
                                                                                                                                                                                       

 
 

P A S Ā K U M U  P L Ā N S                       
         DECEMBRIS 

 
 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA 

     

     

3. 4. 5. 6. 7. 

Skolas  (L.Lēnerte-Šteina) un kabinetu noformēšana. 
Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana (Iekšējie noteikumi Nr.18,  sākot no 1.decembra līdz 7.decembrim pedagogs iesniedz iesniegumu par novērtēšanu). 
Informatīvā sanāksme skolotājiem, 

plkst.9.45, 27.kab.    (sk.admin.) 

Administrācijas sapulce,15.00    

Atbalsta personāla grupas sanāksme 

(L.Stepiņa) 

" Latvijas skolas soma” 

Nodarbība “Melu klubs” 

7.klase -  10.55-11.35 

8.klase – 11.55-12.35 

Slidošana – 5. kl., 

K.Kārkliņa, J.Orlova (TLH) 

" Latvijas skolas soma” 

(9. klase, “Piedzīvosim 1905.gadu”-

alternatīvā diena, Z.Tarasenko) 

9.30-12.30 

 

 
 

E-klases dokumentācijas pārbaude 

(S.Hadakovska) 

" Latvijas skolas soma” 

(5.klase, “Ziemassvētki Durbes 

pilī"- alternatīvā diena, K.Kārkliņa)  

9.30-12.30 

" Latvijas skolas soma” 

(6.a klase, “Ziemassvētki Durbes 

pilī"- alternatīvā diena, I.Vītiņa) 

9.30-12.30 

" Latvijas skolas soma” 

(1.-4.klases, muzikāli izglītojošā 

programma “Mildas noslēpums 

”Kašera sapņu fabrika, I.Kukša, 

klases audzinātāji) 

11.00-12.00 (skolas zālē) 

Kursi “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” 

( Jūrmala, A.Mālmane) 

 

 PII vadītāju un vadītāju vietnieku 

izbraukuma seminārs (7.30 - 14.00, 

PII "Saulīte", Ozolnieku novads) 

 

Skolu direktoru MA izbraukuma 

seminārs (13.00, Z.Selivanoviča) 
 VIAA seminārs par karjeras 

atbalsta īstenošanu audzināšanas 

darbā skolā un klases audzināšanā 

(9.30 - 16.00, Tukuma 

2.vidusskola, K.Kārkliņa) 

 

10. 11. 12. 13. 14. 

Ziemassvētku izstāde “ Rūķi ”(I.Kukša) 

Ziemassvētku izstāde (L.Lēnerte-Šteina un L.Matīsa) 

10.-20.12. “Sniegavīru izstāde” (pirmsskolas gr. ‘’Ezīši’’ ‘’Cālīši’’, E.Štariene, M.Godina, I.Mažule, A.Magere) 

Skolas matemātikas olimpiāde ( 5.-9.klases, D.Zukule, A.Jansone)                        Glītrakstīšanas konkurss (1.-4.klases, A.Jurševica) 
Informatīvā sanāksme skolotājiem, 

plkst.9.45, 27.kab.     (sk.adm.) 

Administrācijas sapulce, 15.00  

Atbalsta personāla grupas sanāksme 

(L.Stepiņa) PMK sēde (13.00) 

Pirmsskolas skolotāju palīgu kursi 

"Pirmsskolas skolotāja palīga darbs 

bērncentrētā grupā." (10.00, 

Tukuma PII "Pasaciņa") 

Slidošana – 6.a kl., I.Vītiņa, 

J.Orlova (TLH) 

Pasākums “100 dienas kopš esmu 

pirmklasnieks” 

( 9.klase, Z.Tarasenko) 

“Eiropas valodu portfelis”, kursi 

vācu valodas skolotājiem ( Rīga, 

Z.Tarasenko) 



Skolēnu Ziemassvētku tirdziņš t/c 

RIMI Tukumā (11.00-14.00, 

L.Matīsa)  

 

 

Sporta skolotāju seminārs – 

praktikums (10.00, Tukuma 

3.pamatskola, J.Orlova) 

 

" Latvijas skolas soma” 

(6.b klase, “Mākslas muzejs"- 

alternatīvā diena, A.Jansone, 

J.Orlova) 

 

  

Skolas egles dekorēšana (8.15) 

un iedegšana (9.05). (I.Kukša) 

 

Krievu valodas izteiksmīgas runas 

konkurss 6.-12.kl.skolēniem  

( S.Votinova) 

Direktoru vietnieku izglītības jomā 

izbraukuma seminārs (Mežciema 

pamatskola, Rīga, S.Hadakovska) 
 

  

17. 18. 19. 20. 21. 

Ziemassvētku izstāde “Rūķis”(I.Kukša)              Ziemassvētku izstāde (L.Lēnerte-Šteina un L.Matīsa) 

Projekta “Ekoskola”pasākums ( L.Matīsa) 
Informatīvā sanāksme skolotājiem, 

plkst.9.45, 27.kab.     (sk.adm.) 

Administrācijas sapulce, 15.00 

Atbalsta personāla grupas sanāksme 

(L.Stepiņa) 

1.sem. atzīmju izlikšanas 

pēdējā diena 

 ( līdz plkst.16.00) 
(priekšm. skolotāji) 

Slidošana – 6.b kl., 

A.Jansone, J.Orlova (TLH) 

 

 

 

 

Iesniegt apbalvojamo sarakstu 

S.Hadakovskai 

 (kl.audzinātāji ) līdz 10.00 

 
 

 ''SIMTIŅŠ NĀCA DANČA 

BĒRNU'' (pirmsskolas gr.  

‘’Ezīši’’ 16.00б M.Godina, 

I.Mažule, I.Bērziņa 

 ‘’Cālīši’’,17.00б  E.Štariene, , 

A.Magere, I.Bērziņa)  

Konkursa “Veselīgāko pēdu klase: 

noslēguma pasākums-pārgājiens 

(L.Stepiņa) 

 

Mūzikas stunda Luterāņu 

baznīcā, 12.00 (I.Bērziņa, 

kl.audzinātāji) 

PROJEKTA DIENA. 

1.- 4. klašu Ziemassvētku 

pasākums, plkst.17.00, 

(I.Kukša, kl.audzinātāji) 

PROJEKTA DIENA. 

5.-9. klašu Ziemassvētku 

pasākums,    plkst. 17.00-21.00 

 (I.Kukša, kl.audzinātāji) 

Skolas svinīgā līnija, klases 

stundas,  plkst.9.00 

Pedagoģiskās padomes 

sēde, plkst.12.00  
   PROJEKTA DIENA. 

 1.-4. klašu pasākumi 

 (klases audzinātāji) 

 

Nosūtīt mācību priekšmetu un 

kl.audz. atskaites par 1.sem. 

direktora vietniecei un MK 

vadītājiem (līdz 16.00)  
(priekšmeta skolotāji, kl.audz.) 

 

    Skolas kolektīva Jaunā gada 

pasākums (Valodu un mākslas, 

cilvēks un sabiedrība, sporta MK 

– L.Matīsa) 

 

 

 

 

 

 

24. 25. 26. 27. 28. 

 

 Kursi “Efektīvā mācību 

stunda…” 

Kursi “Efektīvā mācību 

stunda…” 

https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWnJHFybDJAhUBhSwKHYFJArsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fnamiwash.org%2Fchristmas-tree-clip-art-free.html&bvm=bv.108194040,d.bGg&psig=AFQjCNGHSJG0drip5LSkNshfs-L-cEmVaQ&ust=1448712701051348


 E-klases dokumentācijas 

pārbaude –decembris, 

1.semestris. (S.Hadakovska) 

Kursi 

 Izbraukuma sēde A/K 

priekšsēdētājiem (9.30, 

Šlokenbekas muiža, Milzkalne, 

Z.Tarasenko) 

31. 1. 2. 3. 4. 
  MK vadītāju sanāksme plkst.9.00  

(S.Hadakovska, MK vadītāji) 

9.30 MK sanāksmes ( L.Matīsa, 

A.Jurševica, D.Zukule, L.Stepiņa)   

10.30  Klašu audzinātāju MK sanāksme 

(I.Alle ) 

11.30   Interešu izglītības skolotāju 

sanāksme (I.Alle )    

 

 

 

Līdz 

05.12.2018. 

Vispārējās izglītības iestāžu valsts statistikas pārskati VS-1. Pārskatos jānorāda informācija par situāciju 

izglītības iestādē uz 5.septembri. 

Z.Selivanoviča 

Līdz 

05.12.2018. 

Elektroniski e-pastā marita.berzina@tukums.lv  Tukuma novada izglītības iestādēm iesūtīt aizpildītu veidlapu par 

pirmsskolas vecuma bērnu vidējo apmeklējumu (slēgtā vietne/veidlapas) novembrī. 
A.Zvirgzdiņa 

Līdz 

03.12.2018. 

  

Pieteikt dalībniekus tiešsaistes fizikas olimpiādei 9.-12.kl. vietnē http://skolas.lu.lv no 1.decembra līdz 

9.janvārim 

S.Hadakovska 

Pieteikt dalībniekus tiešsaistes ķīmijas olimpiādei 9.-12.kl. vietnē http://skolas.lu.lv no 1.decembra līdz 

22.janvārim 

Iesūtīt elektroniski sākumskolas olimpiāžu darbus Sākumskolas skolotāju MA vadītājai Ilzei Gabaliņai e-

pastā ilzuks6662@inbox.lv 

Līdz 

04.12.2018. 

Iesūtīt elektroniski dalībnieku sarakstu konkursam-izstādei "Lidice 2019" e-pastā 

angelika.dembovska@tukums.lv 

 

I.Alle 

Līdz 

21.12.2018. 

Iesūtīt elektroniski (1.pielikums*) dalībnieku pieteikumu latviešu valodas olimpiādei 8-9.kl. e-pastā 

laila.ingevica@tukums.lv 

S.Hadakovska 

Līdz 

25.12.2018. 

Reģistrēt dalībniekus tiešsaistes vēstures olimpiādei 9. kl. un 10.-12.kl. vietnē http://skolas.lu.lv līdz 

4.janvārim 

S.Hadakovska 

Iesūtīt elektroniski (3.pielikums*) pieteikumu par dalībniekiem tiešsaistes bioloģijas olimpiādei 9.-12.kl. e-

pastā laila.ingevica@tukums.lv 
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