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Jauniešu pašpārvaldes sanāksmes

PROTOKOLS
Jelgava

2013. gada  9.janvārī                    Nr. 1

Sanāksmē piedalās: JP pārstāvji no Svētes, Šķibes, Zaļenieku,Centra KP  (skat. pielikumu
Nr.1 ar sarakstu)

Sanāksmi vada: E.Ragovska
Sanāksmi protokolē: E.Ragovska

   Darba kārtība:
1. Iepriekšējā lēmuma izpilde
2. Dalība Jauniešu iniciatīvas projektā 
3. Jauniešu pašpārvalžu foruma atskaite.
4. Informācijas par Paaudžu solidaritātes pasākuma norisi
5. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju.

1. Iepriekšējā lēmuma izpilde
Zemgales reģiona Jauniešu pašpārvaldes forumā piedalījās Rinalds Kozlovskis no Centra 
KP. Atskaite par forumu skat.3 punktā. 
Svētes KP jaunieši informē citu KP jauniešus par Paaudžu solidaritātes pasākuma plusiem 
un mīnusiem (pārsūta e-klases pastā) kā arī piedāvā savu izveidoto izdales materiālu.

2. Dalība Jauniešu iniciatīvas projektā 
Idejas projektam : savas avīzes izveide, iemācīties veidot video, reklamēt skolu, apgūt 

kādas prasmes. Rinalds dosies uz projekta rakstīšanas apmācību, 18.janvārī. sadalam 
pienākumus, kas katram jādara: Liene pēta mācību ekskursijas, kuras varētu sasiastīt ar 
projektu, Rinalds pēta: kursus un izmaksas saistītas ar kursiem.

3. Dalība Jauniešu pašpārvalžu forumā
4.  janvārī,  no  plkst.9.30-16:00  Zemgales  reģiona  kompetenču  attīstības  centrā  (ZRKAC)
notika  Zemgales  reģiona  skolēnu  pašpārvalžu  forums.  Mūsu  skolu  pārstāvēja  jauniešu
pašpārvaldes pārstāvis no Centra KP Rinalds Kozlovskis (12.kl.) un pedagogs-konsultants
E.Ragovska.
Foruma mērķis - aktualizēt skolēnu pašpārvalžu darbības nozīmi pilsoniskajā līdzdalībā un
sekmēt skolēnu sabiedrisko aktivitāti demokrātisko procesu pilnveidei izglītības iestādēs.
UZDEVUMI:
1.   Veicināt  Latvijas  skolēnu  līderu  darbības  aktivizēšanu,  motivējot  sadarbībai  ar  citu
izglītības iestāžu, novadu/pilsētu jauniešiem.
2.   Popularizēt skolēnu pašpārvalžu darbības labāko pieredzi.
3.   Apzināt  problemātiskos  aspektus  un  risināmos  jautājumus  skolēnu pašpārvalžu  darba
pilnveidei.
4.   Noteikt turpmākos darbības virzienus skolēnu pašpārvalžu darba attīstībā un sadarbībā.
Foruma   ietvaros bija iespēja piedalīties vairākos semināros, uzzināt daudz jauna, dalīties 
savā pieredzē un uzklausīt citu skolu pašpārvalžu idejas.



4. Paaudžu solidaritātes pasākuma norise
13.decembrī  no plkst.17.30 līdz 19.30 notika Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas

Jauniešu  pašpārvaldes  organizētais  paaudžu  solidaritātes  pasākums  „Es  un  internets”.
Pasākumu apmeklēja  3 interesenti.  Ausma no Svētes,  Aivis  un  Edīte  no Līvbērzes.  Visi
interesenti  bez  iepriekšējas  pieredzes  datorzinībās.  Sākumā  neliels  ieskats  datorzinību
pamatos un  tika iedoti izdales materiāli par  apzīmējumiem un simboliem kurus izmanto
darbā ar  datoru.  Kopīgi izveidojām e-pastus,  rakstījām vēstules  un meklējām informāciju
internetā. Laiks paskrēja ļoti ātri, jo bija jauka un draudzīga atmosfēra. Noslēgumā kopīgi
dzērām  tēju  ar  medu  un  cepumiem.  Dalībnieki  izteica  interesi  vēl  apmeklēt  šāda  veida
pasākumu, laprāt iemācītos maksāt rēķinus internetā un iemācīties skaipa lietošanas iespējas.
Noslēgumā  dalībnieki  saņēma  atzinības  rakstus  par  aktīvu  dalību  paaudžu  solidaritātes
pasākumā „Es un internets”.

Pasākums bija izdevies,  visi aizgāja pacilātā garastāvoklī  un ar jaunām zināšanām un
prasmēm datorzinībās.

5. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju.
Kritēriju izstrādi atstājam uz nākošo sanāksmi. Katrs izdomā 2 kritērijus, pēc kuriem nosaka, 
kurš brauc uz pieredzes apmaiņas semināru Somijā.

Sanāksmē nolēma:

1. . Rinalds dosies uz projekta rakstīšanas apmācību, 18.janvārī. 
2.  Liene pēta mācību ekskursijas, kuras varētu sasiastīt ar 

projektu, Rinalds pēta: kursus un izmaksas saistītas ar 
kursiem.

3. Visiem pētīt projektu rakstīšanas noteikumus.
4. Katram 2 kritēriji pēc kuriem nosaka, kurš brauc uz pieredzes 

apmaiņas semināru Somijā.

                              Sanāksmi vadīja: /E.Ragovska/

 
Sanāksmi protokolēja:                           /E.Ragovska/


	Sanāksmē nolēma:

