
Latvijas valsts simtgadei veltīts pasākums “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu 

maratons” ar nosaukumu  

“Labo darbu gadatirgus” Rēzeknē 2018. gada 12. oktobrī 

Mērķis: 
•      ir sekmēt bērnu un jauniešu piederību savai skolai, vietējai kopienai un valstij, 

veicināt viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un piedalīšanos valsts 

simtgades svinēšanā un Latvijas valstiskuma stiprināšanā. 

 

 

Dalībnieki: 
•    Latgales reģiona labo darbu darītāji  un viņu konsultanti/ skolotāji/ palīgi    

•    visi interesenti, kuriem  interesē paveiktie labie darbi Latgales reģionā  

 

Pieteikšanās Labo darbu festivālam: 
•           lai piedalītos labo darbu festivālā, sūtīt informāciju par dalību uz e-pastu: 

jorena@inbox.lv līdz 28.09.2018. un pēc pieteikšanās jāsaņem apstiprinājums no 

organizatora par dalību festivālā. 

  

Labo Darbu festivāla norise: 
•           Labo Darbu festivāls notiks 2018. gada 12. oktobrī Rēzeknes pilsētas 

pašvaldības iestādē „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” ZEIMUĻS, Krasta 

ielā 31, Rēzeknē. 

 

 PROGRAMMA 

Laiks Aktivitāte 

11.30 – 12.30 
 Reģistrēšanās, stendu/ galdu iekārtošana/ 

noformēšana, Augļu/ dārzeņu pauze 

12.30 – 13.00 Festivāla atklāšana 

13.00 – 14.30 
Kompetentu ekspertu intervijas pie labo darbu 

darītājiem 

14:30 – 15:10 Radošās darbnīcas 

15:20-16:30 Pusdienas ARPC “ZEIMUĻS” 

17.00 – 20.00 
Apbalvošana, koncerts KN, radošās darbnīcas, 

aktivitātes  

  

Vērtējums: 
•       Labo Darbu festivālā darbosies žūrijas komisija, kā arī notiks balsošana  un 

labākie Labie darbi iegūs Diplomus un simpātiju balvas dažādās nominācijās: 

Sirsnīgākais labais 

darbs 

Labais darbs izceļas ar savu īpašo sirsnību un sirdssiltumu, ir 

iedvesmojis apkārtējo sabiedrību un sasniedzis savu 

mērķauditoriju. Darba veicēji ir saņēmuši emocionālo vēstījumu 

 

Draudzīgākais labais 

darbs  

Labais darbs saliedē sabiedrību kopumā, rada pozitīvas emocijas 

un iesaista dažādu paaudžu cilvēkus.  

 

Sociāli atbildīgākais 

labais darbs 

Labais darbs, kas skāra sociālās problēmas, ar mērķi veicināt 

sabiedrības labklājību, ietekmi uz vidi un  ilgtspējīgu 

dzīvesveidu. Labā darba darbība motivēta sniegt sociālu labumu 

kādai sabiedrības daļai. Nepārprotami redzama misija vai mērķis, 
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kas dod sociālu labumu, veicina sociālo atbildību. 

 

Jautrākais labais 

darbs 

Labā darba realizācijā ir jūtams saliedētas komandas gars. 

Radošs un atraktīvs labais darbs, kas izraisa smaidu un pozitīvas 

emocijas.  

 

Labākā prezentācija 

Inovatīvs un atraktīvs labā darba prezentācijas materiāls, kas 

auditorijai pamanāms, saistošs un saprotams. Pieejami labā darba 

prezentācijas materiāli.   

 

Oriģinālākais  un 

pārsteidzošākais 

labais darbs 

Labajā darbā ir saskatāma  oriģinalitāte, jaunrade, tas pārsteidz ar 

savu netradicionālā risinājuma izpildījumu un realizāciju, tā 

mērķauditorija nebija iepriekš informēta un, kas izraisīja 

pārsteiguma,  prieka un gandarījuma emocijas. 

 

 Organizatori: 
•           Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas pašvaldības 

iestādi „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” rīko Latvijas valsts simtgadei 

veltītu pasākumu “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ar 

nosaukumu “Labo darbu festivāls”.  

ARPC “Zeimuļs” Jaunatnes lietu nodaļa 
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