
Latvijas Republikas proklamēšanas jubilejas svinīgie pasākumi skolā. 

Svētī, Dievs, šo skaisto zemi 

Tā mums tikai viena ir 

Mums to nav vairs jāiet meklēt 

Un no citām jāatšķir 

 

Tikai jāsargā un jāmīl 

Un tai kalpot, tas ir gods 

Svētī, Dievs, šo skaisto zemi 

Svarīgāko, kas mums dots. 

(G. Račs) 

Ar šiem G. Rača vārdiem un  kopīgi dziedāto tautas lūgšanu "Dievs, svētī Latviju"  

tika atklāta  16.novembra svinīgā līnija, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 

100. gadadienu.  

Ar svētku uzrunu visus klātesošos apsveica direktores p.i. L. Ivanova, apsveica 

ikkatru Latvijas dzimšanas dienā – Latvijas simtgadē! Pedagogi un tehniskie darbinieki 

saņēma Atzinības rakstus par ilggadīgu, godprātīgu, radošu darbu, gūtiem panākumiem 

un uzticību savai profesijai. Svinīgajā pasākumā skanēja dzejas rindas un teksti Silgas 

Stučkas vadītā  skatuves runas pulciņa dalībnieku izpildījumā. Pasākuma izskaņā  O. 

Krasutinas vadītā kopkora izpildījumā nevienu vienaldzīgu neatstāja par Latvijas 

simtgades dziesmu atzītā M.Brauna   dziesma „Saule, Pērkons, Daugava”.  

Svinīgie pasākumi par godu valsts svētkiem turpinājās dienas garumā.  

Sākumskolas skolēniem dienas gaitā notika kopīga Latvijas stunda. Ar labām 

domām un vārdiem tika izstaigāti Latvijas valstiskuma ceļi. Katra klase simboliski 

iededza sveci Latvijas desmitgadei un uzstājās ar savu priekšnesumu. Pasākumā tika 

apbalvoti Valsts valodas aģentūras rīkotā konkursa “Mans bērnības stāsts” skolas kārtas 

dalībnieki.  Valsts kārtai izvirzīti Aleksas, Ievas  un Lauras Loretas  darbi. Pasākuma 

noslēgumā visi klātesošie vienojās kopīgā dziesmā – “Mazs bij tēva novadiņis”, kas deva 

pozitīvas emocijas un svētku sajūtu. 

10.-12. klašu skolēni piedalījās stundā „Dziesmas spēks Latvijā!”.  

Visi interesenti tika aicināti piedalīties neklātienes viktorīnā “Latvijas spēks – 

vārdā, Latvijas spēks – dziesmā!” Paldies tām 8 klašu komandām, kas iesniedz atbildes 

un uzzināja ko jaunu! 

Valsts ir cilvēki, kas tajā dzīvo. Valsts ir arī ģimenes, kas tajā mitinās. Mīlestība uz 

valsti sākas mūsu ģimenēs. Izkopsim šo mīlestību un būsim lepni par Latviju. Būsim tādi, 

kādi vēlamies būt jau šodien. Domāsim pozitīvi, īstenosim labo! Lai mums stipra valsts 

un lai tai ilga nākotne! 

 


