Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas 8.klase – uzvarētāji Latvijas
Okupācijas muzeja konkursā „Lietas un vietas”
Gaujienas vidusskolas vēstures
skolotāja Līga Bukovska
Latvijas
Okupācijas
muzejs savā 20 gadu jubilejā
organizēja foto un video
konkursu
skolēniem
un
jauniešiem „Lietas un vietas –
okupācijas
aculiecinieces!”.
Konkursā piedalījās vairāk
nekā 40 skolēnu gan no
Latvijas, gan ASV.
Latvijas
Okupācijas
muzejs jau gandrīz 20 gadus
vāc liecības un stāsta par
padomju laiku. Tāpēc savā
dzimšanas dienā muzejs gribēja
atgādināt par to, ka vēsturi
veido paši cilvēki. Lietas un
vietas spēj pastātīt gan par cilvēkiem, gan par notikumiem, kas ir norisinājušies kāda cilvēka dzīvē un
vietā.
Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas 8.klases skolēni – Klāvs Bērziņš, Ričards Rihards Bringa,
Gerda Gvozdeva, Krista Ķelpa, Lelde Stūrīte, Justīna Trona-Sloņicka, Kārlis Jakobštants, Samanta
Uskliņģe un Justs Morītis kopā ar vēstures skolotāju nolēma izpētīt skolēnu dzīvi padomju laikā mūsu
pašu skolā, izveidot videofilmu un piedalīties konkursā. Vispirms skolēni izpētīja skolas muzeja
materiālus un atrada pionieru vienības un pulciņu hronikas. Tās tika izpētītas un tad notika sarunas
starp skolēniem un skolotāju par šīs organizācijas pastāvēšanu, mērķiem, simboliem, pasākumiem.
Ne viss mūsdienu skolēniem bija pieņemams šīs organizācijas darbībā. Tā bija PSRS veidota
organizācija, lai stiprinātu pastāvošo padomju režīmu un audzinātu skolēnus lojālus pastāvošajam
totalitārajam režīmam. Nepastāvēja uzskatu brīvība. Taču skolēni saskatīja arī līdzības ar šodienas
skolas pasākumiem: pavasara un rudens talkas, lai sakoptu apkārtni ap skolu, konkursi mācību
priekšmetos, sporta aktivitātes.
Paveikuši izpēti, skolēni izveidoja 3 minūšu garu filmiņu, kur paši tēloja pionierus un šai
organizācijai raksturīgos svinīgo pasākumu elementus. Paldies skolotājām Gunitai, Dagnijai un Ilzei,
kas mums palīdzēja!
Un tad tikām uzaicināti uz konkursa noslēguma pasākumu 21.maijā Okupācijas muzejā.
Pasākums sākās ar muzeju darbinieku Jāņa Krūmiņa un Ritvara Jansona dziedātajām karavīru
dziesmām, kam sekoja Okupācijas muzeja direktores Gundegas Micheles uzruna. Pēc tam uzstājās
skolēni – uzvarētāji un tika prezentēti viņu konkursa darbi. Skolēni tika iepazīstināti arī ar konkursa
žūriju, kas vērtēja iesūtītos darbus. Muzeja vēsturnieks Ritvars Jansons atgādināja skolēniem, cik
nozīmīgas ir lietas, kas ir noteikta laika un cilvēku dzīves aculiecinieces. Jaunie mūziķi Rūdolfs
Zagorskis, Kārlis Zagorskis un Renārs Veļičko sniedza muzikālu priekšnesumu. Un tad bija uzvarētāju
apbalvošana, kur 8.klases skolēni saņēma diplomu un naudas balvu.
Pēc mazas muzeja cilvēku sarūpētās cienasta pauzes devāmies ekskursijā pa muzeja ēku Anetes
Andersones vadībā. Arī šai ēkai ir interesanta vēsture, tā pavisam nesen bija ASV vēstniecība, un
iepazināmies ar drošības pasākumiem, kas ir raksturīgi Amerikas vēstniecību telpām.
Diena bija izdevusies un jāsaka paldies muzejam arī par rasto iespēju atmaksāt mums ceļa
izdevumus.

