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Radošais pasākums “Vārdi un darbi, kas
vieno” vienkopus pulcē profesionālās
izglītības
iestāžu
audzēkņus
un
pedagogus!

Valsts Izglītības satura centrs pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas cikla "Mana
Latvija 95" ietvaros organizēja radošo pasākumu profesionālās izglītības iestāžu
jauniešiem un pedagogiem „Vārdi un darbi, kas vieno…”, kura mērķis bija iesaistīt
profesionālās izglītības jauniešus nacionālās identitātes un valstiskās apziņas
stiprināšanā, tautas tradīciju un kultūras vērtību saglabāšanā un attīstībā, kā arī
popularizēt profesionālās izglītības sistēmu un interešu izglītības lomu Latvijā.
Vispirms svētki notika Latvijas vēsturiskajos novados: 2013.gada 23.aprīlī Kuldīgas
Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola uzņēma Kurzemes novadā un Rīgā
esošās profesionālās izglītības iestādes (piedalījās 390 dalībnieki no 10 profesionālās
izglītības iestādēm), 2013.gada 24.aprīlī Ogres Valsts tehnikums svētkus sarīkoja
Zemgales novadā un Rīgā esošo profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem un
pedagogiem (piedalījās 430 dalībnieki no 13 profesionālās izglītības iestādēm),
2013.gada 25.aprīlī Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikumā sabrauca Vidzemes un
Rīgā esošās profesionālās izglītības iestādes (piedalījās 374 dalībnieki no 12
profesionālajām izglītības iestādēm) un 2013.gada 26.aprīlī Malnavas koledža
sagatavoja gaišus svētkus Latgalē esošajām profesionālās izglītības iestādēm
(piedalījās 420 dalībnieki no 9 profesionālajām izglītības iestādēm).
Svētku dalībnieki skatītājus priecēja ar tautas deju, mūsdienu deju, koru, ansambļu,
vokāli instrumentālo ansambļu, teātru, pūtēju kolektīvu priekšnesumiem, kā arī sava
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amata prasmēm- krāšņiem, stilīgiem un mūsdienīgiem tērpu un frizūru
demonstrējumiem. Šie pasākumi notika arī radošās nedēļas RADI!2013 ietvaros.
Uz noslēguma pasākumu Balvos 2013.gada 6.un 7.jūnijā vienkopus pulcējās un savu
sniegumu rādīja 825 dalībnieki no 26 Latvijas profesionālās izglītības iestādēm, lai
kopā sanākot dziedātu, dejotu un sveiktu Latviju jubilejā.
6.jūnijā no plkst. 14:00 līdz 18:30 ikvienam bija iespēja apmeklēt radošās darbnīcas un
brīvdabas
koncertus
Balvu
Kultūras
un
atpūtas
centra
laukumā:
Barkavas Profesionālā vidusskola priecēja un apmeklētājiem mācīja, kā veidot
konfekšu pušķus un radīt interesantas mozaīkas no flīžu gabaliņiem, Bebrenes
Profesionālā vidusskola rādīja dekupāžas un floristikas darbnīcas.
Rankas Profesionālā vidusskola - pavāru darbnīcu, kurā visi apmeklētāji varēja
mieloties ar tradicionālām pankūkām un pēc Rankas audzēkņu īpašajām receptēm
gatavotās pankūkas, kā arī izmēģināt roku galdnieku darbnīcā. Jaungulbenes
Profesionālā vidusskola interesentus piesaistīja ar auto atgāžu regulējamām iekārtām
– bija iespēja automašīnām noteikt atgāzes, citā darbnīcā tika uzstādīta gaismu
regulējamā iekārta - automašīnām varēja pārbaudīt gaismas kūli. Iecienīta un
apmeklēta bija arī tūrisma darbnīca, kur katrs varēja mācīties, kā saplānot
pārgājienus, uzzināt skaistākās Latvijas dabas takas un daudzas citas interesantas
vietas. Daugavpils Valsts tehnikums lepojās ar drēbnieku radošo darbnīcu, mākslīgo
ziedu izgatavošanu.
Austrumlatgales Profesionālā vidusskola bija atvedusi koka mākslinieciskās apstrādes
darbnīcu un pavāru radošo darbnīcu. Viduslatgales Profesionālā vidusskola
apmeklētājiem piedāvāja meistardarbnīcu, kurā notika dažādas aktivitātes, kas sniedz
ieskatu floristikā, dažādās spēlēs, tūrisma aktivitātēs un automehāniķa darbos. Alsviķu
arodskolas darbnīcas nosaukums bija „Roku veiklība un prasme”, kur sava amata
prasmes demonstrēja galdnieku palīgi, apavu labotāji „Ādas apstrāde un ziedu
aplikāciju izgatavošana” un šuvēji „Es ar savu lakatiņu lepoties lepojos”.
Vakarā Balvu pilsētas estrādē notika pasākums „Sveicam Balvos” un dalībnieku
apbalvošana. Par labi padarītu darbu Valsts izglītības satura centrs katram
profesionālās izglītības iestāžu interešu izglītības pulciņam pasniedza pateicību un
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skolai dāvināja Latvijas valsts svētkos karogu. Apbalvošanas laikā modes demonstrēja
audzēkņi no Jelgavas Amatu vidusskolas, Rīgas Stila un modes profesionālās
vidusskolas, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola”.
Dažādus priekšnesumus un jaukus pārsteigumus sagādāja arī Mālpils Profesionālā
vidusskola, Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola, Saldus Profesionālā
vidusskola, Barkavas Profesionālā vidusskola, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma
profesionālā vidusskola, Malnavas koledža, Cēsu Profesionālā vidusskola, VSIA „Rīgas
Pārtikas ražotāju vidusskola”. Lai jaunieši vakarā varētu atpūsties, Balvu novada
pašvaldība nodrošināja balli, kurā koncertu sniedza arī paši svētku dalībnieki –vokāli
instrumentālie ansambļi no VSIA „Rīgas Pārtikas ražotāju vidusskola”, Priekuļu un
Jāņmuižas Valsts tehnikuma, Jaungulbenes Profesionālās vidusskolas, Austrumlatgales
Profesionālās vidusskolas.

7. jūnijā Balvu Kultūras un atpūtas centra laukumā, pievienojoties Ogres Valsts
tehnikuma dalībniekiem no improvizācijas teātra pulciņa, turpinājās radošās
darbnīcas un brīvdabas koncerti, kuri piesaistīja daudzu balveniešu interesi.
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Pateicībā par sirsnīgo uzņemšanu Balvos, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi un
pedagogi bija sagatavojuši Balvu novada pašvaldībai vides objektus, kuri tika izvietoti
Balvu pilsētas iedzīvotāju un viesu apskatei: Jelgavas Amatu vidusskola dāvināja Balvu
Mūzikas skolai metālā kaltu Nošu atslēgu, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma
profesionālā vidusskola - koka skulptūru, Malnavas koledža - lielus metāla ratus ar
ziedu statīviem un Priekuļu un Jāņmuižas valsts tehnikums - Balvu pilsētas simboluvilku.

Dienas otrajā pusē visi svētku dalībnieki devās gājienā cauri Balvu pilsētai uz estrādi.
Pie pieminekļa „Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem 1919.-1920.g."
jaunieši nolika ziedus, kas bija viens no emocionālākajiem brīžiem. Balvu estrādē
notika noslēguma koncerta „Vārdi un darbi, kas vieno...”, kurš režisores Marutas
Castrovas vadībā tika veidots kā krāsaina un spilgta kulminācija svētkiem. Koncertu
veidoja audzēkņu sagatavotās programmas no katra Latvijas vēsturiskā novada Kurzeme ar Laika ratu un Hercogu Jēkabu, Zemgale ar mīlestības tēmu un Rūdolfa
Blaumaņa lugu motīviem, Vidzeme ar Brīvības simbolu-Latvijas Valsts karoga teiku,
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Latgale ar Gaismas simbolu, jo Latvijā gaisma savu ceļu sākt Latgalē. Spītējot lietum,
kas dažbrīd patraucēja svētku gaisotnei, koncerts apliecināja, cik radoši, talantīgi,
izdomas bagāti un aizrautīgi ir profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi un viņu
skolotāji.
Valsts izglītības satura centrs izsaka pateicību visām profesionālās izglītības iestādēm,
kuras piedalījās radošajā pasākumā gan novados, gan noslēgumā, paldies Balvu
novada pašvaldībai, īpaši Intai Kaļvai par atbalstu un sadarbību, un liels paldies Balvu
Tālākizglītības un cilvēkresursu centra vadītājai, pasākuma „Vārdi un darbi, kas
vieno…” režisorei Marutai Castrovai!
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