Cienījamais skolēn!
Vārdi Zemessardze un zemessargs noteikti Tev nav svešs! Ikdienā Zemessardze ir Tev
apkārt – katrā pilsētā, ciemā, novadā, tā apvieno dažādu paaudžu cilvēkus, kas diendienā ir Tev
līdzās – Zemessardzē dien gan skolotāji, gan zemnieki, gan uzņēmēji, gan strādnieki, gan studenti
- visdažādāko profesiju pārstāvji. Un ļoti iespējams – sasniedzot savu pilngadību, arī Tu izlemsi
kļūt par zemessargu! Katru gadu liels skaits jauniešu stājas Zemessardzē, par ko mums ir ļoti liels
prieks. Ja mēs dzīvosim patiesi un dabiski patriotiskā vidē, mēs saglabāsim savu patriotismu ne
tikai sirdī un Valsts svētkos, bet arī ikdienā, un Zemessardze tam ir lielisks piemērs. Zemessardze
ir vieta, kur mīlestība pret savu Dzimteni sākas dziļi sirdī. Mūsu iedvesma ir patriotisms, mūsu
panākumi ir uzcītīgs darbs.
Tautas patriotisms un valsts mīlestība ir ļāvusi saglabāt Zemessardzes pastāvēšanu un
organizācijas spēku divdesmit piecu gadu garumā. Šodien Zemessardze dod iespēju Latvijas
pilsoņiem brīvprātīgi kalpot savai valstij, rūpējoties par tās drošību.
Savu nozīmīgo gadadienu esam iecerējuši atzīmēt ar dažādiem pasākumiem Rīgā un citās
Latvijas pilsētās - Zemessardzes ekipējuma un tehnikas izstādes, arī zemessargu gājieni un
parādes, Zemessardzes vienību pārstāvju viesošanās skolās, kā arī citi pasākumi. Ikvienā
pasākumā būs aicināti piedalīties visi interesenti, varbūt arī Tu būsi to starpā.
Šodien gribu Tevi uzrunāt un aicināt kļūt par aktīvu mūsu pasākumu dalībnieku - ļauties
izaicinājumam un izmēģināt savus radošos spēkus.
Zemessardzes 25.gadadienas ietvaros tiek organizēts arī bērnu un jauniešu jaunrades
konkurss „Zemessardzei – 25”, kurā mēs aicinām piedalīties ikvienu skolēnu vecumā no 7 līdz 18
gadiem!
Mēs ceram, ka konkurss rosinās Tavu un Tavu draugu interesi par Zemessardzi, kā arī
veicinās Tavu radošo darbu. Mums, kuri ir saistīti ar Zemessardzi, zemessargiem un Zemessardzes
karavīriem, ir svarīgi uzzināt Tavu skatījumu par Zemessardzi.
Savu skatījumu, izpratni, vērtējumu par Zemessardzi vari paust zīmējot, rakstot eseju vai
dzejoli un nosūtīt to mums. Visus darbus izvērtēs žūrija un labākie darbi iegūs piemiņas balvas no
Zemessardzes. Visi iesūtītie darbi šī gada augustā tiks izstādīti un būs apskatāmi 20.augustā Rīgā,
11.novembra krastmalā.
Konkursa darbus gaidīsim no šī gada 25.aprīļa līdz šī gada 1.augustam. Sūti tos uz
Maiznīcas ielu 5, Rīgā, LV-1001 ar norādi - bērnu un jauniešu konkurss „Zemessardzei – 25”.
Uz tikšanos Zemessardzes 25.gadadienas pasākumos!
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Zemessardzes 25. gadadienai veltītā bērnu un
jauniešu jaunrades konkursa „Zemessardzei 25” nolikums

Mērķis un uzdevumi.
1. Veicināt saikni starp sabiedrību un Zemessardzi.
2. Rosināt jaunās paaudzes interesi par Zemessardzi.
3. Veicināt bērnu un jauniešu radošo darbu, savas attieksmes un spriedumu veidošanu par
Zemessardzi.

Laiks. Vieta.
Konkurss notiks no šī gada 25. aprīļa līdz 1.augustam.
Darbus iesūtīt uz adresi: Maiznīcas iela 5, Rīga, LV – 1001, ar norādi - bērnu un jauniešu
konkurss „Zemessardzei – 25”.
Informācija: guna.freimane@mil.lv, tālr.nr.: 67335905, mob.: 29157635.
Dalībnieki. Bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 18 gadiem. Konkursā var piedalīties bērni un
jaunieši, kuriem ir tētis/mamma/brālis/māsa/krusttēvs/krustmāte Zemessardzē, kā arī visi bērni un
jaunieši, kuriem ir interese un savs viedoklis par Zemessardzi.
Konkursa noteikumi.
Katrs dalībnieks izvēles kārtībā var iesūtīt - 1 zīmējumu un/vai 1 eseju un/vai 1 dzejoli, klāt
pievienojot izdomātu moto Zemessardzei.
Iespējamās apakštēmas:
1. „Mans tētis/mamma/brālis/māsa/krusttēvs/krustmāte - zemessargs”.
2. „Es un Zemessardze”.
Zīmējums – iesniedzamo zīmējumu formāts ir ne lielāks par vienu A3 formāta lapu. Darbs ir
jāsūta A4 formāta aploksnē. Darbs nevar būt pārzīmēts no citiem autoriem. Darba otrā pusē
jānorāda autora vārds, uzvārds, pilni gadi, adrese, kontakttālruņa numurs, e-pasts.
Eseja - iesniedzama drukātā veidā vai labi salasāmā rokrakstā. Darbs iesniedzams A4 formātā un
ir jāsūta A4 formāta aploksnē. Darbs nevar būt kopēts, pārrakstīts no citiem autoriem. Darba otrā
pusē jānorāda autora vārds, uzvārds, pilni gadi, adrese, kontakttālruņa numurs, e-pasts.
Dzejolis - iesniedzams drukātā veidā vai labi salasāmā rokrakstā. Darbs iesniedzams A4 formātā
un ir jāsūta A4 formāta aploksnē. Darbs nevar būt kopēts, pārrakstīts no citiem autoriem. Darba
otrā pusē jānorāda autora vārds, uzvārds, pilni gadi, adrese, kontakttālruņa numurs, e-pasts.
Konkursa rīkotāji patur tiesības iesniegtos darbus pēc saviem ieskatiem publicēt vai izlikt
publiskai apskatei.
Darbi, kuri nebūs saistīti ar minēto tēmu, netiks vērtēti. Iesniegtie darbi netiks atgriezti.
Vērtēšana un apbalvošana.
Darbus vērtēs speciāli izveidota komisija. Vērtēšana notiks trīs vecuma grupās – no 7 līdz 9
gadiem; no 10 līdz 14 gadiem, un no 15 līdz 18 gadiem. Dalībnieka vecums tiks skaitīts uz 2016.
gada 1. augustu. Atsevišķi tiks vērtēti zīmējumi/esejas/dzejoļi. Katrā vecuma grupā tiks apbalvoti
3 labākie darbi. Konkursa darbi tiks vērtēti arī reģionāli.
Labāko darbu autori saņems diplomus un piemiņas balvas. Noslēguma apbalvošana notiks šī gada
20.augustā Rīgā, 11.novembra krastmalā! Iesūtītie darbi (zīmējumi, esejas, dzejoļi) pēc konkursa
tiks izlikti publiskai apskatei 20.augustā Rīgā, 11.novembra krastmalā.

