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P A S Ā K U M U  P L Ā N S 
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NOVEMBRIS 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA 

   1. 2. 3. 4. 
   Informātikas skolotāju 

pieredzes seminārs 
”LatSte 2012”.  
PĜaviĦu novada ăimnāzijā 
 
Krievu valodas 
(svešvalodas) skolotāju 
metodisko apvienību 
vadītāju seminārs. 
Valmieras Valsts 
ăimnāzijā 
plkst.12.30 
 
Seminārs sociālo zinību 
un veselības mācības 
skolotājiem.  
IP Zālē 
plkst. 10.00 
 
Seminārs novada 
metodisko apvienību 
vadītājiem (kuriem ir 
mācību priekšmetu 
olimpiādes).  
IP Zālē 
plkst. 13.00 
 
Sporta skolotāju 
metodisko apvienību 
vadītāju un sporta 
skolotāju seminārs. 
Jelgavā, Jelgavas sporta 
hallē, Mātera ielā 44a 
plkst. 10.30 

Informātikas skolotāju 
pieredzes seminārs 
”LatSte 2012”.  
PĜaviĦu novada 
ăimnāzijā 
 
Krievu valodas 
(svešvalodas) skolotāju 
metodisko apvienību 
vadītāju seminārs. 
Valmieras Valsts 
ăimnāzijā 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
 

  



5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
 

IP un MA vadītāju pirmsakreditācijas vizīte Tukuma 2.vidusskolā  
 

 

Lāčplēša diena 

  PII vadītāju vietnieku 
sanāksme. 
IP Zālē 
plkst. 10.00 
 
Fizikas skolotāju 
metodisko apvienību 
vadītāju seminārs. 
VISC, Strūgu iela 4, Rīga,  
plkst. 10.00 
 
Tautas deju pedagogu 
repertuāra apguves 
seminārs. 
Rīgā, VEF Kultūras pilī 
plkst. 10.00 
Sīkāka informācija pie 
S.Liepas 

Ăeogrāfijas skolotāju 
seminārs.  
Tukuma RaiĦa 
ăimnāzijā 
plkst. 11.00 
 
Tukuma, Engures un 
Jaunpils novadu 
skolēnu parlamenta 
pārstāvju tikšanās. 
Jauniešu centrā, 
Sporta ielā 1 
plkst.14.00 

Inovatīvās pieredzes 
skolas seminārs 
matemātikas un fizikas 
skolotājiem 
Tukuma 2.pamatskolā 
plkst.8.30. 
 

 

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 
 

IP un MA vadītāju pirmsakreditācijas vizīte Tumes vidusskolā  
Ăeogrāfijas skolotāju 
metodisko apvienību 
vadītāju seminārs. LU 
Ăeogrāfijas un Zemes 
zinātĦu fakultātē 
Rīgā 
plkst. 10.00 

 

 
 
 

 
Latvijas Republikas 
proklamēšanas diena 

 Kulturoloăijas skolotāju 
seminārs.  
Tukuma RaiĦa ăimnāzijā  
plkst. 10.00 
 
Fizikas skolotāju 
informatīvs seminārs. 
Tukuma RaiĦa ăimnāzijā  
plkst. 14.00 
 
Vidusskolu kauss 
basketbolā  
Jaunpils sporta namā 
plkst. 9.30 
 
Profesionālās pilnveides 
seminārs skolēnu 
skatuves  
runas pedagogiem un 
skolu teātru režisoriem 
VISC, Rīgā  
Dace Jurka, 67350810 
dace.jurka@visc.gov.lv 

Direktoru vietnieku 
mācību darbā 
pieredzes apmaiĦas 
izbraukuma seminārs 
Jaunpils vidusskolā. 
Lektors: Jūrmalas 
pilsētas IekĜaujošās 
izglītības atbalsta 
centra darbinieks.  
Jaunpils vidusskolā 
plkst. 10.00 
 
Tukuma, Engures un 
Jaunpils novadu 
skolēnu parlamenta 
mācību seminārs. 
Jauniešu centrā, 
Sporta ielā 1 
plkst. 14.00 
 
 

Vizuālās mākslas 
skolotāju MA seminārs.  
IP Zālē  
plkst. 10.00-12.30 
 
Vizuālās mākslas un 
vizuāli plastiskās 
mākslas pulciĦu 
skolotāju seminārs - 
praktikums.  
IP Zālē  
plkst. 13.00-17.00 
 
Inovatīvās pieredzes 
skolas seminārs ėīmijas 
un bioloăijas skolotājiem 
Tukuma 2.pamatskolā 
plkst.8.30. 
 



19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 
 Basketbols 

1997./98.g.dzim. 
Pūres pamatskolā 
plkst. 9.30 
 
Seminārs MA vadītājiem– 
mācību priekšmetu 
olimpiāžu komisiju 
priekšsēdētājiem. (kuri 
nepiedalījās 01.11.2012. 
seminārā). IP zālē, plkst. 
14.00 

Pirmsskolas izglītības 
skolotājiem, kuri 
strādā ar 5., 
6.gadīgiem bērniem, 
mācību seminārs 
„Interaktīvais disks 
„Raibā pasaule”. 
IP Zālē 
plkst. 10.00 

9.Latvijas zēnu koru 
salidojuma Modelēšanas 
koncerts, seminārs zēnu 
koru diriăentiem un 
mūzikas skolotāju MA 
vadītājiem.  
LU Lielajā aulā, Rīgā 

Matemātikas skolotāju 
informatīvs seminārs. 
Tukuma RaiĦa ăimnāzijā  
plkst. 14.00 

  

26. 27. 28. 29. 30.   
Krievu valodas 
(svešvalodas) skolotāju 
mācību seminārs. 
Tukuma 2.pamatskolā 
plkst. 10.00 
 
Komisijas sēde 
pirmsskolas vecuma 
bērnu uzĦemšanai 
izglītības iestādē. 
IP, 306.kab. 
Talsu ielā 4, Tukumā 
plkst. 13.30 
 

Latvijas un pasaules 
vēstures metodisko 
apvienību vadītāju un 
izglītības koordinatoru 
seminārs.  
Latvijas Nacionālajā 
vēstures muzejā, Pils 
laukumā 3, Rīgā 
plkst. 11.00 
 

Basketbols 
1999./2000.g.dzim. 
Lapmežciema pamatskolā 
plkst. 9.30 
 

Bauskas novada 
mūzikas skolotāju un 
skolu bibliotekāru 
pieredzes apmaiĦas 
seminārs Tukuma 
novadā. (Tukuma 
novada Izglītības 
pārvaldē, Tukuma 
2.vidusskolā, Tukuma 
2pamatskolā, Durbes 
muzejā) 
plkst. 10.30 – 16.00 

Novada bioloăijas 
olimpiāde 
9.,11.,12.klasēm. 
Tukuma RaiĦa ăimnāzijā 
plkst. 10.00 
 
Bioloăijas skolotāju 
seminārs.  
Tukuma RaiĦa ăimnāzijā 
plkst. 10.30 
 
Sākumskolas MK 
vadītāju seminārs. 
Tēma: „Olimpiāžu 
satura veidošana. 
1.klašu diagnosticējošā 
darba analīze”.  
Tukuma E.Birznieka-
Upīša 1.pamatskolā 
plkst.10.00 PĀRCELTS uz 
06.12.2012. 

 
 
 

  

 
 
Iesūtīt: 
 

 

� Līdz 01.11.2012.        iesūtīt ziĦas par 9.,12.klašu absolventu tālākizglītību (pēc noteiktas formas www.tip.edu.lv   /veidlapas, anketas (Lūdzu formās neko ārā 
nedzēst. Trūkstošās izglītības iestādes pierakstīt brīvajās līnijās, aiz iestāžu saraksta)) marita.berzina@tukums.lv  

 
� Līdz 05.11.2012.  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 07.11.2012. elektroniski Tukuma, Engures un Jaunpils novadu vispārējās, speciālās, interešu, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu statistiku par 
ārpusstundu pulciĦiem (Excel tabulā), interešu izglītības metodiėei A.Dembovskai, e–pasts: angelika.dembovska@tukums.lv , mob.25433432 



 
 
� Līdz 09.11.2012. novada diagnosticējošā pārbaudes darbs 1.klasēm 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 13.11.2012.  pieteikumu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pedagogu semināram - praktikumam elektroniski angelika.dembovska@tukums.lv vai mob. 

29180817;25433432. 
 

� Līdz 27.11.2012.  (ieskaitot) - Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu VS-1, VV, VSP-1 (Prof- ISIP, IIP iesniegšanas termiĦš pārcelts uz  
decembri) uz  Valsts Izglītības informācijas sistēmā  (VIIS) - IP metodiėe informāciju tehnoloăiju jautājumos Iveta Misjuro; e-pasts: 
iveta.misjuro@tukums.lv, tālr. 63107279, mob. 29265381  
 

� Līdz 29.11.2012.   darbus 1.valsts atklātajai mājsaimniecība olimpiādei (nolikums IP mājas lapā). J.Lerėe 

� Līdz 30.11.2012.          projektu nedēĜas plānojumu.  M.BērziĦai uz e-pastu: marita.berzina@tukums.lv  

 
� Līdz 30.11.2012.  profesionālās ievirzes izglītības iestādēm iesūtīt informāciju par skolēnu starptautiskajiem sasniegumiem, sasniegumiem valstī un reăionā 

    (1.-3.vietas) 2011./2012.m.g. e-pasts: izglitiba@tukums.lv : 
Vārds, uzvārds / Komanda Konkurss/pasākums Sasniegums (1.-3.vieta) Pedagogs 

Starptautiskie sasniegumi 
...    

Sasniegumi valstī 
...    

 
Iesūtīt pieteikumus olimpiādēm: 
 

(pieteikuma veidlapa tikai 2012./2013.m.g. olimpiāžu norises kārtība, pielikums nr.2, programmā Excel)IP J.Lerėei elektroniski 
 jolanta.lerke@tukums.lv: 

Iesūtīšanas datums Olimpiādes nosaukums Klašu grupa Piezīmes 
Līdz 15.11.2012. bioloăijas olimpiāde 9.,11.,12.klasēm  
Līdz 21.11.2012. vācu valodas olimpiāde 10.-12.klasēm  
Līdz 27.11.2012. informātikas (programmēšanas) olimpiāde 8.-12.klasēm  

 
Informācijai: 

 

� 26.11.2012. VISC mājas lapā publicēs 9.klašu vēstures olimpiādes uzdevumi. J.Lerėe 

� 30.11.2012. Latviešu valodas (skolām, kuras īsteno mazākumtautību izglītības programmu) Valsts olimpiādes 1.kārta. J.Lerėe 

� Ėīmijas skolotāju radošais seminārs bērnu zinātnes centrā „Tehnoannas pagrabi”. Informācija sekos. Ėīmijas skolotāju MA vadītāja I.Dāvidsone, tālr.29114642 

� MārtiĦdienas tirdziĦš skolās, ekonomikas eseju konkurss „Mans hobijs – manas nākotnes bizness” (novembris - marts – novada aktivitāte). Ekonomikas skolotāju MA 

vadītāja O.Kuzmina, tālr.26464724 

� Radošo metodisko darbu izstrāde direktoru vietniekiem audzināšanas darbā un klašu audzinātāju Mk vadītājiem (2012.gada septembris – 2013.gada februāris). Metodisko 

darbu izstrāde audzināšanā un interešu izglītībā (skolās). Tukuma novada audzināšanas darba speciālistu MA vadītāja E.Korna, tālr. 26494714 



� 8.Starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas izstāde „Iekāp Rīgas mākslā” apskatāma Tukuma novada Domē, Tukuma bibliotēkā un Tukuma Mākslas skolā līdz                  

19.novembrim. 


