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PASĀKUMU PLĀNS
2013.gada MARTAM

MARTS
PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SESTDIENA

SVĒTDIENA

1.

2.

3.

9.

10.

Tukuma, Engures un
Jaunpils novadu
skolu direktoru
sanāksme.
Tukuma speciālajā
internātpamatskolā
Raudas ielā 6, Tukumā
plkst.9.45

4.

5.
Novada atklātā
kombinētā olimpiāde
1.,2.klasēm.
Tukuma 2.pamatskolā
plkst.10.00

6.
Vācu valodas skolotāju
metodisko apvienību
vadītāju seminārs.
Gētes institūtā,
Torņa ielā 1, Rīgā

7.
Audzināšanas darba
speciālistu konsultatīvās
padomes sanāksme.
Tukuma 2.vidusskolā
plkst.14.00

8.
Starptautiskā
sieviešu diena

(ieeja no Klostera ielas)

Volejbols (1997.g. dzim. plkst.10.00-15.00
un jaunāki).
Jelgavas novadā
plkst.10.00

Sadancošanās
„Zemgales bļoda”
3.-4.kl.; 5.-6.kl.;
10.-12.kl.
Slampes Kultūras pilī
plkst.9.00-15.00

Tukuma, Engures un
Jaunpils novadu skolēnu
parlamenta pārstāvju
tikšanās.
Jauniešu centrā
Sporta ielā 1, Tukumā
plkst.15.00
IP darbinieku un MA vadītāju pirmsakreditācijas vizīte Irlavas vidusskolā.
MA vadītāju stundu vērošana, konsultācijas.
(Saskaņots stundu vērošanas grafiks un informācija par transportu IP mājas lapā)

Vokālās mūzikas
konkurss „Balsis”
Zemgales novadā
2.kārta.
Jelgavas 4.vidusskolā
Akmeņu ielā 1, Jelgavā

11.
Tukuma novada
pirmsakreditācijas
vizīšu noslēguma
saruna.
IP Zālē,
Talsu ielā 4, Tukumā
- Milzkalnes
sākumskolai
plkst.14.00
- Jaunpils vidusskolai
plkst.15.00
- Irlavas vidusskolai
plkst.16.00.

Sarunā piedalās –
izglītības iestāžu
administrācija, IP
darbinieki un MA
vadītāji.
Tukuma, Engures un
Jaunpils novadu
vizuālās un vizuāli
plastiskās mākslas
konkurss „Kur saulīte
rotājās”1.kārta.
Tukuma Kultūras namā

18.
Latviešu valodas un
literatūras skolotāju
MA vadītāju seminārs.
Daugavpils 6. un
16.vidusskolā
plkst.10.00-16.00

12.
Tukuma, Engures un
Jaunpils novadu
skolēnu skatuves runas
un literāro uzvedumu
konkurss „Ievelc dziļā
elpā Latviju!”.
plkst.10.00
Tukuma novada Domē,
Konferenču zālē

13.
Novada atklātā
ģeogrāfijas olimpiāde
8.klasēm.
Tukuma Raiņa
ģimnāzijā plkst.10.00

Tukuma novada PMK
sēde.
IP, 306.kab.
Talsu ielā 4, Tukumā
plkst.14.30 PĀRCELTA uz
12.03.2013.

Drošie un veiklie
(2002./2003.g.dzim.).
Bauskas novadā
plkst.9.30
Tukuma novada PMK
sēde.
IP, 306.kab.
Talsu ielā 4, Tukumā
plkst.13.30

19.

Novada atklātā krievu
valodas (svešvaloda)
olimpiāde 8.,9. klasēm
un 10.-12.klasēm (A un
B grupās).
Tukuma E.Birznieka Upīša 1.pamatskolā
plkst.10.00
Tukuma, Engures un
Jaunpils novadu
datorgrafikas un
datorapmācības
pulciņu zīmējumu

Novada atklātā
matemātikas olimpiāde
3., 4.klasēm.
Tukuma 2.pamatskolā
plkst.10.00
Valsts fizikas olimpiāde
9.-12.klasēm. Rīgā

Florbols
(1997./1998.g.dzim.).
Irlavas sporta namā
plkst.9.30

Latviešu valodas un
literatūras skolotāju
MA vadītāju seminārs.
Daugavpils 6. un
16.vidusskolā
plkst.10.00-16.00

14.

Seminārs sociālo zinību
skolotājiem.
IP zālē plkst.15.00
"Uzņēmējspēju un
uzņēmību veicinošs mācību
process".

20.
Reģiona vācu valodas
olimpiāde 8.klasēm.
Tukuma E.Birznieka Upīša 1.pamatskolā
plkst.10.00
Valsts matemātikas
olimpiāde
9.-12.klasēm. Rīgā
Valsts atklātās
mūzikas olimpiādes
3.reģiona posms
5.-12.klasēm.
Jelgavā, Jelgavas
4.pamatskolā
plkst.11.00

21.

15.

23.

24.

Valsts ģeogrāfijas
olimpiāde
10.-12.klasēm.
Rīgā

Pūpolsvētdiena

Seminārs direktoru
vietniekiem mācību
darbā.
Lektors M.Kokare
IP Zālē
plkst.9.30 – 13.00
Krievu valodas
(svešvalodas) skolotāju
metodisko apvienību
vadītāju seminārs.
Baltijas Starptautiskā
akadēmijā
Lomonosova ielā 1, Rīgā
plkst.10.00-15.00

22.
Valsts ģeogrāfijas
olimpiāde 10.12.klasēm. Rīgā

Valsts matemātikas
olimpiāde 9.-12.klasēm.
Rīgā

Krievu valodas (dzimtās)
un literatūras skolotāju
metodisko apvienību
vadītāju seminārs.
Rīgas 54.vidusskolā
Baltā ielā 22, Rīgā
plkst.11.00 – 15.00

Vizuālās mākslas skolotāju
metodisko apvienību
vadītāju seminārs.
LNMM, izstāžu zālē

17.

Valsts fizikas olimpiāde
9.-12.klasēm. Rīgā

Reģiona SZPD konference.
Jelgavā
plkst.10.00

Sākumskolas pētniecisko
darbu skates-konkursa
komisijas iepazīšanās ar
konkursa darbiem, darbu
lasīšana.
Tukuma 2.pamatskolā
124.kab.
plkst.14.00

16.

Ģeogrāfijas skolotāju,
MA vadītāju seminārs.
LU Ģeogrāfijas un Zemes
zinātņu fakultātē
plkst.10.00 – 15.00

Ģeogrāfijas
skolotāju, MA
vadītāju
seminārs.
LU Ģeogrāfijas un
Zemes zinātņu
fakultātē
plkst.10.00–15.00

konkurss „Lielo dienu
gaidot…”
IP, 3.stāvā,
Talsu iela 4, Tukumā

"Arsenāls",
Torņa ielā 1, Rīgā
plkst.10.00 – 14.00
Tukuma, Engures un
Jaunpils novadu skolu
5.-9.kl. koru konkurss
„Dziesmai būt”.
Tukuma 2.pamatskolā
plkst.11.00

Florbols (vsk.).
Irlavas sporta namā
plkst.9.30
Minibasketbols
(2002./2003.g.dzim.).
Ķekavas novadā
plkst.10.00

25.
Novada atklātā vizuālās
mākslas olimpiāde
1.-12.klasēm.
Tukuma 2.vidusskolas
sākumskolā
plkst.9.30 – 13.30

26.
Sākumskolas skolotāju
metodisko apvienību
vadītāju seminārs.
(Norises vieta tiks
precizēta)
plkst.10.00

Latviešu valodas un
literatūras skolotāju
MA pieredzes apmaiņas
seminārs.
Tukuma 2.vidusskolā
plkst.10.00-13.00
Filozofijas, psiholoģijas
un ētikas skolotāju
pieredzes seminārs.
Tukuma 2.vidusskolā
25.kab.
plkst.10.00

27.
Padomes sēde AK
priekšsēdētājiem.
Talsu ielā 4, Tukumā
Sēžu zālē (2.stāvā)
plkst.10.00
Seminārs Tukuma,
Jaunpils un Engures
novadu skolotājiem,
kuriem ir skolēni ar
uzvedības
traucējumiem.
Tukuma Vakara un
neklātienes vidusskolā
plkst.10.00
Seminārā piedalīsies
Jelgavas Iekļaujošās
izglītības atbalsta
centra speciālisti

28.

29.

30.

31.

Zaļā ceturtdiena

L i e l ā p i ek t di en a

K l us ā
s e st di e na

P irm ās
L i e l di en a s

Tukuma, Engures un
Jaunpils izglītības iestāžu
metodiskā diena.
Tukuma 2.pamatskolā
plkst.10.00
Pieteikšanās un darba kārtība
www.tip.edu.lv no 10.marta

1.aprīlis

Otr ās
L i e l di en a s

Iesniegt:


Līdz 13.03.2013.

iesniegt darbus Tukuma, Engures un Jaunpils novadu datorgrafikas un datorapmācību pulciņu audzēkņu darbu izstādei „Lielo dienu
gaidot…” IP metodiķei Angelikai Dembovskai (303.kab.)



Līdz 15.03.2013.

noformētus (iesieti/iespirāļoti) skolēnu pētnieciskos darbus sākumskolas MA vadītājai Daigai Budreikai Tukuma 2.pamatskolā (124.kab.)



Līdz 22.03.2013.

nepieciešamos dokumentus skolēnu atbrīvojumiem no valsts pārbaudes darbiem 9.klašu skolēniem (atb. 11.03.03. MK noteikumiem Nr.112
(http://www.likumi.lv/doc.php?id=72894), IP Maritai Bērziņai 305.kab.

Iesūtīt:
 Līdz 05.03.2013.

elektroniski tabulu par izglītojamiem, kuri bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi (informēt arī, ja nav kavētāji) IP
juristei Kristīnei Loginai, kristine.logina@tukums.lv

Iesūtīt pieteikumus olimpiādēm:
(pieteikuma veidlapa tikai 2012./2013.m.g. olimpiāžu norises kārtība, 2.pielikums, programmā Excel) IP metodiķei Jolantai Lerķei
elektroniski jolanta.lerke@tukums.lv):
Iesūtīšanas datums
Līdz 05.03.2013.

Olimpiādes nosaukums
atklātā novada krievu valodas (svešvaloda) olimpiāde

Klašu grupa
8.,9.klašem (A un B grupās)

Līdz 05.03.2013.

atklātā novada krievu valodas (svešvaloda) olimpiāde

10. - 12.klasēm (A un B grupās)

Līdz 11.03.2013.

atklātā novada vizuālās mākslas olimpiāde

1. - 4.klasēm

Līdz 11.03.2013.

atklātā novada vizuālās mākslas olimpiāde

5. - 12.klasēm

Līdz 19.03.2013.

atklātā novada latviešu valodas olimpiāde

3.klasēm

Līdz 19.03.2013.

atklātā novada latviešu valodas olimpiāde

4.klasēm

Līdz 20.03.2013.

atklātā novada angļu valodas olimpiāde

7.,8.klasēm

Līdz 21.03.2013.

atklātā novada politikas olimpiāde

12.klasēm

Līdz 27.03.2013.

atklātā novada informātikas olimpiāde

7.klasēm

Piezīmes

Pieteikt:
 Līdz 14.03.2013.

elektroniski Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu 5.-9.klašu koru konkursam „Dziesmai būt!”, mūzikas MA vadītājai Dacei Perševicai,
e-pasts: dacepers@gmail.com

Informācijai:


26.03.-28.03.2013. Centralizētais eksāmens angļu valodā (IP 18.02.2013. rīkojums Nr.23-d, - aktuāls arī pamatskolām, jo iesaistīti lielākā daļa novadu angļu
valodas skolotāji).



Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas darbs – stundu vērošana pie pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 4.kvalitātes
pakāpes pretendentiem pēc plānotā grafika (grafiks – IP mājas lapā). Tukuma, Jaunpils un Engures novadu pedagogu profesionālās kvalitātes novērtēšanas komisijas
priekšsēdētāja J.Lerķe



Par pasākumiem Tukuma novada Multifunkcionālajā Jaunatnes iniciatīvu centrā www.tukumajauniesucentrs.lv vai www.draugiem.lv/tukumajauniesucentrs/, vai
personīgi pie Jaunatnes lietu speciālistes - Daces Laukmanes, tālr. +371 63115175, mobilais tālrunis: +371 29191694, e-pasts: dace.laukmane@tukums.lv

