
 Apstiprināts 29.04.2019.
TUKUMA NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES PASĀKUMU PLĀNS 

2019. gada MAIJS

Dat. Diena Pasākums Laiks Norises vieta Iesniegt/iesūtīt

1. T. Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena
Darba svētki

2. C.

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu mazo mūzikas kolektīvu skate - 
festivāls. Piedalās vokāli instrumentālie ansambļi, instrumentālie kolektīvi 
un popgrupas.

11.00 Tukuma 2.pamatskola, J.Raiņa iela 
3a, Tukums

Pierīgas reģiona jauno līderu tikšanās (MJIC) 10.30 Tukuma Ledus halle Vairāk info un jauniešu pieteikšanās līdz 30.aprīlim: HTTP://EJUZ.
LV/02052019 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu pārbaudes darbs informātikā 7.
klasēm. no 2.maija līdz 17.maijam

stundu laikā Skolas

3. P. Skolotāju logopēdu pieredzes apmaiņas brauciens 7.30 - 17.00 Rīgas PII "Dzintariņš, Rīgas 
sākumskola "Valodiņa"

4. S.

5. Sv.
6. P.

7. O.

Atklātā stunda informātikā ( stundu vada skolotāji no Portugāles, piedalās 
skolēni no Pūres pamatskolas, Jaunpils vidusskolas, Lapmežciema 
pamatskolas, Engures vidusskolas un Tumes vidusskolas)

10.30 Tukuma Vakara un neklātienes 
vidusskola

Tukuma novada izglītības iestādēm: iesūtīt elektroniski e-pastā marita.
berzina@tukums.lv aizpildītu veidlapu par pirmsskolas vecuma bērnu vidējo 
apmeklējumu (slēgtā vietne/veidlapas) aprīlī

"Olimpiskās dienas vieglatlētikā". Piedalās Zemgales reģiona skolu 
komandas

10.30 Tukuma Sporta skolas stadions

8. T.
"Olimpiskās dienas vieglatlētikā". Piedalās Zemgales reģiona skolu 
komandas

10.30 Tukuma Sporta skolas stadions Iesūtīt elektroniski informāciju par izlaidumiem izglītības iestādē, norādot klasi, 
datumu, laiku un vietu uz e-pastu izglitiba@tukums.lv 

„Jauno vieglatlētu kauss” (2003./2004.g.dz.) 11.00 Iecavas novads

9. C.

1.klašu skolēnu Draudzības diena 10.00 Džūkstes pamatskola
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu 2.-4.klašu koru festivāls 
"Satikšanās 2019".

11.00 Tukuma 2.pamatskola 

Informatīvais seminārs NVO par projektu "Pumpurs" jauniešu iniciatīvu 
projektu pieteikumu sagatavošanu

15.00 Izglītības pārvalde

10. P.

Bioloģijas, dabaszinību un ķīmijas skolotāju izbraukuma seminārs 8.30 Jelgava *Iesniegt Izglītības pārvaldes sekretārei veidlapu (2.pielikums ) un iesniegumus 
(3.pielikums) ar pielikumiem (sk.inf.plāna beigās)

Radošums jaunatnes darbā (Pitch kā metode projektu ideju ģenerēšanā). 
Darbnīca angļu valodā kopā ar jaunatnes darbiniekiem no Islandes (MJIC). 
Aicināts ikviens interesents, kas strādā ar jauniešiem

15.00 Tukuma bibliotēka * Iesniegt Izglītības pārvaldes sekretārei veidlapu (6.pielikums) un iesniegumus 
(3.pielikums) ar pielikumiem (sk.inf.plāna beigās)

11. S. Jauno fiziķu skola LU Fizikas un matemātikas 
fakultāte, Zeļļu 25, Rīga



12. Sv.

13. P. Sanāksme mācību jomu koordinatoriem 15.00 Izglītības pārvalde

14. O.

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu teātra pulciņu festivāls "Dedzi 
gaiši, uguntiņa!"

10.00 Tukuma Kultūras nams

Futbola diena 1.un 2.klašu skolēniem 10.00 Pauzera pļavu futbola laukums, 
Tukums

Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde 13.00 Izglītības pārvalde

15. T.

Seminārs pirmsskolas skolotājiem 10.00 Tukuma bibliotēka
Vieglatlētika „Vidusskolu kauss” (1999./2001.g.dz.). Piedalās Zemgales 
reģiona skolu komandas

11.00 Bauskas novads Iesūtīt elektroniski novada pārbaudes darba latviešu valodā 8.klasei rezultātu 
kopsavilkuma tabulu (Excell formātā) un datu analīzes veidlapu uz e-pastu i.
abolina@tukumagimn.lv 

Projekta "JUP: jaunietis-uzņēmējs-pašvaldība" izvērtēšanas un noslēguma 
pasākums. Aicināti projekta dalībnieki, īstenotāji, lēmumu pieņēmēji, 
karjeras konsultanti, skolotāji un ikviens interesents

15.30 Tukuma Ledus halle

16. C. Bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu kopmēģinājums deju programmai 
"Latvju bērni danci veda" 

13.00-16.00  Durbes estrāde, Mazā Parka iela 1, 
Tukums

Iesūtīt elektroniski informāciju par absolventiem, kuri saņem Ministru 
prezidenta pateicības rakstu uz e-pastu marita.berzina@tukums.lv

17. P.
18. S.
19. Sv.
20. P.
21. O. CE latviešu valodā 12.kl. Vidusskolas

22. T.
Eksāmens latviešu valodā 9.kl.: rakstu daļa, mutvārdu daļa Skolas
Zemgales reģiona v/atl „U-12” un „U-14” grupām V/atl  4-cīņa „Draudzība” 
(2005./2006.g.dz.)

11.00 Tukums Pieteikties Tukuma, Engures un Jaunpils novadu sporta skolotāju un treneru 
izbraukuma semināram elektroniski e-pastā ina.uzule@tukums.lv

23. C. Eksāmens latviešu valodā 9.kl.: mutvārdu daļa Skolas

24. P. CE matemātikā 12.kl. Vidusskolas

25. S.
26. Sv.
27. P.

28. O.

CE Latvijas un pasaules vēsturē 12.kl. Vidusskolas
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu sporta skolotāju un treneru 
izbraukuma seminārs

9.00 Bauskas novads

Vieglatlētikas četrcīņa „Draudzība” (2005./2006.g.dz.). Piedalās Zemgales 
reģiona skolu komandas

11.00 Bauskas novads

Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde 13.00 Izglītības pārvalde

29. T.
Tukuma izlūki 2019. Piedalās jauniešu komandas (5 personas) no 13 g.v. 
Reģistrācija tiks izsludināta drīzumā.

8.00 Tukuma Jauniešu centrs Piedalās jauniešu komandas (5 personas) no 13 g.v. Reģistrācija tiks izsludināta 
drīzumā.

Eksāmens svešvalodā 9.kl.: rakstu daļa; mutvārdu daļa Skolas

30. C.

Eksāmens svešvalodā 9.kl.: mutvārdu daļa Skolas



30. C.
CE fizikā 12.kl. Vidusskolas
Mūzikas kolektīvu un deju kolektīvu  koncerts "Ceļā uz skolēnu Dziesmu un 
deju svētkiem". Piedalās Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu 5.-9. 
klašu un 2.-12.klašu kori, zēnu kori un jauktie kori

12.00 Tukuma novada Domes laukums, 
Talsu iela 4, Tukums

31. P.
Tukuma novada skolēnu un pedagogu apbalvošanas pasākums 18.00 Tukuma Kultūras nams Iesūtīt elektroniski informāciju par brīvajām vakancēm izglītības iestādē uz e-

pastu agnese.matvejeva@tukums.lv
Tautas deju festivāls "Latvju bērni danci veda" 9.00-21.00 Talsi

28.-29.05.2019. XII mājturības un tehnoloģiju skolotāju un 7.-8.klašu skolēnu radošo darbu plenērs Tukuma novada internātpamatskolā Dzirciemā.
07.05.- 04.06.2019. Tukuma, Engures un Jaunpils novadu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss - izstāde "To redzēju, to zināju, to es pratu!" Tukuma novada Domes ēkā, Talsu ielā 4.

Saņemt: Stingrās uzskaites veidlapas (precīza informācija skolu e-pastos) (Marita Bērziņa)

Informācijai: Līdz 10.jūnijam iesniegt Izglītības pārvaldes sekretārei pieteikumu Tukuma un Jaunpils novadu balvai izglītībā "Gada skolotājs"

*Iesniegt: Pieteikumus skolēnu un skolotāju apbalvošanai ar naudas balvu par sasniegumiem mācību darbā, SZPD un profesionālajā ievirzē par 2018./2019.m.g. saskaņā ar Tukuma novada Domes 28.02.2019. noteikumiem Nr.5 
(prot.Nr.3, 4.§.) „Tukuma novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošana ar naudas balvu”     


