APSTIPRINĀTS
LLKC valdes priekšsēdētājs
___________________M. Cimermanis
Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs” noslēgto līgumu Nr. 2018/6 no 10.01.2018
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Valsts Lauku tīkla aktivitātes “Informatīvie
pasākumi jauniešiem un skolēniem” un Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitātes
“Zivsaimniecības popularizēšana skolās” ietvaros organizētās akcijas skolēniem
“ŠODIEN LAUKOS”
NOLIKUMS
Nolikums nosaka kārtību, kādā akcijas “Šodien laukos” organizatori rīko konkursus un citas
aktivitātes ar mērķi popularizēt lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības
nozares skolēnu vidū Latvijā.
1. Akcijas idejas apraksts
Lauku reģionu attīstība ir viena no prioritātēm Eiropas Savienības lauku attīstības politikā,
kas paredz arī zināšanu pārnesi un ekonomiskās attīstības veicināšanu lauku apvidos. Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centrs (turpmāk tekstā LLKC) kopā ar Valsts Lauku tīklu
(VLT), Zivsaimniecības sadarbības tīklu (ZST) un Meža konsultāciju un pakalpojumu centru
(MKPC) jau vairākus gadus rūpējas par Latvijas lauku attīstību, tostarp uzņēmējdarbības
attīstību,, organizējot dažādas aktivitātes, un atbalsta pasākumus ne tikai uzņēmējiem, bet arī
jauniešiem un skolēniem no visas Latvijas, lai nodrošinātu pēctecību un lauku reģionu
dzīvotspēju arī turpmāk. Papildinot jau esošās uz jauniešiem vērstās aktivitātes, 2018. gadā
tiek organizēta akcija skolēniem “Šodien laukos”.
Akcija tiek organizēta sociālo tīklu vietnēs www.facebook.com/sodienlaukos un
www.draugiem.lv/sodienlaukos. Tās ietvaros no februāra līdz decembrim skolēniem ir iespēja
sekot līdzi aktuālām, interesantām un izzinošām ziņām, kas regulāri ievietotas akcijas sociālo
tīklu lapās. 6 mēnešus no marta līdz septembrim konkursa organizatori izvirza mēneša lielo
tēmu, kas saistīta ar 3 nozarēm – lauksaimniecība, zivsaimniecība, mežsaimniecība. Šo tēmu
ietvaros tiek sagatavoti dažādi informatīvie materiāli, uzdevumi un izklaidējoši testi zināšanu
pārbaudei. Akcijas ietvaros tiek organizēts lielais konkurss, kurš sastāv no 6 lielajiem
uzdevumiem 6 mēneša tēmu ietvaros. Katra uzdevuma tēmu un nosacījumus izsludina akcijas
sociālo tīklu lapās un VLT mājaslapā. Rezultāti un konkursa dalībnieki katru mēnesi tiek
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fiksēti, un noslēdzoties 6.konkursa lielajam uzdevumam, veiksmīgākie dalībnieki tiek
apbalvoti. Sociālo tīklu lapām var sekot līdzi ikviens interesents, savukārt konkursā var
piedalīties kolektīvi/klases vai individuāli dalībnieki.
Kopējais pasākuma mērķis: popularizēt un radīt interesi par lauksaimniecības,
zivsaimniecības un mežsaimniecības nozarēm, un veidot skolēnu auditorijai izpratni par
nozaru darbību, īpatnībām un tradīcijām.
Akcijā ietvertās aktivitātes:
• Sociālo tīklu satura veidošana un uzturēšana;
• Konkursa “ŠODIEN LAUKOS” organizēšana.
2. Konkursa rīkotājs
2.1. Akcijas “Šodien laukos” īstenotāji ir SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs
2.2. Konkursa norisi nodrošina LLKC Lauku attīstības nodaļa, Zivsaimniecības nodaļa,
Meža konsultāciju un pakalpojumu centrs;
3. Konkursa dalībnieki
3.1. Konkursā individuāli var piedalīties fiziskas personas, kuras mācās LR izglītības
iestādēs no 6. līdz 9. klasei (vecumā no 12 līdz 16 gadiem);
3.2. Konkursā var piedalīties kolektīvi – klase vai ārpus stundu aktivitāšu kolektīvs, ja tā
dalībnieki atbilst 6.-9. klases vecuma posmam, un mācās kādā no LR
vispārizglītojošajām iestādēm vai ņem dalību LR esošā kolektīvā.
4.

Pieteikšanās konkursam
4.1. Lai piedalītos konkursā individuāli, dalībniekam ir jāseko konkursa lapai portālā
www.facebook.com/sodienlaukos un/vai www.draugiem.lv/sodienlaukos;
4.2. Lai piedalītos konkursā ar klasi/kolektīvu, visiem konkursā pieteiktajiem
klases/kolektīva
dalībniekiem
jāseko
konkursa
lapai
portālā
www.facebook.com/sodienlaukos un/vai www.draugiem.lv/sodienlaukos.
4.3. Pēc konkursa atklāšanas š.g. februārī gan individuālajiem, gan kolektīvu dalībniekiem
jāiesūta uz konkursa e-pastu (sodienlaukos@llkc.lv) aizpildīta pieteikuma anketa.
Individuālie dalībnieki anketu iesūta personīgi, klases/kolektīva dalības anketu iesūta
atbildīgā persona (skolotājs, kolektīva vadītājs utml.) Anketu var atrast konkursa
sociālo tīklu lapās vai VLT mājaslapā (www.laukutikls.lv) sadaļā
“Uzņēmējdarbība/Skolām”. Pēc pieteikuma saņemšanas dalība tiek reģistrēta LLKC
reģistrā uz visu konkursa laiku. Par katru izpildīto uzdevumu automātiski tiek skaitīti
punkti.
4.4. Pieteikumu dalībai konkursā var iesniegt un uzdevumu izpildi uzsākt jebkurā brīdī –
visa konkursa norises laika ietvaros, bet pieteikuma anketa jāiesūta ne vēlāk kā līdz
pirmajam iesūtītajam izpildītajam uzdevumam;
4.5. Pieteikšanās konkursam neuzliek atbildību obligāti startēt visos 6 konkursa
uzdevumos, bet dalība tajos nodrošina lielāku iespēju iegūt konkursa balvas;
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4.6. Pieteikumos norādītā informācija netiek izpausta trešajām pusēm un tiek izmantota
tikai, lai nodrošinātu dalībnieku reģistrāciju un iespēju sazināties ar dalībniekiem
uzvaras gadījumā;
4.7. Atkarībā no dalības veida (individuāli vai klases/kolektīvi) mainās balvu fonds;
4.8. Viens dalībnieks var pieteikt savu dalību gan individuāli, gan kā daļa no
kolektīva/klases, bet iesūtītie darbi nedrīkst atkārtoties un tikt kopēti;
4.9. Skolēna pastāvīgajai dzīvesvietai jābūt Latvijas Republikā.

5.

Konkursa norises kārtība
5.1. Konkursa norises laiks no 2018. gada 5. marta līdz 2018. gada 14. septembrim;
5.2. Konkurss tiek organizēts divos līmeņos:
a) Startējot individuāli;
b) Startējot kā klase/kolektīvs;
5.3. Katru mēnesi konkursa oficiālajās lapās portālos www.facebook.com/sodienlaukos
un www.draugiem.lv/sodienlaukos tiek izsludināts ikmēneša konkurss atbilstoši
ikmēneša tēmai (kopumā 6 konkursa uzdevumi). Konkursa uzdevums jāizpilda un
rezultāts
līdz
norādītajam
datumam
jāiesūta
uz
konkursa
e-pastu
sodienlaukos@llkc.lv, ja, vien piesakot konkursu, nav norādīts citādāk. Šis
nosacījums attiecas gan un individuālajiem konkursantiem, gan klasi/kolektīvu;
5.4. Konkursa uzdevums ir viens (ja vien konkursa pieteikumā nav noteikts citādāk), bet
individuālie dalībnieki un klases/kolektīvi tiks vērtēti atsevišķi;
5.5. Gan individuālie dalībnieki, gan klases/kolektīvi krāj punktus, kas konkursa beigās
nodrošinās iespēju tikt pie lielās balvas. Labākajiem ikmēneša individuālajiem
dalībniekiem ir iespēja saņemt nelielas veicināšanas balvas par katru konkursu;
5.6. Lai saņemtu lielo balvu, nav jāpiedalās visos konkursos, bet regulāra dalība palielina
izredzes iegūt lielāko punktu skaitu;
5.7. Konkursa noslēgumā 2018. gada septembrī tiks summēti visa konkursa laikā iegūtie
punkti un noteikti uzvarētāji.

6.

Konkursā iesniedzamie darbi
6.1. Darbi konkursam jāiesniedz līdz konkursa uzdevumā noteiktajam termiņam. Darbi,
kas iesniegti pēc noteiktā termiņa, neatbilst pieteikuma kārtībai vai neizpilda
kritērijus, netiks vērtēti;
6.2. Konkursa darbus var iesniegt jebkurā no šīm formām – jpg., pdf., doc vai citos
grafiskajos formātos, ja konkursa uzdevumā nav norādīts konkrēts formāts;
6.3. Konkursa darbus iesniedz, rakstot uz e-pasta adresi sodienlaukos@llkc.lv. Ja darba
izmērs pārsniedz e-pasta pielikumos pieļaujamo datu izmēru, tos ir atļauts
augšupielādēt failiem.lv vai citā līdzīgā failu glabāšanas serverī, konkursa
organizatoriem uz e-pastu nosūtot linku.

7. Konkursa vērtēšanas kritēriji
7.1. Konkursa uzvarētāja noteikšanai ņems vērā kopējo punktu skaitu, kas iegūts:
3

a) Piedaloties 6 ikmēneša lielajos konkursos un krājot punktus. Par katru ikmēneša
uzdevumu iespējams saņemt līdz 10 punktiem;
b) Piedaloties mazajos papilduzdevumos, kas tiks izsludināti konkursa sociālo tīklu
lapās.
7.2. Konkursa ikmēneša darbi tiks vērtēti pēc sekojošiem kritērijiem:
a) Atbilstība tēmai (1 punkts);
b) Ievērotas prasības saturiskā un noformējuma ziņā (1 punkts);
c) Papildus veiktās aktivitātes (3 punkti);
d) Radoša pieeja (3 punkti);
e) Žūrijas simpātija (2 punkti).
7.3. Iesniegtos darbus vērtē, un uzvarētājus nosaka konkursa rīkotāju izveidota žūrijas
komisija, kas sastāv no 5 pārstāvjiem (3 pastāvīgie un 2 mainīgie žūrijas locekļi);
7.4. Konkursa rīkotājam ir tiesības veikt izmaiņas konkursa nolikumā, kā arī mainīt
konkursa darbu izsludināšanas un pieņemšanas termiņus, informējot par to konkursa
dalībniekus konkursa norises vietnēs sociālajos tīklos.
8. Konkursa dalībnieku apbalvošana
8.1. Gala rezultāti tiks paziņoti līdz 2018. gada 30. septembrim.
8.2. Ikmēneša konkursa rezultātus paziņo sociālo tīklu lapās;
8.3. Konkursa gala rezultātus paziņo sociālo tīklu lapās un individuāli sazinoties ar
dalībniekiem vai to pārstāvjiem pa to norādītajiem tālruņa numuriem un e-pasta
adresēm. Ja ar uzvarētāju 1 nedēļu laikā nevar sazināties, balvu iegūst nākamais
dalībnieks ar augstāko punktu skaitu;
8.4. Piedaloties konkursā, dalībnieki piekrīt, ka visa konkursa laikā iesūtītie materiāli var
tikt izmantoti konkursa un LLKC publicitātes pasākumos un materiālos, kā arī
konkursa sociālo tīklu satura veidošanai, norādot atsauci uz materiālu autoru, bez
konkursa dalībnieku atsevišķas piekrišanas;
8.5. Konkursa organizētājiem ir tiesības visus konkursam iesniegtos un par atbilstošiem
atzītos darbus nodot publiskai apskatei;
8.6. Ikmēneša konkursos labākajiem dalībniekiem var tikt piešķirtas veicināšanas balvas
vismaz 10 eiro vērtībā. Balvu fondā tiks ietverti LLKC prezentmateriāli, izglītojošas
un attīstošas grāmatas un spēles, ieejas biļetes uz skolēniem aktuāliem pasākumiem,
apdrukāti konkursa suvenīri utml.;
8.7. Konkursa 3 labākie dalībnieki gada beigās saņem sekojošas balvas:
a) Startējot individuāli – planšetdators (kopā 3 gabali);
b) Startējot klasē/kolektīvā – ekskursija 1000 EUR vērtībā un veicināšanas balvas 2.
un 3. vietas ieguvējiem 100 eiro vērtībā katram.
9. Kontaktinformācija
9.1. Papildus informācija par konkursu pieejama pie konkursa organizatoriem, rakstot uz
konkursa oficiālo e-pasta adresi sodienlaukos@llkc.lv;
9.2. Par konkursa norisi, komunikāciju un ieviešanu atbildīgā persona – LLKC Lauku
attīstības nodaļas vadītāja Elīna Ozola, elina.ozola@llkc.lv
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9.3. Jautājumus, kas saistīti ar mežsaimniecības nozari adresēt Sarmītei Grundšteinei,
sarmite.grundsteine@mkpc.llkc.lv;
9.4. Jautājumus, kas saistīti ar zivsaimniecības nozari adresēt Kristapam Gramanim,
kristaps.gramanis@llkc.lv;
9.5. Jautājumus, kas saistīti ar lauksaimniecības nozari adresēt Elīnai Ozolai,
elina.ozola@llkc.lv;
9.6. Organizācijas kontaktinformācija: LLKC, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku
novads, Rīgas iela 34, LV-3004. www.llkc.lv, www.laukutikls.lv.
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