Latvijas Valsts svētki Ņudžersijas latviešu skolā
Ieskats kā skola atzīmēja 18. novembri apskatāms šajā YouTube saitē:
https://www.youtube.com/watch?v=xRam5Ny3Qgc

Līvija Medne

Ņudžersijas latviešu skola, kā katru gadu, atzīmēja Latvijas Valsts svētkus. Arī šoreiz tie iesākās
ar karoga ienešanu, kura goda sardzē bija 8. klases skolnieces Karīna Roze, Sintra Rumpētere un
Amanda Byron, un kopēju himnas dziedāšanu. Madara Bungs noskaitīja dzejoli un pārzines
Linda Zālīte un Jana Anča-Tetere sveica klātesošos ar īsu uzrunu.
Pārzine Zālīte aicināja visus noskatīties Latvijas žurnālistes Evas
Ikstenas veidoto video sveicienu “Latvijai 97! Vārdi”
(https://www.youtube.com/watch?v=JVINarP9fBk), jo šogad svētku
sveiciena tēma bija tieši pirmklasnieki un projekta mērķis bija uzrunāt
nākamo paaudzi. Nacionālās biblotekas darbinieki izvēlējās 97 grāmatas,
kas izdotas no 1918. gada līdz 2015. gadam, un kas ceļoja uz 97 Latvijas
skolu bibliotēkām. Apsveikumā piedalījās 97 pirmklasnieki, kas katrs
lasīja vienas grāmatas 17. lapaspusi, jo tajā atrodams Nacionālās
bibliotēkas zīmogs. Rakstnieks Pauls Bankovskis izvēlējās dažus vārdus
no katras grāmatas un salika kopā sveicienu Latvijai valsts svētkos, kas
bija dzirdams un redzams video sveicienā. Nebija viegli izsekot vārdu
grupējumam, kas nobeidzās ar “Dziedāja tikai - Latvija ir!”, bet visi
klātesošie ar interesi skatījās un klausījās. Kad bērni lasa, tad klausās visi: vienaudži un vecākie.
Skolas saime noklausījās sveicienu no Aizsardzības ministra Raimonda Bergmaņa un noskatījās
valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzrunu valsts svētkos veltītu tieši latviešu diasporai.
Valsts svētkiem īpaši cepto klinģeri skaitļu 97 formā bija sarūpējusi skolēnu Emīla un Kārļa
Zālīšu vecmamma. 8. klasei nācās tikt gala ar sveču izpūšanu un visi to vēlāk varēja baudīt.
Šogad nebija klašu sagatavoti priekšnesumi valsts svētkos. Tā vietā, skolēniem un skolotājiem
tika iedota kartiņa Latvijas kontūrās, kur katram bija jāieraksta
sveiciens vai vēlējums Latvijai dzimšanas dienā! Dienas beigās visi
sveicieni bija apskatāmi un to sirsnīgums un patiesums iepriecināja
visus. Pēc raidījuma “Lodziņs uz Latviju” aicinājuma, kuras viena
no veidotājām ir skolas absolvente Imanta Nīgale, skolas saime
ierunāja sveicienu Latvijai svētkos, kopēji noskaitot Knuta
Skujenieka 1980. gadā rakstīto dzejoli:
maza mana tēvuzeme
divu roku platumā
mīļa mana tēvuzeme
divu roku siltumā
dziļa mana tēvuzeme
visa mūža garumā

Šo video-sveicienu skolas pārzines nosūtīja raidījumam
“Lodziņš uz Latviju”, kā arī Latvijas valsts televīzijai, kura,
par patīkamu pārsteigumu visiem, to iekļāva “Rīta
Panorāmas” raidījumā.

