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Latvijas valsts simtgadei veltītais pasākumu cikls
“Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons”
(3.posms. Labo darbu festivāls “Ceļā uz nākamo simtgadi” 2019.gads)
(pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks)

I.
1. Pasākuma mērķis

2. Īstenoto aktivitāšu
apraksts un laika
grafiks
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Pasākuma saturiskais pārskats

Sekmēt jauniešu piederību savai skolai, vietējai kopienai un valstij un veicināt
viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un dalību Latvijas valstiskuma
stiprināšanā.
Latvijas valsts simtgades svinību mērķi:
1.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.apliecināt Latvijas kā nacionālas un eiropeiskas 21. gadsimta valsts vērtības;
3.cildināt Latvijas dabas skaistumu, kultūras daudzveidību un latviešu valodu;
4.daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu un sasniegumus;
5.modināt sabiedrībā atbildības ētiku, atbildības uzņemšanos par sevi, savu
ģimeni, kopienu un valsti;
6.tiprināt jauniešu radošo iniciatīvu un piederības sajūtu Latvijai;
7.radīt paliekošas 21. gadsimta Latvijas vērtības, simbolus un jaunrades darbus;
Programmas virsmērķi pakārtotajiem politikas rezultātiem:
1.Latvijas iedzīvotāju attieksme pret valsti un to izpausmes programmas mērķa
grupu segmentos;
2.Latvijas iedzīvotāju zināšanas un izpratne par valsts rašanos un attīstības vēsturi
un to izpausmes programmas mērķa grupu segmentos;
3.Sabiedrības politiskās un kultūras līdzdalības rādītāji un to izpausmes
programmas mērķa grupu segmentos.
1.norise spēj uzrunāt, iesaistīt un saliedēt lielu skaitu Latvijas iedzīvotāju un
tautiešu ārvalstīs;
2.norise rod aizsākumu vai inovatīvu risinājumu Latvijas valsts simtgades svinību
laikā un nostiprinās kā paliekoša vērtība un tradīcija;
3.norise rada un uztur valsts svētku sajūtu;
4.norise rosina Latvijas iedzīvotājus un Latvijas draugus pievienot iniciatīvas un
labos darbus kā īpašu dāvanu Latvijas dzimšanas dienas svinībām;
5.norise stāsta Latvijas stāstu, dod ieguldījumu Latvijas tēla veidošanā.
- Bērnu un jauniešu līdzdalība robotikas un inženierzinātņu popularizēšanā
Latvijā 2019.gada 23.februārī Siguldā
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Labo darbu festivāls “Ceļā uz nākamo simtgadi” Kultūras pilī
“Ziemeļblāzma” 2019.gada 5.aprīlī;
- Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs pašvaldību
audzināšanas darba koordinatoriem un interešu izglītības speciālistiem,
interešu izglītības iestāžu direktoriem 2019. gada 19.septembrī un kursi
pilsoniskās audzināšanas jomā pašvaldību audzināšanas darba
speciālistiem, atbildīgiem par audzināšanas darbu izglītības iestādēs,
klašu/grupu audzinātājiem. 36 stundas 2019.gada 21.-24.oktobrī;
- Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pašpārvalžu salidojums “Ceļā
uz nākamo simtgadi” 2019.gada 28, 29. novembrī PIKC “Jelgavas
Tehnikums”;
- “Award dalībnieki – var!” 2019.gada 29.novembrī plkst. VEF Kultūras
pilī;
- bērni, ģimenes ar bērniem;
- jaunieši;
- seniori;
- Latvijas mazākumtautību iedzīvotāji;
- Latvijas reģionu iedzīvotāji;
- cilvēki ar īpašām vajadzībām;
- Latvijas izglītības iestāžu skolēni un skolotāji, jaunieši, starptautiskās
jauniešu pašaudzināšanas programmas Award Latvijā dalībnieki un
vadītāji, vecāki un citi interesenti;
- Visi pasākumi bezmaksas;
- Labo darbu festivāls “Ceļā uz nākamo simtgadi” Kultūras pilī “Ziemeļblāzma”
vairāk nekā 350 dalībnieki un viņu pedagogi no visas Latvijas.
- Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pašpārvalžu salidojumā “Ceļā uz
nākamo simtgadi” pulcējās aktīvākie 27 profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņi – pašpārvalžu līderi un viņu pedagogi, kuri grib redzēt un veidot stipru
un konkurētspējīgu ne tikai savu izglītības iestādi, bet arī pilsētu un novadu, no
kura nāk, un mūsu valsti.
- Latvijas valsts simtgadei veltītajā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un
labo darbu maratons” informatīvi izglītojošajā seminārā un kursos piedalījās
136 personas no visas Latvijas.
- Labo darbu festivālā “Ceļā uz nākamo simtgadi” un profesionālās izglītības
iestāžu audzēkņu pašpārvalžu salidojumā tika piedāvātas interaktīvas
aktivitātes un diskusiju grupas.
- Siguldas Robotu kausa pasākuma laikā skolēni demonstrē savus radītos robotus,
tādējādi ieinteresējot un popularizējot robotikas un inženierzinātņu nozari
vienaudžu vidū. Pasākumā piedalās 63 skolēnu komandas ar 370 dalībniekiem.
- Visi pasākumi bezmaksas.
- PIKC “Jelgavas Tehnikums”;
- PIKC “Ogres Tehnikums”;
- Latvijas Medicīnas studentu asociācijas (LaMSA);
- Projektu darbnīca kopienām;
- UNESCO LNK;
- Latvijas valsts simtgades birojs;
- Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Konsultatīvā nodaļa;
- Izglītības kvalitātes valsts dienests;
- Jaunsardzes centrs;
- Biedrība “Award Zelta biedrība”;
- FIZMIX;
- Latvijas Kara muzejs;
- Lielbritānijas vēstniecība Latvijā;
-

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)
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- Siguldas novada Jaunrades centrs.

5. Pasākumu
rezultātu
ilgtspēja/paliekošā
vērtība

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
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radītas jaunas zināšanas, priekšstati un izpratne par piederību savai skolai,
vietējai kopienai un valstij un veicina viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību,
atbildību un piedalīšanos Latvijas valsts simtgades svinēšanas procesā un
Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Tika radīta izpratne par pilsonisko
līdzdalību un izkopts paradums veikt labos darbus sistemātiski kā viens no
personības attīstības nozīmīgiem faktoriem. Pasākumi sniedza iespēju gūt
pārliecību, jaunas idejas, dalīties un popularizēt labās prakses piemērus un
pozitīvo pieredzi pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības jomā;
- attīstīta piederības sajūta Latvijas valstij un dzīves vietai;
- attīstīta vienotības apziņa ar savu tautu, kopienu;
- nostiprināts lepnums par Latvijas valsti;
- nostiprināta drošības sajūta Latvijā;
- radīta jauna kultūras pieredze un emocijas;
- radīta jauna(-as) organizācija(-as);
- radītas jaunas tradīcijas;
- aktualizēts un/vai radīts jauns (tostarp digitāls) mantojums;
- radītas jaunas idejas un koprades formas;
- radīts jauns(-i) mākslas darbs(-i);
Publikācijas mājas lapā https://visc.gov.lv/, novadu mājas lapās, novadu
vēstnešos, tiešsaistes sociālā tīkla tīmekļa vietnēs u.c.
-

Skolēni savu labo darbu veikšanā bija veiksmīgi sadarbojušies gan ar vecākiem
un Skolas padomi, gan citu skolu skolēniem, gan dažādām pašvaldības
institūcijām, īpaši sociālo dienestu, gan ar nevalstiskajām organizācijām un citiem
atbalstītājiem.
Īpaši vēlējāmies akcentēt un atbalstīt pašu bērnu un jauniešu iniciatīvas, bet atrast
laiku arī par tiem pastāstīt citiem, dalīties savos atklājumos un izjūtās,
pieredzētajā un piedzīvotajā.
Aicinājām pedagogus pilnveidot zināšanas un popularizēt labās prakses piemērus
un pozitīvo pieredzi pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības jomā.
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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

5000; 9000
utt.
* Starpības
pamatojums

Izdevumu klasifikācijas
kodu nosaukums atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām

Plāns

Izpilde

Starpība*

2
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

3
48179
48179

4
48179
48179

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
nefinansētām iestādēm
noteiktam mērķim
Kapitālie izdevumi

48179
13096
35083
0

48179
13096
35083
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ministrijas vai citas centrālās
valsts iestādes vadītājs

Valsts izglītības satura centra
vadītājs Guntars Catlaks
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Sagatavotājs

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

Tālrunis

67228987

E-pasts

agra.berzina@visc.gov.lv

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

67350813

E-pasts

monika.dalecka@visc.gov.lv
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