APSTIPRINU:
Rojas vidusskolas direktore
Gundega Pole

2015.gada 12.oktobrī

Rojas vidusskolas

PROJEKTU KONKURSA NOLIKUMS
Projektu konkursa organizētāji - Rojas vidusskolas administrācija (turpmāk tekstā –
administrācija).
Projektu konkursu finansē no Rojas vidusskolas budžeta.
Projektu konkursa mērķis – veicināt skolas pedagoģiskā personāla iniciatīvu skolas dzīves
un vides kvalitātes uzlabošanā, sekmējot sabiedriskā labuma vairošanu skolā.
1. Projektu pieteikumu var iesniegt:
1.1. mācību priekšmetu skolotāji;
1.2. metodisko komisiju vadītāji;
1.3. tehniskie darbinieki,
1.4. vecāki;
1.5. skolēnu pašpārvalde.
2. Viens pretendents izsludinātā konkursa ietvaros var iesniegt ne vairāk kā 1 (vienu) projekta
pieteikumu.
3. Projektu konkursa līdzekļi var tikt piešķirti šādām prioritārajām jomām:
3.1. projektiem, kas saistīti ar klases un skolas apkārtnes labiekārtošanu, veido sakārtotu un
drošu vidi;
3.2. projektiem, kas saistīti ar mācību metodisko materiālu izgatavošanu un/vai iegādi,
tehnisko līdzekļu iegādi.
3.3. projektiem, kas vērsti uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu,
3.4. projektiem, kas saistīti ar skolas tēla veidošanu, patriotisku jūtu audzināšanu skolēnos;
3.5. projektiem, kas paredz izglītošanu, apmācības, kuru rezultātā tiek veicināta skolēnu
profesionālā orientācija un karjeras izvēles iespējas.
4. Projektu finansēšanas noteikumi:
4.1. konkursa projektu realizācijai paredzētais kopējais finansējums no Rojas vidusskolas
budžeta 2000,00 EUR.
4.2. Rojas vidusskolas piešķirtais finansējums viena projekta realizācijai – līdz 300.00 EUR;
4.3. ar projekta īstenotāju tiks slēgta vienošanās par projekta realizāciju;
4.4. visi izdevumi var tikt veikti tikai ar attaisnojošiem grāmatvedības dokumentiem un
saskaņā ar LR likumdošanu.
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5. Projekta pieteikumā jānorāda projekta īstenotāju pašieguldījums. Tas var būt naudas, cilvēku
brīvprātīgais darbs vai mantas/pakalpojumu veids. Pašieguldījums / līdzfinansējums ir jānorāda
projekta budžetā.
.
6. Projekta aktivitātes var sākt īstenot no vienošanās parakstīšanas brīža.
7. Projektu iesniegšanas termiņš – 2015.gada 1.decembris plkst.1200.
8. Projekta realizēšanas laiks – 01.01.2016. - 30.04.2016.
9. Projekta aktivitātēm jānotiek Rojas vidusskolas teritorijā.
10. Projekta pieteikums sastāv no:
10.1. noteikta satura aizpildītas projekta pieteikuma veidlapas;
10.2. projekta pielikumiem (piemēram, fotomateriāli, skices, izziņas u.t.t.), ja tādi ir
nepieciešami;
11. Projekta pieteikums jāiesniedz Rojas vidusskolas sekretārei.
12. Projektu vērtēšana:
12.1. atbilstības pārbaude – tiks pārbaudīta projekta pieteikumu atbilstība konkursa nolikuma
prasībām. Nepieciešamības gadījumā var pieprasīt iesniedzējam detalizētu papildus
informāciju/pamatojumu, dokumentus;
12.2. projektu pieteicējiem jābūt gataviem vērtēšanas komisiju iepazīstināt ar savu ideju un
sniegt atbildes uz jautājumiem;
12.3. turpmākā vērtēšana - iesniegtos projektu pieteikumus vērtē un lēmumu par atbalstītajiem
projektiem pieņem skolas administrācija, individuāli balsojot ar noteiktu punktu skaitu.
13. Vērtēšanas kritēriji:
13.1. projekta atbilstība nolikuma 3.punktā noteiktajām prioritātēm;
13.2. projekta nozīme un ieguldījums sabiedriskā labuma vairošanā;
13.3. idejas oriģinalitāte;
13.4. projekta rezultātu ilgtspēja;
13.5. projekta izmaksu pamatojums un saskaņa ar projektā veicamajām aktivitātēm;
13.6. pašieguldījuma lielums un nozīme;
14. Par katru kritēriju augstākais vērtējums – 5 punkti, zemākais vērtējums – 0. Maksimālais
iespējamais vērtējums par projektu kopumā – 30 punkti.
15. Vērtēšanas kārtība:
15.1. Finansējumu saņems tie projektu pieteikumi, kas, salīdzinājumā ar citiem projektiem
būs ieguvuši augstāko vērtējumu (lielāko punktu skaitu).
15.2. Atbalstu saņem tik projektu, lai nepārsniegtu projektu realizācijai paredzēto kopējo
finansējumu.
15.3. Projektu konkursa rezultāti iesniedzējiem tiek paziņoti 5 darba dienu laikā pēc projektu
pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.
15.4. Ar atbalstīto projektu pieteicējiem projekta koordinatori slēdz vienošanos par projekta
īstenošanu.
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