MECENĀTA ĢIRTA RŪDAS
IDEJU KONKURSA “INCEPTUM” NOLIKUMS
Tukuma Raiņa ģimnāzijas jauniešiem

Vai esat pamanījuši, ka ar maziem darbiem reizēm var paveikt lielas lietas? Vai esat kādu reizi
nodomājuši, ka Jūsu ideja noderētu šeit, ģimnāzijā, Tukumā, novadā vai valstī? Šī ir tā reize,
kad varat realizēt savu sapni, uzlabot vidi ap sevi, nest ģimnāzijas vārdu plašākā sabiedrībā,
tāpēc mecenāts Ģirts Rūda un ģimnāzijas pedagogi aicina piedalīties ideju konkursā.

2018.Gada moto: iededzies Latvijai!
Mērķis.
Motivēt un finansiāli atbalstīt Tukuma Raiņa ģimnāzijas jauniešu ideju realizāciju.
Veicināt inovatīvu ideju ģenerēšanu, jauniešu radošumu un līdzatbildību
apkārtējās vides un sabiedrības veidošanā, popularizējot ģimnāziju.
Atbalstāmās jomas, aktivitātes.
Vide ap mums:
- izzinošs pasākums, kura sasniegumu var izmērīt;
- mācību modeļu (līdzekļu) izveidošana;
- estētiska, ergonomiska vide.
Konkursa dalībnieki.
Projektu var iesniegt Tukuma Raiņa
ģimnāzijas skolēns vai skolēnu
grupa (vienā projektā ne vairāk
par 3 dalībniekiem).

Procesi, kuros piedalāmies:
- ģimnāzijas izglītības, kultūras, mākslas, sporta vides attīstība;
- idejas, kā veicināt dažādu priekšmetu apguvi;
- uzņēmējdarbības vide;
- un citas ģimnāzijas un novada vidi attīstošas jomas.
Projekta laika karte.
Laiks

Pasākums

19.01.2018.

Projekta izsludināšana.

22.01.-22.02.2018.

Informēšana audzināšanas stundās, informācijas
plakātu izvietošana ģimnāzijas telpās un tīmekļa vietnē.

Projektu vērtēšanas kritēriji:
- projekta nepieciešamība (izpēte, pamatojums);
- projekta mērķi ir skaidri formulēti un reāli sasniedzami;
- projekta aktivitātes atbilst izvirzītajiem mērķiem;
- projekta budžeta plānojums ir skaidrs un pārskatāms;
- projekta finanšu un resursu plānojums ir
ekonomisks un efektīvs;
- pēc iespējas lielāks projekta labuma guvēju skaits;
- tehnoloģiju izmantošana mērķa sasniegšanai;
- projekta nozīmīgums ģimnāzijas un sabiedrības
attīstības veicināšanai.
Konkursa papildu nosacījums.
Projekta realizācijas norisi dalībnieki atspoguļo masu
saziņas līdzekļos, ģimnāzijas tīmekļa vietnē un
ģimnāzijas elektroniskajā avīzē “Strops”.

2
līdz
200,-EUR
realizācijai
un
75,EUR par
iniciatīvu.

1
līdz
200,-EUR
realizācijai
un
100,EUR par
iniciatīvu.

3
līdz
200,-EUR
realizācijai
un
50,EUR par
iniciatīvu.

09.02.2018.

Tikšanās ar mecenātu Ģirtu Rūdu.

23.02.2018

Projekta 1. kārtas elektroniskā pieteikšanās
vietnē ej.uz/TRGiniciativa2018

28.02.2018.

Dalībnieku izvirzīšana konkursa 2. kārtai apmācības.

08.03.2018.

Projekta iesniegšana konkursa 2. kārtai. Sagatavots
pilnīgs projekta apraksts (4 lapas), iesniegts
elektroniski e-pastā projekts@tukumagimn.lv.

Līdz 23.03.2018.

Projektu prezentēšana un aizstāvēšana (10 min.).

(datums tiks precizēts)

Projekta konkursa noslēguma pasākums.

31.05.2018.

Projekta realizācijas beigu termiņš.

Projekta vērtētāji.
- Mecenāts Ģirts Rūda un 3 neatkarīgie eksperti.
Komisijai ir tiesības pārskatīt finansējumu un tā
izlietojuma liederīgumu.

“Projekts “Inceptum” man atļāva piepildīt savu sapni, atļāva
ticēt, ka sapņi tiešām piepildās. Projekts lika man mest bailes,
kautrīgumu un kaunu pie zemes, un parādīt to, uz ko tiešām
esmu spējīgs.” /Alvis Sala/
“Piedaloties Inceptum konkursā var iegūt pieredzi aizstāvēt un
attīstīt savas idejas.” /Pletscher Nathalie/

Personīgā prēmija tiek izmaksāta pēc projekta realizācijas, iesniedzot
projekta rezultāta izvērtējumu (pašvērtējums un sabiedrības izvērtējums).

Projekta finansētāji: mecenāts Ģirts Rūda un Tukuma novada Dome.

ej.uz/TRGiniciativa2018

Jaunieti, piedalies! Lai piepildās sapņi un idejas!

