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2017.gada JANVĀRIS 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA 

      1. 

       

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

 
 

      

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

Vizuālās un vizuāli 
plastiskās mākslas 
pulciņu pedagogu 
pieredzes apmaiņas 
seminārs. 
(Izbraukšana no 
Tukuma novada Domes 
stāvlaukuma 
plkst.9.30) 

 Tukuma 3.pamatskolas akreditācija Novada vēstures 
olimpiāde 9.kl., 12.kl. 
Zemgales vidusskolā 
plkst.10.00 
 

Vēstures, politikas un 
tiesību skolotāju 
seminārs. 
Zemgales vidusskolā 
plkst.10.00 
 

Latvijas Vācu valodas 
skolotāju asociācijas 
konference. Rīgā 

  

  
Seminārs novada MA 
vadītājiem. 
Tukuma bibliotēkas 
zālē plkst.14.00 

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 

Novada latviešu 
valodas un literatūras 
olimpiāde 11.-12.kl. 
Tukuma 3.pamatskolā 
plkst.10.00 
 

1.-4.klašu glītrakstīšanas konkurss 
 

Novada fizikas 
olimpiāde 9.-
12.klasēm. 
Tukuma 2.vidusskolā 
plkst.10.00 
(darba vadītājiem 
ierašanās 9.00, 
dalībniekiem 9.30) 
 
Fizikas skolotāju MA 
seminārs. 

Skolotāju 
2.konference 
"Bībeles principu 
integrācija 
izglītībā”. 
Rīgā, Lāčplēša 
ielā 117 
 
Jauno fiziķu 
skola. 
LU Fizikas un 

 

Pedagoģiski medicīniskās 
komisijas sēde. 
Tukuma novada Izglītības pārvaldē 
plkst.13.00 
 
Novada informātikas 
(programmēšanas) olimpiāde 
 8.-12.klasēm. 
Tukuma 2.vidusskolā plkst.10.00 
 

Seminārs izglītības 
psihologiem. 
Tukuma bibliotēkas 
zālē plkst.14.00 

Seminārs 
logopēdiem. 
Tukuma 
2.pamatskolā 
plkst.10.00 
 



Tautas bumba 
(2005./2006.g.dz.). 
Irlavas vidusskolā plkst.9.30 
 

Basketbols „Oranžā bumba” 
(2001./2002.g.dz.). 
Ikšķiles vidusskolā un Tīnūžu 
pamatskolā plkst.10.00 

Tukuma 2.vidusskolā 
plkst.10.00 
 

matemātikas 
fakultātē, Zeļļu 
ielā 8, Rīgā 

 

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 

 Novada filozofijas olimpiāde 11.-
12.klasēm. 
Tukuma 2.vidusskolā plkst.10.00 
 
Filozofijas skolotāju seminārs. 
Tukuma 2.vidusskolā plkst.10.15 
 
Volejbols (vidusskolas 
skolēniem). 
Irlavas vidusskolā plkst.9.30  
 
Basketbols „Oranžā bumba” 
(2005./2006.g.dz.).  
Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolā 
plkst.10.00 
 
Pirmsskolas izglītības mūzikas 
skolotāju pieredzes apmaiņas 
seminārs “Dalies savās 
radošajās iespējās!”. 
Tukuma PII „Pasaciņa” plkst.9.30 

Tukuma, Engures un 
Jaunpils novadu 
karjeras diena “Nāc 
un uzzini!” 8.-9.,10.-
12.kl. skolēniem. 
Tukuma 2.vidusskolā 
 

Seminārs mūzikas 
skolotāju MA 
vadītājiem. 
VISC, Strūgu ielā 4, 
Rīgā, plkst. 10.00 
 
Seminārs skolu 
bibliotekāriem. 
Tukuma bibliotēkas 
zālē plkst.10.00 

Tautas deju kolektīvu 
kopkoncerts “Trakā 
kaza” 5.-9.,7.-9.,10.-
12.kl. grupām.  
Engures Kultūras namā 
 
Kursu nodarbība skolu 
direktoriem un 
direktoru vietniekiem 
izglītības jomā.  
Tukuma 2.vidusskolā 
plkst.9.45  (Pārcelts uz 
10. februāri) 

Valsts vācu 
valodas olimpiāde 
10.-12.klasēm. 

 

30. 31.      

Novada latviešu 
valodas un literatūras 
olimpiāde 8.-9.kl. 
Tukuma  
Raiņa ģimnāzijā 
plkst.10.00 
 
Komisijas sēde  
pirmsskolas vecuma  
bērnu uzņemšanai  
izglītības iestādēs.  
Tukuma novada 
Izglītības pārvaldes 
apspriežu zālē  
plkst.14.00 
 

Seminārs skolu atbalsta 
personālam un speciālo izglītības 
programmu speciālistiem, klašu 
audzinātājiem. 
Tukuma Vakara un neklātienes 
vidusskolā plkst.13.00 
 
Ziemas sacensības vieglatlētikā 
(2007.g.dz. un jaunākiem). 
Pūres pamatskolā plkst.9.30  

 
Basketbols „Vidusskolu kauss” 
(1997. - 2000.g.dz.). 
Ķekavas novada Sporta namā   
plkst.10.00 

     



 
 

Valsts pārbaudījumi: 

 Līdz 15.01.2017.   piesaka skolēnus valsts pārbaudes darbiem VPIS1 (CE vidusskolā) un VPIS2 (NeCE 3.,6.,8.,9.,11.,12.kl. un CE pilotprojektā). 

 No 05.01.2017. - 22.02.2017.  Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) 

3.klasei – mutvārdu daļa. 

Iesniegt:  

 Līdz 05.01.2017.   Sēmes sākumskola, Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāle, Irlavas PII „Cīrulītis” – izglītības iestādes vadītāja apstiprinātu pārskatu par 

bērnu līdz 3 gadu vecumam, kuri dzīvo Tukuma pilsētā un kurus uz iestādi nogādā bērnu vecāki ar savu personīgo transporta 

līdzekli, apmeklējumu decembra mēnesī. 

 

 Līdz 20.01.2017.   VIIS sistēmā katrai izglītības iestādei jāveido un jāiesniedz TARIFIKĀCIJA (nevis pārtarifikācija) saskaņā ar Ministru kabineta 

05.07.2016. noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 11.punktu /11. Pedagogu darba algu (darba samaksas daļu, 

kas noteikta, ņemot vērā pedagoga mēneša darba algas likmi un slodzi), […], katru gadu nosaka izglītības iestādes vadītājs, veicot 

tarifikāciju […] uz 1. septembri un 1. janvāri./   

 

 Līdz 23.01.2017.   iesniegt glītrakstīšanas konkursa darbus sākumskolas MA vadītājai Ilzei Ķēniņai (Zemgales vidusskola, 10.kabinets vai Tukuma 

novada Izglītības pārvalde, sekretārei).  

Iesūtīt:  

 Līdz 13.01.2017.   pirmā semestra mācību rezultātus (veidlapa www.tip.edu.lv slēgtajā sadaļā) uz e-pastu marita.berzina@tukums.lv  

 līdz 2017.gada 6.janvārim  pieteikuma anketas Kopkoncertam „Trakā kaza” elektroniski metodiķei M.Augulei uz e-pastu madara_augule@inbox.lv  

 
Iesūtīt olimpiādēm (izmantot tikai olimpiāžu norises kārtības pielikumus) M.Bērziņai elektroniski marita.berzina@tukums.lv:  
 

 pieteikumus (2.pielikums programmā Excel) 

 

Iesūtīšanas datums Olimpiādes nosaukums Klašu grupa 

Līdz 03.01.2017. Novada informātikas (programmēšanas) olimpiāde 8. - 12.klasēm 

Līdz 10.01.2017. Novada filozofijas olimpiāde 11. - 12.klasēm. 
Līdz 16.01.2017. Novada latviešu valodas un literatūras valodas olimpiāde 8. – 9.klasēm  

Līdz 19.01.2017. Novada krievu valodas (svešvalodas)  
 olimpiāde  

8. – 9.klasēm  
A un B grupās (katrai grupai piesaka atsevišķi) 

Līdz 20.01.2017. Novada matemātikas olimpiāde 9. – 12.klasēm 

 
 
 
 
 

http://www.tip.edu.lv/
mailto:marita.berzina@tukums.lv
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Informācija par olimpiādēm: 
 

 izglītības iestādes atbildīgā persona reģistrē izglītojamos un pedagogus centralizētajā elektroniskajā vidē 

Reģistrēšanas datums Olimpiādes nosaukums Klašu grupa 

Līdz 06.01.2017. Fizikas tiešsaistes olimpiādei  9. – 12.klasēm 

Līdz 18.01.2017. Ekonomikas tiešsaistes olimpiādei 10. – 12.klasēm 

Līdz 24.01.2017. Ķīmijas tiešsaistes olimpiāde 9. – 12.klasēm 

No 04.01.2017. Ģeogrāfijas tiešsaistes olimpiāde 10. – 12.klasēm (drīkst piedalīties arī 9.klašu izglītojamie) 

 

Metodiskās apvienības: 

 līdz 19.01.2017.   iesūtīt darbus valsts atklātās mājturības olimpiādes “Gadalaiki – ziema” 1.kārtai. 
 

Izstādes: 

 Līdz 10.01.2017. Tukuma novada Domes ēkā Talsu ielā 4, Tukumā, apskatāma 45.starptautiskā bērnu mākslas izstādes-konkursa “Lidice 2017” Tukuma, Engures un 
Jaunpils novadu 1.kārtas izstāde.  
 

 No 16. 01.2017. Tukuma novada Domes ēkā Talsu ielā 4, Tukumā, apskatāma fotoizstāde par Latviju un Spāniju divu brīvprātīgo jauniešu skatījumā. Izstādes autori: 
Liene Ratniece un Rauls Martins Amesaga. 


