
Patriotu nedēļas pasākumi mūsu skolā 

Kā ierasts katru gadu, īpaši svinīgi mūsu skolā tika aizvadīta Patriotu nedēļa. 

Skolas vestibilā bija skatāma skolēnu labāko darbu izstāde, - tie tapuši vizuālās mākslas 

stundās kā veltījums Latvijai. Skolēni izvēlējās attēlot gan strēlnieku virsniekus, karogus, Rīgu 

Brīvības cīņu laikā un mūsdienās, kā arī veidoja savas kompozīcijas par tēmu „Mani Latvijas 

simboli”. Piekto klašu skolēni zīmēja savu tautasdziesmu, katrs izvēloties to, kura šķiet 

skaistākā. 

Sevišķi daudz pienākumu bija 12. klašu skolēniem – viņi bija uzņēmušies atbildību par 

piemiņas pasākumu organizēšanu septīto un astoto klašu skolēniem – gan latviešu strēlnieku 

atdusas vietā Asaru kapos, gan pie leģionāriem veltītā pieminekļa Jaundubultu kapos. 

Sniegotajā 10. novembrī skolēnu grupas svinīgajos pasākumos ar pateicības vārdiem 

godināja Latvijas brīvības cīnītājus, tika aizdegtas sveces kā atgādinājums par ziedotajām 

dzīvībām Latvijas nākotnei. 

11. novembra vakarā mūsu skolēni pārstāvēja skolu Lāčplēša dienas Lāpu gājienā un 

pasākumā pie kapteiņa P. Zolta pieminekļa Kaugurciema kāpās. 

Svinīgie svētku pasākumi skolā norisinājās 16. un 17.novembrī.  

16.novembrī svinīgajā pasākumā skolēnus uzrunāja viesi - Saeimas priekšsēdētāja biedrs 

Gundars Daudze, Latvijas Republikas Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja vadītāja Lelde 

Rāfelde. 17.novembra pasākumā skolēnus sveica Jūrmalas Domes pārstāve un skolas 

direktore Irēna Kausiniece. 

Visos svētku koncertos – gan skolēniem, gan vecākiem, - uzstājās gan kori, gan deju kolektīvi, 

skanēja dzejas veltījumi Latvijai dzimšanas dienā. Visos koncertos ar iestudējumiem 

piedalījās 12a un 12b klases skolēni: 12a klases skolēni iepazīstināja ar būtiskākajiem valsts 

proklamēšanas un Brīvības cīņu notikumiem, bet 12b klases skolēni runāja fragmentus no A. 

Čaka poēmas – veltījuma latviešu strēlniekiem - „Mūžības skartie”. 

Patriotu nedēļas Klašu stundām audzinātāji bija saņēmuši īpaši izveidotu prezentāciju par 

Latvijas valstij nozīmīgajiem notikumiem pirms gandrīz simts gadiem – valsts tapšanu un 

Brīvības cīņām. Tas bija atgādinājums par mums visiem svarīgām tēmām Latvijas vēsturē. 

Skolēni tika aicināti izvērtēt, kā mēs katrs atsevišķi un visi kopā gatavojamies nozīmīgajai 

jubilejai – mūsu Latvijas simtgadei. 

Sociālo zinību MK vadītāja D. Ratniece 


