
Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas 

 skolēnu iniciatīvu projektu konkursa “RADI VIDI” nolikums 

I Vispārīgie jautājumi 

1. Nolikumā lietotie termini: 

1.1. konkurss – rīkotāja organizēts konkurss „Skolēnu iniciatīvu projektu konkurss”; 

1.2. rīkotājs – Biedrība “Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība”; 

1.3. pretendents – klases kolektīvs; 

1.4. projekts – pretendenta aktivitāšu kopuma apraksts un to izpildes process; 

1.5. pieteikums – pretendenta pieteikums dalībai Konkursā. 

2. Konkursa mērķis: veicināt skolēnu iniciatīvas Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas vides uzlabošanai, 

sekmējot jauniešu aktīvu sabiedrisko līdzdalību skolas dzīves veidošanā. 

MOTO: RADI VIDI 

3. Nolikums nosaka kārtību, kādā iesniedz un vērtē Pieteikumus un piešķir Finansējumu. 

4. Finansējumu piešķir Konkursa uzvarētājiem ne vairāk kā 500 EUR apmērā katram pretendentam, 

idejas īstenošanai. 

5. Finansējumu piešķir šādām Projektu aktivitātēm: 

5.1. neformālās aktivitātes (piemēram, semināri, sporta spēles, deju vakari); 

5.2. radošā izpausme (piemēram, radošās darbnīcas, izstādes); 

5.3. skolas fiziskās vides labiekārtošana; 

5.4. inovāciju ieviešana skolā; 

5.5. digitālie risinājumi skolas ikdienā (aplikācijas u.c.). 

6. Projektus īsteno Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijā un mērķauditorija ir Tukuma Raiņa Valsts 

ģimnāzijas skolēni. 

7. Projektu īstenošanas termiņš – 2023.gada 31.maijs. 

8. Projektus īsteno no uzvarētāju paziņošanas brīža. 

9. Pretendents ir viss klases kolektīvs 5.-9.kl un 10.-12.kl. klašu grupās, norādot projekta mentoru, kas 

var būt klases audzinātājs vai jebkurš skolas pedagogs. 

10. Finansējumu nepiešķir aktivitātēm, kas apdraud dalībnieku drošību, veselību, dzīvību un cieņu. 

11. Pretendents atbild par savas sniegtās informācijas patiesumu un dokumentu īstumu, kā arī tam ir 

pienākums ievērot šo nolikumu. 

12. Projekta attiecināmās izmaksas: 

12.1. biroja un kancelejas preču iegāde; 

12.2. materiālu un inventāra iegāde;  

12.3. iekārtu, inventāra un aparatūras īre, noma, iegāde; 

12.4. atlīdzība lektoru un darbnīcu vadītājiem. 

13. Projekta neattiecināmās izmaksas: 

13.1. projekta īstenotāju atalgojums; 



13.2. prēmijas, dāvinājumi; 

13.3. izmaksas, kas neatbilst Projekta mērķim. 

14. Paziņojumu par Konkursu Rīkotājs publicē tīmekļvietnē www.tukumagimn.lv, norādot informāciju 

par Rīkotāju un Konkursa nosaukumu, Pieteikumu iesniegšanas vietu un termiņu. 

15. Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2023. gada 31. janvāris. 

II. Pieteikumu iesniegšanas kārtība 

16. Projekta pieteikumu (1.pielikums „Projekta pieteikums” un 2.pielikums „Budžeta izmaksu veidlapa”) 

iesniedz Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas kancelejā. To var iesūtīt arī elektroniski uz e-pastu: 

projekts@tukumagimn.lv.  

17. Pretendents var iesniegt vairākus Pieteikumus. 

III. Iepazīstināšana ar idejām un balsojums. 

18. No 2023. gada 6. februāra līdz 10. februārim Pretendenti iepazīstina ar saviem projektiem. Projekta 

prezentēšanas formu nosaka projektu izvērtēšanas komisija, nosūtot informāciju uz norādīto e-pasta 

adresi.  

19. No 2023.gada 13. februāra līdz 17. februārim notiek ģimnāzijas kolektīva balsošana par labāko 

projektu. Balsošana tiek veikta klasē par klašu grupu, kurai balsotājs nav piederīgs (par savām klasēm 

nebalso). Balsošanas rezultāti pieejami ģimnāzijas tīmekļa vietnē biedrības sadaļā. 

IV. Projekta finansējuma saņemšana 

20. Finansējumu projekta realizācijai saņem uzvarējušais pretendents, kura uzvaru ir akceptējis 

Rīkotājs - Biedrība “Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība. 

21. Finansējumu projekta realizācijai Rīkotājs ieskaita 5 dienu laikā mentora uzrādītajā bankas kontā (ja 

uzvarējis Pretendents 5.-11.klašu grupā) vai izvirzītam pilngadīgam pārstāvim 12.klašu grupā, ja klase 

ir uzvarējusi konkursā.  

V. Projekta īstenošana un uzraudzība 

22. Finansējuma saņēmējs nodrošina Projekta publicitāti sociālajos tīklos un tīmekļa vietnē 

www.tukumagimn.lv un vizuālo informāciju Projekta īstenošanas vietā par finansiālu atbalstu.  

23. Finansējuma saņēmējs atbild par Atskaites sagatavošanu un iesniegšanu. Rīkotājs – Biedrība “Tukuma 

Raiņa Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība” ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Projekta 

pabeigšanas.  

VI. Citi jautājumi 

24. Par veiksmīgu projekta realizāciju klases saņem Rīkotāja naudas balvu, ko realizē pēc saviem 

ieskatiem. 

25. Katra klase par pieteikto projektu saņem veicināšanas balvu. 

Tukuma Raiņa ģimnāzijas atbalsta biedrības pārstāvis M. Dobelis 

Tukumā 2022. gada 21. decembrī 
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1. pielikums 

Skolēnu iniciatīvu projektu 

 konkursa “RADI VIDI” nolikumam 

PROJEKTA PIETEIKUMS 

Projekta nosaukums  

 

Ziņas par pretendentu 

Projekta pieteicēja kontaktpersona: 

 vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis 

 

Vēlamais projekta prezentēšanas veids: 

videoformāts, plakāts vai cits veids 

 

 

Klase - projekta pieteicēja  

Projekta mentors  

Projekta mentora e-pats, tālrunis  

 

Ziņas par projektu 

Projekta mērķis  

Kādu problēmu 

jaunieši risinās 

 

Projekta aktivitātes Aktivitātes apraksts Aktivitātes 

realizēšanas laiks 

   

   

   

   

   

   

   

   



2. pielikums 

Skolēnu iniciatīvu projektu 

 konkursa “RADI VIDI” nolikumam 

BUDŽETA IZMAKSU VEIDLAPA 

skolēnu iniciatīvu projektu konkursam 

Projekta nosaukums _____________________________________________________________ 

Nr. p.k. Izmaksu pozīcijas nosaukums Aprēķins Summa (EUR) Piezīmes 

     

     

     

     

     

     

KOPĀ       

 

Koordinators:   Vārds, Uzvārds   Paraksts 


