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PASĀKUMU PLĀNS OKTOBRĪ 

02.10. - Futbols 2005./2006.g.dzim. 

un 2000./2002.g.dzim. ( 9.30, 

Tukums, Pauzera pļavu futbola 

laukums) 

03.10. - Higiēnista apmeklējums 3.kl. 

04.10. - Slidošana – 4. kl (TLH) 

05.10. – Skolotāju diena, projektu 

diena 

08.10. – 12.10. – Karjeras nedēļa, 

Rudens izstāde “Latvijas ainava 

rudenī”. 

08.10. – Higenista apmeklējums 1.kl. 

09.10.- Rudens kross (10.30, Tukums, 

kartingu trase) 

10.10. - Karjeras izvēles pasākums 

"Izvēlies savu karjeras skrejceļu 

pats!" Tukuma Sporta halle 

11.10. - Slidošana – 5. kl.(TLH) 

Higiēnista apmeklējums 2.kl. 

13.10.-  Jauno fiziķu skola (10.00, 

Tukuma Raiņa ģimnāzija) 

15.10. - Teātra apmeklējums (KN, 

10.00-10.50, pirmsskola, 1.kl.) 

12.00-12.50, 2.-3.kl.) 

16.10. - Teātra apmeklējums (KN, 

10.00-11.00, 4.-7.kl.) 

Higiēnista apmeklējums 5.kl. 

17.10. - Praktiskā nodarbība (KN, 

12.00-12.50, 8.-9.kl.) 

18.10. - Slidošana – 6.a kl. (TLH)  

19.10. - Higiēnista apmeklējums 6.a kl. 

Noslēguma pasākums konkursam 

“Pieklājīgākais sākumskolēns” 

 

30.10. - Higiēnista apmeklējums 8.kl.  

 

12. oktobrī Mārtiņa Freimaņa piemiņas 

koncerts Tukuma kulturas namā 

 

 

 

JĀ-Ā-Ā!!! 

22. 10. – 27.10. RUDENS BRĪVLAIKS! 

Atpūties, uzņem spēkus un turpini mācības ar 

pilnu sparu!  



                    

 

DZEJAS DIENA  

  Kā jau katru gadu, arī šogad mūsu skolā 

norisinājās Dzejas diena. Taču šogad šis 

pasākums bija daudz savādāks un baudāmāks, 

pateicoties latviešu valodas un literatūras 

skolotājām Itai Vītiņai un Kitijai Kārkliņai, 

kuras realizēja plānu šo pasākumu rīkot skolas 

pagalmā.   

  Dzejas dienā katram tika dota iespēja 

izteiksmīgi nolasīt sava iemīļotā dzejnieka 

dzejoli, kuru pats biji izvēlējies. Jāsaka,ka 

drosmīgie bija, un viņiem sanāca ļoti labi!                                                                                
(Foto: Z. Selivanoviča) 

  Skolēniem tika piedāvātas arī vēl citas aktivitātes, kas saistītas ar 

dzejniekiem un dzeju. Kopumā šķiet,ka pasākums bija izdevies! Protams, 

lielu paldies jāsaka arī tā vadītājiem – Kitijai Folkmanei un Madaram 

Krāģim. 
(Rakstu veidoja Inta Kaušule un Ralfs Šeluha) 

Dzejnieku dzeja 

Kur Ziedonis deklarē mīlestību par Tukumu 

Un Guntars Račs izdzied smukumu, 

Es atradu savu dzejnieka sirdi tajā, 

Dzejoļu grāmatā visskaistākajā. 

Ar Aspazijas dzeju par mīlestību 

Un Veidenbauma vārdiem par vientulību, 

Mana sirds pukst straujāk ar katru vārdu, 

No laimes zosāda klāj manu ādu. 

Tad Raiņa vārdi iebur mani pasakā, 

Un Vika dziesmas aiznes vasarā. 

Es atceros Plūdoņa pasakas bērnībā, 

Un lasu Barona dainas apbrīnā. 

Mana dzejnieka sirds strauji jau pukst, 

Un es dzirdu, ka zvaigznes čukst: 

„Bērns dzejnieki raksturo tautu tavu, 

Nebaidies meklēt dzejnieka sirdi savu.” 

 
(Dzejoļa autore Tukuma 3. pamatskolas 9. klases skolniece Madara Muča) 

 

Notikumi mūsu skolā 



                    

 

Ekskursiju laiks 

11. septembrī 6.a un 6.b klases 

skolēni devās ekskursijā uz 

„Latvijas valsts mežiem”, kur 

pavadīja lielisku dienu, veicot 

dažādus uzdevumus gan dabā, 

gan savā darba burtnīcā, kuru iedeva ekspedīcijas sākumā.  

Viens no interesantākajiem uzdevumiem bija būvēt tiltiņu bez 

savienojošiem līdzekļiem (naglām, skrūvēm). 

       Mēs paši būvējām tiltiņu un arī paši pārbaudījām to.   

Kādā citā no stacijām aplūkojām jaunaudzes. Tajās meklējām arī kokus, 

kuri ir bojāti un traucē augt citiem kokiem.   

Noskaidrojām arī to, kā pārbaudīt vai koks uzkritīs virsū vai nē. Tas 

jādara tā: izplet kājas plati, noliec galvu un skaties caur kājām uz koku, ja 

redzi koka galotni- vari būt drošs, ka koks neuzkritīs tev virsū. 

Pēc ekspedīcijas abas klases rīkoja pikniku pie ugunskura.  

Šī ekspedīcija bija interesanta un jautra- ar dažādiem notikumiem bagāta! 

Paldies Latvijas valsts mežiem!  

(Rakstu veidoja Viviana Zīriņa) 

Tukuma Sporta halles atklāšana 

  Daudzi no mums jau kopš pagājušā gada satraukti gaidīja mūsu jaunās sporta 

zāles atklāšanu, kas, kā sagadījies kā ne, ir arī Tukuma sporta halle un kuras 

būvniecība tika uzsākta 2016.gada 15.decembrī. 

  21. septembrī visas mūsu ilgas beidzās, kad rīta pusē, tieši pirms aktīvās 

olimpiskās dienas, tika pārgriezta sarkanā lente, un sporta halle beidzot bija 

atvērta un gatava mūsu, Tukuma 3. pamatskolas skolēnu un visu pārējo 

Tukuma iedzīvotāju lietošanai. 

  Sākot jau no 24. septembra mūsu sporta stundas tiek pasniegtas šajā plašajā 

un skaistajā sporta zālē, kas ir ļoti moderna ne tikai interjera ziņā, bet arī no 

arhitektūras viedokļa. 

  Par šo dāvanu, ko mūsu skola gaidīja jau 

ļoti ilgi, protams, jāsaka paldies Tukuma 

domei, SIA „Selva Būve” un Tukuma sporta 

skolas direktoram Sergejam Kovaļovam. 

Lai ne tikai mums, bet arī pārējiem 

tukumniekiem patīkama sportošana hallē, 

kur cerams trenēsies arī jauni sportiskie 

čempioni!   

                    (Rakstu veidoja Madara Muča)   



                    

 

Latvijas skolas soma” atvēršanas pasākums 

6. septembrī mūsu skolas parlamenta 

„Demokrāts” pārstāvjiem un skolotājai 

Innai Kukšai bija iespēja piedalīties 

„Latvijas skolas soma” atvēršanas 

pasākumā. 

„Latvijas skolas soma” ir iniciatīva, kas 

ļauj skolēniem izprast kultūru, un šogad 

šī iniciatīva ļāva vairāk, kā 6000 

Vislatvijas skolu parlamenta pārstāvjiem 

piedalīties īpaši veltītā koncertā Arēnā 

Rīga. 

Koncerts tika atklāts visiem, vienojoties valsts himna, pēc kuras uzreiz savas runas 

sniedza Ministru prezidents Māris Kučinskis, Kultūras ministre Dace Melbārde un 

Izglītības un zinātnes ministrs Juris Šadurskis. 

Uzreiz pēc tam mēs visi tikām iepriecināti ar satriecošiem skaņdarbiem Latvijā 

pazīstamu mākslinieku izpildījumā, piemērām, Daumanta Kalniņa, Rūtas Dūdumas, 

Da Gammbas, Justa Sirmā, repera Edavārdi un pat skaņdarbā no paša Maestro 

Raimonda Paula. 

Viss koncerts ritēja kā pa diedziņu, pateicoties vadītājam Valteram Freidenfeldam. 

Lielisko skaņdarbu, satriecošo uzstāšanos un galvu reibinošo gaismas efektu ekstāzē 

pēc koncerta domās riņķoja vien vārdi kā „Satriecoši!”, „Apbrīnojami!” un „Oho!”. 

Milzu paldies „Latvijas skolas somai” par laipno uzaicinājumu, un ceram, ka šis 

pasākums kļūs par ilggadēju tradīciju, kurā arī mūsu skolas parlaments turpinās 

piedalīties.  

(Rakstu veidoja Madara Muča)  

Miķeļdiena 

  Kā ikkatru gadu, rudens sākumā, kad koku lapas vēl nav nobirušas, mūsu skolā 

norisinās Miķeļdienas tirdziņš. Tajā jauniešiem ir unikāla iespēja pirkt un pārdod 

pašdarinātus gardumus. Sākot ar cepumiem, konfektēm un pīrāgiem, beidzot ar 

cukurvati un vēl daudz un dažādām lietām.  

  Šogad Miķeļdienā lielākie tirgotāji bija 1.- 8. 

klases skolēni.  

  Kopumā gan mums, gan pārējiem skolēniem ļoti 

patīk šī tradīcija, jo par to liecina arī mūsu veiktā 

aptauja.  

Aptaujājot 50 respondentus: ”Vai tu šo tradīciju 

vēlies turpināt?” 97% atbildēja ar:  

” Jā, protams!” un tikai 3% ar :”Nē, jo šī tradīcija 

šķiet nenoderīga!”  

  Atliek vien secināt, ka šāda tirgošanās ar 

gardumiem ir vajadzīga arī nākamajā mācību gadā! 

                (Rakstu veidoja Inta Kaušele un Laura Gailīte)         (Foto: Z.Selivanoviča) 



                    

 

IEPAZĪSTI MŪSU SKOLAS JAUNOS 

SKOLOTĀJUS! 

Iepazīsti jauno 8. un 9. klašu vēstures skolotāju Ievu Feldbergu, jauno bioloģijas 

skolotāju Initu Pabērzu un jauno 6. un 7. klašu vēstures skolotāju Kārli Fogeli. 

Par ko Jūs vēlējāties kļūt bērnībā? 

Kārlis: Vēlējos būt ugunsdzēsējs. 

Ieva: Vēlējos kļūt par aktrisi un vēsturnieci. 

Inita: Vēlējos kļūt par ārstu, jo patika bioloģija, augi, 

dzīvnieki un vienmēr gribējās uzzināt kaut ko jaunu par 

cilvēku, tā uzbūvi, slimībām un  iespējām tās ārstēt. 

 

Kāpēc Jūs izvēlējāties strādāt tieši Tukuma 3. 

pamatskolā? 

Kārlis: Mācību daļas pārzine piezvanīja un teica, ka vajag palīdzēt. 

Ieva: Man palūdza izpalīdzēt, un es labprāt izpalīdzu foršiem 

un vēsturi zinošiem jauniešiem. 

Inita: Mācību pārzine mani uzrunāja un aicināja mācīt bioloģiju, es 

arī piekritu. 

 

Kādas ir Jūsu aizraušanās? 

Ieva: Aizraujos ar dejošanu, ceļošanu un grāmatu lasīšanu.  

Inita: Mani hobiji ir mani suņi - Vinny un Jork.  Bīgli ir kustīgi, 

dzīvespriecīgi un atraktīvi. Pēc savas būtības mednieki. Medībās 

gan viņi nav piedalījušies,bet savas šķirnes suņu izstādēs ne vienu 

reizi vien.  Vinny ir Latvijas čempiona tituls. Pats jaukākais brīdis 

bija tad, kad Vinny piedzima deviņi mazi kucēni un tagad mums ir 

kupla bīglu radu saime. 

 

Pastāstiet kādu interesantu faktu vai skolas laiku nebēdnību!  

Kārlis: Skolas laikā izsitu klases logu. 

Ieva: Kad es gāju vidusskolā, mēs ar klasi izdomājam nobastot vienu mācību dienu, 

pavadot visu dienu kopā, klasesbiedrenes mājā – piknikojot. 

Inita: Man patīk daba un kas var būt jaukāks par pastaigām svaigā gaisā, mežā lasot 

sēnes vai pastaigas  gar jūras krastu, vai parkā. Pastaigās vienmēr līdzās ir mani bīglu 

šķirnes suņi. 

 

Kādi ir Jūsu ieteikumi, ja skolēns netiek galā ar mācībām? 

Ieva: Nekad nebaidīties uzdot jautājumus, jo, manuprāt, neviens jautājums nav 

muļķīgs. 

Inita: Saņemties! Dabā viss ir sakārtots likumsakarīgi un reizēm nevajag nemaz 

daudz, lai kaut ko izprastu un iemācītos.  

(Intervijas sagatavoja Laura Gailīte, Inta Kaušele, Kitija Folkmane, Madars 

Krāģis) 

  



                    

 

Neaizirsti apsveikt savu skolotāju!  
  Starptautiskā skolotāju diena jeb Pasaules skolotāju diena ir starptautiski 

atzīmējama diena, kas Latvijā tiek atzīmēta oktobra pirmajā svētdienā. 

Tāpat kā Latvijā, arī Baltkrievijā, Ukrainā, Ungārijā un Kazahstānā šī 

diena tiek atzīmēta oktobra pirmajā svētdienā.  

  20 pasaules valstis – Armēnija, Azerbaidžāna, Bulgārija, Kanāda, 

Igaunija, Vācija, Lietuva, Maķedonija, Maldīvija, Maurīcija, Moldova, 

Nīderlande, Pakistāna, Filipīnas, Kuveita, Katara, Rumānija, Krievija, 

Serbija, Lielbritānija – to svin tieši 5. oktobrī.  

   Arī Tukuma 3. pamatskolā, līdzīgi kā Nīderlandē, Maķedonijā, Katarā 

un 17 citās pasaules valstīs, šogad Skolotāju dienu svinēsim 5. oktobrī. 

  Nevar nepieminēt, ka dažas no mūsu skolotājām, jau saņēmušas 

priekšlaicīgus sveicienus šajos svētkos. 

  Tas notika 28. septembrī, kad Jaunmoku pilī Atzinības rakstus 

pedagogiem pasniedza Tukuma novada izglītības pārvalde. Tāpēc īpaši 

lielu paldies sakām direktores vietniecei un angļu valodas skolotājai 

Svetlanai Hadakovskai, sociālajam pedagogam un 8. klases audzinātājai 

Andai Mālmanei, kā arī matemātikas un fizikas skolotājai Danai Zukulei. 

Mēs ar Jums lepojamies!  

  Un, protams, paldies arī visiem pārējiem mūsu skolas pedagogiem. Jūs 

esat lieliski!  
 

  

(Foto: Z. Selivanoviča) 

Ik skolotājs ir burvis 

Un eņģelis mazliet, 

Jo zināšanas sējot, 

Caur gadsimtiem spēj iet. 

                                              (K. Apškrūma) 

 Lai jums, skolotājiem, pietiek spēks, 
enerģija un pacietība katrai dienai! 
Vissirsnīgākie sveicieni Skolotāju 
dienā!  

Tukuma 3. pamatskolas skolēni 

 



                    

 

MANA LATVIJA 

Tā kā tuvojas Latvijas simtgade, šeit lasāmi10 interesanti fakti par Latviju. Vai Tu 

jau to zināji? (Faktus apkopoja Ralfs Šeluha) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  



                    

 

Ieskaties! 

  Ir pienācis rudens un garie, lietainie vakari. Pārņem drūmas domas, bet 

vai vajag tām ļauties? Ielūkojoties aizraujošajā grāmatu pasaulē, var 

aizmirst par visu, pat par lietus pilītēm, kas laiski dejo uz palodzes...  

  Lai rosinātu skolēnus lasīt, skolas bibliotēkā katru gadu tiek iegādāts 

plašs grāmatu klāsts. Kā arī ikvienam tiek piedāvāta lieliska iespēja 

piedalīties lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrija.”  

 Skolas grāmatu plauktos ir vērts ielūkoties gan kaislīgu romānu 

cienītājiem, gan fantastikas mīļotājiem.  

   Esi aktīvs un iesaisties – lasi pats, kā arī aicini draugus!  

Neļaujies drūmām domām – atver grāmatu un izdzīvo katru tās vārdu, 

katru teikumu, tad viss drūmais jau būs pagaisis! Tāda ir tā grāmatas 

burvība!                                                              (Rakstu veidoja Madara Muča) 

                 

  

 

“Pabeidzot lasīt 

labu grāmatu, 

liekas, ka esi šķīries 

no drauga.”  

           Voltē rs          


