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ANOTĀCIJA 

 

Olita BAKLĀNE 

LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS GADADIENAS SCENĀRIJS  “MŪSU 

LATVIJAI” 

Mērķis:   

audzinot patriotisma jūtas pret savu dzimto zemi, rosināt skolēnus apzināties sevi kā 

 Latvijas daļu 

Uzdevumi: 

rosināt interesi par savu dzimto zemi, iepazīties ar Latvijas novadu skaistākajām vietām, 

attīstīt skolēnos radošās un organizatoriskās spējas, 

sniegt estētisku baudījumu, klausoties un skatoties priekšnesumus. 

Mērķauditorija:  

 metodiskais materiāls paredzēts visām profesionālās vidējās izglītības programmu 

specialitātes grupām                      

Metodiskās izstrādnes praktiskais pielietojums: 

metodiskā izstrādne paredzēta svinīgajam pasākumam/koncertam, kurā piedalās kādas 

noteiktas mācību grupas vai viss skolas kolektīvs. Darbs sastāv no pasākuma apraksta un MS 

Office Power Point prezentācijas. 

Uzskates un citi mācību līdzekļi: 

MS Office Power Point prezentācija „MŪSU LATVIJAI” 

Metodiskās izstrādnes aktualitāte/ novitāte:  

domājot par skolēnu patriotisma veicināšanu un pilsonisko audzināšanu, ir īpaši svarīgi, lai 

skolēni izjustu piederību savai skolai, dzimtajai pilsētai, savai zemei.  Skolēnu līdzdalība skolas, 

sabiedrības un valsts dzīvē veicina viņu pilsonisko apziņu un aktivitāti. Gatavošanās svētkiem 

un līdzdalība tajos ir veids, kā izkopt  jauniešos piederības, vajadzības un vienotības izjūtu. Lai 

valsts svētki jaunajai paaudzei  būtu interesanti, emocionāli tuvi, metodiskajā izstrādnē tiek 

piedāvātas dažādas darba formas, kas ļauj jauniešiem mūsdienīgi, inovatīvi, radoši izpausties 

un apliecināties. 
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Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas scenārijs 

“MŪSU  LATVIJAI” 

 

Noformējums - skatuve noformēta atbilstoši svētkiem -  valsts un skolas karogi, audumu 

dekorācijas un ziedu kompozīcijas, galds pārklāts ar tautisku sedziņu, uz tā  novietots svečturis 

ar sarkanbaltsarkanām svecēm. 

Palīglīdzekļi: ekrāns, projektors un dators.  Prezentācijas un video apzīmēti ar cipariem un 

scenārijā norādīti sarkanā krāsā. Koncertprogrammas dalībniekiem – katram mazais Latvijas 

karodziņš. 

Skatītāji un dalībnieki sapulcējušies zālē. Uz ekrāna fonā foto “Mūsu Latvija” (1.) 

Uz skatuves uznāk pasākuma vadītāji (zēns un meitene, tērpušies tautas tērpos) 

 

1.  Kur ir tā zeme, kuru labi zinām? 

    Kur plaši lauki, meži, debess zila, zila! 

    Kur ģimene un visi labie draugi! 

 Kopā 1.un 2. Tā mūsu Latvija, to visi ļoti mīlam! 

Sākas video no youtube.com  “Te – Latvija” (2.) 

https://www.youtube.com/watch?v=HYMphWY1uv0 

pēc kura vadītāji turpina runāt dzeju: 

2. Šo pašu svētāko tu neaizmirsti: 

vai celies debesīs 

vai jūras dzīlēs nirsti, 

vai draugu pulkā 

dali savu prieku, 

vai viens pats satiecies 

ar pretinieku – 

tu esi 

Latvija!   (O.Vācietis)                            

  

1.Domājot, strādājot, sagaidot Latvijas dzimšanas dienu, iededzināsim sirds liesmiņas, lai 

gaismas daudz, lai prieka daudz, lai mīlestības nepietrūkst, lai visi kopā esam stipri savā Latvijā, 

savā novadā un savā ģimenē. 

(Uz skatuves uznāk dzejoļa deklamētāja, pa vienai iededz sveces, paliek stāvot) 

https://www.youtube.com/watch?v=HYMphWY1uv0
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2. Krāšņos ziedus  dārzos nokodusi salna, vējš aizpūtis krāsainās koku lapas. Taču pelēkajā 

18.novembra rītā krāšņi plīvos sarkanbaltsarkani karogi. 

Uz ekrāna fonā foto ar valsts karogu. ( 3.), skolēns runā dzeju. 

Cik svētīts šis laiks, 

Kad karogs sarkanbalti sarkans brīvi atvijas 

Un debesīs kāpj tautas lūgšana: 

Dievs, svētī Latviju! 

    Pirms simts gadiem 

    Tevi toreiz saulītē cēla, 

     lai tu būtu krāšņumā balta, 

     Un pāri Rīgai stāvētu stalta. 

 Mēs nākam pie tevis lūgšanā, 

Tāpat kā senāk- ik brīd. 

Lai sadzird mūs visā pasaulē, 

Kad lūdzam- Dievs, svētī Latviju! 

1. Lai skan Latvijas Republikas himna!   (Visi pieceļas un dzied valsts himnu, tai beidzoties, 

apsēžas. Vadītāji un deklamētājs stāv un dzied līdzi.) 

(var izmantot fonā skaņu no video: )  (4)  https://www.youtube.com/watch?v=IC_uYftfHiY 

 

2. Svētku uzrunai vārds tiek dots DBT IPĪV “Ludza” nodaļas vadītājai. (visi aiziet) 

(runā vadītāja) 

(iznāk pasākuma vadītāji, Kristīne) 

1.Paldies vadītājai par apsveikumu, bet tagad mēs sākam valsts dzimšanas dienai veltītu svētku 

koncertu – „Mūsu Latvijai” 

2.Jau kopš seniem laikiem latvjiem ir bijusi viena vienīgā vēlēšanās – dzīvot brīvā valstī. 

Vēsture Latviju nav saudzējusi – daudzus gadu simtus tā bijusi  svešzemju jūgā, taču  

neskatoties uz to, latvietim nekad nezuda cerība – atsvabināties no verdzības važām, veidot 

pašiem savu valsti. 

1.Un tā, 1918. gada 18. novembrī dzima brīvā, neatkarīgā Latvija. Šogad Latvijas dzimšanas 

dienas svinības ir īpašas, jo no abiem galiem jubilejas cipars lasās vienādi – 101. Šodien, mūsu 

valsti godinot, mēs izstaigāsim to visi kopā. 

https://www.youtube.com/watch?v=IC_uYftfHiY
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1.18. novembris  ir Latvijas dzimšanas diena, mūsu Latvijai un mums ir svētki. Svētki liek 

ieskatīties sevī...Ielikt vāzē pēdējo rozi-mārtiņrozi- un rūgtajā smaržā nočukstēt burvju vārdus: 

“Tev mūžam dzīvot, Latvija...” 

 

(dzejoli runā Kristīne) 

Tev mūžam dzīvot, Latvija, 

Kā saulei, kas mirdz debess klajā! 

Tu jauna zvaigzne zvaigznājā, 

Kas uzlekusi nule tajā! 

Tev mūžam dzīvot, Latvija, 

Kā jūrai, kas Tev šalc pie kājām! 

Pats Dievs sen senis svētīja 

Še Tavas āres mums par mājām! 

Tev mūžam dzīvot, Latvija, 

Kā jūrai lepni, saulei cēli. 

Tu mūsu māte dārgaja, 

Mēs Tavas meitas, Tavi dēli. 

Tev mūžam dzīvot, Latvija, 

Tu tēvzeme mums Dieva dota! 

Lai Latvju tauta vienota, 

Aug spēkā, slavā, daiļumā. 

(visi aiziet) 

 

(Uznāk soliste, dzied dziesmu) 

Dziesma “Tik un tā”  (Uldis Stabulnieks, Māra Zālīte ) 

(Balss aiz kadra) 

 

No kuras puses vēji nepūstu ar 

Kurp, kādos ceļos arī es nestaigātu: 

Gar vijīgo Gauju, gar Daugavu kluso, 

Gar zvīļošā Rāznas ezera malu 

Vai Salacas jūras šalkoņā  vēsā,- 

Visur zem kājām Dzimteni jūtu, 

It kā sen, sen to pazinis būtu. 
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Un dziļi vārds kāds dvēselē auklējas 

Kā dainu dziedājums jaukās atskaņās. 

Sirds klusa kā birze tiek, skaidra kā strauts- 

To visu, visu to par Latviju sauc. 

 

Uz ekrāna fonā foto ar Latvijas karti. (5) 

  

Dzied Viktorija iepriekš izvēlētu dziesmu par Latviju  (“Mana dzimtene, mana Latvija” Lolitas 

Saulietes mūzika un vārdi). 

(Iznāk pasākuma vadītāji) 

1. Šodien, svinot Latvijas dzimšanas dienu, atklāsim mūsu mīļo  Latviju no jauna, ciemojoties 

tās tuvākajos vai attālākajos novadu nostūros. 

2. Latvijā vēsturiski izveidojušies 4 novadi - Vidzeme, Kurzeme, Latgale un Zemgale. 

Atšķirības jūtamas gan dabā, gan arhitektūrā, gan pat iedzīvotāju parašās un raksturā.   

Dosimies iepazīt Vidzemi! 

 

Uz ekrāna fonā foto ar Latvijas karti un  Vidzemes kontūru, vadītājs runā dzeju (6) 

 

1. Viszaļākās pļavas, visbaltākie stārķi, 

Viszilākā upe Gauja, 

Visstāvākie kalni, visbiezākie meži 

Ir Vidzemes novadam saujā. 

 

Uz ekrāna fonā, atbilstoši tekstam, foto ar Vidzemes ainām.(7- 17) 

 

  2.Vidzeme ir viens no četriem Latvijas novadiem, kas atrodas valsts ziemeļaustrumu daļā. Šajā 

novadā atrodas Latvijas galvaspilsēta Rīga. Tā ir dinamiska un rosīga pilsēta. 

1.Šī novada unikalitāti rada izteiksmīgi dabas objekti, piemēram, garākā Latvijas upe Gauja, 

augstākā virsotne Gaiziņkalns, lielākā ala – Gūtmaņala, smilšakmens klintis, kā arī Vidzemes 

akmeņainā jūrmala. 

 2.Vidzeme lepojas ar tādām senām un ainaviski gleznainām pilsētām kā Cēsis un Sigulda. 

Siguldu jau izsenis dēvē par Vidzemes Šveici. Īpaši skaista tā ir rudenī, kad dabas ainavas 

iekrāsojas visās varavīksnes krāsās. 
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Dejo tautas deju kolektīvs. ( Deja “ Skaisti dziedi lakstīgala”, 

                                                       “Es mācēju danci vest”) 

(Iznāk pasākuma vadītāji) 

1.Kultūrvēsturiskais novads ZEMGALE 

Uz ekrāna fonā foto ar Latvijas karti ar Zemgales kontūru. (18) 

 

2. No tava plašuma lai prāts man mācās 

Un mana sirds no debess vizmainās, 

Kur satek mākoņi, bet atkal izmainās, 

Ka visas puses reizē neapmācas. 

Uz ekrāna fonā, atbilstoši tekstam, foto ar Vidzemes ainām.(19-27) 

 

   1. Latvijas vidusdaļā atrodas  Zemgale, kas ikvienu ceļotāju pārsteigs ar krāšņākajām pilīm, 

daudzveidīgiem kultūrvēstures un apskates objektiem, plašu un interesantu pasākumu klāstu, 

vietējo amatnieku un ražotāju produkcijas piedāvājumu. 

2. Zemgale jau kopš seniem laikiem bijusi Latvijas maizes klēts, un tieši tur atrodas viens no 

krāšņākajiem un nozīmīgākajiem Latvijas tūrisma objektiem – Rundāles pils. 

1. Zemgali  caurauž ļoti blīvs upju tīkls, kas, ietekot lielākajās Latvijas upēs Lielupē un Daugavā, 

tālāk turpina ceļu uz Baltijas jūru. Zemgales reģionā , Daugavas  upes krastos atrodas nozīmīgi 

kultūrvēstures un apskates objekti – Kokneses pilsdrupas, Likteņdārzs, Krustpils pils u.c. 

objekti. 

 

  Iznāk ansamblis, dzied 2 dziesmas, aiziet.(“Solījums”(D.Robules mūzika, M. Cielēnas vārdi) 

un „Baltā dziesma“(R. Paula mūzika, G.Rača vārdi). 

 

(Iznāk pasākuma vad.)  

2. Seno līvu un kuršu tautas zeme KURZEME 

Uz ekrāna fonā foto ar Latvijas karti un Kurzemes kontūru (28) 

(vārdi no dziesmas “Kurzemē”) 

1. Kurzemē kūru uguns spīd, 

Mūži kā saule riet, zvaigznes kā mūži krīt Kurzemē. 

Kurzemē bites dzēliens salds, 

Meži kā jūra dūc, jūra kā meži tur šalc. 

Uz ekrāna fonā, atbilstoši tekstam, foto ar Kurzemes ainām.(29-40) 

http://www.travelzemgale.lv/category/pilis-un-muizas/
http://www.travelzemgale.lv/pasakumi/
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1. Mūsu valsts rietumos atrodas Kurzeme, kurai ir valstī garākā jūras robeža - 350 km gara jūras 

piekraste – pludmale, kāpas, piekrastes ciemi un pilsētas, liela dabas un kultūrainavu 

daudzveidība. 

  2. Kurzemes lepnums ir meži, Baltijas jūras stāvkrasti.   

Kurzemi ļoti ietekmējusi jūras klātbūtne. Jūrmalas zvejniekciemi ir īpaša vieta ar savu gaisotni. 

 

 1. Kurzemes mazpilsētas ir šarmantas ar savu neatkārtojamību. 

Kurzemes pašā sirdī, Kuldīgā, atrodas Eiropas platākais ūdenskritums Ventas rumba, savukārt 

jūras piekrastē vairāk kā 30 km garumā stiepjas 20 m augstais Jūrkalnes stāvkrasts. 

2. Šajā Latvijas daļā atrodas izteiktākais zemesrags Latvijas piekrastē – Kolkasrags, ostas 

pilsētas Ventspils un Liepāja ir lielākās Kurzemes pilsētas. 

(Vadītāji aiziet, iznāk audzēkņu bērni, norunā t.dz.) 

 

Ai, tēvu zemīte, 

Tavu jaukumiņu! 

Smildziņa ziedēja 

Sidraba ziedus. 

 

Divi, divi, kas tie divi 

Kas miedziņa negulēja? 

Ūdens miega negulēja, 

Saule, gaisu tecēdama. 

 

Kas kait man nedzīvot 

Lielas jūras maliņā; 

Cik jūriņa viļņus meta, 

Tik izmeta sudrabiņu. 

 

 

No Kurzemes bērniņš biju, 

No Kurzemes ziedus rāvu, 

Sarāvusi ievas ziedus, 

Nopinusi vainadziņu. 

Nopinusi vainadziņu, 

Uzlikusi galviņā(i). 

 

Skaista mana tēvu zeme, 

Par visām zemītēm: 

Plaši lauki, zaļi meži, 

Zil(i)s jūras ūdentiņš. 

 

 

 Dzied ansamblis. Dziesma “Kurzeme”( G.Rozenberga mūzika, J.Petera vārdi) 

 

Vadītāji: 

1.Zilo ezeru zeme LATGALE                                                             

Uz ekrāna fonā foto ar Latvijas karti un Latgales kontūru (41) 

2. Ai, Latgale, tu dvēselīte mana, 

http://www.latvia.travel/lv/apskates-vieta/jurkalnes-stavkrasts
http://www.latvia.travel/lv/raksts/zvejniekciemi
http://www.latvia.travel/lv/apskates-vieta/ventas-rumba
http://www.latvia.travel/lv/apskates-vieta/jurkalnes-stavkrasts
http://www.latvia.travel/lv/apskates-vieta/kolkasrags-divu-juru-satiksanas-vieta
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Kur cilvēks Dieva vārdam vēl jau tic. 

Pie tavām kājām apsēstos es bikli, 

Jo manā vietā nedarīs to cits. 

Uz ekrāna fonā, atbilstoši tekstam, foto ar Latgales ainām.(42-55)  

 

  1.Latgale ir viens no četriem Latvijas  novadiem, tā pārējo novadu vidū izceļas ar savu viesmīlību. 

Nekur nav tik viesmīlīgu un atsaucīgu cilvēku kā Latgalē. 

2. Esam lepni, ka senākā mūsu valsts pilsēta Ludza, mūsu novada centrs, atrodas Latgalē. Latgales 

ainavai raksturīgi ir krucifiksi ceļu krustojumos, baltie dievnamu torņi pāri siliem, pilskalni, muižas 

un pilis. Pasaules mēroga  svētvietu Aglonas baziliku ik gadus apmeklē tūkstošiem svētceļnieku no 

tuvas un tālas apkārtnes. 

1.Podnieku darināta keramika - krūkas, podi un svečturi, siltās krāsās bagātīgi vizuļojošas glazūras - 

tā ir tradicionāla Latgales vizītkarte. 

2. Vēl Latgale ir novads, ko dēvē par Zilo ezeru zemi. Tajā atrodas Latvijas lielākais ezers Lubāns 

un dziļākais ezers Drīdzis, otrs Latvijā lielākais ezers Rāzna,  Ežezers ar 36 salām, teikām apvītais 

Velnezers.. Tā varētu turpināt un turpināt stāstīt par savu mīļo latgalīti... 

1. Jā. Vēl tikai gribu piebilst, ka Latgalei ir pašai sava valoda – latgaliešu valoda. Vai tu zini, kā tā 

skan?    (atbild – Jā!)Lai skan sveiciens svētkos latgaliešu valodā! 

 

Soliste dzied Eugeņa Karūdznīka, Annas Rancānes  „Skaidro Volūda” vai Patriotu.lg “Latgaleite” 

 

(1. balss aiz kadra) 

Kur zemi lai krāšņāku rastu, 

kam skaistākas dziesmas lai dzied, 

kā zemi pie dzintara krasta, 

kā zemi, kur ābeles zied. 

  

Tā zeme ir dzimtene mana, 

te izaugt un dzīvot man ļauts. 

Ik puķe tās vārdu man zvana, 

šo zemi par Latviju sauc. 

 

Uz ekrāna fonā foto ar Latvijas karti. (56) 



11 

 

(2. balss aiz kadra)Latvija. Katrs no mums to redz savādāk. Ir daudz cilvēku un daudz dažādu 

viedokļu. Mana Latvija ir ikdiena ar skrejošu laiku, bet ar Latvijas brīnumaino pieskārienu. Tā ir 

putnu rīta dziesma, rases lāses Latvijas pļavās, mirdzoša saule. Gadalaiku maiņa: pavasaris, vasara, 

rudens, ziema. Un tam visam pa vidu arī es …es savā Latvijā. Tādu es redzu Latviju. ..Ja man būtu 

iespēja izvēlēties savu laimes zvaigzni, tad zinu, ka izvēlētos to, kura vienmēr mirdz virs Latvijas. 

Šeit ir manas mājas, ģimene, draugi. Šeit ir mana vieta. 

Ansamblis dzied dziesmu “Cielaviņa”Vārdu autors: Jānis Peters. Komponists: Raimonds Pauls. 

 

Iznāk audzēkne, lasa dzeju (fonā var skanét mūzika)  

No kuras puses vēji nepūstu ar’ 

Un kāda izloksne ausīs man neskanētu, 

Visu šīs zemes valodu dzirdu svētu. 

Kurp, kādos ceļos es arī nestaigātu, 

Gar vijīgo Gauju, gar Daugavu kluso, 

Gar zvīļošā Rāznas ezera malu, 

Vai Salacas jūras šalkoņā vēsā, - 

Visur zem kājām dzimteni jūtu, 

It kā sen, sen jau to pazinis būtu. 

Un kādus ļaudis es nesatiktu gan, 

Visi tie sendzirdēti izliekas man: 

Vai piebaldzēns kustīgs, garš un līks, 

Vai zemgaliets bagāts un patvaldīgs, 

Vai Vidzemes jaunava romantiska, 

Vai lauku kalps no Dundagas puses, - 

Viss, viss mani sveic kā leģendas klusa 

Un dziļi vārds kāds dveselē auklējas, 

Kā daiņu dziedājums jaukās atskaņās. 

Sirds klusa kā birze tiek, skaidra kā strauts, - 

Visu to, visu par Latviju sauc. 

(Klusām, ar sarkanbaltsarkaniem  karodziņiem rokās,uz skatuves uznāk ansamblis, visi 

koncertprogrammas dalībnieki,vadītāji ) 

Pasākuma noslēguma dziesma „Daudz laimes, Latvija” 

Fonā – video ar G.Rača dziesmu „Daudz laimes, Latvija”(57) 

https://www.youtube.com/watch?v=ldyc4PBO1KY 
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Visi dalībnieki paliek stāvot savās vietās, pasākuma vadītāji: 

1. Pieliec delnu pie acīm un skaties: 

līdz pat pēdējam olim viss tavs. 

Neatdod, dzirdi, neatdod mazo Latviju – 

lielākas nav./ L.Briedis/ 

 

2.Mūsu valstij -viens gads otrajā gadu simtā! Priecāsimies par to! Veidosim savu valsti! 

Atcerēsimies viedos vārdus: 

Man pieder tēvu zeme 

Ar visiem stūrīšiem. 

Man pašam kungam būt, 

Man pašam- arājam. 

/Ē.Valters/ 

1.Vēlēsim savai zemītei, Latvijai, saules mūžu, lai mums visiem skaisti  valsts dzimšanas dienas 

svētki! Uz redzēšanos! 

(Dalībnieki māj atvadas ar karodziņiem) 
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SECINĀJUMI 

 

Izstrādātais valsts svētku pasākuma scenārijs, veicina jauniešu piederību izglītības iestādei un savai 

valstij, pilnveidojas audzēkņu savstarpējā komunikācija un sadarbība, uzlabojas  publiskās runas un  

uzstāšanās prasmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

LITERATŪRAS SARAKSTS 

 

L.Soma, Z.Lasenberga. Latvijai.- R.: Zvaigzne ABC, 2008 

J.Vaivods, XXVI vispārējie latviešu dziesmu un XVI deju svētki Sadziedāšanās nakts grāmata.- SIA 

Musica Baltica, 2018 (24; 36 lpp.) 

https://www.barikadopedija.lv/raksti/376973 

http://dainuskapis.lv 

http://www.draugam.lv/Novelejumi/a7513 

asana/dokumenti/metmat/audz_vjic_rik56.pdf 

https://www.mansrimi.lv/berniem/izglitiba/dzejoli-valsts-svetkos.html 

https://www.dziesmas.lv/d/Kurzeme_-_Raimonds_Pauls_-_J-_Peters/343 

https://dziesmas.lv/d/5225?textSize=14&showSend=False 

https://www.dziesmas.lv/d/Cielavina_-_Janis_Paukstello_-_Raimons_Pauls_-_Leons_Briedis/9260 

https://www.youtube.com/watch?v=-y1YCMcf7oM 

www.pedagogiem.lv – valsts svētki 

 

https://www.barikadopedija.lv/raksti/376973
http://dainuskapis.lv/
http://www.draugam.lv/Novelejumi/a7513
https://dziesmas.lv/d/5225?textSize=14&showSend=False
https://www.dziesmas.lv/d/Cielavina_-_Janis_Paukstello_-_Raimons_Pauls_-_Leons_Briedis/9260
http://www.pedagogiem.lv/

