Apstiprināts 31.01.2019.
TUKUMA NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES PASĀKUMU PLĀNS

2019. gada FEBRUĀRIS
Dat.

Diena

1.

P.

2.

S.

3.

Sv.

4.

O.

6.

T.

8.

9.

10.

Norises vieta
Tukuma Raiņa ģimnāzija

Iesniegt/iesūtīt
Iesniegt nepieciešamos dokumentus skolēnu atbrīvojumiem no valsts
pārbaudes darbiem Maritai Bērziņai (204.kab.)
Iesūtīt elektroniski dalībnieku pieteikumus (pielikums) novadu tautas deju
kolektīvu kopkoncertam "Būšu liels" e-pastā madara.augule@tukums.lv

Eiropas Dabaszinību olimpiāde 9.-12.kl. (novada posms)

10.00

Tukuma Raiņa ģimnāzija

Ķīmijas olimpiāde 9.-12.kl. tiešsaistē (novada posms)
Volejbols (2003./2004. g.dzim.)
Tautas bumba (2007./2008.g.dzim.)

10.00
9.30
11.00

Tukuma 2.vidusskola
Pūres pamatskola
Dobeles novads

Reģistrēt dalībniekus tiešsaistes ģeogrāfijas olimpiādei 10.-12.kl. vietnē
http://skolas.lu.lv līdz 13.februārim
Iesūtīt elektroniski (3.pielikums*) pieteikumu par dalībniekiem tiešsaistes
ģeogrāfijas olimpiādei 10.-12.kl. e-pastā laila.ingevica@tukums.lv
Iesūtīt dalībnieku pieteikumu (1.pielikums*) novada vācu valodas
olimpiādei 8.klasei e-pastā laila.ingevica@tukums.lv

P.

5.

7.

Pasākums
Laiks
Matemātikas valsts 69.olimpiāde 9.-12.kl. (novada posms) 10.00

C.

P.

S.

Sv.

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un skolu, kas īsteno 9.00
pirmsskolas izglītības programmu, direktoru sanāksme

Tukuma bibliotēkas zāle

Jaunrades deju konkurss "Mēs un deja 2019" (piedalās
Tukuma Mākslas skolas deju kolektīvs "Luste" 5.-6.klašu
grupa)

Ogres kultūras centrs,
Brīvības iela 15, Ogre

13.00

Konkursa "Tukuma novada gada jaunietis 2018"
18.00
noslēguma pasākums
Seminārs pirmsskolas izglītības skolotājiem "Kompetenču 9.00
pieeja pedagoģijā: muzikālās darbības integrācija
pirmsskolas vecuma bērnu ikdienā un rotaļnodarbībās
Jauno fiziķu skola

Tukuma Ledus halle
Tukuma PII "Vālodzīte"

LU Fizikas un matemātikas
fakultāte, Zeļļu 25, Rīga

Tukuma novada izglītības iestādēm: iesūtīt elektroniski e-pastā marita.
berzina@tukums.lv aizpildītu veidlapu par pirmsskolas vecuma bērnu
vidējo apmeklējumu (slēgtā vietne/veidlapas) janvārī.
Iesūtīt dalībnieku pieteikumu (1.pielikums*) novada mūzikas olimpiādei
"Muzicē un saceri" 5.-12.klasei e-pastā laila.ingevica@tukums.lv
Iesūtīt dalībnieku pieteikumu (1.pielikums*) novada matemātikas
olimpiādei 2.-4.kl. e-pastā laila.ingevica@tukums.lv
Iesūtīt informāciju (datums, laiks, vieta) par plānoto atvērto durvju dienu
skolā nākamajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem (vēlamais
organizēšanas laiks – no 25.februāra līdz 8.martam, ne agrāk kā plkst.
17.00) e-pastā izglitiba@tukums.lv

No 11.februāra līdz 15.februārim Milzkalnes sākumskolas
akreditācija un direktora H.Belcāna profesionālās darbības
novērtēšana
11.

12.

O.

T.

14.

C.

15.

P.

16.

S.

17.

Sv.

19.

Iesūtīt pieteikumu PII skolotāju pieredzes apmaiņas un labās prakses darbā
ar 2 - 3 g.vecuma bērniem semināram e-pastā eva.upmane@tukums.lv
Iesūtīt elektroniski pieteikumu (2.pielikums) un vērtēšanas lapu (3.
pielikums) novadu vokālās mūzikas konkursam "Balsis 2019" uz e-pastu
dace.persevica@tukums.lv

P.

13.

18.

Iesūtīt dalībnieku pieteikumu (1.pielikums*) novada vizuālās mākslas
olimpiādei 1.-12.kl. e-pastā laila.ingevica@tukums.lv

Volejbols (2005./2006.g.dzim.)
Volejbols (1999./2002.g.dzim.)
Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu,
instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls-konkurss
"No baroka līdz rokam". Piedalās Kurzemes reģiona
izglītības iestāžu vokāli instrumentālie ansambļi,
instrumentālie kolektīvi un popgrupas
Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde

9.30
10.00
12.00

Tukuma Sporta halle
Valgunde
Talsu BJC

13.00

Izglītības pārvaldes
apspriežu telpa
Tukuma Sporta halle
Tukuma 2.vidusskola

Pirmsskolas sporta skolotāju seminārs
10.00
Audzināšanas darba speciālistu konsultatīvās padomes
14.00
sanāksme par pieredzes apmaiņas nodarbības un pieredzes
apmaiņas semināra organizēšanu
Filozofijas olimpiāde 11.-12.kl. 3.posms
10.00

Matemātikas 69.olimpiāde 5.-8.kl. (novada posms)

10.00

LU Vēstures un filozofijas
fakultāte, Rīga

Tukuma E.Birznieka-Upīša
1.pamatskola

Iesūtīt dalībnieku pieteikumus (nolikuma pielikums) novadu skolēnu
skatuves runas konkursam e-pastā angelika.dembovska@tukums.lv
Iesūtīt dalībnieku pieteikumus (nolikuma pielikums) novadu skolēnu jauno
vides pētnieku forumam "Skolēni eksperimentē" e-pastā angelika.
dembovska@tukums.lv

P.

PII skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs. Tēma:
nodarbību organizēšana 2 - 3 g.vecuma bērniem
Vēstures olimpiāde 10.-12.kl. 3.posms

9.00

Tukuma PII "Taurenītis"

10.00

Stafete "Drošie un veiklie" (2008.g.dzim. un jaun.)

10.00

Rīgas Franču licejs, K.
Valdemāra 48, Rīga
Smārdes pamatskola

O.

20.

T.

21.

C.

22.

P.

23.
24.

S.
Sv.

25.

P.

26.

O.

27.

T.

28.

C.

Basketbols "Jauno basketbolistu kauss" (2005./2006.g.
dzim.)
Ģeogrāfijas valsts 36.olimpiāde 10.-12.kl. tiešsaistē
(novada posms)
Diagnosticējošais darbs 6.kl. latviešu valodā - rakstu daļa
Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu 3.kl. rakstu daļa
Fizikas skolotāju MA seminārs (stundu vērošana un
analīze)
Tautu deju kolektīvu lielkoncerts "Būšu liels". Piedalās
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu pirmsskolas un 1.-2.
klašu tautas deju kolektīvi
47.Starptautiskā bērnu mākslas izstādes - konkursa
"LIDICE - 2019" valsts kārtas laureātu apbalvošanas
pasākums
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu jauno vides pētnieku
konkurss "Skolēni eksperimentē"

10.00

Kandavas novads

10.00

Tukuma Vakara un
neklātienes vidusskola
Izglītības iestādes
Izglītības iestādes

10.00

Zemgales vidusskola

Novada vācu valodas olimpiāde 8.kl.

10.00

(ierašanās
Lapmežciema Tautas
plkst.9.00)
nams, Liepu iela 2
koncerts 12.00
Latvijas Universitātes
Ķīmijas fakultāte, Jelgavas
iela 1, LV-1004
10.00
Tukuma 2.pamatskola

No 25.februāra līdz 1.martam Jaunpils vidusskolas
akreditācija un direktora J.Liepiņa profesionālās darbības
novērtēšana
Diagnosticējošais darbs matemātikā 6.kl.
Florbols (2007./2008.g.dzim.)
Volejbols (2003.g.dzim. un jaun.)
Diagnosticējošais darbs matemātikā 3.kl.
VIII Latvijas mūzikas olimpiādes 1.kārta
Vokālās mūzikas konkurss "Balsis" 1.kārta. Piedalās
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu bērnu un jauniešu
vokālie ansambļi

Tukuma E.Birznieka-Upīša Iesniegt nepieciešamos dokumentus skolēnu atbrīvojumiem no valsts
1.pamatskola
pārbaudes darbiem Maritai Bērziņai (204.kab.)

Izglītības iestādes
9.30
10.00
10.00
10.00

Irlavas sporta nams
Valgunde
Izglītības iestādes
Tukuma 2.pamatskola
Tukuma 2.pamatskola

Iesūtīt dalībnieku pieteikumu (1.pielikums*) novada angļu valodas
olimpiādei 7.-8.kl. e-pastā laila.ingevica@tukums.lv

VIIS sistēmā pārbaudīt/aizpildīt informāciju par izglītojamo un pedagogu
faktiskajām dzīvesvietu adresēm (Ministru kabineta 17.08.2010.
noteikumu Nr.788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs,
uzturēšanas un aktualizācijas kārtība" 8.12. un 9.9. apakšpunkti.

* Tukuma novada Izglītības pārvaldes 01.09.2017. iekšējie noteikumi Nr.4 "Tukuma, Engures un Jaunpils novadu mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas un norises kārtība".

