Sagaidot Latvijas Tautas frontes jubileju, aicinām
atsaukties tās dalībniekus

Ar Kultūras ministrijas atbalstu Alūksnes novada
pašvaldība šogad rīkos pasākumu ciklu „Mana atmiņa
zied”, atzīmējot Latvijas Tautas frontes izveidošanos
pirms 25 gadiem. Lai šo notikumu godam atcerētos,
pašvaldība aicina līdz 1. jūlijam atsaukties visus Alūksnes
novada iedzīvotājus, kas iesaistījušies Latvijas Tautas
frontes darbībā vai kā citādi bijuši saistīti ar Atmodas laiku.

- Ir pagājuši 25 gadi kopš Latvijai tik svarīgajiem notikumiem, daudzi no Latvijas Tautas
frontes aktīvistiem vairs nav starp dzīvajiem, atmiņas lēnām izplēn un pagaist. No šodienas
situācijas raugoties uz tā laika notikumiem, gandrīz katram ir savs viedoklis, bieži vien
kritisks vai pat agresīvs. Taču nevaram noliegt faktu, ka tautas atmoda būtiski un radikāli
izmainīja mūsu dzīvi. Tas bija jauna vēsturiska posma sākums. Ir pēdējais brīdis iemūžināt
atmiņas, klātienē tikties ar Atmodas laika aktīvistiem, lai jauniešos un, patiesībā, arī citu
paaudžu cilvēkos, stiprinātu patriotismu un lepnumu par savu valstisko neatkarību un brīvības
nosargāšanu ne ar ieročiem, bet ar dziesmām un ziediem, - Atmodas laika notikumu nozīmi
uzsver Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita Eglīte.
Latvijas neatkarības atgūšanai nozīmīgajos notikumos iesaistījās arī alūksnieši.
Vēsturiskas liecības stāsta, ka pēc lielā Tautas frontes organizētā tautas saieta Mežaparkā
Rīgā, līdzīgs saiets notika arī Alūksnē pie Jaunās pils, kur pulcējās daudz cilvēku no visa
toreizējā rajona. Runāja tā laika aktīvākie alūksnieši. Represētā Jausma Podegrade runas
noslēgumā aicināja cilvēkus savus ziedus nolikt pils pakājē, ceļu krustcelēs. Šī ziedu velte
bija sveiciens latviešu tautas atmodai un tās cīnītājiem. Pateicoties atmodas laika personībām,
Alūksnē dibinājās represēto klubs „Sarma”, savukārt Lilijas Līces, kurai šogad svinama 100
gadu jubileja, skulptūra „Sapnis” ieguva otru nosaukumu - „Māmuļa” un kļuva par svētvietu,
kur ik gadus pulcējas represētie un notiek Latvijai un Alūksnei nozīmīgi piemiņas pasākumi.
Tomēr, lai cik stipra un aktīva bija tā laika alūksniešu darbība, liecības par notikušajām
aktivitātēm, personībām un viņu ieguldījumu Tautas frontes aktīvistu darbībā Alūksnē un tās
apkārtnē nav saglabātas ne Alūksnes muzeja, ne citu pašvaldības muzeju un izglītības iestāžu
vēstures liecību istabu krājumos.
Sadarbībā ar Alūksnes pilsētas bibliotēku, Alūksnes pilsētas Tautas namu un represēto
klubu „Sarma” jau no aprīļa tiek aktīvi strādāts pie tā laika liecību dokumentēšanas, materiālu
vākšanas, iedzīvotāju aptaujas, lai Alūksnes muzejs varētu izveidot ekspozīciju par Atmodas
laika notikumiem un cilvēkiem Alūksnē un tās apkārtnē. Izstādi iecerēts veidot mobilu, lai
pēc tam to izrādītu novada skolās, bibliotēkās un muzejos. Atmiņu stāsti tiks fiksēti arī CD un
DVD diskos, lai pēc tam tos kā izziņas un mācību materiālus izmantotu skolas un muzeji.

Lai izveidotu daudzpusīgu izstādi un apkopotu atmiņas, kurās atspoguļota Alūksnes
novada cilvēku līdzdalība Atmodas laika notikumos, lūdzam visus, kuri paši vai kuru
ģimenes locekļi piedalījās Latvijas Tautas frontes darbībā, zvanīt vai doties uz Alūksnes
muzeju, lai varētu precīzāk izveidot dalībnieku sarakstu un piefiksēt ikviena cilvēka devumu
tā laika notikumos. Tāpat ļoti gaidām rakstiskas vai foto liecības par šo laiku un notikumiem
Alūksnē, novadā un valstī. Visās novada bibliotēkās un Alūksnes muzejā līdz 1. jūlijam, jūs,
kas stāvējāt klāt Latvijas atdzimšanai, esiet laipni gaidīti gan ar fotogrāfijām, gan saviem
atmiņu stāstījumiem. Atmiņu stāstus var iesūtīt arī elektroniski uz e-pastu
muzejs.info@aluksne.lv.
23. augustā, kad atceramies trīs Baltijas valstis vienojošo Baltijas ceļu, kopā ar
novada skolām, mazpulkiem, pagastu pārvaldēm un novada kultūras iestādēm, kā arī iesaistot
ikvienu iedzīvotāju, pie Alūksnes Jaunās pils, kas tolaik bija aktīva pulcēšanās vieta, no
auseklīšu zīmēm tiks veidots ziedu paklājs. Katrs auseklītis simbolizēs kādu no iestādēm,
organizācijām, domubiedru grupām, kas vēlēsies pateikt ziedošu paldies par Atmodas laikā
paveikto. Tiks rīkots konkurss par ziedu paklāja skices izveidi, kurā aicinās piedalīties
Alūksnes Mākslas skolas audzēkņus.
Svētku kulminācijas pasākums notiks Alūksnes pilsētas Tautas namā, kad stāstos,
atmiņās, dziesmās vienosies Atmodas laika aktīvisti, skolēni, represētie un ikviens Alūksnes
novada iedzīvotājs.
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