
              

Latvijas valsts simtgadei veltīts pasākumu cikls izglītības iestādēs 
“Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” 

2017.-2020.  
 

Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratonu Valsts izglītības satura centrs organizē 
kā bērnu un jauniešu piederības sajūtas un identitātes veicināšanas pasākumu ciklu vietējā, 
reģionālā un nacionālā līmenī, tādējādi rosinot izglītības iestādes iesaistīties un līdzdarboties 
Latvijas Republikas simtgades sagatavošanā un svinēšanā. 

 
2017.gads: 1.posms “Augam Latvijai” –  

pedagogu profesionālās kompetences pilnveide un skolēnu pašpārvalžu aktivitātes 
pilsoniskās līdzdalības īstenošanai.  

2017.gada 1.pusgadā plānots organizēt sagatavošanas semināru pašvaldību audzināšanas 
darba koordinatoriem Cēsīs (26.-27.aprīlis) un profesionālās kompetences pilnveides kursus (12 
stundas 12 grupām) pedagogiem Latvijas reģionos un Rīgā. Kursu dalībnieki pilnveidos savu 
kompetenci par pilsoniskajā audzināšanā izmantojamām darba formām un metodēm, to efektivitāti 
un atbilstību mērķauditorijai. 

2017.gada 2.pusgadā tiks organizētas 12 radošās darbnīcas skolēnu/ audzēkņu pašpārvaldēm 
Latvijas reģionos un Rīgā, tādējādi nodrošinot atgriezenisko saikni pedagogu profesionālās 
pilnveides kursos apgūtajām tēmām. Vienlaikus tā ir iespēja popularizēt pedagogu labo praksi 
pilsoniskās audzināšanas īstenošanā un skolēnu līdzdalības sekmēšanā izglītības iestādēs un vietējā 
kopienā. 

2017.gada nogalē/2018.gada sākumā pedagogi varēs iepazīties un izmantot metodisko 
materiālu par pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības jautājumiem.  
 

Paralēli tam izglītības iestādes aicinātas īstenot dažādas skolēnu pilsoniskās līdzdalības 
aktivitātes un darīt labus darbus gan izglītības iestādes ietvaros, gan daudzpusīgā sadarbībā vietējā 
kopienā (dažādu paaudžu sadarbība; skola + pašvaldība; skola + nevalstiskās organizācijas; skola + 
uzņēmēji; dažādu izglītības pakāpju un veidu izglītības iestāžu sadraudzība un sadarbība u.tml.), 
gan uzrunāt un iesaistīt latviešu diasporas bērnu un jauniešus kopīgai un ilglaicīgai sadarbībai. 
Rosinām turpināt vai uzsākt tādus darbus, kuri var kļūt par skaistu tradīciju un bagātināt skolas un 
tuvākās apkārtnes cilvēku dzīvi, sagādāt pašiem un citiem pozitīvas emocijas un gandarījumu. 

 
Skolēnu veiktās darbības var aptvert visdažādākās jomas, taču pamatideja ir radīt iespējas 

iesaistīties ikvienam un motivēt skolēnus darīt jēgpilnu un nozīmīgu darbu savai izaugsmei un 
sabiedrībai atbilstoši viņa interesēm, spējām, izzinātajām vajadzībām. Veiktās darbības un iegūtās 
kompetences tiek saistītas ne tikai ar tiešo mācību procesu, bet arī ar ārpusstundu un ārpusskolas 
aktivitātēm, darbību interešu un neformālajā izglītībā.  
 
2018.gads: 2.posms “Strādājam Latvijai” –  

labo darbu festivāli piecos Latvijas reģionos – Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē, Latgalē un 
Rīgā. 

Spilgtākie un radošākie izglītības iestāžu labo darbu piemēri tiks atspoguļoti reģionālajos 
festivālos, lai popularizētu pozitīvo pieredzi pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības 
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jomā. Festivālu ietvaros tiks rīkotas tikšanās, diskusijas, izstādes, radošās darbnīcas, labās prakses 
piemēru demonstrējumi un meistarklases.  
 
2019.gads: 3.posms  

Labo darbu festivāls - izstāde “Ceļā uz nākamo simtgadi” (februāris/marts), kas iecerēts kā 
projekta kulminācija. 

Lai izglītības iestādes piedalītos noslēguma pasākumā, 2018.gada 2.pusgadā tiks izvērtēti 
reģionālo festivālu rezultāti un izvirzīti dalībnieki noslēguma pasākumam. 
 
2020.gads: 4.posms  

Labo darbu turpināšana pēctecībā un dokumentēšana vēsturei vietējā, reģionālā un nacionālā 
līmenī, t.sk., papildinot skolas un sava novada muzeja krātuves, pilnveidojot skolas mājaslapas, 
organizējot izvērtējuma seminārus un pasākumus. 
  

Pasākumu ciklu “Pilsoniskā līdzdalība un labo darbu maratons” īsteno Valsts izglītības satura 
centrs sadarbībā ar  pašvaldībām,  pašvaldību  Izglītības  pārvaldēm / izglītības  speciālistiem  un 
izglītības iestādēm, Latvijas valsts simtgades biroju. 
 
 
E.Pelša 67350813 
evija.pelsa@visc.gov.lv 


