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Galvenais LV 100 vēstījums:
«Es esmu Latvija»

Es ieraugu sevī Latviju,
Stārķu ligzdas, sauli un jūru.
Tevi un mani,
Un darbu sūru.
No debesīm, zemes man svētība dota
Darīt Latviju bagātu, lepnu,
Vējos rūdītu, dziesmās aijātu,
Ļaužu mīlētu, nosargātu.
Ja tev arī sirdī ir duna,
Saprast sevi, ka par Latviju runa,
Jūti! Stāsti! Cauraudz! Esi!
Jo caur tevi un mani ir Latvija!

Anželika Zorova,
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolniece
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MĒRĶIS
Sekmēt bērnu un jauniešu piederību savai skolai, vietējai kopienai un
valstij un veicināt viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un
piedalīšanos Latvijas valsts simtgades svinēšanas procesā un Latvijas
valstiskuma stiprināšanā.
UZDEVUMI
- Veicināt bērnu un jauniešu pilsonisko līdzdalību un atbalstīt
iniciatīvas labvēlīgas vides un sadarbības veidošanā izglītības
iestādēs, pašvaldībās, vietējā kopienā
- Aktualizēt labo darbu nozīmi un nepieciešamību sabiedrības
labklājības, saliedētības un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā
- Radīt izpratni par pilsonisko līdzdalību un izkopt paradumu veikt
labos darbus kā vienu no personības attīstības nozīmīgiem faktoriem
- Popularizēt izglītības iestāžu labās prakses piemērus un pozitīvo
pieredzi pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības jomā
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Viens no uzdevumiem
Audzināšanas vadlīniju īstenošanā
• izglītojamo pārstāvniecība un līdzdalība priekšlikumu
izteikšanā un lēmumu pieņemšanā, to izpildes
nodrošināšanā un kontrolē, tajā skaitā izglītojamo
pašpārvaldes darbā
Būtiski to ievērot:
- visā izglītības procesā, pašdisciplīnas jomā un
savstarpējā saskarsmē, labdarībā un brīvprātīgo darbā,
tradīciju kopšanā vai jaunu dibināšanā, vides pilnveidē,
sadarbībā ar pašvaldību, uzņēmējiem, vietējo
sabiedrību;
- uzklausīt bērnus un jauniešus, atbalstīt viņu ideju,
iniciatīvu īstenošanu, sekmēt kritisko spriestspēju,
saņemt atgriezenisko saisti un analizēt rezultātus
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VISC un izglītības iestāžu projekts
«Pilsoniskās līdzdalības un labo
darbu maratons»
1.posms: «Augam Latvijai»
2017.gads
- pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi «Skolēnu pilsoniskās
līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā» 12 grupām reģionos un Rīgā un
semināri (kopumā 415 dalībnieki);
- oktobrī – decembrī 12 radošās darbnīcas pedagogiem, skolēniem- pašpārvalžu
līderiem, vecākiem, sabiedrības pārstāvjiem reģionos un Rīgā (~550 dalībnieki);
- «Atbalsta materiāli pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības
sekmēšanai»
https://visc.gov.lv/audzinasana/dokumenti/metmat/atb_mat_pilsaudz.pdf
2.posms: «Strādājam Latvijai»
2018.gads
Labo darbu festivāli piecos Latvijas reģionos: Zemgalē, Vidzemē, Rīgā, Latgalē un
Kurzemē
2019.gads
3.posms: Labo darbu festivāls – izstāde «Ceļā uz nākamo simtgadi»
Rīgā Labo darbu festivāls – projekta noslēguma pasākums aprīlī
2020.gads
4.posms: paveiktā izvērtēšana, iesāktā turpināšana, dokumentēšana, skolas
muzeja pilnveidošana u.c.
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Labo darbu festivāli 2018.gada

Labo darbu pieteikumi saņemti no 184 izglītības iestādēm Latvijā
Skolēnu pilsoniskās līdzdalības raksturīgākās jomas:
- Palīdzība senioriem un labdarības akcijas grūtībās nonākušajiem,
- Atbalsts dzīvnieku patversmēm, rūpes par mūsu «mazajiem brāļiem»,
- Vides sakopšana skolā un ārpus tās, jaunu vides objektu izveide,
- Skolu sadarbības un sadraudzības aktivitātes,
- «Skolēns skolēnam» skolas sociāli emocionālās vides veidošanā,
- Skolas vēstures izpēte, jaunu skolas tradīciju, aktivitāšu veidošana,
- Novadpētniecība, piemiņas vietu un kapu sakopšana,
- Latvijas valsts simbolikas, latviešu rakstu zīmju u.c. nacionālās
atribūtikas apgūšana, iedzīvināšana, popularizēšana,
- Mācību materiālu, tematisku mācību stundu, pasākumu veidošana,
- Lietderīga resursu izmantošana, taupīšana,
- U.c.
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Sadarbības partneri labo darbu īstenošanā:
- skolēnu un skolotāju sadarbība;
- vecāku, Skolas padomes iesaiste;
- pašvaldības institūciju līdzdalība;
- NVO piesaiste projektu īstenošanā;
- sadarbības partneri no izglītības iestādēm kaimiņvalstīs
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Labo darbu festivāli pavasarī

- 2 dienu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu
pašpārvalžu salidojums- Labo darbu festivāls (22 izglītības
iestāžu pārstāvji) 12.-13.aprīlī Rīgas Tūrisma un radošās
industrijas tehnikumā

- Labo darbu festivāls Zemgales reģiona izglītības
iestādēm (35 izglītības iestāžu pārstāvji) 9.maijā Jelgavā
(sadarbībā ar Zemgales reģiona kompetenču attīstības
centru)
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Labo darbu festivāli rudenī

26.septembrī Madonā (kontaktpersona Vija Pelše, Madonas Bērnu un
jauniešu centra direktora vietniece, tālr. 28319577, bjc@madona.lv )
3.oktobrī Rīgā (Anna Īviņa, Rīgas Skolēnu domes konsultante,
tālr.29600843, aivina@edu.riga.lv )
12.oktobrī Rēzeknē (Eleonora Ivanova, Rēzeknes pilsētas Jaunatnes lietu
speciāliste, tālr. 26033202, eleonora.ivanova@rezekne.lv )
26.oktobrī Talsos (Doloresa Lepere, Talsu novada Bērnu un jauniešu
centra direktore, tālr. 29423752, doloresa.lepere@talsi.lv )
Uzaicinātie dalībnieki VISC mājaslapa:
https://visc.gov.lv/audzinasana/dokumenti/20180831_labo_darbu_dal.pdf
VISC kontaktpersona – Monika Daļecka, Interešu izglītības un audzināšanas
darba nodaļas vecākā referente, tālr.67350813, monika.dalecka@visc.gov.lv
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Latvijas valsts simtgades svinēšanas ietvaros un plānojot
Audzināšanas vadlīniju īstenošanas pasākumus,
atgādinājums par nozīmīgām atceres dienām un valsts
svētkiem nākotnē:
- Baltijas ceļa trīsdesmitgade 2019.gada 23.augustā,
- Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas
trīsdesmitgade 2020.gada 4.maijā
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Astra Aukšmuksta, 67350957
astra.auksmuksta@visc.gov.lv

