VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas
vadītāja Astra Aukšmuksta

Latvijas skolēnu labie darbi Latvijai dzimšanas dienā
Valsts izglītības satura centrs Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu ciklā “Pilsoniskās
līdzdalības un labo darbu maratons” 2018. gadā organizēja Labo darbu festivālus, aicinot izglītības
iestādes un skolēnus iesaistīties labo darbu veikšanā un prezentēt savu veikumu, dalīties pieredzē, idejās
un iedvesmoties jauniem darbiem.
Vairāku gadu garumā īstenojamā pasākumu cikla mērķis ir sekmēt bērnu un jauniešu piederību
savai skolai, vietējai kopienai un valstij un veicināt viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un
piedalīšanos Latvijas valsts simtgades svinēšanā un Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Īpaši vēlējāmies
akcentēt un atbalstīt pašu bērnu un jauniešu iniciatīvas, rosināt ne tikai atrast laiku labajiem darbiem, bet
atrast laiku arī par tiem pastāstīt citiem, dalīties savos atklājumos un izjūtās, pieredzētajā un piedzīvotajā.
VISC saņēma 185 pieteikumus no pirmsskolas, vispārējās, interešu, profesionālās, izglītības
iestādēm, klašu grupām, skolēnu pašpārvaldēm, interešu izglītības pulciņiem, vienas klases skolēniem,
skolēnu domubiedru grupām, individuāliem darba veicējiem. Visaktīvākie un atsaucīgākie bija Latgales
puses skolēni, kur, piemēram, no Riebiņu vidusskolas tika saņemti 5 labo darbu pieteikumi. Taču
domājam, ka ikvienā izglītības iestādē ir kāds labā darba piemērs, ar kuru lepoties un kurš būtu pelnījis,
ka par to uzzina arī pārējie.
Raksturīgākās pilsoniskās līdzdalības jomas, kurās skolēni parādījuši ieinteresētību, motivāciju un
vēlmi darboties, ir:
- palīdzība senioriem un iesaistīšanās labdarības akcijās grūtībās nonākušajiem,
- atbalsts dzīvnieku patversmēm un rūpes par visu dzīvo radību dabā,
- vides sakopšana skolā un ārpus tās, jaunu vides objektu, izziņas taku izveide,
- skolu sadarbības un sadraudzības aktivitātes,
- “Skolēns skolēnam” skolas pozitīvas sociāli emocionālās vides veidošanā,
- skolas vēstures izpēte, jaunu skolas tradīciju veidošana,
- novadpētniecība, piemiņas vietu un kapu sakopšana,
- Latvijas valsts simbolikas, latviešu rakstu zīmju u.c. nacionālās atribūtikas apgūšana,
iedzīvināšana, popularizēšana,
- mācību materiālu, tematisku mācību stundu, pasākumu veidošana,
- lietderīga resursu izmantošana.
Skolēni savu labo darbu veikšanā bija veiksmīgi sadarbojušies gan ar vecākiem un Skolas padomi,
gan citu skolu skolēniem, gan dažādām pašvaldības institūcijām, īpaši sociālo dienestu, gan ar
nevalstiskajām organizācijām un citiem atbalstītājiem.
VISC izsaka pateicību ikvienam skolēnam, skolotājam, vecākiem un visiem atbalstītājiem par
paveikto, jo izvērtēt labo darbu nozīmīgu un noteikt labākos vienkārši nav iespējams. Tie visi, arī šeit
neminētie darbi, bija vērtīgi, iedvesmojoši un aizkustinoši. Atliek tikai novēlēt turpināt iesākto un darīt
labus darbus ik dienu.
Šajā gadā Labo darbu festivāli notika piecos Latvijas reģionos- 12.-13.aprīlī Rīgas Tūrisma un
radošās industrijas tehnikumā, 9.maijā Jelgavā, 26.septembrī Madonā, 3.oktobrī Rīgā, 12.oktobrī
Rēzeknē, 26.oktobrī Talsos, un to laikā skolēni iesaistījās visdažādākās aktivitātēs: ideju tirdziņos,
radošajās darbnīcās, diskusijās, tikšanās ar viedokļu līderiem, kopīgu labo darbu veikšanā. Diskusijās ar
skolēniem, kuri pārstāvēja visu klašu grupas, sākot no pirmklasniekiem līdz vidusskolēniem, varēja
uzzināt, ka visaugstāk skolēni novērtēja iespēju festivālu laikā pastāstīt un lepoties par savu labo darbu,
iepazīties ar citu vienaudžu veikumu, dalīties pieredzē un aktīvi līdzdarboties. Jaunāko klašu skolēni

prezentēja savu veikumu vecāko klašu skolēniem un otrādi, un interese bija patiesi neviltota no abām
pusēm.
Festivālu dalībniekus ar savu klātbūtni pagodināja un uzrunāja pašvaldību vadītāji: Jelgavas
pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, Madonas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks
Zigfrīds Gora, Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, Talsu novada domes
priekšsēdētājs Dainis Karols. Viņi izteica pārliecību, ka skolēnu veikums ir ļoti iedvesmojošs un vērtīgs
un aicināja neapstāties darīt labus darbus skolā, vietējā kopienā, valstī.
12.-13.aprīlī Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā pulcējās 22 profesionālās
izglītības iestāžu audzēkņu pašpārvalžu līderi un viņu pedagogi, kuri apliecināja, ka grib redzēt un veidot
stipru un konkurētspējīgu ne tikai savu izglītības iestādi, bet arī pilsētu, novadu, valsti un ka jauniešu
iniciatīva, atbildība, kritiskā domāšana un aktīva rīcība ir tās vērtības un personības īpašības, kuras ir
vajadzīgas Latvijas izaugsmei.
Jauniešiem bija iespēja piedalīties interaktīvās nodarbībās un pilnveidot savas zināšanas un prasmes
par tādiem audzēkņu pašpārvaldes jautājumiem kā komunikācija un sadarbība grupā, komandas
veidošana, radoša un produktīva pašpārvaldes
struktūra, pašpārvaldes atpazīstamības un
publiskā tēla veidošana, digitālās fotogrāfijas
radīšana un izmantošana, līdzdalības formas un
ietekme uz jauniešiem aktuālu procesu virzību un
lēmumu
pieņemšanu
izglītības
iestādēs.
Pasākumā piedalījās arī Jaunsardzes un
informācijas centra Jaunsargu pašpārvalde, kura
iepazīstināja ar jaunsardzes pienākumiem un
izaicinājumiem iesaistīties valsts aizsardzības
sistēmā.
Pasākuma dalībniekiem vienā no radošajām
darbnīcām bija iespēja kopīgi uzcept kliņģeri
“Mans svētku kliņģeris Latvijas valsts
simtgadei”.
9.maijā Jelgavā, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā, 35 skolēnu komandas no
Zemgales reģiona izglītības iestādēm piedalījās labo darbu spēlē “Dots Devējam’’. Spēles laikā viņi
prezentēja savu labo darbu citu komandu pārstāvjiem un iesaistīja radošās aktivitātēs. Izmantojot spēles
karti, dalībnieki iepazinās arī ar citu paveikto un nobalsoja par, viņuprāt, labāko veikumu. Šis uzdevums
no skolēniem prasīja mobilitāti un vērīgumu, jo labo darbu prezentāciju punkti bija izkārtoti trīs
tematiskajos virzienos: “Patriotismam un līdzdalībai”, “Cilvēks cilvēkam”, “Mantojumam un attīstībai”.
Ar skolēnu darbu iepazinās arī eksperti no Jelgavas Bērnu un jauniešu centra ”Junda”, Ģ. Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja, LLU Studentu pašpārvaldes, Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes,
Kultūras un mākslas centra “Nātre”, Sabiedrības integrācijas pārvaldes, Jelgavas reģionālā tūrisma centra.
Viņi pasniedza pārsteiguma balvas skolēnu komandām, kuras izpelnījās īpašu uzmanību un atzinību.
Nav iespējams pastāstīt par visiem skolēnu labajiem darbiem, ar kuriem varēja iepazīties festivāla
laikā, bet dažus gribas pieminēt. Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolēni ir izstrādājuši un pamatskolas
skolēniem organizējuši erudīcijas konkursu “Par Jelgavas vēsturi un ES”, stiprinot lokālpatriotismu un
reizē piederības izjūtu Eiropas kopienai. Ekspertu skatījumā Krustpils pamatskola ar “100 labajiem
darbiņiem” ieguva nomināciju “Sadarbības magnēts”, nomināciju “Sabiedriskais labums” piešķīra
Vecsaules pamatskolai par labo darbu “Labu domāt, labu darīt, labu dot un labu ņemt”. Tukuma Raiņa
ģimnāzijas komanda “Inceptum” saņēma ekspertu balvu nominācijā “Ilgtermiņa spēks”.
Tukuma 2.vidusskolas prezentētais “Dziedošais autobuss” atklāja skolēnu rīkoto akciju
“Ziemassvētku dziesmu, dzejoļu, piparkūku un vēlējumu reiss”, kuras laikā tukumniekus, kuri mēroja
sabiedriskajā transportā ceļu no pilsētas centra uz Jauntukumu un Lauktehniku, sagaidīja skanīgas
Ziemassvētku dziesmas, piparkūkas un laba vēlējumi.
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Bauskas sākumskolas 4.a klases komanda par
darbu “Latvju raksti krustu šķērsu” ieguva ne vien
ekspertu nomināciju, bet kļuva par skatītāju simpātiju.
Skolēni kopā ar vecākiem bija izgatavojuši koka galdiņus
ar caurumiem, pa kuriem, izverot krāsainus dzīparus,
varēja izveidot latvju rakstu zīmes. Šie galdiņi paredzēti
pirmklasniekiem, lai brīvos brīžos viņi varētu attīstīt savu
sīko pirkstu muskulatūru, vingrināt uzmanību, atmiņu,
koncentrēšanās spējas. Par to visu komanda izstāstīja ļoti
pārliecinoši un izsmeļoši, raksturojot arī latvju zīmju
nozīmi un simboliku un demonstrējot, cik radoši tās var
izmantot praktiskā darbībā.
Festivāla laikā Jelgavā skolēni paveica arī īpašu labo
kopdarbu – izveidoja “kukaiņu mājas”, kas tika izvietotas
Jelgavas pilsētas parkos bērnu laukumos, lai arī kukainīši var
veikt savus labos darbus, tā simboliski atgādinot par festivāla
norisi un liekot padomāt, ka labus darbus varam veikt katru
dienu. Pirms “kukaiņu māju” iekārtošanas skolēni iepazinās ar
kukaiņu daudzveidību un to nozīmi pilsētvidē.
Pasākums noritēja 9.maijā - Eiropas dienā, kad
Jelgavā, Uzvaras parkā, tradicionāli ar dažādām radošām
aktivitātēm pulcējas visas Jelgavas izglītības iestādes, tādējādi
festivāla dalībniekiem bija iespēja smelties idejas un iegūt jaunu pieredzi, kas izmantojama skolēnu
aktivitātēm arī savā skolā, novadā vai pilsētā.
Ar devīzi “Laiks labiem darbiem!” 26.septembrī Madonā uz savu Labo darbu festivālu pulcējas
ap 200 Vidzemes izglītības iestāžu skolēnu. Viņu ieguldījums ir aptvēris visdažādākās jomas, taču visas
iniciatīvas apvienoja ideja darīt darbus jēgpilni, aizrautīgi un ieinteresēti. Viņi ir rīkojuši gan labdarības
koncertus, gan organizējuši tulpju sīpolu akciju “Latvija man kā upe”, gan izlasījuši 100 latviešu autoru
grāmatas, iestudējuši teātra izrādes, veidojuši stāstu segu un vides objektus, kopuši latviskās tradīcijas, kā
arī palīdzējuši senioriem, sākumskolas skolēniem un dzīvniekiem patversmēs. Par to visu varēja
pārliecināties, noklausoties un noskatoties prezentācijas un darbojoties skolēnu pašu sagatavotajās un
vadītajās radošajās darbnīcās. Dienas ritumā aktīvi iesaistījās arī Madonas jaunieši, gan strādājot kā
eksperti, gan kā brīvprātīgie palīgi.
Vismazākie festivāla dalībnieki bija piecgadnieki
un sešgadnieki, kuri bija atbraukuši no Gulbenes
3.pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis”. Viņi kopā
ar savām skolotājām, rūpējoties par dabas resursu
lietderīgu izmantošanu un saudzēšanu, bija gada laikā
šķirojuši papīru un no otrreiz izmantojamā papīra
gatavojuši interesantus darbus, kurus Latvijas simtgades
pasākumā dāvinās savām ģimenēm un izmantos grupas
telpu noformēšanai. No papīra klūdziņām tapuši papīra
groziņi un dažādi trauki ikdienas priekšmetu glabāšanai.
Bērni veidojuši un krāsojuši arī stilizētas Lielvārdes
jostas, gatavojuši papīra mājiņas un vēl citus dekorus.
Savukārt Madonas Valsts ģimnāziju pārstāvēja aktivitātes „No Gaiziņa Latviju redzot” komanda
— skolēni un skolotāji, kuri 3. maijā Gaiziņkalnā jau vairākus gadus organizē Latvijas neatkarības
atjaunošanas dienai veltītu pasākumu — koru koncertu, foto un mākslas plenēru. Arī festivālā ģimnāzijas
koris nodziedāja veltījuma dziesmu Gaiziņam.
Savu labo darbu ar devīzi ”Kopā varam” bija pieteikuši Valmieras Gaujas krasta vidusskolasattīstības centra jaunieši ar dzirdes traucējumiem, kuri bija pētījuši savas skolas vēsturi un kopj skolas
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tradīcijas. Viņi aktīvi iesaistījās festivāla radošajās nodarbēs, demonstrējot arī savas īpašas dziedāšanas
prasmes.
Jēkabpils Valsts ģimnāzija lepojās ar savu pieredzi, ka labo darbu veikšanā iesaistījušies visi
skolas skolēni, katra klase izvēlējusies atbilstoši savām interesēm un vajadzībām paveicamo darbu, to
atspoguļojot Labo darbu grāmatā un skolas mājas lapā.
Gaidot festivālu un tikšanos ar tik daudz labo
darbu veicējiem, madoniešiem bija radusies ierosme
jaunam, kopīgam labajam darbam. Pilsēta vasarās ir
skaisti zaļa, ziemās - balta, ne velti to dēvē par Latvijas
ziemas galvaspilsētu. Taču, lai arī vasarā tā slīgtu
baltās ziedu kupenās, Madonā tika iestādīti 100
hortenziju stādi. Par spīti tās dienas brāzmainajam
vējam un lietum, hortenziju stādi tika stādīti rūpīgi,
domājot par to, kā tie pavasarī sakuplos un ziedēs,
priecējot madoniešus un pilsētas viesus. Bet mazie
mākslinieki iemūžināja hortenzijas krāsainā banerī, kas
novietots pilsētvidē.
3.oktobrī notika Labo darbu festivāls Rīgas un Pierīgas izglītības iestāžu skolēniem, kuri labo
darbu Expo izstādē aizrautīgi stāstīja un uzskatāmi demonstrēja savu veikumu. Katrā no stendiem varēja
pārliecināties par kādas labas idejas īstenošanu un gūt ierosmi izmēģināt arī savā skolā kaut ko jaunu.
Festivāla dalībnieki uzzināja, ka uz Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas jumta mājo bišu saimes un Muzeju
nakts laikā skolas pagalmā pulcējas Āgenskalna apkārtnes ļaudis uz atraktīvām aktivitātēm, ka
Fr.Brīvzemnieka pamatskolā arī skolēnu vecāki aizsākuši jauku tradīciju - ar saviem priekšnesumiem
svētkos iepriecināt skolēnus un skolotājus, ka Rīgas 64.vidusskolā pēc jauniešu iniciatīvas tapis skolēnu
atpūtas stūrītis, kurā skolēni var ne tikai atpūsties starpbrīžos,
palasīt kādu interesantu grāmatu no “Lasāmplaukta”, kurš
nepārtraukti papildinās, pateicoties arī skolas absolventu
dāvinājumiem, bet arī uzlādēt savus mobilos telefonus,
satikties, pačalot un domāt jaunas, jaukas idejas, ka Rīgas
49.pirmsskolas izglītības iestādes bērni kopā ar vecākiem
cepuši cepumus un gatavojuši dekorācijas Latvijas, Lietuvas
un Igaunijas karoga krāsās, lai svinētu Baltijas valstu
jubilejas. Nofilmētais video sveiciens nosūtīts uz
sadraudzības iestādēm, kuras jau bija svētkos saņēmušas
dāvaniņas.
Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskolas skolēni iepazīstināja ar saviem labajiem
darbiem. Skolēni sacer mīklas par Latvijas dabu, ģeogrāfiju, personībām, ievērojamām vietām. Mīklas
tiek uzrakstītas un tad glīti noformētas uz bērnu veidotas sarkanbaltsarkanas ozollapas. Šīs ozollapas
vēlāk izmanto telpas dekorēšanai, bet pēc tam sasien kopā un izveido mīklu grāmatu “Mana Latvija”.
Tiek organizēti pašu skolēnu gatavoti erudīcijas konkursi, kuros skolēni var pārliecināties par savām
zināšanām par Latvijas vēsturi, kultūru, dabu un personībām.
Pieminēšanas vērts ir Rīgas 45.vidusskolas
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu veikums: viņi
devušies uz tālo Sibīriju, kur sniedza četrus krāšņus
koncertus Krasnojarskas, Kanskas, Abanas un Početas
kultūras namos, atspoguļojot latviešu kultūru – latviešu
tautas dziesmas, tautas dejas, kā arī latviešu autoru
komponētos skaņdarbus. Skolēni piedalījās radošajās
darbnīcās, rīkoja latvju dančus vietējās latviešu kopienas
dalībniekiem, vadīja meistarklases, iepazīstinot vietējos
iedzīvotājus un jo īpaši Sibīrijas apkaimē dzīvojošos
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latviešus ar latviešu kultūru. Brauciena noslēguma dienā skolas direktors, vidusskolas korim fonā dziedot
latviešu tautas dziesmas, Abanas rajonā Ezeru sādžā atklāja pieminekli Latvijas bērniem - 1941.,1949.
gada deportāciju upuriem.
Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas skolēni ir uzsākuši sadarbību ar skolai tuvāko
ugunsdzēsēju depo - VUDG Rīgas reģiona pārvaldes 3. daļu un sarūpē glābējiem siltus vilnas zeķu pārus,
ko ievilkt zābakos, ziemas mēnešos dzēšot ugunsgrēkus vai ūdenslīdējam sasildoties pēc izkāpšanas
krastā. Šī labdarības akcija jau notiek 5. gadu. Saziedoto zeķu pāru skaits katru gadu ir mainīgs, taču
nekad nav bijis mazāks par 50 pāriem, maksimumu sasniedzot pirmajā akcijas gadā - 118 pāri. Katru
gadu februāra sākumā notiek labdarības akcijas noslēguma pasākums: 2014. un 2015. gadā tas bija skolas
interešu izglītības kolektīvu koncerts ugunsdzēsējiem par prieku, 2016. un 2017. gadā notika draudzības
basketbola spēle starp vidusskolas skolēniem un ugunsdzēsēju-glābēju komandu, 2018. gadā notika
sportiskās, veiklās un komandas saliedēšanās stafetes starp skolēniem un glābējiem. Glābējus skolēni
sagaida ar cienastu un pasākuma noslēgumā svinīgi pasniedz sarūpētos zeķu pārus. Savukārt glābēji
uzņem skolēnu grupas ekskursijā depo - var iekāpt glābēju auto, uzlaikot darba tērpu, iepazīties ar darba
specifiku un ikdienu, tāpat glābēji klasēm piedāvā informatīvas lekcijas par ugunsdrošību.
Festivālā ar savu labo darbu pieredzē dalījās
labdarības organizācijas “Palīdzēsim.lv” vadītāja Ilze
Skuja un jauniešu vidū populārā dziedātāja Māra UpmaneHolšteina. Notika vairākas radošajās darbnīcas “Iedvesma
jauniem labajiem darbiem”: skolēni tikās ar ekspertiem no
Kustības “Es Esmu kaķis” un bezpeļņas organizācijas “Cat
Care Community” (tika izveidota kaķu mājas pilsētvidei);
sociālais uzņēmums “Humusa komanda”, kurš ir
autentisku Tuvo Austrumu ēdienu ražotājuzņēmums un
ēdienu gatavošanā un pārdošanā iesaista cilvēkus, kuri
ieguvuši bēgļa vai alternatīvo statusu Latvijā, aicināja
skolēnus gatavot austrumu saldumus; darbnīcā “Eņģeļu pasts” tika gatavotas apsveikuma kartiņas un
projekta “Dalies ar smaidu!’ ietvaros gatavotas dāvaniņas Latvijas pansionātos dzīvojošiem senioriem.
Atsevišķās projektu rakstīšanas prasmju apgūšanas darbnīcās pulcējās gan skolēni, gan skolotāji, un,
izmantojot neformālās izglītības metodes, pilnveidoja savu māku sagatavot un īstenot projektu.
Uz īpašas tāfeles skolēni rakstīja novēlējumus Latvijai jubilejā un nākamajiem gadiem.
12.oktobrī Rēzeknē, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs”, norisinājās
pasākums “Labo darbu gadatirgus”, uz kuru pulcējās 36 skolēnu komandas no Rēzeknes, Rēzeknes
novada, Daugavpils, Daugavpils novada, Dagdas novada, Krāslavas novada, Preiļu novada un Vārkavas
novada.
Kā īstā gadatirgū komandas iepazinās,
apmainījās, dalījās ar savām idejām un pieredzi Pieci
eksperti – Rēzeknes izglītības pārvaldes vadītājs
Arnolds Drelings, Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes
“Sociālais dienests” vadītājs Gunārs Arbidāns,
Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldes vecākais
projektu vadītājs Imants Mekša, Rēzeknes pilsētas
pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma
centrs” direktores vietniece Kristīne Kokoreviča, SIA
“ALAAS” izpilddirektors Jurijs Petkevičs- sekoja līdzi
visām norisēm un piešķīra sešas Labo darbu
nominācijas.
Nominācija “Sirsnīgākais labais darbs” tika piešķirta Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijai par labo darbu
– sagatavotas un nogādātas dāvaniņas karadarbībā cietušajiem bērniem pasaules karstajos punktos.
Nomināciju “Draudzīgākais labais darbs” ieguva Rēzeknes tehnikuma audzēkņi par iesaistīšanos
asinsdonoru kustībā. Vaboles vidusskolas Vaboles 45. gaidu vienības labdarības akcija “Rūķis”, regulāri
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apmeklējot un rūpējoties par pagasta vientuļajiem pensionāriem, tika nominēta kā sociāli atbildīgākais
labais darbs. Vārkavas vidusskolas folkloras kopas “Volyudzeite” labdarības koncerti un labdarības
akcijas sociālās aprūpes centrā “Salenieki” tika atzīti par “Jautrāko labo darbu”. Daugavpils Centra
vidusskolas skolnieces par labā darba “Tradicionālās keramikas jaunā dzīve skolēnu acīm” (kulonu
veidošana no māla) prezentēšanu ieguva “Labākās prezentācijas” titulu.
Nomināciju “Oriģinālākais un pārsteidzošākais labais darbs” ieguva Kaunatas vidusskolas skolēni
par labo darbu – Kaunatas Vissvētākās Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīcas dārza uzkopšana.
Gribas minēt arī citus labos darbus, piemēram, Preiļu
1.pamatskolas skolēni ar labajiem darbiem Latvijas simtgadei ir
iesaistījušies Naujenes Novadpētniecības muzeja akcijā, lai
palīdzētu izveidot lielāko musturdeķi Latvijā un pasaulē,
iesaistot šī deķa veidošanā pēc iespējas vairāk cilvēku un
iekļūstot Ginesa rekordu grāmatā. Lai tas izdotos,
nepieciešamais deķa garums ir 500 metri. Skola šajā aktivitātē
aicina piedalīties ikvienu - skolēnus, skolotājus, vecākus,
vecvecākus, draugus.
Preiļu 1.pamatskolā organizēts projekts “Skaists ir mūsu
tautastērps, vēl skaistāku darināsim”, kurā 5.klašu deju kopas “Dancari” meitenes un viņu mammas ir
audušas Preiļu novada jostas. Pēc dalībnieču teiktā, tā bijusi lieliska iespēja reizē izzināt latviešu
tautastērpa vēsturi, tapšanas īpatnības, tautastērpu atšķirības pa novadiem. Noslēguma pasākumā meitenes
un mammas kopā izdejojušas arī īpašo Māsas deju, kura iestudēta tieši šim notikumam.
Rēzeknes tehnikuma topošie galdnieki ir izgatavojuši putnu barotavas, kas nonākušas Rēzeknes
bērnu invalīdu biedrībā “Eņģeļi ar mums” un kopīgi ar bērniem izkāruši tās kokos. Jaunieši, redzot bērnu
patieso prieku, nolēmuši uzsākto darbu turpināt, dāvājot barotavas arī citiem sociālās aprūpes centriem un
bērnunamiem.
Labo darbu gadatirgus otrais cēliens – apbalvošana,
jauniešu muzikālā parāde “Manc Akorc 2018” un radošās
darbnīcas – norisinājās Rēzeknes pilsētas kultūras namā, kur
piedalījās arī Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais
dienests” Pensionāru sociālo pakalpojumu centra un Bērnu
sociālo pakalpojumu centra iemītnieki. Labo darbu veicēji
mājās bija sagatavojuši senioriem un bērniem paštaisītas
atklātnītes, ievārījuma burciņas, trifeļu mājiņas, tamborētus
auskariņus, kas bija apskatāmas ARPC “Zeimuļs” izstādē un
kas vēlāk iepriecinās viņu sirdis (tas bija vēl viens visas
Latgales jauniešu labais darbiņš), kā arī noslēgumā vienojās
kopīgā U. Marhileviča un G. Rača dziesmā “Vai Tu mani dzirdi?”. Dziedot dziesmu, no balkona tika
palaisti neskaitāmi krāsaini baloni skatītājiem zālē, kas vēl vairāk iepriecināja, pārsteidza un radīja prieka
un sajūsmas mirkļus visu sejās.
Festivāls beidzās ar skaistu pārsteigumu - klātesošos ar muzikālu sveicienu priecēja jauno puišu
grupa “Baritoni”, un pasākuma kulminācijas mirkli piedzīvoja visi svētku dalībnieki, noskatoties košu
salūtu Rēzeknes Festivāla parkā.
Kurzemes skolēni uz Labo darbu festivālu sabrauca Talsos skolēnu rudens brīvlaika pēdējā dienā26.oktobrī, atvedot līdzi mājasdarbu- oriģināli noformētas
savu labo darbu prezentācijas planšetes, kas bija izstādes
veidā izkārtotas Talsu Tautas nama zālē. Dienas pirmajā
pusē skolēni iepazīstināja klātesošos ar savu labā darba
pieredzi un uzklausīja iedvesmas stāstus no Radio Pieci
personībām par ikgadējo labdarības maratonu “Dod Pieci”,
pārstāvjus no biedrības “Dr. Klauns”. Ar savu pieredzi labo
darbu veikšanā dalījās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta pārstāvji. Savukārt dienas otrajā daļā skolēni
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komandās veidoja telpu dekorus ”Rotājies Latvijai!”, kuri pēc tam, lai iepriecinātu vecos ļaudis Latvijas
dzimšanas dienā un padarītu viņu tagadējās dzīvesvietas krāsainākas, tika dāvināti pansionātiem
Kurzemē. Ar radošu pieeju un izdomu, kopīgā darbā tapušie dekori nonāks Sociālās aprūpes centrā
“Venta”, Kuldīgas slimnīcas ilgstošas sociālās aprūpes centra nodaļā, Talsu novada pansionātā
“Lauciena”, Saldus novada sociālās aprūpes centrā “Ābeles”, Ventspils sociālās aprūpes centrā “Selga”.
Sakot paldies visiem labo darbu veicējiem, ar savu koncertprogrammu iepriecināja un
priekšnesumā aktīvi iesaistīja mūziķis Reiks.
Nav iespējams nosaukt visus Kurzemes skolēnu labos darbus, bet gribas izcelt dažus no tiem kā
labās prakses piemērus, kas emocionāli uzrunā un iedvesmo citus darīt interesantas un paliekošas lietas.
Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas 4.-12.klašu skolēni pagājušajā mācību gadā bija uzklausījuši un
pierakstījuši savu vecmāmiņu atmiņu stāstus un izveidojuši stilizētu “Vecmāmiņas stāstu segu”. Viņu
idejai atsaucās arī citas Ventspils skolas, un rezultātā tapa 80 stāstu izstāde Ventspils Pārventas bibliotēkā
un izstāde Ventspils Brīvības ielas svētkos. Kā atzina paši skolēni, viņi ir atraduši gan laiku sarunai ar
vecmāmiņu, gan caur stāstiem labāk iepazinuši un izpratuši savas ģimenes un tautas gaitas vēstures
notikumos, laikmetu griežos.
Brocēnu
vidusskolas
skolēni
iepazīstināja ar projekta “Pilsonis” īstenošanu
vairāku gadu garumā, pārliecinot, ka tikai
darbībā var apgūt aktīva pilsoņa prasmes.
Daudzie labie darbi un idejas, ko viņi ir
īstenojuši savā skolā gan pašu spēkiem, gan
uzrunājot un iesaistot vecākus, pašvaldības
atbildīgās amatpersonas, sadarbības partnerus,
liecina, ka skolēni var iesaistīties problēmu
risināšanā, ietekmēt lēmumu pieņemšanu, daudz
ko paveikt savas skolas dzīves pilnveidošanā.
Baskāju takas izveide, soliņi un mini futbola
laukums skolas atpūtas zonā, jauni interešu pulciņi skolā, radošās aktivitātes starpbrīžos, zaļumu un puķu
stādīšana un kopšana kabinetos un skolas teritorijā, uzbrauktuves izveide cilvēkiem ar speciālām
vajadzībām un māmiņām ar ratiņiem pie skolas galvenās ieejas – šie ir tikai daži no darbiem, kuri
kopīgiem spēkiem paveikti gada laikā.
Interesants bija arī Tumes vidusskolas novadpētniecības pulciņa īstenotais projekts- veidot filmu
“Reiz senos laikos”, kas bērniem saprotamā veidā stāsta par skolēnu gaitām pirms simt gadiem un ļauj
izdzīvot savas skolas vēstures lappuses, bet pirms tam tika veikta nopietna izpēte par skolu 19. - 20.gs.
mijā, gatavotas filmas personāžu figūriņas, sagatavots un ierunāts teksts, izveidota arī darba lapa, kas
jāaizpilda pēc filmiņas noskatīšanās.
Domājot par labo darbu Latvijas simtgades sagaidīšanā, Ēdoles pamatskolas skolēni vienojās
kopīgā pārgājienā gar Baltijas jūras stāvkrastu Jūrkalnē un liedaga sakopšanas talkā. Viņu veikums - 9 km
sakopta kāpu zona ar daudziem atkritumu maisiem un iegūta pārliecība, ka ikviens var iesaistīties, atstājot
aiz sevis kaut nelielu gabaliņu sakoptas Latvijas.
Paldies visiem Labo darbu festivālu
dalībniekiem un pedagogiem, kā arī festivālu
organizētājiem par atsaucību, pozitīvu enerģiju
un aktivitāti festivālu sagatavošanā un norisē!
Īpašs paldies festivālu koordinatoriem:
Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma
direktores vietniecei Ludmilai Levančukai,
Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra
Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta
nodaļas vadītājai Sanitai Šabanskai, Madonas
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Bērnu un jauniešu centra direktora vietniecei Vijai Nellijai Pelšei, Rīgas Skolēnu domes konsultantei
Annai Īviņai, Rēzeknes jaunatnes lietu speciālistei Eleonorai Ivanovai Austrumlatvijas radošo
pakalpojumu centrā “Zeimuļs”, Talsu novada Bērnu un jauniešu centra direktorei Doloresai Leperei.
Rosinām turpināt vai uzsākt tādas iniciatīvas un aktivitātes, kuras var kļūt par skaistu tradīciju un
bagātināt skolas un tuvākās apkārtnes cilvēku dzīvi, sagādāt visiem pozitīvas emocijas un gandarījumu.
Lai skaista Latvijas svētku diena katrā ģimenē, klasē, skolā!
Ar fotomateriālu par festivālu norisi Madonā, Rīgā un Rēzeknē var iepazīties:
https://lv100.lv/galerijas/261018-labo-darbu-festivals-madona/
https://lv100.lv/galerijas/111018-labo-darbu-festivals-riga /
https://lv100.lv/galerijas/241018-skolenu-labo-darbu-gadatirgus-rezekne/
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