VALSTS IZGLĪTĪBAS SATURA CENTRS
www.visc.gov.lv

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
2014.gada 21.augustā, Rīgā

VISC aicina izglītības iestādes iesaistīties Baltijas ceļa 25.gadadienas pasākumos
Lai sekmētu skolēnu līdzdalību Baltijas ceļa 25.gadadienas atceres norisēs un iesaistītu viņus kolektīvās atmiņas
saglabāšanā, veidošanā un pēctecības nodrošināšanā, Valsts izglītības satura centrs (VISC) aicina izglītības
iestādes īstenot Baltijas ceļa stundas organizēšanu izglītības iestādēs.
Baltijas ceļa stundas organizēšana izglītības iestādēs ir plānota 2014.gada septembra sākumā, atceroties
23.augusta notikumus 1939.gadā un 1989.gadā, tiekoties ar Baltijas ceļa dalībniekiem un godinot brīvības
cīnītājus, tādējādi stiprinot bērnos un jauniešos patriotisma jūtas un valstisko apziņu.
Savukārt UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar partneriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā īsteno projektu
„Baltijas ceļa stāsti”. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par Baltijas ceļa notikumiem caur dzīvo vēsturi
– Baltijas valstu iedzīvotāju stāstiem, kas apkopoti sadarbībā ar atmiņas institūcijām, izglītības iestādēm,
bibliotēkām un citiem interesentiem, nodrošinot to pieejamību interneta vietnē www.thebalticway.eu un
aktualizējot tos virtuālajā vidē. Šī projekta ietvaros Valmierā 6.-7.novembrī ir ieplānots Baltijas valstu skolēnu
pašpārvalžu līderu forums „Ejam tālāk pa Baltijas ceļu”, kura laikā jaunieši diskutētu par pagātnes notikumu
sasaisti ar tagadni un veidotu kopīgu skatījumu sadarbībai nākotnē.
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija ir sagatavojusi metodisku atbalsta materiālu-prezentāciju, kuru var izmantot
izglītības iestādes organizētajos pasākumos.
Atgādinām, ka šogad aprit 25 gadi, kopš Baltijas valstu ļaudis 1989.gada 23.augustā vienojās unikālā un miermīlīgā
masu demonstrācijā, kuras laikā vairāk nekā miljons cilvēku sadevās rokās, lai veidotu 600 km garu cilvēku ķēdi
caur trijām Baltijas valstīm, vienojot Igauniju, Latviju un Lietuvu centienos pēc brīvības. Baltijas ceļš bija
apbrīnojama solidaritātes akcija, kas piesaistīja lielu uzmanību visā pasaulē. 2009.gadā nozīmīgākie dokumenti par
šo notikumu tika iekļauti UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā Latvijas, Lietuvas un
Igaunijas kopīgi sagatavotā nominācijā „Baltijas ceļš - cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības”.
Atceroties šo unikālo notikumu, ministrijas, pašvaldības, muzeji, bibliotēkas, skolas un citas organizācijas plāno
dažādus pasākumus Latvijā – koncertus, velomaratonus, izstādes, stāstu vakarus, filmu seansus, nodarbības u.c.
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