
Dievs, svētī Latviju: 

Zemi, cilvēkus, valodu, 

Dziesmu un ticību, 

Godaprātu un darba tikumu; 

uzturi mūs dzīvus, 

Dari mūs brīvus – 

Garā un pateicībā, 

Cilvēka vārda cienīgus 

Latviešus 

Tēvzemē un pasaulē. 

/Velta Toma/ 

 

Ar šiem V. Tomas vārdiem un kopīgi dziedāto Valsts himnu tika atklāta 15. novembra svinīgā 

līnija, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienu. 

Visus klātesošos apsveica direktore I. Luksa un Pļaviņu novada domes priekšsēdētājs A. Lukss. 

Pedagogi un tehniskie darbinieki saņēma Atzinības rakstus par ilggadīgu, godprātīgu, radošu darbu, 

gūtiem panākumiem un uzticību savai profesijai. 

Svinīgajā pasākumā skanēja dzejas rindas Silgas Stučkas vadītā skatuves runas pulciņa 

dalībnieku izpildījumā, kā arī muzikālie priekšnesumi K. Balodes vadītā sākumskolas ansambļa un 

Amandas Rudzītes  (koncertmeistares S. Vilkaplāteres)  izpildījumā. 

 Pēc svinīgās līnijas, turpinot svētku pasākumus, 5. – 12. klašu kolektīvi piedalījās Lāčplēša 

dienai veltītajā ierindas skatē. Tās mērķi - patriotiskās audzināšana un valstiskās piederības 

stiprināšana. Ar ierindas skati tiek veidota skolēnu nacionālā un valstiskā identitāte, veidotas fiziskās 

attīstības iemaņas un prasmes. 

Šogad žūrijā bija:  

Štāba virsseržants Gaitis Polis – Vadības grupas kvalificēts speciālists;  

Virsleitnants Valdis Upenieks – ZS 55. KB izlūknodaļas priekšnieks; 

Virsseržants Andris Svencis – ZS 55. KB, 2.rotas komandieris;  

Aigars Lukss – Pļaviņu  novada domes priekšsēdētājs; 

Igors Babaks – Sauszemes spēku mehanizētās kājinieku brigādes 1. mehanizētā kājinieku 

bataljona Kaujas atbalsta rotas Mīnmetēju vada Munīcijas piegādes nodaļas komandieris, kaprālis.   

Astrīda Davidova – Pļaviņu novada kultūras centra direktore  

 

Par labākajiem komandieriem tika atzīti: 

Sofija Pakalka 6.a klase (5. - 8.klašu grupā) un Samanta Seliverstova 12.a klase (9.-12.klašu grupā). 

Savukārt klašu vērtējumā par labākajām klasēm tika nominētas: 

5. - 8.klašu grupā:  9. - 12. klašu grupā: 

1. vieta - 7.a klasei 1. vieta - 12.a klasei 

2 .vieta- 7.b klasei 2 .vieta- 12.b klasei 

3. vieta - 5.b, 6.a, 8.a klasei 3. vieta – 11. klasei 

 

Uzvarētāji katrā klašu grupā pārstāvēs skolu Latvijas armijas simtgadei veltītajā starpnovadu ierindas 

skatē 22. novembrī. 


