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Tematiskie virzieni:
•Latvijas ciltstēvi un ciltsmātes
•Latvijas valstiskuma veidošanās ceļi
•Latvijas rotāšana un dāvanu gatavošana
•Latvijas dzimšanas diena un dāvanu pasniegšana
•Latvijas draugi un kaimiņi
Informācija: www.lv100.lv; www.km.gov.lv;
www.visc.gov.lv
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Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu
maratons
1.posms: «Augam Latvijai»
2017.gads
Janvārī – jūnijā sagatavošanas seminārs pašvaldību audzināšanas
darba koordinatoriem un 12 kursi pedagogiem reģionos un Rīgā.
Oktobrī – decembrī 12 radošās darbnīcas skolēnu/audzēkņu
pašpārvaldēm reģionos un Rīgā.
2.posms: «Strādājam Latvijai»
2018.gads
Labo darbu festivāli piecos Latvijas reģionos: Vidzemē, Kurzemē,
Zemgalē, Latgalē un Rīgā.
3.posms: Labo darbu festivāls – izstāde «Ceļā uz nākamo
simtgadi»
2019.gads
Februārī/martā Rīgā labo darbu festivāls – projekta noslēguma
pasākums.
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Kāpēc maratons?
Jēdzienu “maratons” izvēlējāmies, domājot par
ilglaicīgumu.
Mēs gatavojamies savas valsts dzimšanas dienas svinībām,
bet kas būs pēc tam? Vai labie darbi apsīks, vai zudīs
nepieciešamība tos veikt?

Tāpēc aicinām ikvienu skolu, ikvienu tās skolotāju un skolēnu
veikt labus darbus kā regulāru un nezūdošu paradumu. Lai
labie darbi skolā patiešām kļūtu par ilglaicīgu tradīciju,
izglītības iestāde un katra klase var izvēlēties virzienu, kurā
turpmāk darboties. Varbūt Latvijas valsts simtgade ir labs
iemesls šādam labam sākumam?
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Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas
un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un
mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas
kārtība (MK Nr.480)
10. Izglītības iestāde audzināšanas mērķa un uzdevumu
īstenošanā:
10.8. izstrādā audzināšanas darba virzienus
audzināšanas mērķa un uzdevumu īstenošanai triju gadu
periodam un plānu katram mācību gadam, nosakot
atbildīgo par plāna īstenošanu, koordinēšanu un
uzraudzību, sistemātiski organizē audzināšanas darba
izvērtējumu (tajā skaitā pedagogu pašnovērtējumu) un
analīzi
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Labie darbi
•Sniegt iespēju iesaistīties ikvienam, piedaloties daudzpusīgās norisēs
un aktivitātēs, izzinot un pētot, mācot un mācoties, sakārtojot un
labiekārtojot, radot un meistarojot, sadarbojoties un prezentējot.
•Veiktās darbības var aptvert visdažādākās jomas, piemēram, Latvijas
vēstures un savas apkaimes kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju
izzināšana, kultūras vērtību apzināšana un popularizēšana, vides pētīšana
un kopšana, sociāli nozīmīga darba veikšana, uzņēmējdarbības un darba
tirgus izzināšana savā novadā/pilsētā, radošu un inovatīvu ideju attīstīšana
un ieviešana un vēl daudzas citas aktivitātes.
•Labos darbus aicinām veikt daudzpusīgā sadarbībā – sadarbojoties
dažādām paaudzēm, skolai un pašvaldībai, skolai un nevalstiskajām
organizācijām, skolai un uzņēmējiem, dažādu izglītības pakāpju un veidu
izglītības iestādēm; uzrunājot un iesaistot latviešu diasporas bērnu un
jauniešus kopīgai un ilglaicīgai sadarbībai u.tml.
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