
Apstiprināts 30.01.2018.
TUKUMA NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES PASĀKUMU PLĀNS 2017./2018.m.g.

FEBRUĀRIS

Dat. Diena Pasākums Laiks Norises vieta Iesniegt/iesūtīt

1. C.

Valsts mājturības un tehnoloģiju, un mājsaimniecības olimpiādes 8.-12.kl. 
(novada posms) 10.00 Tukuma Raiņa ģimnāzija

Aizpildīt pieteikuma anketu uz Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu 
skolēnu pašpārvalžu pārstāvju tikšanos:  http://ejuz.
lv/tukengjaunpskolenupasparvaldes

 Tukuma, Engures un Jaunpils novadu atklātā mājturības un tehnoloģiju 
olimpiāde 6.-7.kl. (meitenēm) 10.00 Tukuma 2.pamatskola, 

119.kab.
Iesūtīt elektroniski (1.pielikums) pieteikumu ģeogrāfijas olimpiādei 10.-12.kl. 
uz e-pastu laila.ingevica@tukums.lv

1.-4.kl.skolēnu glītrakstīšanas konkursa darbu izvērtēšana - žūrijas komisijas 
sanāksme 14.00 Tukuma Raiņa ģimnāzija Iesūtīt elektroniski (2.pielikums un 3.pielikums) pieteikumus tiešsaistes 

ģeogrāfijas olimpiādei 10.-12.kl. uz e-pastu laila.ingevica@tukums.lv

2. P.
Valsts matemātikas olimpiāde 9.-12.kl.(novada posms) 10.00 Tukuma Raiņa ģimnāzija

Iesūtīt elektroniski (1.pielikums) pieteikumu un vērtēšanas lapu (2.pielikums)  
vokālās mūzikas konkursa „Balsis” 1. kārtai uz e-pastu dace.
persevica@tukums.lv
Iesūtīt elektroniski (nolikuma pielikums) Latvijas simtgades ietvaros rīkoto 
pasākumu apkopojumu uz e-pastu angelika.dembovska@tukums.lv

3. S.
4. Sv.

5. P.
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu skolēnu pašpārvalžu pārstāvju 
tikšanās 9.00 Tukuma ledus halle

Iesūtīt elektroniski pieteikuma anketu (pielikums Nr.1) Tukuma, Engures un 
Jaunpils novadu skolēnu datorgrafikas darbu konkursam „Strādājam Latvijai” 
uz e-pastu angelika.dembovska@tukums.lv

Jaunatnes lietu komisija 17.00 Izglītības pārvalde

6. O.

Volejbols (2004./2005.g.dzim.) 9.30 Tukuma sporta skola
Zemgales reģiona sacensības tautas bumbā 11.00 Dobele
Valsts ķīmijas tiešsaistes olimpiāde 9.-12.kl. 2.posms nvadā (Novērotāji un 
darba vadītāji ierodas plkst.9.00 uz instruktāžu) 10.00 Tukuma 2.vidusskola

Ķīmijas skolotāju seminārs 10.00 Tukuma 2.vidusskola
Tukuma novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde 13.00 Izglītības pārvalde

7. T.

Novada skolu "Labo darbu maratona" prezentācijas (piedalās skolu 
audzināšanas darba speciālisti un skolēnu komandas) 10.00 Tukuma 2.vidusskola

Tukuma, Engures novadu pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju sanāksme par 
pirmskolas izglītības iestāžu pašvērtēšanas procesu 13.30 Izglītības pārvalde

8. C. Valsts krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde 10.-12.kl. (novada posms) 10.00 Zemgales vidusskola
Iesūtīt elektroniski pieteikumus (IP rīk.nr.3-d no 08.01.2018. 3.pielikuma tabula 
par skolēniem) un skolēnu darbus pdf faila formātā 42.skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu novada konferencei uz e-pastu laila.ingevica@tukums.lv



9. P.

Seminārs (1.kurss) vispārizglītojošo skolu direktoriem un skolu pārstāvjiem par 
EDURIO platformas lietošanu skolās izglītības datu iegūšanai un analīzei (2.
nodarbība)

10.00 Tukuma Raiņa ģimnāzija

Valsts olimpiādes angļu valodā 3.posms (1.kārta) 10.-12.kl. Rīga

 Iesūtīt elektroniski (nolikuma pielikums) pieteikuma anketu Tukuma, Engures 
un Jaunpils novadu izglītības iestāžu jauno vides pētnieku forumam „Skolēni 
eksperimentē” un vides izziņas spēļu konkursam „Iepazīsti vidi” uz e-pastu 
angelika.dembovska@tukums.lv.

Tautas deju kolektīvu "Mēs un deja" konkurss 13.00 Ogres Kultūras centrs Iesūtīt elektroniski (nolikuma pielikums) pieteikuma anketu tautas deju 
lielkoncertam "Būšu liels" uz e-pastu madara_augule@inbox.lv

10. S.

Izglītības iestāžu pedagogu kursi "Kompetenču pieejā balstīts izglītības process, 
īstenojot speciālās izglītības programmas" 9.00 Tukuma bibliotēkas zāle

Jauno fiziķu skola
LU Fizikas un 
matemātikas fakultāte 
Zeļļu iela 8, Rīga

11. Sv. Izglītības iestāžu pedagogu kursi "Kompetenču pieejā balstīts izglītības process, 
īstenojot speciālās izglītības programmas" 9.00

Tukuma pirmsskolas 
izglītības iestāde 
"Taurenītis"

12. P.

Iesūtīt elektroniski (1.pielikums) pieteikumu vācu valodas olimpiādei 8.kl. uz e-
pastu laila.ingevica@tukums.lv
Iesūtīt elektroniski (1.pielikums) pieteikumu novada vizuālās mākslas 
olimpiādei 1.-12.kl. uz e-pastu laila.ingevica@tukums.lv

13. O.

Volejbols (2002./2003.g.dzim.) 9.30 Tukuma Sporta skola Iesniegt nepieciešamos dokumentus skolēnu atbrīvojumiem no valsts pārbaudes 
darbiem vai centralizētajiem eksāmeniem Maritai Bērziņai (204.kab.)

Volejbols Zemgales reģiona skolu komandām (1998./2001.g.dzim.) 10.00 Valgunde (zēni), 
Ozolnieki (meitenes)

Vokāli instrumentālo ansambļu (VIA) un popgrupu konkurss „ No baroka līdz 
rokam” (Kurzemes reģiona VIA, džeza ansambļi un popgrupas) 12.00 Talsu Mūzikas skola

14. T.

Kristīgās mācības skolotāju sanāksme - radošās dienas plānošana. 10.00 Engures vidusskola
Ēnu diena (www.enudiena.lv) Izglītības iestādes
Jauno vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē” un vides izziņas spēļu 
konkursa „Iepazīsti vidi” 1.kārta (piedalās Tukuma, Engures un Jaunpils novadu 
skolēni)

10.00 
un 
13.30

Tukuma 2.pamatskola

Seminārs (2. kurss) vispārizglītojošo skolu direktoriem un skolu pārstāvjiem par 
EDURIO platformas lietošanu skolās izglītības datu iegūšanai un analīzei (1.
nodarbība)

10.00 Tukuma Raiņa ģimnāzija

15. C.

Vokālās mūzikas konkursa „Balsis” 1. kārta (piedalās Tukuma, Engures un 
Jaunpils skolu bērnu un jauniešu vokālie ansambļi) 10.00 Tukuma 2.pamatskola Iesūtīt informāciju par Atvērtajām durvju dienām skolās nākamajiem 

pirmklasniekiem un viņu vecākiem uz e-pastu agnese.matvejeva@tukums.lv

Fizikas skolotāju MA seminārs. Stundu vērošana un analīze. SZPD lasīšana un 
izvērtēšana. 10.00 Jaunpils vidusskola Skolu bibliotekāriem ievadīt gada pārskatus Latvijas Digitālās kultūras kartes 

informācijas sistēmā



16. P. Valsts matemātikas 68.olimpiāde 5.-8.kl. (novada posms) 10.00 Tukuma E.Birznieka-
Upīša 1.pamatskola

17. S.
18. Sv.
19. P. Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu novadu konference 12.00 Tukuma Raiņa ģimnāzija

20. O.

Volejbols (2006./2007.g.dzim.) 9.30 Tukuma Sporta skola
Iesūtīt informāciju par dalību PII un iestāžu, kuras īsteno pirmsskolas izglītības 
programmas, vadītāju un vadītāju vietnieku seminārā (27.02.2018.) uz e-pastu: 
marija.kazakova@tukums.lv

Seminārs (1. kurss) vispārizglītojošo skolu direktoriem un skolu pārstāvjiem par 
EDURIO platformas lietošanu skolās izglītības datu iegūšanai un analīzei (3.
nodarbība)

10.00 Tukuma Raiņa ģimnāzija

Valsts vēstures olimpiāde 12.kl. 3.posms Rīga
Basketbols "Jaunais basketbolistu kauss" Zemgales reģiona skolu komandām 
(2004./2005.g.dz.) 10.00 Kandavas novads
Tukuma novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde (Komisijas sēde 
nenotiek, jo nav iesniegts neviens pieteikums). 13.00 Izglītības pārvaldes zāle

21. T.

Valsts diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6.kl. Izglītības iestādes Iesūtīt elektroniski (1.pielikums) pieteikumu novada mūzikas olimpiādei 5.-12.
kl. uz e-pastu laila.ingevica@tukums.lv

Valsts ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12.kl. (2.posms) novadā tiešsaistē       
(Novērotāji un darba vadītāji ierodas plkst.9.00, dalībnieki plkst.9.30 uz 
instruktāžu)                                                                              

10.00 Tukuma Vakara un 
neklātienes vidusskola

Ģeogrāfijas skolotāju seminārs 10.00 Tukuma Vakara un 
neklātienes vidusskola

22. C.

Valsts diagnosticējošais darbs 3.klasei, mācību valoda Izglītības iestādes Iesūtīt elektroniski pieteikumu (1.pielikums) latviešu valodas olimpiādei 3.-4.
kl. uz e-pastu laila.ingevica@tukums.lv

Valsts vācu valodas olimpiādes 10.-12.kl.skolēniem 3.posms, II kārta Rīga
Iesūtīt eletroniski pieteikuma anketu (nolikuma pielikumā) Tukuma, Engures 
un Jaunpils novadu skolēnu skatuves runas konkursam uz e-pastu angelika.
dembovska@tukums.lv

"Lāses kauss 2018" 1.posma izcīņa. 10.00 Tukuma Sporta skola

Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes "Vālodzīte" 45 gadu jubilejas pasākums 10.00
Tukuma pirmsskolas 
izglītības iestāde 
"Vālodzīte"

23. P. Sociālo zinību un ekonomikas skolotāju seminārs (gatavošanās 8.kl. sociālo 
zinību olimpiādei; atklātā ekonomikas stunda 8.klasē) Pārcelts uz 5.martu.

24. S. Izglītības iestāžu pedagogu kursi "Kompetenču pieejā balstīts izglītības process, 
īstenojot speciālās izglītības programmas" 9.00

Tukuma pirmsskolas 
izglītības iestāde 
"Taurenītis"



25. Sv.

26. P.

Izglītības un skolu psihologu sanāksme 9.00 Izglītības pārvalde
Vācu valodas olimpiāde 8.kl.skolēniem (novada posms) 10.00 Tukuma Raiņa ģimnāzija

Vācu valodas skolotāju sanāksme 10.00 Tukuma Raiņa ģimnāzija

Seminārs (2. kurss) vispārizglītojošo skolu direktoriem un skolu pārstāvjiem par 
EDURIO platformas lietošanu skolās izglītības datu iegūšanai un analīzei (2.
nodarbība)

10.00
Tukuma Raiņa ģimnāzija

27. O.

Valsts diagnosticējošais darbs 6.klasēm Izglītības iestādes
Stafetes "Drošie un veiklie" (2007.g.dzim. un jaunāki) 10.00 Smārdes pamatskola
Pirmsskolas izglītības iestāžu  un iestāžu, kuras īsteno pirmsskolas izglītības 
programmas, vadītāju un vadītāju vietnieku seminārs. Tēma "Kompetenču 
pieeja mācību saturā"

10.00 Tukuma bibliotēkas zāle

Volejbols Zemgales reģiona skolu komandām (2002.g.dz. un jaunāki) 10.00 Valgunde (zēni), 
Ozolnieki (meitenes)

28. T.
Valsts diagnosticējošais darbs 3.klasei, matemātika Izglītības iestādes Iesūtīt elektroniski pieteikumu (1.pielikums) angļu valodas olimpiādei 7.-8.kl. 

uz e-pastu laila.ingevica@tukums.lv
Audzināšanas darba speciālistu konsultatīvās padomes sanāksme par pieredzes 
apmaiņas nodarbības un pieredzes apmaiņas semināra organizēšanu 14.00 Tukuma 2.vidusskolas 5.

kab.

* 46.starptautiskā bērnu mākslas izstāde „Lidice 2018”, veltīta tēmai „Ūdens”, apskatāma no 2018.gada 6.februāra līdz 21.februārim Rīgas domē, Rātslaukumā 1, Rīgā.
* Konkursa "Lidice 2018" Latvijas kārtas laureātu apbalvošanas pasākums 2018.gada 21.februārī plkst. 14.00 VEF Kultūras pilī Rīgā, Ropažu ielā 2.


