
 

Latvijai 100 

 

Rīgas Ķengaraga vidusskola 

 

2017. – 2019. gads 

 

Ko dāvāsim Latvijai 100gadē? 

 

Jaunrade 

❖ Skolas nosaukums un logo pie fasādes 2017. gads 

❖ Skolas karogs  

❖ Jauni latviešu tautastērpu elementi deju kolektīvam “Ivuška” un vokālajam ansamblim 

2017.gads 

❖ Papildnodarbības mūsdienu deju pulciņam sākot no 2017./2018.m.g. 

 

Notikumi 

❖ Dziesmu un deju svētku konkursi, gatavojoties Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un 

deju svētkiem 

❖ IAC & British Council projekts “Izzināt, pieredzēt, rīkoties” 

❖ Labo darbu nedēļa - marts 

❖ “Baltā galdauta svētki” – maijs 

❖ Valodas nedēļa - maijs 

❖ 11.novembris Lāčplēša diena – “Iededzies par Latviju” 

❖ Skolas 50 gadu jubileja 2018./2019.m.g. - aprīlis 

❖ Interešu izglītības pulciņu (kultūrizglītības programmu) iestudējumi un koncerti skolā 

 

  



 
Izglītība un kultūra 

❖ Pamatizglītības programma ( kods 21011111) 

❖ Bibliotēka un fonds 

❖ Karjeras izglītība 

❖ Projektu dienas 

 Solidaritāte un sadarbība 

❖ Klavieres, informāciju tehnoloģijas 

❖ Latviešu tautastērpu elementi 

❖ Skolas forma no 1. – 9.klasei 

❖ Pieredzes apmaiņa ar Daugavpils Izglītības pārvaldi un izglītības iestādēm  

❖ Telpu renovācija, labiekārtošana 

❖ Skolas teritorijas apzaļumošana, labiekārtošana 

 

Latvijas simtgade — 7 lietas, kas jāpaveic, to sagaidot – www.simtgadei.lv  

1. Ja vēl to neesi izdarījis, iemācies Latvijas valsts himnu. Vai vismaz pirmo tās 

pantu. 

2. Ieraksti savu novēlējumu Latvijai tās 100 gadu jubilejā. Atceries, ka šis 

novēlējums kalpos kā mantojums, ko atstāsim nākamajām paaudzēm. 

3. Zināms, ka patriotisms veido raksturu, savukārt raksturs — valsti. Tādēļ, 

sagaidot Latvijas simtgadi, apsver iespēju pie apģērba nēsāt lentīti valsts karoga 

krāsās. 

4. Tava nama pagalmā gadu gaitā uzblīdis pamatīgs atkritumu kalns? Nespēj 

atbrīvoties no nelāgā ieraduma izmest plastmasas pudeles ceļmalā? Nav šaubu, 

ka nu pienācis īstais laiks pārmaiņām — darīsim visu, lai Latvijas simtgadi 

sagaidītu tīrā vidē! 

5. Ja tu ar savām rokām spēj radīt brīnumus, ļauj vaļu radošajam garam un 

izgatavo kādu suvenīru par godu Latvijas lielajai jubilejai. Savus darinājumus 

vari ievietot arī portālā simtgadei.lv — sadaļā “Suvenīri”. 

6. Apspriedies ar ģimeni vai draugiem par to, kur sagaidīsiet Latvijas simtgadi. 

Par godu lielajām svinībām visā Latvijā tiks rīkoti ne mazums pasākumu, tomēr 

gadījumā, ja jūti pārliecību, ka nevēlēsies nekur doties, domājams, 

ka grandiozos svētkus visā to krāšņumā varēsi vērot arī sava TV ekrānā. 

7.  Atceries, ka līdzcilvēkiem veltīts smaids, iecietība un pozitīva 

attieksme padarīs dienu krietni gaišāku ne vien citiem, bet arī tev pašam. Dzīve 

taču ir lieliska, un varbūt, ka patiesi pienācis laiks beigt žēloties. 

 

 

Direktore     Iveta Skrastiņa 

http://www.simtgadei.lv/
http://simtgadei.lv/novelejumi-latvijai/
http://simtgadei.lv/suveniri-2/
http://simtgadei.lv/simtgadei/pasakumi/

