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 Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas T-
kreklu dizaina izstrāde. 10 kreklu iegāde par 
skolas budžeta līdzekļiem. 

 



1. UNESCO ASP (Acociēto skolu projekts) 

2. Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas 
jauniešu neformālās grupas "Kopā prieks" 
projekts "Mēs varam, tu arī to vari!", kas tiek 
finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu un 
sagatavots Eiropas Savienības programmas 
"Jaunatne darbībā" apakšprogrammas 1.2. 
"Jauniešu iniciatīvas" ietvaros 



1. UNESCO ASP (Acociēto skolu projekts) izstrāde 

Katrā  jomā  (mantojuma izglītība,  cilvēktiesības un vērtībizglītība, 
izglītība ilgtspējīgai attīstībai ) tika paredzētas aktivitātes, kuras 
īstenosim mācību procesā un ārpusstundu darbā (kopīgi sadarbojoties 
vadībai, pedagogiem un izglītojamajiem). 

Diemžēl projekts netika apstiprināts. 

 

 

 

 



 Projekta mērķis: apgūt jaunas prasmes, zināšanas video filmēšanā un 
montēšanā, kā arī iesaistīt pēc iespējas vairāk dalībniekus no Jelgavas 
novada Neklātienes vidusskolas, sniedzot iespēju izmantot savu laiku 
lietderīgi un  sadarboties ar citu KP jauniešiem, integrējot arī 
krievvalodīgos jauniešus. 

 Uzdevumi: apgūt prasmes video filmēšanā un montēšanā, motivēt un 
iesaistīt jauniešus līdzdarboties projekta aktivitātēs, organizēt reklāmas 
un noslēguma pasākumu, analizēt savu un citu darbu. 

 

 Projekts tiks īstenots no 2013.gada augusta līdz 2013.gada decembrim 

 

 



1. Skolotājdiena  

Pasākuma laikā skolotājiem bija iespēja 
palūkoties savā pagātnē. Tika izveidota 
prezentācija ar skolotāju bērnības foto. 

2. Solidaritātes pasākums «Es un internets» 

Notika divi (13.decembrī un 21.martā) 

pasākumi - kuros jaunieši apmācīja seniorus 
datorzinībās. 

3. Labdarības akcija  „Palīdzības un labestības 
mēnesis” 

 



2. Paaudžu solidaritātes pasākumu apmeklēja 5 interesenti, 3 no tiem 
apmācībās piedalās jau otro rezi. Pasākuma dalībnieki apguva; 
datorzinību pamatus,Microsoft word iespējas, izveidoja e-pastu, 
rakstīja vēstules un meklēja informāciju internetā. Noslēgumā 
dalībnieki ieguva apliecību, kā apliecinājumu, ka apguvuši 
iepriekšminētās datorprasmes. 



3. Labdarības akcija  „Palīdzības un labestības mēnesis” 

Jau trešo gadu Jauniešu pašpārvalde rīko akciju „Palīdzības un labestības 
mēnesis”. Pagājušajā gadā kopīgi sarūpējām  12 lielus maisus (~200 kg), 
2011.gadā - 18 lielus maisus (~250 kg) ar apģērbiem gan pašiem 
mazākajiem, gan pusaudžiem un pieaugušajiem, kas ir paredzētas 
Jelgavas novada trūcīgajām ģimenēm. Šogad esam uzstādījuši rekordu,  
saziedoti  442 kg apģērba un apavu. 

 



 

1. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Pļaviņu 
un Madonas novadiem. 

2. Izglītojamo pieredzes apmaiņas brauciens 
uz Somiju. 

3. Jelgavas novada skolēnu pašpārvalžu 
pārstāvju pieredzes apmaiņas brauciens uz 
Saldus novadu. 

 

 



1. 30. novembrī Jelgavas novada jauniešu padome, Jaunatnes lietu 
konsultatīvās komisijas pārstāvji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz 
Pļaviņu un Madonas novadiem, lai iepazītos ar jauniešu centru darbu un 
uzzinātu, kā jaunatnes lietas tiek koordinētas citos novados. 



2. No 24.-26.aprīlim izglītojamo pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju. Jau otro 
gadu tiek rīkoti pieredzes apmaiņas braucieni, kuru laikā tiek iepazītas mācību 
metodes citu Eiropas valstu skolās. Šajos braucienos satiekas trīs valstis- Igaunija, 
Latvija un Somija. 

 



3. Jelgavas novada skolēnu pašpārvalžu pārstāvju pieredzes apmaiņas 
brauciens uz Saldus novadu 

Iepazīšanās ar Saldus jauniešu iniciatīvu centra „Šķūnis” darbību, Saldus 
novada jauniešu domi „Es un mēs” un Druvas vidusskolas skolēnu domi. 

 

 

 

 



1. Zemgales reģiona skolēnu pašpārvalžu 
forumā. 

2. «Jaunatne darbībā» projekta izstrādes 
apmācības seminārā.  

3. Jauniešu forumā «Cieni sevi un citus 
internetā!». 

 



1. Zemgales reģiona skolēnu pašpārvalžu forumā 

4. Janvārī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) notika Zemgales 
reģiona skolēnu pašpārvalžu forums. Foruma mērķis - aktualizēt skolēnu pašpārvalžu 
darbības nozīmi pilsoniskajā līdzdalībā un sekmēt skolēnu sabiedrisko aktivitāti 
demokrātisko procesu pilnveidei izglītības iestādēs. Katrai skolai bija jāizveido 
postprezentācija par savu skolas Jauniešu pašpārvaldes darbu. Tie tika vērtēti un 
pārējiem bija iespēja aplūkot citu pašpārvalžu darbības atspoguļojumu. 

 



 

2. «Jaunatne darbībā» projekta 
izstrādes apmācības seminārā  

18. janvārī piedalījāmies Eiropas 
Savienības programmas 
"Jaunatne darbībā" 
apakšprogrammas 1.2. "Jauniešu 
iniciatīvas" projekta izstrādes 
apmācības seminārā viesnīcas 
„Konventa sēta” telpās. Seminārā 
bija iespēja uzdot jautājumus un 
izprast e-formas aizpildīšanu un 
nosūtīšanu. 



3. Jauniešu forumā «Cieni sevi 
un citus internetā!» 
Atzīmējot Vispasaules 
drošāka interneta dienu 
Latvijā, piedalījāmies 
jauniešu forumā "Cieni sevi 
un citus internetā!". 
Foruma mērķis ir aktualizēt 
jauniešu vidū tēmu - 
internets kā komunikācijas 
rīks, uzsverot valodas 
lietojumu, ētikas principus, 
personības un tēla 
veidošanas 
pamatnoteikumus. 

 



 

 

 
 

Jelgavas novada  
Neklātienes vidusskolas 

 Jauniešu pašpārvalde 


