
   Jau ceturto gadu Skrīveru dendroloģiskajā parkā septembra mēneša nogalē risinās 

orientēšanās sacensības vēsturē. 

    2019. gads mūsu Latvijas valsts simtgades svinību ciklā ir veltīts Varonībai, jo 

1919. gadā tika dibināta Latvijas armija. Šogad svinam tās simtgadi, tāpēc  sacensību 

tēma bija "Karš un karavīrs laiku laikos Latvijas teritorijā". Lai arī tēma ir viena, 

tomēr dažādos vecumposmos jautājumi, kuri  sagatavošanās posmā bija jāapgūst, 

atšķīrās. 

   Mūsu skolu 26. septembrī sacensībās pārstāvēja trīs komandas, kurām bija sīva 

konkurence, jo šogad dalībnieku vidū bija ne tikai Aizkraukles reģiona skolas, bet arī 

skolu komandas no Madlienas, Rūjienas, Suntažiem, Straupes, Dobeles.  

    Esmu ļoti gandarīta par skolēnu padarīto un sasniegtajiem rezultātiem, jo vērtējumu 

sacensībās veido komandas atbildes, trasē pavadītais ātrums un kapteiņu konkursa 

rezultāts. Šogad visi kapteiņi iejutās karavīra lomā, un no trijiem dažādiem stāvokļiem 

meta granātu mērķī. Varu apgalvot, ka viegli nebija, jo pat jaunsardzes rūdījumu 

ieguvušu kapteiņu mestās granātas nesasniedza mērķi. 

     6.-7. klašu komandā par tēmu „Ieroči Latvijas teritorijā laiku laikos” gatavojās un 

sacensībās startēja 7.b klases meitenes Anastasija Gorpeņuka, Aleksa Kitajeva, Kate 

Kondrāte un savas kapteines Paulas Beātes Mežmales vadībā 12 komandu konkurencē  

izcīnīja 2.vietu.  

       8.-9. klašu grupā tēma „Latviešu karavīrs I Pasaules kara laikā”. Komanda, kuru 

veidoja  9.a klases skolnieki Mikuss Krēbss ( kapteinis), Una Ivanova, Edīte Visocka 

un  Gvido Eizāns arī cīnījās ar 12 citu skolu komandām un ierindojās 2.vietā. 

    Mūsu  10. klases komanda ar kapteini Beāti Skrabutenu un komandas biedriem 

Elīzu Luksu, Paulu Evelīnu Ķerķi, Andi Daugavieti, sajutās kā īstenās kaujās, jo 

pārējo skolu komandu sastāvos bija vidusskolas 11. un 12 klašu pārstāvji. Arī tēma 

„Latvijas bruņotie spēki (1914.-1934.)” nav no vienkāršajām. Šogad izcīnījām ceturto 

vietu 8 vidusskolas komandu konkurencē. Malači! 

    Visu godalgoto vietu ieguvēji saņēma kausus un medaļas, grāmatu par Skrīveriem, 

kā arī konkursa atbalstītāja Skrīveru pārtikas kombināta saldās balvas – konfektes 

“Gotiņa”, bet komandu konsultanti- lielkonfekti un ziedus, ko bija sarūpējis konkursa 

atbalstītājs – ziedu salons „Pārsteigums”. 

  Paldies skolēniem par ieguldīto darbu!  Paldies skolas bibliotēkai, kas sarūpēja 

brīnišķīgās enciklopēdijas un citus materiālus! Paldies skolēnu vecākiem un 7.b klases 

audzinātājai Ingrīdai Bērziņai par īpašo atbalstu! 

Pļaviņu novada ģimnāzijas vēstures skolotāja Iveta Krastiņa 

 

 


