VALSTS SVĒTKU IETVAROS RĪKOTIE PASĀKUMI

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestādēs 2017./2018.m.g.
Izglītības iestāde
Tukuma Raiņa
ģimnāzija

Laiks
06.11.-13.11.
10.11.
10.11.
10.11.
10.11. plkst.13.30
11.11. plkst.16.30
06.11.-17.11.
13.11.-16.11.

Tukuma
2.vidusskola

16.11. plkst.11.40
17.11. plkst.9.00
17.11.
17.11. plkst. 9.15
17.11. plkst.10.00
17.11. plkst.12.00
17.11. plkst.12.30
13.11.-17.11.
No 30.oktobra līdz
22.novembrim
No 1.novembra
No 1.novembra

No 6.novembra
3.novembris
plkst.10.40
10.-24.novembris
11.novembris plkst.16.00
(pulcēšanās pie skolas)
Līdz 15.novembrim
17.novembris
9.40 – 5.-8.kl.
10.40 – 3.-4.kl.
11.30 – 1.-2.kl.
12.40 – 9.-12.kl.
17.novembris
16.30 – 17.00
21.novembris –
5.decembris

Pasākums
Svētku noformējuma gatavošana un izkārtošana ģimnāzijas telpās.
Gaismas instalācijas iedegšana zem skolas ozoliem.
Skan strēlnieku dziesmas.
Skolēnu parlamenta akcija “Piespraud sarkanbaltsarkano lentīti”.
Skolēnu parlamenta konkurss zēniem “Vīru spēles”.
Lāpu gājiens, svecīšu iedegšana un piemiņas brīdis pie pieminekļa I Pasaules
karā kritušajiem.
Patriotisma projekts “Apsveikums Latvijai”.
Skolēnu parlamenta neklātienes konkurss proģimnāzistiem “Zini savu
novadnieku”.
Ģimnāzistu tikšanās ar NBS karavīriem.
Zibakcija skolas pagalmā “Iededz sveci Latvijai”.
Instalācija “Gaismas ceļš”.
Audzināšanas stunda “Manai Latvijai dzimšanas diena”.
Svētku koncerts “Es mīlu Latviju savu”.
Laika kapsulas, kas iemūrēta 1967.gadā, atvēršana.
Svētku koncerts ģimnāzijas viesiem.
Zibakcija, veltīta Valsts svētkiem, “Atmini paraolimpiešu apsveikumu”.
Novadniekam G.Bērziņam – 90. Karikatūru izstādes apmeklēšana Tukuma
Mākslas muzejā 2.-4.klasēm.
Informatīvi izglītojošā izstāde ,,Ar Latviju sirdī” skolas lasītavā.
Bibliotekārās stundas skolas lasītavā:
Izzinošas un attīstošas galda spēles “Ceļojums pa Latviju” 1.-4.kl.
LVA Radošo darbu konkurss ,,Kas manu tautu stipru dara” 2.-3.kl.
Lasīšanas akcija ,,Gudrs savai dzimtenei” 3.-5.kl.
Patriotiskās audzināšanas stundas 2.-9.kl.
Zīmējumu izstāde “Es nāku no savas ģimenes” 1.-4.kl. sākumskolas ēkas
gaiteņos.
Aizsardzības ministrijas lekcija par valsts aizsardzību “Kā mēs sargājam
Latviju?”, tikšanās ar NATO karavīriem 10., 11.kl. skolēniem.
Klases stundas „Manas dzimtas dārgumi” – relikviju demonstrējumi un stāsti
par tām klasēs un izstāde skolā, videofilmu veidošana 1.-12.klasēs.
Lāpu gājiens un piemiņas brīdis pie pieminekļa 1.pasaules karā kritušajiem
karavīriem. 1.-12.klašu skolēni kopā ar ģimenēm.
Aicina Tukuma 2.vidusskolas vecāku biedrība.
Darbu izstrāde un iesniegšana AAS “Piejūra” kalendāru vizuālās mākslas
konkursam “Mana pilsēta, mans novads gadalaikos” 1.-12.kl.
Valsts svētkiem veltīts svinīgs pasākums – koncerts „Mēs - Latvijai”.

Svecīšu iedegšana: “Mūsu rakstu zīmes”, “Latvijai – 99” – 1.-12.klašu skolēni
kopā ar ģimenēm.
Okupācijas muzeja ceļojošā izstāde “Latvija 1939 – 1991: no okupācijas līdz
brīvībai” konferenču zālē un skolas muzejā.

23.novembris
No 27.novembra
Tukuma Vakara un
neklātienes
vidusskola

06.11. – 21.11.
08.11. plkst.11.00

13.11. – 21.11.

Irlavas vidusskola

16.11. plkst.11.00
novembris
novembris
10.11. plkst.12.00
10.11. plkst.17.00
17.11. plkst.12.30

Zemgales
vidusskola

Tumes vidusskola
Engures
vidusskola

23.11.
novembris, decembris
11.11. plkst. 17.00
(pulcēšanās plkst.16.45
pie Zemgales vidusskolas)
15.11. plkst.8.30
17.11. plkst.11.00
17.11.
11.11. plkst.17.00
17.11.
18.11. plkst.16.00.
18.11 plkst.18.00-19.00

Jaunpils
vidusskola

06.11. plkst.10.00

Tukuma
E.Birznieka-Upīša
1.pamatskola

13.-17.11.
13.11. plkst.9.00
11.11. plkst.18.00
17.11. plkst.13.00
11.11. plkst.16.45
13.-17.11.
10.11. plkst.8.50
17.11. plkst.11.45
9.– 30.11.
10.11. plkst. 8.50

Tukuma
2.pamatskola

10.11. plkst.12.00

11.11. plkst.16.30
13.–17.11.
16.11. plkst.14.00

Skolas atklātais konkurss “Mūsu novadniekam, karikatūristam G.Bērziņam –
90”.
Virtuālā fotoizstāde “Pasmaidi Latvijai!” – es un mana ģimene valsts svētkos
1.-12.kl. skolas 1.stāva vestibila TV.
Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas skolēnu zīmējumu izstāde
“Skaista mana tēvu zeme”.
Lačplēša dienai veltīts pasākums
“Re kur stalti karavīri
Mūsu pašu bāleliņi”.
Interesanti fakti un dati par Latviju. Neklātienes konkurss “Gandrīz 100!”
e-mācību vidē.
Svinīgais pasākums veltīts Latvijas republikas 99. gadadienai.
Skolēnu zīmējumu izstāde Sātu baznīcā.
Skolēnu domraksts 7.-12. klasēm.
Zēnu kora koncerta apmeklējums Sātu baznīcā.
Lāčplēša dienai veltīts piemiņas brīdis Tiļļu kapos.
Svinīgs pasākums Sātu baznīcā, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas
dienai.
Konkurss 1.-4. kl. skolēniem “Vai Tu zini, kas ir Latvija?”
PR Latvijai – plakātu konkurss 5.-12. klašu skolēniem.
Lāpu gājiens Slampē.
“Zemgales vidusskolas Lāčplēsis”.
Valsts svētku koncerts “Nāk gadalaiki apgleznot Latviju”.
 Ierindas skate.
 Literāri muzikāla kompozīcija, veltīta Latvijai.
 Starts "Labajiem darbiem ceļā uz Latvijas simtgadi"
Lāpu gājiens.
Konkurss 1. – 12. Klasēm “Latvijai -99”.
Dalība kultūras nama organizētajā svētku koncertā Engures kultūras namā.
Svecīšu iedegšana skolas logos.
Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku lekcija 9.-12. klašu
skolēniem “Kā mēs sargājam Latviju?”
Skolā LNVM izstāde "Baltijas brīvības ceļš".
9.-12. klasēm piemiņas brīdis Rubuļu kapos.
Svinīgs brīdis pie skolas. Lāpu gājiens no skolas uz pili.
Valsts svētku koncerts „Kas man ir Latvija?” Daiļrunātāju konkurss.
Piedalīšanās Z.A.Meierovica pieminekļa atklāšanas vietas svinīgajā brīdī.
Klases stundās spēles-metodiskā materiāla “Iepazīsti Latviju” apguve.
Radošā klase. Latvijai 100. Mārtiņdiena.
Radošā klase. Latvijai 100. Daudz laimes, Latvija!
Skolēnu zīmējumu izstāde “Mana Latvija”.
Radiouzruna veltīta Lāčplēša dienai un Patriotisma nedēļas pasākumiem
(pedagogs A. Miezīte).
Koncerts Sātu Evaņģēliski luteriskajā baznīcā "Mēs Latvijai".
Koncertā piedalās:
 Dobeles Mūzikas skolas zēnu koris (diriģente K.Zandersone);
 Tukuma 2. pamatskolas zēnu koris (diriģente D.Perševica);
 Tukuma 2. pamatskolas 5.a-9.a klašu meiteņu koris (diriģentes
S.Apine, R.Zāģere);
 Tukuma 2. pamatskolas literārais pulciņš (pedagogs V.Jaunkļaviņa).
Dalība Lāčplēša dienai veltītā piemiņas pasākumā. (8. – 9. klašu skolēni)
Neklātienes konkurss “Vai es pazīstu savu Latviju? (1. – 5. klašu skolēni)
Koncerts “Mēs Latvijai”. (5. -9. klašu skolēni)

17.11. plkst. 8.50
17.11. plkst. 11.50
17.11.

17 –19.11.
21.11. plkst.14.00
Tukuma
3.pamatskola

2.11. – 28.11
6.11. – 10.11.
14.11.
15.11.
13.11.-17.11.
17.11.

Džūkstes
pamatskola

24.11.
10.11.
13.11.-17.11.
17.11.

Pūres pamatskola

Pūres pamatskolas
Jaunsātu filiāle

10.11.
13. – 17.11.

Izstāde “99 apliecinājumi Latvijas varenumam”.

16.11. plkst.14.30
13.11. plkst.14.20-15.00
14.11. plkst.14.20-15.00
15.11. plkst.14.20-15.00
16.11. plkst.14.20-15.00

Valsts svētku pasākums.
Spēle-viktorīna starp klasēm “Ceļojums”.
Izglītojoša lekcija par Valsts simboliku.
Torte (radošs vizuālās mākslas darbs) - Latvijai dzimšanas dienā.
Skolēnu pašsacerētu dzejoļu lasījums. “Dzejolis Latvijai”
Sadarbībā Jaunsātu tautas namu skolēnu un skolotāju svētku koncerts
Jaunsātu tautas namā “Daudz laimes dzimšanas dienā!”
Lāpu gājiens uz Smārdes Strēlnieku kapiem, piemiņas brīdis.
Konkurss 4.-9.klašu skolēniem „Mana tēvu zeme Latvija”.
Svētku koncerts „Manai Latvijai”.
Engures novada svētku pasākums Šlokenbekas Tautas namā.
Nodarbība “Latvija manas mājas” I. un II. kursa skolēniem.

17.11. plkst.17:00
Smārdes
pamatskola

Tukuma
internātpamatskola

Dzirciema internātpamatskola

Radiouzruna veltīta Latvijas dzimšanas dienai. (pedagogs A. Miezīte)
Koncerts veltīts Latvijas dzimšanas dienai “Gara, gara tēva josta …“. (1. – 4.
klašu skolēni)
Tematiski pasākumi klasēs:
 tikšanās ar Latvijas izlases futbolistu G.Freimani (5.b klase);
 tikšanās ar Zemessardzes pārstāvjiem (6.b klase);
 Kā es ar saviem darbiem veidoju spēcīgu savu valsti? (7.a klase);
 Latvijas vārds pasaulē. Kultūra, sports, ekonomika (8.a klase);
 Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadiena (9.a klase);
 Manas saknes manā zemē (9.b klase);
 Latvija – tas esi arī Tu! (5.a, 6.a, 7.b, 8.b klase).
Meiteņu kora dalība starptautiskajās koru meistarklasēs un koncertos
Klaipēdā. (5.a – 9.a klašu meitenes)
Tematiska pēcpusdiena “Caur mūziku un vēsturi uz Latvijas simtgadi”.
(5. – 9.klašu skolēni)
Klases audzināšanas stundas “Piederība valstij”.
Skolas telpu noformēšana valsts svētkiem.
“Virtuālais ceļojums pa Latviju” mācību priekšmetu pasākums 5. – 9. klašu
skolēniem.
Runas konkurss “Latviešu tautas teika” sākumskolas skolēniem.
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu izstādes „Jaunrades darbi
Latvijai” un “Latvija svētku rotā”.
Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai veltīts svinīgs pasākums „Mēs
esam daļa no 100gades”.
“Dziedam un dejojam Latvijai” pasākums 1. – 4. klašu skolēniem.
Lāčplēša dienai veltīts gājiens un piemiņas brīdis Džūkstes piemiņu parkā pie
pieminekļa.
Patriotisma nedēļa, kuras ietvaros notiek dažādi konkursi.
Koncerts "Mēs lepojamies ar Tevi, Latvija!".
Svecīšu iedegšana J. Bratuškina piemiņas vietā.
Filmu par Latvijas simboliku demonstrēšana.

11.11. plkst.17.40
16.11.
17.11.
17.11. plkst.19.00
2.11
No 3.11.-17.11.
7.11.
11.11.
14.11.
17.11. plkst.10.00
21.11.
21.11. plkst. 10.00
28.11.
02.11. plkst.18.15
08.11. plkst.14.30

Iesaistīšanās Labo darbu maratonā.
Nodarbība “Latvija manas mājas” 1., 2. klases skolēniem.
Pilsētā dzīvojošo bērnu (kopā ar ģimenēm) piedalīšanās Lāčplēšu dienai
veltītajos pasākumos.
Nodarbība “Latvija manas mājas” 3. klases skolēniem.
Latvijas proklamēšanas 99.gadadienai veltītais svētku koncerts.
Ekskursija uz Rīgu 8.a un 8. b klašu skolēniem un Kara muzeja apmeklējums.
Jautājumu-atbilžu viktorīna 5.-7., 9. klases skolēniem “Pazīsti Latviju”.
Nodarbība “Latvija manas mājas” 4. klases skolēniem.
Leļļu teātra izrāde „Latvija – manas mājas”.
Pēcpusdiena „Mans veltījums dzimtajai vietai un tās cilvēkiem”.

Sēmes
sākumskola

Milzkalnes
sākumskola

16.11. plkst.14.30
no 06.11. visu mēnesi
09.11.
10.11.-18.11.
10.11.
11.11.
15.11. plkst.10.00
6.11. – 10.11.
17.11.
plkst.8.00.- 11.00
plkst.12.20.- 14.00

Tukuma
PII “Karlsons''

Irlavas PII
“Cīrulītis”
Tukuma PII
“Vālodzīte”

01.11.-30.11.2017.
14. un. 15.11.2017.
plkst.9.15
17.11.2017. plkst.10.00
17.11.2017. plkst.16.30
13.11.- 20.11.
17.11.2017.plkst.10.00
13.11. no plkst.10.00
15.11. plkst.11.00

16.11. plkst.10.00
17.11. plkst.10.00

Tukuma PII
“Pepija”
Tukuma PII
“Pasaciņa”
Tukuma PII “Lotte”
Tukuma PII
“Taurenītis”
Slampes PII
“Pienenīte”
Tukuma Mūzikas
skola
Tukuma Mākslas
skola

17.11. plkst.16.00
17.11.
10.11. plkst.16.00
16.11. un 17.11.
plkst.10.00
17.11. plkst.9.30 un 10.15
17.11. plkst.16.30
17.11. plkst.10.00
13.11..-24.11.
17.11. plkst.9.30
16.11. plkst.11.00
Visu mēnesi
06.11.-09.11.

Konkurss 1.-6. klašu skolēniem „Visur tevi Latvija dzirdu, redzu, jūtu ”.
Svētku koncerts „Pastāsti man, kur tā zeme, tā zeme ko laimīgu sauc....”
Seno lietu izstāde skolā.
Projekts: Mana ģimene Latvijā. Latvju zīmes.
Lukturīšu vakari.
Lāčplēša dienai veltītas klases stundas
Lāpu gājiens Tukumā
LR proklamēšanas 99. gadadienai veltīts svinīgs pasākums pirmsskolas un
sākumskolas bērniem.
Klases stunda 1.-6.klasei „Lāčplēša diena”. Aicinājums uz svinīgu pasākumu
Smārdes Brāļu kapos 11.novembrī.
Maratona „100 labie darbi” uzsākšana katrā klasē (pagasta vērtību iepazīšana
ekskursijās).
Katras klases prezentācija par iepazīto, redzēto. Kopīgas dziesmas un dzejoļi
par Latviju.
Bērnu kolektīvu radošo darbu izstāde ,,Latvijas rota simtgadei’’.
Latviešu tautas dziesmu skandēšanas rīti ,,Visi mani tikumiņi kā dzīpari
kamolā’’.
Latvijas dzimšanas dienai veltīts koncerts ,,Nāk gadalaiki apgleznot Latviju’’.
,,Gaismas ceļš Latvijai!’’ – Lukturīšu iedegšana Iestādes āra teritorijā.
Bērnu un vecāku kopīgi gatavotā radošo darbu izstāde: „Es Latvijas pilsētās!”
LR proklamēšanas 99.gadadienai veltīts tematiskais pasākums.
Vecāko un sagatavošanas grupu bērni dodas nolikt svecītes pie pieminekļa
I Pasaules karā kritušajiem.
Sagatavošanas gr. bērni dodas uz Pastariņa muzeju.
Mērķis: Rast priekšstatu par Latvijas spēka avota – maizes tapšanu caur
latvisko dzīvesziņu.
Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai veltīts pasākums “Neba maize pati
nāca”.(1.jaun., 2.jaun., un vid.gr.).
Latvijas Republikas Proklomēšanas dienai veltīts pasākums “Neba maize pati
nāca”. (Vecākās un sagat .gr.).
Staro “Vālodzīte”.
Tematiskais pasākums par godu Latvijas dzimšanas dienai „Ceļojums pa
Latvijas pilsētām”.
Lāčplēša diena.
Latvijas dzimšanas dienas pasākums.
Svinīgie pasākumi “Mana Latvija”.
Staro “Lotte”.
Svētku pasākums par godu Latvijas Republikas proklamēšanas
99.gadadienai.
Foto izstāde „Tukums mūsdienās un senatnē”.
Valsts svētku pasākums.
Tukuma Mūzikas skolas audzēkņu svētku koncerts Tukuma PII “Pasaciņa”
bērniem.
Izstādē “Mana Latvija” apskatāmi skolas audzēkņu zīmējumi.
Ar audzēkņiem un pedagogiem tiek dekorētas skolas telpas, logu palodzes,
veidotas piespraudes nacionālās krāsās.

