
Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 

Eiropas Parlamenta Vēstieku skolas jauniešu 

Projekts “Mana līdzdalība apkaimes problēmu risināšanā” 

1. Problēma, tās aktualitāte un mērķgrupa 

Latvijā jaunieši ir nozīmīga sabiedrības daļa. Šobrīd svarīgi jauniešus ne tikai izglītot skolā, bet arī iesaistīt 

neformālos pasākumos. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā darbojas skolēnu līdzpārvalde, diemžēl labprāt tajā 

darbojas tikai daži jaunieši, pārējos iesaistīt ir ļoti grūti. Līdz ar to jaunieši nav gatavi līdzdarboties ne tikai 

skolas pasākumos, bet arī pilsētas Jauniešu domē.  Pasīvas līdzdalības problēma šobrīd vairāk jūtama 8.-11. 

klases skolēnu vidū. Ja jaunieši nevēlas aktīvi darboties šajā vecumposmā, tad viņus arī vēlāk neinteresēs 

piedalīšanās sabiedriskos procesos, vēlēšanās utt. Var teikt, ka jauniešus līdzdalību ir ļoti grūti ietekmēt, it īpaši 

šīs sekas jūtamas pēc Covid-19 situācijas. Uzskatām, ja skolēniem līdzdalības prasmes būs iemācītas skolā, arī 

nākotnē viņš būs aktīvs pilsonis, kurš piedalīsies vēlēšanās, iesaistīsies valsts procesos un būs aktīvs pilsonis ne 

tikai Latvijā, bet arī Eiropā.  

2. Kāpēc šī problēma ir radusies? 

Lai noskaidrotu jauniešu pasīvās līdzdalības iemeslus, tika veikta aptauja Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā. 

Aptaujājot 115 skolēnus vecumā no 9.-12.klasei, tika noskaidrots, ka skolēni uzskata, ka viņi nav ieinteresēti 

līdzdarboties skolas pasākumos un Jauniešu domē, jo viņus neinteresē pilsoniskā līdzdalīda, kā arī viņi uzskata, 

ka trūkst iemaņu līdzdalības pasākumu organizēšanā, un skolēni arī minēja, ka pasākumi ir neinteresanti, daži 

minēja, ka ir citas interesantas nodarbes, hobiji, kā var pavadīt brīvo laiku. Skolēnu pasivitātes iemesls ir arī 

Covid-19 sekas, jo 2 gadus skolēniem nenotika ne tikai ārpusskolas pasākumi un pulciņi, bet arī socializēšanās 

bija ierobežota.  

3. Risinājumi 

Ikvienā Latvijas skolā darbojas skolēnu pašpārvalde. Pašpārvalžu darbībai skolā ir svarīga loma, jo tā iesaistās 

skolas problēmu risināšanā, aizstāv skolēnu intereses, realizē jaunas idejas, lemj skolas dzīves jautājumus, 

organizē izklaides un izglītojošos pasākumus, palīdz pedagogiem mācību procesa vadīšanā, rada dialogu starp 

skolēniem un skolas vadību. Jaunieši uzskata, ka skolēnu pašpārvalde ir tā organizācijas, kura neformālā veidā 

palīdz skolēniem apgūt daudzveidīgas prasmes, taču mūsdienu jauniešiem bieži vien ir grūti pieņemt svarīgu 

lēmumu, kā arī komunicēt. Lai organizētu pašpārvaldes pasākumus un apgūtu līdzdalības prasmes, trūkst 

pasākumu organizācijas iemaņu, un bieži vien problēmas sagādā jaunu ideju atrašana un realizēšana. Minētās 

prasmes jaunieši var apgūt neformālā izglītībā, it īpaši darbojoties skolas pašpārvaldē. Tāpēc uzskatām, ka 

skolas pašpārvaldei ir svarīga loma jauniešu izglītošanās procesā. Diemžēl skolās bieži vien pašpārvaldes 

funkcijas ir atstātas novārtā, uzskatām, ka lielāka uzmanība ir jāpievērš pašpārvaldes organizācijas nozīmei 

skolēnu izglītošanās procesā un svarīgāko prasmju attīstībai, darbojoties šajā organizācijā.  

Lai ieinteresētu skolēnus līdzdarboties iesakām realizēt jauniešu iniciatīvas projektus. Rēzeknes pilsētas dome 

atbalsta jauniešu idejas, piešķirot finansējumu kādas idejas realizācijai. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 

pašpārvaldes un EP Vēstnieku skolas jaunieši aktīvi iesaistās iniciatīvas projektu īstenošanā. Mūsuprāt, tieši 

darbojoties neformāli un iesaistoties projektu rakstīšanā un realizācijā, var ieinteresēt jauniešus aktīvi 

līdzdarboties dažādās jomās. Šogad mēs esam uzrakstījuši jauniešu iniciatīvas projektu “Demokrātijas taka.” 

Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga skaidro: “Demokrātija, vārda un 

pārvietošanās brīvības, vienota valūta un citas Eiropas Savienības vērtības  mums ir kļuvušas 

pašsaprotamas, taču vērtības ir rūpīgi jāsargā un jāatceras, ka vēl nesenā pagātnē Latvijas 

iedzīvotājiem par demokrātiskām vērtībām un brīvību bija jācīnās.” Lai rosinātu jauniešus iepazīt 

un novērtēt demokrātijas vērtības, esam izveidojuši projektu “Demokrātijas taka”, kurā jaunieši var 

iepazīt Rēzeknes vēstures notikumus un personības, atklāt de mokrātijas vērtības un spēlēt spēli. 

Uzskatām, ka jauniešiem “Demokrātijas taka” ir saistoša, jo tā  notiek nevis skolā, bet pilsētvidē .  



Iniciatīvas projekts “Demokrātijas taka” palīdz jauniešiem labāk iepazīt demokrātijas pamatprincipus, Rēzeknes 

pilsētvidi, attīstīs radošās spējas un erudīciju. Šo spēli mēs izspēlējām Eiropas dienā 9. maijā, lai Rēzeknes 

jauniešiem radītu svētkus un varētu interesanti un radoši pavadīt laiku. 

2022.gads ir pasludināts par Eiropas Jaunatnes gadu. Uzskatām, ka ikvienam jaunietim ir jābūt aktīvam 

pilsonim. Aktīva līdzdalība ir būtisks demokrātijas priekšnosacījums, taču realitāte rāda, ka jaunieši nevēlas 

līdzdarboties un iesaistīties aktivitātēs. Var teikt jaunieši reti iesaistās līdzdalības aktivitātēs. Mūsuprāt, jauniešu 

iniciatīvu projekts “Demokrātijas taka” veicinās  jauniešu izpratni par demokrātiju un ļaus aktīvi un radoši 

iesaistīties demokrātijas pamatprincipu izzināšanā. Izglītojošā spēle ir veidota digitālā formātā, izmantojot QR 

kodus un sasaistot tos ar noteiktām vietām Rēzeknē, kuras atklāj galvenos demokrātijas principus- brīvība, 

vienlīdzība, likumība un griba utt.  Jaunieši ne tikai aktīvi izklaidēsies, bet iegūs zināšanas, lietderīgi pavadīs 

brīvo laiku, svinēs Eiropas Savienības dzimšanas dienu. 

Mūsu iniciatīvas mērķis ir sniegt jauniešiem iespēju pārbaudīt savas zināšanas par demokrātijas 

pamatprincipiem Eiropas Savienībā, attīstīt to matemātiskās, loģiskās domāšanas un reakcijas spējas, kā arī 

pielietot jau esošās zināšanas dažādu atjautības uzdevumu risināšanā. Tie apgūs prasmi darboties komandā, 

loģiski spriest, kā arī vienlaikus varēs iepazīt demokrātijas pamatprincipus, ES dalībvalstu kultūru, aktualitātes 

un citu būtisku informāciju. Jauniešiem tiks dota arī iespēja izzināt dzimtās pilsētas Rēzeknes vidi. 

Realizējot projektu, jaunieši būs ieguvuši daudz jaunas un noderīgas informācijas par demokrātijas 

pamatprincipiem, tie apzināsies, kādas ir viņu iespējas līdzdarbojoties.  Skolēni būs motivēti apgūt jaunu 

informāciju par dažādiem procesiem un aktualitātēm Rēzeknē, iepazīs pilsētas vidi. Papildus iegūtajām 

zināšanām jaunieši būs pavadījuši pēcpusdienu aktīvi, piekopjot veselīgu dzīvesveidu un spēs labāk orientēties 

mūsdienu digitālajās tehnoloģijās. Jaunieši mācīsies sadarboties un cienīt citu viedokli, varēs novērtēt, cik viegli 

vai sarežģīti strādāt komandā. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Jaunatnes iniciatīvas projekts   “Demokrātijas taka Rēzeknē” 

Vieta: Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija 

Laiks:  9. maijs 

Lokācija - 5 pieturas 

Uzdevums: 

1. Paņem “Demokrātijas takas” atbilžu darba lapu! 

2. Lai atrastu  “Demokrātijas takas”pieturas punktus,  saņem norādes pie projekta vadītāja. 

3. Demokrātijas taku izstaigā ar klasi vai izveido komandu! 

4. Atrodi Rēzeknes pilsētā 5 vietas, kuras saistās ar demokrātijas vērtībām, norādes iedod projekta vadītājs. 

5. Ierodoties norādītajā vietā, noskenē kvadrātkodu, izlasi uzdevumu un atbildi ieraksti atbilžu lapā! 

6. Izpildītos uzdevumus nofotografē  un iesūti projekta vadītājai! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

No 1.-9.maijam Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā notika Demokrātijas nedēļa. Līdzpārvaldes jaunieši  spēles 

veidā piedāvāja arī skolēniem atklāt Latvijas Republikas Neatkarības dienas nozīmi Latvijā. Uzskatām, ka 

spēlējot spēles un izmantojot jaunākās tehnoloģijas, var jauniešus iesaistīt dažādu pasākumu organizēšanā. Tā 

jaunieši var mācīties līdzdalības prasmes. Mēs izveidojām skolā kvestu “mana PAR diena”.  

Kvests  “mana PAR diena” infografika 

 

 



 

Kvests “mana PAR diena” 

Vieta: Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija 

Laiks:  2.- 10. maijs 

Lokācija - 9 stacijas  

Uzdevums: 

7. Paņem pie klases audzinātājas kvesta atbilžu darba lapu! 

8. Kvesta staciju secībai nav nozīmes. 

9. Kvestu veic ar klasi vai izveido komandu! 

10. Atrodi skolā 9 vietas, kur izvietoti DemokrātiJĀ plakāti! 

11. Uz plakāta ir kvadrātkods, noskenē to, tad varēsi izlasīt uzdevumu, izpildi un atbilžu lapā ieraksti 

atbildes! 

12. Izpildītos uzdevumus nofotografē  un iesūti līdzpārvaldei! 

Kvesta stacijas: 

1. Par LATVIJAS valsti. Kvadrātkodā Latvijas kontūrkarte un 6 lokācijas vietas bez nosaukuma. Atbilžu 

lapā ieraksti nosaukumus norādītajām lokācijas vietām!    

2. Par LATVIJAS literatūru. Izveido savu dzejoli– teksta  tukšajās vietās ieraksti izdomātus vārdus!  

3. Par LATVIJAS dabu. Izpildi krustvārdu mīklu!  

4. Par LATVIJAS vēsturi.  Pēti Latvijas vēsturi! Atrodi gadus un vēstures notikumus!  

5. Par LATVIJAS tradīcijām.  Izpildi darba lapu – atrodi tautasdziesmām atbilstošus sakāmvārdus un 

parunas! 

6. Par LATVIJAS valodu. Izpildi krustvārdu mīklu– uzmini vecvārdus! 

7. Par LATVIJAS izglītību. Ieraksti attiecīgajā ailē pareizo informāciju un uzzināsi dažus Rēzeknes valsts 

poļu ģimnāzijas faktus! 

8. Par LATVIJAS brīvību. Atrodi pāri! Attēli un personības attiecas uz noteiktiem Latvijas vēstures 

notikumiem. 

9. Par LATVIJAS tautu.  Saliec no burtiem un zīmēm teikumu un izveido komandas foto! (Sanāk teikums    

ES  LATVIJU) 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


