NOLIKUMS
Skolu sacensībai “Grauda ceļš līdz skolai”
Rīgā, 14.09.2022.
IEVADS
Nodibinājums Iespējamā misija sadarbībā ar lauksaimniecības risinājumu uzņēmumu BASF rīko Latvijas
skolu sacensību, kam ir divi galvenie mērķi. Pirmkārt, vēlamies noskaidrot, kādas ir 5.-9.klašu skolēnu
zināšanas un izpratne par lauksaimniecības nozari 21.gs., un pārbaudīt, vai pastāv kādi mīti, ko nepieciešams
kliedēt. Otrkārt, ir svarīgi panākt maksimāli lielu skolēnu iesaisti datu ieguvē (aptaujas anketu “Grauda ceļš
līdz skolai” aizpildē), lai iegūtie rezultāti būtu uzskatāmi par leģitīmiem un tādiem, uz kā pamata izdarīt
universālus secinājumus. Tamdēļ izaicinām Latvijas skolas – organizēt kolektīvu un operatīvu aptaujas anketu
aizpildīšanu, uz kā pamata varēs tikt pie balvām, bet, kas vēl būtiskāk, iegūtie dati tiks izmantoti mācību
materiālu izstrādē par šo Latvijas tautsaimniecībai un ekonomikai nozīmīgo jomu – lauksaimniecību.
1. KONKURSA DALĪBNIEKI
Latvijas skolu 5.-9.klašu kolektīvi (visi skolēni, kas 2022./2023.m.g.mācās norādītajā vecumgrupā).
3. KONKURSA ORGANIZATORS
Nodibinājums “Iespējamā misija” sadarbībā ar SIA “BASF”.
4. KONKURSA NORISES LAIKS
2022. gada 14.septembris līdz 2022. gada 30.septembris.
5. KONKURSĀ VEICAMAIS UZDEVUMS UN NOTEIKUMI
5.1. Skolu dalībai var pieteikt skolas pārstāvis, nosūtot dalības apstiprināšanas epastu uz
dziveigatavs@iespejamamisija.lv, norādot skolas nosaukumu, reģionu, kurā skola atrodas, kā arī kopējo 5.9.klašu skolēnu skaitu skolā šajā mācību gadā;
5.2. Konkursa dalībniekiem jāaizpilda aptaujas anketa “Grauda ceļš līdz skolai” platformā
https://dziveigatavs.lv/skolu-sacensiba. To iespējams aizpildīt gan no datora, gan mobilā telefona, gan
planšetdatora.
5.3. Aptauju aizpildīšanu vēlams organizēt kolektīvi un pedagoga uzraudzībā, lai pārliecinātos, ka katrs
skolēns ir sapratis jautājumu un pabeidzis aptaujas aizpildīšanu līdz beigām;
5.4. Aptaujas atbilžu sniegšanā nav vēlams izmantot pedagogu palīdzību vai kādus palīgmateriālus, jo
konkursa organizatoriem ir svarīgi iegūt objektīvus datus, kas liecina par reālo skolēnu izpratni un attieksmi;
5.5. Aptauja sastāv no:
5.5.1. 2 (diviem) jautājumiem par pārstāvēto iestādi un klasi;
5.5.2. 7 (septiņiem) dažāda tipa jautājumiem par lauksaimniecības nozari;
5.5.3. 5 (pieciem) jautājumiem par skolēna attieksmi un viedokli par lauksaimniecības nozari.
5.6. Aptaujas aizpilde tiek ieskaitīta, ja ir iesniegtas atbildes uz visiem jautājumiem. Platforma neļauj iesniegt
aptauju, kurā uz kādu no jautājumiem nav atbildes.
5.7. Konkursā tiek vērtēta skolu aktivitāte – proporcija kopējam skolēnu skaitam 5.-9.klašu posmā pret
iesniegto aptaujas anketu skaitu no konkrētās skolas (viens skolēns aptauju drīkst aizpildīt tikai vienu reizi);
5.8. Konkursā tiek vērtēts iesniegto atbilžu pilnvērtīgums – atbildēs lietota pareiza latviešu valoda un
paplašināti teikumi, individuālais katras aptaujas aizpildes laiks nav mazāks par 5, atbilžu precizitāte un
radošums.
6. DARBA IESNIEGŠANA

Aptaujas anketu aizpilde var tikt organizēta Latvijas skolās jebkurā laikā no 2022.gada 14.-30.septembrim
(ieskaitot), un iesniegšana notiek automātiski, izmantojot digitālo aptauju aizpildīšanas rīku "Dzīvei Gatavs”
platformā šajā saitē https://dziveigatavs.lv/skolu-sacensiba.
7. BALVU FONDS
7.1. Galveno balvu – konkursa organizatoru rīkotu “Lauku dienu skolā” – saņems skola, kuras 5.-9.klašu
skolēni būs visaktīvāk aizpildījuši aptaujas anketas (ko aprēķinās atbilstoši nolikuma 5.6.punktā noteiktajam).
“Lauku diena skolā” tiks rīkota 2022.gada 13.oktobrī, un tās ietvaros tiks nodrošinātas ar lauksaimniecības
tēmu saistītas vieslekcijas, izglītojošas aktivitātes, fotografēšanās, kā arī cienasts no konkursa organizatoriem.
7.2. Konkursa organizatori patur tiesības piešķirt arī individuālas vai klašu kolektīvu balvas, izvērtējot
5.7.punktā minēto pazīmju izpildi.
8. DARBU IZVĒRTĒŠANA UN REZULTĀTU PAZIŅOŠANA
8.1. Pēc konkursa noslēguma 2022. gada 30.septembrī tiks organizēta datu apkopošana, lai noteiktu
visaktīvāko Latvijas skolu, kuras 5.-9.klašu skolēni vislielākajā skaitā aizpildījuši aptaujas anketas “Grauda
ceļš līdz skolai”;
8.2. Ja vairākām skolām būs vienāds aktivitātes rezultāts, tad konkursa organizatori izvērtēs iesniegto aptauju
pilnvērtīgumu, atbilstoši 5.7.punktā minētajām pazīmēm.
8.3. Konkursa uzvarētāja - skola – tiks paziņota ne vēlāk kā 2022.gada 4.oktobrī, sazinoties ar skolas
pārstāvjiem un publicējot visaktīvākās skolas nosaukumu un aktivitātes rezultātu www.iespejamamisija.lv un
www.dziveigatavs.lv mājaslapās.
9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Ar konkursa nolikumu var iepazīties Iespējamās misijas īstenotās programmas “Dzīvei Gatavs” mājas
lapā: https://dziveigatavs.lv/skolu-sacensiba.
9.2. Organizators patur tiesības mainīt noteikumus konkursa nolikumā, informējot par to “Dzīvei Gatavs”
mājas lapā: https://dziveigatavs.lv/skolu-sacensiba bez iepriekšējas brīdināšanas.
9.3. Visas aptaujas anketas “Grauda ceļš līdz skolai” iesniegtās atbildes apkopotā veidā tiks izmantotas
publicitātes un mācību materiālu izstrādes nolūkiem;
9.4. Aptaujas anketas, kas aizpildītas pēc 2022.gada 30.septembra netiek ieskaitītas skolu sacensības statistikā,
tomēr iesniegtās atbildes var tikt izmantotas apkopotas statistikas veidā;
9.5. Organizators nav atbildīgs par konkursa dalībnieku izdevumiem, kas saistīti ar dalību konkursā.
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