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MARTS 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA 

     1 2 

     Valsts krievu 
valodas olimpiāde 
10.-12.klasēm 
(svešvaloda). 
Rīgā  

  

3 4 5 6 7 8 9 

Tukuma novada 
atbalsta personāla un 
speciālo izglītības 
programmu 
speciālistiem pieredzes 
apmaiņas seminārs uz 
Talsu krīžu centru. 
Izbraukšana no Tukuma, 
Talsu ielas 4  
plkst.9.15 
Pieteikties pa tālruni -
20191947 
 
Komisijas sēde 
pirmsskolas vecuma  
bērnu uzņemšanai 
izglītības iestādē. 
IP, 306.kab. 
plkst.10.00 

PII vadītāju vietnieku 
sanāksme. 
IP zālē 
plkst.10.00 
 
Florbols 
(1994./1997.g.dzim.). 
Irlavas sporta namā 
plkst.10.00 
 
Volejbols 
(1998.g.dzim un jaunāki) 
Jelgavas novadā 
plkst.10.00  

Valsts vides projektu 
olimpiāde 8.,9.klasēm. 
Rīgā 

Valsts ģeogrāfijas 
olimpiāde  
10.-12.klasēm. 
Rīgā 
 
Ģeogrāfijas skolotāju 
MA vadītāju seminārs. 
Rīgā, Latvijas 
Universitātes 
Ģeogrāfijas un Zemes 
zinātņu fakultātē 
 
Tautas deju kolektīvu 
sadancošana " 
Zemgales bļoda" 
(piedalās 3.-4., 5.-6., 
7.-9., un 10.-12.klašu 
kolektīvi).  
Slampes Kultūras pilī 
ierašanās plkst.9.00 
 

Valsts latviešu 
valodas un literatūras 
olimpiāde 
11.,12.klasēm. 
Rīgā 
 
Novadu kristīgās 
mācības skolotāju 
seminārs. 
Tukuma 2.pamatskolā, 
315.kab. 
plkst.12.00 -15.00  
 
Kursi skolu 
direktoriem.  
Tukuma 2.pamatskolā 
plkst.9.45 
 
Ekonomikas 
skolotājiem 
izbraukuma seminārs 
Rīgā - „Vislatvijas 
skolēnu mācību 
uzņēmumu pavasara 
gadatirgus”.  
Izbraukšana ar 
vilcienu pl.9.30 no 
Tukuma dzelzceļa 

Starptautiskā 
sieviešu diena 

 
 
 
 
 
Apmācības skolu 
parlamenta 
jauniešiem  
„Man patīk, es 
gribu un daru!” 
3.tikšanās, 
noslēgums. 
plkst.17.00  

 

 



stacijas (biļetes 
Tukums-Torņakalns). 
Pulcēšanās plkst.9.15 
Pieteikties pie 
O.Kuzminas līdz 
4.martam 
(t.26464724, 
origin@inbox.lv ) 
 
Apmācības skolu 
parlamenta 
jauniešiem  
„Man patīk, es gribu 
un daru!” 
3.tikšanās. 
Tukuma Jauniešu 
centrā 
Sporta ielā 1 
ierašanās plkst.15.00 

10 11 12 13 14 15 16 

Novada atklātā latviešu 
valodas olimpiāde 
3.,4.klasēm.  
Tukuma 2.pamatskolā 
plkst.10.00 
 
Latviešu valodas un 
literatūras skolotāju 
MA vadītāju seminārs. 
Rīgā, Strūgu ielā 4 

Konsultatīvā vizīte 
pirmsskolas izglītības 
jautājumos. 
(metodiķe M.Kazakova) 
Tumes vidusskolā 
plkst.8.30 
 
Florbols 
(1998/1999.g.dzim) 
Irlavas sporta namā 
plkst .9.30  
 
Vizuālās un vizuāli 
plastiskās mākslas 
darbu izstāde – 
konkurss „Trejdeviņas 
saules lec” 1.kārta 
Tukuma pilsētas 
Kultūras namā 
Lielā ielā 1, Tukumā 

Valsts atklātā 
mājturības un 
rokdarbu tehnoloģiju 
olimpiāde „Gadalaiki - 
pavasaris”  
5.-9.klasēm. (II kārta) 
Rīgā, LU Jūrmalas gatvē 
un Rīgas Amatniecības 
vidusskolā 
 
Drošie un veiklie 
(2002./2003.g.dzim.)  
Bauskas novadā 
plkst.9.30  
 
Tukuma Raiņa 
ģimnāzijas un Talsu 
2.vidusskolas jaukto 
koru draudzības 
koncerts –skate. 
Tukuma Raiņa 
ģimnāzijas zālē 
plkst.16.00 

Valsts matemātikas 
olimpiāde 
9.-12.klasēm. 
Rīgā 
 
Seminārs ekonomikas 
u.c. skolotājiem 
„Dažādas metodes, kā 
ar skolēniem runāt par 
finansu mērķiem un to 
sasniegšanu”.  
Tukuma 2.vidusskolas 
konferenču zālē 
plkst.14.00.-18.00 
(bezmaksas, 
organizators – Finansu 
un kapitāla tirgus 
komisija) 
 
Sociālo zinību 
skolotājiem 
izbraukuma seminārs. 
Saeima –  
Rīgas ūdensapgāde –  
SIA Getliņi.  
Izbraukšana no IP  
Talsu iela 4  
plkst.7.30 

Valsts matemātikas 
olimpiāde  
9.-12.klasēm. 
Rīgā 
 
Vokālās mūzikas 
konkurss „Balsis” 
Jūrmalā (Zemgales 
novads). 
Jūrmalā, Majoru 
vidusskolā,  
Rīgas ielā 3 
plkst.14.00 

  

  

mailto:origin@inbox.lv


 

17 18 19 20 21 22 23 

 
 
 
 
 
 
 

AK priekšsēdētāju 
padomes sēde. 
Tukuma novada Domes 
Sēžu zālē 
Talsu ielā 4, Tukumā 
plkst.10.00 
 
Minibasketbols 
(2002./2003.g.dzim.). 
Ķekavas novadā 
plkst.10.00  
 
Dziesmu svētku koru 
modelēšanas koncerts. 
LU Lielajā aulā Rīgā, 
Raiņa bulvārī – 19, 
plkst.13.00 

Tukuma, Engures un 
Jaunpils skolotāju 
METODISKĀ DIENA. 
Tukuma 2.pamatskolā 
plkst.9.30 
Informācija 
www.tip.edu.lv 

Radošā darbnīca krievu 
valodas skolotājiem 
(metodiskās dienas 
ietvaros – informācija 
www.tip.edu.lv ) „Seno 
tautu rituālu 
izmantošana mūsdienīgā 
svešvalodu stundā 
krievu kultūras 
kontekstā”. 

Skatuves runas un 
literāro uzvedumu 
konkursa 2.kārta. 
Slampes Kultūras pilī 
plkst.10.00 

Novada atklātā 
vizuālās mākslas 
olimpiāde  
1.-12.klasēm.  
Tukuma 2.vidusskolas 
sākumskolā 
plkst.9.30 
 
Izbraukuma seminārs 
latviešu valodas un 
literatūras skolotājiem 
uz Ragaciemu, 
Lapmežciemu. 
Izbraukšana no Tukuma 
tirgus laukuma 
plkst.10.00 

Ķīmijas izglītotāju 
konference "Ķīmijas 
izglītības kvalitātes 
paaugstināšana - ceļi 
un līdzekļi" 
Rīgā 
Informācija 
www.tip.edu.lv 

Valsts atklātā 
filozofijas 
olimpiāde 
10.-12.klasēm.  
(III kārta) 
Rīgā 

 

24 25 26 27 28 29 30 
 Krievu kultūras svētki - 

konkurss 1.-12.klasēm 
„Iepazīstieties, 
Krievija!”.  
Tukuma E.Birznieka – 
Upīša 1.pamatskolā 
plkst.10.00 
 
Florbols (Bērniem ar 
speciālām vajadzībām). 
Irlavas sporta namā 
plkst.9.30  

Reģiona vācu valodas 
olimpiāde8.klasei. 
Jelgavā 
 
Valsts ķīmijas 
olimpiāde  
9.-12.klasēm. 
Rīgā 
 
Novada atklātā 
kombinētā olimpiāde 
1.,2.klasēm.  
Tukuma 2.pamatskolā 
plkst.10.00 
 
Pirmsskolas izglītības 
iestāžu vadītāju 
izbraukuma seminārs 
Izbraukšana no Talsu 
ielas 4 plkst.9.15. 

Seminārs direktoru 
vietniekiem mācību 
darbā.  
IP zālē  
plkst.10.00  ATCELTS 
 
Valsts ķīmijas 
olimpiāde.  
9.-12.klasēm. 
Rīgā 
 
Reģiona SZPD 
konference.  
Jelgavā 
plkst.10.00 
 
Zēnu kora un 5.-
9.klašu koru skate.  
Tukuma 2.pamatskolā 
plkst.11.00 

Kursi skolu 
direktoriem.  
Tukuma 2.pamatskolā 
plkst.9.45 
 
Valsts ķīmijas 
olimpiāde 
9.-12.klasēm. 
Rīgā 
 
Novada atklātā 
matemātikas 
olimpiāde. 
3.,4.klasēm.  
Tukuma 2.pamatskolā 
plkst.10.00 
 
 
 
 

„Lāses kausa – 
2014” izcīņa 
volejbolā 2.posms 
/finālsacensības 
Rīgā, Olimpiskajā 
Skonto hallē (Rīgā, 
Melngaiļa  
ielā1) Tukuma 
Raiņa ģimnāzijas 
jaunietes, Smārdes 
pamatskolas zēni 

 

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


Tukuma novada  
PMK sēde. 
IP, 306.kab. 
plkst.10.00  
PĀRCELTA  UZ 
03.04.2014. 

Datorgrafikas un 
datorapmācības 
pulciņu animācijas 
darbu konkurss 
„Pavasarim atnākot” 
IP mājas lapā 
www.tip.edu.lv 
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Kursi pirmsskolas 
izglītības skolotājiem  
Domes konferenču zālē  
plkst.9.00 
Informācija 
www.tip.edu.lv 

 

      

 
 
Valsts Izglītības informācijas sistēmā -  
 

 Līdz 10.03.2014. Tukuma, Engures un Jaunpils novadu vispārizglītojošo izglītības iestāžu statistikas pārskati (VS, VV) Valsts Izglītības informācijas 
sistēmā  (VIIS) - IP metodiķe informāciju tehnoloģiju jautājumos I.Misjuro; e-pasts: iveta.misjuro@tukums.lv, tālr.63107279, mob.29265381 

 
 
Iesūtīt pieteikumus : 

1. olimpiādēm tikai pieteikuma veidlapu, programmā Excel (IP 10.10.2013. iekšējie noteikumi Nr.31 „Tukuma novada mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas un norises 

kārtība 2013./2014.m.g.” 2.pielikums), IP metodiķei J. Lerķei elektroniski jolanta.lerke@tukums.lv : 
 

Iesūtīšanas datums Olimpiādes nosaukums Klašu grupa Piezīmes 

Līdz 06.03.2014.  Vizuālā māksla 1.-4.klasēm  Novada atklātā olimpiāde 

Līdz 06.03.2014.  Vizuālā māksla 5.-12.klasēm Novada atklātā olimpiāde 

Līdz 12.03.2014. Kombinētā olimpiāde 1.klasēm Novada atklātā olimpiāde 

Līdz 12.03.2014. Kombinētā olimpiāde 2.klasēm Novada atklātā olimpiāde 

Līdz 14.03.2014.  Politika 12.klasēm  Novada atklātā olimpiāde 

Līdz 14.03.2014. Matemātika 3.klasēm Novada atklātā olimpiāde 

Līdz 14.03.2014. Matemātika 4.klasēm Novada atklātā olimpiāde 

Līdz 25.03.2014.  Angļu valoda 7.-8.klasēm  Novada atklātā olimpiāde 

 

2. konkursam: 
Līdz 11.03.2014.  Krievu valoda (svešvaloda) konkurss 1.-12.klasēm   

 

 
Skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi: 
 
Skolēniem, kuru zinātniskie darbi izvirzīti uz Zemgales reģiona SZPD konferenci, līdz 05.03.2014. plkst. 10.00 iesniegt IP Jolantai Lerķei (113.kabinetā) vai elektroniski 
iesūtīt jolanta.lerke@tukums.lv zinātnisko darbu (aizsargātā pdf formātā) un prezentāciju (Power Point).  

Darba nosaukums datnei veidots pēc šāda parauga:  
Vārds_Uzvārds_ Izglītības iestāde  
Prezentācijas nosaukums datnei veidots pēc šāda parauga:  

http://www.tip.edu.lv/
http://www.tip.edu.lv/
mailto:iveta.misjuro@tukums.lv


Vārds_Uzvārds_Izglītības iestāde_prezentācija  
Datnes tiks ievietotas Zemgales reģiona SZPD konferences organizatoru izveidotā e-vidē. Uzstāšanās Jelgavā būs atkarīga no šī iesūtītā materiāla precizitātes.  
Zinātniskie darbi izdrukā jāiesniedz M.Bērziņai novada konferences dienā 27.02.2014. vai IP J.Lerķei 113.kabinetā līdz 05.03.2014. plkst.10.00. 
 
 
 
 
Iesūtīt: 
 

 Līdz 05.03.2014.  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 10.03.2014. elektroniski pieteikums Tautas deju kolektīvu skatei 3.aprīlī. metodiķei M. Augulei madara_augule@inbox.lv 
 Līdz 13.03.2014. elektroniski pieteikumi (skatīt nolikumu, pielikums Nr.1, Nr.2) Zēnu kora un 5.-9.klašu koru 1.kārtas skatei. Metodiķei D. Perševicai 

dacepers@gmail.com 
 Līdz 26.03.2014. elektroniski metodiķei M.Kazakovai marija.kazakova@tukums.lv informāciju par: 

1. plānoto iestādes slēgšanas laiku š.g. vasarā izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu; 
2. bērnu skaitu, kuriem nepieciešams nodrošināt vietu pirmsskolas izglītības iestādē š.g. jūlijā. 

 Līdz 24.03.2014. elektroniski animācijas darbi Datorgrafikas un datorapmācības pulciņu animācijas darbu konkurss „Pavasarim atnākot” metodiķei 
A.Dembovskai angelika.dembovska@tukums.lv    

 
 

Iesniegt: 
 

 Līdz 04.03.2014. darbus vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu 1.kārtas izstādei – konkursam „Trejdeviņas saules lec” metodiķei A. Dembovskai Izglītības 
pārvaldē, Talsu ielā – 4, 3.stāvā, 303.kabinetā. 

 Līdz 14.03.2014.  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. 

 
 
Informācijai: 

 
 

 03.03.2014.-07.03.2014. Tukuma 2.vidusskolā audzināšanas darba speciālistu konsultatīvās padomes (Tumes vidusskola, Tukuma Raiņa ģimnāzija, Tukuma Vakara 
un neklātienes vidusskola, Engures vidusskola, Džūkstes pamatskola) darba grupas sanāksme - pedagogu metodisko darbu izvērtēšana. 

 11.03.2014.-04.04.2014. Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu izstāde – konkurss „Trejdeviņas saules lec” Tukuma pilsētas Kultūras namā, Lielā iela – 1. 
 17.03.2014.-19.03.2014. Centralizētais eksāmens angļu valodā (IP 18.02.2013. rīkojums Nr.23-d, - aktuāls arī pamatskolām, jo iesaistīti lielākā daļa novadu angļu 

valodas skolotāji).  
 Līdz 26.03.2014. apskatāma gleznotāja Imanta Kalniņa personāldarbu izstāde Tukuma novada Izglītības pārvaldē, Talsu ielā – 4, 3,stāvā. 
 28.03.2014.-28.04.2014. Datorgrafikas un datorapmācības pulciņu animācijas darbu konkurss „Pavasarim atnākot” mājas lapā www.tip.edu.lv 

mailto:kristine.logina@tukums.lv
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