Konkursa „Projektu konkursa LabieDarbi.lv novērtējums” nolikums
Labdarības iniciatīvas LabieDarbi.lv pārstāvji vēlas noskaidrot skolēnu informētību un viedokli par
projektu konkursu LabieDarbi.lv. Tāpēc, lai īstenotu šo mērķi, labdarības inciatīvas pārstāvji rīko konkursu
„Projektu konkursa LabieDarbi.lv novērtējums”. Konkursā tiek aicināts piedalīties ikviens Latvijas
vispārizglītojošo skolu 7. – 12. klašu kolektīvs, reģistrējot klasi konkursā un aizpildot aptaujas anketu par
projektu konkursa LabieDarbi.lv novērtējumu. Konkursa uzvarētāji – viena no aktīvākajām klasēm, tiks noteikti
izlozes veidā.
KONKURSA NOLIKUMS
1. Konkursa organizators.
1.1. Konkursu rīko Biedrība „Labie Darbi”.
2. Konkursa mērķis un uzdevumi.
2.1. Noskaidrot skolēnu informētību un viedokli par projektu konkursu LabieDarbi.lv.
2.2. Konkursa uzdevumi:
2.2.1. aicināt skolēnus reģistrēt klasi dalībai konkursā, un aizpildot aptaujas anketu, izteikt viedokli par
projektu konkursu LabieDarbi.lv.
3. Konkursa dalībnieki.
3.1. Konkursā var piedalīties jebkuru Latvijas vispārizglītojošo skolu 7. – 12. klašu kolektīvi.
3.2. Konkursā nedrīkst piedalīties konkursa organizētāji, to tiešie radiniekiun citas ar konkursa organizēšanu
saistītas personas.
4. Konkursa darbs.
4.1. Konkursa darbs ir klašu kolektīva iesniegtās aptaujas anketas. Pirms anketu aizpildīšanas klasei jābūt
reģistrētai reģistrācijas lapā.
4.2. Vērtējot klašu aktivitāti, tiks ņemts vērā iesniegto anketu skaits. Lai kvalificētos aktīvākās klases
statusam, kas garantē iespēju piedalīties galvenās balvas izlozē, aptaujas anketas jābūt aizpildījušiem
vismaz 80 % no klases skolēnu skaita.
4.3. Konkursa anketa jāaizpilda katram skolēnam individuāli. Viens skolēns anketu var pildīt un iesniegt
tikai vienu reizi.
5. Konkursa norises laiks.
5.1. Konkurss tiek organizēts laika posmā no 2014.gada 19. maija līdz 28. maijam.
5.2. Konkursa darbu – aizpildīto anketu, iesniegšanas termiņš ir 2014. gada 26. maijs.
5.3. Aktīvāko klašu noteikšanas un izlozes datums – 2014. gada 27. maijs.
5.4. Konkursa rezultātu paziņošana notiek 2014. gada 28. maijā. Rezultāti tiek paziņoti mājas lapā
LabieDarbi.lv, kā arī individuāli sazinoties ar uzvarētājiem.
6. Konkursa darbu – aptaujas anketu, iesniegšanas kārtība.
6.1. Konkursa darbus klašu kolektīvi, katram skolēnam aptaujas anketu pildot individuāli, iesniedz līdz
2014. gada 26. maija plkst. 23.59.

6.2. Pirms aptaujas anketu aizpildīšanas, klases kolektīvs jāpiereģistrē dalībai konkursā. Reģistrāciju var
veikt šeit: http://bit.ly/1k4VydR
6.3. Reģistrējoties jānorāda skolas nosaukums, klases skolēnu skaits un kontaktinformācija.
6.4. Pēc reģistrācijas klases kolektīvs var sākt aptaujas anketu aizpildīšanu. Aptaujas anketa pieejama šeit:
Aptaujas anketa pieejama šeit: http://bit.ly/1jxOpOP
6.5. Pēc aptaujas anketu iesniegšanas termiņa beigām tiek apkopoti rezultāti un izlozēta viena no
aktīvākajām klasēm.
6.6. Ja reģistrējoties nav norādīta korekta kontaktinformācija un ar uzvarētāju nav iespējams sazināties,
izloze tiek veikta atkārtoti.
6.7. Visas konkursa ietvaros iesniegtās aptaujas anketas paliek konkursa organizatoru īpašumā un var tikt
izmantotas pēc organizatoru ieskatiem.
7. Konkursa izvērtēšana un žūrija.
7.1. Aktīvākās klases tiek noteiktas pēc iesniegto anketu skaita. No visām aktīvākajām klasēm tiek izlozēta
viena klase, kura saņem konkursa galveno balvu.
7.2. Konkursa rezultāti tiek publicēti mājas lapā www.LabieDarbi.lv.
8. Balvas un godalgas.
8.1. Izlozējot uzvarētāju, konkursa Rīkotāji piešķir balvu: Piedzīvojuma parka „Mežakaķis” apmeklējumu
Siguldā.
8.2. Rīkotāji garantē apmaksātu Piedzīvojumu parka „Mežakaķis” apmeklējumu visai klasei un skolotājai.
Ceļa izdevumi nokļūšanai līdz Siguldai jāsedz pašiem dalībniekiem.
8.3. Balva jāizmanto laika posmā no 2014. gada 1. jūnija līdz 2014. gada 31. oktobrim.
8.4. Konkursa Rīkotāji var lemt par papildu veicināšanas balvu piešķiršanu.
9. Papildus nosacījumi.
9.1. Konkursa Rīkotājiem ir tiesības pagarināt konkursa norises un rezultātu paziņošanas laiku, izziņojot to
iepriekš.
9.2. Konkursa Rīkotājiem, ja nepieciešams, ir tiesības mainīt konkursa balvas pret citām līdzvērtīgām
balvām.
9.3. Konkursa Rīkotājiem ir tiesības lūgt Konkursa Dalībniekam papildus informāciju par konkursam
iesūtītu darbu.
9.4. Konkursa Rīkotājiem ir tiesības informēt plašsaziņas līdzekļus par Konkursa Dalībnieka dalību
konkursā „Projektu konkursa LabieDarbi.lv novērtējums”.

