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Konkurss skolēniem „Laiks laukiem 2015”: jaunāko klašu grupā zināmi uzvarētāji
16. oktobrī noslēdzās konkursa „Laiks laukiem 2015” 1. - 6. klašu grupas darbu iesūtīšanas posms, kurā
skolēnu uzdevums bija pēc pašu izpratnes un iespējām radošā veidā atklāt projekta tēmu „Laiks
laukiem!”, dodoties pieredzes braucienā uz vietējo lauku saimniecību, pie amatniekiem vai mājražotājiem,
un izpētīt, kas notiek laukos un kādas zināšanas un prasmes nepieciešamas, lai veiktu dažādas darbības
mūsdienīgos laukos.
Saņemtie video un fotoattēli apliecina, ka mūsdienu skolēni ir aktīvi un ieinteresēti, savukārt lauku vidē ir tik daudz
atklājama, tik daudz darāmā un tik daudz, par ko priecāties, ka viena ciemošanās reize tam par īsu. Izrādās, ka
tas, kas laukos atrodams, bieži vien nav zināms arī tad, ja tas atrodas pavisam tuvu. Daudzos gadījumos skolēni
viesojās savu klasesbiedru lauku mājas, kur tiem ar lepnumu un prieku tika stāstīts un rādīts par dzīvi, darbu un
atpūtu laukos. Tā konkurss ļāva ne vien iepazīt dzīvi un darbu laukos, bet arī citam citu, turklāt izmēģināt roku
iepriekš nepazīstamos darbos. „Mēs, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 6. klases skolēni, bijām pie lauku
saimnieces, kura audzē trušus un aitas. Cepām kartupeļus ugunskurā. Mūsu lielais prieks bija lēkāt pa siena
kaudzēm, tas bija jautri. Palīdzējam novākt burkānu vagas. Devāmies uz tuvējo mežu sēnēs. Pirmo reizi mēs
redzējām tik daudz beku. Intervējam saimnieci par dzīvi laukos, un šajā intervijā mēs uzzinājām ļoti daudz ko
jaunu par dzīvi laukos. Šī bija superīgākā diena kopā ar klasi!” Tā par konkursu izsakās viena no komandām.
„Ar gandarījumu varam konstatēt, ka jaunāko klašu skolēnu darbi ne satura, ne tehniskā izpildījuma kvalitātes ziņā
neatpalika no lielāko skolēnu veikuma, apliecinot, ka skolēni spēj paveikt vairāk nekā no viņiem ikdienā tiek
sagaidīts,” atzīst konkursa žūrijas pārstāve Aija Tūna, iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” vadītāja. „Daudzos
gadījumos redzētā un piedzīvotā apkopojums bija vēl pārdomātāks un personīgāks, savukārt labs humors un
prieks darbos kūsāt kūsā, piemēram, atziņa, ka tītari var būt pat skaļāki par trešklasniekiem! Neatkarīgi no
rezultātiem, lielu uzslavu un sirsnīgu paldies pelnījis ikviens konkursa dalībnieks.”
Jaunāko klašu grupā atsaucība bija patiešām milzīga un tika iesniegti 205 darbi no visas Latvijas. Par diviem
labākajiem darbiem tika atzīti Smiltenes centra vidusskolas 5.a klases skolēnu (audzinātāja Jeļena Dombrovska)
un Tirzas pamatskolas 5. klases skolēnu (audzinātāja Ausma Raģele) darbi. Abi uzvarētāji balvā saņems
ekskursiju visai klasei 500 EUR vērtībā, ko varēs izmantot nākamajiem izzinošajiem ceļojumiem.
m

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Īpašu pateicību par radošumu, iedvesmojošiem stāstiem un veiksmīgi atainotu dzīvi, darbu un atpūtu laukos,
konkursa žūrija izsaka Pilsrundāles vidusskolas 2.a un 2.b klases, Bauskas sākumskolas 4.c klases, Bērzaunes
pamatskolas 2. un 3. klases, Dzērves pamatskolas 4. klases, Jelgavas 4.sākumskolas 2.a klases, Ogres
sākumskolas 4.b klases, Jelgavas 4.sākumskolas 2.f klases un Laidu pamatskolas 4.un 5. klases skolēniem un
audzinātājām.
Aicinām noskatīties abu uzvarētāju darbus un citus labākos darbus, kurus kopā ar pilno dalībnieku sarakstu var
atrast www.laikslaukiem.lv mājaslapā. Konkursa organizatori cer, ka šī iniciatīva iedvesmos skolotājus vairāk
uzmanības pievērst praktiskai Latvijas lauku iepazīšanai, kas īpaši aktuāli, uzsākot ceļu uz Latvijas valsts
simtgades svinībām.
Konkursa „Laiks laukiem!” mērķis ir sekmēt skolēnu izpratni par dzīves un nodarbinātības iespējām 21. gadsimta
laukos, kā arī veicināt uzņēmējdarbības un lauku tūrisma popularizēšanu jauniešu vidū, tādējādi veicinot skolēnu
izpratni un interesi par mūsdienīgas dzīves veidošanu un uzņēmējdarbības iespējām laukos, kā arī par
tradicionālām kultūrvēsturiskām lauku dzīves vērtībām.
Konkurss tiek īstenots projekta “Lauku tūrisma produktu veidošana un mārketinga kampaņa, iesaistot skolu
jaunatni un veidojot ciešāku vietējo rīcības grupu un lauku tūrisma uzņēmēju sadarbību” ietvaros.

Kontakti: Indra Soika - Dreimane
Media Gids, konkursa koordinatore
E-pasts: indra@mediagids.lv, T. 26455823
Projektu īsteno biedrība „Latvijas Lauku forums” un biedrība “Media Gids”. Informatīvi atbalsta asociācija „Lauku
ceļotājs”.
Latvijas Lauku forums (LLF) ir nacionāla mēroga nevalstiskā organizācija, kas dibināta 2004. gadā. Biedrības misija ir veicināt
Latvijas lauku līdzsvarotu attīstību, lai Latvijas lauki kļūtu par vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki, kuri savā dzīves vietā spēj realizēt
ekonomiskās un sociālās vajadzības. LLF darbojas 70 biedru organizācijas. Vairāk par LLF: llf.partneribas.lv
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