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Informācija plašsaziņas līdzekļiem
2011.gada 14.decembrī, Rīgā
Notiks I kārtas noslēguma pasākums skolēnu un studentu radošo darbu konkursam
"Trešās atmodas pieredze manā novadā (1986 – 1991) - Latvijas paaudžu mantojums"
2011.gada 16.decembrī plkst.13.00 ar svinīgu apbalvošanas pasākumu Latvijas
Zinātņu akadēmijas Sapulču zālē, Akadēmijas laukumā 1, Rīgā noslēgsies skolēnu un
studējošās jaunatnes radošo darbu konkursa internetā "Trešās Atmodas pieredze manā novadā
(1986 – 1991) – Latvijas paaudžu mantojums" I kārta.
Konkurss ir veltīts Trešās atmodas sākotnes (1986) atcerei un valstiskās neatkarības
atgūšanas 20.gadskārtai. Tā mērķis ir rosināt jauniešus iepazīt latviešu pilsoniskās apziņas
atdzimšanas procesu atmodas laikā un, publicējot tās dalībnieku dzīvesstāstus, apliecināt
cieņu cilvēkiem, kuri veidoja Latvijas iedzīvotāju sabiedrisko stāju valstiskuma atjaunošanas
posmā un turpina veidot mūsdienās.
Konkursa organizatori ir biedrība "Virtuālā enciklopēdija", Valsts izglītības satura
centrs, Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete, Latvijas Zinātņu akadēmijas
Humanitāro zinātņu nodaļa un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. Konkursa
norisi atbalsta Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas
Universitātes Latvijas vēstures institūts, Rīgas Latviešu biedrība, Latvijas okupācijas izpētes
biedrība.
Konkursa dalībnieki ir Latvijas vidējās un augstākās izglītības iestāžu skolēni un
studenti. I kārtas noslēguma pasākumā aicināti piedalīties darbu autori un autoru komandas
kopā ar saviem pedagogiem.
I kārtas noslēguma sarīkojumu vadīs Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un
sociālo zinātņu nodaļas priekšsēdētājs, Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents
akadēmiķis Tālavs Jundzis un konkursa žūrijas komisijas vadītājas vietnieks, Latvijas Tautas
frontes priekšsēdētājs (1988-1990) Dainis Īvāns. Klātesošos ar uzrunu sveiks Eiropas
Parlamenta deputāte, interneta enciklopēdijas "Latvijas ļaudis" (www.gramata21.lv ) Trešās
atmodas vēstures projekta patronese, konkursa žūrijas vadītāja Sandra Kalniete un Rīgas
Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas rektore, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe
Dace Markus.
Ar konkursa žūrijas lēmumu klātesošos iepazīstinās Valsts Izglītības satura centra
direktora vietniece, Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta direktore, konkursa
žūrijas komisijas locekle Agra Bērziņa. Balvas I kārtas uzvarētājiem pasniegs konkursa
žūrijas komisija un atbalstītāju pārstāvji.
Pasākuma dalībniekiem tiks piedāvāts "brīvais mikrofons" – iespēja uzdot jautājumus
Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dalībniekiem, kā arī debatēs aizstāvēt konkursā
iesniegtā darba tēzes. Tāpat būs iespēja iepazīties ar "Virtuālās enciklopēdijas" jaunākajām
lappusēm, kuras, atspoguļojot jauno vēstures pētnieku veikumu, sagatavojusi biedrības
"Virtuālā enciklopēdija" valdes priekšsēdētāja Laura Kalinka.
Biedrības "Virtuālā enciklopēdija" iniciētie un sadarbībā ar Valsts izglītības satura
centru organizētie konkursi par Latvijas 20.gadsimta vēstures dažādiem posmiem un tajos
iesaistīto cilvēku dzīvesstāstiem ir kļuvuši par tradicionālu un labi pazīstamu pasākumu
daudzās Latvijas skolās. Šajā mācību gadā piedāvātais konkurss guvis īpaši plašu izglītības
iestāžu uzmanību, par ko liecina lielais pieteikto darbu skaits.

