
                

    APSTIPRINU 

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

               2017.gada 27.aprīlī 
 

P A S Ā K U M U  P L Ā N S 
 
 

2017.gada MAIJS 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Latvijas Republikas 
Satversmes sapulces 
sasaukšanas diena. 

„Jauno vieglatlētu kauss” 
2001./2002.g.dz. 
Iecavas novadā plkst.11.00 

   Jauno fiziķu skola. 
LU Fizikas un matemātikas 
fakultātē, Zeļļu ielā 8, Rīgā 

 

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

 Olimpiskās dienas 
vieglatlētikā. 
Tukuma Sporta skolas stadionā 
plkst.10.30 
 

Pedagoģiski medicīniskās 
komisijas sēde. 
Izglītības pārvaldes zālē 
plkst.13.00 
 

Olimpiskās dienas 
vieglatlētikā. 
Tukuma Sporta skolas 
stadionā plkst.10.30 

Reģiona sākumskolas 
pētniecisko darbu 
skate 4.klasēm. 
Kandavas internātvidusskolā 

 
„Vidusskolu kauss” 
vieglatlētikā 

1997./2000.g.dz. 
Bauskas novadā plkst.11.00 
 
Vieglatlētika bērniem 
ar speciālām 
vajadzībām. 
Tukuma Sporta skolas 
stadionā plkst.10.00 

Latvijas skolu 
futbola 
čempionāta 
finālturnīrs 2017. 
Rīgas 49.vidusskolas 
stadionā plkst. 10.30 
 

 

Pieredzes apmaiņas 
brauciens skolotājiem 
logopēdiem uz 
Talsiem. 
Izbraukšana no Tukuma 
novada Domes stāvlaukuma, 
plkst.8.00 
 

Tukuma, Engures un 
Jaunpils novadu 
izglītības un kultūras 
iestāžu deju kolektīvu 
kopkoncerts "Maija 
palēciens".  
Tukuma pilsētas Kultūras 
namā plkst.12.00 

 
MĀTES DIENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 

Tukuma, Engures un 
Jaunpils novadu mazo 
mūzikas kolektīvu 
skate–festivāls. 
Tukuma 2.pamatskolā 
plkst.11.00 

Centralizētais eksāmens 
latviešu valodā 
12.klasēm. 
 

Vēstures un filozofijas 
skolotāju izbraukuma 
seminārs. 
 

Futbols 1.un 2.klašu 
skolēniem.                            
Pauzera pļavās plkst.10.00 

Eksāmens latviešu 
valodā 9.klasēm. 
 
Sociālo pedagogu 
seminārs. 
Tukuma bibliotēkas zālē 
plkst.14.00 

Eksāmens latviešu 
valodā 9.klasēm. 
 
Pirmsskolas izglītības 
iestāžu vadītāju 
seminārs. 
Izglītības pārvaldes zālē 
plkst.10.00 

 
 

Centralizētais 
eksāmens 

matemātikā 
12.klasēm. 
 

Draudzības diena 
"Rodi prieku 
pasakā" 1.klasēm. 
Džūkstes pamatskolā 
plkst.10.00 

 

  



Novadu Interešu izglītības 
koordinatoru sanāksme. 
VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā 

 Vieglatlētika  4-
cīņa „Draudzība” 
2003./2004.g.dz. 
Bauskas novadā 
plkst.11.00 

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 

Eksāmens informātikā. Eksāmens informātikā. 
 

Centralizētais eksāmens 
vēsturē 12.klasēm. 
 

LSO vieglatlētikā. 
Tukuma Sporta skolas stadionā 
plkst.10.00 
 

Sporta skolotāju MA 
izbraukuma seminārs un 
Siguldu. 
Izbraukšana plkst.9.00 no Tukuma 
novada Domes stāvlaukuma 
 

Pedagoģiski medicīniskās 
komisijas sēde. 
Izglītības pārvaldes zālē 
plkst.13.00 
 

Skolu pedagogu seminārs 
“Darbs ar izglītojamo 
dusmām un agresiju 
mācību procesā un 
starpbrīžos, izmantojot 
metodisko materiālu 
„Dusmu kontroles spēle”.  
(lektore Līga Bērziņa) 
Tukuma bibliotēkas zālē 
plkst.14.00  

Eksāmens svešvalodā 
9.klasēm. 
 

 

Eksāmens 
svešvalodā 
9.klasēm. 
 

Centralizētais 
eksāmens bioloģijā 
12.klasēm. 

Eksāmens 
ģeogrāfijā. 

  

10.mājturības un tehnoloģiju plenērs. 
Dzirciema internātpamatskolā plkst. 8.30. – 15.00 

 

Zemgales reģiona  
sacensības               
vieglatlētikā „C” un „D” 
grupai 
2004./2005.g.dz., 
2006./2007.g.dz. 

Tukuma Sporta skolas stadionā  
plkst.11.00 

 

29. 30. 31.     

Centralizētais 
eksāmens ķīmijā 
12.klasēm. 

Eksāmens matemātikā 
9.klasēm. 

Pieņemšana pie Tukuma 
novada Domes 
priekšsēdētāja - 
apbalvošanas pasākums 
par sasniegumiem 
mācību darbā, skolēnu 
zinātniski pētnieciskā 
darbībā un 
profesionālās ievirzes 
izglītībā.  
Tukuma Kultūras namā 
plkst.18.00 

    

 



Iesniegt: 

 Izglītības pārvaldes sekretārei dokumentāciju apbalvošanai ar naudas balvu (Tukuma novada Domes 27.02.2014. noteikumi Nr.1 (prot.Nr.2, 3.§.) „Tukuma novada 

izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošana ar naudas balvu”) par 2016./2017.mācību gada sasniegumiem mācību darbā, SZPD un profesionālā ievirzē:  

o līdz 10.05.2017.  aizpildītu iesnieguma veidlapu (2.pielikums –) par skolēniem, kuri saņēmuši 1., 2., 3.vietu vai Atzinību valsts un reģionu mācību priekšmetu 

olimpiādēs, valsts atklātajos mācību priekšmetu konkursos, skolēnu zinātniski pētnieciskajās konferencēs, 1., 2., 3.vietu sākumskolas pētniecisko darbu konkursos 

vai izvirzīti dalībai Starptautiskajā olimpiādē, klāt pievienojot dokumenta kopiju, kas apliecina skolēna sasniegumus, un iesniegumus (3.pielikums); 

o līdz 10.05.2017. aizpildītu iesnieguma veidlapu (4.pielikums) par sasniegumiem profesionālās ievirzes izglītības programmā mākslā, mūzikā un, norādot 

skolēnus, kuri guvuši izcilus panākumus mākslā, mūzikā vai sportā, klāt pievienojot dokumenta kopiju, kas apliecina skolēna sasniegumus, un iesniegumus 

(3.pielikums). Apbalvojamo skolēnu skaitu nosaka proporcionāli skolēnu skaitam, kuri apgūst profesionālās ievirzes izglītības  programmu, paredzot, ka naudas 

balvu piešķir ne vairāk kā 2 % no attiecīgās izglītības iestādes skolēnu skaita, kuri apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu: t.i. Tukuma Sporta skolai - 

11 skolēni; Tukuma Mākslas skolai – 3 skolēni; Tukuma Mūzikas skolai – 5 skolēni; 

o līdz 17.05.2017. aizpildītu iesnieguma veidlapu (5., 6.pielikums) par noteikumu 6.1., 6.2.apakšpunktā minētajiem skolēniem, un iesniegumus (3.pielikums). 

 Līdz 12.05.2017. mutvārdu eksāmenu biļetes (ar attiecīgā mācību priekšmeta pedagogu MA vadītāja saskaņojumu, atbilstīgi MK 17.12.2013. Noteikumu  
Nr.1510 „Valsts pārbaudījumu norises kārtība” 35.punkta prasībām) apstiprināšanai, M.Bērziņai (204.kab.). 
 

 Līdz 10.06.2017.  Izglītības pārvaldes sekretārei pieteikumu Tukuma un Jaunpils novadu balvai izglītībā „GADA SKOLOTĀJS”. 

Iesūtīt:  

 Līdz 03.05.2017  pieteikumu Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu mazo mūzikas kolektīvu skatei uz e-pastu: dace_persevica@tukums.lv. 

 Līdz 10.05.2017. Izglītības pārvaldes sekretārei uz e-pastu: izglitiba@tukums.lv informāciju par Izlaidumiem izglītības iestādē, norādot klasi, datumu, laiku  
un vietu. 

 
 Līdz 16.05.2017.  informāciju par vidusskolas absolventiem, kuri saņem Ministru prezidenta pateicības rakstus (tabula – slēgtajā vietnē,  sadaļā veidlapas)  

uz e-pastu: marita.berzina@tukums.lv . 
 

 Līdz 18.05.2017.  elektroniski Mājturības un kokapstrādes tehnoloģiju MA vadītājam V.Prancānam guitarman2@inbox.lv vai pa tālruni 29518075  
apstiprinājumu dalībai 10.mājturības un kokapstrādes tehnoloģiju plenērā Dzirciema internātpamatskolā. 
  

 Līdz 19.05.2017. informāciju par brīvajām vakancēm izglītības iestādē uz e-pastu: agnese.matvejeva@tukums.lv. 
 

 Elektroniski Izglītības pārvaldes sekretārei izglitiba@tukums.lv dokumentāciju apbalvošanai ar naudas balvu, atbilstīgi Tukuma novada Domes 27.02.2014. 

noteikumiem Nr.1 (prot.Nr.2, 3.§.) „Tukuma novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošana ar naudas balvu” par 2016./2017.mācību gada 

sasniegumiem mācību darbā, SZPD un profesionālā ievirzē. 

 Līdz 09.06.2017.  pieteikuma anketu dalībai 5.Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivālā “Toņi un pustoņi” Bauskā (2017.gada 1.-2.jūnijā) uz  
   e-pastu angelika.dembovska@tukums.lv. 
 

Saņemt:  

 Stingrās uzskaites veidlapas (precīza informācija skolu e-pastos pēc 2017.gada 18.maija). 
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Metodiskās apvienības: 

 No 03.05.2017. līdz 22.05.2017. novada pārbaudes darbs informātikā Tukuma, Engures un Jaunpils izglītības iestāžu 7.klasēm. Darbus pavairošanai, informāciju 

par izpildi un datu apkopošanu saņemt IP mājas lapā www.tip.edu.lv vietnē „Reģistrētajiem lietotājiem” no 03.05.2017. Skolēnu sasniegumu kopsavilkuma tabulu 

un datu analīzi iesūtīt līdz 7.jūnijam elektroniski Tukuma novada informātikas un programmēšanas pamatu skolotāju MA vadītājam uz e-pastu ugis.berzins@t2v.lv . 

Izstādes: 

 Tukuma bibliotēkā, Šēseles ielā 3, mākslinieka Gunāra Bērziņa 90. dzimšanas dienai veltītā darbu izstāde. 

 Tukuma novada Domēs ēkā, Talsu ielā 4, apskatāma Kurzemes reģiona vizuālās mākslas olimpiādes darbu izstāde. 

 Tukuma Ledus hallē, Stadiona ielā 3, apskatāma Latvijas bērnu un jauniešu 12.karikatūru konkursa “Runča piedzīvojumi: “Gunāram Bērziņam 90”” darbu izstāde. 
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