
 

Latvijas simtgades ietvaros rīkotie pasākumi 
 

Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola 
 

 

Laiks Pasākums 
Dalībnieki 

(klase, klašu grupa, 

skaits) 

06.02.2018. Filmas “Nameja gredzens” apmeklēšana. 7. – 9. klases 

06.02. – 16.11.2018.  Labo darbu maratons “100 labi darbi Latvijai”. 7. – 12. klases 

07.02.2018. Labo darbu festivāls Tukuma novadā. Skolēnu parlamenta 

pārstāvji. 

07.03. 2018.  Interaktīvs konkurss starp klasēm “Es mīlu Tevi, 

Latvija!”. 

9. – 12. klases 

01.03. – 12.03. 2018. Tukuma muzeja ceļojošā izstāde “Sibīrijā 

rakstītās vēstules uz bērza tāss” skolas zālē. 

7. – 12. klases 

Marts, aprīlis Ekskursijas uz Rīgas vēstures un kuģniecības 

muzeju, Mākslas muzeju, Nacionālo bibliotēku. 

7. – 12. klases 

11.04.2018. Literāri muzikāla pēcpusdiena “No vecmāmiņas 

pūra lādes”. 

10. – 12. klases 

03.05.2018. Baltā galdauta svētki: 

“ Balts galdauts, svaigas maizes garša, 

   Balts  miers aiz mana loga zied …” 

7. – 12. klases 

16.05. 2018. Interešu izglītības pulciņu mācību gada 

noslēguma pasākums “Mūsu darbi Latvijai”. 

7. – 12. klases 

Maijs Klases stundas: 

“4. maijs – Latvijas Republikas neatkarības 

atjaunošanas diena”; 

“Latvija – manas mājas’; 

“Latvijas nozīme manā dzīvē” 

7. – 9. klases 

Maijs Klases stundas: 

“Latvijas kultūras vērtības un kultūrvide”; 

“Valstiskā identitāte”; 

“Atbildība un pienākumi pret valsti”; 

“Sabiedriskā līdzdalība”. 

10. – 12. klases 

Septembris, oktobris Skolēnu ekskursijas uz Latvijas 

kultūrvēsturiskām vietām. 

7. – 12. klases 

05.11. – 12.11.208. Valsts svētku noformējuma gatavošana un 

izvietošana skolas telpās. 

Mākslas pulciņš 

08.11.2018. Skolēnu parlamenta akcija “Piespraud 

sarkanbaltsarkano lentīti! “ 

Skolēnu parlaments 

05.11. – 24.11.2018. Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas 

skolēnu zīmējumu izstāde “Skaista mana tēvu 

zeme”. 

7. – 9. klases 

05.11. – 24.11.2018. Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas 

skolēnu Labo darbu maratona noslēguma izstāde 

“100 labi darbi Latvijai”. 

7. – 12. klases 

Novembris Klases stundas:  7. – 9. klases 



 

“Kāpēc ir Lāčplēša diena? “; 

“No sirds mīlu Latviju! “; 

“18. novembris – Latvijas dzimšanas diena”. 

Novembris Klases stundas: 

Es – savai valstij”; 

“Vai tu esi patriots? “; 

“Kas ir pilsoniskā apziņa un latviskā identitāte? “ 

10. – 12. klases 

07.11.2018. Lāčplēša dienai veltīta pēcpusdiena  

“Re, kur stalti karavīri – mūsu pašu bāleliņi”. 

7. – 12.klases 

05.11. – 16.11.2018. Interesanti fakti un dati par Latviju. Neklātienes 

konkurss “Latvijai 100” e-mācību vidē. 

7. – 12. klases 

15.11. 2017.  Svinīgais pasākums “Manai Latvijai ...” veltīts 

Latvijas republikas 100. gadadienai. 

7. – 12. klases 

 
 


