
 
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija  

  
NOLIKUMS 

konkursam klasēm  
 

par iniciatīvu drošas un atbalstošas vides veidošanai skolā 
  
 

1. Konkursa organizēšanas mērķis – bērnu un jauniešu izpratnes par drošību skolas vidē 
veicināšana, drošas un atbalstošas skolas vides attīstīšana. 
 
2. Konkursa organizētājs – Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. 
 
3. Konkursa uzdevums – dot iespēju skolēniem radīt paliekošu iniciatīvu, kas vērsta uz 
skolas mikroklimata uzlabošanu, komandas veidošanu, draudzīgas un atbalstošas vides 
attīstīšanu mācību iestādē. 
 
4. Konkursā var piedalīties vispārizglītojošo vai profesionālās izglītības iestāžu klašu 
kolektīvi, sākot no 5. klases. 
 
5. Tehniskās prasības: 

5.1. klases konkursam iesūta iniciatīvas aprakstu un papildmateriālus, kas var būt 
noderīgi citām izglītības iestādēm, ieviešot šo iniciatīvu vai tajā ietvertās idejas savā 
mācību iestādē; 

5.2. iniciatīvai jābūt jau realizētai (tādā gadījumā pieteikumam jāpievieno iniciatīvas 
rezultātu kopsavilkums/ rezumējums) vai arī tai jātiek realizētai šajā mācību gadā (tādā 
gadījumā jāpievieno iniciatīvas ieviešanas laika plāns); 

5.3. iniciatīvai jābūt ilgtspējīgai (tas nevar būt vienreizējs pasākums, piemēram, 
labdarības pasākums, klases vakars vai tml.), jābūt vērstai uz visas skolas mikroklimata 
uzlabošanu. 

 
6. Konkursa darbu iesniegšanas kārtība: 
 6.1. konkursa darbu nosūta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai ar norādi 
„Konkurss par iniciatīvu drošas un atbalstošas vides veidošanai skolā”; 

6.2. konkursa darbus nosūta uz e-pasta adresi taivo.trams@bti.gov.lv vai pasta 
adresi: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002; 

6.3. konkursa darbam pievieno informāciju par darba autoru, norādot klasi, 
izglītības iestādes adresi, kontakttālruņa numuru un e-pasta adresi (ja tā atšķiras no darba 
iesniegšanai izmantotās adreses). 
 
7. Konkursa darbu iesniegšanas termiņš – no 2018. gada 29. oktobra līdz 2018. gada 
30. novembrim.  
 
8. Kritēriji – konkursa darbus vērtēšanas komisija vērtē pēc to atbilstības konkursa mērķim 
un prasībām, ņemot vērā darba ideju, tās realizācijas aprakstu un iespējamo ietekmi uz 
skolas mikrovidi.  
 
9. Vērtēšanas komisija – konkursa darbus izskata vērtēšanas komisijas locekļi – 5 Valsts 
bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāvji. 
 
10. Apbalvošana: 

11.1. labāko konkursa darbu apbalvošana notiks 2018. gada nogalē; 
11.2. tiks apbalvoti trīs labāko darbu autori; 
11.3. vērtēšanas komisija pēc saviem ieskatiem var izvēlēties konkursa darbus, 

kam piešķirt veicināšanas balvas; 
11.4. galvenā balva – vērtīga un klasi vienojoša aktivitāte (ekskursija, komandas 

veidošanas pasākums u.tml.). 
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12. Informācija par konkursu – konkursa pieteikumu publicē Valsts bērnu tiesību 
aizsardzības inspekcijas interneta mājaslapā (www.bti.gov.lv), iespēju robežās - 
nacionālajos, reģionālajos un interneta plašsaziņas līdzekļos, kā arī inspekcijas resursos 
sociālajos tīklos. Vienlaikus informāciju par konkursiem sniedz valsts bērnu tiesību 
aizsardzības inspektori. 

http://www.bti.gov.lv/

