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 Vēstures un Sociālo zinību skolotāju biedrībai 

 

Informācijai par ZLSB organizēto referātu/eseju konkursu 

Pagājušā (2019.) gada nogalē Latvijas iedzīvotāji daudzināja Latvijas Neatkarības kara 

izšķirošo cīņu simtgadi. Ņemot vērā šo vēsturisko notikumu nozīmi Latvijas neatkarības stiprināšanā, 

Zemgales Latviešu strēlnieku biedrība (turpmāk – ZLSB) uzsāka referātu konkursa tradīcijas 

ieviešanu, kā Latvijas patriotisma audzināšanas ideju skolu jaunatnes vidē. 

ZLSB 2019. gada septembrī izsludināja referātu konkursu “Latviešu strēlnieki laikmeta 

griežos”, kurā izglītojamie tika aicināti pētīt Latvijas vēsturi Latvijas Neatkarības kara kontekstā, 

vadoties no savas ģimenes, tuvinieku, paziņu lokā gūtām liecībām, kā arī pētot bibliotēkās un krātuvēs 

pieejamos informatīvos materiālus. Nobeiguma fāzē ZLSB ar vēstures ekspertiem, kas bija komisijas 

locekļi, noteica Referātu konkursa uzvarētāju un sveicām to Latvijas izglītības aizsākumam nozīmīgā 

ēkā, līdz 1795. gadam - Academia Petrina, šodien - Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas 

muzejs. 

Līdzīgu referātu un eseju konkursu sludināsim 2020.gada septembra sākumā, bet noslēgsim 

novembra mēnesī līdz 18. novembrim. Konkursa mērķis plānojas tāds pats kāds tas bija 2019. gadā - 

veicināt Latvijas izglītojamo zināšanas un interesi par vēsturi, latviešu strēlnieku ieguldījumu Latvijas 

Neatkarības karā un valsts attīstībā, kā arī sekmēt jaunās paaudzes iesaistīšanos Latvijas vēstures 

izpētē, uzlabot analīzes un erudīcijas prasmes, veicināt lokālpatriotismu un interesi par Latvijas valsts 

un iedzīvotāju drošību.  

Lūgums izvirzīt jūsu biedrības redzējumā aktuālo tēmu vai divas tēmas (referātam, kas būs 

izsludināts vecāko klašu un profesionālo izglītības iestāžu izglītojamajiem, un esejai, kas tiks 

piedāvāts 7. – 9. klašu izglītojamajiem). 

Aicinājums informēt Vēstures un Sociālo zinību skolotāju biedrības biedrus par šo plānoto 

konkursu jau maija mēnesī, lai ieinteresētie jaunieši spētu savlaicīgi gūt materiālus, informāciju 

referātu vai eseju sagatavošanai. 

Pēc tēmu galējas apstiprināšanas (aprīlis – maijs) jums tiks nosūtīts 2020. gada referātu un eseju 

konkursa nolikums. 

 

Pielikumā: 2019. gadā realizētā referātu konkursa nolikums 
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