
2APSTIPRINU 

               Tukuma novada  

               Izglītības pārvaldes vadītājs  /paraksts/ 
               (personīgais paraksts) N.Rečs 

               2016.gada   septembrī 

P A S Ā K U M U  P L Ā N S 
 

2016.gada OKTOBRIS 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA 

     1. 2. 

       
Skolotāju 
diena 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

 Futbols 2003./2004.un 
2005./2006.g.dzim. 
Pauzera pļavā, plkst. 09:30 
 

 

Skolu direktoru un direktoru 
vietnieku mācību darbā seminārs 
Tukuma 2. vidusskolā (konferenču 
zālē), plkst.9.45 
 

MA vadītāju seminārs 
Tukuma 2. vidusskolā (konferenču 
zālē), plkst.15.00 
 

Atbalsta personāla un speciālo 
izglītības programmu pedagogu MA 
seminārs 
Tukuma Vakara un neklātienes 
vidusskolā, plkst.10.00 
 
 

Vides izglītības un sociālo zinību 
skolotāju seminārs  
Dzirciema internātpamatskolā, 
plkst.13.30 
 

 

Jauniešu forums “Aktīvs un 
BrīvPrātīgs” 
Tukuma Ledus hallē,  
no plkst.13:00 līdz 16:00 
 

Skolotāju dienas pasākums Engures 
novadā  
Milzkalnes Tautas namā, plkst.19.00 

  
 
 
Skolotāju dienas 
pasākums Tukuma novadā 
Tumes kultūras namā, 
plkst.15.00 
 

LMSA matemātikas skolotāju 
konference Jēkabpilī  
Jēkabpils 3.vidusskolā,  

Slimnīcas ielā 5, Jēkabpilī 

 

Seminārs Tukuma, 
Engures, Jaunpils 
novadu tautas deju 
kolektīvu vadītājiem 
Tukuma novada 
Izglītības pārvaldē, 
plkst.13.00 
 
Seminārs “Konfliktu 
risināšana, 
meditācijas prasmes 
pedagoģijas jomā” 
Latvijas Kristīgajā 
akadēmijā, Vienības 
prospektā 23, Jūrmalā 
 
Seminārs 
„Autortiesības un 
blakustiesības”. 
Sociālo zinību 
skolotājiem un klašu 
audzinātājiem (VISC) 
Tukuma 2.vidusskolā, 
plkst.13.15 

Kursi 
vispārējas 
izglītības 
skolotājiem 
“Vienaudžu 
mācīšanās 
lasītprasmes 
attīstībai”. 
Tukuma 
2.vidusskola, 
plkst.10.00 
(Interesēties 
pie M. 
Kazakovas) 



 
Skolotāju dienas 
pasākums Jaunpils 
novadā 

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

 Repertuāra apguves seminārs tautas 
deju kolektīvu vadītājiem  
Rīgas Tehniskā koledžā, Braslas ielā 16, 
Rīgā, plkst.9.00 

 
Rudens kross 2002.g.dzim. un 
jaunākiem 
Tukumā pie kartingu trases, 
plkst.10.30 

Komisijas sēde  
pirmsskolas 
vecuma  
bērnu 
uzņemšanai  
izglītības 
iestādēs.  
IP zālē, plkst.9.00 

Kursi Tukuma, Engures, 
Jaunpils novadu 
pirmsskolas izglītības 
sporta skolotājiem 
Tukuma PII “Vālodzīte” 
plkst.10.30  
(sporta apģērbs un apavi) 
 
Vizuālās mākslas skolotāju 
MA tematisks pieredzes 
apmaiņas pasākums 
(stundu vērošana) (viens 
skolotājs no skolas, kas 
māca vizuālo mākslu 
sākumskolas klasēs) 
Tukuma 2.vidusskolas 
sākumskolā, plkst.10.00 
 
Ekonomikas skolotāju 
seminārs 
Tukuma 2.vidusskolā, 
31.kabinetā,  
plkst. 15.00–16.00 

Angļu valodas 
skolotāju seminārs 
Tukuma Vakara un 
neklātienes vidusskolā 
plkst.10.00 
 

Kursi Tukuma, 
Engures, Jaunpils 
novadu pirmsskolas 
izglītības sporta 
skolotājiem 
Tukuma PII 
“Vālodzīte”, 
plkst.10.30  
(sporta apģērbs un 
apavi) 

 

Jauno fiziķu 
skola 
LU Fizikas un 
matemātikas 
fakultāte Zeļļu 
ielā 8, Rīgā 
 
Tukuma E. 
Birznieka-
Upīša 
1.pamatskolas 
210 gadu 
jubilejas 
pasākums 
Tukuma 
Kultūras 
namā, 
plkst.17.00 

 

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 

Latviešu valodas 
un literatūras 
skolotāju MA 
vadītāju 
seminārs 
VISC, Rīgā, Strūgu 
ielā 4  plkst.10:00 
 

Tukuma novada PMK sēde 
Tukuma novada Izglītības pārvaldē, 
plkst. 13.00  
 

Futbols 2001./2002.g.dzim un jaunāki 
un futbols vsk. 
Pauzera pļavā, 
plkst. 9:30 
 
Pirmsskolas izglītības sporta 
skolotājiem sporta pasākums “Rudens 
lapu labirints” 
Irlavas PII “Cīrulītis”, plkst.11.00 
Pieteikties pa tālruni: 26455164 
 

6.kursu 
nodarbība 
direktoru 
vietniekiem 
izglītības jomā 
"Kompetenču 
izglītība"  
Tukuma 2. 
pamatskolā, 

10.00-14.00  

Pirmsskolas izglītības 
skolotājiem (studentiem) 
seminārs “Tālo pastaigu 
organizēšana un vadīšana 
pirmsskolas vecuma 
bērniem” 
Irlavas PII “Cīrulītis”, 
plkst.11.00 
Pieteikties pa tālruni: 

26455164 

Skolu direktoru un PII 
vadītāju pieredzes 
apmaiņas brauciens 
uz Pluņģes pašvaldību 
Lietuvā  
(izbraukšana no 
Tukuma novada Domes 
stāvlaukuma 
plkst.7.30) 
 

Fizikas skolotāju MA 
vadītāju seminārs 
VISC, Strūgu iela 4, 
Rīga, plkst.10.00 
 

Zemgales reģiona 

Vispārizglītojošo skolu skolotāju 
1. Konference “Bībeles principu 
integrācija izglītībā” 
Lāčplēša ielā 117, Rīgā 

Tukuma 
Alternatīvās 
pirmsskolas – 
bērnudārza 
„Ķipars” 20 
gadu jubilejas 
pasākums 
Milzkalnes 
Tautas namā, 
plkst.14.00 

 

 



sporta skolotāju 
seminārs 
Jelgavā 

Kursu 
turpinājums 
vispārējas 
izglītības 
skolotājiem 
“Vienaudžu 
mācīšanās 
lasītprasmes 
attīstībai”. 
Tukuma 
2.vidusskola, 
plkst.10.00 

 

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

Metodiskā diena 
visiem 
pedagogiem 
Zemgales 
vidusskolā, 
plkst.9.00 
 
Profesionālās 
pilnveides kursi 
tautas deju 
kolektīvu 
vadītājiem  
Deju skolā 
“Dzirnas”, Rīgā, 
plkst.9.00 
 
Seminārs 
vidusskolu 
filozofijas, 
psiholoģijas un 
ētikas 
skolotājiem 
Tukuma 
2.vidusskolā, 
25.kab. 
plkst.10:00 

Latviešu valodas un literatūras 
skolotāju seminārs (rezultātu 
izvērtējums, ieteikumi, aktualitātes)  
Tukuma Raiņa ģimnāzijā, 39.kab., 
plkst.10:00 

 

Vizuālās mākslas skolotāju MA 
vadītāju seminārs 
Rozentāla un Blaumaņa mākslas muzejā 
Rīgā, plkst. 10.00 
 
Sporta skolotāju MA vadītāju seminārs 
Rīgā 
 
Seminārs vides izglītības pulciņu un 
sociālo zinību skolotājiem  
Tukuma bibliotēkas zālē, Šēseles ielā 3, 
Tukumā, plkst.10.00 

Mājturības un 
tehnoloģiju 
skolotāju MA 
vadītāju 
seminārs Latvijas 
Nacionālajā 
bibliotēkā,  
Mūkusalas ielā 3, 
Rīgā, 
plkst.10.00 
 
AK 
priekšsēdētāju 
padomes sēde. 

Tukuma 
2.pamatskolā, 
plkst.10.00 
 
Kursu 
turpinājums 
vispārējas 
izglītības 
skolotājiem 
“Vienaudžu 
mācīšanās 
lasītprasmes 
attīstībai”. 
Tukuma 
2.vidusskola, 
plkst.10.00 
 

Ķīmijas, bioloģijas, fizikas,  dabaszinību skolotāju 
A kursu turpinājums un noslēguma nodarbība. 
Tukuma Raiņa ģimnāzijā, 4. kab., plkst.10.00. 

  

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi 
matemātikas skolotājiem 

Tukuma Raiņa ģimnāzijā, plkst.10.00 

Seminārs vizuālās un 
vizuāli plastiskās mākslas 
pulciņu pedagogiem  
Tukuma bibliotēkas zālē, 
Šēseles ielā 3, plkst.10.00 
 

Matemātikas skolotāju MA 
vadītāju seminārs 
VISC, Rīgā, Strūgu ielā 4  
  
Profesionālās pilnveides 
kursi tautas deju 
kolektīvu vadītājiem  
Deju skolā “Dzirnas”, 
Rīga, plkst.9.00 

Profesionālās 
pilnveides kursi 
tautas deju kolektīvu 
vadītājiem  
Deju skolā “Dzirnas”, 
Rīga, plkst.9.00 

 
Kursu turpinājums 
vispārējas izglītības 
skolotājiem 
“Vienaudžu 
mācīšanās 
lasītprasmes 
attīstībai”. 
Tukuma 2.vidusskola, 
plkst.10.00 
 



Kursi sākumskolas skolotājiem  
„Lasītprasmes attīstīšana sākumskolā” 

Tukuma 2.pamatskolā, 204.kab., plkst.10:00 

Profesionālās pilnveides kursi tautas deju kolektīvu 
vadītājiem, Deju skola “Dzirnas” Rīga, plkst.9.00 

LatSTE konference 2016 
Olimpiskajā centrā, Liepājā 

31.       

   
    

 
Valsts Izglītības informācijas sistēmā: 

Datums tiks precizēts - Tukuma, Engures un Jaunpils novadu interešu izglītības izglītojamie Valsts Izglītības informācijas sistēmā (VIIS). 

Iesniegt: 
Līdz 05.10.2016. Tukuma Mākslas skola, Tukuma Mūzikas skola un Tukuma Sporta skola – skolas direktora apstiprinātu pārskatu par Tukuma novada pagastu teritorijās 

dzīvojošo audzēkņu apmeklējumu septembra mēnesī. 

Līdz 07.10.2016. 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 septembra mēnesī. 

Līdz 12.10.2016. darbus Tukuma, Engures un Jaunpils novadu vispārizglītojošo skolu skolēnu veidoto vizuālās reklāmas plakātu konkursam Tukuma novada Izglītības 

pārvaldē, Šēseles ielā 3, Tukumā, A.Dembovskai. 

Iesūtīt: 
Līdz 05.10.2016. informāciju par izglītojamajiem, kuri septembrī bez attaisnojoša iemesla neapmeklēja izglītības iestādi, Marijai Kazakovai uz 
e-pastu: marija.kazakova@tukums.lv. 
 
Līdz 05.10.2016. informāciju par pirmsskolas vecuma bērnu vidējo apmeklējumu Marijai Kazakovai uz e-pastu: marija.kazakova@tukums.lv  

 

Līdz 10.10.2016. Diagnosticējošā darba 1.klasei latviešu valodā, matemātikā rezultātu iesūtīšana MA vadītājai Ilzei Ķēniņai uz e-pastu ilzek25@inbox.lv  

 
Līdz 31.10.2016. ziņas par 9.,12.klašu absolventu tālākizglītību (pēc noteiktas formas www.tip.edu.lv slēgtajā vietnē, sadaļā veidlapas (lūdzu veidlapās neko ārā nedzēst. 
Iestādes īsto nosaukumu iespējams pārbaudīt www.niid.lv)) uz e-pastu: marita.berzina@tukums.lv  
 
Datums tiks precizēts - izglītības iestādes atbildīgās personas kontaktinformāciju, informāciju par reģistrētajiem dalībniekiem un pieteikumu bioloģijas tiešsaistes 
olimpiādei 9. - 12.klasēm, elektroniski jolanta.lerke@tukums.lv 

 
Saņemt:  
Lūdzam izglītības iestādēm organizēt Izglītības pārvaldes plauktiņā ievietoto materiālu izņemšanu vismaz vienu reizi nedēļā, lai nodrošinātu operatīvu informācijas apriti. 
 
Informācija: 
10. - 14.10.2016. Karjeras izglītības nedēļa. Plašāka informācija www.tip.edu.lv  
 

mailto:ilzek25@inbox.lv


Metodiskās apvienības 
Līdz 03.10.2016. Pieteikšanās reģionālajiem skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgiem (www.jal.lv). Ekonomikas skolotāju MA vadītāja Dace Mustafējeva. 
04.10.2016.  Pieredzes apmaiņas seminārs Dzirciema internātpamatskolā vides izglītības un sociālo zinību skolotājiem. Pieteikties elektroniski līdz 27.09. vesmak@inbox.lv.  
Izbraukšana no Talsu ielas 4. (Precizēta informācija par norisi un izbraukšanas laiku būs IP mājas lapā). 
 
Izstādes: 

Līdz 12.10.2016. Tukuma novada Domes ēkā, Talsu ielā 4, Tukumā apskatāma Jaņa Rozentāla Mākslas vidusskolas audzēkņu darbu izstāde. 

No 14.10.2016. Tukuma novada Domes ēkā, Talsu ielā 4, Tukumā apskatāma Tukuma, Engures un Jaunpils novadu vispārizglītojošo skolu skolēnu veidoto vizuālās reklāmas 

plakātu izstāde. 

 

mailto:vesmak@inbox.lv

