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PASĀKUMU PLĀNS DECEMBRĪ 

04.12. – “Latvijas skolas soma” pasākums 7. un 
8. klasei, 5.klasei 
05.12. – Slidošana 5.kl. (TLH) 
05.12. – “Latvijas skolas soma” pasākums 6.a 
klasei 
06.12. – “Latvijas skolas soma” pasākums 9. 
klasei, 1.-4. klasei 
10.12.-21.10. – Izstāde “Rūķi” 
10.12.-14.10. – Skolas matemātikas olimpiāde 
5.-9.klasei, glītrakstīšanas konkurss 1.-4.klasei 
10.12. -  Skolas egles dekorēšana un iedegšana 
12.12. – Slidošana 6.a kl. (TLH) 
12.12. – “Latvijas skolas soma” pasākums 6.b 
klasei 
13.12. – Pasākums “100 dienas kopš esmu 
pirmklasnieks” 
17.12.-21.12. – Ekoskola pasākums 
17.12. – Konkursa “Veselīgāko pēdu klase” 
noslēgums 
18.12.-1.SEM ATZĪMJU IZLIKŠANA 16:00 
18.12. – Mūzikas stunda Luterāņu baznīcā 
19.12. – Slidošana 6.b kl. (TLH) 
19.12. – Ziemassvētku pasākums 1.-4.kl. 17:00 
20.12. – Ziemassvētku pasākums 5.-9.kl. 17:00 
21.12. – Svinīgā līnija skolas zālē 9:00 
 

 

ADVENTES LAIKS!! 
2.12. 
9.12. 
16.12. 
23.12.  

 

PRIECĪGUS ZIEMASSVĒTKUS UN 
LAIMĪGU JAUNO GADU! 
Tiekamies skolā 07.01.2019. 

 



 
 
 

LASĪTPRIEKS 

Tumšmute 

Autors: Šeins Hegartijs. 

 Šī grāmata ir par puisi Finu "Leģendu mednieku". Finam ir divpadsmit 

gadi, un viņš mīl dzīvniekus. Viņa darbs ir cīnīties ar leģendām. Tomēr 

jocīgākais ir tas, ka Finam cīnīšanās nepadodas. Viņš var censties cik grib, bet 

nekā neizdodas. 

           Leģendas ir lieli, stipri monstri, kas ēd cilvēkus. Pirmais monstrs ar ko 

Fins cīnijās bija mīnotaurs. Šajā cīņā viņš gandrīz tika apēsts, bet viņu izglāba 

tētis. Viņam ir ierocis vārdā "Eksikators", ar ko pārvērš leģendas mazās 



bumbiņās. 

 Finam, protams, ir arī normāla bērna dzīve. Viņš iet uz skolu un viņam ir 

normāla ģimene. 

Manas domas: Šī grāmata man likās ļoti interesanta. Precīzāk, sākums man 

likās interesants. Jo vairāk es lasīju, jo garlaicīgāk palika.  

 Jūs varat aiziet uz bibliotēku un paņemt to lasīt, bet man tā nelikās interesanta. 

Tomēr mums katram ir sava personība, un katram ir savs stils un domas. 
(Rakstu veidoja Nauris Muča) 

 

P.S. Tu man patīc 
Keisijas Vestas romāns „P.S. Tu man patīc” ir tīrā medusmaize katras meitenes 

sirdij. Stāsts par Liliju, kura sarakstās ar nezināmu, mūzikas mīlošu puisi, 

ķīmijas stundā aiz garlaicības, liek katrai meitenei cerēt uz tādu pašu 

mīlasstāstu. Kurš gan to būtu iedomājies, ka kaut kur skolā varētu klīst tavs 

dvēseles radinieks? Kurš gan būtu iedomājies, ka tavs dvēseles radinieks, nemaz 

nav puisis, kurš tev paticis jau sen? Noteikti ne Lilija. 

Keisija Vesta ne tikai uzrakstīja sirdi sildošu mīlasstāstu, bet viņa ar saviem 

vārdiem iebur pasakā. Veids kā viņa raksta, liek domāt, ka pats lasītājs ir Lilijas 

kurpēs. „P.S. Tu man patīc” ir grāmata, ko lasīt tumšā ziemas vakarā ar tējas 

krūzi rokās. Un labākais ir tas, ka tu to vari atrast mūsus skolas bibliotēkā. 

Paņem mazliet klišejas, draudzeni – savedēju un garlaicīgu ķīmijas stundu, ko 

tu iegūsti? Uzzini romānā „P.S.Tu man patīc.” 

(Rakstu veidoja Madara Muča) 

EKOSKOLA 

     Ideja par „Ekoskola” projektu radās 2017./2018. mācību 

gadā. Tika sazvanīts projekta vadītājs Daniels Trukšāns, lai 

noskaidrotu kādi dokumenti iesniedzami. Tālāk tika aizpildītas 

anketas un nosūtītas uz e-pastu projekta vadītājam. Projektu 

pārtraucām sakarā ar Sporta halles būvniecību 

      Šajā mācību gadā sākam strādāt no jauna pie projekta 

„Ekoskola”.Skolā par šo projektu atbild mājturības skolotāja 

Laila Matīsa.  

       Skolā notika pasākums „Vienreizējam iepakojumam NĒ!” Klases pašas 

izdomāja ko var pagatavot no plastmasas maisiņiem, PET pudelēm, reklāmas 

bukletiem. 

       No PET pudelēm tika uztaisīts ruksis, kas ieguva 1. vietu. No plastmasas 

maisiņiem tika pagatavota lecamaukla, kura guva lielu atsaucību. Ar 



lacamauklu tika lēkāts jau tūlīt. Lecamauklas idejas īpašnieki ieguva 2. vietu. 

No bukletiem uztaisīja iepirkuma maisiņus. Darbi tika izlikti izstādē, skolas 

zālē. 

Skolotāja Laila Matīsa uzdeva klases darbu, katrai klasei izveidot plakātu par 

iedoto tēmu. Visām klasēm savi plakāti bija jāprezentē. Kā apbalvojums par 

lieliski padarīto darbu , katra klase saņēma mandarīnus. 

      Cīnīsimies visi kopā, lai mācību gada beigās saņemtu „Ekoskola” atzinību! 

 

(Rakstu veidoja Viviana Zīriņa, foto: Tukuma 3. pamatskolas Facebook lapa) 

 

 

 

 

 

 

SIMTGADE 

16. novembrī mūsu skolā svinēja Latvijas 100. neatkarības dienu. Šajā dienā 

mūsu skolas parlaments bija sagatavojis  interesantu  koncertu. Svētku laikā tika 

dziedātas latviešu dziesmas, ko 

izpildīja skolas ansamblis 

“Crescendo’’. Koncertā arī tika 

skaitīts dzejolis, ko sarakstīja 

Tukuma 3. pamatskolas skolniece 

Madara Muča. Ar dejām mūs 

priecēja skolas meiteņu deju 

grupa ‘’Kaprīze’’. 

Sporta skolotāja Jeļena Orlova 

bija sagatavoja sportiskas 



aktivitātes, kuru  beigās tika nosaukti uzvarētāji. Sportiskās aktivitātes tika 

sadalītas divās grupās – 5. un 6. klašu un 7.,8. un 9. klašu. Aktivitātes bija 

dažādas: mešana, skriešana, lēkšana un speršana pa bumbu. 

Bija sagatavota arī viktorīna par Latviju.Viktorīnā bija daždažādi jautājumi par 

Latviju. 

Protams, neviens arī neaizmirsa par sākumskolas iekļaušanu simtgades 

pasākumos. 16.novembrī sākumskolas skolēniem notika konkurss"Mana 

Latvija" 

Jaukto komandu dalībnieki atbildēja uz jautājumiem par Latviju, sagatavoja 

veltījumu Latvijai 100.dzimšanas dienā. Līdzjutējiem tika uzdoti ātrie jautājumi 

par Latvijas pilsētām, dabas objektiem. 

Konkursā uzvarēja komanda, kurā bija 1.klases skolnieks Roberts Puķe,2.klases 

skolnieks Endijs Līcis, 3.klases skolniece Eva Rasmus, 4.klases skolniece Evija 

Parfenoviča. 

(Rakstu veidoja Ralfs Šeluha un skolotāja Aija Jurševiča, foto – Tukuma 3. pamatskolas 

Facebook lapa) 

 

GADA SKOLĒNU EKSKURSIJA 

29.novembrī mūsu skolas čaklākie un zinošākie, kā katru gadu, devās skolas 

apmaksātā ekskursijā kopā ar skolotāju Innu Kukšu, Jeļenu Orlovu, Lieni 

Sniķeri un Gunitu Kūlu. Šogad gada skolēniem bija iespēja iepazīt „Ādažu 

čipsu” ražotni. Ekskursija sākās kartupeļu 

noliktavā, kur ik gadu uzglabā, kā 

minimums 10 000 tonnu kartupeļu. 

Iekštelpās mūs sagaidīja virtuāla ekskursija 

pa ražotni. Ar virtuālās realitātes brillēm 



visi uzzināja detalizētu izklāstu, kā no kartupeļa nonākt līdz čipsim. Pēc visas 

informācijas mums bija iespēja pašiem 

izveidot savu unikālo čipsu garšu 

praktiskā nodarbībā. 

Apkopojot visu jaunapgūto informāciju, 

manuprāt, uz skolu „jāatnes” viens 

padoms: čipši nav neveselīgi, neveselīga 

ir deva, ko mēs ēdam. Ikdienā cilvēka 

norma ir 30 grami čipsu. Veselīgāk ir tos 

ēst biežāk noteiktajā devā, nevis vienreiz 

ēdot 10 cilvēku devu. 

Paldies Ādažiem un skolai par jauko un 

informatīvo ekskursiju!  

  (Rakstu veidoja Madara Muča, foto- Tukuma 3.pamatskolas Facebook lapa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoku stāsti 

starpbrīžos 



30. un 31. oktobra starpbrīžos ikvienam bija iespēja apmeklēt skolas 12. 

kabinetu, kurš sajās dienās bija tumšs un nedaudz spocīgs. Tajā tika lasīti spoku 

stāsti, un istabas dekorējums klausītājus aiznesa uz īstu spoku pasauli. 

Pasākuma mērķis bija rosināt skolēnus izteiksmīgi stāstīt izvēlēto stāstu un 

uzstāties lielākas auditorijas priekšā. Cerams, ka šī spoku istaba kļūs par 

tradīciju mūsus skolā, jo atsauksmes no bērniem bija patiesi iepriecinošas. 

Paldies skolas avīzes komandai un skolotājai Itai Vītiņai. 

(Rakstu veidoja Madara Muča, foto – Madara Muča) 

Z.A.Meirovica pieminekļa atklāšana 

15. novembrī Tukumā tika atklāts piemineklis Zigfrīdam Anna Meierovicam – 

Latvijas pirmajam  ārlietu ministram, kas sekmēja Latvijas valsts atzīšanu 

pasaulē. Pirms pieminekļa atklāšanas vārds tika dots mūsu Tukuma novada 

domes priekšsēdētājam Ē. Lukmanam , Z. A. Meierovica dēla atraitnei I. 

Meierovicai , dzejniecei M. Zālītei un Latvijas republikas ārlietu ministram E. 

Rinkēvičam. Tika nolasīts arī Latvijas valsts prezidenta R. Vējoņa apsveikums – 

pieminekļa atklāšanā. Pieminekļa atklāšanu vadīja aktieris Artūrs Skrastiņš. 

Lielu paldies varam teikt  pieminekļa autoriem, 

tēlniekiem Zanei un Matīsam Kalniņiem un 

arhitektei Lienei Lācei.    

Pasākuma noslēgumā notika ziedu un svecīšu 

nolikšana pie pieminekļa. Pēc atklāšanas pasākuma 

tukumniekiem bija iespēja izbaudīt svētku koncertu, 

kas notika pilsētas kultūras namā, un kura tiešraide 

tika translēta uz lielā ekrāna, Brīvības laukumā .  

  

(Rakstu veidoja Inta Kaušele) 

ADVENTES LAIKS 

  Katrs no mums zina, ka katru gadu mājās tiek 

aizdegtas 4 adventes sveces, pa vienai vedot tuvāk 

Ziemassvētkiem. Bet cik daudzi no mums patiesībā zina to, kas tad īsti ir 

Advente? 

  Vārds „advents” nāk no latīņu valodas, tulkojumā tas nozīmē „atnākšana” vai 

„nākšana”, un Adventa laiks simboliski kristiešus aicina sagatavoties Jēzus 

Kristus atnākšanai jeb piedzimšanai. 



  Advents tiek saistīts ar gavēni, mieru, klusumu un pārdomām. Šajā laikā no 

egļu zariem pītajā adventes vainagā tiek dedzinātas četras sveces, pa vienai 

katras gaidīšanas nedēļas svētdienā. Luteriskajā baznīcā pirmā svece tiek dēvēta 

par pravieša sveci, simbolizējot cerību - Kristu, otrā ir Betlēmes svece, 

apzīmējot aicinājumu uz pestīšanu, trešā ir ganiņu svece – prieks, bet  ceturtā – 

eņģeļu svece jeb mīlestība. 

Adventa laika būtisks simbols ir vainags jeb aplis, kas apzīmē mūžību un 

vienotību, gaismas uzvaru pār tumsu. To veido no mūžzaļiem priežu vai egļu 

zariem, kas simbolizē cerību un mūžīgo dzīvību. 

Neaizmirsti arī savās mājās aizdegt Advents sveces! Mierpilnus svētkus! 

(Raksts no portāla www.jauns.lv) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESI GATAVS ZIEMASSVĒTKIEM!   

  Teju, teju klāt Ziemassvētki – prieka, brīnumu un arī pārdomu laiks. Svētki, 

kad uz mirkli pieklust ikdienas steiga, kad daudzu sirdis atveras labiem darbiem 

un labām domām. Dāvināšanas, mīlestības, gaišuma un piedošanas laiks.  

 Avīze „Tīkls” veidotāji sagatavojuši nelielu instrukciju, kas Tev, lasītāj, 

parādīs, kā izveidot jauku dāvaniņu, kādam patiesi tuvam draugam vai ģimenes 

loceklim. Pamēģini, Tev izdosies! 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

  

 

 

  Jauno gadu! 

Gaišus Jums visiem Ziemassvētkus un 

laimīgu Jauno gadu! 


