
1 
 

 

 

Konkursa nolikums 
 

Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Eiropas Savienības māju un Eiropas Komisijas 

pārstāvniecību Latvijā  izsludina konkursu Latvijas skolām izglītības programmas  

“Eiropas jaunais pilsonis” ietvaros. 

 

 

1. Konkursa mērķis uzdevumi ir: 

1.1. izglītot Latvijas skolu skolēnus par Eiropas Savienības (ES) jautājumiem, sniegtajām 

iespējām un Eiropas pilsoņu tiesībām; 

1.2. veicināt jauniešu izpratni par pilsoniskā aktīvisma nozīmi; 

1.3. mudināt skolēnus veikt kādu pilsonisko aktivitāti. 

 

2. Konkursa dalībnieki:  

2.1. konkursā piedalās skolas 7.-12. klašu skolēnu komandas; 

2.2. no vienas skolas var pieteikties vairākas klases; 

2.3.  konkursā piedalās tikai tās klases skolēni, kurus piesaka pedagogs laika posmā līdz 

2020. gada 1.februārim. 

3. Konkursa norise: 

3.1. Konkurss ir daļa no izglītības programmas “Eiropas jaunais pilsonis”, kas noris 

Latvijas skolās no 2021. gada 1. februāra līdz 31.martam. 

3.2. Izglītības programma “Eiropas jaunais pilsonis” notiek vairākos posmos: 

3.2.1. Nodarbības teorētiskā daļa - nevalstisko organizāciju pārstāvji attālināti tiekas 

lekcijā ar klasi, lai interaktīvi un saturīgi izglītotu jauniešus par ES jautājumiem, 

sniegtajām iespējām un Eiropas pilsoņu tiesībām; 

3.2.2. Nodarbības interaktīvā daļa, izmantojot spēli “Četri stūri”, kas veidota saskaņā 

ar biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” izstrādātu metodoloģiju. Tā ir metode, 

kur diskusiju veidā izglīto jauniešus, kā būt pilsoniski aktīviem, spēles laikā var 

atklāti runāt par Eiropas pilsoņu tiesībām, ES aktualitātēm un uzdot jautājumus, 

kas ir neskaidri saistībā ar valsts attīstību un sabiedriski politisko dzīvi;  

3.2.3. Mājas darbs – patstāvīgi vai ar skolotāja/ nevalstiskās organizācijas palīdzību 

skolēnu veiktā pilsoniskā aktivitāte. Aktivitāšu veikšanai tiek atvēlēts neliels 

finanšu resurss 20.00 (divdesmit eiro, 00 centi) eiro apmērā, lai varētu nodrošināt 

nepieciešamos materiālus, palīglīdzekļus aktivitātei, ja nepieciešams.  

 

4. Konkursa pieteikumu iesniegšana: 

4.1. Klasi konkursam piesaka pedagogs, aizpildot pieteikuma veidlapu vai rakstot uz e-

pastu alianse@nvo.lv (tālr. nr. +371 24245580), norādot kontaktinformāciju, 

kontaktpersonu aktivitātes īstenošanai, plānoto datumu nodarbībai skolā un aktivitātes 

veikšanai, ievērojot konkursa nolikumā minētos termiņus.  

 

5. Vērtēšana: 

5.1. Konkursā pieteiktās klases pedagogam jāiesniedz veiktās aktivitātes atskaite – 

aktivitātes apraksts brīvā formātā un uzskates materiāli (fotouzņēmumi, video utml.) 

līdz 2021. gada 12.aprīlim, elektroniski to nosūtot uz e-pastu alianse@nvo.lv. 
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5.2. Iesniegtos pieteikumus izvērtēs konkursa žūrija, kuras sastāvā ir: viens pārstāvis no 

Latvijas Pilsoniskās alianses, viens pārstāvis no Eiropas Savienības mājas un viens 

pārstāvis Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā . 

5.3. Atskaites, kas nav iesniegtas noteiktajā kārtībā vai saņemtas pēc nolikumā norādītā 

termiņa, netiek vērtētas.  

5.4. Vērtēšanas kritēriji:  

5.4.1. atbilstība tēmai un nolikuma nosacījumiem; 

5.4.2. izpildījuma kvalitāte; 

5.4.3. iniciatīvas oriģinalitāte; 

5.4.4. iniciatīvas ilgtspēja. 

5.5. Konkursa žūrijas pieņemtie lēmumi ir galīgi un neapstrīdami. 

 

6. Apbalvošana: 

6.1. Konkursa rezultāti un uzvarētājs tiks paziņots līdz 2021. gada 23. aprīlim, nosūtot 

rakstisku atbildi uz iepriekš pedagoga pieteikto e-pasta adresi, kā arī publicējot 

informāciju konkursa organizatora komunikācijas kanālos.  

6.2. Uzvarētājs saņems balvā saturiski izglītojošu dienu klasei par pilsonisko līdzdalību. 

Šīs izglītojošās dienas norises diena plānota Demokrātijas nedēļas ietvaros, bet par 

precīzu laiku organizatori vienosies konsultējoties ar konkursa uzvarētājiem.  

 

7. Citi nosacījumi: 

7.1. Ja konkursa dalībniekiem rodas papildus jautājumi par konkursa norises kārtību, 

konsultāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu alianse@nvo.lv vai zvanot pa tālruni 

+371 24245580. 

7.2. Piedaloties konkursā, dalībnieka vecāki un pedagogi piekrīt, ka organizatori var 

izmantot konkursā radušos materiālus  jebkuros plašsaziņas līdzekļos pilnā apjomā vai 

atsevišķas daļas bez īpašas saskaņošanas, tai skaitā fiksēt fotogrāfijās, izmantot ar 

konkursu saistītos drukas darbos, video ierakstos.  

7.3. Aktivitāte notiek sadarbībā ar Eiropas Savienības māju un Eiropas Komisijas 

pārstāvniecību Latvijā. 
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