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PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA 
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Darba svētki, Latvijas 
Republikas Satversmes 
sapulces sasaukšanas diena 

   

 
 

Latvijas Republikas 
Neatkarības 
atjaunošanas diena  
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Zēnu koru salidojums. 
Jelgavā 
 
Filozofijas un 
kulturoloģijas skolotāju, 
metodisko apvienību 
vadītāju seminārs.  
VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā 
plkst.10.30. – 14.00 

Eiropas dienai veltīts 
vācu valodas pasākums 
5.-9. klašu skolēniem 
Tukuma Raiņa ģimnāzijā 
plkst.10.00 - 13.00 
 
Mājturības un tehnoloģiju 
skolotāju metodisko 
apvienību vadītāju 
seminārs. 
Rīgas Centra 
daiļamatniecības 
pamatskolā 
Aspazijas bulvārī 34, Rīgā 
plkst.10.00 – 15.00 
 
Vieglatlētikas 4-cīņa 
„Draudzība” 
1999./2000.g.dz. 
Bauskas novadā 
plkst.11.00 

Vizuālās mākslas un 
vizuāli plastiskās 
mākslas skolotāju 
pieredzes apmaiņas 
izbraukuma seminārs 
Lapmežciemā. 
(informācija par 
izbraukšanu un dienas 
kārtību IP mājas lapā 
www.tip.edu.lv) 

5.-9.klašu koru skate 
Rīgā. 
 
Ekonomikas, 
komerczinību skolotāju, 
MA vadītāju seminārs. 
Rīgā (norises vieta tiks 
precizēta) 
plkst.10.30 – 15.00 

   
 
 

Mātes diena 

 
 

 
 
 
 

http://www.tip.edu.lv/
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 VI mājturības un 

kokapstrādes 
tehnoloģiju plenērs. 
Dzirciema speciālajā 
internātpamatskolā 

(informācija par 
izbraukšanu un dienas 
kārtību IP mājas lapā 
www.tip.edu.lv ) 
 
Sporta skolotāju 
pieredzes apmaiņas 
seminārs  

Saldū 
plkst.10.00 
 
Tukuma, Engures un  
Jaunpils novadu 
skolēnu parlamenta 
pārstāvju tikšanās, 
NOSLĒGUMA PASĀKUMS 

kopā ar jauniešu 
organizāciju JASMA. 
Jauniešu centrā 
Sporta ielā 1, Tukumā  
plkst.15.00  
(mājas darbs! Sīkāka 
informācija e-pastos) 

 

Starptautiskā  
ģimenes diena 

 
 
VI mājturības un 
kokapstrādes tehnoloģiju 
plenērs. 
Dzirciema speciālajā 
internātpamatskolā 
(informācija par 
izbraukšanu un dienas 
kārtību IP mājas lapā 
www.tip.edu.lv ) 
 
Ģeogrāfijas skolotāju 
pieredzes apmaiņas 
izbraukuma seminārs. 
(informācija par 
izbraukšanu un dienas 
kārtību IP mājas lapā 
www.tip.edu.lv ) 
 
Inovatīvās pieredzes 

skolas pasākums „Mācīties 
dabaszinības ir 
interesanti!” 
Tukuma 2.pamatskolā 
plkst. 11.00 

Lekcija ekonomikas 
skolotājiem 
„Ekonomiskās izglītības 
iespējas RPIVA”  
Tukuma 2.vidusskolā 
plkst.10.00  
 
Mūzikas skolotāju 
pieredzes apmaiņas 
izbraukuma seminārs. 
(informācija par 
izbraukšanu un dienas 
kārtību IP mājas lapā 
www.tip.edu.lv). 
 
Vieglatlētika 
„Vidusskolu kauss” 
1993./1996.g.dz  

Bauskas novadā 
plkst.11.00 

 
„Jauno vieglatlētu 
kauss” 
1997./1998.g.dz. 
Bauskas novadā 
plkst.11.00 

   

Vasarsvētki 
 

http://www.tip.edu.lv/
http://www.tip.edu.lv/
http://www.tip.edu.lv/
http://www.tip.edu.lv/
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 Audzināšanas darba 
speciālistiem 
praktikums – tikšanās 
„Profesionālās 
programmas 
„Ēdināšanas 
pakalpojumi” 
realizācijas 
iepazīšana”. 
Tukuma Speciālajā 
internātpamatskolā 
plkst.13.00 
Pieteikties individuāli 
evita.korna@t2v.lv  
 
Futbols 
2001./2002.g.dz.  
Pūres pamatskolā 
plkst.9.30 

 Tukuma novada  
PMK sēde. 
IP, 306.kab. 
Talsu ielā 4, Tukumā 
plkst.13.00 
 

Zēnu koru salidojums 
Cēsīs 

Zēnu koru 
salidojums 
Cēsīs 

 

27 28 29 30 31   
 
 
 
 
 

 Vieglatlētika „C” un „D” 
2000./2001.g.dz. un 
2002./2003.g.dz.  

Jelgavā 
plkst.11.00 
 

Tukuma novada PMK 
sēde. 
IP, 306.kab. 
Talsu ielā 4, Tukumā 
plkst.13.00 

  

Skolēnu apbalvošanas 
pasākums par 
sasniegumiem mācību 
darbā, skolēnu 
zinātniski pētnieciskā 
darbībā un 
profesionālās ievirzes 
izglītībā.  
Tukuma 2.pamatskolā 
plkst.13.00  

    

Iesniegt: 
 Skolēnu apbalvošanai ar naudas balvu par sasniegumiem mācību darbā, SZPD un profesionālās ievirzes izglītībā atbilstīgi Tukuma novada Domes 22.12.2011. 

noteikumiem Nr.25 „Par Tukuma novada izglītības iestāžu izglītojamo apbalvošanu ar naudas balvu” (Noteikumi ar 25.04.2013. grozījumiem pieejami 
www.tip.edu.lv ). Skolas direktors nodrošina dokumentu iesniegšanu IP sekretārei: 
- līdz 24.maijam iesniedz aizpildītu iesnieguma veidlapu (1.pielikums) par skolēniem, kuri beiguši 12.klasi ar izcilām sekmēm (8,9,10 balles) un iesniegumus 

(4.pielikums); 
- līdz 10.maijam iesniedz aizpildītu iesnieguma veidlapu (2.pielikums) par skolēniem, kuri saņēmuši 1., 2., 3.vietu vai Atzinību valsts un reģionu mācību 

priekšmetu olimpiādēs, valsts atklātajos mācību priekšmetu konkursos, skolēnu zinātniski pētnieciskajās konferencēs vai izvirzīti dalībai Starptautiskajā 
olimpiādē, klāt pievienojot dokumenta kopiju, kas apliecina skolēna sasniegumus un iesniegumus (4.pielikums);  

- Par sasniegumiem mākslā, mūzikā un sportā katra profesionālās ievirzes skola līdz 24.maijam iesniedz iesnieguma veidlapu (3.pielikums), norādot 3 – 5 
skolēnus, kuri guvuši izcilus panākumus mākslā, mūzikā vai sportā, klāt pievienojot dokumenta kopiju, kas apliecina skolēna sasniegumus un iesniegumus 
(4.pielikums). 

 Līdz 10.06.2013.  pieteikumu ar pielikumiem Tukuma, Jaunpils un Engures novadu balvai izglītībā „GADA SKOLOTĀJS” (Nolikums pieejams www.tip.edu.lv), 
IP sekretārei, 304.kab. 

mailto:evita.korna@t2v.lv
http://www.tip.edu.lv/
http://www.tip.edu.lv/


 
Iesūtīt: 

 Līdz 05.05.2013.  elektroniski tabulu par izglītojamiem, kuri bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi (informēt arī, ja nav kavētāji) IP juristei 
Kristīnei Loginai, kristine.logina@tukums.lv 

 Līdz 10.05.2013. elektroniski informāciju par 9. un 12.klases izlaiduma datumu, laiku un vietu IP sekretārei uz e-pastu: izglitiba@tukums.lv  
 Līdz 07.06.2013.  anketas audzināšanas darba izvērtējums un analīze 2012./2013.m.g. Evitai Kornai evita.korna@t2v.lv 

 
Informācijai: 

 No 30.04. līdz 04.05.2013. Tukuma, Engures un Jaunpils novadu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu darbu izstāde „Ziedoņa pieskāriens”, 
Tukuma novada Domē, Talsu ielā 4, un Tukuma bibliotēkā Šēseles ielā 3. 

 No 07.05.2013. līdz 15.05.2013. Tukuma, Jaunpils un Engures novada pārbaudes darbs krievu valodas (svešvaloda) 8.klasēm. Papildinformācija par pārbaudes 
darbu IP mājas lapā www.tip.edu.lv . Krievu valodas skolotāju MA vadītāja S.Brasnujeva. 

 Maijā Tukuma, Jaunpils un Engures novada pārbaudes darbs informātikā 7.klasei. Izpildes laiks: skola izvēlas savam darbā režīmam atbilstīgu izpildes laiku. Līdz 
17.06.2013. PD rezultātu analīzi iesūtīt informātikas skolotāju MA vadītājam Uģim Bērziņam elektroniski: e-pasts ugis.berzins@t2v.lv 
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