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   Komisijas sēde 

pirmsskolas vecuma  
bērnu uzņemšanai 
izglītības iestādē. 
IP, 306.kab. 
Talsu ielā 4, Tukumā 
plkst.10.00 
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Izglītības pārvaldes un Tukuma novada Domes darbinieku vizītes Tukuma novada 
izglītības iestādēs 

(1.pielikums) 
 

 
 

 

 
 

Vizuālās mākslas skolotāju plenērs – kursi Tukuma Mākslas muzejā, Harmonijas ielā 7,Tukumā, plkst.10.00 



 

26 27 28 29 30 31  
Izglītības pārvaldes 
un Engures,  
Jaunpils novada 
domes darbinieku 
vizītes izglītības 
iestādēs. 
(1.pielikums) 
 
 
 

Repertuāra apguves seminārs tautas deju kolektīvu vadītājiem 
Mālpilī  

      

Tukuma novada  
PMK sēde. 
IP, 306.kab. 
Talsu ielā 4, Tukumā 
plkst.13.00 
 
Latviešu valodas un 
literatūras skolotāju 
seminārs.  
Tukuma Raiņa ģimnāzijā 
plkst.10.00 
 
Sākumskolas skolotāju  
MA seminārs.  
Tukuma 2.pamatskolā 
124.kab. 
plkst.10.00 
 
Ģeogrāfijas skolotāju 
informatīva sanāksme.  
Tukuma Raiņa ģimnāzijā 
plkst.10.00 
 
Izglītības pārvaldes un 
Tukuma novada Domes 
darbinieku vizītes 
Tukuma novada 
izglītības iestādēs 
 

Tukuma, Engures un 
Jaunpils novadu 
izglītības iestāžu 
vadītāju, vadītāju 
vietnieku, MA vadītāju, 
AK priekšsēdētāju 
SANĀKSME 
Tukuma 2.pamatskolā 
plkst.10.00 
(Darba kārtība un papildus 
informācija tiks nosūtīta 
uz e-pastu) 
 
Ķīmijas skolotāju 
konference.  
LU, Rīgā, Raiņa bulvārī 19 
Pieteikšanās un 
informācija augustā -  
www.dzm.lu.lv 
 

Izglītības pārvaldes un 
Tukuma novada Domes 
darbinieku vizītes 
Tukuma novada 
izglītības iestādēs 
 

 

 
Iesniegt: 
 

 No 15.08. līdz 22.08.2013.       absolventi var iesniegt pieteikumus konkursam par Domes stipendijas piešķiršanu studijām augstākās izglītības iestādē (Tukuma 
novada Domes 28.03.2013. noteikumi Nr.5 „Par Tukuma novada Domes stipendijas piešķiršanu jauniešu studijām augstskolā”) 
Pieteikumus iesniegt Izglītības pārvaldes sekretārei, 304.kab. (Noteikumi publicēti Tukuma novada Domes interneta vietnē 
http://www.tukums.lv/novada-pasvaldiba/normativie-akti/noteikumi/67 ) 

http://www.dzm.lu.lv/
http://www.tukums.lv/novada-pasvaldiba/normativie-akti/noteikumi/67


 
 

 Līdz 23.08.2013.            atskaites par izlietotajiem atestātiem un apliecībām Maritai Bērziņai, IP 305.kab. 
 

 Līdz 30.08.2013.  pieteikumus pedagogu apbalvošanai Skolotāju dienā ar atzinības rakstiem, atbilstīgi Tukuma novada Izglītības pārvaldes 
10.04.2013. iekšējo noteikumu Nr.27 „Atzinības rakstu piešķiršanas noteikumi Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības 
iestāžu darbiniekiem” prasībām IP sekretārei, 304.kab. (Noteikumi publicēti Izglītības pārvaldes interneta vietnē 
http://www.tip.edu.lv/faili/Atzinibas_rakstu_pieskirsanas_noteikumi_IZM_IP_2013.pdf ) 

Iesūtīt: 
 

 Līdz 16.08.2013.  aizpildītu informācijas lapu par paveikto 2012./2013.mācību gadā un plānoto 2013./2014.mācību gadā (2.pielikums), uz e-pastu: 
marita.berzina@tukums.lv 

 
 Līdz 01.08.2013.    prognozējamo 1.klases izglītojamo skaitu telefoniski IP sekretārei vai elektroniski izglitiba@tukums.lv  

 
 
Informācijai: 
 

 
 No 19.08. 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  
 

 Informācija par plānotajiem mācību priekšmetu MA vadītāju semināriem augustā VISC mājas lapā – http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/maseminari  
 

 No 27.08.-29.08. Mālpilī repertuāra apguves seminārs tautas deju kolektīvu vadītājiem, gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 
2015.gadā. Semināra plāns pa laikiem un klašu grupām pieejams VISC vietnē http://visc.gov.lv/intizglitiba/dejas.shtml. Transports tiks nodrošināts. Pieteikties pie 
interešu izglītības metodiķes Madaras Augules pa mob. tālr. 26136717.  
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