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TUKUMA NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES PASĀKUMU PLĀNS 2017./2018.m.g. 
 

NOVEMBRIS 

 

Dat. Diena Pasākums Laiks Norises vieta Iesniegt/iesūtīt 

1. T. 

No 1.novembra līdz 30.novembrim skolu 

komandu biznesa simulācijas spēles 

TITAN reģionālais čempionāts. 

 Izglītības iestādes Reģistrēt skolēnus un pedagogus treniņuzdevumiem tiešsaistes 

bioloģijas olimpiādei 9.-12.kl. vietnē http://skolas.lu.lv 

No 1. līdz 17.novembrim valsts 

olimpiādes angļu valodā 1.posms (skolā) 

10.-12.kl. skolēniem. 

 Izglītības iestādes 

   

2. C. 

Skolu sociālo pedagogu seminārs. 

Seminārs pārcelts uz 16.11.2017. 

9.00 Izglītības pārvaldes 

zāle 

 

    

    

3. P. 

Skolu direktoru un direktoru vietnieku 

izglītības jomā seminārs (Atbalsta 

personāla sadarbības veicināšana). Darba 

kārtība (http://ej.uz/gquh) 

9.00 Tukuma 2.vidusskola  

Meiteņu mājturības un tehnoloģiju 

skolotāju informatīvs seminārs - 

praktikums. 

10.00 Tukuma Raiņa 

ģimnāzija 

 

Zemgales reģiona sporta skolotāju 

seminārs. 

13.30 Iecavas mūzikas un 

mākslas skola, Grāfa 

laukums 1, Iecava 

 



4. S. 

LVLSA seminārs. 11.00 - 15.00 J.Akuratera muzejs un 

O.Vācieša muzejs, 

Rīga 

 

Latvijas 42. atklātā Ģeogrāfijas olimpiāde 

(pēc uzaicinājuma) 7.-12.kl.  

11.00 LU Ģeogrāfijas 

fakultātē, Jelgavas iela 

1, Rīga 

 

5. Sv.     

6. P. 

Izglītības komisijas sēde 16.00 Izglītības pārvaldes 

zāle 

Iesūtīt informāciju uz e-pastu: agnese.matvejeva@tukums.lv - 

Izglītības iestādes atbildīgā persona (vārds, uzvārds; tālr.Nr.; e-

pasts; amats), kura nodrošinās komunikāciju ar IP par pasākumiem 

izglītības iestādē un pasākumiem, kuros piedalās izglītības iestāde.  
Jaunatnes lietu komisijas sēde. 17.00 Izglītības pārvaldes 

zāle 

   

7. O. 

   Iesūtīt informāciju par plānotajiem pasākumiem izglītības iestādē 

saistībā ar valsts svētkiem uz e-pastu: izglitiba@tukums.lv (skatīt 

novembra plāna 1. pielikumu www.tip.edu.lv). 
   

   

8. T. 

   Iesūtīt elektroniski (1.pielikums*) pieteikumu vācu valodas 10.-

12.kl. olimpiādei uz e-pastu laila.ingevica@tukums.lv 
   

   

9. C. 

Telpu futbols (bērniem ar speciālām 

vajadzībām). 

9.30 Irlavas sporta nams  

Sākumskolas un pirmsskolas skolotāju 

kursi "Džimbas 9 soļu drošības 

programma" (no iestādēm, kuras ir 

pieteikušas dalību projektā)  

10.00 
Tukuma pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Vālodzīte" 

 

Kursi skolu vadības komandām "Skolu 

vadības loma jaunā mācību satura un 

pieejas mācībām ieviešanai skolā". 

10.00 - 17.15 

Tukuma 2.pamatskola 

 

10. P. 

Ģeogrāfijas skolotāju izbraukuma 

seminārs uz Talsu 2.vidusskolu. 

8.30 Izbraukšana no Talsu 

ielas 4, Tukums 

Iesniegt dokumentus par VPIS lietotāju pārreģistrāciju (e-pasts 

30.10.) M.Bērziņai 

Kursi skolu vadības komandām "Skolu 

vadības loma jaunā mācību satura un 

pieejas mācībām ieviešanai skolā". 

10.00 - 15.30 Tukuma 2.pamatskola 



Sākumskolu un pirmsskolu skolotāju 

kursi "Džimbas 9 soļu drošības 

programma" (no iestādēm, kuras ir 

pieteikušas dalību projektā). 

10.00 Tukuma bibliotēkas 

zāle 

11. S. 

Jauno fiziķu skola.  

10.00 

LU Fizikas un 

matemātikas fakultāte, 

Zeļļu iela 8, Rīga  

Lāčplēša diena 

 

Nodarbība 9.-12.kl.skolēniem uzdevumu 

risināšanā, palīdzot sagatavoties novada 

ķīmijas olimpiādei. 

10.00 - 12.00 

Tukuma Raiņa 

ģimnāzija 

12. Sv.     

13. P. 

Latvijas valsts proklamēšanas 

99.gadadienas pasākumi skolās 13.-

17.nov. 

 Izglītības iestādes  

    

    

14. O. 

Izglītības iestāžu logopēdiem semināra 

„Dabas vides estētikas idejas un 

metodiskās iespējas logopēdu darbā - 

krāsaino smilšu sagataves praktikums" 

turpinājums. 

9.00 - 12.00 Tukuma 2.pamatskola  

Basketbols (2004./2005.g.dzim.). 9.30 Lapmežciema 

pamatskola 

 

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju 

sanāksme. 

13.00 Izglītības pārvaldes 

zāle 

 

15. T. 

   Iesūtīt ziņas par 9., 12.klašu absolventu tālākizglītību (pēc 

noteiktas formas - www.tip.edu.lv slēgtajā vietnē) 

marita.berzina@tukums.lv  
   

   

16. C. 

Kultūras kanona konkurss "Kultūras 

kanona vēstis Latvijas nākošajā simtgadē" 

1.kārta - Zemgales reģions. 

 Jelgavas Spīdolas 

ģimnāzija 

Iesūtīt elektroniski (3.pielikums*) pieteikumu tiešsaistes bioloģijas 

olimpiādei 9.-12.kl. uz e-pastu laila.ingevica@tukums.lv 

Skolu sociālo pedagogu seminārs. 9.00 Izglītības pārvaldes 

zāle 

   



17. P. 

   Iesūtīt elektroniski (1.pielikums*) pieteikumu angļu valodas 10.-

12.kl. olimpiādei uz e-pastu laila.ingevica@tukums.lv 
   

   

18. S. 

 
Latvijas Republikas proklamēšanas 

diena 

   

19. Sv.     

20. P. 

   Pieteikties (https://goo.gl/forms/SdefgyZWWzx8YJ7G3) 

pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināram 

"Svarīgākie pamatnoteikumi labu runas prasmju apguvei" 

21. O. 

Basketbols (2002./2003.g.dzim.) 9.30 Tukuma Sporta skola  

Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde 13.00 Izglītības pārvaldes 

zāle 

 

    

22. T. 

Valsts vācu valodas olimpiāde 10.-

12.klasēm 2.posms (novadā). 

10.00 - 12.00 Tukuma E. Birznieka–

Upīša 1.pamatskola 

 

Skolēnu pašpārvalžu 

konsultantu/koordinatoru seminārs 

9.00 - 16.00 Tukuma 2.vidusskola  

    

23. C. 

Izbraukuma seminārs Speciālo izglītības 

programmu skolotājiem uz Rīgas Valda 

Avotiņa pamatskolas attīstības centru (par 

dalību pedagogi saņems sertifikātu). MA 

vadītāja S.Freimane, tālr.20191947 

8.00 

izbraukšana 

no Talsu 4, 

Tukums 

Rīga Reģistrēt dalībniekus tiešsaistes bioloģijas olimpiādei 9.-12.kl. 

vietnē http://skolas.lu.lv 

  Latvijas Speciālā Olimpiāde florbolā. 10.00 Irlavas sporta nams  

  

Seminārs - konsultācija vidusskolu 

skolotājiem, kuri vada SZPD socioloģijā. 

14.00 Tukuma 2.vsk. 25.kab. Iesūtīt elektroniski (2.pielikums*) pieteikumu par izglītības 

iestādes atbildīgo personu tiešsaistes fizikas olimpiādei 9.-12.kl. 

uz e-pastu laila.ingevica@tukums.lv 



24. P. 

Seminārs skolu bibliotekāriem. Konkursa 

"Albertam Kronenbergam - 130" 

noslēguma pasākums - tikšanās ar 

A.Kronenberga mazmeitu Ilzi Saulīti-

Jansoni. 

10.00 Tukuma bibliotēkas 

zāle 

 

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju 

vietnieku seminārs 

12.00 Tukuma pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Lotte" 

 

    

25. S. 

Izglītības iestāžu pedagogiem "B" 

programmas kursi "Speciālās izglītības 

saturs un didaktika"  

9.00 Tukuma pirmsskolas 

izglītības iestādē 

"Taurenītis", Smilšu 

iela 46 

 

26. Sv.     

27. P. 

Pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveides seminārs pedagogiem, kuri 

gatavo dalībniekus skatuves runas 

konkursiem un teātra skatēm. 

10.00 -15.00 Tukuma 2.vidusskola, 

konferenču zāle 

 

Pirmsakreditācijas vizītes Džūkstes 

pamatskolā no 27.novembra līdz 

1.decembrim. 

 Džūkstes pamatskola  

    

28. O. 

Basketbols (2006./2007.g.dzim.). 9.30 Tukuma Sporta skola Iesūtīt elektroniski pieteikumu (1.pielikums*) daiļlasīšanas 

konkursam krievu valodā 4.-12.kl. uz e-pastu 

laila.ingevica@tukums.lv un sbrasnujeva@mail.ru 
   

   

29. T. 

Sākumskolas skolotāju pieredzes 

apmaiņas seminārs. 

9.40 Sēmes sākumskola  

Kursi zēnu koru diriģentiem un vokālo 

ansambļu vadītājiem. 

 VISC, Strūgu 4, Rīga, 

laiks tiks precizēts 

 

    

30. C. 

Vizuālās mākslas skolotāju seminārs. 10.00 Tukuma 

2.vsk.sākumskola, 

Tukuma Mākslas 

muzejs 

 



Bioloģijas 40.valsts olimpiāde tiešsaistē 

9.-12.kl. (Novērotāji un darba vadītāji 

ierodas plkst.9.00, dalībnieki plkst.9.30 uz 

instruktāžu). 

10.00 Tukuma 2.vidusskola  

Bioloģijas skolotāju seminārs. 10.00 Tukuma 2.vidusskola  

  

Kursi zēnu koru diriģentiem un vokālo 

ansambļu vadītājiem.  

VISC, Strūgu 4, Rīga, 

laiks tiks precizēts  

 

 

 

01.09.17. - 

31.01.18. 
LR Kultūras ministrijas un LNB finansētās programmas "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" īstenošana. 

Skolēni, skolotāji, skolēnu vecāki, 

vecvecāki, bibliotekāri 

18.10.-01.12. LNB projekta "Skaļās lasīšanas sacensība" 1.kārta 

5.-6.klašu skolēni (projektā 

iesaistītās skolas) 

      

      

 * 
Tukuma novada Izglītības pārvaldes 01.09.2017. iekšējie noteikumi Nr.4 "Tukuma, Engures un Jaunpils 

novadu mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas un norises kārtība".   

 


