Noslēgušies Latvijas Tautas frontes 25.gadadienai veltīties konkursi skolēniem
2013.gada 9.decembrī Kultūras pilī „Ziemeļblāzma” notika Valsts izglītības satura centra
(VISC) un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra (RIIMC) rīkoto Latvijas
Tautas frontes 25.gadadienai veltīto konkursu svinīgs noslēguma pasākums.
Pasākums pulcēja ap 600 dalībniekus – skolēnus – konkursu laureātus, viņu pedagogus,
konkursu organizētājus un viesus no daudziem Latvijas novadiem/pilsētām.
Svinīgajā sarīkojumā ar diplomiem un piemiņas veltēm tika apbalvoti radošo darbu konkursa
„Mans novads, mana pilsēta” 1.- 4.klasēm, prozas darbu konkursa „Manas ģimenes liecības” 5.9.klasēm un videointerviju konkursa „Tās dienas acīm” 10.-12.klasēm laureāti (laureātu saraksts
pielikumā). Pārējie konkursu dalībnieki saņēma speciāli šim pasākumam gatavotus pateicības
rakstus par ieguldīto darbu un piedalīšanos.
Pasākuma ieskaņā klātesošos uzrunāja VISC vadītāja vietniece Agra Bērziņa un RIIMC
direktore Signe Neimane. Sarīkojuma dalībniekus ar muzikāliem priekšnesumiem sveica un
priecēja Nacionālo bruņoto spēku Štāba orķestris un soliste Māra Upmane – Holšteina.
Pasākumu vadīja Valters Frīdenbergs.
Pasākuma ietvaros bija iespējas apskatīt skolēnu radošo darbu izstādi, iepazīties ar
veiksmīgākajiem prozas darbiem un videointerviju fragmentiem, cienāties ar siltu tēju un
dažādiem kārumiem un zem klajas debess baudīt kara lauka virtuves sarūpēto cienastu.
Kā atzina paši konkursu dalībnieki un viņu skolotāji, caur savu veicamo uzdevumu skolēniem
bija iespēja un nepieciešamība ielūkoties tajās vēstures lappusēs, kuras daudziem no mums šķiet
pašsaprotamas un personīgi piedzīvotas, taču jaunākajai paaudzei ir tālas un nezināmas,
apjaušamas tikai caur vecāku, vecvecāku un aculiecinieku stāstiem un dokumentētajām liecībām.
Konkursi ir palīdzējuši tuvināt paaudzes, labāk izprast vienam otru, apjaust tās vērtības un
ideālus, kuri bijuši Latvijas valsts atjaunotnes pamatā un kurus šodien ikdienas steigā un
labklājībā mēs mēdzam aizmirst.
VISC pateicas visiem konkursu un noslēguma pasākuma organizēšanā un norisē iesaistītajiem
par ieguldīto darbu un atsaucību, sarūpējot skolēniem un viņu pedagogiem brīnišķīgus svētkus.
Atgādinām, ka konkursam iesniegtos darbus var saņemt RIIMC, Kaņieru ielā 12, Rīgā, 3.stāvā,
304.telpā, kontakttālrunis 67105549.
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