Noticis Baltijas valstu skolēnu pašpārvalžu forums
„EJAM TĀLĀK PA BALTIJAS CEĻU”
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) sadarbībā ar Valsts izglītības satura
centru un Baltijas valstu izglītības iestādēm 2014.gada 6.-7.novembrī
Valmieras sākumskolā organizēja Baltijas valstu skolēnu pašpārvalžu forumu
„Ejam tālāk pa Baltijas ceļu”.

Pasākuma mērķi bija:
 veicināt jauniešu izpratni par Baltijas ceļa nozīmi Baltijas valstu
neatkarības atjaunošanā, kolektīvās atmiņas veidošanā un valstiskuma
stiprināšanā,
 aktualizēt skolēnu pašpārvalžu darbības nozīmi pilsoniskajā līdzdalībā
Baltijas valstīs,
 attīstīt turpmāku sadarbību starp Baltijas valstu skolēnu pašpārvaldēm.
Forumā piedalījās 120 dalībnieki: Latvijas, Lietuvas un Igaunijas izglītības
iestāžu skolēnu pašpārvalžu pārstāvji, viņu pedagogi-skolēnu pašpārvalžu
konsultanti un uzaicināties viesi – dažādu institūciju un organizāciju pārstāvji.
Priekšroka dalībai forumā tika dota izglītības iestādēm, kas darbojas UNESCO
Asociēto skolu projekta tīklā, un skolām, kas:
 iepriekš iesaistījušās ar UNESCO tēmām saistītās aktivitātēs;

 īstenojušas aktivitātes, kas saistītas ar kultūras mantojuma pieejamības
veicināšanu virtuālajā vidē, tostarp projektā „Baltijas ceļa stāsti”;
 skolēnu pašpārvalžu pārstāvji un/vai skolotāji, kas var brīvi sazināties
angļu valodā.

6.novembrī Igaunijas un Lietuvas foruma dalībnieki varēja izbaudīt Valmieras
Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes sagatavoto kultūras un atpūtas
programmu, nelielā ekskursijā iepazīstoties ar Valmieras pilsētu, Valmieras
muzeju, Vidzemes Olimpisko centru, Valmieras Mūzikas skolu, Valmiera Valsts
ģimnāziju un tās lepnumu – galeriju „Ledus pagrabs”. Pēc kopīgām vakariņām
ģimnāzijas zālē mājinieki bija noorganizējuši kopīgu iepazīšanās vakaru,
izmantojot dažādas neformālās izglītības metodes un aktivitātes.
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7.novembrī kaimiņvalstu viesiem un valmieriešiem pievienojās foruma
dalībnieki no Latvijas izglītības iestādēm. Foruma norise notika Valmieras
sākumskolā – šobrīd jaunākajā skolā Latvijā.

Forumu atklāja UNESCO LNK prezidente, Kultūras ministre Dace Melbārde,
kura pati ir mācījusies Valmierā un kuras uzrunā bija jūtama viņas personīgā
pieredze un emocijas, domājot par piederību savai dzimtajai vietai un valstij,
lepnums par to un pienākums stiprināt tautai nozīmīgas vērtības un iepriekšējo
paaudžu atstāto mantojumu.
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Jauniešus sveica un uzrunāja arī Valsts izglītības satura centra vadītāja
vietniece Agra Bērziņa un Valmieras pilsētas domes priekšsēdētajā vietnieks
Jānis Baiks.

Foruma dalībnieki uzklausīja ekspertu paneli „Baltijas ceļa vērtības”, kurā savās
zināšanās un pārdomās dalījās Toms Ķikuts no Latvijas Nacionālā vēstures
muzeja, Martin Andreller no Igaunijas Okupācijas muzeja un Latvijas vēstures
skolotāju biedrības pārstāve Danute Dūra.

Foruma laikā skolēniem bija iespējas stiprināt vēsturisko atmiņu, domājot par
Baltijas ceļa un trešās atmodas notikumiem, apliecināt savu patriotismu un
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piederības apziņu valstij, iesaistīties diskusijās un radošajās darba grupās, kur
tiks pārrunāti jautājumi par Baltijas valstu kopīgajiem vēsturiskajiem
notikumiem, paust savu attieksmi un izpratni par tiem, šobrīd sasniegto un
turpmākām iespējamajām aktivitātēm, kas rosinātu uz mērķtiecīgāku
pilsonisko līdzdalību, dažādām sabiedriskajām aktivitātēm, kurās jaunieši var
iesaistīties kopīgi, izmantojot sociālos medijus.
Pasākumu profesionāli un aizrautīgi vadīja Eiropas Kustība Latvijā prezidents
un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas loceklis Andris Gobiņš, tēmu
atklāsmei un mērķu veiksmīgākai īstenošanai izmantojot daudzveidīgas darba
formas un metodes. Foruma programma pievienota pielikumā.
Tā kā foruma darbs notika angļu valodā, tas bija izaicinājums skolēniem un
pedagogiem sevi apliecināt un pārbaudīt savas prasmes diskutēt, izteikt
viedokli par dzirdētiem un apzinātiem vēsturiskajiem aspektiem, pašreizējo
darbību skolēnu pašpārvaldē savā izglītības iestādē vai plašākā mērogā,
nākotnes iecerēm un perspektīvām. Pasākuma organizētājus iepriecināja
jauniešu parādītais sniegums, veiksmīgi tiekot galā ar pietiekami sarežģītajiem
uzdevumiem.

Foruma gaitā jaunieši varēja iepazīties ar pašu iepriekš veidotajiem video
pieteikumiem par Baltijas ceļa tēmu un dalīties pieredzē un iespaidos.
Nozīmīgākās vērtības, kuras dalībnieki varēja aizvest mājās no Baltijas valstu
skolēnu pašpārvalžu foruma, ir:
 izpratne par skolēnu pašpārvalžu lomu un iespējām skolā, pašvaldībā,
valstī;
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 savas vietas apziņa laikā un telpā:
o pagātne – vai es apzinos vērtības, par kurām cīnījušās un kuras
man atstājušas iepriekšējās paaudzes?
o tagadne – ko es ar šīm vērtībām varu un esmu gatavs darīt, ko es
jau daru?
o nākotne – kāda ir mana atbildība, iespējas mantotās vērtības
saglabāt, pilnveidot un nodot tālāk?
 jauni kontakti, pieredze, savu robežu un redzesloka paplašināšana un
sadarbība visdažādākajos līmeņos.
Foruma dalībnieki diskusijās atzina, ka kaut nedaudz no šīm vērtībām
pasākuma laikā noteikti ir guvuši, bet viennozīmīgi ieguvumi ir jauna, vērtīga
pieredze, idejas, pārdomas, jauni draugi un sadarbības partneri. Visu foruma
dalībnieku kopīgais fotomirklis un pēc tam piemiņai saņemtā fotogrāfija
atsauks atmiņā forumā dzirdēto un redzēto.
Forums noslēdzās ar Baltijas ceļa organizatores, Eiropas Parlamenta deputātes
Sandras Kalnietes videouzrunu, kuras galvenā atziņa bija par Baltijas valstu
vienotību un jaunās paaudzes atbildību Baltijas ceļa idejas nosargāšanā un
tālāknešanā.
Valsts izglītības satura centrs pateicas UNESCO LNK radošajai darba grupai,
Valmieras Valsts ģimnāzijai un tās direktoram Jānim Zemļickim, Valmieras
sākumskolai un tās direktoram Artūram Skrastiņam, izglītības iestādēm un
ikvienam foruma organizētājam un atbalstītājam, kuri nodrošināja foruma
sagatavošanu un norisi.

Evija Pelša
Valsts izglītības satura centra
Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente
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12:20

The Values of the Baltic Way: Civic Participation, Initiative and Determination,
Unity (continuation)
Registration for Evening Workshops

12:40

Group Photo of the Participants of the Forum

13:00

Lunch

GOING FURTHER ALONG THE BALTIC WAY
Workshops:
14:00

-

15:00

The Values of the Baltic Way and Activities of Student Self-governments Today;
The Cooperation among Student Self-governments on a National and International
(Baltic) Level
The Baltic Way and the Virtual Space
The 100th Anniversary of the Baltic States in 2018
Topic of Choice

Presentation of the Main Results and Discussion
Summary of the Forum

15:45

16:00

-

Senior Civil Servant of the National Centre for Education Mrs. Evija Pelša

-

Secretary General a.i. of the Latvian National Commission for UNESCO Mrs.
Baiba Moļņika

Greetings from the Student Self Government of the Valmiera Elementary School
Closure of the Forum

16:20

-

Principal of the Valmiera Elementary School Mr. Artūrs Skrastiņš

-

Principal of the Valmiera State Gymnasium Mr. Jānis Zemļickis

Organizers of the Forum:

Other supporters:

