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Komisijas sēde 
pirmsskolas vecuma  
bērnu uzņemšanai 
izglītības iestādē. 
IP, 306.kab. 
plkst.10.00 

 
 

 
 

 

Izbraukuma sēde AK 
priekšsēdētājiem. 
Izbraukšana no IP 
Talsu ielā 4 
plkst.7.30 
 
PII vadītāju izbraukuma 
seminārs. 
Izbraukšana no IP 
Talsu ielā 4 
plkst.9.00 

Popgrupas „Bimini”  
10 gadu jubilejai 
veltīts koncerts. 
Tukuma 2.pamatskolā 
plkst.18.00 
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Interešu izglītības 
metodiķu sanāksme. 
Tukuma IP, 303.kab. 
plkst.10.00 

 Metodisko apvienību 
vadītāju pieredzes 
apmaiņas izbraukuma 
seminārs Saldus 
novadā.  
Izbraukšana no IP  
Talsu ielā 4 
plkst.8.00 

Tukuma novada  
PMK sēde. 
IP zālē 
plkst.9.00 
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 Sporta metodiķu, 
skolotāju Labās prakses 
seminārs – praktikums.  
Ogrē 
(vieta, laiks tiks precizēts) 
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Līgo diena 
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Iesūtīt: 
 

 Līdz 05.06.2014.  elektroniski tabulu par izglītojamiem, kuri bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi (informēt arī, ja nav kavētāji) IP juristei 
K.Loginai, e-pasts: kristine.logina@tukums.lv Veidlapa pieejama www.tip.edu.lv/ vispārējā izglītība / veidlapas, anketas (lūdzu veidlapās 
neko nemainīt, rindas pievienot pēc vajadzības). 

 Līdz 05.06.2014.  elektroniski izglītojamo sarakstus, kuri piedalījušie un ieguvuši 1.-10.vietu atklātajās valsts, reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs, 
konkursos un rezultāti nav publiskoti VISC mājas lapā (pievienojot protokola kopiju) IP metodiķe J.Lerķe, e-pasts: jolanta.lerke@tukums.lv  

 Līdz 06.06.2014.  elektroniski   skolu audzināšanas darba izvērtējumu 2013./2014.m.g. audzināšanas darba speciālistu MA vadītājai E.Kornai,                       
e-pasts: evita.korna@t2v.lv Anketas ievietotas IP mājas lapā.  

 Līdz 10.06.2014. elektroniski tautas tērpu iepirkuma specifikācijas Tukuma novada Domes iepirkumu speciālistam Jānim Lukševicam,                                   
e-pasts: janis.luksevics@tukums.lv , tālrunis 29188156; 63107325. 

 Līdz 13.06.2014.  elektroniski novada PD informātikā 7.klasēm rezultātu analīzi informātikas skolotāju MA vadītājam U.Bērziņam, e-pasts ugis.berzins@t2v.lv  
 Līdz 15.06.2014. elektroniski MA vadītāju darbības atskaiti par 2013./2014.mācību gadu (MA nolikums, pielikums Nr. 4) IP metodiķei J.Lerķei,                        

e-pasts: jolanta.lerke@tukums.lv  
 Līdz 16.06.2014.  elektroniski tabulu par ārpusstundu pulciņu darbības apkopojumu IP metodiķei A.Dembovskai, e-pasts: angelika.dembovska@tukums.lv 

Veidlapa pieejama www.tip.edu.lv Reģistrētiem lietotājiem sadaļā Veidlapas un skolu e – pastos. 
 Līdz 16.06.2014.  elektroniski tabulu par profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sasniegumiem 2013./2014.m.g. IP metodiķei A.Dembovskai,                           

e-pasts:  angelika.dembovska@tukums.lv Veidlapa pieejama www.tip.edu.lv Reģistrētiem lietotājiem sadaļā Veidlapas, anketas un skolu         
e – pastos. 

 Līdz 18.06.2014. elektroniski aizpildītu aptauju par 2013./2014.m.g. mācību rezultātiem (aptaujas veidlapa www.tip.edu.lv/ slēgtajā vietnē/ veidlapas) IP 
vadītājas vietniecei M.Bērziņai, e-pasts: marita.berzina@tukums.lv  

 Līdz 20.06.2014.  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 2013./2014.m.g. IP vadītājas vietniecei M.Bērziņai, e-pasts: marita.berzina@tukums.lv  ne vēlāk 
kā 7 dienas pēc pārbaudes darba norises. 

 
Iesniegt: 
 

 Līdz 10.06.2014.  pieteikumu ar pielikumiem Tukuma, Jaunpils un Engures novadu balvai izglītībā „GADA SKOLOTĀJS” (Nolikums pieejams www.tip.edu.lv/ 
normatīvie dokumenti; dokumenti aizpildīšanai – slēgtajā vietnē/instrukcijas), IP sekretārei, 304.kab. 

 Līdz 15.06.2014.  parakstītu MA vadītāju darbības atskaiti par 2013./2014.mācību gadu (MA nolikums, pielikums Nr.4) IP metodiķei J.Lerķei 113.kabinetā.  
 Līdz 18.08.2014.  interešu, pašvaldības, fakultatīvās u. c. finansējuma izglītības pulciņu programmas IP metodiķei A.Dembovskai 303.kabinetā. 
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Saņemt: 
 

 12.06.2014. no plkst.12.00 pamatizglītības sertifikātus (Tukuma 3.pamatskola) pie M.Bērziņas, IP 305.kabinetā.  
 30.06.2014. no plkst.12.00 vispārējās vidējās izglītības sertifikātus pie M.Bērziņas, IP 305.kabinetā. 

 
 
Informācijai: 
 

 LU dabaszinātņu konference notiks 22.augustā, pieteikšanās no 11.08. mājas lapā www.dzm.lv . Ķīmijas skolotāju MA vadītāja I.Dāvidsone. 
 Līdz 06.06.2014. apskatāma vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu darbu izstāde „Lieli brīnumi” Tukuma IP, Talsu ielā 4, 3.stāvā un Tukuma bibliotēkā, 

Šēseles ielā 3. 
 No 13.06.2014. apskatāma gleznotāja Alberta Franciska Pauliņa personālizstāde, Tukuma IP, Talsu ielā 4, 3.stāvā. 
 26.06. plkst.18.00 Tukuma novada Domes konferenču zālē Talsu ielā 4, Tukumā notiks vecāku sapulce (vecākiem, kuru bērni apmeklēs Tukuma PII „Pasaciņa” š.g. 

jūlijā). 
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