2012.gada 6. janvārī

Konkursa “SMĀRTS. Spēle tiem, kas mācās” nolikums
1. Konkursa mērķi:
- Veicināt vispārizglītojošo skolu skolēnu interesi un izpratni par prasmēm un zināšanām,
kas ir nepieciešamas sekmīgai karjeras uzsākšanai.
- Veicināt vispārizglītojošo skolu skolēnu interesi un izpratni par darba tiesībām un
drošību pirms darba gaitu uzsākšanas.
- Veicināt arodbiedrību atpazīstamību jauniešu vidū.
2. Konkursa rīkotāji
Konkursa rīkotāji ir Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS). Konkursu atbalsta LR
Izglītības un zinātnes ministrija, LR Labklājības ministrija un Valsts darba inspekcija.
Konkurss tiek rīkots Eiropas Sociālā fonda projekta „Darba attiecību un darba drošības
normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos”
(1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/001) ietvaros.
3. Konkursa dalībnieki
Konkursā var piedalīties visu vispārizglītojošo skolu 10.-12.klašu skolēni.
4. Pieteikšanās konkursam
4.1. Uzaicinājuma vēstule, konkursa nolikums un pieteikuma anketa tiek nosūtīti visām
vispārizglītojošām skolām Latvijā. Tos var saņemt arī Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienības birojā, Bruņinieku ielā 29/31, Rīgā, katru darba dienu no plkst. 9.00-17.00, kā
arī konkursa interneta vietnē
http://www.lbas.lv/projects/project_for_secondary_schools_pupils.
4.2. Ja no skolas dalībai konkursā vēlas pieteikties vairākas klases, pieteikuma anketu ir
atļauts kopēt.
4.3. Pieteikuma anketas aizpilda vispārizglītojošo skolu 10.- 12.klašu skolotāji/ -as vai
cita skolas direktora pilnvarota persona.
4.4. Aizpildītas pieteikuma anketas jānosūta pa faksu 67276649 vai pastu ar norādi
„Konkursam „SMĀRTS. Spēle tiem, kas mācās”” (Bruņinieku 29/31, Rīga, LV-1001,
Latvija) līdz š.g. 23.janvārim (pasta zīmogs).
5. Konkursa 1.kārtas norise
5.1. Konkursā piedalās visas vispārizglītojošās skolas, kuras līdz š.g. 23.janvārim būs
atsūtījušas aizpildītu pieteikuma anketu.
5.2. Katras reģistrētās klases atbildīgajam skolotājam uz pieteikumaā norādīto e-pasta
adresi nekavējoties tiks nosūtīta saite, kurā attiecīgāss klases skolēni, norādot savu
vārdu, uzvārdu, skolu un e-pasta adresi, varēs aizpildīt pirmās kārtas anketu.
5.3. Pirmās kārtas anketa sastāv no 45 jautājumiem, kas tiek dalīti 3 kategorijās: vieglas,
vidējas un augstas sarežģītības pakāpes. Katrā kategorijā ir 15 jautājumi, 6 jautājumi par
darba tiesiskajām attiecībām, 6 – par darba aizsardzību un 3 veltīti sociālajam dialogam
un arodbiedrībām.

5.4. Skolai ir jānodrošina, ka:
5.4.1. atbildes uz pirmās kārtas jautājumiem tiek sniegtas līdz 3. februāra plkst.
11.00 klasei izdevīgākajā laikā;
5.4.2. skolēni anketas aizpilda interneta vidē;
5.4.3. anketas aizpildīšana notiek bez konsultēšanās ar citiem skolēniem vai
skolotājiem;
5.4.4. atvēlētais laiks anketu aizpildīšanai ir 45 minūtes.
6. Vērtēšanas kritēriji
6.1. Pirmās kārtas rezultātus apkopos sistēma, saskaitot katra skolēna pareizi atbildētos
jautājumus.
6.2. Konkursa ietvaros tiks organizēti pieci pusfināli – pa vienam katram reģionam
(Vidzemei, Zemgalei, Kurzemei, Latgalei) un Rīgā.
6.3. Katrā no pusfināliem piedalīsies katra reģiona (Vidzeme, Zemgale, Kurzeme,
Latgale) un Rīgas piecas rezultatīvākās skolas. Katru skolu pārstāvēs tie 10 skolēni, kuri
kopsummā būs ieguvuši augstāko punktu skaitu.
6.4. Finālā iekļūst viena zinošākā skolas komanda no katra reģiona, kas noteikta,
balstoties uz žūrijas lēmumu.
7. Konkursa pusfinālu un finālu norise
7.1. Katra reģiona (Vidzemes, Zemgales, Kurzemes, Latgales) un Rīgas pusfinālu
dalībnieki tiks paziņoti līdz š.g. 7.februārim, nosūtot informāciju visām skolām, kas
piedalījās konkursā, uz pieteikuma anketā norādītajām e-pasta adresēm.
7.2. Pusfinālu norises vieta un laiks tiks precizēti līdz š.g. 7.februārim.
7.3. Reģionos un Rīgā uzvarējušās komandas piedalīsies konkursa finālā un
apbalvošanas ceremonijā š.g. martā. Pasākuma norises vieta un laiks tiks precizēts.
7.4. Pusfināli sastāvēs no trīs daļām: mājas darba, viktorīnas un praktiskiem
uzdevumiem katrai komandai.
7.5. Fināls sastavēs no divām daļām: viktorīnas un praktiskiem uzdevumiem katrai
komandai.
7.6. Reģionālie pusfināli un nacionālais fināls tiks filmēti un pārraidīti speciāli konkursam
veltītajās pārraidēs nacionālajā televīzijā. Nokļūšana reģionālajos pusfinālos un
nacionālajā finālā būs iespēja skolām un skolēniem nacionālā mērogā prezentēt savas
zināšanas un prasmes darba tiesiskajās attiecībās un darba drošībā pirms darba gaitu
uzsākšanas. Televīzijas pārraižu datumi un laiki tiks precizēti.
8. Balvu fonds
8.1. Galvenā balva – viedtālrunis Nokia 500 katram fināla uzvarētāju komandas
pārstāvim.
8.2. Uzvarētāju skola kā balvu saņems portatīvo projektoru, parējās 4 fināla komandu
skolas balvā saņems iespēju papildināt skolas bibliotēku Ls 150 vērtībā.
9. Zināšanu bāzes stiprināšana pirms pusfināliem
9.1. Visas pusfinālā iekļuvušās skolas varēs saņemt apmācību darba tiesību un darba
aizsardzības jautājumos, lai sekmētu savu konkurētspēju konkursā.
9.2. Apmācības notiks laika posmā no 13. februāra līdz 2.martam, iepriekš vienojoties

par skolai piemērotāko apmācības laiku. Vidējais apmācības ilgums – 90 minūtes.
10. Kur meklēt informāciju par konkursa jautājumiem?
Informācija par konkursu, kā arī nolikums un pieteikuma anketa ir pieejami LBAS
interneta vietnē http://www.lbas.lv/projects/project_for_secondary_schools_pupils,
informatīvie materiāli atrodami arī projekta lapā sociālajā portālā Draugiem.lv
http://www.draugiem.lv/smarts.
11. Citi noteikumi
Konkursa rīkotāji patur tiesības pagarināt darbu pieņemšanas vai rezultātu paziņošanas
termiņu.
Neskaidrību un jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt Velgai Ozolai pa mob. tālr. 22321665
vai rakstīt e-pastu: velga.ozola@lbas.lv.
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