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PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA 

     1 2 
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IP darbinieku un MA vadītāju pirmsakreditācijas vizīte Zemgales vidusskolā. 
(Saskaņots grafiks IP mājas lapā www.tip.edu.lv ) 

Valsts atklātā mūzikas 
olimpiāde 5.-12.klasēm, 
2.kārta. 
Tukuma 2.pamatskolā 
plkst.10.00 

Novada matemātikas 
olimpiāde 9.-12. 
klasēm. 
Tukuma Raiņa 
ģimnāzijā  
plkst.10.00 
 

Angļu valodas 
skolotāju MA vadītāju 
seminārs.  
Valsts izglītības satura 
centrā,  
Strūgu ielā 4, Rīgā 
plkst.10.00 
 

Jaundeju konkurss " 
Mēs un deja"  VEF 
Kultūras pils, plkst. 
14.45 Metodiķe 
Madara Augule 

  

 
 

 
 
 

 

Tautas bumba. 
(2002./2003. g. dzim.)  
Dobeles nov.  
plkst.11.00 
 

Telpu četrcīņa 
(2004.g.dzim. un 
jaunāki)  
Pūres pamatskolā 
(I.Rubena) 
plkst.9.30 

Volejbols  
(2002./2003.g. dzim.).  
Tumes vidusskolā 
(G.Auziņš) 
plkst.9.30 

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


 

10 11 12 13 14 15 16 

Filozofijas, ētikas un 
psiholoģijas skolotāju 
pieredzes apmaiņas 
seminārs - praktikums. 
(Pārcelts no 
20.01.2014.) 1.daļa - 
Tukuma 2.vidusskolā, 
25.kabinetā plkst.9.00 
2.daļa – Zantes Krīžu 
centrā.  
(informācija IP mājas lapā 
www.tip.edu.lv) 

Novada ķīmijas 
olimpiāde 9.-
12.klasēm.  
Tukuma Raiņa ģimnāzijā 
plkst.10.00 
 

Volejbols (1998.g.dzim 
un jaunākiem).  
Džūkstes pamatskolā 
(P.Zīriņš) 
plkst.9.30 
 
Tukuma novada  
PMK sēde. 
IP, 306.kab. 
plkst.13.15 
 

Novada atklātā 
ģeogrāfijas olimpiāde 
7.klasēm. 
Tukuma Raiņa ģimnāzijā 
plkst.10.00 
 

Vācu valodas skolotāju 
MA vadītāju seminārs. 
Gētes institūtā, Rīgā, 
Torņa ielā 1 (ieeja no 
Klostera ielas) 
plkst.10.00 

Seminārs direktoru 
vietniekiem mācību 
darbā. IP zālē 
plkst.10.00  
PĀRCELTS uz 
27.03.2014. 
 

Seminārs kulturoloģijas 
skolotājiem.  
Tukuma Raiņa ģimnāzijā 
plkst.10.00 
 

Kursi pirmsskolas 
izglītības skolotājiem 
(2.daļa). 
Tukuma 2.vidusskolā 
Konferenču zālē 
plkst.9.00 
 

Seminārs - praktikums 
koru un ansambļu 
kolektīvu vadītājiem, 
mūzikas skolotājiem. 
Majoru vidusskolā, 
Jūrmalā 
plkst.11.00  
(informācija IP mājas lapā 
www.tip.edu.lv) 
 

" Būšu liels"  
Lapmežciemā. 
Pirmsskolas un 1.-2. 
klašu deju kolektīvu 
sadancošana.   
plkst.9.00 
 

Tukuma novada 
skolēnu parlamenta 
apmācību seminārs. 
Jauniešu centrā,  
Sporta ielā 1 
plkst.14.30 

Jauno vides pētnieku 
foruma „Skolēni 
eksperimentē” 
1.kārta.  
IP zālē 
plkst.10.00 
 
Vides izziņas spēļu 
konkurss „Iepazīsti 
vidi” 1.kārta. 
IP zālē 
plkst.10.00 
 
 

Vokāli instrumentālajiem ansambļiem 
VIA un popgrupu konkurss RPIVA 
Skatīt VISC nolikumu 

 
 
 

 

http://www.tip.edu.lv/
http://www.tip.edu.lv/
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Volejbols vidusskolām 
(1994.-1997.g.dzim.).  
Jelgavas novadā 
plkst.10.00 
 
  

Vides izziņas spēļu 
konkurss „Iepazīsti vidi” 
1.kārta. 
Tukuma 2.pamatskolā 
plkst.10.00  
PĀRCELTS UZ 
14.02.2014. 

Seminārs vizuālās 
mākslas skolotājiem. 
Tukuma 2.vidusskolas 
sākumskolā 
plkst.10.00 
 

Seminārs sociālo zinību 
skolotājiem. Tēma: 

„Globalizācija. Latvija 
pasaulē. Gatavošanās 
olimpiādei.”  

Tukuma 2.vidusskolā 
plkst.10.00 
 
Mazo mūzikas 
kolektīvu skate – 
festivāls. 
Tukuma 2.pamatskolā 
plkst.11.00 
 

„Lāses kausa 2014” 
izcīņa volejbolā 
1.posms.  
Tukuma sporta un 
atpūtas kompleksā 
plkst.10.00 

Novada atklātā 
matemātikas 
olimpiāde 5.-
8.klasēm.  
Tukuma E.Birznieka - 
Upīša 1.pamatskolā 
plkst.10.00 
 

Seminārs 
ekonomikas, 
komerczinību 
skolotājiem.  
LU Ekonomikas un 
vadības fakultātē,  
Uzņēmējdarbības 
mācību centrā 
plkst.11.00 
 

Tukuma novada 
3.Jauniešu forums. 
Tukuma novada Domē 
plkst.13.00 -19.00 
(Sīkāka informācija par 
dalību e-pastos) 

  

24 25 26 27 28   
 Pirmsakreditācijas 

vizītes noslēguma 
saruna ar Zemgales 
vidusskolas 
administrāciju, IP 
darbiniekiem un MA 
vadītājiem.  
IP zālē plkst.15.30 
ATCELTA 
 

Drošie un veiklie 
(2003./2004.g.dzim.)  
Zemgales vidusskolā 
(U.Zvirbulis) 
plkst.9.30  
 

Vokālās mūzikas 
konkurss „Balsis” 
I kārta.  
Tukuma 2.pamatskolā 

Novada vācu valodas 
olimpiāde 8.klasēm. 
Tukuma Raiņa ģimnāzijā 
plkst.10.00 
 

Vācu valodas skolotāju 
seminārs. 
Tukuma Raiņa ģimnāzijā 
plkst.10.30 
 

Jauno basketbolistu 
kauss 
(2000./2001.g.dz.). 
Kandavas novadā 
plkst.10.00 

Valsts atklātā filozofijas 
olimpiāde 10.-
12.klasēm (II kārta). 
Tukuma 2.vidusskolā 
plkst.10.00 
 

Novada SZPD 
konference.  
Tukuma Raiņa ģimnāzijā 
plkst.12.00 
 

Vokālās mūzikas 
konkurss „Balsis” 
I kārta.  
Tukuma 2.pamatskolā 
plkst.11.00  
PĀRCELTS  uz 
25.02.2014. 
 

Seminārs 
logopēdiem. Tēma -
Miofunkcionālās 
terapijas iespējas 
runas un sakodiena 
traucējuma 
gadījumos.  
IP Zālē 
plkst.10.00 
 

Valsts atklātā 
mūzikas olimpiāde 
5.-12.klasēm  
(III kārta).  
Jelgavā 
 

 
 
 

 



plkst.11.00  
Seminārs mājturības 
un tehnoloģiju 
(zēniem) skolotājiem   
Tukuma 2.vidusskolā 
plkst.10.00  
 

 
Iesūtīt pieteikumus olimpiādēm: 
 

(pieteikuma veidlapa tikai 2013./2014.m.g. olimpiāžu norises kārtība, 2.pielikums, programmā Excel) IP metodiķei J. Lerķei elektroniski 
jolanta.lerke@tukums.lv ): 

Iesūtīšanas datums Olimpiādes nosaukums Klašu grupa Piezīmes 

Līdz 13.02.2014. filozofija 11., 12.klasēm Valsts atklātā (II posms) 

Līdz 07.02.2014. matemātika 5. - 8.klasēm novada atklātā  

Līdz 12.02.2014. vācu valoda 8. klasēm  novada 

Līdz 24.02.2014. latviešu valoda 3.klasēm novada atklātā 

Līdz 24.02.2014. latviešu valoda 4.klasēm novada atklātā 

Iesūtīt pieteikumus SZPD: 
 

(skat. pieteikuma veidlapa tikai 09.01.2014. iekšējie noteikumi Nr.32 „Tukuma novada 38.SZPD konferences organizēšana un norises kārtība 
2013./2014.m.g.”, 3.pielikums, programmā Excel) IP metodiķei J.  Lerķei elektroniski  jolanta.lerke@tukums.lv ): 
 

Iesūtīšanas datums SZPD nosaukums Klašu grupa Piezīmes 

Līdz 11.02.2014. Tukuma novada 38.SZPD konference 8.-12.klasēm  

Iesūtīt: 
 

 Līdz 01.02.2014. pieteikuma anketu tautu deju kolektīvu sadancošanās pasākumam „Būšu liels” Lapmežciemā. Metodiķei M. Augulei, 
madara_augule@inbox.lv Pieteikumu anketas pedagogiem tiks nosūtītas uz e-pastu.  

 Līdz 05.02.2014.  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). 

 Līdz 07.02.2014. pieteikuma anketu (skatīt nolikumā) 1.kārtas konkursam „Skolēni eksperimentē” metodiķei interešu izglītības jautājumos A. Dembovskai, 
angelika.dembovska@tukums.lv  

 Līdz 07.02.2014. pieteikuma anketu (skatīt nolikumā) Tukuma, Engures un Jaunpils novadu mazo mūzikas kolektīvu skatei – festivālam metodiķei 
D. Perševicai, dacepers@gmail.com   

 Līdz 10.02.2014. pieteikuma anketu (skatīt nolikumā) Tukuma, Engures un Jaunpils novada vokālās mūzikas konkursam „ Balsis” metodiķei D. Perševicai, 
dacepers@gmail.com 

 Līdz 11.02.2014. pieteikuma anketu (skatīt nolikumā) 1.kārtas konkursam „Iepazīsti vidi” metodiķei interešu izglītības jautājumos A. Dembovskai, 
angelika.dembovska@tukums.lv  

 Līdz 25.02.2014.  sākumskolas 3.klašu valsts diagnosticējošā darbā izvērtējumus sākumskolas MA vadītājai D. Budreikai elektroniski didod@inbox.lv 
 

 Līdz 28.02.2014. pedagogu metodiskos darbus Tukuma 2.vidusskolā E. Kornai elektroniski (nosacījumi – norises kārtībā). E. Korna - audzināšanas darba 
speciālistu MA vadītāja. Tuvāka informācija evita.korna@t2v.lv . 
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Iesniegt: 
 

 Līdz 13.02.2014. skolas atbildīgā persona iesniedz IP 113.kab. (pie IP Zāles) novada SZPD atbildīgajai personai iesietus/iespirāļotus darbus un precizētu 
kopējo darbu sarakstu uz skolas veidlapas IP J. Lerķei 113.kab. (pie IP Zāles). 

 Līdz 14.02.2014.  nepieciešamos dokumentus skolēnu atbrīvojumiem no valsts pārbaudes darbiem (atb. 11.03.03. MK noteikumiem Nr.112 
(http://www.likumi.lv/doc.php?id=72894), IP M. Bērziņai 305.kab. 

 Līdz 28.02.2014. iesietus pedagogu metodiskos darbus Tukuma 2.vidusskolā E. Kornai (nosacījumi – norises kārtībā). E. Korna - audzināšanas darba 
speciālistu MA vadītāja. Tuvāka informācija evita.korna@t2v.lv. 

 
Informācijai: 
 

 Visu mēnesi – pedagogu metodisko darbu izstrāde (nosacījumi – norises kārtībā). E. Korna - audzināšanas darba speciālistu MA vadītāja.  
Tuvāka informācija evita.korna@t2v.lv 

 Februārī pieredzes apmaiņas seminārs mājturības un kokapstrādes tehnoloģiju skolotājiem. Informācija IP mājas lapā www.tip.edu.lv . V. Prancāns - mājturības un 
tehnoloģiju MA vadītājs. 

 Februārī sākumskolas krievu valodas (dzimtās) skolotāju seminārs. Rīgas Ostvalda vidusskola, Dammes iela 20. (datums un laiks tiks precizēts VISC lapā). 
 Ekonomikas mācību priekšmeta popularizēšana – Valentīndienas suvenīru konkurss, reklāmas konkurss. O. Kuzmina - ekonomikas skolotāju MA vadītāja.  
 12.02.2014. Ēnu dienas. O. Kuzmina - ekonomikas skolotāju MA vadītāja. 
 No 17.02.2014. līdz 24.02.2014. novada SZPD konferences ekspertu komisijas pa sekcijām lasa darbus IP Zālē, Talsu ielā 4: 

 
17.02. – 20.02.2014.  no 9.00 līdz 17.00;  
21.02.2014.   no 9.00 līdz 16.00;  
24.02.2014.   no 9.00 līdz 18.00;  

 
 Līdz 18.02.2014. apskatāma izstāde „Burts iedvesmo” Tukuma novada Izglītības pārvaldē 3.stāvā. 
 No 24.02.2014. līdz 26.03.2014. apskatāma gleznotāja Imanta Kalniņa darbu izstāde Tukuma novada Izglītības pārvaldē 3.stāvā. 
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