
                

    APSTIPRINU 

               Tukuma novada  
               Izglītības pārvaldes vadītājs  /paraksts/ 
               (personīgais paraksts) N.Rečs 
                

               2017.gada 27.februārī 

 
P A S Ā K U M U  P L Ā N S 

 

 

 

2017.gada MARTS 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA 

  1. 2. 3. 4. 5. 

  Diagnosticējošais darbs 
matemātikā 3.klasēm. 

Mūzikas olimpiāde 5.-
12.klasēm. 
Tukuma 2.pamatskolā. 
Reģistrācija plkst.9.30 

Vokālās mūzikas konkursa 
“Balsis” 2.kārta.  
Ķekavā 
 

Valsts olimpiāde latviešu 
valodā un literatūrā. 
Rīgā, LU Humanitāro zinātņu fakultātē.  
Reģistrācija plkst.10.00 

  

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

Jauno vides 
pētnieku foruma 
“Skolēni 
eksperimentē” 
2.kārta.  
LU Dabaszinātņu 
akadēmiskajā centrā, 
Jelgavas ielā 1, Rīgā, 
plkst.11.00 

3.valsts olimpiāde 
filozofijā. 
Rīgā 
 

Diagnosticējošais 
darbs dabaszinībās 
6.klasēm. 
 
Florbols vidusskolām.  
Irlavas sporta namā  
plkst. 09.30 
 

Minibasketbols 
2006./2007.g.dz. 
Salaspils novadā plkst.10.00 

Tukuma, Engures un 
Jaunpils novadu skatuves 
runas un mazo uzvedumu 
konkursa 2.kārta. 
Slampes kultūras pilī  
plkst.10.00 

Olimpiāde matemātikā 
2.-4.klasēm. 
Tukuma 2.pamatskolā 
plkst.10.00 

Olimpiāde vizuālajā mākslā 1.-
12.klasēm.  
Tukuma 2.vidusskolas sākumskolā 

 
Pirmsskolas izglītības iestāžu 
vadītāju pieredzes apmaiņas 
seminārs Erasmus+ projekta 
ietvaros “Atbalsts izglītojamiem 
ar speciālām vajadzībām”. 
Slampes PII “Pienenīte” plkst.10.00 

Lielie 
Lasīšanas 
svētki. Latvijas 

Nacionālajā 
bibliotēkā, 
Ziedoņa zālē 
 

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

 

Izglītības pārvaldes darbinieku un MA vadītāju pirmsakreditācijas vizītes Tukuma E.Birznieka – Upīša 1.pamatskolā. 
  



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

Lekcijas 
pedagogiem. 
Tukuma Raiņa ģimnāzijā 
plkst.10.00  

Filozofijas, 
psiholoģijas un 
ētikas skolotāju 
seminārs. 
Tukuma Raiņa ģimnāzijā 
plkst. 9.30 

14.03.-17.03.2017. Centralizētie eksāmeni svešvalodās. 
  

Pirmsskolas izglītības 
skolotāju kursi 
“Mūsdienīgas un 
netradicionālas 
metodes vizuālajā 
mākslā pirmsskolā”. 
Tukuma PII “Lotte” plkst.9.00 

  Kursi latviešu valodas un 
literatūras skolotājiem "Digitāli 
mācību resursi latviešu valodas 
un literatūras apguvei". 
Tukuma Raiņa ģimnāzijā  
plkst.10.00-14.00 
 

Tukuma, Engures un Jaunpils 
novadu 1.kārtas konkursa 
“Latvijas toņi un pustoņi” tērpu 
kolekciju skate. 
Tukuma Raiņa ģimnāzijā plkst.10.00 
 

Skolu direktoru un pirmsskolas 
izglītības iestāžu vadītāju, un 
vadītāju vietnieku sanāksme. 
Tukuma bibliotēkas zālē 
(laiks un darba kārtība tiks precizēta) 
 

Padomes sēde AK 
priekšsēdētājiem. 
Tukuma novada Domes sēžu zālē 
plkst.10.00 

13.03. – 17.03.2017 Tautas deju skolotāju profesionālās pilnveides kursi (36 h). 
A.Daņiļeviča deju skolā „Dzirnas”, Rīgā, Lācplēša ielā 106 

  

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

 Pedagoģiski 
medicīniskās komisijas 
sēde. 
Izglītības pārvaldes zālē 
plkst.13.00 
 

Radošā diena kristīgās 
mācības skolēniem. 
Engures vidusskolā 
plkst.10.00 
 

Direktoru vietnieku 
mācību darbā izbraukuma 
seminārs uz Kuldīgas 
Centra vidusskolu. 
 

Olimpiāde angļu valodā 
10.-12.kl./9.kl. 
Tukuma Vakara un neklātienes 
vidusskolā plkst.10.00 
 

SZPD Zemgales reģiona 
konference. 
Jelgavā  
 

Izglītības psihologu 
sanāksme. 
Izglītības pārvaldes zālē 
plkst.14.00 

Sākumskolas 
skolotāju pieredzes 
apmaiņas seminārs. 
Milzkalnes sākumskolā 
plkst.9.00 
 

VI Latvijas mūzikas 
olimpiādes 3.kārta 
Zemgales reģionā. 
Jelgavas 4.vidusskolā 
plkst.9.30 

Olimpiāde angļu valodā 7.-
8.klasēm. 
Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolā 
plkst.10.00 
 

Skolu, kuras īsteno speciālās 
izglītības programmas, 
direktoru vietnieku sanāksme. 
Tukuma bibliotēkas zālē plkst.14.00 

  



27. 28. 29. 30. 31.   

Valsts olimpiāde 
latviešu valodā un 
literatūrā  
8.-9.klasēm. 
Rīgā 

Pirmsskolas izglītības 
skolotāju kursi 
“Mūsdienīgas un 
netradicionālas 
metodes vizuālajā 
mākslā 
pirmsskolā”(turpināju
ms). 
Tukuma PII “Lotte” plkst.9.00 
 

Florbols (bērniem ar 
speciālām 
vajadzībām). 
Irlavas sporta namā plkst.9.00 
 

Florbols 
(2003./2004.g.dzim.). 
Irlavas sporta namā 
plkst.10.00 

Zemgales reģiona vācu 
valodas olimpiāde 
8.klasēm. 
Tukuma E.Birznieka-Upīša 
1.pamatskolā plkst.10.00 
 

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

Diagnosticējošais 
darbs fizikā un ķīmijā 
11.klasēm. 
 
Olimpiāde latviešu 
valodā 2.-4.klasēm.  
Tukuma 2.pamatskolā 
plkst.10.00 

Tautas deju kolektīvu 
kopkoncerts “Zemgales bļoda”, 
3.-4.,3.-6., 5.-6.kl.grupām.  
Slampes Kultūras pilī, plkst. 12.00 
 

Kurzemes reģiona skatuves 
runas konkursa 2.kārta. 
Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā 
Talsos, Brīvības ielā 17a, plkst.10.30 
 

Kurzemes reģiona Mazo formu 
uzvedumu konkurss. 
Talsu tautas namā, Talsos, Lielā ielā 
19/21, plkst.14.00 

  

E-prasmju nedēļa   

 

Iesniegt:        

 līdz 06.03.2017. nepieciešamos dokumentus skolēnu atbrīvojumiem no valsts pārbaudes darbiem vai centralizētā eksāmena daļām M.Bērziņai. 
 

Iesūtīt:  

 līdz 03.03.2017.        pieteikuma anketu Zemgales vēsturiskā novada mūsdienu deju radošajam konkursam uz e-pastiem: demodejas@inbox.lv, 

angelika.dembovska@tukums.lv.  
 

 līdz 10.03.2017. Tukuma, Engures un Jaunpils novadu tautas deju kolektīvu kopkoncerta „Zemgales bļoda” dalībnieku pieteikuma anketas uz e-pastu  
madara_augule@inbox.lv . 

 

 līdz 10.martam   pieteikuma anketu konkursa “Latvijas toņi un pustoņi” tērpu kolekciju skatei uz e-pastu: angelika.dembovska@tukums.lv. 
 

 līdz 31.martam    pieteikuma anketu vides izziņas spēļu konkursa “Iepazīsti vidi” 1.kārtai uz e-pastu: angelika.dembovska@tukums.lv. 
 

Iesūtīt pieteikumus novadu posma olimpiādēm elektroniski (2.pielikums programmā Excel) uz e-pastu marita.berzina@tukums.lv  
 

Iesūtīšanas datums Olimpiādes nosaukums Klašu grupa 

Līdz 07.03.2017. Angļu valodas olimpiāde  7.-12.klasēm 

Līdz 16.03.2017. Novada atklātā latviešu valodas olimpiāde 2.-4.klasēm 

Līdz 20.03.2017. Novada atklātā politikas un tiesību olimpiāde  12.klasēm  
 

Izstādes: 

No 6.marta līdz 31.martam Tukuma novada Domes ēkā, Talsu ielā 4, Tukumā, apskatāmi Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 

izstādes-konkursa “Latvijas toņi un pustoņi” 1.kārtas darbi. 
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