
OOJJĀĀRRAA  VVĀĀCCIIEEŠŠAA  8800  GGAADDUU  AATTCCEERREESS  PPAASSĀĀKKUUMMII  
 
   2013.gadā Tautas dzejniekam Ojāram Vācietim apritētu astoņdesmit. Sagaidot 

dzejnieka jubileju, Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola sadarbībā ar Valsts 
pētījumu programmu „Nacionālā identitāte” un Kultūras ministriju laikā no maija  
līdz septembrim organizēja Latvijas skolu 9.-12.klašu skolēniem eseju konkursu 
„Ojāra Vācieša dzeju lasot”. Konkursa mērķi bija veicināt Latvijas literārā un kultūras 
mantojuma apzināšanu un izpratni, iepazīstot Ojāra Vācieša daiļradi un personību, 
veicināt lasīšanas kultūru un skolu jaunatnes literārās un intelektuālās jaunrades 
spēju attīstību. 

  Konkursa žūrija, kuras sastāvā darbojās LU profesore Ausma Cimdiņa, 
literatūrzinātniece Eva Eglāja, Gaujienas vidusskolas skolotājas Lūcija Kapača, Ilze 
Zilbere un direktore Ieva Zariņa, dzejnieki Guntars Godiņš, Jānis Rokpelnis, Kārlis 
Vērdiņš, septembrī un oktobrī iepazinās un vērtēja vairāk nekā 60 konkursam 
iesūtītos darbus. No Apes un Alūksnes novada konkursā piedalījās Ilzenes 
pamatskola, Alūksnes novada vidusskola un Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola. 

  2.novembrī Rīgā, LU Humanitāro zinātņu fakultātē konkursa žūrija nolēma 
apbalvot trīs labākos darbus 9.-10.klašu grupā, trīs labākos darbus 11.-12.klašu grupā 
un katrā grupā piešķīra divas atzinības. Laureātu apbalvošana notiks 12. novembrī 
Rīgas domes rīkotajā pieņemšanā kultūras un tautas mākslas centrā „Mazā Ģilde”. 

  Ojārs Vācietis ir viens no visspilgtākajiem un pretrunīgāk vērtētajiem 20. 
gadsimta latviešu dzejniekiem. Viņa daiļradei un personībai ir bijusi izcila nozīme 
latviešu literatūras attīstībā 20.gadsimta otrajā pusē., un tā ir guvusi spēcīgu 
rezonansi arī sabiedrībā kopumā. Lai aktualizētu Vācieša literāro mantojumu, 
2003.gadā tika rīkota 1. starptautiskā zinātniskā konference „Cilvēka brīvība. Cilvēka 
balss”, veltīta dzejnieka 70.dzimšanas dienai. 

  Šī gada 12.-13.novembrī Rīgā tiek rīkota 2.starptautiskā zinātniskā 
konference „Ojārs Vācietis un viņa laiks latviešu rakstniecībā”. Šīs 
konferences nepieciešamību noteica Vācieša dzejas balss un atbalss tagadnes 
kultūrtekstā, jauni pētījumi un atdzejojumi, Ojāra Vācieša dzejas pasaulē atklātas un 
vēl atklājamās mākslinieciskās un cilvēciskās vērtības. Šī starptautiskā zinātniskā 
konference, iesaistot referentus no ārzemēm- Krievijas, Čehijas, Somijas, Lietuvas un 
Igaunijas , ar plašu kultūras programmu ir tagadnes Latvijas kultūras situācijai 
atbilstošs veids, kā Ojāra Vācieša un viņa laika literārās un kultūras vērtības apzināt, 
aktualizēt, vairot un nodot tālāk. 

  Konferences rīcības komitejā darbojās arī Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola. 
No Apes novada kupls dalībnieku pulks 12. novembrī dosies uz Rīgu, lai kā uzaicinātie 
viesi klātienē piedalītos konferences aktivitātēs un eseju konkursa laureātu 
apbalvošanas ceremonijā.  

   Paldies Apes novada domei, Gaujienas pagasta pārvaldei un Rutai 
Antonei par sniegto finansiālo atbalstu 2.starptautiskajai zinātniskajai konferencei 
un eseju konkursam „Ojāra Vācieša dzeju lasot”! 

 
Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas direktore,  

eseju konkursa žūrijas komisijas priekšsēdētāja Ieva Zariņa 

 


