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Cienījamie skolotāji!

Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs ir sagatavojis metodisku ieteikumu „Svinēsim valsts svētkus!”, kas 
Jūs rosinās meklēt jaunas idejas un metodes savā darbā, domājot par skolēnu patriotisma veicināšanu un 
pilsonisko audzināšanu.

Skolotāji jau šobrīd daudz darījuši un dara, lai skolēni izjustu piederību savai skolai, dzimtajai pilsētai, 
pagastam, savai tautai un zemei. Gatavojoties Latvijas Republikas 90.gadadienai un svinot valsts svētkus, tas 
bija īpaši jūtams. Vērtīgi ir iepazīties arī ar citu kolēģu pieredzi un pārdomām un dalīties savā labajā praksē, 
jo iesāktais arī pēc svētkiem turpināms rūpīgā, pārdomātā ikdienas darbā. 

Izsakām pateicību visiem šī metodiskā līdzekļa autoriem, kuri atsaucās aicinājumam piedalīties 
Valsts jaunatnes iniciatīvu centra organizētajā metodisko izstrādņu skatē un veidot skolotāju pieredzes 
apkopojumu.

Agra Bērziņa
Valsts jaunatnes iniciatīvu centra direktore  
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IEVADS

2008.gads Latvijas valstij bija īpašu jubileju un notikumu gads, jo svinējām Latvijas Republikas 
proklamēšanas 90.gadadienu, atzīmējām vairāku nozīmīgu valsts institūciju, kas radušāss reizē ar mūsu valsti, 
dibināšanas gadadienas, Latvijas Tautas frontes divdesmitgadi, kā arī divu izcilu latviešu dzejnieku I.Ziedoņa 
un O.Vācieša dzimšanas dienas un izcilā latviešu tēlnieka, Brīvības pieminekļa un Brāļu kapu memoriālā 
ansambļa autora, K. Zāles 120 gadu atceri.     

Gatavojoties mūsu valsts svētkiem, Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs 
sadarbībā ar rajonu/pilsētu pašvaldībām un izglītības iestādēm organizēja pasākumu ciklu „Tu esi Latvija”. 
Projekta nosaukumā ir izmantoti O.Vācieša vārdi, kas uzrunā ikvienu – kā lielu, tā mazu – un aicina, apzinoties 
piederību šai zemei, uzņemties atbildību par sevi, savu dzīvi, savu Latviju:  

                       „Šo pašu svētāko
  Tu neaizmirsti:
  Vai celies debesīs,
  Vai jūras dzīlēs nirsti,
  Vai draugu pulkā
  Dali savu prieku,
  Vai viens pats satiecies
  Ar pretinieku – 
  Tu esi
  Latvija!”
Šajā straujajā un sarežģītajā ekonomisko un sociālo pārmaiņu laikā būtiski ir jaunajā paaudzē stiprināt 

nacionālo identitāti, demokrātijas vērtības, valsts ideālus, izjust gandarījumu par jau sasniegto un nenobīties 
no vēl darāmā. 

Dzimtenes mīlestība sākas ar bērna mīlestību uz savu ģimeni, mājām un dzimto pusi. Piederības izjūta 
skolai un lepnums par to, ka esi tās daļa, palīdz jaunajam cilvēkam izaugt par savas zemes patriotu un savas 
valsts pilsoni, kurš izjūt cieņu pret Latvijas dabas skaistumu, vēstures mantojumu, tradīcijām un kultūras 
vērtībām.

Šobrīd svarīgi ir ne tikai saglabāt pagātnes mantojumu, bet mudināt jauno paaudzi radīt jaunas vērtības, 
popularizēt tās un dokumentēt kā liecības, kas paliks nākamajām paaudzēm. 

Skolēnu līdzdalība skolas, sabiedrības un valsts dzīvē veicina viņu pilsonisko apziņu un aktivitāti. 
Neformāla un brīvprātīga, radoša un mērķtiecīga gatavošanās svētkiem un līdzdalība valstij nozīmīgos 
notikumos ir veids, kā izkopt bērnos un jauniešos piederības, vajadzības un vienotības izjūtu.

Pasākumu ciklu „Tu esi Latvija” veidoja četru aktivitāšu bloki: „Skani, Latvija!”, „Zaļo, Latvija!”, 
„Izzini Latviju!” un „Svini Latvijas svētku dienu!”. Ikvienam skolēnam bija dota iespēja piedalīties projektā 
atbilstoši viņa interesēm, spējām, talantiem. Skolēni varēja iesaistīties dažādās aktivitātēs kultūrizglītības 
jomās (dziesma, deja, teātris, vizuālā un lietišķā māksla), ar Latvijas vēsturi un novadpētniecību saistītajos 
projektos (ģimenes, skolas, novada, tautas tradīciju un cilvēku likteņgaitu izzināšana) un vides sakopšanas un 
saglabāšanas projektos (koku stādīšana, apkārtnes labiekārtošana, piemiņas vietu sakopšana). 

„Tu esi Latvija” ietvaros tika organizēta arī pedagogu metodisko izstrādņu skate – izstāde, lai apzinātu 
un popularizētu labās prakses piemērus skolēnu pilsoniskajā un patriotiskajā audzināšanā. Apmeklējot izstādi 
un iepazīstoties ar metodiskajiem materiāliem, skolotāji varēja gūt jaunas ierosmes, idejas un praktiskus 
padomus gan svinīgu pasākumu organizēšanā, gan mācību un audzināšanas stundu veidošanā, gan dažādu 
erudīcijas konkursu un viktorīnu izstrādē.

Rakstu krājums „Svinēsim valsts svētkus!” ir tapis kā metodiskais materiāls, izmantojot skolotāju 
darba pieredzē gūtās atziņas un ieteikumus. Skolotāji dalās savā redzējumā, kā padarīt valsts svētkus skolēniem 
emocionāli tuvus un interesantus, priecīgus un krāsainus. Viņi piedāvā daudzveidīgas darba metodes, formas 
un paņēmienus, cenšoties izvairīties no stereotipiska, vienveidīga un garlaicīga skatījuma uz nopietnām lietām. 
Protams, patriotiskās audzināšanas kontekstā ir jābūt tradicionālai, atpazīstamai simbolikai un vērtībām ko 
var saukt par mūžīgām un kas vienmēr jāatgādina. Taču jāpatur prātā – jaunā paaudze jāuzrunā mūsdienīgi, 
inovatīvi un interesanti, ļaujot tai pašai radoši izpausties un apliecināties. 

Krājuma veidotāji rosina skolotājus, sadarbībā ar skolēniem, ikvienā skolā veidot tādus valsts svētku 
brīžus, kas paliek atmiņā un dara dzīvi gaišāku un labāku, bet ikdienas darbā pārdomāti un neuzbāzīgi katrā 
mācību stundā un ārpusstundu pasākumā audzināt skolēnus par krietniem Latvijas pilsoņiem.

Astra Aukšmuksta,  
Valsts jaunatnes iniciatīvu centra 

direktores vietniece 
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PAR SVĒTKU,  ATCERES UN ATZĪMĒJAMĀM DIENĀM

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” noteikt

1) par svētku dienām
1. janvāri Jaungada dienu;
Lielo piektdienu un pirmās Lieldienas, un otro Lieldienu dienu;

1. maiju Darba svētkus, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas 
dienu;

4.maiju Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienu
maija otro svētdienu – Mātes dienu;

Vasarsvētkus;
23. jūniju Līgo dienu;
24. jūniju Jāņu dienu (vasaras saulgriežus);
18. novembri Latvijas Republikas proklamēšanas dienu;
24., 25. un 26.decembri Ziemassvētkus (ziemas saulgriežus);
31. decembri Vecgada dienu.
Pareizticīgie, vecticībnieki un pie citām konfesijām piederošie ticīgie Lieldienas, Vasarsvētkus un 
Ziemassvētkus atzīmē šo konfesiju noteiktajās dienās.
Ja svētku dienas – 4. maijs un 18. novembris – iekrīt sestdienā vai svētdienā, nākamo darbdienu nosaka par 
brīvdienu.

2) par atceres un atzīmējamām dienām
20. janvāri 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres dienu;
26. janvāri Latvijas  Republikas  starptautiskās  (de jure) atzīšanas dienu;
8. martu Starptautisko sieviešu dienu;
25. martu komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu;
8. maiju nacisma  sagrāves  dienu un otrā pasaules kara upuru piemiņas dienu;
9. maiju Eiropas dienu;
15. maiju Starptautisko ģimenes dienu;
1. jūniju Starptautisko bērnu aizsardzības dienu;
14.jūniju komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu;
17. jūniju Latvijas Republikas okupācijas dienu;
22. jūniju Varoņu piemiņas dienu (Cēsu kaujas atceres dienu);
4. jūliju ebreju tautas genocīda upuru piemiņas dienu;
jūlija otro sestdienu - Jūras svētku dienu;
11. augustu Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas dienu;

21. augustu
Konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas valstisko statusu“ 
pieņemšanas un Latvijas Republikas faktiskās neatkarības atjaunošanas 
dienu;

1. septembri Zinību dienu;
22.septembri Baltu vienības dienu;
oktobra pirmo svētdienu – Skolotāju dienu;
11. novembri Lāčplēša dienu;
decembra pirmo svētdienu  –  pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru 
piemiņas dienu. 
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PILSONISKĀS UN PATRIOTISKĀS AUDZINĀŠANAS INTEGRĒŠANA PEDAGOĢISKAJĀ 
PROCESĀ

Skolas pedagoģiskajā procesā mācību un audzināšanas darbs ir nedalāms, un patriotiskā audzināšana ir 
jāuztver kā šī procesa komponents. Sabiedrībā, un tostarp arī profesionālajā pedagoģijā, ir iesakņojies stereotips 
– patriotiskā un pilsoniskā audzināšana sasaistāma tikai ar konkrētiem vēstures notikumiem, valsts simboliem, 
rituāliem, kas savukārt apgūstami tikai vēstures, ģeogrāfijas un literatūras stundās. Pieredze jau ir apliecinājusi, 
ka patriotisms nav ne iemācāms, ne ieaudzināms. Tas nozīmē, ka ikvienā mācību stundā, ārpusstundu un 
ārpusskolas pasākumā var mērķtiecīgi integrēt valstiskās un patriotiskās audzināšanas elementus. Apkopojot 
2008.gadā Valsts jaunatnes iniciatīvu centra organizētās pedagogu metodisko izstrādņu skates dalībnieku 
devumu patriotiskās audzināšanas darba pilnveidē, izkristalizējās vairāki pamatprincipi.

Plānošanai jābūt ilgtermiņā (vismaz mācību gada garumā). Jebkuram valstiska satura 1. 
pasākumam (valsts gadadienai, atceres vai piemiņas dienām) ir jābūt mērķtiecīgam pasākumu 
kompleksa noslēgumam, kurā tiek vērtēts mazās sabiedrības (klases, komandas, skolas) devums 
un sasniegumi. 
Šī principa īstenošanā Latvijas pedagogi piedāvā visai dažādas darba formas. Novatorisks ir Ropažu 

vidusskolas pedagoģes Laimas Baltiņas piedāvātais materiāls „„Par Latviju”. Metodisks materiāls klašu 
audzinātājiem un matemātikas skolotājiem”, kurā kā vienojošais (integrējošais) elements ir matemātika. Uz 
matemātisko aprēķinu bāzes skolēni paralēli apgūst tēmas: „Latvijas gadadiena” (matemātika jaunākajām 
klasēm), „Latvijas pilsētu dibināšana” (matemātika 5.klasei), „Senā Ropažu pils” (ģeometrija 9. klasei). Kā 
paralēla audzināšanas forma tik izmantotas klases stundas, kuru tēmu („Viktorīna par Latviju” (6.klasei), 
Lāčplēša diena (7.klasei), „Veltījums Latvijai” (9.klasei)) izklāstā arī tiek izmantotas matemātikas zināšanas 
un prasmes. Noslēgumā tiek veikts tests „Ko tu zini par Latviju?” visu vecumposmu skolēniem. Šajā gadījumā, 
izmantojot matemātiku kā dominanti, ar dažādām darba formām tiek realizēti vairāki citi uzdevumi – zināšanu 
pilnveide vēsturē un ģeogrāfijā, kā arī patriotiskā audzināšana, kas rada emocionālu attieksmi, paspilgtinot 
klases stundu organizēšanas daudzveidību.

Līdzīgu principu iepriekš aplūkotajai integrētajai pieejai izmanto arī Rēzeknes Poļu vidusskolas 
pedagoģe Bernadeta Geikina-Tolstova darbā „Pilsoniskās audzināšanas aktivitātes skolā (klases stundas 
un mācību stundas)”, kā dominanti izvēloties cilvēka vērtību sabiedrībā. Aplūkojot tēmas „Klase – daudzi 
„ES”” (1.klase), „Ar ko var lepoties Latvija?” (2.klase), „Pilsēta, kurā mēs dzīvojam” (3.klase), „Ceļojums 
uz Eiropas Savienību”, (4.klase), „Patvērums” (9.klase), „Es – Latvijas pilsonis” un „Integrēta sabiedrība” 
(12.klase), cilvēka personības vērtība un attīstība tiek vērtēta ētiskajā, sociālajā, pilsoniskajā un globālajā 
aspektā. Dominējošā ir klases stunda, kurā, variējot ar metožu, uzskates, darba formu dažādību, integrē gandrīz 
visu mācību priekšmetu satura elementus (valoda, vēsture, ģeogrāfija, mūzika, mājturība, vizuālā māksla, 
dabaszinības). Plašākā nozīmē – šajā pasākumu plānojumā pilsoniskā un patriotiskā audzināšana ir galvenais 
uzdevums, kurā atklājas cilvēka un sabiedrības savstarpējās attīstības ieinteresētības un pretrunu aspekti. 

Abos gadījumos pasākumi ir plānoti noteiktam laika periodam un veido sistēmu, kurā pilsoniskās 
un patriotiskās audzināšanas realizēšanai pamatā tiek izmantotas divas darba formas – mācību stundas un 
klases stundas. Atšķirīgas ir pieejas: Ropažu vidusskolas pedagogi kā dominanti izmanto matemātikas satura 
apguvi, kurā integrē pilsoniskās audzināšanas elementus. Metožu dažādošanai un attieksmju nostiprināšanai 
veiksmīgi tiek izmantotas arī klases stundas. Pilsoniskā audzināšana realizējas kā viens no uzdevumiem 
(bet ne galvenais). Savukārt Rēzeknes Poļu vidusskolas pedagogu izstrādātajā materiālā dominante ir 
cilvēka personība valstiskās un patriotiskās audzināšanas kontekstā. Pamatā tiek izmantotas klases stundas 
daudzveidīgās iespējas nostiprināt mācību procesā iegūtās zināšanas, pastiprinot to personīgo un sabiedrisko 
nozīmīgumu. 

Plānojot atsevišķus pasākumus, pilsoniskajai audzināšanai ne vienmēr jābūt kā vienīgajam 2. 
vai galvenajam uzdevumam. Būtiski ir aktualizēt bērnu un jaunieši pieredzi, veicinot pozitīvi 
vērtējošu attieksmi pret daudzveidīgām sabiedrības norisēm. Līdztekus, plānojot dažādas 
darba formas, nedrīkstētu pazaudēt vienojošo dominanti, kas iekļauta tēmas pieteikumā un tiek 
akcentēta noslēgumā.
Plašu un daudzpusīgu pilsoniskās audzināšanas darba materiālu „Pilsoniskās audzināšanas pasākumu 

plānošana, scenāriji” piedāvā J. Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas pedagoģe Selga Veita. Neraugoties uz 
dažādību, pasākumi, kas notikuši vairāku gadu garumā, mērķtiecīgi sadalīti vairākos blokos, aptverot skolai, 
pilsētai un valstij svarīgākos notikumus: J.Čakstes dzimšanas diena, Liepājas pilsēta, Latvijas valsts, akcija 
„Atver savu sirdi”. Šajos blokos ietvertās darba formas ir aktualizētas divos virzienos:

notikuma personīgais nozīmīgums (konkursi, tikšanās, izstādes, svētku koncerti u.c.), kas, skolēniem • 
līdzdarbojoties, attīsta izziņas interesi, veicina emocionālo atbildību un piederību savai klasei, skolai, 

PIL
SO

N
ISK

Ā
S U

N
 PAT

R
IO

T
ISK

Ā
S A

U
D

Z
IN

Ā
ŠA

N
A

S IN
T

E
G

R
Ē

ŠA
N

A
 PE

D
A

G
O

Ģ
ISK

A
JĀ

 PR
O

C
E

SĀ



8

pilsētai, valstij;
notikuma sabiedriskā vērtība – pasākumi piemiņas vietās, piemiņas brīži, svētku pasākumi, kas notiek • 
ārpus skolas vides, radot emocionālo pamatu sabiedrības kopībai. 

Arī katra bloka ietvaros pasākumu dažādībai ir mērķtiecīga sistēma: 
zināšanas un izziņu veicinošie (konkursi: „Mana Latvija”, „Apceļosim Latviju”, ”Ceļojums pa Latvijas • 
vēstures kambariem”, „Eiropas Savienība”, „Liepājai -380”, radošo darbu konkurss „Es lepojos..”, 
„Muzikālā Latvija”; izstādes: seno lietu izstāde, skolas muzeja materiālu izstāde, novēlējumu un 
zīmējumu izstāde u.c.); 
emocionālo piederību un atbildību veicinošie (koncerti, piemiņas brīži, rituāli vēsturiski vai emocionāli • 
nozīmīgās vietās). 

 Būtībā nav tik svarīgi, cik daudz un dažādas audzināšanas formas tiks izmantotas pasākumu kompleksā 
– to vislabāk zinās paši organizētāji, bet audzinošā mērķa sasniegšanā nozīmīgs, pat obligāts, nosacījums ir 
apkopojums (koncerts, svinīgā līnija), kurā atspoguļotos paveiktā individuālā un sabiedriskā vērtība. 

Plānojot audzināšanas darbu kā dažādu pasākumu kompleksu, pozitīvi ir tas, ka iespējama gandrīz 
neierobežota audzināšanas formu dažādība, kas neizslēdz, bet arī pārsniedz mācību stundas noteiktos rāmjus, 
turklāt, tas paplašina arī skolu robežas, ļaujot iesaistīt apkārtējās sabiedrības un fiziskās vides audzinošās 
iespējas. Tomēr pastāv arī zināmi riska faktori:

Daudzajos, atsevišķajos pasākumos ir lielāka iespēja pazaudēt dominanti, vienojošo mērķi;• 
Šādi pasākumi prasa izkoptas, dažos gadījumos pat visai sarežģītas organizatoriskā darba prasmes. • 
Tādēļ pastāv reāla varbūtība, ka to organizēšanā iesaistīsies ierobežots daudzums skolēnu, kamēr lielais 
vairums veidos „pasīvos klausītājus vai skatītājus”. Paredzot ļoti dažādas un dinamiskas audzināšanas 
darba formas, ir jāprognozē iespēja kaut fragmentārai visu dalībnieku līdzdalībai un līdzatbildībai. 

Pilsoniskajā un patriotiskajā audzināšanā veiksmīgi izmantojamas ar skolas pedagoģisko 3. 
procesu tieši nesaistītas iespējas, kuru specifiskās pamatfunkcijas ļauj pilnveidot un padziļināt 
audzināšanas saturu un dažādot formas. 
Tās ir bibliotēkas, novadpētniecības muzeji, sporta, tūrisma klubi, dažādas sabiedriskas organizācijas. 

Dažādās iespējas labi atklāj Liepājas rajona Purmsātu speciālās internātpamatskolas pedagoģes Dzidras 
Varanauskas darbs „Purmsātu speciālās internātpamatskolas novadpētniecības muzeja darbība skolēnu 
izaugsmes un izziņas procesa veicināšanā” un Bērnu un jauniešu centra  „Zolitūde” pedagoģes Silvijas 
Apses darbs „Dienas atpūtas nometne „Es dzīvoju Latvijā””. Abi izvēlētie darbi ir atšķirīgi sava statusa 
un pamatfunkciju ziņā, tādēļ jo būtiski ir izvērtēt dominējošās darba formas maksimāli pozitīva rezultāta 
veicināšanai. 

Novadpētniecības muzeji parasti veidojas ilgstošā laika periodā. Materiālu uzkrāšana un apkopošana 
jau pati par sevi saistās ar skolas, pagasta, pilsētas vēsturisko un sabiedrisko norišu izpēti un ir viena no 
pilnvērtīgākajām patriotiskās audzināšanas darba formām. 

Purmsātu muzeja darbs tiek organizēts vairākos virzienos:
muzeja ekspozīcija: pagasta kultūrvēsturiskais mantojums un personālijas;• 
uz muzeja iestrādņu bāzes realizētie projekti: ”No pagātnes caur tagadni uz nākotni” (mērķis – • 
pagasta dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana); „Caur kultūru pasaulē” (mērķis – bērnu 
ar speciālajām vajadzībām integrēšana sabiedrībā); „Skolas 150 gadu jubileja”; „Izzināsim brīvības 
cīnītāja Jāņa Dobeļa dzīvi” (mērķis – brīvības cīņu vietu un ar tām saistīto novadnieku apzināšana);
mācību stundas un nodarbības novadpētniecības muzejā. Muzeja vide palīdz radīt emocionālo fonu • 
mācību stundām, pasākumiem, pieļauj eksponātu metodisko lietojumu. 
Novadpētniecības muzeju, arī bibliotēku izveides mērķi jau pēc būtības ir orientēti sabiedrības sociālās 

kultūras vērtību uzkrāšanā un uzturēšanā. Atbilstīgas audzināšanas darba formas tiek mērķtiecīgi orientētas 
esošo resursu izmantošanā un pilnveidē. Bieži vien tie ir apjomīgi ilgtermiņa pasākumi – projekti, akcijas. 
Pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas uzdevumu realizēšanā svarīgi ir tas, ka šādas formas pasākumos (ne 
tikai svētkos, bet arī talkās, akcijās, citās aktivitātēs) tiek iesaistīta vietējā sabiedrība – ģimene, pašvaldības 
iestādes, pagasta iedzīvotāji. 

Vēsturiski īpaša vieta ārpusskolas audzināšanas darbā tiek ierādīta dažādām organizācijām, kuru 
darbības mērķos tiek iestrādāti pilsoniskās un patriotiskākas audzināšanas elementi. Latvijā  populārākās no tām 
ir: skauti, gaidas, mazpulcēni, jaunsargi u.c. Šo organizāciju darba pieredzē tiek izmantotas dažādas efektīvas 
audzināšanas darba formas, no kurām īpaši populāras ir nometnes. Tomēr iesaistīšanās šajās organizācijās ir 
ierobežota, tādēļ uzmanības vērta ir dienas atpūtas nometnes pirmsskolas vecuma bērniem „Es dzīvoju Latvijā” 
pieredze. Ņemot vērā vecumposma attīstības īpatnības, pilsoniskās audzināšanas elementi tiek integrēti aktīvās 
darbības formās (rotaļās). Desmit nometnes dienām tiek paredzētas šādas tēmas: „Latvijas valsts simbolika”, 
„Latvijas flora”, „Latvijas fauna”, „Latvijas svētki”, „Rīga”, „Mēs dzīvojam pie jūras”, atbilstīgi kurām tiek 
organizētas darbnīcas (mūzikas, zīmēšanas, pērļu vēršanas, latviešu valodas, rokdarbu), sava mikrorajona 
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iepazīšana un uzkopšana, kā arī tematiskas ekskursijas uz Daugavas muzeju un noslēgumā – uz kino pilsētu 
„Cinevillu”. Šāda veida nometnēs audzināšanas darba formas ir elastīgākas, vairāk tiek orientētas uz pozitīvu 
emocionālo attieksmju rosināšanu. Patriotiskajā audzināšanā tās īpaši ieteicamas pirmsskolas un jaunākā 
skolas vecuma bērniem, kā arī pagarināto dienas grupu un korekcijas klašu audzēkņiem.

Pilsoniskā (valstiskā) un patriotiskā audzināšana ir nedalāma audzināšanas procesa sastāvdaļa, un tās 
integrētais mērķis ir sociālā aktivitāte un sabiedrisko (valstisko) vērtību personiskais nozīmīgums. 

Ar minēto pedagogu izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem var iepazīties Valsts jaunatnes iniciatīvu 
centrā.

Secinājums. 
Pilsoniskā un patriotiskā audzināšana integrējama gan mācību stundu saturā, gan ārpusstundu un 

ārpusskolas pasākumos. Šis process veicams ilgtermiņā, izvēloties dažādas darba formas, paturot prātā un 
nepazaudējot vienojošo dominanti. 

Staņislava Marsone,
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas lektore, 

VJIC metodiskās izstrādņu skates vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja
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VALSTS SVĒTKU SARĪKOJUMU SCENĀRIJI

Viena no skolēnu pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas formām ir skolas sarīkojums. 
Tas ir viens no vecākajiem kultūras elementiem, kurš pārmantots no paaudzes paaudzē un ir sabiedrības 

sociālās eksistences obligāts nosacījums. Sarīkojums ir pretstats ikdienas nodarbēm, tā apmeklējums nav 
obligāts. Skatītājs, piedaloties sarīkojumā, gūst emocionālu baudījumu. Emocionalitāte rodas jau no iespējas 
svinēt, atrasties tiešā harmoniskā kontaktā ar citiem, no apziņas, ka sagaidāms īpašs garīgs pacēlums, kas ļauj 
atbrīvoties no ikdienas rutīnas jau pirms sarīkojuma. Sarīkojuma veidotājiem ir ļoti būtiski neradīt vilšanos 
skatītājos, nesabojāt iepriekš izveidojušos noskaņojumu. Tādēļ sarīkojuma saturu nepieciešams veidot tā, 
lai tas sniegtu garīgas vērtības, veidotu ideālus, nostiprinātu ētiskos un estētiskos pamatprincipus, palīdzētu 
izkopt sarīkojuma dalībnieku gaumi un sniegtu pozitīvas emocijas.

Visgrūtākais sarīkojuma veidotājiem ir atrast atbilstošu tēmu un to piepildīt ar pilnvērtīgu saturu. 
Jāatceras, ka satura pamatā ir reālās dzīves notikumi un fakti (pagātnes, tagadnes vai iespējamās nākotnes). Tie 
padarīti emocionālāk uztverami, izmantojot mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus (mūziku, dziesmas, dejas, 
rotaļas, vizuālo mākslu), lai sarīkojuma apmeklētājiem:

radītu iekšēju pārdzīvojumu;• 
palīdzētu labāk izprast faktos ietverto domu; • 
rosinātu vēlēšanos radošāk izpausties un rīkoties ikdienas dzīvē. • 
Faktiem un notikumiem jābūt:
interesantiem, jauniem vai atklātiem netradicionālā skatījumā; • 
piemērotiem skolēnu uztverei;• 
atbilstošiem noteiktam reģionam, konkrētai skolai, konkrētiem cilvēkiem. • 
Tāpēc scenāriju kopēšana nav iespējama, bet pārņemt un interpretēt var idejas, paņēmienus, 

mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus, literāro vai muzikālo materiālu.
Sarīkojuma saturs, piesaistot klausītāju uzmanību, dod iespēju uztvert, saprast un veidot domāšanas 

procesu, lai nobeigumā klausītājs izprastu šī sarīkojuma organizatora iecerēto ideju un nonāktu pie savām 
atziņām. Scenārijs jāveido tā, lai iecerētais sasniegtu mērķi. Tas nozīmē, ka sarīkojuma tēma tiek sadalīta 
vairākos posmos, kuros risināta kāda noteikta doma, padarot to emocionāli uztveramu un pārdzīvojamu. 
Skolēns, salīdzinot un izvērtējot saklausītās domas, nonāk pie kādas sev nozīmīgas atskārsmes vai atziņas. 

Piemēram, sarīkojumā, kas tematiski veltīts pavasara atnākšanai Latvijā, varētu iekļaut informāciju par 
pavasari un plānot tā, lai skatītājs izjustu pavasari Latvijā kā kaut ko īpašu, tikai Latvijas dabai raksturīgu un 
tāpēc mīļu un gaidītu. Saturu varētu veidot no trīs epizodēm: 

1. epizode varētu vēstīt par putnu atgriešanos no siltajām zemēm, izmantojot putnu dziesmu ierakstus, • 
padziļināti runājot par balto un melno stārķu apmešanos Latvijā (gandrīz 50% no visas Eiropas stārķiem 
ligzdo Latvijā). 
2. epizodi varētu veltīt latviešu mākslinieku gleznām ar Latvijas pavasara ainu attēlojumu, ja iespējams, • 
uzaicināt vietējo mākslinieku, kurš atklātu savu redzējumu par Latvijas pavasari; 
3. epizode scenārijā varētu būt veltīta Latvijas upēm pavasarī (piemēram, Amatas krāču pārvarēšana, • 
ledus iešana Daugavā, Lielupes pārplūšana). Šīs epizodes gaitā iespējams izmantot kopīgas rotaļas, kā 
arī vizuālo materiālu, dzejoļus, dziesmas kā mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus.
Dažkārt scenārijos izmanto tikai dzejoļus un papildina scenārija saturu ar vispārīgiem, neko neizsakošiem 

tekstiem, tādi sarīkojumi ir faktiski bez satura, un tie domāšanas procesu neveido, drīzāk rada garlaicību, 
jo nepārtraukti stundas garumā uztvert vienu un to pašu mākslinieciskās izteiksmes līdzekli nav iespējams 
pieaugušam cilvēkam, kur nu vēl skolēnam. Piemēram, interesanta ir tēma par mājām, kas rosinātu emocijas 
par mājām un izjūtu, ka nekur citur nav tik labi kā mājās, pašu dzimtenē Latvijā, tomēr šī tēma, risināta tikai 
ar skaistiem dzejoļiem, garlaiko. Ieteicams izmantot konkrētu sarunu par māju vārdiem un to izcelsmi, par 
alejām pie mājām, par pirtiņas lomu latviešu sadzīvē, par vectēvu celtajām mājām, aku pie mājas u.tml.  

Tēmas risinājumā svarīgi panākt domas attīstību, lai ar katru nākamo darbību scenārijā veidotos jauns 
notikums. Tas neveidojas, ja, piemēram, sarīkojumā, runājot par Latvijas karoga krāsām, skolēni uz skatuves 
plivina valsts karodziņus vai, dziedot latviešu tautasdziesmu “Rozēm kaisu istabiņu”, attēlo dziesmas saturā 
izteiktās darbības. Ja valsts karoga apraksta turpinājumā tiktu runāts par to, kāpēc mēs ar cieņu un godbijību 
izturamies pret savas valsts karogu un kā karogs iedvesmoja cīņā par neatkarību tautas atmodas laikā, vai otrā 
gadījumā skaidrotu, ka tautasdziesma risina ētikas jautājumus, tad varētu runāt par domas attīstību, jeb par 
dramaturģisku darbību, nevis par vienkāršu ilustrāciju. 

Būtiski ir saturu veidot kā iedziļināšanos tēmā, nevis runāt ap to. Piemēram, Maizes svētkos skolēni 
var tikt iepazīstināti ar senajiem maizes cepšanas rīkiem un paņēmieniem, ar mūsdienu maizes nosaukumiem, 
var dziedāt slavas dziesmas maizei, bet mērķis taču ir cits – radīt cieņu pret maizi un izpratni, ko latvietim 
nozīmē maize, īpaši rupjmaize. Tātad ir vajadzīga padziļināta tēmas izskatīšana – atrast konkrētus vēstures 
faktus par latviešu cīņu savas zemes pleķīša un maizes donas dēļ, izmantot latviešu tautas folkloru un tikties 
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ar mūsdienu maizes ražotājiem.
Skatītājam pie kādas atziņas būtu jānonāk sarīkojuma kulminācijas brīdī, kas ir emocionāli 

piesātinātākais moments visā sarīkojuma norisē. Dažkārt kulminācija izpaužas kopīgā dziedāšanā vai cita 
veida darbībā kopā ar skatītājiem, vai arī tā tiek veidota ar mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem. Sarīkojums 
var beigties ar kulmināciju, bet var sekot arī nobeiguma daļa, bet taču nevajadzētu būt ar tekstuāliem 
skaidrojumiem vai paziņojumiem par sarīkojuma noslēgumu, kas sabojātu skatītāju emocionālo noskaņojumu 
vai radītu priekšstatu par to, ka organizatori neuzticas klausītājiem un skatītājiem. 

 
Vērtējot Valsts jaunatnes iniciatīvu centra organizētajai pedagogu metodisko izstrādņu skatei iesūtītos 

sarīkojumu scenārijus, jāatzīst, ka sarīkojumu tēmu izvēlē skolotāji ir bijuši radoši. Pieminēšu tikai dažas – 
„Mana valodiņa”, „Latvijas zemessardze un jaunsargi”, „Mans cilvēka ideāls”, „Valsts un karavīrs”, „Mēs no 
Latvijas”, „Varonība”. 

Ņemot vērā iepriekš teikto, sarīkojums var kalpot par patriotiskās audzināšanas līdzekli, var sekmēt 
skolēnu dzīves ideālu meklēšanu un veidošanu, labas gaumes izkopšanu, garīgu vispārcilvēcisku vērtību 
apzināšanu un radīšanu, jo sarīkojumā iegūtā informācija tiek emocionāli pārdzīvota un daudz labāk iegulst 
atmiņā, nekā citādā veidā iegūtas zināšanas.

Paldies visiem skolotājiem, kas ar labiem panākumiem veido skolas sarīkojumus un dalās savā pieredzē 
ar citiem.

Pielikumā ierosmei pievienojam sarīkojuma scenāriju ar piebildi, ka tas vērtējams tikai kā konkrētas 
skolas pieredzes materiāls. 

Secinājums. 
Skolas sarīkojums ir viena no skolēnu patriotiskās un pilsoniskās audzināšanas formām, kurā iespējams 

veidot skolēnu emocionālo pasauli, izkopt skolēnu gaumi un rosināt domāt par garīgām vērtībām.
Inta Rasa,  

mākslas zinātņu doktore
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1. pielikums

LATVIJAS DZIMŠANAS DIENAI VELTĪTS KONCERTS

„NĀK GADALAIKI APGLEZNOT LATVIJU”

Sarīkojuma mērķis  
Audzināt patriotisma jūtas pret savu dzimto zemi – Latviju.
Sarīkojuma uzdevumi 
1. Iepazīties ar Latvijas novadu skaistākajām vietām dažādos gadalaikos. 
2. Veidot apziņu, ka dzimto zemi skaistu dara tās daba, cilvēku darbs un attieksme pret valsti. 
3. Sniegt estētisku baudījumu, klausoties un skatoties skolas kora un ansambļa, un deju kolektīva   

priekšnesumus.
                                           
Sarīkojuma tēma:  Latvijas krāšņums gadalaikos. 

Sarīkojuma ideja:  Latvija – mūsu dzimtā zeme ir skaista un mīļa katrā gadalaikā. 
                               To rotā dabas skaistums, svētku tradīcijas, cilvēku darbs.

Sarīkojuma mērķauditorija:   Līvānu 1.vidusskolas Pastariņa sākumskolas 5– 6 gadīgo bērnu   
                  grupiņas  bērni, 1.– 4. klašu skolēni un viņu vecāki.

Scenārija autore:   Līvānu 1.vidusskolas sākumskolas skolotāja Anita Vucina.

Sarīkojuma norise

Ienāk koris, 5-6 gadīgi bērni un 2. klase, 4. klases skolēni, kuri nedzied korī. Visi paliek stāvot. Skan 
dziesmas “Baltais solījums”(M. Cielēnas vārdi, D. Robules mūzika) 1. pants – bērni to dzied uz ū-ū.

2 runātāji – zēns un meitene (teicēji)
- Kas ir viens gads mūsu mūžā?
- Tās ir 365 dienas – darbdienas, brīvdienas un svētku dienas.
- Tas ir kā aplis. Kad viens aplis beidzas, sākas nākamais.
- Gada laikā mēs kļūstam gudrāki, sākam mācīties citā klasē.
- Skolēniem gada aplis sākas septembrī.
- Laiku skaitīt  mēdz arī no 1.janvāra vai no dzimšanas dienas datuma.
- Mums katram ir savs aplis no vienas dzimšanas dienas līdz otrai.
- Arī Latvijai ir savs laika aplis no 18. novembra, tieši 12 mēnešus, līdz nākamajam 
 18. novembrim. 
- Šogad Latvijai tikpat gadu, cik mūsu vecvecmāmiņām – 90.
- Tas notika 1918.gada 18.novembrī. Pirms 90 gadiem Rīgā tagadējā Latvijas Nacionālajā teātrī 

tika pasludināta Latvijas valsts. Pirmo reizi Latvijas vēsturē tika atskaņota dzejnieka un komponista Baumaņu 
Kārļa dziesma – latviešu tautas lūgšana Dieviņam, lai tas dod svētību Latvijai. 

-        Šī dziesma ir kļuvusi par Latvijas valsts himnu. “Dievs, svētī Latviju”!
                            
Tiek izpildīta Latvijas himna  “DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU”.
Visi apsēžas.
Teicēji:
-  Krāšņos ziedus dārzos nokodusi salna, vējš aizpūtis krāsainās koku lapas. Taču   pelēkajā 
18.novembra rītā krāšņi plīvo sarkanbaltsarkanie karogi. Šajā svētku dienā lēni pastaigāsim pa Latvijas 

takām visa gada garumā.

TEĀTRA SPORTA pulciņa bērni – ZIEMA (Etīde „Ziema” –skolēni atveido ziemu, tikai ar kustībām 
rādot, kā bērni pikojas, veļ  sniegavīru, pušķo svētku eglīti un ap to dejo. Fonā – 3 skolēni tur no zilgana 
papīra izgrieztu Latvijas kontūru, kura izrotāta ar sniegpārslām).

Runā klašu skolēni.
- Kas notiek ziemā?
- Zeme, ūdens un mežs – viss sniega klāts. Sniegs ir tik balts, ka vai acis žilbst. 
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- Mežā darbojas dzenis un sīc zīlītes. Dažreiz māju tuvumā atrodam zaķa vai stirnas pēdas.  T i e 
atkal pastrādājuši nedarbus – apgrauzuši augļu kociņu mizu.

- Decembrī Adventes vainagā dedzam 4 svecītes, Ziemassvētku vakarā uz galda klājam  
baltu linu galdautu. Mana vecmāmiņa tajā ieaudusi saulītes rakstus. 

-  Ziemassvētku vakarā visā Latvijā ģimenes ir kopā. Viņi ir laimīgi!
-  Taču jautrais Vecgada vakars atnes dāvanas – lielas un mazas, visiem lielajiem un visiem  

mazajiem.
-  Tikmēr pār Latviju pārlaižas jauns sniega mākonis. 

ATTĒLI – 3 skolēniem, kuri tur Latvijas kontūru, rokās fotogrāfijas. Sakot atbilstīgu teikumu, viņi 
attēlu uzliek uz Latvijas attēla atbilstīgā vietā.   

-  Miljoni pārsliņu nokrīt Rundāles pils dārzos.
-  Ar baltu sniega villaini pārklājas staltās Latvijas mežu priedes.
-  Arī uz  Preiļu baznīcas augstajiem torņiem krājas sniegs.

Koris izpilda dziesmu „Baltā dziesma“ (R. Paula mūzika, G.Rača vārdi).
Teicēja:
-  Februāris visus aicina uz sveču balli, un Meteņdiena teic: Ziema beigusies!
 
           TEĀTRA SPORTA  pulciņa bērni – PAVASARIS (Etīde „Pavasaris“, fonā – 3 skolēni tur zaļu 

Latvijas kartes kontūru, uz kuras taureņi.)
-  Pavasaris ir nepacietīgs un pārmaiņu pilns. Piesaulītē no zemes spraucas ārā pirmie  

asniņi. Zem sniega čurkst strauti...Upēs iet ledus... Skan pirmie cīruļu treļļi saulainā gaisā... Pār purvu pārlido 
klaigājošas ķīvītes...Ielās un laukos priecīgi skan labdien, labrīt, labvakar!  

(Koristi runā –Labrīt, labvakar, labdien – pusbalsī, katrs savā tempā, un ceļas kājās).
 
Koris izpilda dziesmu „Labrīt, labdien, labvakar” (D. Robules vārdi un mūzika).
Teicēji:
- Martā visi Latvijas dabas draugi gatavo būrīšus un gaida putnu dienas. Gājputni atgriežas  

mājās.
- Taču pirms daudziem, daudziem gadiem 25. martā simtiem Latvijas iedzīvotāju lopu  

vagonos aizveda tālu svešumā. Tāpēc šajā dienā Latvijā plīvo karogi ar sēru lenti.
- Aprīlis ir Lieldienu mēnesis. Krāsainu olu ripināšana un šūpošanās.
- Bet maijā visās Latvijas ģimenēs sveic māmiņas. 
-  Pavasara putnu dziesmas ieskanas Latvijas Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā.
-  Pavasara ūdeņos spoguļojas Igates pils.   
-  Saules stari sasilda Vidzemes jūrmalas lielos akmeņus.

-  Zied vanagzirnis, zied dzegužpuķe,
            Biškrēsliņš dzeltenā krekliņā.
            Tā kā spēlē, tā kā rotaļā
            Vasara manā pļavā nāk. (O. Lisovska)

TEĀTRA SPORTA pulciņa bērni – VASARA (Etīde „Vasara”, fonā – 3 skolēni tur dzeltenu Latvijas 
kontūru,uz kuras margrietiņas)

- Vasarā Latvija uzplaukst kā ziedošs dārzs. Dienas ir garas, gaišas un saulainas. Svētku ir  
daudz, tie ir raibi un dažādi. 

- Pašā vasaras vidū, kad visgarākajai dienai seko visīsākā nakts, latvieši svin Jāņus. Pēc  
saules noiešanas sākas Jāņuguns dedzināšana. 

- Vasarā svin Līvānu un citu pilsētu svētkus. Tie, kuriem patīk dziesmas un dejas,  p i e d a l ā s 
Latvijas Dziesmu  un deju svētkos Rīgā. 

2. klases ansamblis izpilda dziesmu „Mums katram ir sava dziesma”  (D. Robules mūzika, J. Baltausa 
vārdi).

2. klases deju kolektīvs izpilda deju  „Kur, pelīte, tu tecēji?” (A. Daņiļēviča horeogrāfija, tautas 
mūzika).
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5-6 gadīgie bērni izpilda rotaļdeju „Mācāmā dziesmiņa” (I. Filipsones horeogrāfija, M. Sirmā mūzika).

Teicēji:
-  Aglonas bazilikas baltie torņi sliecas pretī siltajai saulei.
-  Vasarīgi siltie ūdeņi priecē Kuldīgas apmeklētājus.
-  Daugavas ūdeņos mazgājas Kokneses pilsdrupas.

              TEĀTRA SPORTA pulciņa bērni – RUDENS (Etīde „Rudens”, fonā –3 skolēni tur brūnu 
Latvijas kontūru, ar kastaņiem, pīlādžiem, zīlēm).

- Kāpēc no kastaņa krīt adataini bumbuļi?
-  Kāpēc lapas sāk dzeltēt, sārtoties un brūnēt?
- Kāpēc vakari satumst agri un rītos vēlu mostas gaisma?
- Klāt ir rudens – ražas laiks!

5-6 gadīgie bērni izpilda dziesmu „Rudens raža” (M. Matvejevas mūzika, V. Semjonovas vārdi).
                                       
Teicēji:
 -  Savas krāsainās lapas koki met straujās Gaujas ūdeņos.
 -  Naksnīgā Rīga izjūt vēsos rudens vējus.
 -  Rudenīgo koku ieskauti ir Rīgas Brāļu kapi.
-  Vai rudenī vajadzīgi svētki, ja viss apkārt tik krāsains?
-  Arī rudenī Latvijā svin svētkus. Septembrī – Dzejas dienas. Skan Raiņa, Viļa Plūdoņa,  

Jāzepa Osmaņa, Viktora Kalniņa dzejoļi. 
-  29. septembrī – Miķeļos noslēdzas lielie darbi. Var priecāties par visiem padarītajiem  

darbiem. 

2. klases ansamblis izpilda dziesmu „Vāvere”(M. Zelmenes mūzika, latviešu tautasdziesmas vārdi).

Teicēji:
-  Pēc Miķeļdienas Veļu laiks – tas ir kluss laiks, kad kapos iededz svecītes un atceras savus  

tuvos cilvēkus.
-  Un atkal esam novembrī – Latvijas mēnesī. Viens aplis noiets, sāksies nākamais.

Tiek parādīta video filma par Latviju – 5 min gara Latvijas video vizītkarte “Sounds Like Latvia” (“Tā 
skan Latvija”). Tā parāda Latviju kā zemi, kurā dzīvo dažādi cilvēki, kura var lepoties ar dabu, ievērojamiem 
sasniegumiem zinātnē, ekonomikā un kultūrā. 

Skolotājas: Mēs augam Latvijā un Latvijai. 
                  Augam mācoties un krājot baltos darbiņus.
                      Ar labu vārdu jaunu koku stādi,
                      Ar labu vārdu maizes rikā kod,
                      Ar labu vārdu bērnam ceļu rādi
                      Un izslāpušam ūdens krūzi dod.
                  Ar labu vārdu sējējam ej garām,
                  Ar labu vārdu ugunskuru dedz,
                  Ar labu vārdu sūnu noraus zaram,
                  Ar labu vārdu nosalušo sedz.
                       Ar labu vārdu saņem svešinieku,
                       Ar labu vārdu drauga durvis ver,
                       Ar labu vārdu pateicies par prieku,
                       Ko cīrulis aiz apkakles tev ber.
                   Ar labu vārdu sauli projām raidi,
                   Ar labu vārdu rītam pretī ej.

Tiek izpildīta dziesma “Solījums” (D.Robules mūzika, M. Cielēnas vārdi).

Mūzikai skanot, skolēni pa klašu grupām iziet no zāles.

„N
Ā

K
 G

A
D

A
L

A
IK

I A
PG

L
E

Z
N

O
T 

L
AT

V
IJ

U
”



15
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Anita Vucina,
Līvānu 1.vidusskolas sākumskolas skolotāja 
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2. pielikums

PATRIOTISKĀS AUDZINĀŠANAS PASĀKUMS „LATVIJAS CEĻŠ”

Pasākuma mērķis 
Apzināties savu piederību pilsētai, novadam, valstij.

Pasākuma uzdevumi 
1. Ieaudzināt patriotiskas jūtas pret savu valsti un savu novadu.
2. Ieaudzināt lepnuma jūtas pret savu valsti un savu novadu. 
3. Attīstīt skolēnos radošās un organizatoriskās spējas.

 4. Piedāvāt iespēju pašizpausties.

Paredzamais rezultāts 
1. Skolēni ir ieinteresēti un izrāda vēlēšanos piedalīties šajā pasākumā.
2. Veiksmīgi piedāvā savas idejas noformējuma veidošanā un īsteno savas idejas dzīvē.

Pasākuma mērķauditorija: 5.-12.klases skolēni, viņu pedagogi un vecāki.
Izmantotie materiāli:  
1. Skolotāju un skolēnu radošās domas un ieceres.
2. Latvijas institūta video vizītkartes ar Prāta vētras” mūziku „Welcome to my Country” un „Sounds 

like Latvia” („Tā skan Latvija”; http://www.li.lv).
3. Skolotāju personīgo fotoarhīvu fotogrāfijas. 

Pasākuma norises laiks: 40-45 minūtes.
Sagatavošanas posms
Pasākumā vēlams iesaistīt noteikta vecumposma paralēlklases. Katra klase veido savu posmu Latvijas 

ceļā. Var izmantot gan dabas materiālus, gan floristikas materiālus. Audzēkņi raksta pārdomas par tēmu 
„Latvijas ceļš”, izveido noformējumu un izvieto klasēs.

Tiek gatavota literāri muzikālā kompozīcija „Latvijas ceļš”.
Uzrakstīti literārie fragmenti, sagatavoti runātāji.
Klases telpā vai zālē iekārtota izstāde „Mūsu pilsētas [novada] skaistākās vietas”.
Atrasta fona mūzika, kura skan, kad skolēni lasa literāros fragmentus.
Atrasti un ieskenēti fotoattēli, ievietoti Power Point prezentācijā, un tiek projicēti uz ekrāna  brīdī, kad 

runā fragmentu par attiecīgo tēmu. 
Pasākuma sākumā demonstrē filmu „Sounds like Latvia”.
Pasākuma beigās demonstrē filmu „Welcome to Latvia”.

Tiek iedegtas sveces.

Filmas „Sounds like Latvia” demonstrēšana.

Skolotājs (fonā skan mūzika): 
Šonedēļ skolā ievijās Latvijas ceļš – tāds krāšņs un bagātīgs, dāsns un interesants, pārsteidzoši skaists 

un mīļš. Ceļš, kurš ir atvedis mūs visus šurp, lai svētku priekšvakarā mēs visi kopīgi izstaigātu Latvijas ceļus, 
apstājoties, ieklausoties, aizdomājoties un izjūtot to skaistumu, to domu spēku, kurš palīdz mums visiem atzīt 
– es dzīvoju zemē,

kur Daugava viļņus uz jūru nes,  ■
kur māju logos uguns deg, ■
kur miglas vāli tik balti,  ■
kur ābeļdārzos āboli smaržo, ■
kur ceriņos meklējam laimi, ■
kur dārzos visskaistākās puķes zied,  ■
kur jāņugunis nenodziest un gulbji kā padebeši peld,  ■
kur brīvība smaržo un nākotne sauc. ■
    
 Es dzīvoju zemē, ko par Latviju sauc.
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1. runātājs:
Latvijas ceļš aizlokās Daugavai līdz…
Vasaras vakarā Daugava pie Staburaga līdzinās pakavam, ko pats Liktenis izkausējis, gatavodamies 

laimi liet.
Debesis no ūdens nošķir meži, un krasti šķiet savienoti. Ne koša zaļuma vairs, ne ziluma – krāsas 

izgaisušas dūmakā  kā atmiņas. Tur ir pagātne – ar bijušo, variācijām un saudzējošu skaidrojumu.
Tieši pretim – tagadne. Ūdens līmenis spoži gluds, tajā ar nežēlīgu tiešumu atspoguļojas viņējais krasts, 

kur saknes ieaugušas zemē.
Saulriets Daugavu iekrāsojis cerīgos toņos – kā jau nākotni. Sārtajā līmenī peld mākoņi, un nav ne 

jausmas, kā tie mainīsies pēc brīža.
Saullēktā visa Daugava ir zeltā, vēlāk, saulei kāpjot, zelts pārvēršas sudrabā, un 
…Latvijas ceļš aizvijas tālāk…

2. runātājs:
 Tas vijas gar Mājām.
Mājā kāds staigā, es skaidri sadzirdu lēnus soļus. Aiz sienas skan nopūta. Ietrinkšķas rūts, gar logu 

aizzib ēna. Man šķiet: dvēseles Mājā saista zīmes, ko atstāj cilvēki, kas dzīvo. Muguras izdeldēts krāsns 
plankums, sānu nobružāta siena, kur stāv gulta. Ieplaisājusi rūts. No plīts izkritušas ogles izdedzināta iedobe 
grīdā. Mēs cenšamies izdzēst šīs zīmes, liekot vietā citas: jaunu rūti, dēļu oderējumu sienām, pārbūvētu krāsni, 
pārkrāsotu grīdu. Savus pieskārienus. 

Mūsu dvēseles valda šajās Mājās.
…Latvijas ceļš aizsteidzas tālāk…

3. runātājs:
 Pēkšņi tas pazūd miglas vālos.
Palsi miglas lēveri izlien no meža, satinas smagos, miklos kamolos un veļas šurp.
Viens iesprūst lielajā lazdu krūmā un, kad tiek cauri, pārvēršas tievā diedziņā. Otrs kamols apķeras 

ķērpjainajai ābelei, lai apmīļotu. Kāds palūr gar stūri, un tikai tad izlien pats. Vēl cits kūleni pārklumpuro pāri. 
Tad visi sadodas rokās un pazūd.

Un es redzu no miglas parādāmies Latvijas ceļu…

4. runātājs:
Latvijas ceļš klīst pa dārzu kā atmiņas par aizgājušo dienu.
Ābele stāv pavisam klusu. Lapas gaidās uzbriest, virspusē nosvīst spožas, bet apakšā kļūst samtaini 

biezas. Kad satumsīs, atlidos brīnumputns, lai nakti pavadītu ābeles zaros, un, rītausmā šķiroties, atstās 
zeltījumu, kas pirmajos saules staros atmirdzēs kā rasa.

Un, ja nu lapas ir lūpas, kas var sākt runāt? Viena ābele vaimanās, cita gavilēs, un tā nebūs migla, bet 
balsis, kas piepildīs dārzu, saplūdīs ar zāles čukstiem un bez skaņas celsies izplatījumā, kur tās sadzirdēs un 
sapratīs. Lakstīgalas melos, solīdamas mūžīgu uzticību, bet dienziedes, jau pēcpusdienā aizvērušas plakstus, 
izliksies, ka nav ne ko redzējušas, ne dzirdējušas. Dārzs ir mans dienā, bet tumsā kļūst svešs, jo tas pieder pats 
sev.

Un es aizeju pa Latvijas ceļu tālāk…

5. runātājs:
Tas vijas gar ceriņu krūmu, kas tik bagāti zied.
Meklēju ceriņos laimi. Četrlapes vien, kā jau dabas kārtībā noteikts. Laime nav paredzēta šajos likumos. 

Tā ir ārpus. Kas ir vairāk, nekā pienākas. Mazāk ir nelaimes – trīslapes. Parastais, ikdienišķais – kaudzēm, 
vāliem, gubām.

Laime  – paretam.
Paldies Dievam, nelaime tāpat.
Atrodu pieclapīti – savu Laimīti - saldo. Izjūtu to. Jāsteidzas. 
Ceļš aicina tālāk…

6. runātājs:
Ceļā sastopu puķi.
Es pārāk mīlu šo puķi. Tā nav roze mēļā, nedz sārtā lilija. Kāds cilvēks, kas to deva, man teica: tā 

uzziedot, kad citas klusē.
Es rušināju to un lēju, un apraudzīju ikreiz, garām ejot. Es sveicināju rītos un atvadījos vakaros. Un 

viņa atbildēja man ar ziediem. Un tomēr viņa ziedēja par savu laiku aizmirsusi. Kāds dīvains spēks pie viņas 
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vilka.
Es neatkāpos. Ka vienmēr garām ejot, apraudzīju.
„Vai vainīga… Ka pārāk mīlēju?”– jautāju ceļam, negribīgi ejot tālāk…

7. runātājs:
Tur, tālumā, gandrīz pašā ceļa galā, redzu uguntiņu. Tāla uguntiņa tumšā, lietainā rudens vakarā. Tā 

atsauc atmiņā jāņugunis kā daudzas actiņas pļavās un pakalnos. Šī uguntiņa aicina, sauc. Varbūt tur tālumā 
svin kāzas, varbūt sēž pie svētku galda. Uguntiņa – tā vienmēr ir cerība, ka kādu gaida un kāds gaida. Tā kliedē 
vientulību. Tā ir gaišums, kas apspīd Latvijas ceļu, lai dotos tālāk…

8. runātājs:
Ceļš pēkšņi kļūst ļoti, ļoti gaišs.
Spožas, smalkas sniegpārsliņas sijājas vakarsaulē. Krēsla nāk ar puteņu šlepi, bet naktī sniega pītes 

plīvo pār ezeru kā raganu mati. Ledus adatas uzņem tos valdziņos un velk lāsmeni ciet. Mūsu gulbji grozās 
uz vietas, sapinušies burbuļainajā adījumā. Sānu spalvās iesalušās ledus lāsmas bezcerīgi grab. Viņi ir jau tālu 
viens no otra, katrs par sevi, jo abus cēlos gulbjus pārņēmis izmisums. Kājas kulsta ūdeni gurdi, gurdi. Gulbji 
iesalst ledū. Tā vēlā rudenī gadās. Tā nosalst cerība.

Bet ceļš nepārtrūkst, kā gulbji paceļas debesīs, tā tas aizvijas tālāk…

9. runātājs:
Uz ežiņas galvu liku
Sargāj’ savu tēvu zem’…
Dzied brīvība, soļojot pa bruģēto un putekļaino ceļu.
Bērnu dienās tautasdziesmu tēli radās tieši un naivi kā bērna sirds.
Ai, Latvija, tu piesmietā un savažotā, no tumša murga pamodusies, tu dzirdi balsu balsis.

Savu dzimteni mūžam mīlēsim
Un to naidniekam nekad nedosim.
Jo te ir Latvija, te ir Gaujmala, 
Te ir mūsu tēvu dzimtene.

Piemiņa un puķu plūdi. Brīvība paliek tur, virsotnē.

Pārējiem jāsāk kāpiens lejup, jo virsotne ikdienai nav iespējama, ikdienai pieder leja, ko par dzīvi 
sauc.

Par dienišķo maizi nevar izdziedāt tāpat kā par tēviju.
Dzīvei nav varoņu oreola.
Pastāvēs tikai tas, kas skatīsies pāri.
Cilvēku lielākā daļa jūtas drošāk, ja redz ko taustāmu, pat tad, ja tas ir tikai ceļa cietais segums. 

10. runātājs:
 Ceļš atved mani mājās.
Es dzīvoju kā uz plosta. Nevaru pateikt arī, kā šis brauciens beigsies, jo plosta ceļš nav atkarīgs tikai 

no manis. Manā ziņā atrast visdrošāko veidu. Ūdens spiežas uz augšu un burbuļo. Un pēkšņi ezera dzīles man 
uzdāvina viskrāšņāko ūdensrozi.

Iekšā atrodu mazu, pilnīgi neskartu zeltdzeltenu kroni.
Lai kas mani sagaida tur, kur nesniedzas skats, es gribētu šā līganā pamata vietā cietzemi – manu 

Latvijas zemi. Un tad – uz priekšu, uz priekšu. Mani ielīksmo krāsu mainība. Kādu lauciņu skatiens kavējas 
pie siena zārdiem, un, šķiet, sajūtu vīstošas zāles smaržu. Pēc brīža uzvēdī priežu sila sausā, sveķainā elpa. 
Tad birztala pakalnā.

Naktīs, kad pilnmēness uzbūvē tiltu virs ceļa, man gribētos iet arī pa to, lai arī zinu, ka tas nav 
iespējams.

Varbūt tieši neiespējamības dēļ.

Un tomēr mans ceļš ir šeit – uz zemes.

11. runātājs:
Latviju mēdz saukt par Dzintarzemi, bet pie mums, Latgalē, es to labprātāk sauktu par Ozolzemi.
 Vasarā skatos zaļos ozola kroņos – šķiet, pasaule mierīga un viegla kā mākoņi. Paraugos rudenī 
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kailajos ozola kroņos un it kā ērģeles spēlējam dzirdu. Ozola zari ir kā pīlāri, kas notur dzimtās zemes debesis, 
lai tās nenoslīdētu līdz pamales alkšņu saknēm.

Stāv ozols, un nekas to nespēj sašķelt, pateicos tam par tēvu zemi, jo dzimtenes spēku tajā sajūtu.
Kad baltās vizbules redzu bērzu jaunaudzēs, kad ieraugu sauli gundegās nokāpušu, kad sveķu smarža 

aiziet pa viršu ceļu – man jāpateicas mātei, kas acis mums atdarījusi.
Eju pasmagu soli, rudzu smaržas apreibināta, darbs turas pie rokas kā bērns, kas ātrāk grib kļūt liels. 

Pretī nāk labdiena, acīs raudzīdamās. Viņai ir mīļu cilvēku skatiens.
Dzirdu dziesmu, kas lokās kā upe gar ceļu, dzirdu dzeguzi, kas tumsas un gaismas gadsimtus skaita. 

Un priecājos par cilvēkiem, kas ceļas reizē ar putniem.
Kādēļ pārdomas tādas? Ir taču svētki, kad kopā sanākam, lai Latviju pieminētu.
Mēs brīdi palēninām soļus sava darba un ikdienas dunā, bet dabā…mūsu Ozolzemē… viss turpinās.
Vēl sals nav noraisījis apsei koši rūsgano lakatu, vēl rudens mākoņi nav gauži sirmi. Vēl mēness naktīs 

krīt silts mirdzums uz ozola lapām. Otrreiz uzziedējušas zemenes. Veci ļaudis runā, ka šogad gulbji palikšot 
tepat pārziemot – Ozolzemē.

Vai tā nav neaprakstāma laime šos mirkļus kopā ar dabu pārdzīvot, izjust un izbaudīt savā dzimtenē – 
Latvijā? To novēlu ikvienam no jums.   

 
Skolotājs: 
Rīta pastaigā varbūt tu pagūsi saķert vējā virpuļojošo pēdējo rudens lapu un aizdomāties par to, kur 

sākas un kur beidzas Latvijas ceļš, vai vispār tam ir sākums, un kur beidzas bezgalība.
Šī taka, šis lielceļš ved mūs pretī nākotnei, apstājoties un aizdomājoties par to, ka katru gadu, pieminot 

Latviju svētku reizē, tās ceļi kļūst garāki un garāki gan par mazuļa pirmajiem nedrošajiem soļiem, gan par 
sirmgalvja lēnīgajiem soļiem.

Droši ejiet pa sev izvēlēto ceļu, apzinoties, ka tie atbalsojas Latvijas sirdī! Lai rītdien svētku prieks 
ienāk jūsu ģimenēs!  

Oksana Petaško un Arturs Fedotovs,
Daugavpils Valsts ģimnāzijas pedagogi
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ERUDĪCIJAS KONKURSI PAR LATVIJU

Kā īpaša sarīkojumu forma minami erudīcijas konkursi, kas pilsonisko apziņu un patriotisma jūtas 
skolēnos veido ar konkursu jautājumu starpniecību.

Katru gadu Liepājas Bērnu un jauniešu centrs (BJC) organizē pilsētas erudīcijas konkursus pamatskolas 
skolēniem. Konkursu mājas darbi, mutiskie jautājumi, praktiskie un radošie uzdevumi dalībniekos rosina 
interesi, padziļina zināšanas par Liepājas, Latvijas un pasaules dabu, ģeogrāfiju, kultūru, ievērojamiem 
cilvēkiem, vēsturi un procesiem sabiedrībā.  Konkursā piedalās erudītu komandas 4 – 5 cilvēku sastāvā. 
Konkursu vērtē žūrija. Veiksmīgākās komandas apbalvo ar BJC diplomiem un balvām. Mācību gada beigās 
pēc visiem notikušo konkursu rezultātiem tiek noskaidrota „Labākā erudītu skola Liepājā”.

Tradicionāli erudīcijas konkursi tiek iekļauti BJC organizēto svētku, kuri veltīti Latvijas dzimšanas 
dienai, pasākumu ciklā. Novembrī notiek 18. novembra kartīšu konkurss–izstāde, erudīcijas konkurss un 
vokālo ansambļu koncerts. Organizējot konkursus, BJC veiksmīgi sadarbojas ar Liepājas muzeju un citam 
iestādēm. 

Konkursu mērķis
Sekmēt konkursa dalībnieku veidošanos par brīvām un radošām personībām. 
Konkursu uzdevumi
1. Rosināt interesi, padziļināt zināšanas par Latvijas kultūru, dabu,  ievērojamiem cilvēkiem,     vēsturi 

un mūsdienu procesiem sabiedrībā.
 2. Attīstīt skolēnu intelektuālās spējas un erudīciju, loģisko domāšanu.
 3. Attīstīt prasmi diskutēt, aizstāvēt savu viedokli un sadarboties. 

Vērtēšanas kritēriji 
Dalībnieku zināšanas.
Komandas vizuālais noformējums, atraktivitāte.
Komandas līdzjutēju atraktivitāte.
Mājas uzdevums.

BJC piedāvātie konkursi atšķiras ar to, ka tie veidoti tematiski, ir ļoti mērķtiecīgi un atbilstīgi skolēnu 
vecuma grupām. Konkursu sagatavošana organizēta tā, lai dotu iespējas skolēnu radošuma izpausmēm. Rūpīgi 
izplānotas konkursu norises, dažādoti uzdevumi, izmantoti netradicionāli jautājumi.

1.pielikums

KONKURSS „LATVIJA PASAULĒ”

Mērķis
Rosināt skolēnu interesi, padziļināt zināšanas par Latvijas un pasaules kultūru, ievērojamiem   

 cilvēkiem, vēsturi un mūsdienu procesiem sabiedrībā.
Dalībnieki: 7.-9.klašu skolēnu komandas
Noformējums
Dārzeņi un augli (konkurss notiek Mārtiņa dienā).
Mājas darbu izstāde.

Saturs
1. Mājas darbs.
Komanda sagatavo mājas darbu – Latvijas simbols. 
Uzdevums: izvēlēties vienu no Latvijas simboliem un pamatot savu izvēli. Noformēt uz A4 formāta 

lapas izvēlēto simbolu un uzrakstīt pamatojumu (ne vairāk kā 50 vārdus), noformējuma tehnika brīva. 
Konkursa laikā notiek simbola prezentācija. Komanda noformē sagatavoto darbu pie stenda. Vērtējums 

– 1 līdz 3 punkti.
2. Mutiskie jautājumi.
Jautājumi salikti uz galdiņa. Kapteiņi izlozē 2 jautājumus. Laiks apdomāšanai – 2 minūtes. Vispirms 

visas komandas atbild uz pirmo jautājumu un pēc tam uz otro. Pareiza atbilde – 2  punkti, daļēji pareiza – 1 
punkts. Ja komanda nevar atbildēt uz jautājumu, šo jautājumu atbild nākamā komanda pēc kārtas (pareiza 
atbilde – žetons =1punkts). 

3. Ievērojamie cilvēki.
Katrai komandai izdalītas darba lapas ar ievērojamo cilvēku vārdiem, uzvārdiem un profesiju 
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nosaukumiem, kā arī palīgmateriāli – darba lapas par šo cilvēku profesiju un nelielu darbības aprakstu. 
Jāsavelk līnijas, lai katram konkrētajam cilvēkam atbilstu profesija. Laiks – 5 minūtes. Par katru 

pareizo atbildi – 1 punkts. Nobeigumā uz ekrāna tiek paradīts pareizais variants. 
4. Jautājumi līdzjutējiem.
Jautājumi līdzjutējiem tiek uzdoti vienlaicīgi ar iepriekšējā konkursa norisi. Pareizās atbildes sniedz 

iespēju iegūt papildpunktus savai komandai (pareiza atbilde – žetons =1 punkts). 
5. Uzmini valsti! 
5 aprakstoši teikumi par kādu no Baltijas jūras reģiona astoņām valstīm. 
Konkursa vadītāji parāda pa vienam teikumam uz ekrāna. Pēc katra teikuma komandai jānosaka valsts, 

atbilde jāuzraksta uz lapiņas un jānodod žūrijai. Tā līdz piektajam teikumam. Ja komanda atbild pareizi jau uz 
pirmo jautājumu, iegūst 5 punktus. Tad seko teksts par nākamo valsti. Ja atbild pareizi uz otro teikumu, iegūst 
4 punktus, ja uz trešo – 3 punktus utt. 

6. Pilsētas laikraksta “Kurzemes Vārds”* konkurss – atbildēt uz jautājumiem 2 minūšu laikā. 
*Piezīme: „Kurzemes Vārds”– konkursa sponsors.
7. “Latvijas TV tornis” – praktiskais uzdevums. 
No papīra “uzcelt” visgarāko un visstabilāko torni. Katrai komanda 2 loksnes papīra, šķēres un līmlente. 

Laiks – 7 minūtes. Pirmās vietas ieguvējs iegūst 2 punktus (1 žetons atbilst 1 punktam). Šajā laikā žūrija vērtē 
mājas darbu.

8. Reklāma. 
Veicot izlozi, par vienu no Latvijas simboliem (citas komandas mājas darbs) sacerēt reklāmas četrrindi 

(dzejā). Laiks – 4 minūtes. Prezentēt savu reklāmu visiem klātesošajiem.
Uzdevums priekam, bet ne vērtēšanai. Šajā laikā žūrija apkopo konkursa “Latvija pasaulē” 

rezultātus. 

Secinājums. 
Erudīcijas konkursi ir īpaša pilsoniskās apziņas un patriotisma audzināšanas forma, kur skolēni, aktīvi 

piedaloties, izzina savas pilsētas un valsts vēsturi, tradīcijas.

Marina Vikaine, 
Liepājas Bērnu un jauniešu centra (BJC) skolu metodiķe
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2. pielikums

ES PAZĪSTU LATVIJAS PILSĒTU ĢERBOŅUS
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ES PAZĪSTU LATVIJAS PILSĒTAS ĢERBOŅUS 
atbildes

A K C L I M E P T S D G Ī B O J N Ā R Ē U V Z Ļ
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1 Jaunjelgava 11 Jelgava
2 Daugavpils 12 Preiļi
3 Kandava 13 Liepāja
4 Auce 14 Dagda
5 Gulbene 15 Ogre
6 Krāslava 16 Salaspils
7 Ventspils 17 Talsi
8 Cēsis 18 Valmiera
9 Rīga 19 Līvāni
10 Rēzekne 20 Kuldīga 

Oksana Petaško un Arturs Fedotovs,
Daugavpils Valsts ģimnāzijas pedagogi

* Uzdevumā „Es pazīstu Latvijas pilsētas ģerboņus” pie katra ģerboņa tukšajās rūtiņās jāieraksta atbilstīgās 
pilsētas nosaukums. Katram apakšējās rūtiņas redzamajam skaitlim atbilst viens alfabēta burts.  
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3. pielikums

ES PAZĪSTU LATVIJAS PILSĒTAS
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ES PAZĪSTU LATVIJAS PILSĒTAS
atbildes
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Oksana Petaško un Arturs Fedotovs,
Daugavpils Valsts ģimnāzijas pedagogi

* Uzdevumā „Es pazīstu Latvijas pilsētas” jāatrod dažādas Latvijas pilsētas horizontāli, vertikāli, pa 
diognāli, no labās puses uz kreiso pusi, no lejas uz augšu.
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PILSONISKĀ UN PATRIOTISKĀ AUDZINĀŠANA MAZPULKU ORGANIZĀCIJĀS

Amerikāņu zinātnieks A. Knaps 1903. gadā secinājis, ka bērniem klasē nevar iemācīt, kā izaudzēt 
kādu lauksaimniecības kultūru vai mājdzīvnieku, proti, teoriju var pienācīgi labi apgūt, darbojoties praksē. 
Viņš ieteica organizēt ārpusskolas nodarbības, kurās bērni paši, ieviešot kaut ko jaunu, kaut ko izaudzējot un 
kopjot, novērojot, analizējot un salīdzinot, varētu iegūt nepieciešamās zināšanas. Šie pedagoģiskie principi 
kā vislabākais paņēmiens zināšanu un praktisko iemaņu apgūšanai tad arī tika likti turpmāko lauku jaunatnes 
klubu darbības pamatos. Par ASV mazpulku (4H klubu) darbības sākumu tiek uzskatīts 1908. gads. Drīz 
pēc tam, mācoties un strādājot ASV, Kārlis Ulmanis izpētīja Amerikas jauniešu klubu 4H darbību un vēlāk 
ierosināja līdzīgus klubus dibināt arī Latvijā. 

2008.gadā Latvijā 188 mazpulkos darbojas ap 2800 dalībnieku. 
Piecus gadus strādājot pie individuālajiem vai grupas projektiem un saņemot vismaz piecus sertifikātus, 

mazpulka dalībnieks pēc mazpulka vadītāja ieteikuma piedalās mazpulka Goda nominācijas aizstāvēšanā – 
apliecinot kompetentai žūrijai savu šīs organizācijas rindās gūto izaugsmi. Ik gadu vidēji 25 Latvijas mazpulku 
dalībnieki aizstāv šo Goda nomināciju. 

 Jēkabpils pilsētas Nevalstisko organizāciju realizētie projekti. 

Projekta „Vieta, kur dzīvojam” ietvaros sakopām Daugavas malu un Brīvības ielu. Izpētījām skolas 
ūdens apgādi, kanalizāciju, ēdināšanu, elektroenerģijas un siltuma apgādes sistēmu un izmantošanu. Ar 
pētījumu apkopojumu veiksmīgi piedalījāmies Vides Izglītības konference „Esi vērīgs!”.

Īstenojot projektu ”Pils rajons”, noorganizējām mazpulku dalībnieku un jauno fotogrāfu pils rajona 
fotografēšanu pilsētas svētku izstādei. 120 fotogrāfiju kolekciju un vairāk kā 300 uzņēmumus – digitālā veida 
ierakstus diskā uzdāvinājām Jēkabpils vēstures muzejam. Iegādājāmies arī 28 rāmjus (40cm x 60 cm) turpmāko 
izstāžu iekārtošanai.

Viesītes kultūras pilī Latvijas fotogrāfijas pamatlicēja M.Buclera atceres pasākumā noorganizējām 
Jēkabpils BJC mazpulka dalībnieku un jauno fotogrāfu darbu izstādi.

Projekta „Visu daru es ar prieku!” ietvaros noorganizējām 60 rajona mazpulku dalībnieku piedalīšanos 
K.Ulmaņa 130 gadu atceres pasākumā Dobeles rajona Pikšās un rajona mazpulku darbu skati Sēļu sētā. Pikšās 
10 jēkabpilieši piedalījās Latvijas mazpulku projektu konkursā „Mans sapņu stūrītis”. Patīkami bija aplūkot 
arī savus adītos, tamborētos un austos darbiņus kopējā Zemgales novada segā.

Sēļu sētā ar saviem darbiem piedalījās 80 rajona mazpulka dalībnieki, no kuriem 21 bija Jēkabpils 
mazpulcēns. Ļoti sirsnīga izvērtās 17 jauno rajona mazpulka dalībnieku svinīgā solījuma nodošana sešiem 
mazpulka vecbiedriem un astoņām mazpulku vadītājām.

Novada forumā Augstkalnē savu darbošanās prieku mazpulkā pierādīja 12 BJC mazpulcēni.
2007.gada septembrī atjaunoju 133. Jēkabpils mazpulku pie Jēkabpils pamatskolas. Līdz ar to tagad 

esmu divu mazpulku vadītāja. Pieaudzis gan dažādu dokumentu kārtošanas daudzums, gan arī darbošanās 
iespējas. 2008.gadā realizējam piecus finansiāli atbalstītus rajona un pilsētas NVO projektus kopsummā par 
1400 latu. Rajona NVO finansētā projekta „Sīpoli” ietvaros apzinām rajona sīpolu audzētājus. Veidojam 
videomateriālu par rajona mazpulku dalībnieku darbu Latvijas jubilejas 90. dzimšanas dienā.

Strādājam pie četriem Jēkabpils pilsētas pašvaldības NVO projektiem. Projekta „Pļaviņu iela” 
realizācijas gaitā uzdāvinājām Jēkabpilij pilsētas svētkos vairāk kā 100 fotogrāfiju izstādi. Tajā astoņpadsmit 
Jēkabpils mazpulka dalībnieki parādīja savā skatījumā Pļaviņu ielu 2008. gadā. Foto kolekciju ar bilžu 
digitāliem ierakstiem diskos dāvināsim Jēkabpils vēstures muzejam. Jāatzīmē fakts, ka jau sesto gadu mazpulka 
dalībnieki, gatavojoties svētkiem, iepazīst un fotogrāfē to pilsētas ielu, kurai šajā gadā ir svētki. Katru reizi 
pilsētas svētku laikā tiek veidota savdabīga fotogrāfiju izstāde.

Ļoti interesants ir darbs pie 133. Jēkabpils mazpulka izstrādātā projekta „Darbs dara darītāju”. Bērni 
Kūku pagasta „Catlakšos” mazpulka draugu Mirdzas un Vitolda Muleru saimniecībā 400m2 platībā audzē 
sīpolus mazpulku vecbiedriem un mazpulku kustības atbalstītājiem. 

2008.gada 20. septembrī Sēļu sētā ieplānots organizēt rajona mazpulku darbu skati, veidojot darbus no 
sīpoliem un ķiplokiem, piemēram, no sīpoliem tika veidotas sīpolu virtenes, kuras dāvināt vecbiedriem.

Interesants solās būt BJC mazpulka projekts „Eiropas vērtība Jēkabpilī”. Projekta noslēgumā 2008. 
gada novembrī pilsētas bibliotēkas izstāžu zālē ieplānota Jēkabpils mazpulku dalībnieku foto izstāde „Eiropas 
vērtība Jēkabpilī”, kuru papildinās novadnieku dzīvesstāsti. Deviņu gadu laikā mazpulka dalībnieki kopā 
ar jaunajiem novadpētniekiem iepazinuši 128 personības. Sagatavojuši viņu dzīvesstāstus, kuri ir lasāmi 
virtuālajā enciklopēdijā „Latvijas ļaudis uz 21.gs. sliekšņa (www.gramata21.lv).

Jau daudzus gadus ik rudeni, ziemu un pavasari mazpulcēni piedalās putnu vērošanā un uzskaitē, savus 
novērojumus iesniedzot LOB. Projekta „Spārnotie draugi” ietvaros jaunie putnu draugi ieguva savā īpašumā 
jaunu, kvalitatīvu binokli, lai varētu labāk iepazīt un izzināt putnus.
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Jēkabpils mazpulka dalībnieki 2008. gada pavasarī iesaistījās Valsts jaunatnes iniciatīvu centra 
pasākumā „Ozolzeme – Latvija” un iestādīja Pētera Blauberga ozolu taku. Sēlpils kultūras darbinieks Pēteris 
Blaubergs savā laikā ir savācis un apkopojis 111 tautas dziesmas par ozoliem un iesniedzis tās Krišjāņa Barona 
Dainu skapim. Pateicībā par to mazpulcēni sadarbībā ar Sēlpils pagasta Boļānu saimniekiem Maiju un Egilu 
Paegļiem 2008.gada 19. aprīlī iestādīja Taborkalna pakājē 111 ozoliņus. Prieku sagādāja arī piedalīšanās 
Latvijas mazpulku kopējā ozolu akcijā. Divi no 40 Amerikas latviešu dāvinātajiem piramidālajiem ozoliem 
katram mazpulkam, kuri piedalījās 13. mazpulku sporta spēlēs, tagad Jēkabpils pusē aug kā veltījums mazpulku 
vecbiedriem Arvīdam Ozoliņam un Ēvaldam Ambrazēvičam.

Secinājums. 
K. Ulmaņa ASV iepazītā un Latvijā iedzīvinātā mazpulku darbība kļuvusi par nozīmīgu darba formu 

skolēnu patriotiskās un pilsoniskās audzināšanas jomā. Kustības ietvaros iespējams realizēt daudzveidīgus, 
sabiedrībai nozīmīgus projektus, kuros skolēni ne tikai paplašina zināšanu loku un gūst praktiskā darba 
iemaņas, bet arī veido pilsonisku attieksmi, attīsta patriotisma jūtas.

Spodra Purviņa,
Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra 

mazpulka vadītāja

PIL
SO

N
ISK

Ā
 U

N
 PAT

R
IO

T
ISK

Ā
 A

U
D

Z
IN

Ā
ŠA

N
A

 M
A

Z
PU

L
K

U
 O

R
G

A
N

IZ
Ā

C
IJĀ

S



28

IDEJAS UN PIEREDZE RADOŠO DARBNĪCU ORGANIZĒŠANAI

Darbnīcu metode paver jaunas iespējas skolēnu personības attīstībai. Tā veido
attieksmi pašam pret sevi, savu raksturu, prasmi vērtēt sevi; • 
prasmi izkopt savstarpējās attiecības ar līdzcilvēkiem; • 
prasmi sazināties gan verbāli, gan neverbāli; • 
prasmi sadarboties, attīstot saskarsmes prasmes, radoši darboties; • 
atbildības izjūtu par darba rezultātu; • 
prasmi paust savu argumentētu viedokli. • 

Šī metode plaši izmantojama, strādājot ar 5.-9. klašu skolēniem.
Radošs 1– tāds, kas garīgas darbības procesā rada oriģinālas idejas, garīgās vai materiālās vērtības; 

tāds, kura radošuma rezultātā rodas dažādas jaunas idejas, garīgās vai materiālās vērtības. 
Darbnīca2 – noteiktu tehnisku mācību uzdevumu risināšanai vai mākslinieciskai jaunradei iekārtotas 

un aprīkotas telpas.

Nr. 
p.k.

Darbnīcas 
nosaukums Darbnīcas apraksts Ieguvumi

1. Latvijas karte Darbnīcā ir jau sagatavota Latvijas karte, kurā 
iezīmētas apdzīvotās vietas, pilsētas. Skolēnu 
uzdevums ir izveidot simboliņus un pielikt tās 
attbilstīgajās vietās, kuras Latvijā ir apmeklējuši 
paši.
Ar citu krāsu simboliņu, kuras vietas apmeklējis 
kopā ar savu ģimeni.
Citu simboliņu var izvēlēties un pielikt vietās, 
kur dzīvo radinieki. 
Skolēniem ļoti patīk darboties un izvēlēties. Ja 
klase ir liela, tad var izmantot  karti katrai klasei 
atsevišķi. 
Interesanti ir tas, ka darbnīcas laikā var arī 
komentēt un pastāstīt par gūtajiem iespaidiem, 
par nozīmīgākajiem dabas, vēstures un kultūras  
pieminekļiem.

Darbnīcā izveidots 
krāsains, interesants 
izpētes materiāls, kuru 
prezentē, pēc tam 
aplūko izstādē.
Katrs skolēns saņem 
arī nelielu Latvijas 
karti, kurā ieraksta 3 
vēlamās vietas, kuras 
viņš turpmāk vēlētos 
apmeklēt.

2. Latvijas simboli Darbnīcai paredzēta telpa, kuras noformējumā 
izmantots Latvijas karogs, himna, ģerbonis. 
Dalībnieku uzdevums ir vizuāli apskatīt, 
aizpildīt darba lapas.
Darbnīca izveidotas pieturas, kurās jāprot 
nodziedāt Valsts himna, jāizveido katram savs  
Latvijas karogs ar pareizām  krāsu proporcijām, 
jāizveido savs personīgais ģerbonis.
Darba lapas personīgā ģerboņa veidošanai ar 
kontūrām iepriekš jau sagatavotas.

Katrs dalībnieks iz-
veido savu Latvijas 
karodziņu, kuru pēc tam 
noliek uz galda.
Izveido savu personīgo 
ģerboni, piedalās 
izstādē klasē un pamato 
savu izvēli.
Tas apliecina katra 
skolēna izjūtas un veici-
na cieņu un patriotismu, 
piedaloties darbnīcā.
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3. Latvija krāsās Darbnīcas veidošanas princips – krāsa. Katra 
klase iepriekš izlozē krās: zaļu, zilu, brūnu, 
pelēku, sarkanu, dzeltenu, melnu, violetu, baltu.
Katra klase, gatavojoties šai darbnīcai jau ir 
apmeklējusi bibliotēku, izpētījusi informāciju 
par izvēlēto krāsu.
Darba grupa stāsta un veido uzskatāmu 
materiālu par Latviju, ko prezentē skolas biedri-
em un skolotājiem. Materiālus izkārto izstādē.

Prasme redzēt Latviju 
visās krāsās, meklēt 
atbilstīgu informāciju, 
iegūt, darboties kopā, 
izvērtēt.

3. Skolas un Latvi-
jas vēsture

Darbnīcā iespēja vizuāli iepazīties ar dažādiem 
gadskaitļiem, datumiem, vēstures albu-
miem, grāmatām, fotogrāfijām, kas vēsta par 
nozīmīgiem vēstures faktiem skolas un Latvijas 
vēsturē.
Ļoti interesanti ir tas, ka skolēni ir aktīvi, iz-
manto papildmateriālus, lasīto, redzēto, dzirdēto. 
Darbnīcā piedalās pēc noteikta laika grafika un 
iespējām dažādas personības – skolas bijušie ab-
solventi, pagasta ļaudis, darbinieki, ievērojami 
cilvēki.

Skolēni saņem darba 
lapu, iegūst vēstures 
aculiecinieku pieredzes 
stāstījumu, pārbauda 
iegūtās zināšanas 
praktiskā rīcībā.

4. Skolas vēstures 
un Latvijas 
vēstures lap-
puses stāsta

Darbnīcā interesanti sagatavotas darba lapas, lai 
katrs dalībnieks varētu izveidot savu vēstures 
zīmējumu ciklu pēc atpazīstamajiem foto vai 
vēstures atmiņu stāstījumiem skolas vēstures 
gaitā un Latvijas vēstures gaitā.

Ar savu darbību un 
praktiski ieguldīto 
darbu skolēns apliecina, 
cik interesanti vērot 
savu un vienaudžu 
darbu zīmējumos, 
kas vēsta par vēstures 
lappusēm.

5. Mana skola Darbnīcas iesākumā dalībnieki uz lielās darba 
lapas raksta asociācijas par skolu – Mana skola.
Patīkami, ka skolēni velta jaukas, mīļas domas 
savai skolai.
Turpinājumā katrs dalībnieks pamato savu izvēli 
ar konkrētiem piemēriem.
 Darbnīca izvēršas par sirsnīgu sarunu par 
savu skolu. Izveidotais materiāls tiek novietots 
izstādē, kuru aplūko visi interesenti, vecāki, 
pagasta sabiedrība.

Akcenti pašanalīzei. 
Materiāls skolas muze-
jam par savu skolu.

6. Skolas, pa-
gasta un Lat-
vijas bukleta 
veidošana
 

Darbnīcā piedāvā dažādus citus bukletus 
ierosmei, lai katrs dalībnieks, pārzinot sa-
vas zināšanas par skolu, vēsturi, mūsdienām, 
nākotnes vīzijām, spētu radoši darboties un pats 
izveidot bukletu.
Var arī vienlaicīgi strādāt pie dažādu bukletu 
veidošanas.

Praktiski darbojas. 
Meklē piemērotu un 
nozīmīgu informāciju.
Skolēnu darbi jau ir 
izmantoti skolas, pa-
gasta bukleta un logo 
veidošanā.
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7. Kopīgais un 
atšķirīgais Lat-
vijai un Manai 
skolai

Darba lapas sagatavotas ierosmei, vizuāli ak-
centi par skolu, Latviju.
Interesanti salīdzinājumi, skolēnu vērtējumi, 
pamatojums.
Pamatojums meklējams zīmējumos, dzejā, 
prozā, mūzikā u.c.
Kopējais materiāls tiek prezentēts skolas 
konferencē, iekārtota izstāde.

Skolēns veic pašanalīzi, 
lepojas ar sasniegto un 
praktiski izsaka sevi 
radošā darbībā.

8. Darbnīcas vidē Skolēni sadalīti pa klašu grupām vai arī pēc 
interesēm. Skolēni apmeklē līdzcilvēku izveido-
tas nozīmīgas vietas. Var apmeklēt gan vecākus, 
gan pagasta/pilsētas iedzīvotājus, lai izpētītu un 
iepazītos ar interesantu informāciju un dzīves 
pieredzi.
Esam apmeklējuši: Zemnieku saimniecības, 
putnu audzētājus, trušu audzētājus,  tūrisma 
objektus, bioloģisko lauksaimniecību, barikāžu 
dalībniekus. 
Iepazinuši senos amatus – galdnieks, kalējs, 
jumiķis u.c.

Iepazīst savu pagastu, 
cilvēkus, uzzina vairāk, 
prot praktiski darboties, 
sakārtot savu māju, 
pagalmu.

9. Mana ģimene Starp citām darbnīcām ļoti interesanta izvērtās 
darbnīca un konkurss par ģimeni – „Stāsti par 
savu ģimeni”.
Skolēniem jau ilgāku laiku bija jāvāc materiāli 
par savu ģimeni – fotogrāfijas, raksti, apbalvo-
jumi, tradīcijas, arodi, izglītība, dzimtaskoks, 
hobiji, ceļošana, svētki.
Katram bērnam ir lepnums stāstīt par savu 
ģimeni, brāļiem, māsām, radiniekiem. 
Savdabīgais darbnīcā bija tas, ka skolēni 
mēģināja atrast īpašo par savu ģimeni un 
pamatot savu viedokli ar fotogrāfijām, vēstures 
liecībām, video, dzīvo mūziku, ģimenes 
piedalīšanos darbnīcā. Katrs skolēns izveidoja 
arī stendu par savu ģimeni, dzīvniekiem, mājām.
Nākamā darbnīca bija veidota tā , lai katram 
bērnam būtu kopā ar brāļiem, māsām iespēja 
pastāstīt par savu ģimeni citiem skolēniem.
Pašiem veiksmīgākajiem par savām ģimenēm 
bija jāpastāsta skolas lielajā svinīgajā pasākumā 
un jāprezentē darbs par savu ģimeni.

Lielisks ceļojums 
un lepnums par savu 
ģimeni.
Ar savu prezentāciju 
bērns atklāj savas 
ģimenes vērtības.

10. Tautasdziesmu 
darbnīca
Dzejoļu 
sacerēšana

Darbnīcā izveidotas tautasdziesmu pieturas, 
kurās jāilustrē tautasdziesmu tematika.
Jāizveido tautasdziesmu vācelīte, jāskandē 
zināmās dziesmas, jāiemācās nezināmās.

Bērniem patīk jaun-
rade, tādēļ dzejoļi, 
ilustrācijas ir mīļas, 
patīk iesaistīties un 
piedalīties izstādē. Pēc 
izstādes tiek izdota 
apkopojuma jaunrades 
grāmatiņa.
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11. Latviešu 
rotaļas, 
rotaļdejas

Darbnīcās mācās jaunas rotaļas, dejas. Māca 
citiem sev zināmu rotaļu, rotaļdeju.

Iemācītās rotaļas un de-
jas var iemācīt citiem, 
padarīt jaukākus arī 
citus pasākumus.
Demonstrējumi 
prezentācijā.

12. Latviešu orna-
menti

Darbnīcā dota uzziņas literatūra par ornamen-
tiem, zīmēm, to tulkojumiem.
Skolēni paši sagatavo stāstījumus par orna-
mentiem, praktiski zīmē, veido savus rakstus 
izvēlētajam modelim, pamato izvēli, darbi 
izkārtoti izstādē. 

Uzzina daudz vairāk 
paši, prot saskatīt 
atšķirības, prot analizēt, 
prezentēt.

13. Priekšmeti 
saimniecībā.
Vēstures 
liecības.

Darbnīca iekārtota kā seno darbarīku, seno lietu 
izstāde, kurā skolēniem iespējams izteikt savu 
viedokli, kam senās lietas domātas, kur tās var 
izmantot. Pēc tam skolēni raksta atbildes un 
nosaukumus darbarīkiem un senajām lietām.   
Darbnīcā katram ir dota iespēja praktiski pēc 
apraksta sameklēt eksponātu un nonākt pie 
atbilstīga nosaukuma, sagrupējot informāciju.

Skolēni paši aktīvi 
iesaistās darbnīcas 
nodrošinājumā ar 
senajiem rīkiem, 
analizē, kas mūsdienās  
vai nākotnē šos rīkus  
varētu vai ir jau 
aizstājis.

14. Dziesmu duelis Darbnīcā sagatavota tēma – Dziesmas par Lat-
viju
Darbnīcu vada skolēni, piedalās skolotāji un 
vecāki.
Vispirms izspēlē savas klases grupā, tad katrā 
grupā mainās pa dalībniekam no 1.–4., 5.–9. 
klases. Tālāk sacenšas dalībnieki uzvarētāji.

Darbnīca parāda ļoti lie-
lo ieinteresētību un arī 
zināšanas par Latviju.

15. Latvija un es Darbnīcā ietverti pienākumi, tiesības. Katram 
skolēnam jāizveido personīgās attieksmes un 
veikuma lapa. Grupās dalībnieki diskutē par 
pienākumu atbilstību tiesībām.
Darbs grupās, kur katrs skolēns izspēlē savu 
lomu: vecāks, skolotājs, jaunietis, bērns, pilso-
nis, pensionārs, uzņēmējs u.c.
Grupas darba prezentācija, darbs ar dokumenti-
em, apliecībām, kas skolēniem šķiet ļoti inte-
resanti.

Ar lielu aizrautību un 
interesi skolēni iesaistās 
savu pienākumu un 
tiesību grupēšanā. Ļoti 
patīk darboties, pētīt 
dokumentus, analizēt 
iedaļas, zināt, kas 
prasīts.

Secinājums. 
Darbnīcu metode ir veiksmīga metode, kas paver iespējas skolēnu personības vispusīgai attīstībai, 

veido sadarbības prasmes, piedāvā skolēniem iesaistīties aktīvā un radošā darbībā.

Daiga Melberga, 
Rēveļu pamatskolas direktore

*Ar Daigas Melbergas metodisko izstrādni „Mans skatījums uz pilsoniskās audzināšanas aktivitātēm skolā” 
kopumā var iepazīties Valsts jaunatnes iniciatīvu centrā. 
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IDEJAS UN IEROSINĀJUMI SKOLĒNU PATRIOTISMA JŪTU VEIDOŠANĀ

Tautas deju pasākums „Vilksim košu zelta jostu apkārt savu tēvu zem’” notika Valsts jaunatnes iniciatīvu 
centra organizētā pasākumu cikla „Tu esi Latvija” ietvaros no 2007.gada oktobra līdz 2008.gada novembrim, 
un tajā piedalījās Latvijas 20 pierobežas rajonu izglītības iestāžu 1.-12.klašu deju kolektīvi un lietišķās mākslas 
pulciņu dalībnieki – jaunie audēji. Vairāku rajonu svētkos piedalīties aicināti arī kaimiņvalstu skolēnu deju 
kolektīvi, piemēram, kopā ar Dobeles rajona dejotājiem latviešu un lietuviešu dejas izdejoja pieci Lietuvas deju 
kolektīvi, arī Daugavpils un Bauskas rajonu svētkus kuplināja ciemiņu sniegums un draudzīga kopā sanākšana.   

Pasākuma laikā notika koncerts, kurā deju kolektīvi izdejoja sava novada tautas dejas un rotaļas, sava 
novada horeogrāfu dejas, kā arī dejas, kuras pauž patriotiskas jūtas. Labākie jaunie audēji auda savam rajonam 
zīmīgu jostas fragmentu. Jostas aužamās stelles izgatavoja Rīgas Amatniecības vidusskolas audzēkņi. Koncerta 
noslēgumā stelles ar ieausto jostas fragmentu tika svinīgi nodotas nākamajam rajonam. No 20 atšķirīgiem 
fragmentiem izveidotā josta, apceļojusi apkārt visai Latvijai, kļuva par skaistu dāvanu Latvijai lielajā jubilejā.

Atceroties daudzos skaistos un emocionāli bagātos brīžus sarīkojumu laikā, īpaši gribas minēt Rīgas 
rajona dejotāju fantastisko dažādu krāsu un lieluma dzijas kamoliņu salūtu pašu dalībnieku izpildījumā, to vēlāk 

atkārtoja arī citu rajonu pasākumu dalībnieki. Dzijas kamolus 
latgaliskajā sirsnībā un dabiskumā izmantoja arī Krāslavas rajona 
dejotāji: viņi dzijas kamolā tina sava kolektīva novēlējumu 
Latvijai dzimšanas dienā. Sarīkojuma izskaņā kamoliņš ceļoja 
no rokas rokā, un ikviens savās domās varēja tam pievienot arī 
savu vēlējumu. 

Vairāku rajonu pasākumos interesanti tika izmantota 
Latvijas kartes kontūra. Alūksnes rajona svētkos bērni ar savu 
dejojumu un vārdiem lūdza skatuves dibenplānā izvietotajā 
Latvijas kartē iedegties rajona robežai, bet Aizkraukles rajona 
dejotāji pasākuma beigās paši izveidoja Latvijas kontūru.

Sarīkojumu organizētāji bija padomājuši arī par iespējām 
bērniem aktīvi līdzdarboties, piedaloties dažādās radošās 
nodarbēs. Valkas rajonā no katra kolektīva viens dalībnieks 

piedalījās papīra pīnes pīšanā, kā rezultātā tika izveidots daudzkrāsains papīra panno. Jēkabpils rajonā katrs 
dalībnieks pirms pasākuma kādā no daudzajām lietišķās un vizuālās mākslas darbnīcām pats sev izgatavoja kādu 
piemiņas lietiņu no šī pasākuma. Ludzas rajonā Rēzeknes augstskolas pasniedzēju vadībā tika apgūtas jaunas 
rotaļas un tautas dejas. Daugavpils rajonā ikvienam tika dota iespēja iesēsties stellēs un noaust kādu rakstu 
rindiņu. Balvu rajonā stellēs cita citu ātri nomainīja ļoti daudzas mazās audējas.

Domājot par šādu pasākumu emocionālo gaisotni, organizētāji bija parūpējušies arī par pasākuma telpas 
pielāgošanu un prasmīgu izmantošanu. Limbažu rajonā pasākuma telpas iekārtojums tika veidots tā, lai dejošana 
notiktu  zāles vidū, bet pārējie dalībnieki un skatītāji sēdētu visapkārt zālei, tā radot amfiteātra iespaidu, kas 
dod emocionālas tuvības un kopā būšanas izjūtu. Vairākos rajonos tika padomāts arī par nelielu cienastu svētku 
dalībniekiem. 

Secinājums. 
Kopumā vērtējot tautas deju pasākumu “Vilksim 

košu zelta jostu apkārt savu tēvu zem’” skolēnu patriotiskās 
audzināšanas aspektā, katrā Latvijas pierobežas rajonā 
sarīkojuma organizētāji bija meklējuši un atraduši kādu 
savdabīgu, īpašu akcentu, lai svētkus padarītu bērniem 
saprotamus, tuvus un interesantus, lai panāktu līdzpārdzīvojuma 
un līdzdalības efektu, piederības izjūtu savai skolai, tuvākai 
un tālākai apkārtnei, savai tautai un valstij. Nozīmīgākais un 
vienojošais visos sarīkojumos bija tas, ka svētku dalībnieki 
jutās brīvi un nepiespiesti, valdīja sirsnīga, gaiša un labestības 
pilna atmosfēra. Šīs skolēnu pozitīvās emocijas un radošās 
izpausmes viņus savstarpēji tuvināja un gandarīja. Pasākumos 
varēja pārliecināties par skolēnu un skolotāju izdomu un ideju 
bagātību, izmantojot visdažādākos pieejamos resursus, lai sagādātu prieka, jauku pārsteigumu un atklāsmes 
brīžus gan sev, gan citiem. 

Ilze Mažāne,
Valsts jaunatnes iniciatīvu centra

projekta „Vilksim košu zelta jostu apkārt savu tēvu zem” vadītāja
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Pie stellēm Tautas lietišķās mākslas meistare Inta 
Konrāde ar dejotājām.

Dejotāji.


