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Apbalvo skolēnus pasākumu cikla „Mana Latvija” noslēguma sarīkojumā
8.novembrī Latvijas Kara muzejā svinīgā ceremonijā aizvadīts Valsts izglītības satura centra (VISC) rīkotais
skolēnu patriotisma un pilsoniskās audzināšanas pasākumu cikla „Mana Latvija” noslēguma sarīkojums.
Sarīkojuma laikā VISC sveica skolēnus un pedagogus, kā arī pateicās izglītības iestādēm par nozīmīgo veikumu
skolēnu patriotisma audzināšanā un līdzdalību projekta „Mana Latvija” pasākumos.
„Katru gadu cenšamies veidot pasākumus, kas simbolizē „Mana Latvija”. Ikviens no mums veido šo „savu Latviju”,
un visi kopā mēs esam atbildīgi par to, kāda būs šī Latvija. Veidojot šos pasākumus šajā svinīgajā gadā, gribējām,
lai Jūs varētu visiem parādīt, kāda tā [Latvija] ir mums, un, cik tā ir dārga”, savā uzrunā sacīja VISC vadītājs Guntis
Vasiļevskis.
Arī VISC vadītāja vietniece Agra Bērziņa savā novēlējumā uzsvēra paveiktā vērtību: „Katrs paveiktais darbs ir liels
ieguldījums, katrs darbs māca un mācās. Lai 2013.gadā, kad Latvija svin savu 95.dzimšanas dienu, šis ir Jūsu gads!
Lai šogad paveiktais Jums sniedz jaunas idejas!”
Viens no pasākumu cikla „Mana Latvija” notikumiem bija VISC rīkotais konkurss „Kas interesants skolas muzejā?”.
Tā mērķis bija aktualizēt skolas muzeja lomu un muzejpedagoģijas metožu izmantošanas iespējas izglītības
procesā, kā arī aicināt skolēnus aktīvai līdzdalībai un iniciatīvai skolas vides un tās vēstures veidošanā.
Skolēnu uzdevums bija sagatavot video/prezentāciju par minēto tēmu. Konkursam tika iesniegti 42 darbi no 39
izglītības iestādēm, pārstāvot 23 novadus/pilsētas.
Par veikumu pirmās pakāpes diplomi piešķirti: Alūksnes un Apes novada O.Vācieša Gaujienes vidusskolas 3.klases
skolēniem, J.Čakstes Liepājas 10.vidusskolas skolēniem, Preiļu novada Pelēču pamatskolas skolēniem.
Skolēniem pasniegtas VISC atzinības un pateicības raksti, kā arī dažādas piemiņas veltes.

Pasākumā sveikti arī vides interešu izglītības projekta - kustības „Zaļākai Latvijai” dalībnieki. VISC un SIA „Zaļā
josta” rosinātajai kustībai „Zaļākai Latvijai” ietvaros bērni un jaunieši no visas Latvijas veica darbus tīras Latvijas
vides veidošanā un savas dzīvesvietas apkārtnes sakopšanā - stādīja kokus, šķiroja atkritumus un iekopa atpūtas
vietas. Kopumā kustībai bija pieteikušies 49 kolektīvi, paveicot 85 darbus vides labā. Labākos ar īpašām balvām
pasākumā apbalvoja SIA „Zaļā josta”.
Muzikālo sveicienu sarīkojumā nodrošināja Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzijas vokālais ansamblis (vadītāja Maija
Feldmane) un Rīgas 6.vidusskolas simfoniskais orķestris (vadītājs Haralds Bārzdiņš).
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Tikmēr sveicot Latvijas 95.gadadienā, VISC izglītības iestādēm dāvināja filmu „Vienīgā fotogrāfija”, kurā atklāti
notikumi, kas iemūžināti Viļa Rīdzenieka pazīstamajā fotogrāfijā no Latvijas valsts proklamēšanas pasākuma
1918.gada 18.novembrī.
Jau iepriekš informēts, ka VISC sadarbībā ar izglītības iestādēm, pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām,
gatavojoties Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai, 2012.-2013.gadā rīkoja aktivitātes, piedāvājot
daudzveidīgas iespējas bērniem un jauniešiem atbilstoši viņu spējām, interesēm un talantam iesaistīties minētajā
projektā – piedalīties mūzikas, dejas, teātra, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas un vides konkursos, pētīt savas
ģimenes un dzimtas likteņgaitas, savas skolas un novada/pilsētas vēsturi, ievērojamu cilvēku dzīvesstāstus.
Pasākumu cikla „Mana Latvija” ietvaros 2013.gada novembrī VISC organizē vairākus noslēguma pasākumus. Ir
aizvadīts skatuves runas un literāro uzvedumu „Ievelc dziļā elpā savu Latviju” noslēguma sarīkojums 10.-12.klašu
laureātiem. Līdz 20.novembrim Rīgas Kongresu namā būs skatāma interešu izglītības mākslas pulciņu audzēkņu
darbu izstāde „Kur saulīte rotājās”. Savukārt 20.novembrī plkst.14:00 Rīgas Latviešu biedrības namā notiks
skatuves runas un literāro uzvedumu „Ievelc dziļā elpā savu Latviju” 1.-9.klašu laureātiem un vizuālās un vizuāli
plastiskās mākslas konkursa „Kur saulīte rotājās” noslēgums.
Pasākuma fotogalerija.
Papildus informācijai:
Diāna Ļaha
VISC sabiedrisko attiecību speciāliste,
Tālrunis: 67212415
e-pasts: diana.laha@visc.gov.lv
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