
 
N O L I K U M S 

konkursam 7.klasēm 
 

DRAUDZĪGĀKĀ KLASE 
 
Sadarbības partneri: 
 
Valsts bērnu tiesību aizsardzības centrs; 
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedriskās 
līdzdalības daļa; 
Liepājas Novada fonds. 
 
1. Konkursa organizēšanas mērķis. 

      
Izzināt pilsētā draudzīgāko, saliedētāko 7.klasi, vai arī konkursa norises laikā par tādu 
kļūt. Iesaistīties dažādās skolas un pilsētas aktivitātēs kopīgi VISAM klases kolektīvam.  

 
2. Konkursa organizētājs. 

  
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde (turpmāk LIP). 

 
3. Konkursa uzdevums. 
 
Iesaistīt pasākumā VISU  klases kolektīvu, sadalot uzdevumus, iesaistoties konkursa 
uzdevumu plānošanā un norisē. Dot iespēju klases kolektīvam demonstrēt savu 
saliedētību, savas labās īpašības un draudzīgo attieksmi vienam pret otru un pret savu 
klases audzinātāju. 
 
4. Konkursa dalībnieki. 
 
Var piedalīties vismaz viena 7. klase no skolas. 

 
5. Konkursa norises laiks. 
 
No 2018. gada 15. oktobra  līdz 2019. gada  27. aprīlim. Ja esat nolēmuši piedalīties, 
lūdzu aizpildiet ANKETU (pielikumā) un nosūtiet elektroniski LIP 
(dace.liepa@liepaja.edu.lv) līdz 19.oktobrim 

 
6. Konkursa norises plāns: 

 
1. kārta: 
 
Draudzīgākā klase līdz 2018. gada 10. novembrim iesniedz LIP savas klases vizītkarti: 
forma - SIENAS AVĪZE (ieteicamais formāts A1 - apm. 594 - 841 mm). Sienas avīzes 
tiks izvietota vispārējai apskatei. Par vietu tiksiet informēti. 

 
Klase piedalās Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides,veselības un 
sabiedriskās līdzdalības daļas organizētajās nodarbībās ar mērķi iepazīstināt ar 
smēķēšanas novēršanas tēmu. 
 
2. kārta: . 
 
Draudzīgākā klase līdz 2018. gada 21. decembrim iesniedz  LIP noformētus DARBUS 
- PLAKĀTUS (plakāta izmērs A1) par kopīgo piedalīšanos labdarības pasākumos. Var 
izmantot foto, zīmējumus, kolāžas. Darbi tiks izvietoti publiskai apskatei. 
 

mailto:dace.liepa@liepaja.edu.lv


Pirms klase veiks labdarības pasākumus, katras klases skolēnu grupas un klašu 
audzinātāji mācīsies „Labdarības skolā” (Liepājas Novada fonds) un saņems 
apliecību. 
 
Klase piedalās Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides, veselības un 
sabiedrības līdzdalības daļas organizētajā pretsmēķēšanas pasākuma “Misija V” 2. 
posmā (janvāris - marts), kuras laikā klasei jāveic trīs uzdevumi:  
 
1) aptauja “Zaudējumi smēķējot”; 
2) jāizveido plakāts par tēmu “Ieguvumi nesmēķējot”; 
3) jāizveido video (30 sek. – 1 min) par tēmu “Ieguvumi NEsmēķējot” 
(Janvāris/Februāris/Marts). Aktivitāte notiek projekta “Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs” 
ietvaros, ko finansē Eiropas sociālais fonds. (Piedalīšanās nav obligāta). 
 
3. kārta: 
 
Draudzīgākā klase noorganizē tematisku klases vakaru . 
Izvēlas vienu no tēmām: 
- „Mēs esam un būsim tie labākie un draudzīgākie!”; 
- „Draudzīgākās klases sveicieni Liepājai dzimšanas dienā!” 
- „Par veselīgu dzīvesveidu...” 

 
Līdz 2019. gada 15. martam tiek iesniegts LIP klases vakara prezentācija un Pasākuma 
izvērtējums. 
 
Konkursam var iesniegt arī citus klases organizēto pasākumu aprakstus, ja tajos ir 
piedalījušies visi klases skolēni un pasākums atbilst Draudzīgākās klases burtam un 
garam.. 
 
Materiāli un izvērtējums iesniedzami prezentācijas formā.  
 
4. kārta: 
 
Draudzīgākā klase piedalās 2019. gada aprīļa Vislatvijas pavasara talkā. Klasei 
jāpiesaka sava dalība pašvaldībā, precizējot vietu, kur notiks darbi (par vietu un laiku 
jāinformē LIP).  
 
5. kārta: 
 
Pilsētas Draudzīgāko klašu salidojums - konkurss 2019. gada  26. aprīlī  Liepājas Valsts 
1. ģimnāzijā. 
Klasēm kopīgi ar saviem klašu audzinātājiem būs jāpiedalās dažādos asprātīgos 
konkursos, veiklības  aktivitātēs, kurās tiks vērtēts draudzīgums, saliedētība, attieksme 
vienam pret otru, attieksme pret konkurentiem. Tiks vērtēti visa konkursa laikā iesniegtie 
materiāli gan saturiski, gan vizuāli, kā arī noslēguma pasākuma aktivitātes. 
Par noslēguma pasākumu saņemsiet papildus instruktāžu. 
 
7. Materiālu iesniegšanas kārtība un termiņi:  

 
Materiāli tiek iesniegti valsts valodā. Ja klase neiesniedz noteiktajā termiņā prezentācijas 
materiālus, tad tiesības piedalīties nākamajās kārtās tiek zaudētas un klase izstājas no 
dalības konkursā.  

 
Materiālus jāiesniedz LIP Bērnu tiesību aizsardzības speciālistei Dacei Liepai. 

 
Tiks ņemts vērā (iespēja iegūt papildus 5 punktus) arī klases audzinātāja iesaistīšanās 
Valsts Bērnu Tiesību Aizsardzības Inspekcijas organizētajā konkursā par audzināšanas 



stundas draudzīgas un cieņas pilnas vides veicināšanu klasē (audzināšanas stundas 
apraksts). Pedagogu konkursa nolikums tiks dalībniekiem izsūtīts novembra sākumā . 

 
8. Vērtēšanas kritēriji. 
 
Vērtēšanas komisija vērtēs pasākumus 5 punktu sistēmā, pasākumu aprakstu 
noformējumu un saturu.  
Ja klase piedalījusies Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas  Vides, veselības un 
sabiedriskās līdzdalības daļas organizētajā pasākumā “Misija V” 2. kārtā (janvāris-marts), 
tiek saņemti papildus 10 punkti. 
 
Dalībnieki pēc katras kārtas, divu nedēļu laikā tiks informēti par saņemto vērtējumu. 

 
9. Vērtēšanas komisija. 
 
LIP trīs pārstāvji; 
Bērnu un Jaunatnes centra  pārstāvis; 
Izglītības iestāžu līdzpārvalžu divi pārstāvji. 

 
10. Apbalvošana. 
 
2019. gada 26. aprīlī, Draudzīgāko klašu salidojumā Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā tiks 
apbalvota Draudzīgākā klase. Galvenā balva: kopīga klases vienas dienas ekskursija. 
Iespējamas pārsteiguma balvas 
 
Informācija par konkursa norises gaitu un pasākumiem tiks atspoguļota  pilsētas 
plašsaziņas līdzekļos. 
 
 
ESIET AKTĪVI, DRAUDZĪGI!  LAI VEICAS!  
 
Konkursa organizatori 
 

 

 


