APSTIPRINU
Tukuma novada
Izglītības pārvaldes vadītājs
/paraksts/
(personīgais paraksts)
N.Rečs
2017.gada 28.jūnijā

PASĀKUMU PLĀNS
2017.gada AUGUSTS
PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

1.

2.

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SESTDIENA

SVĒTDIENA

3.

4.

5.

6.

11.

12.

13.

18.

19.

20.

25.

26.

27.

Foto izstādes “Eiropa
Latvijā” atklāšana
Tukuma Ledus hallē,
Stadiona ielā 3, Tukumā
plkst. 13:00

7.

8.

9.

10.
Komisijas sēde
pirmsskolas vecuma
bērnu uzņemšanai
izglītības iestādēs.
Izglītības pārvaldes zālē
plkst.9.00

Gustava Levāna foto
izstādes “Tukums –
mirklis kilometra
rādiusā” atklāšana
Tukuma Multifunkcionālajā
jaunatnes iniciatīvu centrā
Sporta ielā 1, Tukumā
plkst. 18:00

14.

15.

16.

17.

Vizuālās mākslas skolotāju kursi – plenērs “Eksperimenti – domu, ideju virzītājs”. Kursus – plenēru vadīs Jānis Trops.
14. augustā tikšanās Tukuma Mākslas muzejā Harmonijas ielā 7, Tukumā plkst. 10:00

21.

22.

23.

24.

Pedagoģiski
medicīniskās
komisijas sēde.
Izglītības pārvaldes zālē
plkst.12.00

Izglītības forums
“Iespēju tilts”.

Jaunā mācību gada ieskaņas
pasākums izglītības iestāžu
vadītājiem, vietniekiem, MA
vadītājiem un AK
priekšsēdētājiem.

Liepājā, koncertzālē “Lielais
Dzintars”, plkst.9.00

Tukuma 2.pamatskolā plkst.9.30
(Pasākuma dienas kārtība
tiks precizēta).

28.

29.

30.

Pūres pamatskolas
170 gadu jubilejas
pasākums.
Plkst.18.00
(reģistrācija no
plkst.16.00)

31.

Izglītības pārvaldes un novada domes darbinieku vizītes izglītības iestādēs. (1.pielikums)
Sporta skolotāju
seminārs

Sociālo pedagogu
seminārs.

Tukuma Raiņa ģimnāzijā
plkst.10.00

Tukuma bibliotēkas zālē
plkst.14.00

PĀRCELTS uz
05.09.2017.
Valsts Izglītības informācijas sistēmā:


līdz 20.08.2017.

ievadīt un aktualizēt informāciju par 1.-12.klašu izglītojamiem atbilstoši MK 13.10.2015. noteikumu Nr.591 19.punktam.

Iesniegt:


no 14.08. līdz 18.08.2017. Tukuma novada vidusskolu 2017.gada absolventi var iesniegt pieteikumus konkursam par Domes stipendijas piešķiršanu studijām
augstākās izglītības iestādē (Tukuma novada Domes 28.03.2013. noteikumi Nr.5 „Par Tukuma novada Domes stipendijas piešķiršanu
jauniešu studijām augstskolā”). Pieteikumus iesniegt IP sekretārei Šēseles ielā 3, Tukumā, 2.stāvā.



līdz 21.08.2017.

atskaites par izlietotajiem atestātiem un apliecībām Maritai Bērziņai, IP 204.kab. (veidlapas paraugs IP mājas lapas slēgtajā vietnē
reģistrētiem lietotājiem/veidlapas);



līdz 25.08.2017.

2017./2018.m.g. interešu izglītības valsts mērķdotācijas vai pašvaldības finansējuma pulciņu programmas IP izglītības darba vecākai
speciālistei Angelikai Dembovskai, 208.kabinetā (veidlapu paraugi IP mājas lapā sadaļā - ārpusstundu darbs – interešu izglītība);



līdz 30.08.2017.

pieteikumus pedagogu apbalvošanai ar Atzinības rakstiem Skolotāju dienā (pielikumu iesūtīt elektroniski izglitiba@tukums.lv ), atbilstīgi
Tukuma novada Izglītības pārvaldes 04.01.2016. iekšējo noteikumu Nr.2 „Atzinības un Pateicības rakstu piešķiršanas noteikumi” prasībām,
IP sekretārei. (Noteikumi publicēti Izglītības pārvaldes interneta vietnē www.tip.edu.lv).

Iesūtīt:


līdz 15.08.2017.

prognozējamo 1.klases izglītojamo skaitu telefoniski IP sekretārei vai elektroniski izglitiba@tukums.lv ;



līdz 15.08.2017.

prognozējamo 10.klases izglītojamo skaitu un kopējo 10.-12.klašu izglītojamo skaitu telefoniski IP sekretārei vai elektroniski
izglitiba@tukums.lv;



līdz 18.08.2017.

aizpildītu informācijas lapu par paveikto 2016./2017.mācību gadā un plānoto 2017./2018.mācību gadā (augusta plāns, 2.pielikums), uz e-

pastu: marita.berzina@tukums.lv.

