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Atbilstība Tukuma novada attīstības 

programmas 2015.-20121.gadam rīcības 

virzienu RV1 "Mūsdienīga izglītība - no 

pirmsskolas līdz mūžizglītībai" un RV2 

"Jauniešu iniciatīvas atbalsts" 

uzdevumiem un pasākumiem

Detalizēts aktivitāšu 

plānojums  mēneša 

plānos (pieejami 

http://www.tip.edu.lv/

index.php/lv/2012-12-

11-22-11-44/menesu-

plans)

1
Lēmumu projektu,  priekšlikumu un atzinumu sagatavošana Domes komitejām un Domei izglītības 

un jaunatnes politikas jautājumos
RV 1.6.4.

2
Priekšlikumu sniegšana pašvaldības un valsts institūcijām par nepieciešamajiem grozījumiem 

normatīvajos aktos, normatīvo aktu projektu izstrādāšana
RV 1.6.4.

3 Izglītības iestāžu informēšana par aktualitātēm izglītības jomā RV 1.2.10.

4 Obligātā izglītības vecuma bērnu uzskaite normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā RV 1.6.

5 Metodiskās palīdzības izglītības jomā sniegšana izglītības iestādēm un pašvaldībām RV 1.1.7.; RV 1.2.10.

6
Normatīvo aktu un citu tiesību aktu ievērošanas un īstenošanas izglītības iestādēs uzraudzīšana, 

izglītības iestāžu darba rezultātu izvērtēšana
RV 1.6.4.; RV 1.2.10.; RV 1.1.7.

7 Bērnu un jauniešu interešu izglītības koordinēšana un pārraudzīšana RV 1.3.1.; RV 1.3.4.

8 Izglītības pārvaldes komisiju darba nodrošināšana: RV 1.6.

8.1 interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija RV 1.3.; RV 1.5.

8.2 komisija pirmsskolas vecuma bērnu vietu piešķiršanai izglītības iestādē RV 1.1.1.

8.3 pedagoģiski medicīniskā komisija RV 1.6.

8.4 komisija izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudījumiem RV 1.6.

8.5 interešu izglītības izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija RV 1.3.

8.6 izglītības komisija RV 1.6.4.

8.7 jaunatnes lietu komisija RV 2.1.

8.8 pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu saskaņošanas komisija
RV 1.1.5.; RV 1.2.9.; RV 1.3.6.; RV 

1.6.2.

8.9 komisija izglītojamo un pedagogu apbalvošanai ar naudas balvu RV 1.2.12.; RV 1.3.5.

8.10 stipendiju piešķiršanas komisija RV 1.2.12. 

8.11 balvas "Gada skolotājs" piešķiršanas komisija RV 1.2.12.; RV 1.3.6.

8.12. balvas "Gada jaunietis" piešķiršanas komisija RV 2.4.

8.13. jauniešu iniciatīvu projektu pieteikumu izvērtēšanas komisija RV 2.4.

9 Līdzdalība bērnu tiesību aizsardzības komisijā RV 1.6.; RV 1.2.

10
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides koordinēšana un organizēšana; pedagogu  

profesionālās kompetences pilnveides programmu saskaņošana

RV 1.1.5.; RV 1.3.6.; RV 1.6.2.; RV 

1.2.9.

11 Izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšana RV 1.6.

12
Atbalsts pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesa organizēšanai izglītības 

iestādēs
RV 1.2.10.

13 Valsts pārbaudes darbu, t.sk. centralizēto eksāmenu organizēšana RV 1.2.

pēc nepieciešamības

pēc nepieciešamības

pēc nepieciešamības

Tukuma novada Izglītības pārvaldes darba plāns 2018./2019.mācību gadam

pēc nepieciešamības

pēc nepieciešamības

pēc nepieciešamības

pēc nepieciešamības



14 Novada līmeņa pārbaudes darbu organizēšana RV 1.2.

15
Stingrās uzskaites izglītības dokumentu veidlapu saņemšana, uzskaite, iznīcināšana atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām
RV 1.2.

16 Pedagogu metodisko apvienību darba koordinēšana, sadarbības veicināšana jomu MA RV 1.2.10.

17 Mācību priekšmetu olimpiāžu, skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības RV 1.2.12.

18
Pirmsskolas konsultatīvā centra funkciju nodrošināšana, sniedzot metodisko palīdzību bērnu 

uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem
RV 1.1.6.

19
Izglītības iestāžu vadības darba pārraudzība, atbalsta sniegšana akreditācijā konstatēto nepieciešamo 

uzlabojumu veikšanai
RV 1.2.10.

20
Jauniešu līdzdalības sekmēšana izglītības iestāžu pašpārvaldēs, jaunatnes organizācijās, jauniešu 

iniciatīvu grupās un brīvprātīgajā darbā
RV 2.4.; RV 2.7.

21 Bērnu un jauniešu karjeras izglītības nodrošināšana RV 1.4.1.; RV 1.4.2.

22 Izglītības, jaunatnes, interešu izglītības un ārpusstundu pasākumu koordinēšana un organizēšana RV 1.3.

23 Mērķdotāciju un dotāciju plānošana, sadale, kontrole un atskaites RV 1.6.

24 Domes piešķirtā finansējuma nodrošināšana izglītības iestādēm RV 1.6.

25
Sabiedrības un izglītības iestāžu darbinieku informēšana par aktualitātēm izglītības jomā (mājas 

lapas, publikācijas un intervijas presē, sociālie tīkli)
RV 1.6.

26 Izglītības iestāžu vides uzlabošanas pasākumu plānošana, realizēšana

RV 1.1.2.; RV 1.1.3.; RV 1.1.4.; RV 

1.2.3.; RV 1.2.6.; RV 1.2.8.; RV 

1.3.2.; RV 1.3.3.

27 Atbalsts izglītības iestāžu materiālās bāzes pilnveidošanai RV 1.2.4.

28 Atbalsts veselīgas vides veicināšanai izglītības iestādēs RV 1.2.5.; RV 1.2.7.; RV 1.6.13.

29 Atbalsts ģimenēm, bērniem un pedagogiem - Izglītības atbalsta centra darbības nodrošināšana RV 1.6.9.

30
Atbalsta pilnveidošana dažādām mērķa grupām - projektu koordinēšana, atbalsts izglītības iestādēm 

projektu īstenošanā

30.1

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo 

īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, 

īstenojot vietēja mēroga pasākumus (Nr.9.2.4.2/16/I/011)

RV 1.2.5., RV 1.6.13.

30.2 Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs (Nr.8.3.5.0/16/I/001)
RV 1.4.1., RV 1.4.2., RV 2.6.1., RV 

2.6.6.

30.3 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (Nr.8.3.2.2/16/I/001) RV 1.2.10., RV 1.2.17.

30.4
Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 

(Nr.8.3.2.1/16/I/002) RV 1.2.  

30.5 Kompetenču pieeja mācību saturā (Nr.8.3.1.1/16/I/002) RV 1.2.

30.6 Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (Nr.8.3.4.0/16/I/001) RV 1.6.11., RV 1.6.12.

30.7 Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide (Nr.8.4.1.0/16/I/001) RV 1.5.3.

pēc nepieciešamības



30.8 Valsts programma "Latvijas skolas soma" RV 1.2.

30.9 Jauniešu iniciatīvu projekts RV 2.4.

30.10 Iesaistīšanās biedrībā "Junior Achievement Latvia" RV 2.6.; RV 1.4.2.

30.11 Projekts jauniešiem “JUP: jaunietis – uzņēmējs – pašvaldība” RV 2.6.; RV 1.4.2.

31 Jaunatnes lietu sadarbības platformas un informācijas koordinēšana pašvaldībā RV 2.1.

32
Jauniešu un jaunatnes jomā strādājošo iesaiste neformālās izglītības pasākumos un aktivitātēs 

pašvaldībā, Latvijā un ārzemēs. RV 2..5.5, RV 2.8.1.

http://www.tukumajauniesucentrs.lv/9-uncategorised/381-mekl%C4%93jam-mentorus-projekt%C4%81-%E2%80%9Cjup-jaunietis-%E2%80%93-uz%C5%86%C4%93m%C4%93js-%E2%80%93-pa%C5%A1vald%C4%ABba%E2%80%9D

