
               APSTIPRINU 
               Tukuma novada  

               Izglītības pārvaldes vadītāja /paraksts/ 
               (personīgais paraksts) V.Lekse 
                

               2013.gada 27.maijā 

P A S Ā K U M U  P L Ā N S 
2013.gada JŪNIJAM 
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PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA 
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     Bērnu aizsardzības 
diena 

  

  

  

3 4 5 6 7 8 9 

Komisijas sēde 
pirmsskolas vecuma  
bērnu uzņemšanai 
izglītības iestādē. 
IP, 306.kab. 
Talsu ielā 4, Tukumā 
plkst.10.00 

 

 Vizuālās mākslas 
olimpiādes dalībnieku 
darbu izstāde. 
IP, Talsu ielā 4, Tukumā 
3.stāvā 
 

PII vadītāju izbraukuma 
seminārs. 
Izbraukšana no IP 
Talsu ielas 4, Tukumā 
plkst.9.00 
 
AK priekšsēdētājiem 
izbraukuma  
padomes sēde. 
Izbraukšana no IP 
Talsu ielā 4, Tukumā 
plkst.8.00 

   

10 11 12 13 14 15 16 
   Tukuma novada  

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

   

17 18 19 20 21 22 23 

Ekonomikas skolotāju praktiskā darbnīca 
"Inovatora un uzņēmēja kompetences, to 
diagnostika un veidošanas metodes izglītības 
procesā un personīgo finanšu vadīšana". 
Rīgā 
Papildinformācija pie ekonomikas skolotāju MA 
vadītājas O.Kuzminas, tālr. 26464724 

Metodisko apvienību 
vadītāju pieredzes 
apmaiņas izbraukuma 
seminārs Talsu novadā. 
Izbraukšana no IP  
Talsu ielas 4, Tukumā 
plkst.8.30 
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Jāņu diena 

 
 
 
 
 

          

 

 
Iesniegt: 
 

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

 Līdz 15.06.2013.  MA vadītāju darbības atskaiti par 2012./2013.mācību gadu (MA nolikums, pielikums Nr. 4) IP J.Lerķei 113.kabinetā (papīra formātu – 
parakstīt) elektroniski jolanta.lerke@tukums.lv 

 Līdz 28.06.2013.  interešu izglītības pulciņu programmas IP metodiķei Angelikai Dembovskai, 303.kabinetā 
 

 
Iesūtīt: 
 

 Līdz 05.06.2013.  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 07.06.2013. anketas audzināšanas darba izvērtējums un analīze 2012./2013.m.g. Evitai Kornai evita.korna@t2v.lv 
 Līdz 15.06.2013.  izglītojamo sarakstus, kuri piedalījušies un ieguvuši 1.-10.vietu atklātajās valsts, reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un 

rezultāti nav publiskoti VISC mājas lapā (pievienojot protokola kopiju) elektroniski jolanta.lerke@tukums.lv.  
 Līdz 15.06.2013. informāciju par bērniem, kuriem nepieciešams nodrošināt vietu PII jūlija mēnesī elektroniski marija.kazakova@tukums.lv  

 
 Līdz 17.06.2013.  novada 7.klašu informātikas PD rezultātu analīzi iesūtīt informātikas skolotāju MA vadītājam Uģim Bērziņam elektroniski: e-pasts 

ugis.berzins@t2v.lv 
 Līdz 19.06.2013.         aizpildītu aptauju par 2012./2013.m.g. mācību rezultātiem (aptaujas veidlapa www.tip.edu.lv/ veidlapas, anketas) elektroniski 

marita.berzina@tukums.lv  
 Līdz 28.06.2013.         MA vadītāji iesūta VPD apkopojumus un analīzi marita.berzina@tukums.lv., atbilstoši IP noteiktajai kārtībai (VPD analīze par pēdējiem 3 

mācību gadiem; iepriekšējo gadu dati www.tip.edu.lv / gadagrāmata) 
 Necentralizēto valsts pārbaudes darbu kopsavilkuma tabulas 2012./2013.m.g. marita.berzina@tukums.lv ne vēlāk kā: 

Līdz 31.05.2013.         3.klase; 6.klase; 
Līdz 14.06.2013.         9.klase; 
Līdz 20.06.2013.         12.klase. 

 

Saņemt: 
 

 05.07.2013.   no plkst.12.00  vispārējās vidējās izglītības sertifikātus pie M.Bērziņas, IP 305.kabinetā 
 
Informācijai: 
 

 No 10.06.2013.  
līdz 17.06.2013.  Tukuma, Jaunpils un Engures novada metodisko apvienību vadītāju individuālās sarunas IP zālē ar Tukuma novada metodiķi izglītības iestāžu 

metodiskajos jautājumos J.Lerķi par 2012./2013.m.g. rezumējumu un 2013./2014.m.g. metodiskā darba stratēģijas izstrādi u.c. 
jautājumiem. Sarunu grafiks IP mājas lapā www.tip.edu.lv/MA. J.Lerķe,jolanta.lerke@tukums.lv 
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 Līdz 21.06.2013.           MA vadītājiem pa e-pastu tiks nosūtītas necentralizēto valsts pārbaudes darbu kopsavilkuma tabulas (M.Bērziņa) 
 

 No 19.08.2013. 
līdz 23.08.2013.  vizuālās mākslas skolotājiem notiks Tukuma Mākslas muzeja organizētais plenērs – kursi (36 stundas). Pirmā nodarbība 19.08. plkst.10.00 

Tukuma Mākslas muzejā, Harmonijas ielā 7. Dalību kursos pieteikt līdz 20.06.2013., zvanot MA vadītājai Sņežanai Tišlerei pa tālruni 
29423401 vai pa e-pastu  ilzetislere@inbox.lv. Informācija par plenēru – kursiem un materiāliem IP mājas lapā www.tip.edu.lv/MA  
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