
 

 

 
 

Izglītības iestāde Organizētā aktivitāte 

Tukuma Raiņa ģimnāzija 

 
9.-14.novembris 

Skolēnu parlaments un 11.b klase gatavo svētku video sveicienus.  
16.novembris 

Suminājums svētkos Tukuma slimnīcas un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Svētku sveicieni 

Tukuma pilsētas uzņēmumiem un iestādēm.  
17.novembris  

Klases stunda “Mēs Latvijā” (direktores uzruna, videosveicieni, klases aktivitātes) Zoom platformā. Tiešsaistes tikšanās ar 
bijušo Latvijas Valsts prezidentu Valdi Zatleru.  
18.novembris  

Svētki ģimenēs (tiek iedegtas sveces skolas logos). 
 

Tukuma 2.vidusskola 

 

17. – 20.novembrī  
Viktorīna “Mana Latvija” 1. - 4.klasēm 

16. – 20.novembrī  
Viktorīna “Ko es zinu par Latviju?” (5. - 12.klasēm); 

17.novembrī  
Klases stunda – svētku pasākums “Mēs esam Latvija” 2 daļās (2 videofilmas) (1. - 12.klasēm); 

16. – 20.novembrī  
Filmas “Vienīgā fotogrāfija” skatīšanās un pārrunas (8. – 9.klasēm). 

17. – 20.novembrī  



 

 

Animācijas dokumentālās filmas “Mans mīļākais karš” skatīšanās un pārrunas vēstures un sociālo zinātņu stundās 

(programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros) 10. – 12.klasēm 

9. - 20.novembrī  
Patstāvīgais darbs vēsturē “Senais Tukums un šodiena” kā ieguldījums valsts svētku nedēļā11.klasēm 

9. - 20.novembrī  
Tematiskās klases stundas par Latviju 1. - 12.klasēm 
 

Tukuma E.Birznieka-Upīša 
1.pamatskola 

 
6.novembris 

1.b klase "Mūsu Lielvārdes josta" - kopdarbs  
12. novembris  

3.a klase "Latvju raksti " izstāde / materiāls salvetes /  
10. - 30. novembris 

4.b klases izveidotais informatīvais stends "102 fakti par Latviju"  
10.- 17. novembris 

5. klašu vēstuļu apkopojums "Es rakstu Tev, Latvija!"  
10. - 17. novembris 

6.klases veido prezentācijas "Skaista mana Tēvuzeme."  
17. novembris 

Klases stundas veltītas Valsts svētkiem "Mēs visi mazas Latvijas esam!" / dzejas lasījumi, prezentācijas un viktorīnas par 
Latviju / 
 

Sēmes sākumskola 

17.novembris 

Latvijas svētkiem veltīta stunda pirmsskolā un sākumskolā (plkst. 11.00) 
 



 

 

Tukuma 2.pamatskola 

5. novembris  

Tautas folklora “Latviskais mantojums nākotnē” – 4.b kl.  

Tematiskā spēle “Izzini Latviju” – 6.b kl.  

Tematiskā viktorīna “Es savai Latvijai” – 3.a, 3.b kl.  
9. novembris  

Latvijas ornamenti “Rakstu rakstus izrakstīju” – 1. a, 1.b kl.  

Kolāžas veidošana “Latvija” – 1.a kl.  

Tematiskā viktorīna “Vai Tu pazīsti Latviju?” – 1. – 4. kl.  

Krustvārdu mīklu minēšana par Latviju – 4.a kl.  
10. novembris  

Kolāžas veidošana “Latvju zīmes” – 2.a kl.  
11. novembris  

Uzruna skolas radio Lāčplēša dienā – A. Treidis  

Tiešsaistes konkurss 4. – 9. klasēm “Cik labi Tu pazīsti Latviju?”  

Pārrunas “Atcerēsimies savus varoņus Lāčplēša dienā” – 9.b kl.  
13. novembris  

Tematiskā viktorīna “Vai mēs pazīstam savu dzimto zemi” – 8.a kl.  

Tematiskā pēcpusdiena “Latvijas slavenības” – 3.a kl.  

Tematiskā viktorīna “Latvija – mana tēvu zeme” – 8.b kl.  

Tematiskā viktorīna “Vai pazīsti Latviju?” – 7.a, 7.b kl.  
16. novembris  

Tiešsaistes plakāts – Skolēnu vēlējums Latvijas dzimšanas dienā.  

Muzikālās kolāžas veidošana “Patriotiskā dziesma” – 9.a kl.  

Tematiskā stunda “Vēstule Valsts prezidentam” – 5.b klases skolniece  
17. novembris  

Uzruna skolas radio Latvijas 102. dzimšanas dienā – V. Rozenberga Video sveiciens “Mēs tevi mīlam, Latvija” - 4.a, 5.a, 
6.a, 7.a, 8.a, 9.a kl.  

Klases stunda “Brīvības cīnītājs” – 5.a kl. Izgaismots latviskās dzīvesziņas simbols. 

Tukuma 3.pamatskola 

 
17. novembris 

Klases stundas veltītas Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai.  
 



 

 

9.-17. novembris 

Video filmas “Mēs Latvijai” (apsveikums no 1.-9.klašu skolēniem, interešu izglītības pulciņu dalībniekiem) veidošana un 

prezentācijas klases stundās.  
Konkurss “Ko tu zini par Latviju?” (1.-6.kl.)  

Viktorīna “Vai pazīsti Latviju?”( 7.-9.kl., attālināti)  
9.-30. novembris 

1.-4.klašu skolēnu darbu izstāde “Es mīlu Tevi, Latvija”.  

5.-6.klašu skolēnu radošo darbu izstāde “Latvju zīmes – kultūrvēsturisks mantojums”.  
17. novembris  

Pasākums “ Daudz laimes Latvija! ” ( pirmsskolas grupa “Cālīši” )  

Pasākums “ Skaista mana tēvu zeme” (pirmsskolas grupa “Ezīši”) 
 

Irlavas pamatskola 

Visu novembri 

Bērnudārza un skolas telpu noformēšana valsts svētkiem. 
Pie skolas gaismas objekts – Latvija; 

Pie bērnudārza gaismas ceļš ,,Iededzies par Latviju!''; 

Skolēniem, bērnu dārza audzēkņiem, skolotājiem ,pirmskolas  skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem pie apģērba 

piesprausta sarkanbaltsarkana lentīte; 

Klases audzinātāja stundās  filmu skatīšanās par Latvijas valsts dibināšanu, tās vēsturi; 
11.novembris 

Individuāla svecīšu iedegšana Lāčplēša dienā Tiļļu kapos; 
16.novembris 

Video sveiciens svētkos; 
17.novembris 

Bērnudārza grupiņās svinīgs pasākums , veltīts Latvijas dzimšanas dienai; 

Svētku kūkas gatavošana bērnudārzā un skolā (katra klase savu). 
 

Pūres pamatskola un 

Jaunsātu filiāle 

11.novembris  

Gaismiņu instalācijas "Spēka zīme Latvijai" izveide (mērķauditorija - pirmsskolas grupas un 1.-6.klašu izglītojamie);  
9.-13.novembris  

Filmiņas "Man viņa ir visskaistākā" izveide (mērķauditorija - 1.-9.klašu izglītojamie);  

Akrostiha "Latvija"" izveide (mērķauditorija - 1.-9.klašu izglītojamie). 
 



 

 

Tumes pamatskola 

Visu novembri 

Mācību stundās un klases stundās tiek  akcentētas Latvijas valstij nozīmīgas lietas, vēsturiski fakti, notikumi.  

Skolas dekorēšana, kopēja apsveikuma plakāta veidošana. 

Pirmsskolas grupiņās:  

Bērnu darbu izstāde  “Skaista mana Tēvu zeme”,  “Latvija ir manas mājas”, svētku kūkas gatavošana, viktorīna “Ko tu zini 

par Latviju?”, svētku koncerts, u.c aktivitātes valsts svētku ietvaros. 
9.-13.novembris 

Latviešu tautastērpu valkāšanas prasmju apgūšana.  

Sākumskolas veidoto plakātu izstāde “Sveiciens Latvijai!”  
16.novembris 

Virtuāla izstāde “Mana Latvija”  
Datorgrafikas 2.kl grupai konkurss “Latvijas karogs” 
17.novembris  

Projekta diena – dažādas aktivitātes klasēs: rotājumu gatavošana, viktorīnas, konkursi, zīmējumi, apsveikumi, u.c. 

Tukuma novada speciālās 

izglītības iestāde 

11.novembris  

Skolas telpu un logu dekorēšana un izgaismošana. 

Svecīšu aizdegšana Lamiņu muižas parkā, godinot kritušos karavīrus (plkst. 19.00). 
17.novembris  

Skolas vadības un interešu izglītības pulciņu dalībnieku video sveiciens Latvijas republikas dzimšanas dienā (plkst. 8.30). 

Svinīga audzināšanas stunda klasēs (plkst. 8.30). 

Engures vidusskola 

Visu novembri 

Kopīgi veidots darbs ”Mana brīvība brīvā Latvijā ir…”  

Skolas noformēšana patriotu mēnesī 
Skolēnu un skolas darbinieku pārdomāta apģērba un aksesuāru lietošana svētkos 
11. novembris 

Audzināšanas stundas par Lāčplēša dienu 
17.novembris 

“Latvijas dzimšanas diena manā ģimenē” 
18.novembris 

Svecīšu iedegšana skolas logos (plkst..18.00). 

Lapmežciema pamatskola 

11.novembris 

Svecīšu iedegšana pie ozola Austruma.  
17.novembris 

Viktorīna "Latvija manā sirdī"(7.-9.kl.virtuāli); 



 

 

Bērnu gatavots video sveiciens(skolas mājas lapā). 

Smārdes pamatskola 

11.novembris 

Svecīšu nolikšana pie K.Zāles pieminekļa Smārdē - pa klasēm un individuāli kopā ar ģimenēm 

Videofragmentu skatīšanās par Brīvības cīņām (attālināti) 
13.novembris 

Konkurss "Mana Latvija" 4.-6.klasēm (pa klasēm), konkurss 7.klasei (attālināti) 
17.novembris 

Konkurss "Mana Latvija" 1.-3.klasēm (pa klasēm) 

Milzkalnes sākumskola Klašu audzināšanas stundās  

Jaunpils vidusskola 

18.novembris  

Jaunpils vidusskolas mājas lapā tiks ievietots skolēnu attālināti sagatavots virtuāls koncerts Valsts svētkiem "PAR 
Latviju ! " 

Tukuma PII “Pepija” 
18.novembris plkst. 9.20; 10.00; 10.30.  

Svinīgie mirkļi "Tukums Latvijā, Mēs Tukumā! 

Tukuma PII “Vālodzīte” 
16.-17.novembris 
"Daudz laimes Tev, mana Latvija!" 
 

Tukuma PII “Taurenītis” 

12.-17.novembris 

Svētku pasākumi grupas ietvaros 
17.novembris 

Svētku lukturīšu iedegšana ābeļdārzā 
 

Tukuma PII “Pasaciņa” 

16.novembris 

Grupas ietvaros  mūzikas un sporta skolotājas ieskandinās Latvijas dzimšanas dienu ar dzejoli, dziesmu un video "Mana 

Latvija", ko veidojuši paši bērni kopā ar vecākiem. 
17.novembris 

Bērni kopā ar audzinātājām veidos Latvijas kartes kontūru, kā apsveikumu Latvijai dzimšanas dienā. 
 

Slampes PII “Pienenīte” 
17.novembris  

Grupas ietvaros tiks godināta Latvija, Manas mājas. 

 


