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Latvijas valsts simtgadei veltītais pasākumu cikls izglītības iestādēs 

“Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons”  

Labo darbu festivāli  
 

NOLIKUMS 
MĒRĶIS  

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. 
 

UZDEVUMI  

1. Veicināt jauniešu pilsonisko līdzdalību un atbalstīt iniciatīvas labvēlīgas vides un 

sadarbības veidošanā izglītības iestādēs, pašvaldībās, vietējā kopienā.  

2. Aktualizēt labo darbu nozīmi un nepieciešamību sabiedrības labklājības, 

saliedētības un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā. 

3. Radīt izpratni par pilsonisko līdzdalību un izkopt paradumu veikt labos darbus kā 

vienu no personības attīstības nozīmīgiem faktoriem. 

4. Popularizēt labās prakses piemērus un pozitīvo pieredzi pilsoniskās audzināšanas 

un pilsoniskās līdzdalības jomā. 
 

ORGANIZATORI 

Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar pašvaldību izglītības 

pārvaldēm/izglītības speciālistiem, pirmsskolas, vispārējās izglītības, profesionālās izglītības 

un interešu izglītības iestādēm, pieaicinot ekspertus no nevalstiskajām organizācijām. 
 

DALĪBNIEKI  

  Latvijas vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, interešu izglītības un 

pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi un viņu pedagogi. 

 Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti un/vai filmēti, intervēti un 

audiovizuālais materiāls var tikt publiskots. 

Pasākuma dalībnieku skaits katrā reģionā līdz 200.  
 

NORISE  

Labo darbu festivāli notiek 2018.gada maijā, septembrī un oktobrī: 

Zemgalē – 9.maijā Jelgavā, 

Vidzemē – 26.septembrī Madonā,  

Rīgā – 3.oktobrī, 

Latgalē –12.oktobrī Rēzeknē, 

Kurzemē –26.oktobrī Talsos. 

 

Labo darbu festivāla programmā plānotās aktivitātes: 

- Ideju tirdziņš (ideju salūts) - labo darbu prezentācijas. 

- Radošās darbnīcas/ meistarklases par pilsoniskās līdzdalības veicināšanu. 

- Diskusiju grupas par labo darbu īstenošanu izglītības iestādēs un vietējā 

kopienā, problēmām un iespējām. 

- Kopīgas aktivitātes – labie darbi pasākuma norises vietā. 

- Labo darbu veicēju godināšana. 

 

 

 



  

 

PIETEIKŠANĀS UN DALĪBA FESTIVĀLĀ 

Izglītības iestādes 2017./2018.mācību gadā īsteno dažādas pilsoniskās līdzdalības 

aktivitātes un labos darbus gan izglītības iestādes ietvaros, gan daudzpusīgā sadarbībā vietējā 

kopienā. Skolēnu veiktās darbības var aptvert visdažādākās jomas, radot iespējas iesaistīties 

ikvienam un motivējot skolēnus darīt jēgpilnu un nozīmīgu darbu savai izaugsmei un 

sabiedrībai atbilstoši viņu interesēm, spējām, vajadzībām.  

Labie darbi veicami ne tikai atsevišķu pasākumu formātā, bet uzmanība pievēršama 

skolēnu līdzdalības aktivitātēm ikdienā, piemēram, mācību procesā, pašdisciplīnas jomā, 

savstarpējā saskarsmē, komunikācijā, darbojoties interneta vidē u.tml. 

 

Pieteikšanos dalībai Labo darbu festivālos izglītības iestādes veic tiešsaistē līdz 

2018.gada 15.martam interneta vietnē: 

https://docs.google.com/forms/d/1Nn9BISnmPwo0vTnQFHIZzvQ8GYj9FQK6282Q1

apqfSQ/edit, aizpildot pieteikuma anketu (pielikums) 

 

Līdz 2018.gada 11.aprīlim VISC izveidota ekspertu komisija (jauniešu NVO pārstāvji, 

sabiedrībā pazīstamas personības, viedokļu līderi) iepazīstas ar izglītības iestāžu iesniegtajiem 

labo darbu pieteikumiem (pielikums) un izvirza dalībai festivālā, ņemot vērā šādus kritērijus: 

- aktualitāte un oriģinalitāte (inovatīvs piedāvājums, inovatīvi risinājumi), 

- sabiedriskais labums, ieguvums no veiktā labā darba sev un citiem, 

- darba nozīmīgums ilgtermiņā/ labo darbu kā tradīcijas ilgtspēja izglītības iestādē, 

- skolēnu/audzēkņu ieguldījuma, iniciatīvu atspoguļojums darbā, 

- darba prezentēšanas iespējas festivāla laikā. 

 

Labo darbu festivālu dalībnieki tiek paziņoti līdz 13.aprīlim, informāciju publicējot 

VISC mājaslapā www.visc.gov.lv un vienlaikus informējot pieteikumu autorus par dalību 

sava reģiona pasākumā. 
 

LABO DARBU GODINĀŠANA 

Festivāla laikā dalībnieki balso par oriģinālākajiem un interesantākajiem izglītības 

iestāžu veikumiem, tos nediferencējot pa vecuma grupām, izglītības iestāžu veidiem un 

pakāpēm, bet piešķirot piemiņas balvas. 

Nepieciešamības gadījumā ekspertu komisija darbus pēc to satura, formas, 

mērķauditorijas, iesaistītajiem sadarbības partneriem, apjoma un citiem kritērijiem var iedalīt 

vairākās nominācijās, piemēram, paaudžu sadarbība, cilvēks cilvēkam, radošā ideja, inovatīvs 

projekts, tradīciju saglabāšana un kopšana, vides pilnveide, skolas un pašvaldības sadarbība, 

interesantākais atklājums.  

Labo darbu festivālu dalībnieku godināšanu nodrošina VISC. 

Ekspertu komisijai ir tiesības piešķirt speciālbalvas. 
 

FINANSĒJUMS 

 Izdevumus, kas saistīti ar izglītības iestādes veiktajām pilsoniskās līdzdalības 

aktivitātēm un labajiem darbiem, nodrošina izglītības iestāde un/vai piesaistītie sadarbības 

partneri. 

Labo darbu festivālu sagatavošana un norise daļēji tiek nodrošināta no valsts budžeta 

apakšprogrammā “Latvijas Valsts Simtgades programma” paredzētā finansējuma (MK 

18.08.2016. sēdes protokola Nr.41 13.punkts). 

Dalībnieku piedalīšanos Labo darbu festivālā, t.sk. ceļa izdevumus, finansē pašvaldība 

vai iestāde, kuru dalībnieki pārstāv.  
 

PROJEKTA VADĪTĀJA 
 VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Evija Pelša, 

tālr.67350813; fakss 67226535; e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv  

https://docs.google.com/forms/d/1Nn9BISnmPwo0vTnQFHIZzvQ8GYj9FQK6282Q1apqfSQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Nn9BISnmPwo0vTnQFHIZzvQ8GYj9FQK6282Q1apqfSQ/edit
http://www.visc.gov.lv/
mailto:evija.pelsa@visc.gov.lv


  

 

Pielikums  

 

Pieteikumā ietvertā informācija 
 

 

1. Novads/pilsēta _____________________________________________________________ 

 

2. Izglītības iestāde ___________________________________________________________ 

 

3. Kontaktpersona, tālrunis, e-pasts 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Klase vai skolēnu/ audzēkņu grupa _____________________________________________ 

 

5. Darbības joma/tēma________________________________________________________ 

 

7. Ideja, mērķis_______________________________________________________________ 

 

8. Iesaistītās puses____________________________________________________________ 

 

9. Darba veikšanas laiks________________________________________________________ 

 

10. Neliels apraksts par veikto darbu (200 vārdi) 

 

 

 

 

 

 

 

11. Darba prezentēšanas veids/ forma reģionālajā pasākumā (piem., izstādes stends, video, 

stāstījums, priekšnesums u.c.): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12. Vietne (saite), kurā atrodama vizuālā informācija par veikto darbu (foto, video, 

nozīmīgākie darbu raksturojošie papildmateriāli vai arī tikai 2-5 minūšu video par paveikto). 

___________________________________________________________________________ 

 

13. Aktīvākais labo darbu iniciators vai veicējs (ja tāds ir) – skolēns/ audzēknis (vārds 

uzvārds, kontakti: e-pasts, tālrunis). 

___________________________________________________________________________ 

  

Pieteikšanos dalībai festivālos izglītības iestādes veic tiešsaistē līdz 2018.gada 15.martam 

interneta vietnē 
https://docs.google.com/forms/d/1Nn9BISnmPwo0vTnQFHIZzvQ8GYj9FQK6282Q1apqfSQ/edit 

 

  

 

https://docs.google.com/forms/d/1Nn9BISnmPwo0vTnQFHIZzvQ8GYj9FQK6282Q1apqfSQ/edit

