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               Izglītības pārvaldes vadītāja /paraksts/ 
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APRĪLIS 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA 

1 2 3 4 5 6 7 

 

OOttrrāāss  

LLiieellddiieennaass  
 
 
 
 
 
 

 Valsts ķīmijas olimpiāde 
9.-12. klasēm. 
 
Novada atklātā angļu 
valodas olimpiāde 
7.,8.klasēm. 
Tukuma E.Birznieka-
Upīša 1.pamatskolā 
plkst. 10.00 
 
Vides izglītības 
koordinatoru seminārs. 
VISC,  
Strūgu ielā 4, Rīgā 
plkst.10.00-13.15 

Valsts ķīmijas olimpiāde 
9.-12.klasēm. 
 
Sākumskolas pētniecisko 
darbu skate – konkurss. 
Tukuma 2.pamatskolā, 
plkst. 10.00 
 
 

Valsts ķīmijas olimpiāde 
9.-12.klasēm. 
 
Tukuma, Engures un 
Jaunpils novada 
matemātikas skolotāju 
izbraukuma seminārs 
Cēsīs, ZinOO centrā un 
Priekuļu vidusskolā.  
Izbraukšana no Tukuma 
Raiņa ģimnāzijas  

plkst. 7.30 

(Precizēta informācija IP 
mājas lapā www.tip.edu.lv) 
 

Tukuma novada PMK 
sēde. 
Tukuma SPII „Taurenītis” 
Smilšu ielā 46, Tukumā 
plkst.13.00 
 
Tukuma, Engures un 
Jaunpils novadu 
skolu direktoru 
sanāksme.  
Lapmežciema pamatskolā 
Liepu ielā 2a 
Lapmežciema pagastā  
Engures novadā  
plkst.10.00 
 
Novada atklātā politikas 
olimpiāde 12.klasēm. 
IP Zālē, plkst. 10.00 

  

  

  

  

  

  

 
  

http://www.tip.edu.lv/


8 9 10 11 12 13 14 

Sociālo zinību un 
ekonomikas skolotāju 
pieredzes izbraukuma 
seminārs Bauskas 
novadā.  
Izbraukšana no IP  
Talsu ielā 4, Tukumā 
plkst. 8.30 

 

Pirmsskolas vecuma 
bērnu vecāku diena 
Tukuma pilsētas 
kultūras namā 
Lielā ielā 1, Tukumā 
plkst. 9.30 
 
Novada atklātā latviešu 
valodas olimpiāde 
3.,4.klasēm.  
Tukuma 2.pamatskolā, 
plkst. 10.00 
 
Audzināšanas darba 
speciālistu MA vadītāju 
seminārs. 
VISC Strūgu ielā 4, Rīgā  
 
Florbols 
(1999./2000.g.dzim.) 
Irlavas sporta namā 
plkst. 9.30 
 

Novada atklātā 
informātikas olimpiāde 
7.klasēm.  
Tukuma 2.vidusskolā 
plkst. 10.00 

 
Pedagogu profesionālās 
darbības novērtēšanas 
4.pakāpes pretendentu 
portfolio un izglītības 
iestādes 
administrācijas sniegtā 
pedagogu profesionālās 
darbības vērtējuma 
iesniegšana (t.sk. 
informatīvais pārskats). 
IP 113.kab., J.Lerķei, 
plkst.14.00 - 16.00 
 
Florbols 
(1999./2000.g.dzim.) 
Zemgales reģiona 
sacensības 
Irlavas sporta namā 
plkst. 9.30 

Skatuves runas un 
literāro uzvedumu 
konkursa „Ievelc dziļā 
elpā savu Latviju!” 
2.kārta (Kurzemes 
reģions) 
Tukuma Raiņa ģimnāzijā 
plkst.10:00  

Valsts latviešu valodas 
un literatūras olimpiāde 
11.,12.klasēm. 
 
Valsts atklātā mūzikas 
olimpiāde 5.-12.klasēm. 
JVLMA 

  

15 16 17 18 19 20 21 

Krievu valodas 
skolotāju seminārs. 
IP zālē Talsu ielā 4 
Tukumā 
plkst. 10.00 
 

Novada atklātā sociālo 
zinību olimpiāde 
8.klasēm.  
Tukuma E.Birznieka - 
Upīša 1.pamatskolā 
plkst. 10.00 
 
Zēnu koru skate un 
1.-4.klašu koru 
festivāls 
Tukuma 2.pamatskolā 
plkst. 11.30 
 
 

Intervijas ar pedagogu 
profesionālās darbības 
novērtēšanas 
4.pakāpes 
pretendentiem.  
IP zālē, Talsu ielā 4 
Tukumā 
plkst. 9.00 – 11.30 
(Laika plānojums IP 
mājas lapā 
www.tip.edu.lv ) 
 
Angļu valodas 
skolotāju seminārs. 
Tukuma 2.vidusskolā 
plkst. 10.00  
 
Audzināšanas darba 
speciālistu pieredzes 
apmaiņas izbraukuma 
seminārs Irlavas 

Reģiona matemātikas 
olimpiāde 4.klasēm. 
Tukuma 2.pamatskolā 
plkst. 10.00 

 
Kristīgās mācības 
skolotāju pieredzes 
apmaiņas seminārs. 
(Precizēta informācija IP 
mājas lapā 
www.tip.edu.lv) 
 
Tukuma, Engures un 
Jaunpils novadu skolēnu  
parlamenta pārstāvju 
tikšanās 
„Spānijas noskaņas” 
Jauniešu centrā 
Sporta ielā 1, Tukumā  
plkst.15.00 
 

 
Novada atklātā 
bioloģijas olimpiāde 
8.klasēm.  
Tukuma Raiņa ģimnāzijā 
plkst. 10.00 
 
Bioloģijas skolotāju 
seminārs  

Tukuma Raiņa ģimnāzijā 
plkst. 10.30 

Kristīgās mācības 
skolotāju pavasara 
konference.  
Rīgā 

Kristīgās mācības 
skolotāju pavasara 
konference. 
 Rīgā 

http://www.tip.edu.lv/
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vidusskolā 
plkst.10.00  
(Precizēta informācija 
IP mājas lapā 
www.tip.edu.lv) 
 

Vispārizglītojošo skolu 
5.klašu viktorīna „Esi 
gudrs-būsi vesels!” 
Tukuma Kultūras namā 
plkst.10.00 

22 23 24 25 26 27 28 

Latvijas jauno 
satiksmes dalībnieku 
forums 
CSDD Tukuma nodaļā 
Zemītes ielā 5, Tukumā  
plkst.11.00 
 

Novada atklātā fizikas 
olimpiāde 8.,9.klasēm. 
Tukuma Raiņa ģimnāzijā 
plkst. 10.00 
 
Futbols 7:7 
(2001/2002.g.dz., 
1999./2000.g.dz., 
1997.1998.g.dz. 
1993.1996.g.dz.) 
Zemgales reģiona 
sacensības 
Jelgavā 
plkst.10.00 
 
Pavasara kross 
(1996.g.dzim.un jaun.) 
10.30 Kartinga trase. 
 
 

Novada atklātā 
ģeogrāfijas olimpiāde 
7.klasēm.  
Tukuma Raiņa ģimnāzijā 
plkst. 10.00 
 
Valsts atklātā 
mājturības (meiteņu) 
un tehnoloģiju 
olimpiāde „Gaiss” 6.-
9.klasēm (II kārta). 
Ogres 1.vidusskolā 
 
Valsts atklātā 
mājturības (zēnu) un 
tehnoloģiju olimpiāde 
7.-12.klasēm.  
Rīgas Amatniecības 
vidusskolā 
 
Konkursa „Kur saulīte 
rotājās” 2.kārtas 
apbalvošanās pasākums 
Jelgavā 

Novada atklātā 
mājturības un 
tehnoloģiju olimpiāde 
7.,8. klasēm.  
Tukuma 2.vidusskolā 
plkst.10.00 
 
Novada atklātā 
mājturības un 
tehnoloģiju olimpiāde 
5.-8kl. 
Tukuma Raiņa ģimnāzijā  
plkst. 10.00 
 
Sākumskolas skolotāju 
pieredzes apmaiņas 
izbraukuma seminārs 
Jaunpils vidusskolā. 
(Informācija par dienas 
kārtību un izbraukšanu IP 
mājas lapā 
www.tip.edu.lv) 
 

Skolu bibliotekāru 
pieredzes apmaiņas 
brauciens uz Kandavas 
novadu. Izbraukšana no 
Tukuma autoostas.  
plkst. 9:50  
(Informācija par dienas 
kārtību IP mājas lapā 
www.tip.edu.lv) 
 
Tukuma novada PMK 
sēde. 
IP, 306.kab. 
Talsu ielā 4, Tukumā 
plkst.13.00 
 
 
 

 
Lielā talka 
skolām 

(informācija par talkas 
vietām tiks nosūtīta 
atsevišķi) Pārcelts no 
19.04.2013. 
 
Valsts SZPD konferences 
fizikas un ķīmijas 
sekciju stendu 
prezentācijas.  
LU ķīmijas, fizikas 
fakultātē, Rīgā 

Valsts SZPD 
konferences 
fizikas un ķīmijas 
sekciju stendu 
prezentācijas. 
LMA, LU, Rīgā  

Valsts SZPD 
konferences 
fizikas un ķīmijas 
sekciju stendu 
prezentācijas.  
LU, Rīgā  
 
Valsts atklātā 
matemātikas 
olimpiāde 5.-
12.klasēm.  
Rīgā 
 
Valsts atklātā 
fizikas olimpiāde 
9.-12.klasēm.  
Rīgā 

http://www.tip.edu.lv/
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1.9.klašu tautu deju 
kolektīvu sadancošanās 
„Danču spēles Tumē” 
Tumes kultūras namā 
no plkst.9.00-15.00 

29 30      
Sociālo zinību 
metodisko apvienību 
vadītāju seminārs.  
LR Ārlietu ministrijā 
K.Valdemāra ielā 3  
Rīga 
plkst.10.00 
 
Tukuma novada PMK 
sēde. 
IP, 306.kab. 
Talsu ielā 4, Tukumā 
plkst.13.00 

4-cīņa ''Draudzība'' 
(1999./2000.g. dzim. un 
jaunāki) 
TSAK 
plkst.10.30 
 
Vizuālās un vizuāli 
plastiskās mākslas 
pulciņu darbu izstāde 
„Ziedoņa pieskāriens” 
Tukuma bibliotēkā un 
Izglītības pārvaldē 
Izstādes atklāšanas 
pasākums IP 3.stāvā 
plkst. 15:00 

         

Iesniegt: 
 

 Līdz 15.04.2013.  pieteikumus stingrās uzskaites izglītības dokumentiem, atbilstoši skolēnu skaitam, norādot dokumentu veidu (sagrafēts/nesagrafēts).  
Maritai Bērziņai, IP, 305.kabinetā 

 Līdz 19.04.2013.  darbus Tukuma, Engures un Jaunpils novadu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu izstādei „Ziedoņa pieskāriens” IP metodiķei  
Angelikai Dembovskai, IP, 303.kabinetā  

Iesūtīt: 

 
 Līdz 05.04.2013.  elektroniski tabulu par izglītojamiem, kuri bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi (informēt arī, ja nav kavētāji) IP 

juristei Kristīnei Loginai, kristine.logina@tukums.lv 
 Līdz 15.04.2013.  elektroniski pieteikumus dalībai Tukuma, Engures un Jaunpils novadu vispārizglītojošo skolu 5. Klašu viktorīnai „Esi gudrs-būsi vesels!” IP 

metodiķei Angelikai Dembovskai, angelika.dembovska@tukums.lv  
Iesūtīt pieteikumus olimpiādēm: 
(pieteikuma veidlapa tikai 2012./2013.m.g. olimpiāžu norises kārtība, 2.pielikums, programmā Excel) IP metodiķei Jolantai Lerķei elektroniski  jolanta.lerke@tukums.lv): 

Iesūtīšanas datums Olimpiādes nosaukums Klašu grupa Piezīmes 

Līdz 02.04.2013. atklātā novada sociālo zinību olimpiāde 8.klasēm   

Līdz 04.04.2013. Zemgales reģiona matemātikas olimpiāde 4.klasēm  

Līdz 05.04.2013. atklātā novada bioloģijas olimpiāde 8.klasēm   

Līdz 09.04.2013. atklātā novada fizikas olimpiāde 8. - 9.klasēm   

Līdz 10.04.2013. atklātā novada ģeogrāfijas olimpiāde 7.klasēm  

Līdz 11.04.2013. atklātā novada mājturības un tehnoloģiju (zēnu) 
olimpiāde 

7. - 8. klasēm   

Līdz 11.04.2013. atklātā novada mājturības un tehnoloģiju (meiteņu) 
olimpiāde 

5. - 8.klasēm  

 

mailto:kristine.logina@tukums.lv
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Pieteikt: 
 Bērnus uz pedagoģiski medicīnisko komisiju vismaz trīs dienas pirms komisijas sēdes M.Kazakovai elektroniski marija.kazakova@tukums.lv (līdz 22.04.2013. un 

25.04.2013.) 

 Līdz 04.04.2013. dalību Tukuma, Engures, Jaunpils, Kandavas novadu zēnu koru skatei elektroniski MA vadītājai Dacei Perševicai dacepers@gmail.com  

 Līdz 10.04.2013. kolektīvus dalībai Tukuma, Engures, Jaunpils novadu skolēnu tautas deju kolektīvu sadancošanas festivālam „Danču spēles Tumē” metodiķei Silvai 

Liepai pa mob. tālruni 29881862. 
 
Informācijai: 

 04.04.2013. Noslēdzas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursa „Kur saulīte rotājās” 1.kārtas izstāde Tukuma pilsētas Kultūras namā. 
 08.04.2013. tiek iekārtota vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursa „Kur saulīte rotājās”2.kārtas izstāde Jelgavas Mākslas skolā. 
 No 07.05.2013. līdz 10.05.2013. Tukuma, Jaunpils un Engures novada pārbaudes darbs krievu valodas (svešvaloda) 8.klasēm. Papildinformācija par pārbaudes darbu 

maija plānā. Krievu valodas skolotāju MA vadītāja S.Brasnujeva 
 Līdz 12.aprīlim pieteikties audzināšanas darba speciālistu pieredzes apmaiņas izbraukuma semināram Irlavas vidusskolā, zvanot MA vadītāja Evita Korna pa tālruni 

26494714, vai elektroniski evita.korna@t2v.lv  . (Precizēta informācija IP mājas lapā www.tip.edu.lv).  
 16.04.2013. Tumes un Engures vidusskolas skolēni kārto YL eksāmenu Rīgā, Baltic Council. Angļu valodas skolotāju MA vadītāja A.Leitāne. 
 15.04.2013. līdz 19.04.2013.  Tukuma, Jaunpils un Engures novada pārbaudes darbs latviešu valodā 7.klasei. Izpildes laiks: 2 mācību stundas (skola izvēlas savam 

darbā režīmam atbilstīgu izpildes laiku). Līdz 10.05.2013. PD rezultātu analīzi iesūtīt latviešu valodas un literatūras skolotāju MA vadītājai I.Āboliņai elektroniski e-
pasts iveina.abolina@inbox.lv 

 26.04.2013. aprīlī Tukuma 2. pamatskolas skolniece kārto YL eksāmenu Rīgā, Baltic Council. Angļu valodas skolotāju MA vadītāja A.Leitāne  
 Vēstuli par aktualitātēm mācību priekšmetā informātikas skolotājiem MA vadītājs sagatavos informatīvā vēstulē, izsūtot katram pedagogam personīgi. Informātikas 

skolotāju MA vadītājs U.Bērziņš, tālr. 26519925 
 Logopēdu pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārs Valmierā. aprīļa beigās. (Informācija par norises datumu, laiku, dienas kārtību un izbraukšanu IP mājas lapā 

www.tip.edu.lv ) Logopēdu MA vadītāja D.Medne 
 

Tukuma, Engures un Jaunpils novada pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas novada komisijas darbība aprīlī 4.pakāpes pretendentu novērtēšanā 
 

 Laiks  Veicamā darbība Atbildīgais 

10.04. plkst.14.00 - 16.00 Pedagogu portfolio pieņemšana J.Lerķe 

10.04.plkst.14.00 - 16.00  Izglītības iestādes administrācijas sniegtā pedagogu profesionālās darbības 
vērtējuma (t.sk. informatīvā pārskata) pieņemšana 

J.Lerķe 

10.04.-15.04.  Pedagogu iesniegto portfolio materiālu analīze komisija, eksperti 

10.04.-15.04. Iepazīšanās ar izglītības iestādes administrācijas sniegtā pedagogu 
profesionālās darbības vērtējuma saturu 

komisija, eksperti 

17.04.  Interviju organizēšana ar 4.kvalitātes pakāpes pretendentiem  komisija, eksperti, D.Strazdiņa 

22.04.  Iekšējā un ārējā vērtējumā iegūto punktu apkopošana I.Kalnozola 

23.04.  Novērtēšanas rezultātu iesniegšana saskaņošanai  I.Kalnozola 

25.04. Noslēguma sēde J.Lerķe 

26.04. Noslēguma saruna ar 4.pakāpes pretendentiem J.Lerķe 

26.04.  Novērtēšanas rezultātu publiskošana M.Bērziņa 
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