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APRĪLIS 
PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA 

 1 2 3 4 5 6 

 Novada atklātā 
politikas olimpiāde 
12.klasēm.  
Tukuma IP zālē 
plkst.10.00 
 
Florbols 
(2000./2001.g.dzim.). 
(A.Švāns, M.Breide) 
Irlavas sporta namā  
plkst9.30  
 
 
 
 
 
 

 Tukuma novada  
PMK sēde. 
IP zālē 
plkst.10.00 
 
Vizuālās mākslas 
skolotāju metodisko 
apvienību vadītāju 
seminārs. Laikmetīgās 
mākslas centrs "Kim?", 
Maskavas ielā 12/1, 
Rīgā 
plkst.10.00 
 
Vides izglītības 
koordinatoru 
seminārs.  
Strūgu ielā 4, Rīgā 
plkst.10.00 
 
Tukuma, Engures un 
Jaunpils novadu 
skolu deju kolektīvu 
un kultūras iestāžu 
bērnu deju kolektīvu 
skate.  
Tukuma pilsētas 
Kultūras namā. 
Ierašanās plkst.9.00, 
koncerts plkst.12.00 
 
 

Kristīgās mācības un 
ētikas skolotāju 
metodisko apvienību 
vadītāju seminārs. 
Rīgas Kristīgā 
vidusskolā, Rīgā 
plkst.10.30 
 
Valsts latviešu valodas 
un literatūras 
olimpiāde 8.,9.klasēm. 
 
Zemgales novada 
vispārizglītojošo skolu 
jaukto koru skate.  
Jelgavā 
 
Skolu bibliotekāru 
pieredzes apmaiņas 
izbraukuma seminārs. 
plkst.9.00  
(vieta tiks precizēta  
IP mājas lapā 
www.tip.edu.lv ) 

 
Latvijas 42.atklātā 
astronomijas olimpiāde 
8.–12.klasēm.  
LU Fizikas un 
matemātikas fakultātē, 
Zeļļu ielā 8, Rīgā 
plkst.14.00 

Latvijas 42.atklātā 
astronomijas 
olimpiāde 
8.–12.klasēm.  
LU Fizikas un 
matemātikas 
fakultātē, 
Zeļļu ielā 8, Rīgā 
plkst.10.00  

  

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


 

7 8 9 10 11 12 13 

Komisijas sēde 
pirmsskolas vecuma  
bērnu uzņemšanai 
izglītības iestādē. 
IP, 306.kab. 
plkst.10.00 

Novada atklātā angļu 
valodas olimpiāde 
7.,8.klasēm.  
Tukuma E.Birznieka - 
Upīša 1.pamatskolā 
plkst.10.00 
 
Florbols meitenēm 
(1998.g.dzim. un 
jaunākām). 
(A.Švāns, M.Breide) 
Irlavas sporta namā 
plkst. 9.30 
  

Reģiona latviešu 
valodas olimpiāde 
4.klasēm.  
Dobelē, Dobeles 
sākumskolā.  
Komandas izbraukšana 
no IP Talsu ielā 4,  
plkst.8.45 
 
Zemgales reģiona 
sacensības florbolā 
(2000./2001.g.dzim.).  
(A.Švāns, M.Breide) 
Irlavas sporta namā 
plkst.10.00  

Valsts fizikas 
olimpiāde  
9.-12.klasēm. 
 
Novada atklātā 
sociālo zinību 
olimpiāde 8.klasēm. 
Tukuma E.Birznieka - 
Upīša 1.pamatskolā 
plkst.10.00 
 
Kurzemes novada 
jaukto koru 
konkurss. 
Saldus mākslas un 
mūzikas skolā  
plkst.11.00 

Kursi Tukuma, Engures 
un Jaunpils novadu 
skolu direktoriem.  
Tukuma 2.pamatskolā 
plkst.9.45 
 
Valsts fizikas olimpiāde 
9.-12.klasēm. 
 
Matemātikas skolotāju 
LMSA konference. 
Liepājā 
 
Kurzemes reģiona 
skolēnu skatuves runas 
un literāro uzvedumu 
konkurss. 
Talsu novada Bērnu un 
jauniešu centrā, Talsos, 
Brīvības ielā 17a 
plkst.10.00 
 
Apmācības skolu 
parlamenta 
jauniešiem  
„Man patīk, es gribu 
un daru!”, 4.tikšanās.  
Ierašanās plkst.15.00 

Valsts atklātā 
mūzikas olimpiāde. 
5.-12.klasēm. 
(4.kārta) 
JVLMA 
 
Vokālās mūzikas 
konkurss „Balsis” 
fināls.  
Rīgā 
 
Matemātikas 
skolotāju LMSA 
konference. 
Liepājā 
 
III Latvijas mūzikas 
olimpiādes fināls. 
Rīgas 6.vidusskolā 

 
Apmācības skolu 
parlamenta 
jauniešiem  
„Man patīk, es 
gribu un daru!”, 
4.tikšanās.  
Ierašanās plkst.17.00 

Pūpolsvētdiena 
 

Latvijas 39. 
atklātā fizikas 
olimpiāde 
9.–12.klasēm. 
Rīgā, LU Fizikas 
un matemātikas 
fakultātē 

14 15 16 17 18 19 20 

Sociālo zinību MA 
vadītāju seminārs. 
Valsts policijā, 
Čiekurkalna 1.līnijā 
1, k-4, Rīgā 
plkst.10.30 
 
Bauskas novada 
ekonomikas 
skolotāju pieredzes 
apmaiņas seminārs 
Tukuma 
2.vidusskolā. 
ATCELTS 

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

Bioloģijas skolotāju 
seminārs. 
Tukuma Raiņa ģimnāzijā 
plkst.10.15 
 

Tukuma, Engures un 
Jaunpils novadu skolu 
5.klašu viktorīna „Esi 
gudrs – būsi vesels!” 

Tukuma pilsētas 
Kultūras namā 
plkst.10.00 

Novada atklātā 
informātikas olimpiāde 
7.klasēm.  
Tukuma 2.vidusskolā 
plkst.10.00 
 
Informātikas skolotāju 
seminārs.  
Tukuma 2.vidusskolā 
plkst.10.15  
 
Novada atklātā 
ģeogrāfijas olimpiāde 
8.klasēm. 
Tukuma Raiņa ģimnāzijā 
plkst.10.00 
 

Vizuālās mākslas 
skolotāju pieredzes 
seminārs. 
Tukuma Mākslas 
muzejā,  
Harmonijas ielā 7 
plkst.10.00  
Vēlāk - viesošanās pie 
māksliniekiem R. 
Bērzkalnes un 
G.Haņecka 

 
 
 
 
 
 

  

LLiieellāā  PPiieekkttddiieennaa 

Kristīgās mācības 
skolotāju pavasara 
konference.  
Rīgā 

PPiirrmmāāss  

LLiieellddiieennaass  

  

  

  

  

  

  
Kristīgās mācības 
skolotāju 
pavasara 
konference.  
Rīgā 



Sākumskolas 
pētniecisko darbu 
skates-konkursa 
komisijas iepazīšanās 
ar konkursa darbiem, 
darbu lasīšana.  
Tukuma 2.pamatskolā, 
124.kab. 
plkst.14.00 
 
Pavasara kross 
(1997.g.dzim. un 
jaun.). 
(A.Čākurs, G.Auziņš) 
Kartinga trasē 
plkst.10.30  

Zemgales novada  
5.-9.klašu koru skate.  
Jelgavas 4.vidusskolā 
plkst.12.30 

 

Tukuma, Engures un 
Jaunpils novadu 
skolu tautas deju 
kolektīvu pasākums 
 "Danču spēles"  
Tumē.  
Tumes pagasta 
Kultūras namā, 
ierašanās plkst.9.00, 
koncerta sākums 
plkst.12.00 

 

21 22 23 24 25 26 27 

 

OOttrrāāss  

LLiieellddiieennaass  
 
 
 
 
 

Futbols 7:7 
(2002./2003.g.dz., 
2000./2001.g.dz., 
1998./1999.g.dz., 
1994./1997.g.dz.).  
Jelgavas pilsētā 

plkst.10.00  

Novada atklātā fizikas 
olimpiāde 8.,9.klasēm. 
Tukuma 2.vidusskolā 
plkst.10.00 

Audzināšanas darba 
speciālistu pieredzes 
apmaiņas izbraukuma 
seminārs. 
Lapmežciema 
pamatskolā 
plkst.10.00 
Izbraukšana plkst.9.00 
no Talsu ielas 4. 
Pieteikšanās līdz 
17.aprīlim elektroniski 
evita.korna@t2v.lv vai 
pa tālr.26494714 

Tukuma novada  
PMK sēde. 
IP, 306.kab. 
plkst.10.00 ATCELTS 
 
Sākumskolas 
pētniecisko darbu 
skate – konkurss. 
Tukuma 2.pamatskolā 
plkst.10.00 
 
Tukuma, Engures un 
Jaunpils novadu  
1.-4.klašu koru 
festivāls 
„Satikšanās”.  
Tukuma 2.pamatskolā 
plkst.11.00 
 
Fizikas skolotāju 
metodisko apvienību 
vadītāju seminārs. 
Strūgu ielā 4, Rīgā 
plkst.10.00 
 
Kembridžas 
universitātes 
eksāmens. PET un 
KET līmeņi, Baltic 
Council 
Rīgā 

Kursi Tukuma, Engures 
un Jaunpils novadu 
skolu direktoriem.  
Tukuma 2.pamatskolā 
plkst.9.45 
 
Valsts SZPD 
konferences fizikas un 
ķīmijas sekciju stendu 
prezentācijas. 
Rīgā 
 
Matemātikas skolotāju 
seminārs.  
Tukuma Raiņa ģimnāzijā 
plkst.13.00 
 
Angļu valodas 
skolotāju seminārs.  
IP zālē 
plkst.10.00 

 
Lielā talka 
skolām 
(informācija 

par talkas vietām tiks 
nosūtīta atsevišķi) 
 
 
 
 

Valsts SZPD 
konference.  
Rīgā 
plkst.10.00 

Valsts SZPD 
konference - 
noslēguma 
plenārsēde Rīgā.  
 
Valsts atklātā 
matemātikas 
olimpiāde  
5.-12.klasēm. 
 
Valsts atklātā 
fizikas olimpiāde 
9.-12.klasēm. 

mailto:evita.korna@t2v.lv


 

Lekcija ekonomikas 
skolotājiem par 
ekonomikas izglītības 
iespējām (RPIVA). 
Tukuma 2.vidusskolā 
plkst.12.30 

Sākumskolas skolotāju 
pieredzes apmaiņas 
izbraukuma seminārs 
Pūres pamatskolā. 
(precizēta informācija 
IP mājas lapā 
www.tip.edu.lv ) 
 
Logopēdu pieredzes 
apmaiņas izbraukuma 
seminārs Mērsragā. 
(precizēta informācija 
IP mājas lapā 
www.tip.edu.lv ) 

28 29 30 1 2   

 
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu pārbaudes darbs latviešu valodā 7.klasēm, no 28.04. līdz 02.05.2014.  

(darbus pavairošanai, informāciju par izpildi un datu apkopošanu saņemt  
IP mājas lapā vietnē „Reģistrētajiem lietotājiem” no 22.04.2014.) 

  

Kulturoloģijas 
skolotāju 
metodisko 
apvienību vadītāju 
seminārs.  
(Vieta un laiks tiks 
precizēts VISC lapā) 

 

Jauno satiksmes 
dalībnieku forums – 

2014.  CSDD Tukuma 
nodaļa, plkst.11.00  

 

Ķīmijas skolotāju 
metodisko apvienību 
vadītāju seminārs. 
Strūgu ielā 4, Rīgā 
plkst.10.00 
 
Novada atklātā 
mājturības un 
kokapstrādes 
tehnoloģiju olimpiāde 
7.,8.klasēm.  
Tukuma 2.vidusskolā 
plkst.10.00 
 
Novada atklātā 
mājturības un rokdarbu 
tehnoloģiju olimpiāde 
5.-8.klasēm. 
Raiņa ģimnāzijā 
plkst.10.00 
 
4-cīņa ''Draudzība'' 
(2000./2001 g. dzim. un 
jaunāki). 
(A.Čākurs, G.Auziņš) 
TSAK Lauktehnikā 
plkst.10.30 
 

„ Zaļā bumba” Zēnu 
koru festivāls Talsos. 
 
„Jauno vieglatlētu 
kauss”, „Vidusskolu 
kauss”. 
(A.Čākurs, G.Auziņš) 
TSAK Lauktehnikā 
plkst.10.30  

 

  

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


 
Iesūtīt pieteikumus : 
 

 Līdz 07.04.2014.  elektroniski pieteikumus dalībai skolu tautas deju kolektīvu pasākumā " Danču spēles" Tumē (pieteikuma anketas pedagogiem tiks izsūtītas 
individuāli) metodiķei M.Augulei madara_augule@inbox.lv 

 Līdz 10.04.2014. elektroniski pieteikuma anketas 5.klašu viktorīnai „Esi gudrs-Būsi vesels!” IP metodiķei A.Dembovskai angelika.dembovska@tukums.lv 
 Līdz 17.04.2014. elektroniski evita.korna@t2v.lv vai pa tālr.26494714 audzināšanas darba speciālistu pieredzes apmaiņas izbraukuma semināram Lapmežciema 

pamatskolā. Audzināšanas darba speciālistu MA vadītāja E.Korna 
 Līdz 17.04.2014. elektroniski 1.-4.klašu koru festivālam „Satikšanās” D.Perševicai dacepers@gmail.com 

 
 
Iesūtīt pieteikumus olimpiādēm: 

1. olimpiādēm  
tikai pieteikuma veidlapu, programmā Excel (IP 10.10.2013. iekšējie noteikumi Nr.31 „Tukuma novada mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas un 
norises kārtība 2013./2014.m.g.” 2.pielikums), IP metodiķei J.Lerķei elektroniski jolanta.lerke@tukums.lv : 

Iesūtīšanas datums Olimpiādes nosaukums Klašu grupa Piezīmes 

Līdz 01.04.2014. sociālās zinības 8.klasēm  atklātā novada olimpiāde 

Līdz 01.04.2014. bioloģijas 8.klasēm  atklātā novada olimpiāde 

Līdz 02.04.2014. informātika 7.klasēm  atklātā novada olimpiāde 

Līdz 02.04.2014. ģeogrāfija 8.klasēm atklātā novada olimpiāde 

Līdz 09.04.2014. fizika  8.-9.klasēm  atklātā novada olimpiāde 

Līdz 15.04.2014. mājturība un tehnoloģijas (zēniem)  7.-8. klasēm  atklātā novada olimpiāde 

Līdz 15.04.2014. mājturība un tehnoloģijas (meitenēm) 5.-8.klasēm atklātā novada olimpiāde 

 
2. konkursam 

 

Līdz 11.04.2014.  sākumskolas pētnieciskie darbi  4.klasēm  Iesniegt sākumskolas MA vadītājai 
D.Budreikai Tukuma 2.pamatskolā, 
124.kabinetā 

 
Iesūtīt: 

 Līdz 05.04.2014.  elektroniski tabulu par izglītojamiem, kuri bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi (informēt arī, ja nav kavētāji) IP juristei 
K.Loginai, kristine.logina@tukums.lv. Veidlapa pieejama www.tip.edu.lv/ vispārējā izglītība / veidlapas, anketas (lūdzu veidlapās neko 
nemainīt, rindas pievienot pēc vajadzības). 
 

Iesniegt: 
 Līdz 11.04.2014.  sākumskolas pētnieciskos darbus 4.klasēm sākumskolas MA vadītājai D.Budreikai Tukuma 2.pamatskolā, 124.kabinetā 
 Līdz 14.04.2014.  pieteikumus stingrās uzskaites izglītības dokumentiem, atbilstoši skolēnu skaitam, norādot dokumentu veidu (sagrafēts/nesagrafēts).  

  M.Bērziņai, IP, 305.kabinetā 
 

mailto:madara_augule@inbox.lv
mailto:angelika.dembovska@tukums.lv
mailto:evita.korna@t2v.lv
mailto:dacepers@gmail.com
mailto:jolanta.lerke@tukums.lv
mailto:kristine.logina@tukums.lv
http://www.tip.edu.lv/


Informācijai: 
 Aprīlī seminārs direktoru vietniekiem mācību darbā. ( Precizēta informācija IP mājas lapā www.tip.edu.lv ) 
 01.04.2014. jauktajiem koriem dziesmas izloze un obligātās dziesmas paziņošana (kas izvirzīti uz Kurzemes reģionu), zvanot pa tālr. 67350811  

no plkst.8.30-9.30 

 07.04.2014. 5.-9.klašu koriem dziesmas izloze (kas izvirzīti uz Zemgales reģionu), zvanot pa tālr.67350811 no plkst.8.30-9.30 

 
 

 No 28.04. līdz 02.05.2014. Tukuma, Engures un Jaunpils novadu pārbaudes darbs latviešu valodā 7.klasēm. (darbus pavairošanai, informāciju par izpildi un datu 
apkopošanu saņemt IP mājas lapā vietnē „Reģistrētajiem lietotājiem” no 22.04.2014.) Skola izvēlas savam darba režīmam atbilstīgu izpildes laiku. Pārbaudes darba 
ilgums: 2 mācību stundas. Līdz 09.05.2014. PD rezultātu analīzi iesūtīt latviešu valodas un literatūras skolotāju MA vadītājai I.Āboliņai elektroniski e-pasts 
ivetina.abolina@inbox.lv  

 Līdz 28.04.2014. Tukuma IP mājas lapā www.tip.edu.lv apskatāms datorgrafikas un datorapmācības pulciņu animācijas darbu konkurss „Pavasari gaidot!”  
 No 02.04. līdz 30.04.2014. apskatāma novada atklātās vizuālās mākslas olimpiādes darbu izstāde Tukuma IP, 3.stāvā, Talsu ielā 4.  

 
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu 

pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas novada komisijas darbība aprīlī, 4.pakāpes pretendentu novērtēšanā 
 

Laiks Veicamā darbība Atbildīgais 

8.04., plkst.14.00 - 16.00  Pedagogu portfolio pieņemšana  
305.kab. 

M.Bērziņa 

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

M.Bērziņa 

8.04.-14.04.  Pedagogu iesniegto portfolio materiālu analīze  komisija 
8.04.-14.04.  Iepazīšanās ar izglītības iestādes administrācijas sniegtā pedagogu 

profesionālās darbības vērtējuma saturu  
komisija 

15.04., plkst.14.00 Intervija ar 4.kvalitātes pakāpes pretendentiem                                                           
IP zāle 

komisija, eksperti, D.Strazdiņa  

16.04.  Iekšējā un ārējā vērtējumā iegūto punktu apkopošana  L.Reimate 
17.04.  Novērtēšanas rezultātu iesniegšana saskaņošanai  L.Reimate 
22.04., plkst.14.00 Noslēguma sēde                                                                                                   

IP zāle 
I.Kalnozola  

22.04., plkst.15.00 Noslēguma saruna ar 4.pakāpes pretendentiem                                                           
IP zāle 

I.Kalnozola 

23.04.  Novērtēšanas rezultātu publiskošana  M.Bērziņa  
 

 
 

http://www.tip.edu.lv/
mailto:ivetina.abolina@inbox.lv
http://www.tip.edu.lv/

