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SKOLAS DZĪVĒ UN MŪSU

REDZĒJUMS PAR TO”
 

AUSTRUMLATVIJAS
TEHNOLOĢIJU
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EPVS PROGRAMMA 

Kas, mūsuprāt, ir
 līdzdalība 3 vārdos?

Piederība kopienai. 
Savas iniciatīvas 

sniegšana

Palīdzība, līdzjūtība,
sadarbība 

Komanda, ideja,
darbība

Darbošanās, idejas,
uzņēmība

Nevienlīdzība,
sadarbošanās,
pievienošanās 

Brīvprātīgais darbs. Kopīgi 
lēmumi un 

kopīga darbība 
sabiedrības labā



 Līdzdalība: 
Kas? Kāpēc? Kur?

#1 –Kas tas ir? 

#2 – Kāpēc man tas
vajadzīgs? 

#3 – Kur es to
varu apgūt? 

Tas ir process, kurā jauniešiem ir iespēja
piedalīties sev būtisku jautājumu
izlemšanā un apkārt notiekošā veidošanā
ar mērķi uzlabot savu un līdzcilvēku
dzīves kvalitāti.  

Tā ir iespēja pavadīt brīvo laiku
interesantā vidē;
var iegūt jaunas prasmes, zināšanas un
pieredzi; 
tas cels tavu pašvērtējumu un pašapziņu; 
tiek dota iespēja mainīt savu un vietējās
sabiedrības nākotni; 
tā ir iespēja būt saklausītam.

Formālā veidā - skolas pašpārvaldē vai
jauniešu domēs,brīvprātīgajā darbā,
piedaloties akcijās, balsojot un vēlot
vēlēšanās. 
Neformālā veidā - piedaloties pulciņos
vai labdarības pasākumos, viedokļa
paušana sociālajos tīklos vai
neformālas tikšanās ar politiķiem. 



KĀ MĒS LĪDZDARBOJĀMIES
ŠAJĀ MĀCĪBU GADĀ 

"SLIDOŠANA AR LĒMUMU
PIEŅĒMĒJIEM"

Neformālā gaisotnē Rēzeknes

valstpilsētas Jauniešu domes un skolu

pašpārvalžu dalībnieki satikās ar

Rēzeknes Domes locekļiem. Notika

jauniešu mudināšana uz idejām,

popularizējot jauniešu iniciatīvu

projektus, par kuriem saņem arī

finansējumu.

"ROSINĀTAVA"

Pasākuma ietvaros satiekas daudzas

jauniešu skolu pašpārvaldes, kuras

diskusē par aktuāliem, pusaudžus

skarošiem jautājumiem. Pārrunas arī

rosījās par maksimālismu, starptautiskām

izaugsmes iespējām, atbalstu un savas

identitātes pieņemšanu, kas var mainīt

katra skolēna skolas dzīvi uz labo pusi.

"KONTAKTS"

Projekts Malnavā, kura mērķis bija

stiprināt vispārizglītojošo skolu un

profesionālās ievirzes izglītības iestāžu

pašpārvalžu attīstību. Tika apspriesti

jautājumi par pilsonisko iniciatīvu,

līdzdalību, tās saistību ar skolas

pašpārvaldēm. Ideju projektu konkursā ir

iespējams saņemt 1000 eiro finansējumu

projektu īstenošanai.

"ERUDĪTS"

Skolēnu zināšanu pārbaudes spēle, kura

šogad norisinājās tiešsaistē, Kahoot vidē.

Gudrākie un aktīvāki Rēzeknes novada

skolēni četrās kārtās rada atbildes uz

jautājumiem par glezniecību, literatūru,

kino, teātri un mūziku. Otrās kārtas

ietvaros "Kino un teātris" ATV skolas

skolēni ieguva visas 3 godalgotās vietas.

Kopvērtējumā - 2. vieta.



KĀ MĒS LĪDZDARBOJĀMIES
ŠAJĀ MĀCĪBU GADĀ 

Biznesa ideju prezentēšana kompetentiem

ekspertiem,  pēc kuras radās iespēja laimēt

pieredzes apmaiņas braucieni uz Norvēģiju.

Šīs unikālās iespējas ietvaros, jaunieši apgūst

uzņēmējdarbības prasmes, piedaloties

semināros, veic veiksmīgu ideju attīstīšanu un

prezentēšanu. Divu mūsu skolas jauniešu

biznesa idejas tika atzītas par labākajām -

brauciens uz Norvēģiju !!! 

“ES- MAZS DZINĒJSPĒKS ZAĻĀKAI
NĀKOTNEI!”

"RŪPNĪCA"
"RŪPnīca" ir biedrības "Latvijas Platforma

attīstības sadarbībai" attīstības iniciatīva

jauniešiem, kur jaunieši no 2022.g. marta līdz

novembrim, tiksies , debatēs ar ekspertiem,

sadarbosies ar jauniešiem no Islandes, lai

radītu attīstības iniciatīvas savās kopienās.

"BIZNESS 24H"
Uzņēmējdarbības veicināšanas konkurss. ATV

skolēni veiksmīgi bija tikuši 2.kārtā, kas deva

kolosālu iespēju Latvijā apgūt e-komercijas un

tiešsaites pārdošanas parsmes, strādājot ar

uzņēmējiem, veidojot pārdošanas tuneli.

"NĀKOTNES ATSLĒGA 2022"

Atklātā stunda, kuras ietvaros tika apgūts

elektroenerģijas patērēšanas iespējas jaunāko

tehnoloģiju kontekstā un to efektīvu pielietojumu

mājsaimniecībās.  Jauniešiem bija iespēja diskutēt  

tiešsaistē ar Eiropas Parlamenta deputāti Daci

Melbārdi par aktuāliem jautājumiem pasaulē

saistībā ar karadarbību Ukrainā, mediju ietekmi,

kritiskās domāšanas nozīmīgumu un

kompetences svarīgumu karjeras veidošanā.  

"ZIEDO UKRAINI!" 
ATV skolēni un viņu ģimenes vāca  ziedojumus

un humanitārās preces, kas  tika nogādātas

Rēzeknes nodošanas punktā. Tika izveidots arī

video ar domu mudināt cilvēkus vienoties

kopīgam mērķim un atbalsta sniegšanai

nelaimē nonākušajiem Ukrainā. Tas jauniešus

iemācija soliderizēties, atcerēties par cilvēcību

un  iejūtību tik nozīmīgā laikā.



 Bildes
"SLIDOŠANA AR LĒMUMU PIEŅĒMĒJIEM"

"ROSINĀTAVA"

"ERUDĪTS"



Aptaujas anketu rezultāti
(aptaujāti ATV jaunieši)

Vai tu interesējies par notiekošo
pasaulē? 

Tavuprāt, tu esi aktīvs pilsonis gan skolā,
gan ārpus tās? 

Vai tu gribētu vairāk izglītojošus
pasākumus skolā? 

0 10 20 30

Jā,interesējos. 

Nē, neinteresējos. 

0 2,5 5 7,5 10

Jā, es esmu aktīvs/aktīva gan skolā, gan ārpus tās. 

Jā, bet esmu aktīvs/aktīva tikai skolā. 

Jā, bet esmu aktīvs/aktīva tikai ārpus skolas. 

Nē, es neesmu aktīvs ne skolā, ne ārpus tās. 

0 5 10 15 20 25

Jā.gribētu. 

Nē, negribētu. 



 
Grafiki

Kā tu vērtē notikušos pasākumus
skolā ? 

Kā tu vērtē notikušos pasākumus pilsētā ? 

Vai tu vēlētos, lai mūsu skola
sadarbotos ar citām skolām un

kopīgi veidotu projektus ,
sadraudzības pasākumus u.c. ? 

0 5 10 15 20 25

Jā, tas būtu lieliski. 

Nē, nevēlētos. 

Tas ir atkarīgs no situācijas. 

0 5 10 15 20

Ļoti labi! Interesanti, atraktīvi, iegūstu jaunu informāciju. 

Labi! Varētu tos uzlabot un padarīt vēl interesantākus. 

Gandrīz labi! Tie nav saistoši man. 

Nepatīk. Nepiedalos skolas pasākumos. 

0 5 10 15 20 25

Ļoti labi! Interesanti, atraktīvi, iegūstu jaunu informāciju. 

Labi! Varētu tos uzlabot un padarīt vēl interesantākus. 

Gandrīz labi! Tie nav saistoši man. 

Nepatīk. Nepiedalos skolas pasākumos. 



 
Secinājumi

Balstoties uz iegūto aptauju
“Līdzdalība”, var secināt, ka gandrīz
visi respondenti (90%) interesējas
par notiekošo pasaulē. 

Tas saistīts ar to, ka lielākā daļa
aptaujāto skolēnu ikdienā ir aktīvi
skolā (26,7%), pilsētā (26,7%) vai
abos (33,3%). Kopumā jaunieši
vērtē pasākumus skolā kā ļoti labus
un tiem nevajag uzlabojumus
(23,3%), bet lielākā daļa
respondentu uzskata, ka skolā
organizētie pasākumi ir labi, bet tos
varētu padarīt vēl interesantākus
(66,6%). Līdzīga situācija ir arī ar
pilsētas pasākumiem, kur vairāk kā
divas trešdaļas jauniešu (70%)
uzskata, ka tie ir labi, bet tos varētu
uzlabot un padarīt interesantākus. 

Mūsu skolas jaunieši ir aktīvi, un to
apliecina tas, ka viņi ir zinoši
jauniešu iniciatīvu projektu jomā,
tāpēc vairāk kā puse aptaujāto
(66,7%) ir iesaistījušies tajos. 

Aptauja liecina , ka mūsu skolēni
vēlētos sadarboties ar citām
skolām un kopīgi veidot projektus
(83,3%). 



 
Kā mēs vēlamies

uzlabot līdzdalību? 
Savā "bariņā" 

Līdzdalība ar sabiedrotajiem

Vai tā ir problēma? 

Visus šos gadus mūsu skola ir rīkojusi
dažādus pasākumus , kas tika paredzēti
tikai ATV skolēniem saistībā ar
epidemioloģisko situāciju valstij. Tas mūs
lieliski saliedēja un attīstīja skolnieku
līdzdalību. Mēs rīkojām ZOOM vidē tādus
jauniešu iniciatīvu projektus kā "Healthy
snacks", "Chemical Brains in Colors",  kā
arī svinējām visus valstiski svarīgos
svētkus. 

Pateicoties aptaujai, mēs secinājām, ka
mūsu skolas skolēni ir aktīvi un pilni ar
idejām. Mums radās vēlme atrast tikpat
aktīvus jauniešus un sadarboties ar citām
skolām tuvākajā apkārtnē. Tas ļautu
iepazīties, saliedēties, izglītoties un radīt
kopīgas projektus tuvākajā nākotnē, kas
piesaistītu vēl vairāk cilvēkus. Tiek plānots
JIP "Europa ienāk skolā", kopā ar Rēzeknes
EPVS skolām un JIP "Prāta valoda"(par
valsts valodas veidošanos).

NĒ, TĀ NAV!
Tā kā pasaule atgriežas vecajās sliedēs
jeb epidemioloģiskā situācija valstī ir
stabilizējusies, tad mēs vēlamies
turpināt veidot jauniešu iniciatīvu
projektus, kā arī dažādus pasākumus
sadarbībā ar citām skolām. 


