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          Tukuma 3.pamatskolas direktore 

     
__________________Z.Selivanoviča 

              2019. gada ____________ 
 

P A S Ā K U M U  P L Ā N S 
 

 
 

 

2018.gada  

 

FEBRUĀRIS 

 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA S. S. 

    1. 2. 3. 

     

Matemātikas valsts  69.olimpiāde 

9.-12.kl. (novada posms) (10.00, 

Tukuma Raiņa ģim., A.Jansone) 

 

Kendama 

paraugdemonstrējumu turnīrs 

(I.Kukša) 
 

 

 

  

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 

E-klases pārbaude 

(S.Hadakovska) 
 
Informatīvā sanāksme 

skolotājiem, plkst.9.45, 27.kab.     

Informatīvā sanāksme 

pirmsskolas skolotājiem ( 13.00) 

Administrācijas sapulce ( 15.00)    

Atbalsta personāla grupas 

sanāksme (L.Stepiņa) 

 

“Sveču diena” (pirmsskolas 

gr. ‘’Ezīši’’ M.Godina, 

I.Mažule) 

 

 

 

 

 

Diagnosticējošais 

darbs latviešu valodā 

3.kl. (mutv.daļa) 

(G.Kūla, A.Jurševica) 
 

Ķīmijas olimpiāde 9.-12.kl. 

tiešsaistē (novada posms) 

(10.00, Tuk2vid., 

L.Grečaņika) 

 

Slidošana –5. kl., K.Kārkliņa, 

J.Orlova (TLH) 
 

Peldēšanas nodarbība (3., 6.b, 4. 

kl., G.Kūla, A.Jansone, 

A.Jurševica) 
 

Diagnosticējošais darbs 

latviešu valodā 6.klasēm. 

(mutv.daļa) (K.Kārkliņa 

I.Vītiņa) 
 

 

Pirmsskolas izglītības iestāžu 

vadītāju un skolu, kas īsteno 

pirmsskolas izglītības programmu, 

direktoru sanāksme (9.00, Tukuma 

bibliotēkas zāle, Z.Selivanoviča) 
 

 

Higiēnas konkurss 3.kl. 

(Z.Raciņa, L.Stepiņa) 

 

09.02. Seminārs pirmsskolas 

izglītības skolotājiem 

"Kompetenču pieeja pedagoģijā: 

muzikālās darbības integrācija 

pirmsskolas vecuma bērnu 

ikdienā un rotaļnodarbībās (9.00, 

Tukuma PII "Vālodzīte", 

I.Bērziņa) 

  



11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 

Brīvlaiks 1.klases skolēniem.   

 

Informatīvā sanāksme 

skolotājiem, plkst.9.45, 27.kab.     

Informatīvā sanāksme 

pirmsskolas skolotājiem ( 13.00) 

Administrācijas sapulce ( 15.00)    

Atbalsta personāla grupas 

sanāksme (L.Stepiņa) 

 

  

Slidošana –6.a kl., I.Vītiņa, 

J.Orlova (TLH) 

 
9.klases vecāku sapulce (18.00, 

Z.Tarasenko) 

 

Skatuves runas konkurss (1.-9.kl., 

I.Kukša, latviešu valodas 

skolotāji) 

 
Pirmsskolas sporta skolotāju 

seminārs (10.00, Tukuma Sporta 

halle, I.Mažule) 

 

Audzināšanas darba speciālistu 

konsultatīvās padomes sanāksme par 

pieredzes apmaiņas nodarbības un 

pieredzes apmaiņas semināra 

organizēšanu (14.00, Tuk2vid, I.Alle) 

 
 

 

 

Valentīna dienas pasākums  

( I.Kukša)  

  
Draudzīgās sporta spēles 

(pirmsskolas gr. ‘’Ezīši’’, 

‘’Cālīši’’) 
 

 

 

 

 

Matemātikas 69.olimpiāde 5.-8.kl. 

(novada posms) (10.00, Tukuma 

E.Birznieka-Upīša  

1.pamatskola, D.Zukule, 

A.Jansone) 

  

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 

 

Informatīvā sanāksme 

skolotājiem, plkst.9.45, 27.kab.     

Informatīvā sanāksme 

pirmsskolas skolotājiem ( 13.00) 

Administrācijas sapulce ( 15.00)    

Atbalsta personāla grupas 

sanāksme (L.Stepiņa) 

 

 

PII skolotāju pieredzes 

apmaiņas seminārs. Tēma: 

nodarbību organizēšana 2 - 3 

g.vecuma bērniem (9.00, 

Tukuma PII "Taurenītis", 

M.Godina) 

 

Stafete "Drošie un veiklie" 

(2008.g.dzim. un jaun.) 

(10.00, Smārdes pamatskola, 

J.Orlova) 

 

 

 

 

 

Slidošana –6.b kl., A.Jansone, 

J.Orlova (TLH) 

 
Diagnosticējošais darbs latviešu 

valodā 6.klasēm (rakstu daļa) 

(S.Hadakovska) 
 

 

 

Diagnosticējošais darbs ar 

kombinētu mācību saturu 3.kl. 

(rakstu daļa) (S.Hadakovska) 
 
 

 

Sporta stunda 

“Tautasbumba” 1.-4.kl., 

J.Orlova 

 
 



25. 26. 27. 28.    

 

Informatīvā sanāksme 

skolotājiem, plkst.9.45, 27.kab.     

Informatīvā sanāksme 

pirmsskolas skolotājiem ( 13.00) 

Administrācijas sapulce ( 15.00)    

Atbalsta personāla grupas 

sanāksme (L.Stepiņa) 

 

 

Diagnosticējošais darbs 

matemātikā 6.klasēm 

(S.Hadakovska) 
 

 

 

Slidošana –7. kl., D.Zukule, 

J.Orlova (TLH) 

 
Diagnosticējošais darbs 

matemātikā 3.klasei 

(S.Hadakovska) 
 

 

 

Vokālās mūzikas konkurss "Balsis" 

1.kārta. Piedalās Tukuma, Engures 

un Jaunpils novadu bērnu un 

jauniešu vokālie ansambļi (10.00, 

Tuk2pam, I.Bērziņa) 

  
 

 

 

Iesūtīt:  

Līdz 05.02.2019. Iesūtīt dalībnieku pieteikumu (1.pielikums*) novada vācu valodas olimpiādei 8.klasei e-pastā laila.ingevica@tukums.lv S.Hadakovska 

Līdz 06.02.2019. Tukuma novada izglītības iestādēm: iesūtīt elektroniski e-pastā marita. berzina@tukums.lv   aizpildītu veidlapu par pirmsskolas vecuma 

bērnu vidējo apmeklējumu (slēgtā vietne/veidlapas) janvārī. 
A.Zvirgzdiņa 

Līdz 07.02.2019. Iesūtīt dalībnieku pieteikumu (1.pielikums*) novada mūzikas olimpiādei "Muzicē un saceri" 5.-12.klasei e-pastā 

laila.ingevica@tukums.lv 
S.Hadakovska 

Līdz 08.02.2019. Iesūtīt informāciju (datums, laiks, vieta) par plānoto atvērto durvju dienu skolā nākamajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem (vēlamais 

organizēšanas laiks – no 25.februāra līdz 8.martam, ne agrāk kā plkst. 17.00) e-pastā izglitiba@tukums.lv   
Z.Selivanoviča 

Līdz 10.02.2019. Iesūtīt dalībnieku pieteikumu (1.pielikums*) novada vizuālās mākslas olimpiādei 1.-12.kl. e-pastā laila.ingevica@tukums.lv S.Hadakovska 

Līdz 11.02.2019. Iesūtīt pieteikumu PII skolotāju pieredzes apmaiņas un labās prakses darbā ar 2 - 3 g.vecuma bērniem semināram e-pastā 

eva.upmane@tukums.lv 

S.Hadakovska 

Līdz 11.02.2019. Iesūtīt elektroniski pieteikumu (2.pielikums) un vērtēšanas lapu (3.pielikums) novadu vokālās mūzikas konkursam "Balsis 2019" uz e-

pastu dace.persevica@tukums.lv   

I.Alle 

Līdz 18.02.2019. Iesūtīt dalībnieku pieteikumus (nolikuma pielikums) novadu skolēnu skatuves runas konkursam e-pastā angelika.dembovska@tukums.lv I.Kukša 

Līdz 26.02.2019. Iesūtīt dalībnieku pieteikumu (1.pielikums*) novada angļu valodas olimpiādei 7.-8.kl. e-pastā laila.ingevica@tukums.lv S.Hadakovska 

Līdz 28.02.2019. VIIS sistēmā pārbaudīt/aizpildīt informāciju par izglītojamo un pedagogu faktiskajām dzīvesvietu adresēm (Ministru kabineta 17.08.2010. 

noteikumu Nr.788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība" 8.12. un 9.9. apakšpunkti. 

A.Zvirgzdiņa 

 


