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Latvijas valsts simtgadei veltītais pasākumu cikls
“Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons”
(Pilsonisko un radošo norišu cikls „Pašiem sava brīvība” 2020.gadā)
(pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks)

I.
1. Pasākuma
mērķis

2. Īstenoto
aktivitāšu
apraksts un
laika grafiks
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Pasākuma saturiskais pārskats

Stiprināt bērnu un jauniešu piederību un lepnumu par Latvijas valsti un tās cilvēkiem,
apzinoties saikni starp indivīda personisko brīvību, drosmi, rīcību, atbildību un
sabiedrības un valsts norisēm pagātnē un tagadnē.
Latvijas valsts simtgades svinību mērķi:
- stiprināt valstiskuma apziņu, aktualizēt Latvijas valstiskuma vēsturi, godinot
valsts dibinātājus un pieminot notikumus, kas ietekmējuši Latvijas valsts
izveidi, tādējādi nostiprinot izpratni par Latvijas valstiskumu kā likumsakarīgu
ilgstošas attīstības rezultātu;
- 2.daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu un sasniegumus;
- 3.modināt sabiedrībā atbildības ētiku, atbildības uzņemšanos par sevi, savu
ģimeni, kopienu un valsti;
- 4.stiprināt jauniešu radošo iniciatīvu un piederības sajūtu Latvijai;
Programmas virsmērķi pakārtotajiem politikas rezultātiem:
1. Latvijas iedzīvotāju attieksme pret valsti un to izpausmes programmas mērķa
grupu segmentos;
2. Sabiedrības politiskās un kultūras līdzdalības rādītāji un to izpausmes
programmas mērķa grupu segmentos.
- norise spēj uzrunāt, iesaistīt un saliedēt lielu skaitu Latvijas iedzīvotāju un
tautiešu ārvalstīs;
- norise rod aizsākumu vai inovatīvu risinājumu Latvijas valsts simtgades svinību
laikā un nostiprinās kā paliekoša vērtība un tradīcija;
- norise rada un uztur valsts svētku sajūtu;
- norise stāsta Latvijas stāstu, dod ieguldījumu Latvijas tēla veidošanā.
Pilsonisko un radošo norišu ciklu „Pašiem sava brīvība” saturiski veidoja skolēnu
radošās un pilsoniskās līdzdalības aktivitātes 2019./2020.mācību gadā, no kurām
veiksmīgākās tika prezentētas noslēguma tiešsaistes pasākumā „Pašiem sava brīvība”
2020. gada 26.novembrī, Valsts izglītības satura centrā un tiešsaistē Zoom platformā,
Strūgu ielā 4, Rīgā.
Apzinoties skolēnu pašpārvalžu nozīmi un lomu skolēnu līdzdalības veicināšanā un
demokrātiskas skolas vides veidošanā, tika sagatavots metodisko materiālu kopums
izglītojamo pašpārvalžu dalībniekiem un konsultantiem. Metodisko materiālu kopumā
iekļautās tādas tēmas kā Pašpārvaldes darbības principi un uzdevumi; Darba ar jaunatni
un neformālās izglītības sasaiste darbā ar pašpārvaldēm; “Brīvība līdzdarboties” -
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3. Pasākuma
mērķauditorija
(t. sk. plānotās
iedzīvotāju
grupas, sasniegto
iedzīvotāju skaits
(tiešā un netiešā
mērķauditorija),
iespēja
līdzdarboties un
(vai) sniegt
atgriezenisko
saiti,
daudzveidīgu
pieejamības
aspektu
nodrošināšana
utt.)
4. Sadarbības
partneri (t. sk.
reģionu,
pilsoniskās
sabiedrības u. c.
pārstāvji)

5. Pasākumu
rezultātu
ilgtspēja/palieko
šā vērtība
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līdzdalības veicināšana izglītības iestādē un ārpus tās; “Brīvība darboties kopā” pašpārvaldes komandas darbības invertējums; “Brīvība iesaistīties” – motivācijas un
iesaistes veicināšana esošajiem un potenciālajiem pašpārvalžu dalībniekiem;
Pašpārvalžu konsultanta loma; Pašpārvalžu darbībai noderīgas metodes un resursi
(vienas animācijas izstrāde; viena video stāsta izstrāde par dalībnieku ieguvumiem no
darbības pašpārvaldē; divu lejupielādējamu plakātu izstrāde A3 formātā izsūtīšanai
izglītības iestādēm; desmit vizuālu, lejuplādējumu materiālu izstrāde par iekļautajām
tēmām).
- bērni, ģimenes ar bērniem;
- jaunieši;
- seniori;
- Latvijas mazākumtautību iedzīvotāji;
- Latvijas reģionu iedzīvotāji;
- tautieši ārvalstīs;
- cilvēki ar īpašām vajadzībām;
- ārvalstu viesi;
- Latvijas izglītības iestāžu skolēni/audzēkņi un skolotāji, audzināšanas darba
speciālisti, pašpārvalžu dalībnieki, jaunieši un vadītāji, pašpārvalžu konsultanti
un citi interesenti;
- Visi pasākumi bezmaksas;
- Pilsonisko un radošo norišu cikla noslēguma tiešsaistes pasākumā „Pašiem sava
brīvība” piedalījās vairāk nekā 125 skolēni/audzēkņi, pašpārvalžu konsultanti un
dalībnieki, audzināšanas darba speciālisti, profesionālās izglītības iestāžu direktoru
vietnieki audzināšanas darbā un citi interesenti no visas Latvijas.
- Metodisko materiālu kopums izglītojamo pašpārvalžu dalībniekiem un konsultantiem
ir pieejams un lejupielādējams bez maksas ikvienam interesentam.
- biedrība “Move up”;
- Liepājas Valsts 1. ģimnāzija; Balvu Valsts ģimnāzija; J. Čakstes Liepājas
10.vidusskolas muzejs; Kuldīgas novada jauniešu centrs; RTU Olaines Tehnoloģiju
koledža; Friča Brīvzemnieka pamatskola; Rīgas Skolēnu dome; Raunas vidusskola;
- Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra;
- neformalās izglītības mācību vadītāja Anna Ločmele;
- Rīgas Skolēnu domes konsultante Brigita Medne;
- Supervizore, konsultante, mentore, izglītības konsultante Inga Pāvula;
- Latvijas valsts simtgades birojs u.c.
- radītas jaunas zināšanas, priekšstati un izpratne par iespēju pilnveidot skolēnos
izpratni par brīvību kā iespēju un atbildību, t.sk., īstenojot savus centienus un
mērķus, apzinoties saikni starp individuālo un kopīgo labumu, uzņemoties
atbildību par savu rīcību un respektējot citu tiesības un brīvību. Sekmētas
skolēnu prasmes izmantot inovatīvus radošus risinājumus, lai dalītos ar
vienaudžiem un plašāku sabiedrību par gūto pieredzi, pētot vēstures liecības un
mūsdienu procesus, atklātu piemērus par indivīda izvēli un drosmi būt brīvam,
patstāvīgi domāt un atbildīgi rīkoties, sadarboties un rīkoties kopīgas idejas un
mērķa vārdā.Izstrādātais metodisko materiālu kopums sniedz atbildes uz
jautājumiem par skolēnu pašpārvaldes darbības aktualitātēm, iesaistīšanos
lēmumu pieņemšanā, dalībnieku un pašpārvaldes atbalsta personu kompetences
pilnveidi un paplašina viņiem pieejamo atbalstu. Metodisko materiālu kopuma
ir iekļautas metodes un ieteikumi veiksmīgai pašpārvaldes darbībai visā
Latvijā.;
- attīstīta piederības sajūta Latvijas valstij un dzīves vietai;
- attīstīta vienotības apziņa ar savu tautu, kopienu;
- radīta jauna kultūras pieredze un emocijas;
- aktualizēts un/vai radīts jauns (tostarp digitāls) mantojums;
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6. Pasākuma
publicitāte (t. sk.
iespieddarbu,
reklāmu, publisko
paziņojumu
izvietošana,
piemēram,
tīmekļvietnes
adrese, laikraksta,
mediju, raidījuma
nosaukums utt.)

7. Cita
informācija,
kas bija būtiska
pasākuma
īstenošanā

- radītas jaunas idejas un koprades formas;
Publikācijas Pilsonisko un radošo norišu cikla Noslēguma tiešsaistes pasākumam
„Pašiem sava brīvība”mājas lapā https://visc.gov.lv/,
https://www.facebook.com/events/tie%C5%A1saist%C4%93/pa%C5%A1iem-savabr%C4%ABv%C4%ABba/3502206513169097/,
https://www.lv100.lv/programma/kalendars/pasiem-sava-briviba/;
http://www.kuldigasbjc.lv/karjera-unaudzinasana/audzinasana/jaunumi/2020/dec/pasiem-sava-briviba-cikla-noslegumatiessaistes-pasakums/;
http://www.10vsk.lv/-pasiem-sava-br-v-ba-.html;
http://smiltenestehnikums.lv/component/content/article/143audzekniem/aktivitates/1707-pasiem-sava-briviba?Itemid=490;
http://knip.lv/jaunumi1/piesakies_pilsonisko_un_radoso_norisu_cikla_pasiem_sava_b
riviba_nosleguma_pasakumam
novadu mājas lapās, novadu vēstnešos, tiešsaistes sociālā tīkla tīmekļa vietnēs u.c.
Metodisko materiālu kopums būs pieejams ikvienam mājas lapā https://visc.gov.lv/.
Pilsonisko un radošo norišu cikla Noslēguma tiešsaistes pasākuma „Pašiem sava
brīvība”dalībnieki bija veiksmīgi sadarbojušies gan ar vecākiem un Skolas padomi, gan
citu skolu skolēniem, gan dažādām pašvaldības institūcijām, gan ar nevalstiskajām
organizācijām un citiem atbalstītājiem.
Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, īpašs akcents tika likts uz metodisko
atbalstu skolēniem/audzēkņiem un viņu pedagogiem un konsultantiem, piedāvājot
jaunas darbības formas arī tiešsaistē.

II.

Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji
euro

Izdevumu
klasifikācijas kodi
atbilstoši
ekonomiskajām
kategorijām
1
1000–9000
1000–4000;
6000–7000
1000–2000
1000
2000
3000
7100–7500
7310

7350
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Izdevumu klasifikācijas
kodu nosaukums atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām

Plāns

Izpilde

Starpība*

2
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

3
7100
7100

4
7100
7100

5=3–4
0
0

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
Uzturēšanas izdevumu
transferti
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti
pašvaldībām noteiktam
mērķim
Valsts budžeta transferti valsts
budžeta daļēji finansētām
atvasinātām publiskām
personām un budžeta

7100
1440
5660
0

7100
1440
5660
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

5000; 9000
utt.
* Starpības
pamatojums

nefinansētām iestādēm
noteiktam mērķim
Kapitālie izdevumi

Ministrijas vai citas centrālās
valsts iestādes vadītājs

0

0

Valsts izglītības satura centra
vadītāja Līga Lejiņa
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Sagatavotājs

Neformālās izglītības departamenta direktore Agra Bērziņa
(amats, vārds, uzvārds)

Tālrunis

67228987

E-pasts

agra.berzina@visc.gov.lv

Tālrunis

Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente
Monika Daļecka
(amats, vārds, uzvārds)
67350813

E-pasts

monika.dalecka@visc.gov.lv

Sagatavotājs
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