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P A S Ā K U M U  P L Ā N S 
 

 
 

 

2017.gada FEBRUĀRIS 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA 

  1. 2. 3. 4. 5. 

  Novada olimpiāde ekonomikā 
10.-12.klasēm (pārraudzītā 
tiešsaistes režīmā). 
Tukuma 2.vidusskolā  
plkst.10.00 
(novērotāji un darba vadītāji ierodas 
9.00, dalībnieki 9.30) 
 

Ekonomikas skolotāju 
seminārs 
Tukuma 2.vidusskolā  
plkst.10.00 

Novada atklātā olimpiāde 
krievu valodā (svešvalodā) 
8.-9.klasēm.  
Zemgales vidusskolā 
plkst.10.00 
 

Seminārs krievu valodas 
skolotājiem. 
Zemgales vidusskolā 
plkst.10.00 
 

1.-4.kl. glītrakstīšanas 
konkursa novada 
komisijas sanāksme. 
Tukuma 2.pamatskolā, 218.kab., 
plkst.14.00  
 

Multifunkcionālā 
jaunatnes iniciatīvu 
centra pasākums  
“Jauns un radošs”. 
Tukuma novada Domes 
konferenču zālē plkst.18.00 

Novada olimpiāde 
matemātikā 9.-
12.klasēm. 
Tukuma Raiņa ģimnāzijā 
plkst.10.00 

21.Latvijas 
Skolu ziemas 
olimpiskais 
festivāls 
Ērgļos. 

 

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novada olimpiāde ķīmijā 
9.-12.klasēm. 
Tukuma 2.vidusskolā 
plkst.10.00 
 

Ķīmijas skolotāju 
seminārs. 
Tukuma 2.vidusskolā 
plkst.10.00 
 

Volejbols 
(2003./2004.g.dzim.). 
Pūres pamat skolā 
plkst.09.30 (Pasākums 

Pirmsskolas izglītības iestāžu 
vadītāju vietnieku sanāksme. 
Izglītības pārvaldes zālē 
plkst.10.00 

1.-4.kl. glītrakstīšanas 
konkursa novada 
komisijas sanāksme. 
Tukuma 2.pamatskolā, 218.kab., 
plkst.14.00 

 
 
 
 

Jaunrades deju 
konkurss „Mēs un 
deja”. 
Ogres Kultūras centrā, 
Brīvības ielā 15, Ogrē 

 

Kursu nodarbība 
skolu direktoriem un 
direktoru vietniekiem 
izglītības jomā.  
Tukuma 2.vidusskolā 
plkst.9.45 

 

  



pārcelts uz 14. februāri) 
 

Volejbols 
(2001./2002.g.dz.). 
Irlavas vidusskolā 
plkst.9.30 
 
 

Tautas bumba 
(2005./2006.g.dz.). 
Dobeles novadā  
plkst.11.00  
(piedalās Engures vsk. 
komandas) 

Krievu valodas 
(svešvalodas) MA 
vadītāju seminārs. 
Baltijas Starptautiskajā 
Akadēmijā, Lomonosova 
ielā 4, Rīgā,  
409.auditorijā 

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 

 Volejbols 
(2001./2002.g.dz.). 
Irlavas vidusskolā 
plkst.9.30  (Pasākums 
pārcelts uz 7. februāri) 
 
 

Volejbols 
(1997./2000.g.dz.).  
Valgundē-zēniem,  
Ozolniekos- meitenēm,  
plkst.10.00 
 

Volejbols 
(2003./2004.g.dzim.). 
Pūres pamatskolā 
plkst.09.30 
 
 

Izbraukuma seminārs 
mājturības skolotājām 
uz Kandavas 
lauksaimniecības 
tehnikumu. 
Izbraukšana plkst.8.15 no 
Tukuma novada Domes laukuma 
 

Pedagoģiski medicīniskās 
komisijas sēde. 
Tukuma novada Izglītības 
pārvaldē plkst.13.00 

 
ĒNU DIENA 
 

www.enudiena.lv 
 
 

Informātikas skolotāju 
seminārs. 
Smārdes pamatskolā, plkst.10.00 

Diagnosticējošais darbs 
dabaszinātnēs 9.klasēm. 
 

1.-4.kl. glītrakstīšanas 
konkursa novada 
komisijas sanāksme. 
Tukuma 2.pamatskolā, 218.kab., 
plkst.14.00 
 

Vācu valodas skolotāju MA 
vadītāju seminārs. 
Gētes institūtā, Rīgā 
 

Fizikas skolotāju 
seminārs. 
(stundu vērošana un analīze) 
Tukuma 2.vidusskolā 
plkst.11.30 
 

Tautas deju kopkoncerts 
“Būšu liels” (pirmsskolas 
un 1.-2.kl.grupām). 
Lapmežciema Tautas namā, 
Liepu ielā 2, Lapmežciemā. 
Koncerts plkst.12.00 
 

 

Novada olimpiāde 
matemātikā 5.-
8.klasēm. 
Tukuma E.Birznieka – 
Upīša 1.pamatskolā  
plkst.10.00 
 

Jauno vides pētnieku 
forums “Skolēni 
eksperimentē”, 
1.kārta.  
Tukuma 2.pamatskolā 
plkst.10.00 
 

Angļu valodas 
skolotāju MA vadītāju 
seminārs. 
VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā 

Jauno 
Fiziķu skola 
LU Fizikas un 
matemātikas 
fakultātē, Rīgā, 
Zeļļu iela 8 

 

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 

Vokālās mūzikas konkurss 
“Balsis”, 1.kārta.  
Tukuma 2.pamatskolā 
plkst.10.00. 

Diagnosticējošais darbs 
matemātikā 8.klasēm. 
 

Volejbols (2005./2006. 
g.dz.). 
Tukuma Raiņa ģimnāzijā  

Diagnosticējošais darbs 
latviešu valodā 6.klasēm. 
 

Novada olimpiāde ģeogrāfijā 
10.-12.klasēm. 
Tukuma 2.vidusskolā  

Diagnosticējošais darbs 
latviešu valodā 
3.klasēm. 
 

Tautas deju kopkoncerts 
“Būšu liels” (pirmsskolas 

Skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu 
novada konference. 
Tukuma Raiņa ģimnāzijā 
plkst.11.00 

 

  

http://www.enudiena.lv/


plkst.9.30 
 

Basketbols 
(2003./2004.g.dz.). 
plkst.9.30. 
 

Jauno basketbolistu 
kauss. 
Kandavas novadā plkst.10.00 

plkst.10.00 
(novērotāji un darba vadītāji ierodas 
9.00, dalībnieki 9.30) 
 

Ģeogrāfijas skolotāju 
seminārs. 
Tukuma 2.vidusskolā  
plkst.10.00 
 

Volejbols „Lāses kauss” 
(1997./2000.g.dz.). 
Tukuma Sporta skolā 
plkst.9.30 
 

Izglītības psihologu sanāksme. 
Izglītības pārvaldes zālē plkst.14.00 

un 1.-2.kl.grupām). 
Lapmežciema Tautas namā, 
Liepu ielā 2, Lapmežciemā. 
Koncerts plkst.12.00  
(Pasākums pārcelts uz 16. 
februāri) 
 

1.-4.kl. glītrakstīšanas 
konkursa novada 
komisijas sanāksme. 
Tukuma 2.pamatskolā, 218.kab., 
plkst.14.00 
 

Volejbols ”Lāses kauss” 
(2001.-2004.g.dz.). 
Tukuma Sporta skolā 
plkst.9.30 
 
 

Mūzikas skolotāju 
seminārs.  
Tukuma 2.pamatskolā 
plkst.10.00-15.00 

27. 28. 
 

    

Novada olimpiāde vācu 
valodā 8.klasēm. 
Tukuma E.Birznieka – Upīša 
1.pamatskolā  
plkst.10.00 
 

Vācu valodas skolotāju 
seminārs. 
Tukuma E.Birznieka – Upīša 
1.pamatskolā  
plkst.10.00 
 

Sociālo zinību skolotāju 
sanāksme “Gatavošanās 
8.klašu sociālo zinību 
olimpiādei”.  
Tukuma 2.vidusskolas konferenču 
zālē plkst.14.00 
 

Komisijas sēde 
pirmsskolas vecuma bērnu 
uzņemšanai  
izglītības iestādē.  
Izglītības pārvaldē  
plkst.14.00 

Diagnosticējošais darbs 
matemātikā 6.klasēm. 
 

Stafete „Drošie un 
veiklie” (2006.g.dz.un 
jaun.).  
Smārdes pamatskolā 

plkst.10.00. 
 

Volejbols (2001.g.dz. un 
jaun.). 
Valgundē - zēniem,  
Ozolniekos – meitenēm  
plkst.10.00 
 

Pirmsskolas izglītības 
skolotāju seminārs 
“Laba prakse 
rotaļmetožu un 
rotaļpaņēmienu 
pielietojumā 
lasītprasmes sekmēšanā 
pirmsskolā”. 
Tukuma PII “Karlsons” 
plkst.9.30 

     



 
Iesniegt:   

 Līdz 13.02.2017.   nepieciešamos dokumentus skolēnu atbrīvojumiem no valsts pārbaudes darbiem vai centralizētā eksāmena daļām Maritai Bērziņai (204.kab.).  

Iesūtīt:  

 Līdz 02.02.2017.  Tukuma, Engures un Jaunpils novadu deju kolektīvu kopkoncerta „Būšu liels” dalībnieku  pieteikuma anketas uz e-pastu: 

madara_augule@inbox.lv. 

 Līdz 03.02.2017.  Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu datorgrafikas konkursa „Skaista mana tēvu zeme” darbus uz e-pastu: 

angelika.dembovska@tukums.lv  ar norādi „Skaista mana tēvu zeme”. 

 Līdz 08.02.2017. Vokālās mūzikas konkursa „Balsis” 1.kārtas pieteikumu anketu uz e-pastu: dace.persevica@tukums.lv . 

 Līdz 10.02.2017.  Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu jauno vides pētnieku foruma „Skolēni eksperimentē” dalībnieku pieteikumu anketu uz 

e-pastu angelika.dembovska@tukums.lv . 

 Līdz 15.02.2017. uz e-pastu izglitiba@tukums.lv informāciju (datums, laiks, vieta) par plānoto atvērto durvju dienu skolā nākamajiem pirmklasniekiem un viņu 

vecākiem. Vēlamais organizēšanas laiks – no 27.februāra līdz 8.martam, ne agrāk kā plkst.17.00 (informācija tiks publicēta Izglītības 

pārvaldes mājas lapā www.tip.edu.lv un laikrakstā “Neatkarīgās Tukuma Ziņas”) 

 Līdz 22.02.2017.  Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu 2.kārtas konkursa dalībnieku 

pieteikuma anketu uz e-pastu: angelika.dembovska@tukums.lv . 

Iesūtīt pieteikumus novadu posma olimpiādēm (izmantot tikai olimpiāžu norises kārtības 2.pielikumu programmā Excel) elektroniski uz e-pastu marita.berzina@tukums.lv 
 

Iesūtīšanas datums Olimpiādes nosaukums Klašu grupa 
Līdz 03.02.2017. Matemātikas olimpiāde 5.-8.klasēm 

Līdz 08.02.2017.  (reģistrēt sistēmā) Ģeogrāfijas olimpiāde – tiešsaistes režīmā. 10.-12.klasēm 

Līdz 13.02.2017. Vācu valodas olimpiāde 8 klasēm 

Līdz 15.02.2017. Mūzikas olimpiāde 5.-12.klasēm 

Līdz 22.02.2017. Atklātā matemātikas olimpiāde  2.klasēm; 3.klasēm; 4.klasēm 

Līdz 20.02.2016. Atklātā vizuālās mākslas olimpiāde  1.-12.klasēm 

 
Iesūtīt/iesniegt pieteikumus, darbus un prezentācijas novada 41.SZPD un Zemgales reģiona konferencēm  
(Tukuma novada Izglītības pārvaldes 13.01.2017. rīkojums Nr.12-d):  
 
Skolas atbildīgā persona 

 
Iesūtīšanas 

datums 
Darbība  Piezīmes 

Līdz 16.02.2017. iesūta dalībskolu prezentācijas (līdz 30 
fotogrāfijas) par SZPD norisi savā skolā  

uz e-pastu gimnazija@tukumagimn.lv 
 

Prezentācijas izmantos demonstrēšanai novada SZPD konferencē. 

mailto:madara_augule@inbox.lv
mailto:angelika.dembovska@tukums.lv
mailto:dace.persevica@tukums.lv
mailto:angelika.dembovska@tukums.lv
mailto:izglitiba@tukums.lv
http://www.tip.edu.lv/
mailto:angelika.dembovska@tukums.lv
mailto:marita.berzina@tukums.lv
mailto:gimnazija@tukumagimn.lv


Līdz 13.02.2017. iesūta darbu pieteikumu  uz e-pastu marita.berzina@tukums.lv Rīkojuma 3.pielikums, MS Excel faila formātā.  

Līdz 13.02.2017. iesūta darbu/-us aizsargātā pdf formātā.  uz e-pastu marita.berzina@tukums.lv Darba nosaukums datnei veidots pēc šāda parauga:  
Vards_Uzvards_ Izglitibas iestade_Sekcija  

Līdz 13.02.2017.  iesniedz iesietu/-us darbu/-us un precizētu 
kopējo darbu sarakstu uz izglītības iestādes 
veidlapas.  

Izglītības pārvaldē, 204.kab. M.Bērziņai   

Līdz 27.02.2017. uz reģiona konferenci izvirzīto, papildināto 
darbu/-us aizsargātā pdf formātā un 
prezentāciju/-as (Power Point)  

uz e-pastu marita.berzina@tukums.lv 
 

Darba nosaukums datnei veidots pēc šāda parauga:  
Vards_Uzvards_ Izglitibas_iestade_Sekcija  
Prezentācijas nosaukums datnei veidots pēc šāda parauga:  
Vards_Uzvards_ Izglitibas_iestade_Sekcija_Prezentacija  

Līdz 27.02.2017. iesniedz iesietus uz reģiona konferenci 
izvirzīto/-os (papildināto/-os) darbu/-us  

Izglītības pārvaldē, 204.kab. M.Bērziņai   

 
Metodiskās apvienības: 

 2.02., 9.02., 16.02., 23.02.2017. novada komisija izvērtē glītrakstīšanas konkursa 1.-4.klasēm iesniegtos darbus Tukuma 2.pamatskolā, 218.kabinetā, plkst.14.00. 

Komisijas sastāvs: Ineta Mežniece (Tukuma 2.pamatskola), Sintija Aumale (Tukuma 2.vidusskola), Rudīte Miklaševica (Tukuma 1.pamatskola), Laimdota Lēruma 

(Džūkstes pamatskola), Solveiga Imbovica (Tumes vidusskola), Ilze Ķēniņa, sākumskolas skolotāju MA vadītāja. 

Izstādes: 

 No 2017.gada 22. februāra līdz 13. martam Tukuma bibliotēkā, Šēseles ielā 3, Tukumā, Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu datorgrafikas darbu konkursa 

„Skaista mana tēvu zeme” izstāde.  

 Līdz 28. 02.2017. 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. 

Informācija: 
 

 No 15.02.2017. līdz 21.02.2017. novada SZPD konferences ekspertu komisijas pa sekcijām lasa darbus Izglītības pārvaldes zālē (Šēseles ielā 3):  
15.02. – 16.02.2017.               no 9.00 līdz 12.00; no 13.00 līdz 17.00;  
17.02.2017.                             no 9.00 līdz 12.00; no 13.00 līdz 16.00;  
20.02. – 21.02.2017.               no 9.00 līdz 12.00; no 13.00 līdz 17.00.  

Tiks piedāvāta arī darbu lasīšana elektroniski (informācija par elektronisko lasīšanu tiks nosūtīta pirms darbu lasīšanas). 
 

 Līdz 15.02.2017.  skolu bibliotekāri Gada pārskatus ievada Latvijas Digitālās kultūras kartes informācijas sistēmā. 
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