
 

 

 

Latvijas simtgades ietvaros rīkotie pasākumi 
 

Tukuma 2. pamatskolā 
 

 

Laiks Pasākums 
Dalībnieki 

(klase, klašu grupa, 

skaits) 
2017. gada  novembris 

Skolēnu zīmējumu izstāde “Mana Latvija” 
1.-9. klase, 

471 skolēns 
2017. gada  

10. novembris 
Skolas koru koncerts Sātu Evaņģēliski luteriskajā baznīcā  
"Mēs Latvijai" 
 

2.-9. klase, 

100 skolēni 

2017. gada  
13. – 17. novembris Neklātienes konkurss “Vai es pazīstu savu Latviju?  

1.-9. klase, 

471 skolēns 
2017. gada  

16. novembris Koncerts “Mēs Latvijai” (5. -9. klašu skolēni) 
5.-9. klase, 

238 skolēni 
2017. gada  

17. novembris 
Koncerts veltīts Latvijas dzimšanas dienai “Gara, gara tēva 
josta …“  (1. – 4. klašu skolēni) 

1.-4. klase, 

233 skolēni 
2017. gada  

21. novembris 
Tematiska pēcpusdiena “Caur mūziku un vēsturi uz 
Latvijas simtgadi” (5. – 9. klašu skolēni) 

5.-9. klase, 

238 skolēni 
2017. gada  decembris 

Labo darbu maratons – Latvijai 100 
1.-9. klase, 

30 skolēni 
2018. gada  februāris Skolēnu jaunrades dziesmu konkurss “Es saceru Tev, 

Latvija!” 
1.-9. klase, 

40 skolēni 
2018. gada  februāris Tematiska pēcpusdiena veltīta Lietuvas un Igaunijas 

simtgadei “Vienoti Baltijai” 
5.-9. klase, 

235 skolēni 
2018. gada  februāris Ceļojošā izstāde skolā “Latvija 1939 - 1991: No okupācijas 

līdz brīvībai” 
1.-9. klase, 

467 skolēni 
2018. gada   

maijs Baltā galdauta svētki skolā un klasēs. 
1.-9. klase, 

467 skolēni 
2018. gada   

aprīlis 
Labdarības koncerts Tukuma Evanģēliski luteriskajā 
baznīcā “Mūsu balsis Latvijai” 

2.-9. klase, 

110 skolēni 
2018. gada   

maijs Koncerts vecākiem “Nekur nav tik labi kā mājās” 
1.-9. klase, 

300 skolēni 
2018. gada  septembris 

Sakopsim savu dzimto pilsētu 
1.-9. klase, 

467 skolēni 
2018. gada   

oktobris Fotogrāfiju konkurss “Skaista mana Latvija!” 
7.-9. klase, 

125 skolēni 
2018. gada   

oktobris 
Dziesmu maratons Latvijai – labdarības koncerti Tukuma 
novadā 

2.-9. klase, 

230 skolēni 
2018. gada   

oktobris 
Radošās darbnīcas – patriotisko piespraužu un tautisko 
krūzīšu paliktņu gatavošana 

5.-9. klase, 

50 skolēni 
2018. gada  novembris Skolēnu zīmējumu un radošo darbu izstāde “Veltījums 

Latvijai” 
1.-9. klase, 

467 skolēni 
2018. gada  novembris Skolas koru koncerts Sātu Evaņģēliski luteriskajā baznīcā  

"Dziedu Latvijai" 
 

2.-9. klase, 

110 skolēni 

2018. gada  novembris 
Koncerti skolā “Saules mūžu Latvijai!”  

2.-9. klase, 

250 skolēni 

 

 


