Tev par pilsoni, pasaule, nederu,
kaut man kabatā pases un kartes,
jo es zinu, ka jābūt man Latvijā
septembrī, novembrī, martā.
Jo bez manis tur lazdas neziedēs,
jo bez manis sals pekaiņiem pekas,
jo bez manis svecītes krastmalā
vēji nopūtīs –
tādas būs, pasaulīt, sekas.
/Māra Zālīte/

Aicinājums izglītības iestādēm pievienoties
“Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratonam”
2017.gada 18.novembrī atzīmējām Latvijas Republikas proklamēšanas
99.gadadienu, un no šī mirkļa ir tikai viens solis līdz Latvijas valsts 100-tajai
dzimšanas dienai. Tas ir īpašs notikums, kas liek ikvienam piestāt un padomāt, vai
esam tam gatavi?
Jau šobrīd – visa 2017.gada garumā – Valsts izglītības satura centra iniciētā
Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu
maratons” ietvaros kupls pulks pedagogu apgūst zināšanas un prasmes, lai vēlreiz un
vēlreiz skolās aktualizētu un iedzīvinātu pilsoniskās līdzdalības aspektus, lai šie
jautājumi kļūtu par izglītības procesa un skolas vides ikdienu, un jaunā paaudze ne
tikai sekotu savu skolotāju idejām, bet radītu un īstenotu idejas un iniciatīvas paši.
Rudenī valsts svētku noskaņās Latvijas reģionos pedagogiem pievienojušies
viņu skolēni, strādājot radošajās darbnīcās un diskusijās kopā ar sabiedrībā
pazīstamiem cilvēkiem un dažādu profesionālo jomu pārstāvjiem un meklējot atbildi
uz jautājumu “Kāpēc ir vērts būt un dzīvot Latvijā?” Atbildes, protams, ir atšķirīgas.
Varbūt pat katram tā ir sava? Tomēr ikvienu no projekta dalībniekiem vieno domas par
mūsu valsti – par Latviju.
Priecāsimies, ja radošo darbnīcu dalībnieki ideju par šādām diskusijām aiznesīs
un iedzīvinās savās skolās, un rosinām arī citu izglītības iestāžu skolēnus un
pedagogus veidot līdzīgus pasākumus gan klases, gan skolas, gan arī vietējās
pašvaldības mērogā. Tas varētu būt viens no labajiem darbiem Latvijas valstiskuma un
pilsoniskas sabiedrības stiprināšanā un ceļā uz pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības
un labo darbu maratons” nākamo posmu.
Liekot lietā pilsoniskās kompetences, Valsts izglītības satura centrs 2018.gadā
ikvienu izglītības iestādi un ikvienu tās skolēnu aicina piedalīties Labo darbu
festivālos, kuri notiks piecos Latvijas reģionos.
Labo darbu festivāli iecerēti, lai:
- veicināt jauniešu pilsonisko līdzdalību un atbalstīt iniciatīvas labvēlīgas
vides un sadarbības veidošanā izglītības iestādēs, pašvaldībās, vietējā
kopienā;
- aktualizēt labo darbu nozīmi un nepieciešamību sabiedrības labklājības,
saliedētības un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā;
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radīt izpratni par pilsonisko līdzdalību un izkopt paradumu veikt labos
darbus kā vienu no personības attīstības nozīmīgiem faktoriem;
popularizēt labās prakses piemērus un pozitīvo pieredzi pilsoniskās
audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības jomā.

Sīkāka informācija par dalību Labo darbu festivālos un šo pasākumu norisi, kā
arī izglītības iestādēm veicamajiem uzdevumiem atrodama pasākuma nolikumā
http://visc.gov.lv/audzinasana/pasakumi.shtml.
Domājot par jēdzienu “labie darbi”, aicinām turpināt vai uzsākt tādas iniciatīvas
un aktivitātes, kuras var kļūt par skaistu tradīciju un bagātināt skolas un tuvākās
apkārtnes cilvēku dzīvi, sagādāt pašiem un citiem pozitīvas emocijas un gandarījumu.
Labie darbi veicami ne tikai atsevišķu pasākumu formātā (talkas, labdarības koncerti
u.tml.), bet īpaša uzmanība pievēršama skolēnu līdzdalības aktivitātēm ikdienā,
piemēram, mācību procesā, pašdisciplīnas jomā, savstarpējā saskarsmē, komunikācijā,
skolēnu pašpārvaldes darba pilnveidē un popularizēšanā, darbojoties interneta vidē
u.tml. Esiet radoši un drosmīgi savu ieceru īstenošanā, un varbūt tieši jūs kļūsiet par
kādu jaunu darbu un jomu pirmatklājējiem un ar savām idejām pārsteigsiet citus!
Jēdzienu “maratons” esam izvēlējušies, domājot par ilglaicīgumu. Mēs
gatavosimies savas valsts dzimšanas dienai, to svinēsim, bet kas būs pēc tam? Vai
labie darbi apsīks, vai zudīs nepieciešamība tos veikt? Tāpēc iesakām vairāk izvēlēties
tādas darbības formas, kurām iespējams turpinājums, kuras varbūt pat nav pompozas
un ārišķīgas, bet palīdz sakārtot mūsu ikdienu un caur to ar harmoniskāk un ar
patiesāku prieku piedzīvot svētkus.
Latvijas valsts simtgades biroja izglītības un jaunatnes projektu koordinatore
Aija Tūna 2016.gada 27.oktobra laikrakstā “Izglītība un Kultūra” rakstīja par divējādu
pieeju svētku svinēšanai:
“…vai nu gaidām, kad tie svētki būs un kas ko būs sagādājis, lai mūs izklaidētu,
vai aktīvi dzīvojam, svinam ikdienu un tad jau arī svētki pašu rokām izveidojas krāšņu
krāšņie”.
Ceram, ka svētkos ikvienai izglītības iestādei savos pasākumos un kopības
brīžos izdevās emocionāli sajust piederību Latvijas valstij, pašiem sev atbildēt, ka
noteikti ir vismaz viens, divi vai trīs iemesli, kāpēc ir vērts būt un dzīvot Latvijā, un
jau nākamajās dienās raisās radošas domas, idejas un iniciatīvās par labajiem darbiem
un savu ieguldījumu valsts veidošanā un stiprināšanā!
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