Apstiprināts 22.12.2017.
TUKUMA NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES PASĀKUMU PLĀNS 2017./2018.m.g.

JANVĀRIS
Dat. Diena
1.
P.

2.

3.

Pasākums

T.

C.

5.

P.

6.

S.

7.

Sv.

8.

P.

O.

T.

Iesniegt/iesūtīt
Iesūtīt elektroniski (1.pielikums) pieteikumu informātikas olimpiādei
(programmēšana)8.-12.kl. uz e-pastu laila.ingevica@tukums.lv
Iesūtīt elektroniski (2.pielikums un 3.pielikums) pieteikumus tiešsaistes
latviešu valodas un literatūras olimpiādei 11.-12.kl. uz e-pastu laila.
ingevica@tukums.lv
Iesūtīt elektroniski (2.pielikums un 3.pielikums) pieteikumus tiešsaistes
informātikas olimpiādei 8.-12.kl. uz e-pastu laila.ingevica@tukums.lv

Apspriede par dabaszinātņu mācību jomas aktualitātēm ģeogrāfijas MA,
bioloģijas MA, ķīmijas MA un fizikas MA vadītājiem
Sanāksme veselības mācības un sociālo zinību skolotājiem par jauno
standartu un programmām.

10.00

Izglītības pārvalde

10.00

Tukuma 2. vidusskola 69.
kab.
Vispārizglītojošajām skolām nosūtīt uz e-pastu angelika.
dembovska@tukums.lv informāciju par EDURIO platformas lietošanas
mācību semināra dalībniekiem

Matemātikas skolotāju seminārs/praktikums par mācību jomas
aktualitātēm

10.00

Tukuma Raiņa ģimnāzija
Iesūtīt elektroniski (pielikums) pieteikuma anketu tautas deju kolektīvu
lielkoncertam "Trakā kaza"uz e-pastu madara_augule@inbox.lv

Valsts diagnosticējošais darbs 3.klasei - mutvārdu daļa no 8,janvāra līdz
21.februārim
Izglītības komisija

10.

Norises vieta

O.

4.

9.

Laiks

15.00

Akreditācijas ekspertu komisijas darbība Džūkstes pamatskolā izglītības
iestādes un izglītības programmu akreditēšanai un skolas direktores
profesionālās darbības novērtēšanai 9.-10.01.
Atklātais konkurss "Gunāram Bērziņam - 100" (sadarbībā ar vizuālās
mākslas skolotāju MA vadītāju un filozofijas, psiholoģijas un tiesību
10.00 - 13.00
skolotāju MA vadītāju) 2.-4.klašu skolēniem
Audzināšanas darba speciālistu konsultatīvās padomes sanāksme par
14.00
"Labo darbu maratona" prezentāciju norises kārtību novadā
Informatīvais seminārs jaunatnes jomas pārstāvjiem
15.00-18.00

Vispārizglītojošās skolas

Skolēnu reģistrēšanās Ēnu dienai (www.enudiena.lv)

Izglītības pārvalde

Iesūtīt elektroniski (1.pielikums) pieteikumu novada filozofijas 11.-12.kl.
olimpiādei uz e-pastu laila.ingevica@tukums.lv

Džūkstes pamatskola

Tukuma Mākslas muzejs
Tukuma 2.vidusskola, 5.kab.
Tukuma bibliotēkas zāle

Sanāksme vidusskolas posma latv.val.un lit.skolotājiem par jauno
standartu un programmām.
11.

12.

15.00 -16.30

C.

Valsts vēstures 24.olimpiādes 9.klašu un 12.klašu skolēniem 2.posms
(novadā)

10.00

Zemgales vidusskola

Vēstures, politikas un tiesību skolotāju seminārs

10.00

Zemgales vidusskola

P.

Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiāde (EUSO) jauniešiem līdz 17
gadu vecumam (Novērotāji un darba vadītāji ierodas plkst.9.00,
dalībnieki - plkst.9.30 uz instruktāžu)

LKA Teātra māja Zirgu
Pasts, Rīga

10.00

Jauno fiziķu skola
S.

14.

Sv.

15.

P.

16.

O.

17.

T.

18.

C.

Izglītības iestāžu pedagogu kursi "Kompetenču pieejā balstīts izglītības
process, īstenojot speciālās izglītības programmas"
Valsts latviešu valodas un literatūras 44.olimpiāde 8.-9.kl. 2.posms
(novadā)
Glītrakstīšanas konkurss 1.-4.kl. skolēniem no 15.-19.01.

P.

9.00

10.00

Tukuma 2.vidusskola

Tukuma Raiņa ģimnāzija
Izglītības iestādes

13.30

Izglītības pārvaldes zāle

Tautas bumba (2006./2007.g.dzim. un jaunāki)

9.30

Irlavas vidusskola

Valsts informātikas (programmēšanas) 31.olimpiādes 8.-12.kl.skolēniem
tiešsaistē 2.posms (Novērotāji un darba vadītāji ierodas plkst.9.00,
10.00
dalībnieki - plkst.9.30 uz instruktāžu)
Basketbols "Oranžā bumba" Zemgales reģiona skolu komandām (2002.
10.00
/2003.g.dz.)
Seminārs praktikums skolotājiem logopēdiem "Modelēšana logopēdijā".
Lektores:I. Miltiņa, Z.Eņģele.
10.00
Vizuālās mākslas skolotāju seminārs par jauno izglītības kompetenču
ieviešanu vizuālajā mākslā
Forums "Jauniešu un politikas veidotāju dialogs Tukuma novadā"

Iesūtīt elektroniski (pielikums Nr.2) 46.starptautiskā bērnu mākslas
izstādes - konkursa „LIDICE 2018” Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
1.kārtas konkursam darbu sarakstu uz e-pastu angelika.
dembovska@tukums.lv.
Iesūtīt elektroniski (2.pielikums un 3.pielikums) pieteikumus tiešsaistes
ekonomikas olimpiādei 10.-12.kl. uz e-pastu laila.ingevica@tukums.lv
Iesūtīt elektroniski (1.pielikums) pieteikumu ekonomikas olimpiādei 10.
-12.kl. uz e-pastu laila.ingevica@tukums.lv
Lūgums līdz 12.01. ieskaitot, skolām atsūtīt uz ieva.upesleja@tukums.lv
skolēnu skaitu, kas piedalīsies forumā.
Iesūtīt pirmā semestra mācību rezultātus (veidlapa www.tip.edu.lv
slēgtajā vietnē) uz e-pastu marita.berzina@tukums.lv

LU Fizikas un matemātikas
fakultāte Zeļļu iela 8, Rīga
Tukuma bibliotēkas zāle

Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde

Valsts fizikas olimpiāde 9.-12.kl. tiešsaistes formā (Novērotāji un darba
vadītāji ierodas plkst.9.00, dalībnieki - plkst.9.30 uz instruktāžu)

19.

Iesūtīt elektroniski (1.pielikums) pieteikumu mājturības un tehnoloģiju un
mājsaimniecības olimpiādei 8.-12.kl. uz e-pastu laila.ingevica@tukums.lv
Iesūtīt elektroniski pieteikumu (1.pielikums) Tukuma, Engures un
Jaunpils novadu atklātajai mājturības un tehnoloģiju olimpiādei 6.-7.kl.
(meitenēm) uz e-pastu laila.ingevica@tukums.lv

Kultūras kanona kulturoloģijas konkursa "Kultūras kanona vēstis
Latvijas nākošajā simtgadē" radošais seminārs - 2.kārta

13.

Tukuma Raiņa ģimnāzija

Iesūtīt elektroniski (1.pielikums) pieteikumu matemātikas olimpiādei 9.
-12.kl. uz e-pastu laila.ingevica@tukums.lv

Tukuma 2.vidusskola
Kandavas novads
Tukuma 2.pamatskola

Tukuma 2.vidusskolas
sākumskola
11.30 - 16.00 Tukuma ledus halle
13.00 - 16.00

10.00

Tukuma 2.vidusskola

Iesūtīt darbus 14.atklātajai mājturības un tehnoloģiju olimpiādei "Mēs Latvijas simtgadei"(tekstila tehnoloģijas) 6.-7.kl. skolēniem

19.

P.

Fizikas skolotāju seminārs

10.00

Seminārs vispārizglītojošo skolu direktoriem un skolu pārstāvjiem par
10.00
EDURIO platformas lietošanu skolās izglītības datu iegūšanai un analīzei

20.

S.

21.

Sv.

22.

P.

Izglītības iestāžu pedagogu kursi "Kompetenču pieejā balstīts izglītības
process, īstenojot speciālās izglītības programmas"
Nodarbība 9.-12.kl. skolēniem uzdevumu risināšanā, palīdzot
sagatavoties novada ķīmijas olimpiādei

23.

24.

25.

26.

O.

T.

C.

P.

Valsts filozofijas 4.olimpiādes 11.-12.kl.skolēniem 2.posms (novadā)
Basketbols "Oranžā bumba" Zemgales reģiona skolu komandām
(2006./2007.g.dz.)
Valsts bioloģijas 40.olimpiāde 9.-12.kl. uzaicinātajiem skolēniem (3.
posms) (24.-26.01.)
Karjeras diena "Atnāc un uzzini!" - profesionālo skolu, tehnikumu,
koledžu un augstskolu prezentāciju diena 8.-12.kl. (Informācija tiks
precizēta)
Basketbols "Oranžā bumba" Zemgales reģiona skolu komandām (2006.
/2007.g.dz.)
Kursi skolu vadības komandām "Skolu vadības loma jaunā mācību satura
un pieejas mācībām ieviešanai skolā".
Mūzikas skolotāju izbraukuma seminārs uz Talsu pamatskolu. Izbrauc
9.00 no Talsu ielas 4
1.-4.kl.skolēnu glītrakstīšanas konkursa darbu izvērtēšana - žūrijas
komisijas sanāksme
Kursi skolu vadības komandām "Skolu vadības loma jaunā mācību satura
un pieejas mācībām ieviešanai skolā".
Kultūras kanona kulturoloģijas konkurss "Kultūras kanona vēstis Latvijas
nākošajā simtgadē" radošais seminārs - 3.kārta

Tukuma Raiņa ģimnāzija

9.00

Tukuma pirmsskolas
izglītības iestāde "Taurenītis"

10.00

Tukuma Raiņa ģimnāzija

4.atklātā inženierzinātņu olimpiāde 8.kl.skolēniem - tiešsaistes tests (1.
posms)
Volejbols ( 1998./2001.g. dzim. )

Tukuma 2.vidusskola

Iesniegt darbus 46.starptautiskā bērnu mākslas izstādes - konkursa
„LIDICE 2018” Tukuma, Engures un Jaunpils novadu 1.kārtas
konkursam Tukuma novada Izglītības pārvaldē, Šēseles ielā 3, Tukumā,
speciālistei A.Dembovskai
Iesūtīt elektroniski (IP rīk.nr.3-d no 08.01.2018. 3.pielikums) pieteikumus
42.skolēnu zinātniski pētniecisko darbu novada konferencei uz e-pastu
laila.ingevica@tukums.lv

Vispārizglītojošās skolas
10.00

Tukuma sporta skola

10.00

Tukuma 2.vidusskola

10.00

Ikšķiles vidusskola
Latvijas Universitātes
Dabaszinātņu centrs

10.00

Iesūtīt elektroniski (1.pielikums) pieteikumu ķīmijas olimpiādei 9.-12.kl.
uz e-pastu laila.ingevica@tukums.lv
Iesūtīt elektroniski (2.pielikums un 3.pielikums) pieteikumus tiešsaistes
ķīmijas olimpiādei 9.-12.kl. uz e-pastu laila.ingevica@tukums.lv
Iesūtīt elektroniski (1.pielikums) pieteikumu krievu valodas olimpiādei
10.-12.kl. uz e-pastu laila.ingevica@tukums.lv
Iesniegt Tukuma novada Izglītības pārvaldes sekretārei 1.-4.kl.skolēnu
glītrakstīšanas konkursa darbus

Tukuma 2.vidusskola
10.00

Ikšķiles novads

10.00

Tukuma 2.pamatskola
Talsi, Talsu pamatskola

14.00

Tukuma 2.pamatskola, 119.
kab.

10.00

Tukuma 2.pamatskola

13.00
Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju sanāksme
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības un kultūras iestāžu tautas
10.00
deju kolektīvu lielkoncerts "Trakā kaza", piedalās 5.-9.; 7.-9.; 10.-12.
klašu tautas deju kolektīvi.

Latvijas Nacionālā
bibliotēka, Rīga
Tukuma PII "Lotte"
Engures kultūras nams, Jūras
iela 85, Engure

Sanāksmes darba kārtība tiks precizēta un publicēta www.tip.edu.lv
slēgtajā vietnē

27.

S.

28.

Sv.

29.

P.

30.

O.

31.

T.

01.09.17. 31.01.18.

Izglītības iestāžu pedagogu kursi "Kompetenču pieejā balstīts izglītības
process, īstenojot speciālās izglītības programmas"
Valsts vācu valodas 48.olimpiādes 3.posma I kārta 10.-12.kl.
uzaicinātajiem skolēniem

9.00

Valsts latviešu valodas un literatūras 44.olimpiāde 11. - 12.kl. skolēniem
tiešsaistē novadā (Novērotāji un darba vadītāji ierodas plkst.9.00,
10.00
dalībnieki - plkst.9.30 uz instruktāžu)
Ziemas sacensības telpu futbolā (2008.g.dzim. un jaunākiem)
9.30

Valsts ekonomikas tiešsaistes 19.olimpiādes 10.-12.kl.skolēniem 2.posms
(novadā) (Novērotāji un darba vadītāji ierodas plkst.9.00, dalībnieki
10.00
plkst.9.30 uz instruktāžu)
Basketbols "Vidusskolu kauss" Zemgales reģiona skolu komandām
10.00
(1998./2001.g.dz.)

LR Kultūras ministrijas un LNB finansētās programmas "Bērnu, jauniešu
un vecāku žūrija" īstenošana.

Tukuma pirmsskolas
izglītības iestāde "Taurenītis"
Rīga

Tukuma Raiņa ģimnāzija
Zemgales vidusskola

Tukuma 2.vidusskola
Ķekavas vsk. (meitenes);
Ikšķiles vsk. (zēni)
Skolēni, skolotāji, skolēnu
vecāki, vecvecāki,
bibliotekāri

Iesūtīt elektroniski (1.pielikums) pieteikumu matemātikas 68.olimpiādei
5.-8.kl. uz e-pastu laila.ingevica@tukums.lv

