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PASĀKUMU PLĀNS FEBRUĀRĪ 
01.02.- Kendamas paraugdemonstrējumu turnīrs, 
matemātikas olimpiāde 9.-12.kl. Tukuma Raiņa 
ģimnāzijā 
05.02.- Diagnosticējošais darbs 3.kl. latviešu valodā 
(mutiskā daļa), ķīmijas olimpiāde 9.-12.kl. Tukuma 2. 
vidusskolā 
06.02.- Diagnosticējošais darbs 6.kl. latviešu valodā 
(mutiskā daļa), slidošana 5.kl., peldēšanas nodarbība 
3.,6. b.,4. kl. 
08.02.- Higiēnas konkurss 3.kl. 
11.02.-15.02. – Brīvlaiks 1.kl. 
13.02. – Slidošana 6.a.kl., skatuves runas konkurss 1.-
9.kl. 
14.02. –Valentīndienas pasākums 
15.02. – Matemātikas olimpiāde 5.-8.kl. E.Birznieka-
Upīša 1.pamatskolā 
20.02.- Slidošana 6.b.kl., diagnosticējošais darbs 6.kl. 
latviešu valodā ( rakstiskā daļa) 
21.02.- Diagnosticējošais darbs 3.kl. latviešu valodā 
(rakstiskā daļa) 
22.02.- Sporta stunda „Tautasbumba“ 1.-4.kl. 
26.02.- Diagnosticējošais darbs 6.kl. matemātikā 
27.02.- Slidošana 7.kl., diagnosticējošais darbs 3.kl. 
matemātikā 
28.02.- Vokālais mūzikas konkurss „Balsis“ 
 
 

14. 02. 

Sv. Valentīna diena 

NEAIZMIRSTI APSVEIKT 

SAVU SIMPĀTIJU! 

 
 

Nav mīla jāmeklē, tā atnāks pati, 

Un visām durvīm droši cauri ies, 

Jo mīlestība- tā ir dzīve pati, 

No kuras cilvēks nevar noslēpties. 

  

     TĪKLS  
   AKTUĀLI 

 



 

  
  

 Iepazīsti jaunos vizuālās mākslas skolotājus! 

Intervija ar Egilu Neihoferu un Ilzi Kalniņu 

Par ko Jūs vēlējāties kļūt bērnībā? 

Ilze-Īsti nezinu, bet es zinu, ka es nevēlējos būt par skolotāju. 

Egils-Es nedomāju ,man nebija tāda doma. 

Kādēļ Jūs vēlējāties strādāt tieši pie mums Tukuma 3.pamatskolā? 

Ilze-Man piedāvāja. 

Egīls-Pirmkārt, jo te bija iespēja iegūt vizuālās mākslas skolotāja vietu, 

otrkārt , jo citur nebija nekādas iespējas tikt. 

Kāda ir Jūsu aizraušanās? 

Ilze- Īsti nezinu. 

Egīls- Portreta gleznošana un kādreiz veģētārā kulinārija. 

Pastāstiet kādu interesantu faktu vai skolas nebēdnību! 

Ilze- Nevaru atbildēt. 

 
Paldies skolotājiem par atsaucību! 

(Interviju sagatavoja Kristena Bergmane.)  

 

 

 



 

  
  

Silto džemperu diena 

  12. februārī notika ikgadējā akcija klimata pārmaiņu mazināšanai “Silto 

džemperu diena”. Lai uzsvērtu dažādos veidus, kā mēs ikdienā varam 

mazināt pasaules “sildīšanu”, šogad kampaņas iniciatori Beļģijā papildus 

siltumenerģijas taupīšanai izvēlējušies akcentēt transporta nozīmi klimata 

pārmaiņu veicināšanā. Tāpēc starptautiskās akcijas aicinājums šoreiz bija 

atteikties no autotransporta un tā vietā izvēlēties videi un veselībai 

draudzīgo braucienu ar velosipēdu, tomēr Latvijā  tika rosinātas 

Ekoskolas primāri turpināt tiešām lieliski iestrādāto tradīciju, aicinot visu 

skolas kolektīvu šajā dienā saģērbties siltāk un nedaudz samazinot gaisa 

temperatūru skolas telpās.   

  Arī mēs, Tukuma 3. pamatskolas skolēni un skolotāji, piedalījāmies šajā 

akcijā.  
(Rakstu veidoja skolotāja Laila Matīsa.)  

  

                       



 

  
  

Karjeras dienas 

  24.janvārī mūsu un citu Tukuma novadu pamatskolu 8. un 9., kā arī 

10., 11., un 12.  klašu skolēniem bija iespēja apmeklēt karjeras dienas 

Tukuma 2.vidusskolā. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar 

viņu iespējamajām nākotnes skolām caur prezentācijām un 

meistarklasēm. Visas dienas garumā katrs skolēns apmeklēja 5 paša 

izvēlētas nodarbības. Bija atbraukušas gan skolas no netālām, gan 

tālām vietām. Bija skolas, kas piedāvāja nākotnes izvēli no dārznieka 

līdz pavāram, no pavāra līdz finanšu nozares pārstāvim, pat līdz 

juristam. Izvēle visnotaļ bija liela. Pati par sevi varu teikt, ka man šis 

pasākums palīdzēja atrast savu tuvākās nākotnes plānu. Varu tikai 

cerēt, ka citiem bija tā pat. Paldies skolām, kas atbrauca un Tukuma 

2.vidusskolai par skolu un skolēnu uzņemšanu.  

(Rakstu veidoja Madara Muča.) 

 

Kas ir Kendama?  

Hei, hei, hei! Vai esi pamanījis, ko skolēni dara starpbrīžos? 

Mūsu skolā ļoti populāra kļuvusi japāņu rotaļlieta Kendama.   

Kendama ir Japāņu rotaļlieata, kuras pirmā parādīšanās reize bijusi 1777. gadā. Šī 

spēle oriģināli bijusi piaugušo dzeršanas spēle, kur ja tu izdari kļūmi tev bija 

jāiedzer. 

Daži triki: 

"Lielā bļodiņa" : mest kendamas bumbiņu uz lielāko bļodiņu. 

"Mazā bļodiņa" : mest kendamas bumbiņu uz mazāko bļodiņu. 

"Spaiks" : mest kendamas bumbiņu uz kendamas smailes. 

"Pingvīna noķeršana" : mest kendamas bumbiņu uz apakšējās bļodiņas. 

Mūsu skolā arī notika kendamas meistarklase, kur ikviens varēja pierādīt 

savas spējas šo un citu triku izpildīšanā. Paldies visiem, kas atsaucīgi 

piedalījās un padarīja garos starpbrīžus kaut mazliet interesantākus. 
 (Rakstu veidoja Nauris Muča, foto: Tukuma 3.pamatskolas Facebook lapa)  



 

  
  

Fotoreportāža no skolā rīkotā pasākuma „Kendamas 

paraugdemonstrējumi“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
  

Sniega diena 

   Sniega diena Tukuma 3. pamatskolā notika 25. janvārī. Pasākumu 

rīkoja Ekoskolas vadītāja Laila Matīsa. 

   Bija visādas stafetes, kurās piedalījās skolēni. Skolotājas no malas 

vēroja savu audzināmo klašu darbību. Katrs varēja pārbaudīt sevi ,cik 

veikli prot lēkt ar maisu. Šī stafete bija jāveic arī pa pāriem. Klases 

atcerējās, kā ir spēlēties ar lāpstiņām. Šoreiz, izmantojot lāpstiņas, bija 

jāpieber riņķa iekšpuse ar sniegu, kurai klasei lielāka kaudze. Pēc tam šis 

sniegs no riņķa bija jāsaber burkā, kas stāvēja kādu gabalu no riņķa. 

Sniegs līdz burkai bija jānogādā padodot to no rokas rokā, tuvākais pie 

burkas sniegu izbēra un stājās rindas galā. Kura klase tad pirmā piebērs 

burku? Bija arī tāda aktivitāte, kā sniega vilkšana ar maisu. Pirms 

Saulgriežiem velk bluķi, bet šeit bērni vilka sniegu, kas bija sabērts 

maisā. Šo uzdevumu veica pa pāriem.  

Vērtēšana notika divās grupās: 5., 6.a un 6.b klase, un 7., 8. un 9. klase. 

Balvā bija- diploms un maisiņš ar šokolādi. Paldies skolotājai Lailai! 

Mums patika!   

   

 

 
  

(Rakstu veidoja Viviana Zīriņa.) 

  



 

  
  

Ko darīt visu mīlētāju dienā? 

Iesakām 5 romantiskākās filmas un 5 latviešu 

dziesmas, kas piemērotas laba garstāvokļa 

saglabāšanai 14.februārī. 

Top 5 filmas: 

1. Titāniks 

2. Pelnrušķīte 

3. Krēsla 

4. Pusnakts saule 

5. Mamma Mia 

 

 

 

 

 

 

 

Top 5 latviešu dziesmas: 

1. Tu un es 

2. Kad man vairs nebūs 16 

3. Nāk nakts 

4. Balle baložos 

5.Bez puišiem nevar 

  

 

(Rakstu veidoja Ralfs Šeluha.) 



 

  
  

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 (Rakstu veidoja Kitija Folkmane.) 



 

  
  

Testiņš  
Kāda būs tava mīlestība? 

Lai arī šķiet, ka mīlestība ir mīlestība un viss ar šo vārdu ir pasacīts gana skaidri, tā gluži nav. 

Katrs no šīm jūtām gaida ko citu. Viens – uzticību un maigumu, cits – īstu draudzību un atbalstu, 

vēl kāds – mūžīgas intrigas. Noskaidrosim, ko no mīlestības gaidi tu!? 

1. Ko tu varētu pateikt par attiecībām, kas ilgst jau mēnesi? 

A. Tas ir romantiskais mēnesis. Es lidoju! 

B. Normāli – parasti ilgāk mans flirtiņš arī nenotiek. 

C. Šķiet, ka starp mums patiešām veidojas kaut kas nopietns. 

 

2. Kā tu reaģē, ja puisis/meitene tevi bez īpašiem paskaidrojumiem pēkšņi pamet? 

A. Daru visu iespējamo, lai viņu noturētu un saglābtu mūsu attiecības. 

B. Es jūtos ļoti slikti, pārdzīvoju, neguļu, neēdu un negribu nevienu redzēt. 

C. Meklēju jaunas attiecības, lai aizmirstu iepriekšējās. 

 

3. Kādas īpašības puisī/meitenē tu vērtē visaugstāk? 

A. Godīgumu un spēju saprast otru. 

B. Karstasinīgumu un jutekliskumu. 

C. Romantismu un maigumu. 

 

4. Kam tu pievērs uzmanību, pirms piekrīti veidot attiecības? 

A. Svarīgi, lai viņš/-a man ļoti patiktu un arī es viņam/-ai nebūtu vienaldzīga/-s. 

B. Galvenais, lai superīgi izskatās un visi viņu apbrīnotu! 

C. Svarīgi, kāds viņam/-ai raksturs un kā viņš/-a izturas pret apkārtējiem. 

 

5. Tev jau ir sava otrā pusīte, un viss ir lieliski. Bet kādu dienu tevi uz randiņu uzaicina 

satriecoši skaista meitene/puisis, kura/-š jau sen tev patika, bet šķita, ka cerību reāli nav... 

Ko tu darīsi? 

A. Nopietni padomāšu, vai viens randiņš ir tā vērts, lai riskētu ar jau esošajām attiecībām. 

B. Neiešu. Mēs mīlam viens otru, un es ticu, ka uzticamies viens otram tik daudz, lai nedarītu 

pāri. 

C. Kāpēc ne? Varbūt tas ir liktenis? 

 

6. Tu uzturi labas attiecības ar puišiem/meitenēm, ar kuriem satikies pirms laba laiciņa? 

A. Jā – mēs esam labi draugi. 

B. Nē, kāpēc? 

C. Protams. Ar dažiem, kas nav mani ienaidnieki. 

 

7. Kura zvaigžņotā pārīša attiecības tev liekas vissuperīgākās? 

A. Andželīnas Džolijas un Breda Pita. 

B. Kameronas Diazas un Džastina Timberleika. 

C. Britnijas Spīrsas un Kevina Federlaina. 

https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihj5edqLjgAhUqlIsKHc7EC2gQjRx6BAgBEAU&url=https://www.visitmusiccity.com/plan/events/valentines&psig=AOvVaw10ofstTePYxolQGN6IHu-5&ust=1550133710220636


 

  
  

 

8. Kā tev šķiet – mīlestība no pirmā acu uzmetiena ir iespējama? 

A. Jā, es ticu. Pašam/-ai tā ir gadījies. 

B. Neticu! Īsta mīlestība piedzimst ilgākā laikā. 

C. Iemīlēties var, bet mīlēt tā uzreiz – to gan ne!  

 

Saskaiti iegūtos punktus un lasi savas mīlestības raksturojumu! 

1. A–5; B–15; C–10.  

2. A–15; B–5; C–10. 

3. A–10; B–5; C–15. 

4. A–10; B–15; C–5.  

5. A–10; B–5; C–15. 

6. A–5; B–15; C–10. 

7. A–5; B–10; C– 15. 

8. A–10; B–5; C–15. 

20–50 

Romantika, romantika... 

Rozītes, sarkani sirsniņveidīgi spilventiņi, šokolādes tāfelītes, sveču gaisma – tas ir viss, kas tev 

vajadzīgs, lai attiecībās justos laimīga/-s. Tu gribētu dzīvot bruņinieku laikos, lai pieklājīgs, 

augstsirdīgs jauneklis sūtītu tev kaudzēm rožu. Tu gribētu būt karstasinīgs dzejnieks, kas savai 

mīļotajai varētu atstāt nemirstīgus mīlas vārdus pagalvī un izaicināt uz dueli jebkuru, kas stātos 

tev ceļā. Tu dzīvo jūtu pasaulē, un tas ir skaisti, patiesi – nav jau kurp steigties!  

55–90 

Uzticīgs līdz kapa malai 

Tu uzskati, ka mīlestības pamatā ir uzticība – liela, droša, stabila, silta un īsta. Tieši tāpēc tu 

tiecies uz stabilām un ilgām attiecībām un nejūti nekādu apnikumu arī pēc gadu ilgas kopā 

būšanas – jo ilgāk, jo mīļāk. Svarīgi, lai tu un tavs mīļotais cilviņš būtu paši tuvākie cilvēki 

pasaulē. Un tas ir jauki, jo arī tu pats/-i esi uzticams draugs un sabiedrotais. Tev nevajag 

mīlestības apliecinājumus katru mīļu stundiņu, tu tikai gribi justies pasargāts/-a un drošs/-a par 

savām un otra jūtām. 

95–150 

Piedzīvojumu meklētāji 

Tev patīk interesants flirtiņš, greizsirdības scēniņas, un šķiet, ka visa tava dzīve ir viena gara 

piedzīvojumu filma ar dramatiskiem elementiem. Tu jauc prātu simtiem meiteņu/puišu un jūties 

fantastiski, ja tevi vēlas savaldzināt vismaz desmit skolasbiedru/skolasbiedreņu! Tu gribi, lai tava 

mīlestība būtu satraucoša un spraiga – vismaz kā amerikāņu kalniņi!  

Taču īstā mīlestība... īsto tu meklēsi vēlāk, tagad tev pietiek ar tām – mazajām, ikdienišķajām. 

Galvenais, lai reibst galva no sajūsmas!1 

 

                                                           
1 https://spoki.lv/joki/Tests-Kada-bus-tava-milestiba/9725   

https://spoki.lv/joki/Tests-Kada-bus-tava-milestiba/9725

