
 

 

 

 

 

 

Latvijas valsts simtgadei veltīts pasākums 

”Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” 

Festivāls “Labo darbu maratons” 

2018.gada 26.oktobrī Talsos 

 

NOLIKUMS 

 

 

Laiks:   2018. gada 26. oktobris plkst 9:30 – 17:30 

 

Vieta:   Talsu Tautas nams, Lielā iela 19/21, Talsi 

 

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: 

* Radīt izpratni par pilsonisko līdzdalību un izkopt paradumu veikt labos 

darbus kā vienu no personības attīstības nozīmīgiem faktoriem. 

* Popularizēt labās prakses piemērus un pozitīvo pieredzi pilsoniskās 

audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības jomā. 

 

Dalībnieki: Kurzemes reģiona izglītības iestāžu iesūtītā katra labā darba pieteikuma 4 

– 5 pārstāvji un pedagogs. 

 

Mājas darbs: * Dalībnieki sagatavo paveiktā darba prezentāciju izstādei – plakātu uz 

B1 formāta kartona loksnes horizontāli.  

* Plakāta vizuālajā noformējumā un saturā jāatbild uz 3 jautājumiem:  

Kas tika paveikts? Kas bija ieguvējs? Kas mainījies labā darba rezultātā?  

* Pie plakāta jābūt pielīmētai vizītkartei, kurā norādīts: labā darba tēma, 

izglītības iestāde, labā darba veicēju vecums. 

* 10 saturiski un vizuāli interesantākie darbi saņems pārsteiguma balvas. 

 

Festivāla norise: 

 

9:30 – 10:30  Dalībnieku reģistrēšanās. Mājas darba “Labo darbu prezentācija” izstādes 

iekārtošana. Piemiņas foto bildēšana. Rīta kafija. 

 

10:30 – 10:45  Festivāla atklāšana. 

 

 



 

 

 

10:45 – 13:00   Iedvesmas stāsti – Labie darbi nekad nebeidzas. 

Ar savu pieredzi labo darbu veikšanā dalīsies savas jomas profesionāļi un 

skolēni, kuri saņēmuši uzaicinājumu ar savu labo darbu iepazīstināt festi-

vāla apmeklētājus prezentācijas formā. 

 

13:00 –14:00   Pusdienas. 

 

14:00 – 15:00  Dekoru “Rotājies Latvijai“ izgatavošana. 

 

15:00 – 16:00  Komandu saliedēšanās  aktivitātes. Labo darbu liste.  

 

16:00 – 16:30  Paldies vārds Labo darbu veicējiem. 

 

16:30   Mūziķa Reika koncerts. 

 

 

Ar savu labo darbu iepazīstināt festivāla apmeklētājus video vai prezentācijas veidā aicināti: 

 

* Kuldīgas novada Ēdoles pamatskola. Dabas mantojuma saglabāšana un sakopšana. 

* Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs. Jauniešu pilsoniskā līdzdalība. Projekts “Saknēs 

ieausts”. 

* Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs. Vides izglītības pulciņš “Zaļā Kuldīga”. 

* Tukuma novada Tumes vidusskola. Novadpētniecības pulciņš. Filmas “Reiz senos laikos Tu-

mes pusē” prezentācija. 

* Brocēnu novada Brocēnu vidusskola. Pilsoniskā līdzdalība, iesaistīšanās vietējo problēmu 

apzināšanā, risinājumu izstrādē, ja iespējams, arī realizācijā,  darbības projekts “Pilsonis”. 

* Ventspils Valsts 1.ģimnāzija. 4-12klase “Vecmāmiņas stāstu sega. 


