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Šogad 4.maijā mēs svinēsim Latvijas neatkarības atjaunoša-

nas 20.gadadienu. 1990.gada 4.maijā 138 Latvijas PSR 

Augstākās Padomes deputāti nobalsoja par deklarāciju, ar 

kuru tika atjaunota 1922.gadā pieņemtās Latvijas Republikas 

Satversmes darbība. Šis notikums iezīmēja neatgriezeniskus 

procesus Latvijas valsts atjaunošanas centienos un mainīja 

ikviena Latvijas cilvēka dzīvi.  

 

Ja 18.novembri svinam kā Latvijas dzimšanas dienu, tad 

4.maijs ir Latvijas otrā dzimšanas diena – mūsu zemes iedzī-

votāji vienojās savos centienos dzīvot brīvā valstī.  

 

Skolotāji un pasniedzēji! Daudziem no jums ir dzīvas atmiņas 

par šo laiku pirms 20 gadiem.  Daudzi no jums līdzdarbojās 

Latvijas Tautas frontes kustībā, piedalījās tautas manifestāci-

jās un balsoja par Latvijas Tautas fronti Latvijas PSR vietējo 

padomju vēlēšanās 1989.gada 10.decembrī un Augstākās 

Padomes vēlēšanās 1990.gada 18.martā, lai neatkarīgas 

Latvijas ideja veidotu valsts tālāko likteni. Jūs esat daļa no 

mūsu kopīgās vēstures, tāpēc es aicinu jūs dalīties tā laika 

pārdzīvojumos ar jauno paaudzi. Stāstiet savas atmiņas – tā ir 

mūsu dzīvā vēsture! Šis ir laiks, kad jāizstāsta vēstures noti-

kumus mūsu bērniem. 

 

Skolēni un studenti! Lielākā daļa no jums ir dzimuši jau neat-

karīgā Latvijā, un par neatkarības atjaunošanu esat dzirdējuši 

no vecākiem, lasījuši grāmatās vai avīzēs. Jums ir grūti sa-

prast, ka bija laiks, kad cilvēki nedrīkstēja teikt, ko viņi domā, 

kad nevarēja brīvi izbraukt ārpus Latvijas, pat aizbraukšanai 

uz Liepāju bija nepieciešama īpaša atļauja. Cilvēku gaitām un 

vārdiem sekoja, un padomju sistēmai nepatīkamu ideju pau-

dējam un viņa ģimenei draudēja pratināšana, apcietinājums, 

izsūtījums vai nāve. Pusgadsimtu padomju valdība Maskavā, 

nevis Latvijas iedzīvotāji diktēja noteikumus cilvēkiem Latvijā 

– ko ražot, ko audzēt, ko domāt, kādā valodā runāt, kam šeit 

dzīvot, kādus svētkus svinēt un kādu nākotni veidot. 

 

Ļaudis, kuri pirms 20 gadiem Latvijas neatkarības atgūšanas 

procesā riskēja ar savām dzīvībām, ielika pamatu tam, kas 

ikvienam Latvijas iedzīvotājam šobrīd ir pašsaprotams – tiesī-

bas uz dzīvību un brīvību, līdztiesību, domas, apziņas un reli-

ģiskās pārliecības brīvību, tiesības brīvi pārvietoties un izvēlē-

ties dzīvesvietu, tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un sa-

rakstes neaizskaramību. Tā nav bijis vienmēr, pirms 1990. 

gada 4. maija šīs brīvības un tiesības bija tikai sapnis. 

 

Laikā, kad atskatāmies uz mūsu valsts atjaunotnes 20 ga-

diem, atgādināsim paši sev, ka valsts atjaunošanas un attīstī-

bas process nav pabeigts, tas nemitīgi turpinās caur grūtībām 

un vērtību izsvēršanu. Latvijas valsts neatkarība ir ne tikai 

privilēģija, bet arī pienākums, jo mūsu valsts atjaunošana ir 

nepārtraukts darbs, kura veikšana ir pa spēkam tikai tad, kad 

tajā ar savu sirdi un prātu piedalās visu paaudţu Latvijas ie-

dzīvotāji.  

 

Tikai no mums pašiem ir atkarīgs, cik labu valsti veidosim, 

kāda dzīve tajā būs pēc 20 gadiem, cik veiksmīgi to pārvaldī-

sim. Brīvība nav tikai tiesības, tā ir arī atbildība un pienākums 

pret sevi, līdzcilvēkiem un zemi, kurā dzīvojam.  

 

Lai šajā pavasarī mums katram un visiem kopā izdodas sajust 

pirms 20 gadiem atdzimušās Latvijas brīvības garšu, smarţu 

un prieku!  

 

Valsts prezidents Valdis Zatlers 

Mīļie Latvijas skolēni, skolotāji, studenti, pasniedzēji un visi izglītības darbinieki! 
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Pirms divdesmit gadiem atjaunojot Latvijas neatkarību, netrū-

ka pārliecības, ka tam, kas mīl, ir jādalās liktenī ar to, kuru tas 

mīl – arī valsts un pavalstnieku attiecībās, ne tikai cilvēku 

savstarpējā saskarsmē. Jūs, godājamos izglītības un zinātnes 

nozares darbiniekus, audzēkņus, studentus, vecākus un ikvie-

nu nozares atbalstītāju un virzītāju, uzrunāju ar vēlmi stiprināt 

šo dzimtenes mīlestības un kopīga likteņa pārliecību. 

 

Lai par vienu no spēcīgākajiem argumentiem kļūst atjaunotās 

neatkarības gados nozarē notikušo pārmaiņu godīgs izvērtē-

jums – sāksim to kopā un turpināsim katrs individuāli, atmetot 

nu jau pie brīvības pieradušu cilvēku rutīnu, kas nereti traucē 

saskatīt lietu patieso stāvokli. Turklāt, ja pat cerētais nav pie-

pildījies maksimālā variantā vai ekonomiski saspringtais laiks 

ir piebremzējis plānu īstenošanos, tad vēl jo vairāk Latvijai ir 

nepieciešama, līdzīgi kā bērnam ģimenē un skolā, mūsu bez-

nosacījuma mīlestība, kas arī grūtākos brīţos valsti silda un 

spēcina. 

 

Latvijas neatkarības atgūšana ir devusi iespēju vispārējā izglī-

tībā no normatīvās pedagoģijas pāriet uz brīvību, atbildību un 

personības individualitāti attīstošām un nostiprinošām skolotā-

ju un skolēnu attiecībām un nostāties uz demokrātiskas izglītī-

bas sistēmas veidošanas ceļa. Ir ieviesti centralizētie eksāme-

ni; izglītības programmu licencēšana un akreditācija; joprojām 

tiek veikta izglītības satura reforma, jo straujās pārmaiņas 

dzīvē neļauj stāvēt uz vietas izglītības sistēmai, aizvien vairāk 

orientējot skolu iemācīt audzēkņiem spēju un prasmes nemitī-

gi apgūt jaunas zināšanas un tās izmantot darbībā 

(neattiecinot to vienīgi uz profesionālās izglītības iestāţu 

audzēkņiem), nevis tikai mehāniski uzkrāt lielā ātrumā pie-

augošu pamatzināšanu daudzumu. 

 

Tāpat, lai atceramies, ka vēl deviņdesmito gadu vidū izglītības 

iestādes varēja pazīt pēc aplupušām fasādēm un savu laiku 

nokalpojušiem logu rāmjiem, bet gadu gaitā par skolu pazīša-

nas zīmi ir kļuvis sarkanbaltsarkanais karogs un sakārtota 

infrastruktūra, ieskaitot ar Eiropas Savienības līdzekļu atbal-

stu uzlabotu mācību bāzi.  

 

Šis, nu jau gandrīz aizvadītais, mācību gads nāca ar jaunu 

pārbaudījumu – kā skolēnu skaita un valsts budţeta samazi-

nāšanās apstākļos izglītībā ieguldītos resursus izmantot ie-

spējami efektīvi. Jāatzīst, ka valstiskās neatkarības laika pie-

prasītās lietpratīgās saimniekošanas apgūšana arī galveno-

kārt garīgas vērtības radošās un nostiprinošās jomās jopro-

jām turpinās, un arī izglītības un zinātnes nozares vēl prasmī-

gāka apsaimniekošana palīdzēs labāk parādīt un pierādīt tās 

neaizstājamo lomu un devumu materiālo vērtību raţošanā un 

valsts izaugsmē, attiecīgi pēc ekonomikas atlabšanas no 

valsts saņemot atbilstīgu finansējumu. 

 

Tieši neatkarīgajā Latvijā augstākā izglītība no elitāras ir kļu-

vusi par masveida, paverot augstskolu un koledţu durvis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apmēram 4% valsts iedzīvotāju, kā ir arī citur Eiropā un kas 

Latvijai ir nepieciešams zināšanu sabiedrības un konkurēt-

spējas nodrošināšanai. Vidusskolu absolventus aicinu studēt 

Latvijā un konkurēt uz valsts nodrošinātajām budţeta vietām, 

kuru visvairāk ir par prioritārajām atzītajās inţenierzinātnēs un 

dabaszinātnēs; kā arī izmantot otru studiju pieejamības iespē-

ju un neatkarības laika sasniegumu – sakārtoto valsts galvoto 

studiju un studējošā kredītu sistēmu ar aizvien augošu finan-

sējuma apjomu. 

 

Sagaidot Latvijas valstiskuma atjaunošanas divdesmito gada-

dienu, sūtu vissirsnīgākos sveicienus šajos mūsu kopīgajos 

svētkos un vislielāko pateicību par paveikto mūsu kopīgajā 

darbā! Lai par katru sasniegumu izglītībā un zinātnē izrādām 

tādas pašas intensitātes gandarījumu un prieku, kādu protam 

paust par mūsu izcilo sportistu lielajām uzvarām! Lai nozīmī-

gus panākumus neaizēno kļūdas un neveiksmes, jo tās, brīvā 

valstī dzīvojot, spēsim labot. Tāpēc stiprināsim Latviju ar godī-

gu darbu un beznosacījuma mīlestību. 

 

Lai Latvijas brīvību joprojām atzīstam par visdārgāko ieguvu-

mu, tāpat kā pirms divdesmit gadiem, un 4. Maiju – par visno-

zīmīgāko dienu atjaunotās valsts vēsturē! 

 

Izglītības un zinātnes ministre, 

profesore Dr.habil.paed. Tatjana Koķe 

Lai spēcinām Latviju ar darbiem un beznosacījuma mīlestību! 



3 

25 

Viens no izglītības mērķiem Latvijā ir veidot bērnu un 

jauniešu apziņu par savas tautas vērtībām un mantojumu, 

veicināt vēlmi pašaizliedzīgi darboties savas dzimtenes 

un tautas labā. Vērtības ir pamats, kas nosaka, kādi mērķi 

tiek izvirzīti katra cilvēka dzīvei un ar kādām stratēģijām 

tos sasniegt.  

 

Šīs stratēģijas ir nozīmīgas indivīda dzīves mērogā kā orien-

tieris viņa dzīves darbībai, gan tautas dzīves mērogā: nācijai 

jāspēj vienoties par vērtībām, uz kurām balstīt ilglaicīgu attīs-

tības virzību. Cilvēkkapitāla sakarā vērtības ir svarīgas ar to, 

ka nosaka zināšanu un prasmju iegūšanas, attīstīšanas un 

efektīvas izmantošanas praksi attiecīgajā sabiedrībā. 

 

Veido attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, apkārtējo 

vidi un valsti 

 

Valsts izglītības satura centrs mācību satura izstrādes un 

pilnveides darbā kā vienu no prioritātēm ir izvirzījis bērnu un 

jauniešu zināšanu, prasmju un attieksmju veidošanu ar mērķi 

izglītot un audzināt bērnus un jauniešus par apzinīgiem savas 

valsts pilsoņiem. Nacionālo un cilvēka dzīves vērtību tēma 

caurvij mācību priekšmetu saturu gan pamatizglītībā, gan 

vispārējā vidējā izglītībā. 

 

Valsts standartā un mācību priekšmetu standartos pamatizglī-

tībā kā viens no galvenajiem 

mērķiem ir minēts skolēnu 

atbildīgas attieksmes sekmē-

šana pret sevi, ģimeni, sa-

biedrību, apkārtējo vidi un 

valsti. Apgūstot ikvienu mācī-

bu priekšmetu, liela uzmanī-

ba tiek pievērsta skolēnu 

iespējai apgūt Latvijas pilso-

nim nepieciešamās zināša-

nas un demokrātijas vērtības 

un veidot priekšstatu par 

Latvijas, Eiropas un pasaules 

kultūras mantojumu. Par 

vērtību tiek uzskatīta gan 

valoda, gan kultūras manto-

juma apzināšana un saglabāšana, gan atbildīga attieksme 

pret valsti, visas vērtības skatot vienotā sistēmā. Piemēram, 

valoda tiek atklāta kā cilvēces un tautas kultūras sastāvdaļa. 

Tiek veicināta skolēnu apziņa, ka valoda ir personības un 

nacionālās identitātes saglabāšanas un attīstīšanas līdzeklis. 

Cieņa jauniešos pret dzimto valodu - tas ir vienots mērķis 

izglītībā. Vienlīdz liela uzmanība tiek pievērsta visu tautas 

nacionālo kultūras vērtību saglabāšanas jautājumiem, ļaujot 

skolēniem ne tikai iepazīt tās, bet arī izprast to saglabāšanas 

nozīmību. Šīs vērtības ietver gan tautas folkloras, gan māk-

slas, mūzikas un literatūras mantojumu.  

 

Pilnveido Latvijas vēstures mācīšanas kvalitāti 

 

Būtiska uzmanība nacionālajiem jautājumiem ir pievērsta vēs-

tures apguvē, ar to saprotot ne tikai Latvijas tautai un valstij 

nozīmīgu vēstures notikumu analīzi, atceres un svētku dienu 

nozīmības izpratni, bet arī skolēnu zināšanas un attieksmi 

pret savu zemi, tautu un valsti kā vērtībām. Latvijas vēsture 

jau kopš Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas ir obli-

gāta mācību priekšmeta „Latvijas un pasaules vēsture” daļa 

gan pamatizglītības, gan vispārējās vidējās izglītības pakāpē. 

IZM sadarbībā ar nozares speciālistiem iepriekšējo gadu laikā 

ir ieguldījusi gan intelektuālos, gan finanšu resursus „Latvijas 

vēstures” mācīšanas kvalitātes pilnveidē. Lēmums mācīt 

„Latvijas vēsturi” kā atsevišķu mācību priekšmetu ir nākamais 

solis šā procesa turpināšanā. 

 

Latviešu valodas loma daudzkultūru sabiedrībā 

  

Vispārējā vidējā izglītībā kā mērķis izglītības standartā un 

mācību priekšmetu standartos ir minēts daţādu kultūru iepa-

zīšana, kultūras vērtību un nacionālās identitātes apzināša-

nās. Lai sekmētu skolēnu sociāli aktīvu attieksmi, saglabājot 

un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību, kā arī 

pilnveidotu izpratni par Latvi-

jas Republikas Satversmē un 

citos tiesību aktos ietvertajiem 

cilvēktiesību pamatprincipiem, 

mācību procesa galvenie uz-

devumi ir padziļināt izpratni 

par latviešu valodas lomu 

daudzkultūru sabiedrībā, piln-

veidot latviešu valodas, mazā-

k u m t a u t ī b u  v a l o d a s 

(mazākumtautību izglītības 

programmās) un svešvalodu 

kompetences kā personības 

garīgās, intelektuālās attīstī-

bas un pašrealizācijas līdzekli 

daudzkultūru sabiedrībā, piln-

veidot izpratni par kultūras daudzveidību Latvijas un pasaules 

kultūras vērtību kontekstā, veicināt ieinteresētību un izpratni 

par savu vietu sabiedrībā, Latvijas un pasaules kultūras man-

tojumu, atbildīgu iekļaušanos kultūrvides veidošanā, pamato-

joties uz demokrātijas principiem un humānām vērtībām, un 

pilnveidot izpratni par sabiedrības veidošanās sociālekono-

miskajām likumsakarībām un tās struktūras daudzveidību. 

 

 

Nacionālo un kultūras vērtību apguve – viena no prioritātēm mācību saturā 

Apgūstot jebkuru mācību priekšmetu, liela 

uzmanība tiek pievērsta skolēnu iespējai apgūt 

Latvijas pilsonim nepieciešamās zināšanas un 

demokrātijas vērtības un veidot pamatpriekšstatu 

par Latvijas, Eiropas un pasaules kultūras 

mantojumu.  

Mācību saturs 

http://visc.gov.lv/
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Pilsoniskā apziņa veidojas ģimenē un skolā 

Vienotas audzināšanas darba sistēmas no-

drošināšanai, audzināšanas darba un inte-

rešu izglītības mērķtiecīgai, pēctecīgai un 

efektīvai plānošanai un īstenošanai novadu 

un pilsētu izglītības iestādes katru mācību 

gadu izvirza prioritātes un nosaka galvenos 

uzdevumus. Viens no nozīmīgākajiem - sko-

lēnu patriotiskās audzināšanas un pilsonis-

kās aktivitātes veicināšana, stiprinot skolēnu 

valstisko un nacionālo identitāti un paaudžu 

vienotību,  īpašu uzmanību veltot skolēnu 

izglītošanai par tautas tradīciju lomu cilvēka 

personības izaugsmē un valsts ilgtspējīgā 

attīstībā. 

 

Visbieţāk sabiedrības stereotipos valda priekš-

stats, ka jēdzieni „patriotisms” un „pilsoniskums” 

ir asociējami tikai ar valsti kopumā. Taču mēs 

katrs vispirms nākam no ģimenes un pēc tam skolas un ģime-

nes mijiedarbībā pakāpeniski veidojamies par pilntiesīgiem 

sabiedrības locekļiem. Tieši šajā lokālajā līmenī – ģimenē un 

skolā –  ir cilvēka patriotisma jūtu un pilsoniskās apziņas attīs-

tības pirmsākums. Tāpēc īpaši būtiska ir skolas individuālā 

tēla veidošana un popularizēšana. Domāju, ka ikviena peda-

goga gandarījums ir dzirdēt savus audzēkņus ar lepnumu 

sakām: „Tā ir mana skola. Tā ir pati labākā skola. Es ar savu 

skolu lepojos!”  

 

Lai rosinātu skolēnus pētīt, pilnveidot vai arī no jauna veidot 

skolas simboliku, attīstīt prasmes prezentēt skolas nozīmīgu-

mu pilsoniskajā audzināšanā, prast ieraudzīt un parādīt citiem 

savas skolas vienreizīgumu, unikalitāti un tās atšķirīgās vērtī-

bas un nianses, kuras šo skolu padara īpašu citu izglītības 

iestāţu vidū, Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs (šobrīd Valsts 

izglītības satura centrs - VISC) sadarbībā ar rajonu, pilsētu 

izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm Latvijas 

90.gadadienai veltītā pasākumu cikla „Tu esi Latvija” ietvaros 

organizēja konkursu „Mana skola”. Tā dalībnieki visā Latvijā 

izteikuši cerību, ka šāda veida pasākums nebūs vienreizējs 

vai kampaņveidīgs, atzīmējot Latvijas dzimšanas dienu, bet 

tiks turpināts, jo daudzviet darbs pie skolas tēla veidošanas ir 

tikai iesākts, tā attīstības iespējas ir plašas un ilgtspējīgas.  

 

Šajā mācību gadā konkursa ideja radusi turpinājumu X Latvi-

jas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ietvaros organizē-

tajā projektā „Mantojums”, kurā viena no aktivitātēm - „Mana 

skola dziesmusvētku zīmē” - rosina skolēnus pētīt savas sko-

las vietu un lomu Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 

norisēs daţādos vēsturiskajos laikposmos un atstāt liecību 

par X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. 

 

VISC mūsu valstij nozīmīgajās gadskārtās uzsācis un turpina 

tradīciju organizēt pasākumu ciklu pilsoniskās audzināšanas 

un interešu izglītības jomā, stiprinot jaunās paaudzes emoci-

onālo saikni ar savas valsts tālo un tuvo vēsturi, tradīcijām, 

dabu un kultūru. Latvijas 85.gadadienai tika veltīts pasākumu 

cikls „Mana Latvija”.  Latvijas 90.gadadienai veltītajā pasāku-

mu ciklā „Tu esi Latvija” bija iespēja iesaistīties visiem Latvijā 

dzīvojošajiem bērniem un jauniešiem atbilstoši viņu spējām, 

interesēm un talantam, piedalīties skolas vides un apkārtnes 

labiekārtošanā, piemiņas vietu sakopšanā, kokus stādīšanā, 

Latvijas muzeju bagātību izzināšanā, datorenciklopēdijas ba-

gātināšanā ar jauniem Latvijas cilvēku likteņstāstiem un dau-

dzās citās aktivitātēs.  

 

Lai valsts svētki un patriotiskās audzināšanas pasākumi būtu 

atmiņā paliekoši, kļūtu par emocionālu notikumu, stiprinātu 

skolēnos patriotismu, vēlmi iesaistīties un izrādīt iniciatīvu, 

nepieciešams uzklausīt skolēnu viedokļus, dot iespēju iesais-

tīties pasākuma veidošanā no ieceres brīţa līdz īstenošanai. 

Ir jācenšas izmantot komandas principu, jānosaka atbildība 

par saplānoto uzdevumu veikšanu, jāveido skolas kolektīva 

vienota izpratne par veicamajiem uzdevumiem un plānotajiem 

rezultātiem, saskaņota darbība. Svarīgs ir pedagogu un sko-

las vadības personiskais piemērs svētku sagatavošanā un 

norisēs, kā arī paustais viedoklis neformālās sarunās un ikdie-

nas kontaktos.  

 

Nopietni un savlaicīgi, dabiski un nepiespiesti gatavojoties 

svētkiem, nepadarot patriotisko audzināšanu  par obligātu un 

formālu pasākumu kopumu, tiek raisītas pozitīvas emocijas, 

veicināta skolas kolektīva saliedētība, pisiholoģiski labvēlīga 

vide skolā un skolēni ir atvērtāki labajiem darbiem. 

 

Skolotājs ir jaunā cilvēka audzinātājs, un viens no viņa uzde-

vumiem, ņemot vērā daudzās grūtības un pretrunas, kuras 

pārdzīvo valsts, ir pacietīgi, saprotoši, ar cieņu veidot skolē-

nos patriotiskās jūtas pret zemi, kurā dzīvojam. 

 

Evija Pelša, Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības 

un audzināšanas darba nodaļas speciāliste  

 

Interešu izglītība 
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Jau vairāku gadu garumā turpinās Valsts 

izglītības satura centra (bijušā Valsts jau-

natnes iniciatīvu centra) un biedrības 

„Virtuālā enciklopēdija” sadarbība skolēnu 

patriotisma audzināšanā, nacionālās pie-

derības un valstiskās apziņas veidošanā. 

Gatavojoties 4.maija deklarācijas „Par Lat-

vijas Republikas neatkarības atjaunošanu” 

20.gadadienai, virtuālā enciklopēdija īste-

no skolu jaunatnes un studentu radošo 

darbu konkursu internetā „Brīvība – augst-

ākā vērtība”.  

 

Virtuālajā enciklopēdijā „Latvijas ļaudis uz 

21.gadsimta sliekšņa” (www.gramata21.lv) 

īpaša vieta ierādīta Latvijas ļaužu – skolotāju, 

zemnieku, uzņēmēju, kultūras darbinieku, 

trešās atmodas dalībnieku, kā arī Latvijas 

vēstures likteņgaitu liecinieku Latvijā un ārpus 

Latvijas dzīvesstāstu atspoguļojumiem, kurus vākuši un pie-

rakstījuši Latvijas skolēni un studenti. Virtuālās enciklopēdijas 

radītāja un veidotāja Laura Kalinka, izmantojot mūsdienu teh-

noloģiju iespējas, ir spējusi ieinteresēt un motivēt skolu jau-

natni un pedagogus iesaistīties šīs enciklopēdijas veidošanā. 

L.Kalinkas darba rezultātā ieguvēji ir ne tikai konkursu dalīb-

nieki un viņu pedagogi, bet arī visa Latvijas sabiedrība, kurai 

pieejams skolēnu veikums internetā. 

 

Kopš 1998.gada, kad tapa virtuālā enciklopēdija, tās pilnvei-

došanā piedalījušās vairāk nekā 200 Latvijas izglītības iestā-

des (vispārējā, profesionālajā, interešu, augstākajā izglītībā). 

Katru mācību gadu L.Kalinka kopā ar VISC ir organizējusi 

skolēnu radošo darbu konkursu internetā par tautas vēsturei 

un kultūrai nozīmīgām tēmām, tā veicinot skolēnu patriotisma 

audzināšanu un pilsonisko līdzdalību. Lūk, nozīmīgākie kon-

kursu temati: „20.gs.mantojums”, „Mēs Latvijai, Latvija mū-

sos”, „Ejam pretī Dziesmu svētkiem”, „Godinām Latvijas valsts 

atjaunotājus”, „Latvieši pasaulē”, „Dvēseļu pulcēšana” u.c. 

 

Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 90.gadadienu, 

nozīmīgu ieguldījumu skolēni veica konkursā „Tu esi Latvija”, 

kuru, pateicoties L.Kalinkas entuziasmam, misijas apziņai un 

neatlaidībai, atbalstīja arī trimdas latviešu organizācijas, pie-

mēram, Pasaules brīvo latviešu apvienība, Latviešu kopība 

Vācijā, „Daugavas vanagi” u.c., kā arī Eiropas Parlamenta 

Latvijas deputāti un sabiedrībā ievērojamas personības. Tik-

šanās ar šiem cilvēkiem un pašu skolēnu pētnieciskais darbs 

ir stiprinājis viņu patriotisma jūtas un piederību savai tautai un 

valstij. 

 

Gatavojoties 4.maija deklarācijas „Par Latvijas Republikas 

neatkarības atjaunošanu” 20.gadadienai, virtuālā enciklopēdi-

ja īsteno skolu jaunatnes un studentu radošo darbu konkursu 

internetā „Brīvība – augstākā vērtība”. Konkursa organizēša-

nas sadarbības partneri ir VISC un Tautas frontes muzejs, bet 

atbalstītāji ir biedrība „4.maija Deklarācijas klubs”, kura apvie-

no par Neatkarības deklarāciju balsojušos Augstākās Pado-

mes deputātus, kā arī Pasaules Brīvo Latviešu apvienība. 

 

Konkurss norit divās kārtās. Konkursa pirmā kārta noslēdzās 

2009.gada 11.decembrī 1991.gada Barikāţu muzejā, kurā 

skolēni tikās un uzklausīja vairāku Augstākās Padomes depu-

tātu - G.Andrejeva, J.Celmiņa, J.Karlsona, A.Kiršteina - atmi-

ņu stāstījumus un saņēma balvas par piedalīšanos konkursā. 

Konkursā piedalījās ap 100 skolēnu no 14 izglītības iestādēm. 

Nozīmīgāko ieguldījumu sniedza Āgenskalna Valsts ģimnāzi-

ja, Špoģu vidusskola, Balvu Valsts ģimnāzija, Iecavas, Kārsa-

vas, Jaunpils un Limbaţu 3.vidusskolas. 

 

Pavisam tika iesūtīti 65 izcilo novadnieku dzīvesstāsti par 

vairākām konkursa tēmām:  Neatkarības deklarācijas tapša-

na. Vēsturiskās paralēles (1917/1918 – 1987/1990); LR pir- 

mās pilsoņu paaudzes mantojums: brīvības alkas un rīcībspē-

ja; Tautas frontes ieguldījums Neatkarības deklarācijas tapša-

nā; 4.maija deklarācija: aizvadītie 20 gadi šodienas vērtēju-

mā;  Izcilākie Trešās atmodas laikmeta ļaudis manā novadā. 

 

Konkursa otrā kārta noslēgsies ar konferenci 2010.gada 

30.aprīlī Zinātņu akadēmijā, kurā 17 jaunieši – konkursa lau-

reāti - prezentēs savus pētījumus piecās sekcijās. Arī šoreiz 

atsaucība un ieinteresētība no skolēnu un skolotāju puses 

bijusi liela, jo konkursam iesūtīti ap 70 skolēnu radošie darbi. 

Kompetenta ţūrija tos ir izvērtējusi un aicinājusi uz konferenci 

labākos no labākajiem. Skolēnus un viņu skolotājus sagaida 

apsveikumi un konkursa atbalstītāju sarūpētās balvas. 

 

Astra Aukšmuksta, IZM Valsts izglītības satura centra 

Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītāja, 

konkursa žūrijas komisijas locekle 

Veicina skolēnu patriotisma audzināšanu un pilsonisko līdzdalību 

Brīvība - augstākā vērtība 

http://www.gramata21.lv/
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Roberts Kudiņš, mežsargs sestajā paaudzē, dabas parka „Daugavas loki” pirmais 

direktors, tagad individuālais komersants. Atmodas laika sabiedriskais un politiskais 

aktīvists, pirmais LKF Spīdolas balvas laureāts Latgalē. Apbalvots ar 1991.gada barikāžu 

dalībnieka piemiņas zīmi 

 

Roberts Kudiņš atceras, ka 80.gadu beigās Rīgā Tautas Frontes (TF) kustība pieņēmās arvien 

organizētākā plašumā, savukārt Daugavpilī bija manāmi tikai pirmie tās iedīgļi. Sākumā sekmīgu 

TF darbību Daugavpilī traucēja stiprā Komunistiskā partija, kā arī procentuāli lielais cittautiešu 

skaits. Pilsētā bija koncentrētas lielas militārās vienības, jo Daugavpils cietoksnī atradās kara 

lidotāju augstākā apmācību skola.  

 

1988.gadā TF radās doma virs Vienības nama pacelt Latvijas sarkanbaltsarkano karogu. TF valde 

griezās pēc atļaujas pie toreizējā pilsētas partijas sekretāra Vladimira Ţarkova vadībā. Protams, Ţarkovs to nedeva, vēl vairāk - 

viņa vadībā tika savākti 2013 Interfrontes biedru paraksti pret šo akciju. Izšķīrās visu veikt slepeni. Gatavojoties 18.novembrim, 

Daugavpils Tautas frontes nodaļas vadītājs Jānis Ţugovs Vienības nama skatuves ietērpam izmantoja audumu, kas atbilst 

Latvijas karoga krāsām, un skatuve tika noformēta kā viens vienīgs liels karogs.  

 

1989.gada februārī Roberts Kudiņš kopā ar saviem domubiedriem nolēma sasaukt 1.Latgaļu konferenci, kura notika toreizējā 

Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā. Atļauju konferencei dabūja Aivars Kehris, institūta arodbiedrības priekšsēdētājs. R.Kudiņš 

slepeni pasūtīja pie šuvēja divus Latvijas karogus. Bija domāts vienu pacelt virs institūta, otru paturēt rezervei. Pirms karogu 

iesvētīšanas Kudiņš, izņemot tos no portfeļa, pārsteigts pamanīja, ka karogiem ir nepareizas proporcijas - 1:1:1 (kā Austrijas 

karogam). Iespējams, kāds bija dzirdējis Kudiņa sarunu ar šuvēju un licis uztaisīt šīs nepareizās proporcijas. Taču dekāns 

Madelāns karogu iesvētīja, bet vēlāk tika pasūtīts jauns karogu pareizās krāsu proporcijās - 2:1:2. 

 

Lielo akciju organizēšana, kas galvenokārt notika Rīgā, deva arī Latgales iedzīvotājiem pārliecību, ka latgalieši ir piederīg i un 

vajadzīgi savai valstij. Radās ticība, ka ar savu aktivitāti katrs cilvēks un visi kopā var būtiski mainīt un ietekmēt valsts likteni. 

Žarkova un Golubeva vadītā Interfrontes kustība bija ļoti spēcīga. Ar Maskavas palīdzību viņi vēlējās Latgalei piešķirt autonoma 

apgabala statusu. Lai to novērstu, latgaliešiem bija jāsaliedējas un jākļūst vēl aktīvākiem. Tika nolemts organizēt Latgaliešu 

kongresu. Tas notika Rīgā - Zaķusalā. Šajā kongresā tika pieņemts lēmums nepieprasīt latgaliešu valodai tādu pašu statusu kā 

latviešu valodai. Toreiz tas bija ļoti pareizs lēmums, jo pretējā gadījumā krievi izvirzītu tādas pašas prasības par savu valodu. 

 

Špoģu vidusskolas 12.a klases skolniece Alise Strode, konsultante skolotāja Valentīna Ivanova 

Fragmenti no konkursa darbiem 

Maruta Sprudzāne, žurnāliste vairāk kā 30 gadu, Atmodas laika notikumu dalībniece, viena 

no LTF izdevuma „Balvu Atmoda” veidotājām. Apbalvota ar 1991. gada Barikāžu dalībnieka 

piemiņas zīmi (2002). 

 

Maruta Sprudzāne stāsta: „Man saglabājusies apbruţāta pierakstu kladīte, ar kuru 1988. gada 

13.augustā esmu sēdējusi toreizējā Balvu Pionieru nama pirmā stāva zālītē. Pirmo reizi brīvprātīgi 

sanākuši cilvēki, kuriem vēlme būt kopā ar vietējās tautfrontiešu kustības koordinācijas locekļiem 

un arī pašiem ir ko teikt. Ļaudis runā par sociālo netaisnīgumu, par dzīvokļu rindu, kas nav domāta 

ierindas cilvēkiem, un ko regulāri „apiet” partijas vadošo amatu personas, par krievu valodas 

uzkundzēšanos un vēl daudz ko citu. Viņi runā kaismīgi, asi, daudz un tagad jāsaka – tā brīţa 

vispārzināmajā politiskajā situācijā - ļoti drosmīgi. Zīmīgi, ka šajā sapulcē pēdējā rindā sēţ augsta 

partijas rajona komitejas amatpersona – ideoloģiskā sekretāre. Tātad arī komunistiskā partija 

modri seko līdzi vietējai dzīvei un uzmana, ko runā tauta. Sekretāre ceļas kājās bez aicinājuma 

pašās sapulces beigās un arī runā, it kā apkopojot iepriekš dzirdēto un cenšoties no partejiskā 

skatu punkta tam uzlikt „pareizos” akcentus. 

 

Šodienas izdevumā piedāvājam fragmentus no dažiem konkursa “Brīvība - augstākā vērtība” godalgotajiem darbiem. Pilnā 

apjomā šos un arī citus konkursam iesniegtos darbus varat izlasīt mājaslapā www.gramata21.lv 

http://www.gramata21.lv
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Sarma Līne, 30 gadus Tehniskās universitātes mācībspēks; 

aktīva Atmodas laika darbiniece. Kā viena no pirmajiem deva 

zemessarga zvērestu (1991. gada oktobrī), zemessardzes 

kapteine (1984), apbalvota ar 5. pakāpes Viestura ordeni. 

 

Sarma Līne ir mana vecmāmiņa. 1991.gada barikādes, protams, 

neļāva viņai palikt mājās. Viņa stāsta, ka par savas rīcības motīvu 

bija pieņēmusi dzejnieka J. Petera vārdus: "Ja ne es, tad kas? Ja ne 

tagad, tad kad?" Viņai bija brīvprātīgo kārtības sargu caurlaide, kas 

ļāva ieiet barikāžu koordinācijas centrā. Vecmāmiņa kopā ar manu 

mammu ir skrējušas uz Filharmonijas Mazo zāli palīdzēt smērēt 

sviestmaizītes barikāţu dalībniekiem. Viņas ir izjutušas ārkārtīgi 

sirsnīgo un nesavtīgo atmosfēru, kas valdīja Mazajā Ģildē, kur dega 

sveces, smarţoja tēja, ļaudis nāca iekšā un gāja ārā, katrs varēja 

pielikt savu roku ceļam uz valsts neatkarību. 

 

Tikko kā plašsaziņas līdzekļos izskanēja paziņojums par 

Zemessardzes veidošanu un to darīt uzdeva Ģirtam Valdim Kristovskim, tā mana vecmāmiņa tikās ar viņu personīgi (savulaik 

Ģ.V.Kristovskis bija viņas audzināmās grupas students). Jaunizveidotajā Zemessardzes štābā vecmāmiņa pildīja sekretāres un 

lietvedības darbus. Tas bija laiks, kad tapa Zemessardzes likums, daudzi reglamenti, instrukcijas. Pateicoties labām latviešu 

valodas zināšanām un mākai rakstīt dokumentus, viņa piedalījās visā procesā.  

 

Nokomplektētajā Zemessardzes štābā viņa 6 gadus bija kancelejas priekšniece. Mana vecmāmiņa bija to cilvēku starpā, kas 

pirmie Augstākajā Padomē 1991.gada oktobrī deva zemessarga zvērestu. Zemessardze veidojās no latviešu tautas visdaţādāko 

profesiju pārstāvjiem. Dienesta pakāpi Zemessardzes kapteine vecmāmiņa ieguva ap 1994. gadu. Šadu dienesta pakāpi piešķīra 

zemessargiem ar augstāko militāro vai civilo izglītību. Kopā ar Zemessardzes un jaundibināto Nacionālo Bruņoto Spēku 

darbinieku grupu 1994. gadā vecmāmiņa apmeklēja ASV Nacionālās gvardes militāro bāzi Mičiganā un Lansingā. Ap 1995. gadu 

viņa bija to virsnieku grupā, kas devās uz Ramšteinu, Vācijā, viesojoties NATO lielākajā lidlaukā, iegūstot jaunas zināšanas. 

 

Gadiem ejot Sarma Līne par savu darbu saņēmusi augstus Aizsardzības ministrijas, NBS komandiera un Zemessardzes 

komandiera apbalvojumus (kopskaitā 15). Kā pēdējo no tiem, 2009.gada Lāčplēša dienā - 5. pakāpes Viestura ordeni.  

 

Sarma Līne arī pašreiz ir Studentu bataljona Veterānu rotas zemessargs un Latviešu virsnieku apvienības valdes locekle. 

Es esmu lepns par savu vecmāmiņu un viņas paveikto.  

 

Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 10.4 klases skolnieks Jānis Krauklis, darba konsultante skolotāja Dace Simsone 

 

Šajā sapulcē izskanēja kāds ļoti būtisks priekšlikums, kas ar laiku pārvērtās asā idejiskās cīņas ierocī. Proti, izskanēja 

priekšlikums, ka vietējā laikrakstā „Vaduguns”, kura oficiālais statuss tolaik bija – partijas rajona komitejas un rajona deputātu 

padomes laikraksts - jāievieš jauna lappusīte, kas sauktos „Atmoda” un kas būtu tautfrontiešu ideju paudēja. Pēc laika tā arī 

notika, un lappusē ievietotās publikācijas un viedokļi tad arī deva skaidru pārliecību, kas, par ko un kāpēc iestājas.  

 

TF Balvu nodaļu oficiāli nodibināja pēc trim mēnešiem - 1988.gada 13.novembrī - un jau šī paša gada novembra beigās LTF 

Balvu rajona nodaļas domnieki, runājot par TF organizatorisko pamatu stiprināšanu, izteica vienprātīgu domu, ka tautfrontiešiem 

tomēr ir vajadzīga pašiem sava avīze, jo ar nelielu lappusi divreiz mēnesī laikrakstā „Vaduguns” ir par maz. Izskanēja arī jaunā 

izdevuma iespējamais nosaukums - „ Balvu Atmoda”.  

 

Garš un pagrūts gan bija oficiālās atļaujas saņemšanas ceļš, lai šis izdevums ieraudzītu dienasgaismu. 1989.gada 5.augustā 

klajā nāca izdevuma pirmais numurs trīs tūkstoši eksemplāru metienā. Tagad, paņemot rokās un pāršķirstot „Balvu Atmodas” 

komplektu, ir ko atcerēties gandrīz vai par katra raksta tapšanu. Mums visiem tolaik bija skaidra galvenā idejiski politiskā līnija, 

kas jāīsteno - panākt Latvijas neatkarību, izstāties no PSRS sastāva, laukos veidoties privātajām lauku saimniecībām, ļaudīm 

apsaimniekot privātīpašumu un rast iespēju pārdot saraţoto produkciju brīvā tirgū. 

 

Balvu Valsts ģimnāzijas 12.a klases skolnieks Raivis Sprudzāns, konsultante vēstures skolotāja Irēna Šaicāne 

Turpinājums no 6.lpp. 

 Sarma Līne kopā ar Latvijas prezidentu Valdi Zatleru, 

saņemot Viestura ordeni. 
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Tikai dzimtenē ir tik balti bērzi... 

Mēs dzīvojam sarežģītā 

laikā: ekonomiskā krīze 

skārusi katru ģimeni, bet 

īpaši tas izjūtams lau-

kos. Daudziem vecākiem 

izdzīvošanas problēma 

kļuvusi par svarīgāko, to 

risinot, daļa dodas uz 

ārzemēm, atstājot savus 

bērnus novārtā. Bieži 

vien vīlušies jūtas arī tie, 

kas pirms divdesmit ga-

diem balsoja par Latvijas 

neatkarību. Šādos ap-

stākļos grūti runāt par 

patriotismu, jo daudziem 

dzimtenes jēdziens sais-

tās tikai ar valdību un 

politiku. Taču jāsaprot, 

ka tas ir daudz plašāks.  

 

Ar ko dzimtene saistās 

man? Ar miglainu rītausmu 

Daugavas krastā, ar beci-

ņu brūnajām galviņām, 

kas, paslēpušās augstajā 

zālē, ziņkāri lūkojas maza-

jos sēņotājos. Ar ezera smarţām piesātināto gaisu. Ar māmi-

ņas iestādīto ceriņu krūmu…  Man tuva J.Klīdzēja romānā 

„Cilvēka bērns” paustā doma, ka tikai dzimtenē ir tik balti bēr-

zi, tik zilas debesis, tik skaisti pakalni. Dzimtene – tās ir bērnī-

bas atmiņas, tā ir vieta, kur dzīves grūtajos brīţos smelties 

spēku. Ļoti gribētos, lai arī mūsu bērni vārdu dzimtene izjustu 

nevis kā kaut ko abstraktu, bet ļoti tuvu, sirdij mīļu.  

 

Špoģu vidusskolā daudz tiek darīts, lai skolēni izjustu lepnu-

mu par savu ģimeni, savu novadu, skolu, Latviju. Par tradīciju 

ir kļuvuši pasākumi, kas veltīti valsts svētkiem, gadskārtu 

svētkiem, apkārtnes sakopšanas talkas, fotoizstādes, tikšanās 

ar novada interesantākajiem cilvēkiem.  Projektu dienās sko-

lēni tika iesaistīti skolas un sava pagasta vēstures pētīšanā. 

Skolēni aktīvi piedalās daţādos konkursos, piemēram, 

„Latvija – nākamie 90”, „Mana puķe Latvijai”, „Skaista mana 

tēvu zeme par visām zemītēm” u.c. 

 

Bez ievērības nepaliek arī citu organizāciju piedāvātie konkur-

si. Jau trešo gadu mūsu skola piedalās Virtuālās enciklopēdi-

jas piedāvātajās aktivitātēs. Šis konkurss izraisa īpašu intere-

si, jo ļauj tuvāk iepazīt sava novada cilvēkus, citādāk paskatī-

ties uz daudziem vēsturiskiem notikumiem. Šī gada aktīvākā 

dzīvesstāstu veidotāja – 11. klases skolniece Jacinta Kozlov-

ska saka: „Bija neparasti dzīvot līdzi Atmodas laika notiku-

miem, uzklausīt cilvēku stāstus un iejusties viņu lomā. Latvija 

ir daudz cietusi, un katrā no mūsu tēvzemes daliņām pulsē 

kāds skumju stāsts, kurš vēl joprojām grauţ sirdi.”  

Skolā ar panākumiem darbojas mazpulcēni, tautas deju kolek-

tīvs , koris, organizējam arī citas aktivitātes.  

 

Gatavojoties Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas 

pasludināšanas 20.gadadienai, Špoģu vidusskolā notiks da-

žādi pasākumi. No 19.līdz 24.aprīlim 5.-11.klašu skolēni pie-

dalās pavasara talkā " Mēs savai valstij", visi kopā piedalīsies 

arī Lielajā talkā 24.aprīlī.  Norisināsies plakātu konkurss "Es 

Latvijā, Latvija pasaulē"  un krustvārdu mīklu konkurss "Mana 

Latvija". 30.aprīlī visās Špoģu vidusskolas klasēs notiks tema-

tiskās klases stundas "No 4.maija līdz 21.augustam", tikšanās 

ar Trešās atmodas dalībniekiem. Bet 6.maijā visi pulcēsimies 

uz svētku koncertu. 

 

Skolas pasākumos bieţi vien izskan fragmenti no bērnu rak-

stītajiem darbiem. Tie ir ļoti sirsnīgi, skaisti vārdi, tos nevar 

uzrakstīt cilvēks ar vienaldzīgu sirdi: „Latvija, mana tēvu ze-

me, asociējas ar skaistām zvaigznēm debesīs, tā ir dārga 

man ar ziedošu ābeli vecāsmātes dārzā. Arī es, kad izaugšu, 

stādīšu kokus savā zemē. Tie būs stiprie, staltie ozoli, kas 

sargās manu Latviju.”  Ja bērni spēj pateikt kaut ko tādu, tad 

skolotāju darbs nav bijis veltīgs un ir patiess gandarījums par 

savu darbu. 

 

Valentīna Ivanova, Špoģu vidusskolas latviešu valodas 

un literatūras skolotāja 

Pieredze 

Virtuālās enciklopēdijas konkursa " Tēvu tēvi laipu lika" uzvarētāji - Špoģu vidusskolas 12.c klases skolēni 

ar komandas vadītāju, literatūras skolotāju Valentīnu Ivanovu (otrajā rindā vidū no kreisās) un klases 

audzinātāju Irēnu Kudiņu. (2008./2009.m.g.). 
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Pret patriotisma jēdzienu izturos ar lielu pietāti, jo uzska-

tu, ka par to jārunā ne tikai lielos svētkos, kad visi tiek 

mobilizēti pasākumam. Manuprāt, tas ir bieži vien nema-

nāms ikdienas darbs, kas jaunietim var palīdzēt veidot un 

nostiprināt savas tēvzemes mīlestību. Patriotisms! Tas 

laikam ir kas tāds, kam būtu jābūt mūsos visos. Dzimte-

nes mīlestība. Kultūras mantojuma apzināšanās. Cieņa. 

Patriotisms ir patiesa uzticība un pateicība prātā un dar-

bos tai vietai, no kuras esi cēlies un kurā esi audzis. Bet 

varbūt patriotisms ir kaut kas dziļi un klusi glabāts, nevis 

plandošs sarkanbaltsarkans karogs un valsts himna? 

Varbūt patriots šodienas Latvijā ir tas, kurš te paliek un 

smagi strādā par spīti visām nebūšanām... 

 

Materiālā labklājība un steiga kā laikmeta pazīme otrajā plānā 

aizvirza patriotisma, latvietības un valsts tematiku. Protams, 

šis ir globalizācijas procesu piedāvātu izaicinājumu, ātru ie-

spēju, ideoloģisku spekulāciju, neţēlīgu interešu, vērtību noni-

velēšanās laiks. Tas nesaudzīgi prasa, prasa, līdz uzspieţ 

savus tikumus un pakļauj. Tomēr padomāsim, vai tāpēc ma-

zāk svarīga kļūst nacionālā identitāte....  

 

Māras Zālītes un Zigmāra Liepiņa rokoperā "Lāčplēsis" ir vār-

di: "Kamēr atceries, tikmēr tu dzīvs". To laikam var saukt par 

dzimtenes mīlestību. Man ir svarīga šī māju sajūta, zināt, ka 

pasaulē ir vieta, kas ir mana, pie kuras esmu pieradusi un 

kurā atrodas man svarīgi cilvēki. 

 

20.gadsimta 80.gadu vidus un otrā puse raksturīgi kā Latvijas 

trešās Atmodas laiks, kas iezīmē daudzus būtiskus notikumus 

mūsu valsts dzīvē. Šogad aprit jau 20 gadi kopš  vēsturiskā 

notikuma, kad Latvijas PSR Augstākās Padomes deputāti 

nobalsoja par Neatkarības deklarācijas pieņemšanu. Man kā 

vēstures skolotājai šie gadi ir bijuši nozīmīgi arī pašai vēstu-

res notikumu izpratnē, jo augstskolu pabeidzu padomju laikā. 

Atmodas gadi bija kā stimuls, kas ļāva iesaistīties „balto vēs-

tures” plankumu apzināšanā. Biju Latvijas Kultūras fonda Bal-

vu kopas dalībniece, kas sāka apzināt mūsu puses novadnie-

ku devumu, 1990.gada tika pat piešķirta LKF Spīdolas stipen-

dija.  

 

Skolas direktors uzticēja veidot skolas muzeju, kurš jau vairāk 

kā 20 gadu garumā kļuvis par mūsu skolas neatņemamu sa-

stāvdaļu, kas palīdz skolēnos veidot izpratni par vēstures noti-

kumiem Balvu pusē, kā arī dod iespēju pašiem skolēniem 

piedalīties vēstures izzināšanā, pētīšanā, kas ir nozīmīga daļa 

no pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas. 

 

Skolā palīdzu vidusskolēniem zinātniski pētniecisko darbu 

izstrādē, kas būtībā jauniešiem ir smags un atbildīgs darbs, jo 

tas parāda, vai viņiem pietiek uzņēmības iesākto arī pabeigt. 

Priecājos par tiem jauniešiem, kas izvēlas vēsturiskās un kul-

tūrvēsturiskas tēmas saistībā ar savu tuvāko apkārtni. Pēdē-

jos gados esmu jaunos novadpētniekus aicinājusi arī piedalī-

ties virtuālās enciklopēdijas veidošanā, rakstot par cilvēkiem, 

kuri ir radoši savā darbā. Tāpēc šajā mācību gadā vidusskolē-

nus rosināju piedalīties konkursā „Brīvība – augstākā vērtība”. 

Un mūsu skolas vanadzēni vadītājas Lūcijas Jermacānes 

vadībā ir aktīvi šī konkursa dalībnieki. 

Man pašai vairāk nekā 20 gadu veiktais pētnieciskais darbs 

gan par skolas, gan par komercskolas, gan Balvu vēsturi,  

gan 1941.un 1949.gada deportācijām zināmā mērā ir noslē-

dzies, jo ar pilsētas domes atbalstu  2009.gadā ir izdota grā-

mata „Balvi – pilsēta ezeru krastos – vēstures lappusēs (1549 

– 2009)”, kur ikviens interesents var atrast dažāda veida infor-

māciju, kas arī jaunatnei ir kā palīglīdzeklis vēsturisko notiku-

mu izpratnei Balvu pusē. 

 

Reizēm paguruma brīţos atmiņā nāk  kādreiz dzirdētais no 

jauniešiem, piemēram – cik ilgi man jābūt patriotam? Uztrauc 

arī vajadzības patriotisms: kad cilvēkam izdevīgi, tad pat 

kliedz, cik ir liels Latvijas patriots... Arī man šaubu mirklī gri-

bas uzdot jautājumu par sava darba vajadzību vēsturiskā 

mantojuma apzināšanā, taču tas tikai paguruma mirklī.  

 

Šogad, sagaidot Latvijas Republikas Neatkarības pasludinā-

šanas dienu, mūsu skolā notiks pasākums – koncerts 

”Sēsties, saulīte, dimanta krēslā, valdi pār Latvijas pakal-

niem!”, bet 5.maijā klases stundas būs veltītas šim Latvijas 

vēsturē tik nozīmīgajam notikumam. 

 

Irēna Šaicāne, Balvu Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja 

Kamēr atceries, tikmēr tu dzīvs 

No kreisās - Kristaps Supe, skolotāja Irēna Šaicāne, Annija Melne, 

Māra Kairiša un Viktors Glazkovs (visi 10.b klases skolēni) Balvu 

novada vēstures skolotāju metodiskās apvienības sanāksmē 2009.gada 

10.novembrī stāstīja par Latgales partizānu pulku. 
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Pirms trim gadiem Āgenskalna 

Valsts ģimnāzijai aizsākās sadar-

bība ar biedrību „Virtuālā enciklo-

pēdija”, kad piedalījāmies kon-

kursā „Z.Mauriņa – Eiropas kultū-

ru dialogā”. Nākamajā gadā kon-

kursā „Tēvu tēvi laipu lika” skolē-

ni pētīja vēstures materiālus par 

Latvijas neatkarības cīnītājiem, 

Nacionālās pretošanās kustību, 

nacionālā gara  saglabāšanu sve-

šumā un par brīvības cīņām 

20.gadsimta sākumā un beigās.  

 

Esmu skolēniem vienmēr uzsvērusi, 

ka indivīdam, tāpat tautai kopumā, 

kuram nav intereses un zināšanu 

par savas tautas kultūru un pagātni, 

nav nākotnes. Ka viens no būtiskā-

kajiem jautājumiem ir identitātes 

izjūta, tās saglabāšana un no tās 

izrietoša veselīga pašapziņa, kura 

izpaudīsies Tēvzemes mīlestībā un 

latviskā gara nepazaudēšanā. 

 

 „Latviskums  ir latviska pasaules uztvere, atšķirīga no visām 

citām, bet nekādā ziņā naidīga tām. Latviskums ir pilnīga un 

dzīva latviešu kultūra. Latviskums ir vērtību sistēma./Ruņģis/ 

 

Skolotājs var izstāstīt daudz, bet vērtīgāk, manuprāt, ir, ja 

skolēns pats nonāk pie jaunatklājumiem. Man liekas, mēs 

bieţi vien piemirstam, ka tas, kas mums pašiem šķiet pašsap-

rotami, viņiem vēl ir nezināms. Un tāpēc trešajā konkursā 

„Brīvība – augstākā vērtība” audzēkņu uzdevums bija iztaujāt 

savus tuviniekus, pierakstīt  vecāku un vecvecāku  atmiņu 

stāstījumus par tautas  trešo atmodu un pašu  tuvinieku dalī-

bu un attieksmi pret notikušo. Man bija patiess prieks, ka 10. 

un 12.klases skolēni uzzināja daudz jauna un arī tuvinieki ar 

sirsnību, nostaļģiju un saviļņojumu bija stāstījuši par notiku-

miem pirms 20 gadiem, īpaši akcentējot gan dalību Tautas 

frontes darbībā, gan piedaloties neaizmirstamajās Barikādēs, 

gan Baltijas ceļā. 

 

Man šķiet svarīgi, ka skolēni apzinās savas saknes, savu pie-

derību un saprot, no kurienes nāk tautas spīts un lepnums, 

izturība cauri gadsimtiem, latviskā pašapziņa. Runājot par 

literatūras, vēstures un dzīves saikni, esmu uzsvērusi mūsu 

tautas - mazas tautas – gara spēku, kultūras nozīmi indivīda 

dzīvē, ideālu nepieciešamību. 

 

Ar šo darbu palīdzību esmu gribējusi likt domāt par to, kas ir 

Tēvzeme, ko nozīmē jēdziens „dzimtenes mīlestība”, un to, ka 

jaunieši būs tie, kas veidos Latvijas nākotni. Tāpēc viņi ne-

drīkst būt vienaldzīgi pret to, kas notiek. Stāvēt malā, nepie-

dalīties un tikai čīkstēt par to, ka viss ir slikti – tā ir jauna cilvē-

ka necienīga pozīcija. Vēsture vairākkārt ir pierādījusi, ka aktī-

va rīcība, vienotība un ideāli ir bijuši faktori, kas veicinājuši 

tautas atbrīvošanos no okupācijas. 

 

Sarunās skolēni bieţi vien sprieţ par to, kur mācīsies, un pa-

rasti sarunas aizvirzās tālumā par svešām zemēm un augst-

skolām, jo šeit jau neesot ko darīt. Un tad es uzdodu sev jau-

tājumu: kam tad audzinām šos jaunos, skaistos cilvēkus – 

Latvijai vai Eiropai, nekādā ziņā nenoliedzot nepieciešamību 

iepazīt pasauli un gūt zināšanas arī Eiropā. Bet skolēnos ir 

jāveidojas apziņai, ka te ir viņu mājās un ka viņi pieder šai 

zemei ar visu savu būtību. Šāda apziņa nerodas vienā dienā 

un vienā stundā, manuprāt, tā ir skolotāja, it sevišķi literatū-

ras, arī klases audzinātāja, misija nemanāmi, caur ikdienas 

darbu, veidot personību, kura ir ne tikai vispusīgi izglītota, 

konkurētspējīga darba tirgū, bet kura jūt un dzird, un mīl savu 

tēvzemi. Taču mīlēt var tikai to, ko pazīsti. Tēvzemes vērtīgā-

kā daļa ir tās cilvēki, tāpēc es rosinu skolēnus lasīt, meklēt, 

izzināt, uzklausīt, pierakstīt un veidot darbus par Latvijas cil-

vēkiem šeit un trimdā, domāt par to, cik daudz var indivīds 

izdarīt vienas dzīves laikā, kalpojot augstākiem ideāliem un 

atsakoties no utilitāriem  labumiem. Ja izdodas šajos jau- 

najos, racionāli domājošos, cilvēkos aizkustināt kādu  dvēse-

les stīgu, tad mans darbs nav bijis velts. 

 

Gatavojoties Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas 

pasludināšanas dienai, Āgenskalna Valsts ģimnāzijā pa klašu 

un interešu grupām tiks organizēti daţādi pasākumi. Skolēni 

tiksies ar personībām, kuras piedalījušās jaunās valsts veido-

šanas procesā pirms 20 gadiem. Mūsu skolai ir raksturīgi 

skaisti svētku koncerti, kurās piedalās skolas kori, orķestris, 

ansambļi un labākie ģimnāzijas daiļrunātāji. 

 

Dace Simsone, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas latviešu 

valodas un literatūras skolotāja 

Latviskums ir pilnīga un dzīva latviešu kultūra 

Konkursa „Brīvība – augstākā vērtība” 1. un 2.kārtas dalībnieki  - Āgenskalna Valsts 

ģimnāzijas 10. un 12.klases skolēni. Trešā no labās - skolotāja Dace Simsone. 
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4.maijs – vēsturisks pagrieziens latviešu tautas liktenī 

Juris Celmiņš, IZM 

valsts aģentūras 

„Latvijas Sporta mu-

zejs” direktors, 

“4.maija Deklarāci-

jas” kluba valdes 

loceklis, bijušais 

izglītības un zināt-

n e s  m i n i s t r s , 

1990.gada 4.maijā 

balsoja par Neatkarī-

bas deklarāciju. 

 

1990.gada pavasarī 

latviešu tautas trešā 

atmoda sasniedza 

savu kulmināciju. Latvijas Tautas fronte LPSR Augstākās 

padomes vēlēšanās izvirzīja savus kandidātus, kuriem pretī 

stājās LKP un Interfrontes ideoloģijas aizstāvji. Visa Latvijas 

teritorija toreiz bija sadalīta 201 vēlēšanu apgabalā. Vieglāk 

kandidēt bija tiem LTF kandidātiem, kuri startēja latviskos 

vēlēšanu apgabalos, bet sīva politiskā cīņa izvērsās Rīgā, 

daudzviet Latgalē, Liepājā un citās apdzīvotās vietās, kur 

pārsvarā dzīvoja ieceļotāji no citām PSRS republikām. 

 

Man nācās šajās vēlēšanās kandidēt Tukuma pilsētas 

187.vēlēšanu apgabalā, kurā atradās okupācijas karaspēka 

bāze – Tukuma lidlauks un kara pilsētiņa, kurā dzīvoja armij-

nieki ar savām ģimenēm. Balsošanas tiesības toreiz bija vi-

siem karavīriem, virsniekiem un viņu ģimenes locekļiem. Šis 

bija grūtākais vēlēšanu apgabals Tukuma rajonā. 

 

Spilgti atceros priekšvēlēšanu sapulci Tukuma lidlauka kara 

daļā. Mani un līdzatbraukušos ţurnālistus sagaidīja uzkrītoši 

vēsi, pat naidīgi. Uzstājos droši un pateicu, ka balsošu par 

Latvijas neatkarības atjaunošanu un PSRS karaspēka izveša-

nu no Latvijas teritorijas. Tas zālē izsauca sašutuma vētru un 

uz brīdi trokšņa dēļ nācās uzstāšanos apturēt. Pēc oficiālās 

tikšanās man pienāca klāt vairāki virsnieki un paspieda roku. 

Viņi atzinīgi novērtēja faktu, ka godīgi un tieši, atšķirībā no 

mana konkurenta, es esot izklāstījis savu nostāju par Latvijas 

neatkarības atjaunošanu un armijas izvešanu. 

 

Vēlēšanas notika 18.martā, bet līdz Augstākās padomes sa-

nākšanai LTF deputāti pulcējās Zinātņu akadēmijas telpās un 

strādāja pie Deklarācijas projekta. Mums bija iespēja izmantot 

gan Lietuvas, gan Igaunijas parlamentu pieņemto deklarāciju 

tekstus. Lielu ieguldījumu Deklarācijas sastādīšanā deva 

starptautisko tiesību speciālists Egils Levits. 

 

4.maijā jau no paša rīta pie Saeimas nama pulcējās tauta ar 

karogiem un lozungiem. Interfrontes deputāti sēdē gan ar 

procesuāliem jautājumiem, gan ar agresīvām runām centās 

novērst balsošanu par Deklarāciju. Tomēr LTF deputātu vairā-

kums un rūpīgi izplānotā sēdes gaita deva iespēju sākt Dekla-

rācijas teksta apspriešanu un pašas Deklarācijas pieņemša-

nu. Deklarācijas apstiprināšanai vajadzēja 2/3 deputātu bal-

sis, t.i. 134 balsis. LTF frakcijā apvienojās 131 deputāts. Bal-

sošanas iznākums bija atkarīgs no neatkarīgo, pie frakcijām 

nepiederošo deputātu nostājas. 

 

4.maijā diena bija neparasti silta. Sēţu zāles logi bija atvērti 

un zālē dzirdējām tautas noskaņojumu. Katrs deputāts saņē-

ma balsošanas karti un ar parakstu apliecināja savu nostāju 

par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Balsu skaitīšanas komi-

sija apkopoja rezultātus un no tribīnes deputāts Indulis Ozols, 

nosaucot katra deputāta vārdu, uzvārdu un balsojumu, lasīja 

balsošanas rezultātus. Pēc katra balsojuma „par” aiz logiem 

atskanēja gaviles, aplausi un sajūsmas saucieni. Tuvojoties 

rezultātu noslēgumam, pūlis aiz logiem sāka skaitīt „par” bal-

sojumu pie skaitļa 134 atskanēja milzīgas nerimstošas gavi-

les. Pavisam par 4. maija Deklarāciju nobalsoja 138 deputāti. 

 

Visapkārt valdīja tāda sajūsma, ka turpināt plenārsēdi vairs 

nebija iespējams. Mēs apsveicām cits citu un devāmies cauri 

gavilējošu cilvēku pūlim uz mītiņu Daugavmalā. 

 

Toreiz bija liels gods būt Augstākās Padomes deputātam, jo 

mēs bijām kopā ar tautu, katrs mūsu lēmums atbilda tautas 

interesēm un noskaņojumam. Mēs paši izstrādājām likumpro-

jektus, apspriedēm tos ar tautu. Mūs neietekmēja ne sponsori, 

ne lobiji, bet oligarhu tajā laikā vēl Latvijā nebija. Barikāţu 

laikā mēs parlamentā uzturējāmies gan dienā, gan naktīs, ik 

brīdi nodrošinot kvorumu nepieciešamo lēmumu pieņemšanai. 

Varu droši apgalvot, ka šajā laikā mēs visu savu dzīvi veltījām 

Latvijas tautas un neatkarības interesēm. Šodien aktīvajā 

politikā vairs nepiedalos, jo uzskatu, ka pastāvošā politiskā 

sistēma vairs nenodrošina  godīgu, visu Latvijas iedzīvotāju 

interesēm atbilstošas politikas īstenošanu. 

 

Man iznāca būt arī 6. Saeimas deputātam un izglītības un 

zinātnes ministram 1997. un 1998.gadā. Tajā laikā Saeimā 

jau valdīja pavisam cita atmosfēra. Uzņēmēji, sponsorējot 

partijas, pasūtīja sev vēlamus likumus, bet deputātiem bija 

jābalso obligātais balsojums atbilstoši frakcijas vadītāja norā-

dījumiem.  

 

Kopš 4. maija Deklarācijas pieņemšanas ir pagājuši 20 gadi. 

Daudzu deputātu jau  vairs nav mūsu vidū, daudzi ir cienīja-

mā vecumā un aktīvu sabiedrisko darbību vairs neveic. Tomēr 

mums vēl ir pietiekoši liels aktīvistu kodols. Mēs, bijušie LR 

Augstākās Padomes deputāti, kuri balsoja par 4. maija Dekla-

rāciju, esam apvienojušies klubā,  regulāri dodamies uz sko-

lām un dalāmies atmiņās, pārdomās par 4. maija nozīmi Latvi-

jas vēsturē.  

 

Šodien politiķiem gribu novēlēt atgūt tādu tautas uzticību un 

mīlestību, kādu mēs baudījām pirms 20 gadiem! 

Pirms 20 gadiem 
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 „Ir mūsu neapvaldāmais prieks šajā brīdī. Tagad 

mēs šeit zālē līksmojam līdzi tautai, kas gavilē uz 

ielas. Mēs aplaudējam. Pēc ilga laika aplausi pie-

klust un skan „Dievs, svētī Latviju!” No sākuma tā 

kā nedroši, bet dziesma ceļas, ceļas un kļūst vare-

na, varena. Laikam kopš 1940.gada šai zālē pirmo 

reizi ir tāds parlaments, kas spēj bez koru un ska-

ņu plašu atbalstiem nodziedāt Valsts himnu, jo tā 

ir Tautas lūgšana. Es domāju, ka šajā brīdī mums 

līdzi dziedāja visa LATVIJAS REPUBLIKA. 

(Fragments no Arnolda Bērza grāmatas 

„Ārmalnieka šķitumi”. No trešās atmodas līdz ce-

turtajai aizmigšanai). 

 

Arnolds Bērzs ir viens no tiem Augstākās Pado-

mes (AP) deputātiem, kuri 1990.gada 4.maijā bal-

soja par Neatkarības deklarācijas pieņemšanu. 

Kad jautāju, vai tā laika notikumi joprojām spilgtā 

atmiņā, Arnolda kungs mazliet pieklust. 

„Atceros, dienu pirms deklarācijas pieņemšanas, 

1990.gada 3.maijā, pēc plenārsēdes mēs, visi 

deputāti, braucām nolikt ziedus uz Brāļu kapiem. 

Gājiena laikā pie manis pienāca ţurnāliste, jauna meitene, no 

radio, aicināja stādīties priekšā un vaicāja, ar kādu domu 

ejam pie Mātes Latvijas. Es tā kā gribēju kaut ko sākt runāt, 

bet sajutu kamolu kaklā. Nespēju izteikt nevienu vārdu, man 

sāka neapturami birt asaras. Meitene pateica paldies un es 

viņu nomutēju uz vaiga,” atceras A.Bērzs. 

 

Tie AP deputāti, kuri balsoja par Neatkarības deklarāciju, ir 

apvienojušies 4.maija deklarācijas klubā. Šogad, Neatkarības 

deklarācijas pieņemšanas 20.gadadienā, sadarbībā ar UNES-

CO un Okupācijas muzeju, kluba biedri projekta ietvaros īpaši 

aktīvi apmeklē Latvijas skolas, tiekas ar jauniešiem, dalās 

atmiņās par divdesmit un vairāk gadu seniem notikumiem, 

diskutē, jautā un atbild. 

 

Vaicāts, vai mūsdienu jaunieši zina, izprot un novērtē tā laika 

notikumus, kuriem bija izšķiroša nozīme Latvijas dzīvē, Arnol-

da kungs atbild līdzībās: „Andrejs Upītis ir teicis – ko domā 

Londona, ko dara Ķīna, to mūsu Ješka pats zina, bet, kas 

notiek viņa akā, tas viņam jāpasaka”. 

Un turpina: „Cilvēku jau interesē tas, kas viņam šķiet aktuāli. 

Šodienas jaunieši pamatā informāciju negūst no iepriekšējās 

paaudzes, viņiem ir savi informācijas avoti, kas ir aktuālāki. 

Atceros, es, puika būdams, ļoti labi zināju, kas ir 1905.gads, 

jo tas nebija tik tālā pagātnē – pirms gadiem četrdesmit. Man 

omamma stāstīja, par to runāja šo notikumu dalībnieki. Citu 

informācijas avotu mums nebija. Mēs mācījāmies, klausoties, 

ko citi stāsta, un vaicājot. Tagad ir citi laiki. Tāpēc, manuprāt, 

Latvijas vēstures skolās būtu jāmāca kā atsevišķs mācību 

priekšmets, kas ir viens no vissvarīgākajiem.” 

 

Tiekoties ar jauniešiem, akcentējam primārās vērtības – neat-

karības deklarāciju, stāstām, ko mūsu balsojums 1990.gada 

4.maijā ir devis. Primārā, vislielākā vērtība, ir neatkarīga 

valsts. Ja jaunietis nav izjutis ierobeţojumus, viņam grūti iz-

prast, ko nozīmē apziņas un vārda brīvība. Tas, ka vari teikt 

visu, ko domā, un par to nekas nedraud. Nespēj novērtēt pār-

vietošanās, kustības iespējas – kā tas iespējams, ka tevi var 

nelaist pāri robeţai...” 

 

Strādājot muzejā, A.Bērzs sācis rakstīt darba dienasgrāmatu, 

bet drīz vien sapratis, ka nepieciešams izplest spārnus. 

„Sapratu, ka esmu nozīmīgu vēsturisku pagriezienu aculieci-

nieks. No 1985.gada nav tādas dienas, kurā nebūtu kaut ko 

ierakstījis dienasgrāmatā. Līdz brīdim, kad sāka publicēt Saei-

mas sēţu stenogrammas, konspektus par Saeimas sēţu sa-

turu varēja atrast tikai manā grāmatā.” 

 

Deviņdesmito gadu beigās Zinātņu akadēmijas konferencē 

Arnolds Bērzs nolasījis fragmentu no savas dienasgrāmatas. 

Pēc tam saņēmis vairākus pamudinājumus to visu publicēt. 

Un, tā, ar sponsoru un ţurnāla „Latvijas vēsture” atbalstu 

2000.gadā tika izdota grāmata „Ārmalnieka šķitumi. No trešās 

atmodas līdz ceturtajai aizmigšanai.” Gadu vēlāk pie lasītā-

jiem devās II sējums – „Ārmalnieka šķitumi. Barikādes. Pučs. 

Čekas maisi. Alternatīvais fināls.” 

 

Par Neatkarības deklarāciju balsojošajiem daudzi vaicājuši - 

vai toreiz nebija bail? Arnolds Bērzs uz šo jautājumu atbild 

nedomājot: „Nebija! Kaut gan mēs neviens nezinājām, ka viss 

beigsies. Runāja, ka ir sastādīti saraksti ar visiem, kas balsoja 

- kā ar mums izrēķināties. Taču es zināju vienu: ja tik tālu 

esam tikuši, atpakaļceļa nav. Vai tā bija nolemtība, nezinu, 

bet iekšēji bija tāda pārliecība: vienalga, kas notiek ar mani, 

bet tajā apspiestībā atpakaļ es vairs neeju.” 

 

Žēl, ka bieži mēs neaptveram un nenovērtējam to, kas mums 

ir, bet gauţamies par to, kā trūkst. Šķiet, par šo atziņu mums 

katram ik pa brīdim derētu padomāt. 

 

Neatkarīga valsts ir vislielākā vērtība 

4.maija Deklarācijas kluba delegācija Igaunijas parlamenta sēžu zālē Igaunijas 

Neatkarības deklarācijas pieņemšanas 20.gadadienai veltītajā svinīgajā sēdē šā gada 

30.martā. No labās – Arnolds Bērzs, Dainis Īvāns, Juris Karlsons un Velta 

Čebotarenoka. 
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Pieteikties informatīvā izdevuma saņemšanai var IZM mājas lapā: http://izm.izm.gov.lv/izdevums.html 

Jautājumus rubrikai “Aktuālais jautājums”, kā arī komentārus, ieteikumus turpmāko izdevumu 

veidošanā un vērtējumu par mūsu izdevumu sūtiet Komunikācijas nodaļai: inta.stipniece@izm.gov.lv, tālr. 67047834 

Izdevums iznāk reizi mēnesī - mēneša pēdējā nedēļā. Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz informatīvo izdevumu ir obligāta. 
Copyright © Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, 2009 

Aktualitātes 

Lai iesaistītu Latvijas sabiedrību nacionālās identitātes 

un valstiskās apziņas stiprināšanā, tautas tradīciju un 

kultūras vērtību saglabāšanā, dokumentējot vēsturiskās 

liecības un privātās atmiņas par jau notikušajiem skolēnu 

dziesmu un deju svētkiem, savāktu un apkopotu cilvēku 

atmiņās palikušos skolēnu dziesmu un deju svētkus, IZM 

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar valsts institū-

cijām, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām, uzņē-

mējiem realizē projektu „Mantojums”. 

 

Atzīmējot skolēnu dziesmu un deju svētku piecdesmito gads-

kārtu, ikviens aicināts saglabāt liecības par jau notikušiem 

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem - doku-

mentēt svētkos jebkādā veidā iesaistīto cilvēku atmiņas. Pro-

jektā tika aicināti piedalīties svētku dalībnieki, vecāki, draugi 

un atbalstītāji, šoferi, pavāri, policisti, mediķi, skatītāji u.c.  

 

Materiālu vākšana un apkopošana notiek trīs daļās: 

Pirmā - piedzīvojuma stāsts "Tas notika dziesmu svētkos". 

Ikviens bijušais, esošais vai tikai topošais svētku dalībnieks 

aicināts iesūtīt sava neparastā, atmiņā palikušā piedzīvojuma 

vai notikuma aprakstu, fotogrāfijas, zīmējumus. 

 

Otrā - pētījums "Mana skola dziesmu svētku zīmē". Skolēni 

aicināti veikt materiālu izpēti un atlasi par savas skolas dzie-

dāšanas un dejošanas tradīcijām, mūzikas un deju skolotā-

jiem, skolēnu, skolotāju un absolventu jaunrades izpausmēm, 

kas saistītas ar svētkiem laikā no 1960. līdz 2010.gadam. 

 

Trešā - līdzdalība svētku gaidīšanā "Mēs veidojam dziesmu 

svētku avīzi". Skolēnu pašpārvaldes un citas radoši aktīvas 

skolēnu grupas aicinātas veidot skolas izdevumu speciālizlai-

dumus par gatavošanos Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 

deju svētkos. 

 

Piedzīvojuma stāstu "Tas notika dziesmu svētkos" un pētīju-

mu "Mana skola dziesmu svētku zīmē" iesūtīšanas termiņš 

noslēdzās aprīļa vidū un šobrīd iesūtītie darbi tiek apkopoti un 

sagatavoti prezentēšanai X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 

un deju svētkos un publicēšanai informatīvajos materiālos. 

Savukārt trešajā aktivitātē - "Mēs veidojam dziesmu svētku 

avīzi" – darbi jāiesūta līdz 20.maijam. 

 

Ar projektu "Mantojums" varēs iepazīties svētku laikā Rīgā, 

Vērmanes dārzā, no 8. līdz 11.jūlijam. Četros interaktīvajos 

stendos būs apkopotas atmiņas, pārdomas un pētījumi. Šajās 

dienās noritēs arī ceturtā aktivitāte - “Mans vēstījums Latvijas 

skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem”, kad ikviens dalīb-

nieks Vērmanes dārzā rakstiski varēs atstāt savu vēstījumu. 

Dokumentē vēsturiskās liecības par notikušajiem skolēnu dziesmu un deju svētkiem 

4.maijā notiks skolu pūtēju orķestru parāde  
 

4.maijā – Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20.gadadienā - Valsts izglītības satura cents 

organizē skolu pūtēju orķestru parādi un X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ietvaros defile 

finālkonkursu laukumā pie Brīvības pieminekļa. 

 

No plkst.11.00 līdz 12.00 septiņi Latvijas skolu pūtēju orķestri savas muzicēšanas un defile prasmes demonstrēs gan 

rīdziniekiem, gan pilsētas viesiem, gan starptautiskajai ţūrijai, kuras sastāvā ir Latvijas Bruņoto spēku štāba orķestra priekšnieks 

Dainis Vuškāns, Igaunijas Aizsardzības spēku orķestra galvenais diriģents Peeter Saan un Lietuvas Bruņoto spēku Goda sardzes 

bataljona orķestra priekšnieks Egidijs Ališausks. 

 


