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Darba svētki, Latvijas 
Republikas Satversmes 
sapulces sasaukšanas diena 
 

2.starptautiskās Mūzikas 
olimpiādes draudzības 
koncerts. 
J.Vītola LMA koncertzālē, 
Rīgā 

  

 
 

  

   
  

  
Latvijas 
Republikas 
Neatkarības 
atjaunošanas 
diena  

 
  

5 6 7 8 9 10 11 

 
 
 

Vēstures, politikas un 
tiesību skolotāju MA 
pieredzes apmaiņas 
izbraukuma seminārs 
Talsu ģimnāzijā un 
nodarbība Talsu novada 
muzejā. 
Izbraukšana plkst.8.15  
no IP, Talsu ielas 4 
 
Seminārs direktoru 
vietniekiem mācību 
darbā. Lektors: 
Vispārējās izglītības 
satura centra.  
IP zālē 
plkst.10.00 
 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu  
VII mājturības un kokapstrādes tehnoloģiju 

plenērs Dzirciema internātpamatskolā.  
(informācija par izbraukšanu un dienas kārtību 

 IP mājas lapā www.tip.edu.lv) 

Sporta skolotāju MA 
izbraukuma seminārs 
Jelgavas novadā. 
Izbraukšana no 
Tukuma IP plkst.10.00 
 
Tukuma, Engures un 
Jaunpils novadu SZPD 
ekspertu komisiju 
vadītāju sanāksme. 
IP zālē 
plkst.13.00 
 
Zemgales reģiona  
4 – cīņa Draudzība. 
(2000./2001.g.dz.) 
Iecavas novadā  
plkst.11.00 

   
 

Mātes diena 

 
 

 
 
 
 

Konkurss pilsētas skolu 
8.klašu skolēniem 
"Domā, dari, radi". 
Tukuma 2.pamatskolā 
plkst.12.00 
Skolu komandām 
pieteikties līdz 
29.aprīlim, zvanot 
D.Putniece 26195140 
 
YL Kembridžas 
Universitātes 
eksāmens bērniem. 
Rīgā, Baltic Council 

Reģiona sākumskolas 
pētniecisko darbu skate – 
konkurss.  
Kandavā  
(Informācija par konkursu un 
izbraukšanu IP mājas lapā 
www.tip.edu.lv) 

 
Vizuālās un vizuāli 
plastiskās mākslas 
konkursa „Trejdeviņas 
saules lec” Zemgales 
novada izstādes 
noslēguma pasākums. 

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


Olimpiskās dienas 
sacensības 
vieglatlētikā.  
Tukuma sporta un 
atpūtas kompleksā 
plkst.10.30  

Olimpiskās dienas 
sacensības 
vieglatlētikā. 
Tukuma sporta un 
atpūtas kompleksā 
plkst.10.30 
 
Zemgales reģiona 
“Jauno vieglatlētu 
kauss”. 
(1998./1999.g.dz.) 
plkst.11.00 
Bauskas novadā  
 
Vizuālās un vizuāli 
plastiskās mākslas 
pulciņu darbu izstāde 
„Lieli brīnumi”. 
Tukuma IP, 3.stāvā, 
Talsu ielā 4 un Tukuma 
bibliotēkā, Šēseles ielā 3 

Dobeles 
Novadpētniecības 
muzejā, Brīvības ielā 7 
plkst.10.00 

12 13 14 15 16 17 18 

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

Vieglatlētika bērniem ar 
speciālajām 
vajadzībām.  
Tukuma sporta un 
atpūtas kompleksā 
plkst.10.30 

Mājturības un 
tehnoloģiju skolotāju 
metodisko apvienību 
vadītāju seminārs. 
Valsts SIA „Rīgas Tūrisma 
un radošās industrijas 
tehnikums”,  
Nīcgales ielā 26, Rīgā 
plkst.10.00 
 
Zemgales reģiona 
“Vidusskolu kauss” 
vieglatlētikā. 

(1994./1997.g.dz.) 
Bauskas novadā  
plkst.11.00 
 

Starptautiskā  
ģimenes diena 

 
 

Tukuma novada  
PMK sēde. 
IP zālē 
plkst.10.00 
 
Starpnovadu krievu 
valodas (svešvaloda) 
skolotāju pieredzes 
apmaiņas seminārs – 
konference Talsu 
novadā.  
(informācija par 
izbraukšanu un dienas 
kārtību IP mājas lapā 
www.tip.edu.lv)  
 

XI Skolu jaunatnes 
Dziesmu un Deju 
svētku Deju 
lielkoncerta 
modelēšanas 
koncerts.  
Ķīpsalas hallē, Rīgā 
plkst.14.00 

Skolēnu skatuves 
runas un literāro 
uzvedumu 
konkursa 
noslēguma 
pasākums 
Rīgā 
(vieta, laiks tiks 
precizēts) 

 

 
 

http://www.tip.edu.lv/
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 Zemgales reģiona “C” 
un „D” vieglatlētika. 
(2001./2002.g.dz.un 
2003./2004.g.dz.) 
Tukuma sporta un 
atpūtas kompleksā 
plkst.11.00 

Tukuma novada  
PMK sēde. 
IP zālē 
plkst.10.00 
 
Seminārs Skolu teātru 
režisoriem. 
Rīgas Skolēnu pilī, 
Kr.Barona ielā 99, Rīgā 
plkst.11.00 

Apmācības skolu 
parlamenta 
jauniešiem  
„Man patīk, es gribu 
un daru!”, 
5.tikšanās.  
Ierašanās plkst.15.00 

"Latvju bērni 
danci veda". 
Aizkrauklē 
 
Apmācības skolu 
parlamenta 
jauniešiem  
„Man patīk, es 
gribu un daru!”, 
5.tikšanās.  
Noslēgums 
plkst.17.00 

 

26 27 28 29 30 31  
Tukuma novada 
atbalsta personāla un 
speciālās izglītības 
programmas speciālistu 
pieredzes apmaiņas 
izbraukuma seminārs. 
Zemgales vidusskolā 
plkst.10.00 
Izbraukšana plkst.9.30 
no Talsu ielas 4 
 
 

Futbols. 
(2001.g.dzim. un 
jaunākiem) 
Pūres pamatskolā 
plkst.9.30 

 Ekonomikas skolotāju 
radošo darbu 
prezentācija.  
Tukuma 2.vidusskolā 
plkst.13.00  

  

 
Tukuma novada 
skolēnu un skolotāju 
APBALVOŠANAS 
PASĀKUMS par 
sasniegumiem 
mācību darbā, 
skolēnu zinātniski 
pētnieciskā darbībā 
un profesionālās 
ievirzes izglītībā. 
Tukuma novada 
Domē, Konferenču 
zālē 
plkst.13.00 

  
Gada noslēguma 
pasākums jauniešiem 
policijas ēkas 
pagalmā.    
No plkst.15.00 

((informācija e-pastos)  

"Latvju bērni  
danci veda". 
Balvos  

  

Valsts Izglītības informācijas sistēmā -  
 28.05.2014.  Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu vispārizglītojošo un pirmskolu izglītojamo skaita apstiprināšana Valsts Izglītības 

informācijas sistēmā  (VIIS) - IP  metodiķe informāciju tehnoloģiju jautājumos Iveta Misjuro, e-pasts: iveta.misjuro@tukums.lv, tālr. 
63107279, mob. 29265381 

Iesūtīt pieteikumus : 
 

 Līdz 01.05.2014.  sporta skolotāju MA izbraukuma semināram Jelgavas novadā. Sporta skolotāju MA vadītāja I.Užule, tālr. 28338170,  
e – pasts ritablazma@inbox.lv  

mailto:iveta.misjuro@tukums.lv
mailto:ritablazma@inbox.lv


 Līdz 06.05.2014.  elektroniski guitarman2@inbox.lv vai pa tālruni 29518075 VII mājturības un kokapstrādes tehnoloģiju plenēram Dzirciema internātpamatskolā. 
Mājturības un kokapstrādes tehnoloģiju MA vadītājs V.Prancāns, e – pasts guitarman2@inbox.lv, tālrunis 29518075. 

 Līdz 20.05.2014.  elektroniski – silvav@inbox.lv vai pa tālruņiem – 20191947, 63129171 atbalsta personāla un speciālās izglītības programmas speciālistu 
pieredzes apmaiņas izbraukuma semināram Zemgales vidusskolā. Atbalsta personāla MA vadītāja S.Vēvere, e – pasts silvav@inbox.lv, tālrunis – 
20191947. 

 
 
 
Iesūtīt: 
 

 Valsts pārbaudes darbu kopsavilkumu tabulas septiņu darbdienu laikā pēc pārbaudes darba norises elektroniski VISC un IP. 
 

 Līdz 07.05.2014.  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). 
 

 elektroniski Izglītības pārvaldes sekretārei izglitiba@tukums.lv dokumentāciju apbalvošanai ar naudas balvu, atbilstīgi Tukuma novada Domes 27.02.2014. 
noteikumiem Nr.1 (prot.Nr.2, 3.§.) „Tukuma novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošana ar naudas balvu” par 2013./2014.mācību gada sasniegumiem 
mācību darbā, SZPD un profesionālā ievirzē 

 
 
Iesniegt: 
 

 Līdz 06.05.2014.(ieskaitot) iesniegt darbus vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu darbu izstādei „Lieli brīnumi” Tukuma IP, Talsu ielā 4, 3.stāvā, 
303.kabinetā 

 Izglītības pārvaldes sekretārei (304.kab) dokumentāciju apbalvošanai ar naudas balvu (Tukuma novada Domes 27.02.2014. noteikumi Nr.1 (prot.Nr.2, 3.§.) „Tukuma 
novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošana ar naudas balvu”) par 2013./2014.mācību gada sasniegumiem mācību darbā, SZPD un profesionālā 
ievirzē: 

o līdz 10.05.2014. aizpildītu iesnieguma veidlapu (2.pielikums) par skolēniem un skolotājiem, kuri saņēmuši 1., 2., 3.vietu vai Atzinību valsts un reģionu mācību 
priekšmetu olimpiādēs, valsts atklātajos mācību priekšmetu konkursos, skolēnu zinātniski pētnieciskajās konferencēs vai izvirzīti dalībai Starptautiskajā olimpiādē, 
klāt pievienojot dokumenta kopiju, kas apliecina sasniegumus, un iesniegumus (3.pielikums); 

o līdz 10.05.2014. aizpildītu iesnieguma veidlapu (4.pielikums) profesionālās ievirzes skolu skolēnu un skolotāju sasniegumiem mākslā, mūzikā un sportā, norādot 3 – 
5 skolēnus, kuri guvuši izcilus panākumus mākslā, mūzikā vai sportā, klāt pievienojot dokumenta kopiju, kas apliecina sasniegumus, un iesniegumus (3.pielikums); 

o Līdz 23.05.2014. aizpildītu iesnieguma veidlapu (5., 6.pielikums) par noteikumu 6.1., 6.2.apakšpunktā minētajiem skolēniem, un iesniegumus (3.pielikums) 
 Līdz 15.05.2014.  ekonomikas skolotāju radošo darbu prezentācijas Olgai Kuzminai. Ekonomikas skolotāju MA vadītāja O.Kuzmina 

 
 
Saņemt: 
 

 Stingrās uzskaites veidlapas. IP,305.kab. M.Bērziņa. Precīza informācija skolu e-pastos pēc 2014.gada 19.maija 
 
 

mailto:guitarman2@inbox.lv
mailto:guitarman2@inbox.lv
mailto:silvav@inbox.lv
mailto:%20silvav@inbox.lv
mailto:kristine.logina@tukums.lv
http://www.tip.edu.lv/
mailto:izglitiba@tukums.lv


Informācijai: 
 

 Maijā klašu audzinātāju konsultatīvās padomes sanāksme Engurē. Tuvāka informācija par datumu un laiku sekos e-pastos. Audzināšanas darba speciālistu MA    
vadītāja E.Korna 

 Maijā Tukuma, Jaunpils un Engures novadu 9.klašu krievu valodas noslēguma pārbaudes darbs - valsts pārbaudes darba simulācija. Skolotāji, netraucējot un 
nemainot skolas mācību plānu savas stundas, pēc saviem uzskatiem plāno, sastāda un vada darbu ar mērķi pārbaudīt zināšanu līmeni, sniegt skolēniem iespēju 
iepazīties ar iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem, apjomu, laiku, uzdevumu skaitu un formu. Pārbaudes darba rezultātus apkopo un skolēnu sasniegumus 
skolotāji analīzē skolā, izvirzot uzdevumus nākamajam mācību gadam un plāno tālāko darbību. Rezultāti nav jānosūta uz krievu valodas skolotāju MA. Materiāli 
darba sastādīšanai http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/uzdevumi.shtml . Krievu valodas skolotāju MA vadītāja S.Brasnujeva 

 Maijā Tukuma, Jaunpils un Engures novadu pārbaudes darbs informātikā 7.klasei. Izpildes laiks: skola izvēlas savam darba režīmam atbilstīgu izpildes laiku. Līdz 
13.06.2014. PD rezultātu analīzi iesūtīt informātikas skolotāju MA vadītājam Uģim Bērziņam elektroniski: e-pasts ugis.berzins@t2v.lv . Informātikas skolotāju MA 
vadītājs U.Bērziņš  
 

 Līdz 06.06.2014. apskatāma vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu darbu izstāde „Lieli brīnumi” Tukuma IP, Talsu ielā 4, 3.stāvā un Tukuma bibliotēkā, 
Šēseles ielā 3 

 Līdz 06.06.2014. elektroniski evita.korna@t2v.lv   audzināšanas darba izvērtējumu un analīzi 2013./2014.m.g. Anketas tiks ievietotas IP mājas lapā. Audzināšanas 
darba speciālistu MA vadītāja E.Korna 

 Līdz 10.06.2014. pieteikumu ar pielikumiem iesniegšana Tukuma, Jaunpils un Engures novadu balvai izglītībā „GADA SKOLOTĀJS” (Nolikums pieejams www.tip.edu.lv), 
IP sekretārei, 304.kab.  

 5.06.2014. izbraukuma padomes sēde AK priekšsēdētājiem. Izbraukšana no Talsu ielas 4, Tukumā plkst.7.30 
 

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/uzdevumi.shtml
mailto:ugis.berzins@t2v.lv
mailto:evita.korna@t2v.lv
http://www.tip.edu.lv/

