un pedagogus centralizētajā elektroniskajā vidē treniņuzdevumiem. 

Reģistrēšanas datums Olimpiādes nosaukums Klašu grupa 

No 02.12.2016. Novada ķīmijas tiešsaistes olimpiāde 9. - 12.klasēm 

No 02.12.2016. Novada fizikas tiešsaistes olimpiāde 9. - 12.klasēm 

No 16.12.2016. Novada ekonomikas tiešsaistes olimpiāde 10. - 12.klasēm 

 

Metodiskās apvienības: 

 līdz 01.12.2016.  pieteikšanās elektroniski https://goo.gl/forms/qhFO5dmXuD5rL0SG2  semināram audzināšanas darba speciālistiem, sociālo zinību un vēstures 

skolotājiem “Pilsoniskās izglītības un audzināšanas nozīme jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšanā”. Direktoru vietnieku audzināšanas 
darbā MA vadītāja E.Korna. 

 līdz 02.12.2016.  pieteikt dalību skolēnu mācību uzņēmumu Ziemassvētku tirdziņam RIMI veikalā. Dalību pieteikt uz e-pastu vesmak@inbox.lv (Sociālo zinību  
skolotāju MA vadītājai Vēsmai Kaņepei) vai dacemu@inbox.lv (Ekonomikas skolotāju MA vadītājai Dacei Mustafejevai). 

 10.12.2016.   vēstures skolotāju biedrības organizētā konference VSB biedriem Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās, Mūkusalas ielā 3, Rīgā.  
Plašāka informācija un pieteikšanās http://www.vsb.lv/jaunumi/vsbgadakonference-1. 

Izstādes: 

 No 06.12.2016.  Tukuma novada Domes ēkā, Talsu ielā 4, Tukumā apskatāma 45.starptautiskā bērnu mākslas izstāde – konkurss “Lidice 2017” 1.kārta. 
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