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Novada diagnosticējošais pārbaudes darbs 1.klasēm.  
 

 

  

 

  
  

SKOLOTĀJU DIENA 
  

Vidusskolu kauss 
futbolā.  
Pauzera pļavās 
plkst.10.00 
 
Latvijas un pasaules 
vēstures skolotāju 
MA vadītāju 
seminārs. Latvijas 
Kara muzejā  
Smilšu ielā 20, Rīgā 

Tukuma, Engures un  
Jaunpils nov. skolēnu  
parlamenta SKOLOTĀJU 
KONSULTANTU tikšanās. 
Jauniešu centrā 
Sporta ielā 1, Tukumā  
plkst.13.00  
(Sīkāka informācija e-pastos) 

SKOLOTĀJU DIENAI 
VELTĪTS PASĀKUMS. 
Tukuma pilsētas  
Kultūras namā 
plkst.15.00 
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Konsultatīva vizīte 
Tukuma PII 
„Pasaciņa”. 
plkst.8.15 
metodiķe M.Kazakova 
 
Vēstures skolotāju 
seminārs. 
IP zāle  
plkst.10.00-14.00 
(semināra laikā 
apskatāma LTF izstāde) 
 
Rudens kross. 
Tukumā pie kartingu 
trases  
plkst.10.30  

Tehniskās grafikas 
skolotāju MA vadītāju 
seminārs.  
RTU BF, 441.aud. 
Āzenes ielā 16/20,Rīgā 
 
Vācu valodas skolotāju MA 
vadītāju seminārs.  
Gētes institūtā 
Torņa ielā 1 (ieeja no 
Klostera ielas), Rīgā 

Seminārs Tautas deju 
kolektīvu vadītājiem.  
IP zālē 
plkst.10.00 
 
Bioloģijas skolotāju 
mācību seminārs. 
Ķemeru nacionālā parka 
izglītības centrā „Meža 
māja”.  
(Precizēta informācija 
par dienas kārtību un 
laiku IP mājas lapā) 

LMSA konference  
matemātikas skolotājiem Valmierā. 

  

Seminārs Vizuālās un 
vizuāli plastiskās 
mākslas pulciņu 
pedagogiem. 
IP zālē 
plkst.10.00 
 
Angļu valodas 
skolotāju MA vadītāju 
seminārs.  
Strūgu ielā 4, Rīgā 

MAZPULKU 
PROJEKTU 
FORUMS. 10.00 – 
12.00 Tirdziņš un 
Izstāde „Mazpulku 
labie darbi”, Talsu 
ielas 4 laukumā, 
11.00 – 12.00 
Informatīva 
tikšanās 
interesentiem par 
mazpulkiem.  
Talsu ielā 4, 
Tukumā 



 

14 15 16 17 18 19 20 
Seminārs vides 
izglītības pulciņu 
pedagogiem un 
koordinatoriem. 
IP zālē 
plkst.14.00 

 
 
 
 
 

Bioloģijas skolotāju  
MA vadītāju seminārs. 
Strūgu ielā 4, Rīgā 

Konsultatīva vizīte 
Sēmes sākumskolā. 
plkst.8.30 
metodiķe M.Kazakova 
 
Vācu valodas skolotāju 
seminārs.  
Tukuma Raiņa ģimnāzijā 
plkst.10.00 
 
Tukuma, Engures un  
Jaunpils novada skolēnu  
parlamenta pārstāvju  
tikšanās. 
Jauniešu centrā 
Sporta ielā 1, Tukumā  
plkst.15.00 

Direktoru vietnieku 
izglītības jomā un 
mājturības skolotāju 
pieredzes apmaiņas 
izbraukuma seminārs 
Ozolnieku un Jelgavas 
Tehnoloģiju vidusskolā. 
(precizēta informācija 
par dienas kārtību un 
izbraukšanu IP mājas 
lapā) 
 

Ekonomikas un sociālo 
zinību skolotāju, kā arī 
skolēnu, kas interesējas 
par uzņēmējdarbības 
iespējām SMU, seminārs 
– lekcija „Eiro 
ieviešanas aktuālie 
jautājumi”.  
Tukuma 2.vidusskolas 
Konferenču zālē 
plkst.13.30-16.00 

Angļu valodas 
skolotāju sanāksme.  
IP zālē 
plkst.10.00-14.00 
 
Krievu valodas 
(svešvalodas) skolotāju 
MA vadītāju seminārs. 
BSA, Lomonosova ielā 1, 
Rīgā 
 
Latvijas Fizikas 
skolotāju asociācijas 
pasākums.  
Rīgā 

Vispārizglītojošo skolu kristīgās mācības 
skolotāju rudens konference. Rīgā 

Latvijas Fizikas 
skolotāju 
asociācijas 
pasākums.  
Rīgā 

 

21 22 23 24 25 26 27 
Seminārs – 
praktikums Tukuma, 
Engures un Jaunpils 
novadu visu skolu 
psihologiem, 
vispārizglītojošo 
skolu speciālajiem 
pedagogiem un 
speciālo programmu 
pedagogiem.  
Tukuma Vakara un 
neklātienes vidusskolā 
plkst.11.00 
 
Latviešu valodas un 
literatūras skolotāju 
MA vadītāju 
seminārs.  
Strūgu ielā 4, Rīgā 

 Fizikas skolotāju MA 
vadītāju seminārs. 
Strūgu ielā 4, Rīgā 

 Tukuma, Engures un 
Jaunpils novadu 
skolu direktoru 
sanāksme.  
IP zālē 
plkst.10.00 
(darba kārtība tiks 
nosūtīta elektroniski) 
 

PII vadītāju vietnieku 
sanāksme. 
Tukuma PII „Pepija” 
plkst.10.00 
 

Novada latviešu 
valodas 
(mazākumtautību 
izglītības programmu) 
olimpiāde 7.,8.klasēm. 
Tukuma 3.pamatskolā 
plkst.10.00 
 

  



Ģeogrāfijas skolotāju, 
MA vadītāju seminārs. 
LU ĢZZ fakultātē, 
Alberta ielā 10, Rīgā 
 

Zemgales reģiona 
sporta skolotāju 
seminārs.  
Kandavas Sporta namā 
plkst.14.00 
 

Seminārs skolas avīzes 
pulciņu pedagogiem. 
Avīzes TNZ redakcijā, 
(2.stāvā) Brīvības 
laukums 10, Tukumā,  
plkst.13.00 



 

28 29 30 31 1 2 3 
Starptautiskas pedagogu profesionālās pilnveides apmācības 

„Trīs citādas dienas”. 
Tukuma 2.pamatskolā, reģistrēšanās 28.oktobrī no plkst.9.00 

Sekojiet informācijai www.draugiem.lv/triscitadasdienas/  

Informātikas skolotāju pieredzes seminārs 
LatSte 2013. 

RTU un Rīgas 3.ģimnāzijā, Rīgā 

    

Filozofijas, ētikas un 
psiholoģijas skolotāju 
informatīvs seminārs. 
Tukuma 2.vidusskolā 
plkst.10.00 
 
Sociālo zinību 
metodisko apvienību 
vadītāju seminārs. 
Latvijas Bankā 
K.Valdemāra ielā 1b, 
Rīgā  
plkst.10.30 

AK priekšsēdētāju 
padomes sēde. 
Talsu ielā 4, Tukumā 
Sēžu zālē 
plkst.10.00 
 
Krievu valodas 
(dzimtās) un 
literatūras skolotāju 
MA vadītāju 
seminārs.  
pārcelts uz 
11.11.2013. 
 
Mājturības un 
tehnoloģiju skolotāju 
MA vadītāju un Rīgas 
skolotāju 
konference.  
RIIMC, Kaņiera ielā 15, 
Rīgā 
 
Sporta skolotāju MA 
vadītāju seminārs.  
Angļu ģimnāzijā, Rīgā 
 

Logopēdu seminārs. 
Tēma: „Runas prasmes un 
valodas izmeklēšana, 
valodas traucējumu 
diagnostika, ieteikumi.” 
IP zālē 
plkst.10.00 
 
 
 

Sociālo zinību skolotāju 
seminārs – apmācības 
projekta Veselības stacija 
„Es augu vesels” 
sadarbībā ar Papardes 
ziedu ietvaros.  
IP zālē  
plkst.10.00-17.00 
 

Vizuālās mākslas skolotāju 
MA vadītāju seminārs.  
Latvijas Okupācijas 
muzejā,  
Strēlnieku laukumā 1, Rīgā 
 

Matemātikas skolotāju MA 
vadītāju seminārs.  
Strūgu ielā 4, Rīgā 
 

Ģeogrāfijas skolotāju 
pieredzes apmaiņas 
izbraukuma seminārs 
Saldus novadā. „Saldus 
novada ražošana 
uzņēmumi, atklātās 
stundas, to analīze”. 
(Informācija par semināru 
IP mājas lapā) 

  

 
Iesniegt: 
 

 Līdz 11.10.2013.  (ieskaitot) - Tukuma, Engures un Jaunpils novadu interešu izglītības iestāžu izglītojamie Valsts Izglītības informācijas sistēmā  (VIIS) - 
IP metodiķe informāciju tehnoloģiju jautājumos Iveta Misjuro, e-pasts: iveta.misjuro@tukums.lv, tālr.63107279, mob.29265381 
 

 Līdz 28.10.2013. darbus Tukuma, Engures un Jaunpils skolu konkursam-skatei „Mana skola” Tukuma novada Izglītības pārvaldē Talsu ielā 4, 3.stāvā, 
303.kabinetā  
 

 Oktobrī, datums tiks precizēts e-pastā- Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu VS-1, VV, VSP-1, Prof- ISIP, IIP Valsts Izglītības informācijas 
sistēmā  (VIIS) - IP metodiķe informāciju tehnoloģiju jautājumos Iveta Misjuro; e-pasts: iveta.misjuro@tukums.lv, tālr.63107279, 
mob.29265381 

 

http://www.draugiem.lv/triscitadasdienas/
mailto:iveta.misjuro@tukums.lv
mailto:iveta.misjuro@tukums.lv


 
Iesūtīt: 

 
 Līdz 01.10.2013. skolēnu parlamenta skolotāja konsultanta kontaktinformāciju, aizpildot anketu tiešsaistē: http://ej.uz/ra8u  

 
 Līdz 05.10.2013.  elektroniski tabulu par izglītojamiem, kuri bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi (informēt arī, ja nav kavētāji) IP 

juristei Kristīnei Loginai, kristine.logina@tukums.lv Veidlapa pieejama www.tip.edu.lv/ vispārējā izglītība / veidlapas, anketas 
(lūdzu veidlapās neko nemainīt, rindas pievienot pēc vajadzības) 

 
 Līdz 25.10.2013.  novada diagnosticējošā pārbaudes darba 1.klasēm (01.-03.10.2013.) rezultātu apkopojuma tabulu (Excel tabulā) un darba 

izvērtējumu Tukuma novada sākumskolas MA vadītājai D.Budreikai (skola rezultātu apkopojumus veic visām skolas 1.klasēm kopā): 
didod@inbox.lv . Tukuma novada sākumskolas MA vadītāja D.Budreika 

 
 Līdz 01.11.2013.  ziņas par 9.,12.klašu absolventu tālākizglītību (pēc noteiktas formas www.tip.edu.lv/ vispārējā izglītība / veidlapas, anketas (lūdzu 

veidlapās neko ārā nedzēst. Trūkstošās izglītības iestādes pierakstīt brīvajās līnijās aiz iestāžu saraksta) elektroniski 
marita.berzina@tukums.lv 
 
 

Informācijai: 
 

 Līdz 28.10.2013. apskatāma Tukuma Mākslas skolas audzēkņu vasaras prakses-plenēra darbu izstāde Tukuma novada Izglītības pārvaldē Talsu ielā 4, 
3.stāvā. 
 

 š.g. oktobrī plānots seminārs audzināšanas darba speciālistiem (informācija IP mājas lapā). Audzināšanas darba speciālistu MA vadītāja E.Korna 
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