
 

 

 

RADOŠĀS AKCIJAS  

 “IEGŪSTI SKOLĀ – PIELIETO DZĪVĒ!” 

 

NOLIKUMS  

 

IEVADS 

Sākot ar šī gada 1.septembri, biedrība “SEDNA” sadarbībā ar Rēzeknes 2.vidusskolu uzsāk 

jaunatnes iniciatīvas projekta “Izmēģini un iemācies” realizēšanu. Šo jaunatnes iniciatīvas 

projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” Nr. 8.3.4.0/16/I/001  (PuMPuRS). Projekta galvenais mērķis ir, 

izmantojot neformālās izglītības metodes, mainīt jauniešu attieksmi pret izglītības iestādē 

iegūtajām zināšanām un veicināt viņu saskarsmes prasmju pilnveidošanu. 

Daudzu skolēnu vidū valda stereotips, ka zināšanas, kas ir iegūtas skolā nenoderēs ikdienas 

dzīvē un karjeras izvēlē. Projekta jauniešu komanda vēlas lauzt šo stereotipu un mainīt 

attieksmi pret skolā iegūtajām zināšanām, to nozīmi aktīvā un radošā ikdienā. Projekta jauniešu 

komanda sadarbībā ar Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru “Zeimuļs” organizē akciju 

“Iegūsti skolā – pielieto dzīvē!”. Ikviena klase/grupa tiek aicināta aizdomāties par tām 

zināšanām un prasmēm, kas tiek iegūtas skolā un jau tiek pielietotas ikdienā, piemēram, prasme 

lasīt vai arī spēja strādāt ar dažāda veida informācijas avotiem. Klasēm/grupām nepieciešams 

radošā veidā attēlot akcijas tēmu - zīmēt, filmēt video, veidot foto kolāžas u.t.t.. Katra 

dalībnieku grupa saņems gardas pateicības, kā arī vismaz 7 darbiem tiks piešķirtas nominācijas. 

No iesniegtajiem darbiem ARPC “Zeimuļs” tiks izvietota izstāde.  

 

MĒRĶIS 

Stiprināt klases/grupas audzēkņu savstarpējās attiecības un saliedētību, veicināt izpratni par 

skolā iegūto zināšanu izmantošanu dzīvē un veidot pozitīvu attieksmi pret zināšanu iegūšanu 

skolā.  

 

ORGANIZĀTORI 

Biedrība “SEDNA” sadarbībā ar Austurmlatvijas radošo pakalpojumu centru “Zeimuļs”. 

 



 

DALĪBNIEKI 

Rēzeknes valstspilsētas klašu audzēkņi un interešu izglītības programmu kolektīvi/grupas 

(vienu kopdarbu veido vismaz 5 audzēkņi).  

 

NOSACĪJUMI UN DARBU NOFORMĒJUMS 

• Vienas klases/grupas audzēkņiem kopā ir jāizveido radošais darbs, kas atspoguļotu 

akcijas tēmu.  

• Klasēm/grupām ir iespēja zīmēt, filmēt video, veidot foto kolāžas – galvenais 

nosacījums būs, lai dalībnieki darbojas kopā. 

• Vizuāliem darbiem un vizuāli plastiskiem darbiem ir jāpiestiprina norāde ar autoru 

vārdiem un pārstāvētās izglītības iestādes/grupas nosaukumu.  

• Digitāliem darbiem ir jābūt pievienotai norādei par autoriem, piemēram, video klipos ir 

jābūt kadram ar autoru vārdiem.  

• No vienas klases/grupas  var iesniegt vienu kopdarbu.  

• Lai piedalīties konkursā, klasei/grupai ir nepieciešamas aizpildīt pieteikuma anketu 

(pielikums Nr.1). 

 

DARBU IESNIEGŠANA 

Vizuālos un vizuāli plastiskos darbus  un pieteikuma anketas iesniegt  ARPC “Zeimuļs” 1.1. 

kabinetā. Digitālos darbus un pieteikuma anketas nosūtīt uz e-pastu sb-sedna@inbox.lv ar 

norādi akcija. Darbus iesniegt līdz 27.10.2022. (ieskaitot). 

 

VĒRTĒŠANA 

Akcijas darbus vērtēs jauniešu un pedagogu žūrija.  

Kopdarbus vērtēs pēc kritērijiem: 

• konkursa darba atbilstība izvirzītajam mērķim un tēmai;  

• radošums, vēstījuma (stāsta) trāpīgums un oriģinalitāte; 

• darba izpildījuma kvalitāte. 

 

KONTAKTPERSONA  

Papildus informācija, zvanot pa tālruni 27854724 Aļona Pavlova , projekta koordinatore.  
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Pielikums Nr.1 

 

Klases/grupas pieteikumu anketa 
 

Skola/iestāde  

 

Klase/interešu izglītības  

programma 

 

 

Dalībnieku vārdi, uzvārdi 

 

 

 

 

 

 

Klases audzinātājas/grupas 

 līdera vārds, uzvārds  

 

 

Klases audzinātājas/grupas 

 līdera tālruņa numurs un 

 e-pasts 

 

 

Jūsu klases/grupas moto   

 

 

 


