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1918. gadā šajā dienā Latvijas Tautas 

padome pašreizējā Latvijas Nacionālā teātra ēkā paziņoja, 

ka suverēnā valsts vara Latvijā ir pārgājusi tās rokās un 

griezās pie Latvijas pilsoņiem ar uzsaukumu, kurā 

pasludināja, ka Latvija ir patstāvīga, neatkarīga un 

demokrātiska republika un to vada Latvijas Pagaidu 

valdība.  

Bermontiādes laikā 1919. gada 18. novembrī notika 

Latvijas valsts pasludināšanas pirmās gadadienas 

svinēšana. 21. novembrī Latvijas armija uzsāka 

uzbrukumu Zemgalē, atbrīvojot Jelgavu, bet nākamajā 

dienā Tukumu. Tā kā Rietumkrievijas armijas daļas 

juridiski bija Veimāras republikas pakļautībā, taču 

turpināja pretoties, Latvija 25. novembrī pieteica karu 

Vācijai.  

Pēc Latvijas brīvības cīņu beigām par tradīciju visā 

Latvijā veidojās gājieni uz brāļu kapiem, šajā dienā notika 

svinīgās sēdes, ārvalstu viesu pieņemšanas, svētku izrādes 

un koncerti teātros un klubos. Brāļu kapu pasākumos 

Pirmajā pasaules karā un Brīvības cīņās kritušo 

pieminēšanai tika piešķirta spilgta simbola vērtība — 

kritušie veidoja valsts vērtību un tās simbolisko kapitālu. 

Valsts esības un attīstības uzdevums bija atsvērt zaudētās 

dzīvības.  

1920. gada 21. janvārī Latvijas Tautas Padomes sēdē 

pieņemtais "Likums par valdības un pašvaldības iestādēs 

svinamām dienām" noteica 18. novembri par Valsts 

svētku dienu.  

Latvijas neatkarības pasludināšanas piektajā gadadienā 

1923. gadā notika pirmais plašais lāpu gājiens uz Latvijas 

Nacionālo teātri, ko sarīkoja Ugunsdzēsēju organizācijas 

un Nacionālais klubs. 

 
Latvijas valsts 10. jubilejas svinībām bija atvēlētas 

divas dienas — 17. un 18. novembris.  

17. novembrī notika gājiens uz Brāļu kapiem un 

kritušo atcere, bet 18. novembrī Ministru kabineta 

sēde, oficiāls dievkalpojums Māras baznīcā un 

dievkalpojumi visās citās baznīcās, svinīga sēde 

Saeimā, pieņemšana pie Valsts prezidenta, mākslas 

izstādes atklāšana, parāde, kurā piedalījās 

karaspēka daļas, vidusskolēni un skauti, svētku akts 

Nacionālajā teātrī, svētku koncerts Nacionālajā 

teātrī, saviesīgie vakari Rīgas pilī un citur. 

Latvijas valsts 20. gadadienas svinības 1938. gada 

18. novembrī organizēja Sabiedrisko lietu 

ministrija. Svētku dienaskārtībā galvenie bija 

pasākumi, kuru centrā bija Valsts prezidents Kārlis 

Ulmanis. 17. novembrī Ulmanis vairākas stundas 

Rīgas pilī pieņēma apsveicējus, bet vakarā teica 

studentiem veltītu runu un nolūkojās grandiozā 

studentu lāpu gājienā. 18. novembrī notika vainagu 

nolikšana un piemiņas brīdis Brāļu kapos, 

karaspēka parāde un svētbrīdis pie Brīvības 

pieminekļa. Svētku centrālais notikums bija 

Ulmaņa runa Nacionālajā teātrī. Noturīgākais 18. 

novembra svētku rituāls bija "spulgu" jeb plošku un 

āra sveču dedzināšana pilsētas ielās. Ļaudis tās 

novietoja pie savām mājām ielas malā, tādējādi 

iezīmējot gaismas ceļu valsts dzimšanas dienā un 

kliedējot vēlīnā rudens drūmumu un salu. Savu 

plošku novietot un aizdedzināt varēja katrs, tā 

pievienojot savu zīmi svētku summā. Un ikviens 

varēja arī tajās noraudzīties un sajust svētku dienu. 

Tolaik 18. novembris bija mazo uguns liesmiņu 

diena.  
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Latvija svin 101.gadadienu. 
Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 101. 

gadadienu, Rīgā paredzēta plaša svētku programma - 

ziedu nolikšanas ceremonija, Nacionālo Bruņoto 

spēku, Iekšlietu ministrijas un ārvalstu vienību 

militārā parāde, svinīgs pasākums pie Brīvības 

pieminekļa, daudzveidīgi koncerti, kopīga Latvijas 

valsts himnas dziedāšana 11. novembra krastmalā un 

svētku uguņošana. 

 

Rīgas Anniņmuižas vidusskola 

Patriotiskā nedēļa 

11.11.19. - 15.11.19. 
 

14.11.19.  – Svinīgais koncerts 5.-6. klasēm 
                     plkst. 12.30  (atb. Z.Oniščenko) 

                 – Svinīgais koncerts 7.-8. klasēm 
                     plkst. 13.30  (atb. I.Liepa) 

 

 Ir pienācis rudens un Latvija šogad svin savu simtu 

pirmo dzimšanas dienu.  Latvija, lai tavās domās ir 

kā tālā brīnišķīga sala pasaules jūrā. Diena vai nakts. 

Vakars vai rīts. Piemini to, 

iemīli viņu arvien dedzīgāk. 

Gadalaikiem  nākot un ejot – 

piemini Latviju! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Svē

tkos mums sveic Rīgas Imantas vidusskolas TDK 

“Degsmīte”. Vadītāja: Aija Vītoliņa 

 

 

15.11.19.  – Tikšanās ar Jūras spēku            

komandleitinantu  11.-12. klasēm 
                      plkst. 8.30 (atb. I.Zariņa) 

                  
Šodien, 15. 11. 2019.,  

Anniņmuižas vidusskolā  

bija viesis no Jūras 

spēkiem Pēteris Subbota.   

Viņš   11. un 12. klašu  

skolēniem parādīja 

elementāri  saprotamā 

prezentācijā,  cik liela ir 

Latvijas valsts robeža un 

Latvijas Baltijas jūras 

robeža, kurā 

darbojas un 

aizstāv Latvijas intereses. 

 Kapteinis arī dalījās savās 

pārdomās un atmiņās, cik skaisti 

ir tieši skolas gadi, un, cik labi ir 

būt visiem draudzīgi kopā. 

 

 

– Svinīgais pasākums  9.-10. klasēm 
                          plkst. 12.40 (atb. I.Povedjonoka,           

                                                      L.Laganovska) 

9. un 10. klasēm bija jauks sveiciens no 

Imantas vidusskolas deju kolektīva, kurš  

skolēnus priecēja ar jaukām latviešu tautas 

dejām.  

 

 

Mums skolā ciemos bija arī 

saeimas deputāts Vitālijs 

Orlovs, kurš skolēniem stāstīja 

par savu ārsts karjeru, par to, 

cik svarīgi ir zināt valodas un 

darīt dzīvē to, ko sirds vēlas. 
 

Skolas avīzes galvenā redaktore I. Murane 


