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Latgales reģiona Skolēnu pašpārvalžu salidojums- konkurss
„Latgales reģiona gada pašpārvalde ”
21. 03. 2013.
Rēzeknē
NOLIKUMS
PASĀKUMA IDEJAS AUTORS - Valsts izglītības satura centrs
SALIDOJUMA-KONKURSA IDEJAS AUTORS UN ĪSTENOTĀJS – Rēzeknes pilsētas pašvaldības
iestādes „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”
Jaunatnes lietu nodaļa
MĒRĶI
1. Aktualizēt skolēnu pašpārvalžu darbības nozīmi sabiedriskajā līdzdalībā.
2. Sekmēt skolēnu aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos izglītības iestādēs.
UZDEVUMI
1. Veicināt Latgales skolēnu līderu aktivitāti, motivējot sadarbībai ar citu novadu/pilsētu
izglītības iestāžu jauniešiem.
2. Apzināt Latgales reģiona skolēnu pašpārvalžu darbības labāko pieredzi un noskaidrot
„Latgales reģiona gada pašpārvaldi”.
3. Noteikt risināmos jautājumus skolēnu pašpārvalžu darba pilnveidei, darbības virzienus
skolēnu pašpārvalžu darba attīstībā un sadarbībā.
VIETA
Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” ZEIMUĻS”,
Krasta iela 31, Rēzekne.
DALĪBNIEKI
Latgales reģiona vispārējās izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu pārstāvji.
DALĪBNIEKU SKAITS
No katras vispārējās izglītības iestādes trīs skolēni no Skolēnu pašpārvaldes un viens pedagogs –
konsultants
Novads/ pilsēta
Rēzekne
Daugavpils
Aglonas novads
Baltinavas novads
Balvu novads
Ciblas novads
Dagdas novads
Daugavpils novads
Ilūkstes novads
Kārsavas novads
Krāslavas novads
Līvānu novads

skolas/jaunieši
4/12
3/9
1/3
1/3
2/6
1/3
1/3
3/9
1/3
1/3
2/6
2/6
1

pedagogs - konsultants
3
3
1
1
2
1
1
3
1
1
2
2

Ludzas novads
Preiļu novads
Rēzeknes novads
Riebiņu novads
Rugāju novads
Vārkavas novads
Viļakas novads
Viļānu novads
Zilupes novads

2/6
1/3
3/9
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3

2
1
3
1
1
1
1
1
1

NORISE*
09:00 – 10:00
10:00 – 10:40
10:40 – 11:40
11:40 – 12:40
12:40 – 15:00
15.00 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 16.30
16:30 – 17.30

Reģistrācija. Plakāta prezentāciju izvietošana. Tējas pauze.
Atklāšana. Viesu uzrunas. „Aktualitātes skolēnu pašpārvalžu darbā 2012./2013.m.g.”,
”Jaunatnes līdzdalības iespējas Rēzeknes pilsētā”.
Interaktīva nodarbība.
Pusdienas. Plakāta prezentāciju izstādes apskate.
Dalībnieku komandu prezentācijas par tēmu „Skolēnu pašpārvalde –
izglītības iestādes virzītājspēks”.
Erudīcijas konkurss par tēmu „Skolēnu pašpārvalde”.
Tējas pauze.
Orientēšanās pa „ZEIMULI”.
Rezultātu paziņošana. Danči. Noslēgums.

*Programmas norise var nedaudz mainīties, atkarībā no komandu skaita.
MĀJAS DARBS
 Izveidot viena plakāta prezentāciju (A1 formāta kartons, horizontāls novietojums. Skolas
nosaukums, skolēnu pašpārvaldes mērķis, uzdevumi, labās prakses atspoguļojums, ilustrācijas u.tml.
informācija pēc ieskatiem) par savas skolas Skolēnu pašpārvaldi. Plakātu prezentācijas, ja ir
iespējams, iesniegt ātrāk.


Prezentācija (teatralizēta, radoša, virtuāla (ieteicams neaprobežoties tikai ar power point u.c.) par
tēmu „Skolēnu pašpārvalde - izglītības iestādes virzītājspēks” līdz 8 minūtēm.

KONKURSA VĒRTĒŠANA






Par plakāta prezentāciju katra komanda var iegūt maksimāli 10 punktus, tiek vērtēts informācijas
saturs un atspoguļojums, noformējums.
Par prezentāciju „Skolēnu pašpārvalde - izglītības iestādes virzītājspēks” katra komanda var iegūt
maksimāli 20 punktus, tiek vērtēts vizuālais tēls, prezentācijas satura kvalitāte un atbilstība tēmai,
prezentācijas radošums un prezentēšanas prasme.
Erudīcijas konkursā katra komanda var iegūt maksimāli 15 punktus (par katru pareizu atbildi – 1
punkts).
Konkursu vērtē organizatoru izveidota žūrija.
Uzvarētājkomanda un titula „Latgales reģiona gada pašpārvalde” ieguvēja tiek noteikta, summējot
žūrijas vērtējumu – punktu skaitu par iepriekšminētajiem uzdevumiem.
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DALĪBNIEKU APBALVOŠANA
Konkursa dalībnieki tiek apbalvoti ar organizatoru un konkursa atbalstītāju piešķirtajām balvām
un diplomiem.
DALĪBAS MAKSA
Vienai personai Ls 4,00
- Ēdināšana: Ls 3,00 (pusdienas, 2 tējas pauzes);
- Organizēšanas izdevumi: Ls 1,00
PIETEIKŠANĀS
Līdz 2013.gada 2.martam iesniegt pieteikuma anketu (pielikums) Rēzeknes pilsētas
pašvaldības iestādē „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”, Krasta ielā 31, Rēzeknē vai
uz e-pastu: iveta.balcune@rezekne.lv
INFORMĀCIJA
Iveta Balčūne, jaunatnes lietu speciāliste, Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde
„Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”, tālr. 64622599 vai 28661618, vai e-pasts:
iveta.balcune@rezekne.lv
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Pielikums

Latgales reģiona Skolēnu pašpārvalžu salidojums- konkurss
„Latgales reģiona gada pašpārvalde ”
21.03.2013.
Rēzeknē
PIETEIKUMA ANKETA

Novads, izglītības iestāde
Pedagogs – konsultants
Pedagoga – konsultanta tālrunis, e-pasts
Piezīmes

Salidojuma-konkursa dalībnieki:
N.p.k.

Vārds, uzvārds

Kontaktinformācija
E-pasts

1.
2.
3.

DALĪBAS MAKSA Vienai personai 4,00 Ls
Ēdināšana: 3,00 Ls (pusdienas, 2 tējas pauzes);
Atzīmējiet, ja Jūsu grupā ir veģetārieši ______ (skaits)
Organizēšanas izdevumi: 1,00 Ls
Rekvizīti tiks nosūtīti pēc pieteikuma anketas saņemšanas.
Pieteikumus iesniegt līdz 2013.gada 2.martam
Adrese: Krasta iela 31, Rēzekne, LV- 4601
E-pasts: iveta.balcune@rezekne.lv
Papildu informācija:
Iveta Balčūne
28661618 vai e-pasts: iveta.balcune@rezekne.lv
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Tālruņa nr.

