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1. Vispārīgs raksturojums 

Zilupes vidusskola atrodas Skolas ielā 1, Zilupē, LV-5751. 

Pēc administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas 2009. gadā skolas dibinātājs ir Zilupes 

novada pašvaldība. Skolas darbību reglamentē Zilupes vidusskolas nolikums, kas 

apstiprināts Zilupes novada domē. 

Ar Zilupes novada domes 2010. gada 26.marta lēmumu tika reorganizēta Pasienes pamatskola un 

no 2010.gada 1.jūlija izveidota Zilupes vidusskolas struktūrvienība Pasienes pamatskola, kas atrodas 

Zilupes novada Pasienes pagasta Pasienē 12 km attālumā no Zilupes vidusskolas un darbojas saskaņā 

ar Zilupes vidusskolas nolikumu. 

Zilupes vidusskolā ir divas mācību plūsmas. Pasienes pamatskolā tikai krievu plūsma. 

Skolā realizētās izglītības programmas: 

 vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma,  

 vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību mācībvalodas vispārizglītojošā virziena 

programma,  

 vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes programma,  

 pamatizglītības programma, pamatizglītības mazākumtautību mācībvalodas programma,  

 speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem,  

 speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem, 

 speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, 

 speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, 

 speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem, 

 pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma. 

Zilupes vidusskolas akreditācijas termiņš līdz 03.02. 2018. 

Skolā un Pasienes struktūrvienībā strādā 48 skolotāji, visi ar augstāko izglītību, no tiem 28 

maģistri. 

Skolā ir visas nepieciešamās telpas mācību procesa, atpūtas un ārpusstundu nodarbību 

nodrošināšanai. Tās atbilst skolēnu vecumam un skaitam. Telpas tiek izmantotas lietderīgi. Skolā ir 

nepieciešamie materiāltehniskie resursi izglītības programmas nodrošināšanai (datorklase ar 

12datorkomplektiem, 3 interaktīvās tāfeles, datu kamera, sensoru komplekti dabaszinātnēm, 4 

projektori, televizori, audioiekārtas, kopētāji, printeri un citas biroja iekārtas).  Iekārtas ir darba kārtībā 

un ir drošas lietošanā. 

Skolā ir visi mācību programmu realizācijai nepieciešamie mācību kabineti (ESF projektā tika 

renovēti un aprīkoti dabaszinātņu kabineti), mūsdienīgi aprīkota sporta zāle, stadions, bibliotēka, 

lasītava, interneta klubs, ēdnīca, bufete, aktu zāle.  

 

Zilupes vidusskolas darbības pamatmērķisir veidot visiem izglītojamiem pieejamu izglītības 

vidi, īstenot izglītības procesu un nodrošināt Valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

standartā noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu 

 

Uzdevumi: 

 Sekmēt skolēnu patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un pilsonisko 

līdzdalību skolas, Zilupes novada un valsts dzīvē. 

  Aktualizēt skolēnu pašpārvaldes darbību, skolas un Zilupes novada tradīciju kopšanu 

  Turpināt gatavošanos Latvijas simtgadei, nodrošinot ikvienam bērnam un jaunietim līdzdalības 

iespējas 

  Motivēt bērnus un jauniešus iesaistīties interešu izglītībā, sekmējot kultūrvēsturiskā mantojuma 

apgūšanu, saglabāšanu un iesaistīšanos Dziesmu un deju svētku procesā, kā arī izglītojamo 

individuālo kompetenču pilnveidi interešu izglītības programmās 

https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=5998&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=6134&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=6134&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=5998&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8298&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8298&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8297&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
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 Pedagogu radošās darbības un metodiskā darba labās prakses popularizēšanai interešu izglītībā un 

audzināšanas darbā, piedalīties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināros un 

kursos 

 Nodrošināt izglītojamo ar zināšanām un prasmēm, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un 

attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai. 

2016.gadā skolā mācījās 346 skolēni, 14 bērni pirmskolas izglītības iestādes grupā Pasienes 

struktūrvienībā (informācija uz 2016.gada 1.septembri), ir 33 klašu komplekti. 

Latviešu plūsmā no 1. līdz 12. klasei mācās 134 skolēni. 

Krievu plūsmā 212 skolēni, no tiem Pasienes struktūrvienībā mācījās 35 skolēni.  

Zemās dzimstības un pastiprinātās iedzīvotāju migrācijas ekonomisko apstākļu dēļ pēdējos 

gados skolēnu skaits samazinās. 

2016.mācību gadā 63 skolēni ir skolas absolventi (24 skolēni no 12. klases un 39 - 9.klašu skolēni). 

Ar katru gadu skolēnu skaits sākumskolā paliek mazāks (uz 1.septembri sākumskolas posmā ir 

247 skolēni). Sākumskolā ir 2016.gadā 10 klases (4 klases latviešu plūsmā, 4 klases krievu plūsmā un 

2 klases Pasienē, viena no tiem - apvienota). Pamatskolā ir 10 klases (pa vienai klasei latviešu un 

krievu plūsmā), Pasienē tika apvienotas 5. un 6. klases, kā arī 7.  un 9.klases, ir viena 8.klase.  

Īpašu uzmanību veltām vidusskolas posmam. Skola ir vienīgā vispārējās vidējās izglītības 

iestāde novadā. Vidusskolas posmā klātienes programmās mācās 59 (17%) skolēni (dati uz 

01.09.2016.)Vidusskolas posmā ir tikai viena 10., 11. un divas 12.klases. Pa vienai klasei ir neklātienes 

programmā. 

 10.c klasē ir 17 skolēni, 11.c klasē ir 19 skolēni, 12.a klasē ir 7 skolēni un 12.c klasē ir 16 

skolēni. 40 skolēni apgūst vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes 

programmu. Kaut arī vidusskolas klases skolā nav lielas, tomēr tās atbilst šobrīd izvirzītiem Izglītības 

un zinātnes ministrijas kritērijiem.  

No kopēja bērnu skaita, kuri ir pierakstīti Zilupes novada teritorijā visi (100%) apmeklē mācību 

iestādes. 

Zilupes vidusskolā mācās bērni ne tikai no Zilupes novada, bet arī no citām pašvaldībām: Ludzas 

un Ciblas novada, kā arī no Rīgas, Bauskas, Dagdas, Kārsavas, Daugavpils un Rēzeknes.  

Zilupes vidusskolas finansējums ir 100% no pašvaldības kopīga budžeta. Pedagogu algas tiek 

apmaksātas no valsts budžeta mērķdotācijas. 

No domes līdzekļiem tiek finansēta grāmatu iegāde skolas bibliotēkai, ir izremontētas jaunsargu 

vienības telpas. 

Dome vienmēr atbalsta tieksmi uz mācībām: apmaksā kursus un seminārus skolotājiem. 

Bērnu izbraukumi uz olimpiādēm, konkursiem un sporta sacensībām arī ir apmaksāti. 

Zilupes novada dome katru gadu apmaksā brīvpusdienas bērniem no trūcīgām ģimenēm, dāvina 

mācību piederumus pirmklasniekiem un nodrošina Ziemassvētku dāvanas.  

Zilupes pašvaldība kompensē visus transporta izdevumus, kas rodas, skolēniem nokļūstot Skolā 

un atgriežoties dzīvesvietā, tādējādi nodrošinot viņiem iespēju iegūt kvalitatīvu vispārējo vidējo 

izglītību pēc iespējas tuvāk savai dzīves vietai. 

Skolas pedagoģiskā personāla sastāvā 2016.mācību gadā (dati uz 01.10.2016.) ir 48 pedagoģiskie 

darbinieki un 33 tehniskie darbinieki. Skolas atbalsta personāls: psiholoģe (0,25 slodze), skolas 

medmāsa (1 slodze), logopēde (1 slodze). Skolas vadību nodrošina direktore, direktores vietniece 

izglītības jomā (1 slodze), direktores vietniece audzināšanas jomā (1 slodze), direktores vietniece 

informātikas jomā (1 slodze) un vecākais tehniskais darbinieks saimnieciskajā darbā (1 slodze). 

Pedagoģisko darbinieku izglītība pilnībā atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām – augstākā 

izglītība (100% no kopskaita), augstākā pedagoģiskā izglītība (100%), pedagoģijas doktors (3%), 

pedagoģijas maģistrs (60%). No 48 darbiniekiem 2 darbinieki (4%) ir blakusdarbā. Šā brīža dzimumu 

proporcija: 83 % sievietes un 17% vīrieši. Skolas pedagoģiskais personāls lielākoties ir vecumā no 40 

līdz 54 gadiem. Vidējais vecums ap 50 gadiem. Pastāvīgi tiek paaugstināta profesionālā kompetence 

šādos virzienos – mācību priekšmetu metodikā, pedagoģijā un psiholoģijā, informācijas tehnoloģiju 

prasmēs, audzināšanas jautājumos, bērnu tiesību aizsardzības jomā, skolvadībā un izglītības vadības 
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zinātnē –, piedaloties kursos, semināros, konferencēs, mācoties maģistrantūrā (1 darbinieks). 

Zilupes vidusskolā ir daudz labu tradīciju, skolas pedagoģiskais kolektīvs ir samērā jauns, bet ar 

augstu kvalifikācijas līmeni, ko nepārtraukti paaugstina. Par to liecina augsts skolēnu zināšanu līmenis, 

kas tiek pārbaudīts eksāmenu laikā un mūsu skolas absolventu tālākās gaitās. 

Skolas kolektīvs lepojas ar to, ka mūsu skolas absolventi var konkurēt ar lielo un prestižo skolu 

absolventiem un sekmīgi studē Latvijas Universitātē, Medicīnas akadēmijā, Rīgas Ekonomikas 

augstskolā, Bruņoto spēku akadēmijā, Rīgas Tehniskajā universitātē, kā arī ārzemēs. 

Zilupes vidusskolas skolēni un skolotāji piedalās dažādos projektos, konkursos un sacensībās 

Katru gadu mūsu skolēni piedalās Latvijas Dabas muzeja rīkotāja konkursā “Cielavas gudrība”, 

piedalījās konkursā “Mana Latvija”, radošo darbu konkursā par Mūka daiļradi, par Oskara Kalpaka 

darbību, Latgales reģiona runas konkursā, vēsturiski novadpētnieciskajā konkursā par Hanzas 

apvienību, vēsturiskajā konkursā, Jauno satiksmes dalībnieku forumā. 

Turpinās sadarbība ar “Blend – a – Med”, “Procter&Gamble” un “Always” projektiem. 

Mūsu skolēni ļoti aktīvi piedalās novadā rīkotās mācību priekšmetu olimpiādēs. Viņi ieņem 

godalgotas vietas un liela skaita skolēnu sasniegumi olimpiādēs ir atzīmēti ar Atzinības rakstiem. 

Vairāk skolēnu piedalījās Latgales reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs un Valsts olimpiādēs. 

2016.gadā skolēni piedalījās Latgales reģiona 7. atklātās angļu valodas olimpiādē 10.-12. klašu 

skolēniem, Latgales reģiona 3. atklātās angļu valodas olimpiādē 8.-9. klašu skolēniem, Latgales 

reģiona 13. matemātikas olimpiādē 4. klases skolēniem, 12. atklātās Mājturības un tehnoloģijuvalsts 

olimpiādē „Gadalaiki- rudens”, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un Rīgas Tehniskās universitātes 

Materiālzinātes un lietišķās ķīmijas fakultātes rīkotajā ķīmijas 57.olimpiādē, Latgales reģiona atklātās 

latviešu valodas un literatūras olimpiādē 5.-6. klašu skolēniem, 21. krievu valodas( svešvalodas) valsts 

olimpiādē 10.-12. klašu skolēniem( sk.1. pielikumu). 

Skolas bibliotēkā ir pieejama aktuāla un vispusīga informācija par tālākizglītības iespējām. To 

izmanto gan skolēni, gan vecāki. Tiek sniegtas individuālas konsultācijas 9.klases skolēnu vecākiem 

par skolēnu tālākizglītības iespējām atbilstoši viņu spējām un interesēm.   

Karjeras izglītības pasākumu koordinēšanai ir norīkots pedagogs, kas ir apguvusi karjeras 

izglītības organizēšanas tālākizglītības programmu.  

Viens no karjeras izglītības veidiem ir izbraukumapasākumi vidusskolās un skolās ar 

profesionālās izglītības programmām; tiek organizētas ekskursijas uz uzņēmumiem, saimniecībām 

(Z/S „Akati”), iestādēm. Karjeras dienu pasākumu ( izstādi „Izglītība un karjera”) Rēzeknes ARPC 

„Zeimuls” apmeklēja 8.klašu skolēni. 

Skolā ir apkopota un analizēta informācija par mūsu absolventu turpmākajām gaitām 5 gadu 

garumā. 

Arī absolventu salidojumi un skolas jubilejas sarīkojumi ir karjeras izglītības pasākumi, kuri 

sniedz ierosmi turpmākajam darbam. 

Skolas absolvente Sandra Bule saņēma Ministru prezidenta pateicības vēstules, Jūlija Dudareva 

un Dāvis Bulis saņēma pateicības rakstus no Latgales plānošanas reģiona.  

Zilupes vidusskolā liela uzmanība tiek pievērsta skolēnu vispārīgai attīstībai. Daudz skolas 

audzēkņu apmeklē Zilupes mākslas skolu: mūzikas, dejas, aušanas, glezniecības nodaļas, kā arī aktīvi 

iesaistās BJIC “Zilupe”pulciņu darbā.Skolēniem ir iespēja attīstīt savas spējas un dotumus astoņās 

interešu izglītības programmās un 3 pulciņos. To piedāvājums balstās uz skolēnu un vecāku vēlmēm, 

skolas tradīcijām un panākumiem. Par ārpusstundu nodarbībām informācija pieejama gan skolēniem, 

gan vecākiem. Reizi gadā notiek interešu izglītības programmu darba rezultātu analīze un pasākumu 

lietderības vērtēšana. 

Skolēni kopā ar skolotājām devās pārgājienos un ekskursijās uz Aglonu, Skrīveriem, Valmieru, 

Rīgu, Daugavpili, Preiļiem, Rēzekni, Siguldu, Rūjienu, iepazinās ar vēstures un kultūras pieminekļiem, 

Latvijas uzņēmumiem, apmeklēja dabas objektus. 

Audzināšanas darbā liela uzmanība tika veltīta darbam ar vecākiem un skolēnu iesaistīšanai 

ārpusstundu pasākumos un interešu izglītības pulciņu darbībā. Skolēni aktīvi piedalījās novadā, 

reģionā un republikā organizētājos pasākumos un konkursos, kur viņi spēja izcīnīt godalgotas vietas. 

Audzināšanas darbamērķis:  
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Sekmēt Zilupes vidusskolas skolēnu brīvas, radošas, patstāvīgas, mērķtiecīgas, iecietīgas un atbildīgas 

personības veidošanos, stiprinot skolēnos pilsonisko apziņu, valstisko identitāti un patriotisma 

nozīmību. 

 

Uzdevumi audzināšanas darbā 2016.gadā Zilupes vidusskolā bija:  

 Gatavošanās Latvijas simtgadei 

 Veicināt izglītojamā izpratni, atbildīgu attieksmi un rīcību, kas apliecina tādas vērtības kā  

• dzīvība,  

• cilvēka cieņa, 

• brīvība, 

• ģimene,  

• laulība,  

• darbs, 

• daba,  

• kultūra, 

• latviešu valoda,  

• Latvijas valsts 

 

 Radīt iespējas skolēnu pilsoniskajai līdzdalībai skolas un vietējās kopienas izglītības un 

kultūrvides veidošanā 

 Veicināt skolēnu izpratni par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem un atbildīgu attieksmi un 

rīcību ikdienas situācijās 

Skolas pasākumi un aktivitātes: „Mana pilsēta”,skrējiens pa pilsētas ielām, skolas vakari un 

pēcpusdienas: „Pirmais septembris”, „Skolotāju diena”, „Tehnisko darbinieku diena”, “Starptautiska 

futbola diena”, „Fukšu vakars”, „Ziemassvētku karnevāls”, “Ziemassvētku pēcpusdienas”, 

„Absolventu tikšanās” ar lielu koncerta programmu, „Svētā Valentīna diena”, „Pavasara vakars”, 

„Mātes diena”, „Lieldienas”, piedalīšanos starptautiskajā projektā “ZILA UPE ZILUPE”,ziedu, 

dārzeņu un Lieldienu kompozīciju izstādes, Ziemassvētku un Lieldienu gadatirgus, fotoizstādes, 

Lāčplēša diena, piedalīšanas Jauno satiksmes dalībnieku forumā, Barikāžu atceres diena; starptautiskās 

sacensības sporta soļošanā R.Miškina piemiņai, Armreslinga sacensības, virves vilkšanas sacensības. 

Koncerti: Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīti koncerti un pasākumi, Pilsētas svētkiem 

veltīts koncerts, Dziesmu festivāls (latviešu tautas dziesmas), labdarības koncerti sociālās aprūpes 

centrā “Zilupe”. 

Skolēni aktīvi piedalījās visās akcijās, kuras tika novadītas mūsu valstī. Piedalīšanas Lielā talkā, 

Labo darbu nedēļā, Drošības nedēļā, piedalīšanos velobraucienā “Latvijai -100” (40 km). 

Aktīvi strādāja skolēnu līdzpārvalde, kurā tika iesaistīti visaktīvākie skolēni. Viņi prot organizēt 

dažāda veida pasākumus. 

Turpināta sadarbība ar zemessardzes un policijas darbiniekiem, iepriecina tas fakts, ka palika 

ciešas saites ar robežsargiem.  

 

Piekto gadu darbojas Jaunsargu vienība, kur nodarbojas apmēram 100 jaunsargi no Zilupes un 

Pasienes.317.Zilupes jaunsargu vienība piedalījās militāri patriotiskajā spēlē „Kārsavas sargi 2016”, 

praktiskās nodarbībās orientēšanā Kolnumēži, Baltinavas pagastā Baltinavas novadā, Ciblas jauniešu 

centra „Impulss” rīkotājā jautrā pavasara skrējienā ar uzdevumiem „Pakaļ pavasarim”,„Oskara 

Kalpaka atceres pasākumā 2016” Tilžas, apmeklēja Seimu skolu programmas „Iepazīsti Seimu” 

ietvaros. 

Sadarbībā ar BJIC „Zilupe” darbojas ārpusstundu darba pulciņi. Skolēni aktīvi strādā projektos, 

gatavojas noslēguma konferencei Ludzā, mazpulki piedalījās ZPD skatē republikā, kur ieguva 

godalgotas vietas.  

Liela uzmanība tiek pievērsta pārkāpumu profilaksei un bērniem no nelabvēlīgajām ģimenēm. 
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Nepārtraukti tiek papildināta bibliotēkas bāze. Bibliotēkā ir trīs datori ar interneta pieslēgumu un 

kopētājs. 

Skolā mācību laikā darbojas internēta klubs. Ir interneta WI FI pieslēgums skolotāju un skolēnu 

patstāvīga darba vajadzībām. Visi skolotāji ir apmeklējuši datorzinību kursus un savā darbā izmanto 

jaunās mācību tehnoloģijas. 

 No 2013.gada augusta skola ir pieslēgta e-klasei. 

Skolā darbojasatbalsta personāls: bibliotekārs, logopēds, psihologs (no pašvaldības sociālā 

dienesta), medicīnas māsa, no 2014. gada Pasienes struktūrvienība uz 0,25 likmes strādā psiholoģe, jo 

tur ir daudz bērnu no audžu ģimenēm. 

Sākumskolas skolēniem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt pagarinātās dienas grupu, kuras darbību 

regulē pagarinātās darba dienas grupas reglaments.    

Skolēniem iespējams skolā paēst siltas pusdienas. Šo iespēju izmanto 80% skolēnu. 39 skolēni 

(10%) katru mēnesi saņem Zilupes novada sociālā dienesta piešķirtu sociālās palīdzības pabalstu - 

brīvpusdienas. 1. – 4.klašu skolēniem Valsts programmas ietvaros tiek nodrošināta bezmaksas 

ēdināšana. Skolas bufetē ir iespēja nopirkt pusdienas vai dzērienus (tēju, kafiju, sulas, ūdeni), 

pīrādziņus, bulciņas un picu.  

Skolā tika realizēta programma „Skolas auglis”, kurās rezultātā skolēni saņēma katru dienu pa 

100 gramiem svaigu augļu. 
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1991. gada barikāžu aizstāvju atceres pasākums skolā, piedalās Ludzas 

Novadpētniecības muzeja darbinieki 
 

 

 
 

 

 
 

 

3.c klases skolēni prezentē projekta nedēļas darba rezultātus  
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Tika apbalvoti izteiksmīgās runas konkursa uzvarētāji 

 

 
Makulatūras vākšana  
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Lielā talka 

 

Rotaļlietas Rīgas Bērnu onkoloģiskā centra pacientiem 
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Vokālistu konkursa „Lielais Dziedātājs ” uzvarētājaAļbineMežecka 

 

Raimonda Paula dziesma no filmas "Ilgais ceļš kāpās" 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Ilgais_ce%C4%BC%C5%A1_k%C4%81p%C4%81s
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Iepriecināsim Raimondu Paulu jubilejā!  
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   Velobrauciens par godu Latvijas 100. dzimšanas dienai 

 

 

 

Izlaiduma vakarā piedalās Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētājs Oļegs Agafonovs 

un Andrejs Mamikins, Latvijas žurnālists un politiķis, Eiropas Parlamenta deputāts 
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Zinību diena skolā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drošības diena skolā 
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Piedalīšanās labo darbu  nedēļā “Veidosim sakoptu savu novadu”  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolēni pieņēma dalību sporta sacensībās un paradīja savu stiprumu, drosmi  par 

godu Lāčplēša dienai 
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Svinīgais pasākums par godu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No svecītēm kopīgi veidojam uguns spēka zīmes un Latvijas kontūru. 

Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija! 
 

 

 

 


