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Projekta Nr.2013.EEZ/PP/1/MAC/020/047 „Atbildīgs, izglītots, iesaistīts” 

Jauniešu sociālo kampaņu par dzīvnieku aizsardzību 
 

KONKURSA NOLIKUMS 

1.Vispār īgie jautājumi un sociālo kampaņu konkursa mērķis, uzdevumi un 
dalībnieki 

1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti un novērtēti jauniešu pieteikumi 
sociālo kampaņu konkursam par dzīvnieku aizsardzības jautājumiem (turpmāk – 
konkurss).  

1.2. Sociālo kampaņu konkursu organizē – biedrība „Dzīvnieku pansija Ulubele” 
(turpmāk – organizators), juridiskā adrese: "Ozolaine", Līči, Stopiņu novads, LV-
2118, e-pasts: pasakumi@ulubele.org, tālruņa numurs: 25473333. 

1.2. Konkursa uzdevums ir ar radošām aktivitātēm iesaistīt jauniešus pilsoniskās 
sabiedrības stiprināšanā – sniegt tiem iespēju patstāvīgi pētīt un apzināt dzīvnieku 
aizsardzības jautājumu aktualitāti reģionālā un nacionālā līmenī, izstrādāt sociālās 
kampaņas ietvaru un strādāt pie savas piedāvātās sociālās kampaņas īstenošanas un 
izvērtēšanas. 
 
1.3. Konkursa mērķis ir vērst sabiedrības uzmanību uz dzīvnieku aizsardzības 
jautājumiem, iesaistot jauniešus sociālo kampaņu veidošanā un realizācijā.  

1.4. Konkursā var piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 13 līdz 25 
gadiem. Konkursa uzvarētājiem būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. 

1.5. Konkursā dalībnieki piedalās individuāli vai komandās pēc izvēles.  

1.6. Līdz ar dalību konkursā tiek apstiprināta piekrišana konkursa noteikumiem.  
 
1.7. Ja noteiktajā termiņā netiek saņemts neviens konkursa pieteikums, konkurss 
uzskatāms par noslēgtu bez rezultāta un tiek sludināts atkārtoti. 

1.8. Paziņojums par konkursa norisi un tā nolikums tiek publicēts mājas lapās: 
www.ulubele.org un www.lskj.lv. 
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2. Konkursa norises kārt ība, laiks un pieteikumu iesniegšanas kārt ība 
 
2.1. Konkursa norises kārt ība:  
2.1.1 Jaunieši izstrādā plānu sociālai kampaņai dzīvnieku aizsardzības jautājumu 

popularizēšanā, aizpilda pieteikuma anketu (pielikums Nr.1) un iesniedz 
minēto dokumentāciju organizatora juridiskajā adresē vai elektroniski uz e-
pastu: pasakumi@ulubele.org līdz 2015.gada 15.maija plkst.12:00. 

2.1.2 Organizatori izvērtē iesniegto sociālo kampaņu idejas un informē dalībniekus 
par rezultātiem līdz 2015.gada 16.jūnijam. 

2.1.3 Organizatori 5 (piecu) labāko sociālo kampaņu autoriem var piešķirt finansiālu 
atbalstu līdz EUR 100,00 (viens simts eiro, 00 eiro centi) sociālās kampaņas 
īstenošanai (preču un pakalpojumu iegādei/nomai, izņemot darbinieku 
atalgojumu). 

2.1.4 Jaunieši īsteno sociālo kampaņu, izveidojot informatīvos/izglītojošos 
materiālus un/vai organizē pasākumus dažādās Latvijas vietās. 

2.1.5 Labākajiem konkursa īstenotājiem organizators piešķir apbalvojumu. 
 
2.2. Konkursa termiņi: 
2.2.1 2015.gada martā konkursa izsludināšana, informācijas izplatīšana jauniešiem 
2.2.2 2015.gada 1.aprīlis – 15.maijs konkursa pieteikumu iesniegšana 
2.2.3 2015.gada 16.maijs – 15.jūnijs iesniegto pieteikumu izvērtēšana 
2.2.4 2015.gada 16.jūnijs -  rezultātu paziņošana 
2.2.5 2015.gada septembris –  novembris apstiprināto pieteikumu īstenošanas laiks 
2.2.6 2015.gada decembris – labāko konkursa pieteikumu īstenotāju apbalvošana. 
 
2.3. Konkursa pieteikumus veido šādās kategorijās: 
2.3.1 publiskie pasākumi; 
2.3.2 informatīvie (bukleti, skrejlapas un info plakāti) un video materiāli; 
2.3.3 foto un zīmējumu izstādes; 
2.3.4 vides reklāmas plakāti; 
2.3.5 sociālo mediju kampaņa; 
2.3.6 cits _________________. 

 
2.4. Vērt ēšanas kritēriji: 
Vērt ēšanas kritērijs 1 punkts 3 punkti 5 punkti 
Izvēlētās problēmas aktualitāte  Aktualitāte ir 

vietēja līmeņa 
Aktualitāte ir 
reģionāla 
līmeņa 

Aktualitāte ir 
nacionāla 
līmeņa 

Izvēlētās sociālās kampaņas 
darba tehnikas (skat. 3.punktu) 
piemērotība konkrētās 
problēmas risināšanai 
reģionālajā un nacionālajā 
līmenī 

Metode nav 
piemērota 

Metode ir 
daļēji 
piemērota 

Metode ir 
pilnībā 
piemērota 
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Piedāvātā problēmas risinājuma 
inovitāte 

Nav inovatīvs Ir daļēji 
inovatīvs 

Ir pilnībā 
inovatīvs 

Sociālās kampaņas īstenošanā 
iesaistīto jauniešu skaits 

1-3 jaunieši 4-6 jaunieši 7 un vairāk 
jaunieši 

Konkursa pieteikumā minētās 
idejas īstenošanā sasniedzamais 
tiešais mērķa grupas skaits 

Mazāk kā 20 
personas 

No 20 līdz 50 
personas 

Vairāk kā 50 
personas 

 

3.Vērt ēšana un balvas: 

3.1. Konkursa pieteikumus vērtēs konkursa komisija 3 (trīs) komisijas locekļu 
sastāvā, no biedrības " Dzīvnieku pansija Ulubele",  Stopiņu novada jauniešu 
organizācijas un biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” struktūrvienības Latvijas 
Sarkanā Krusta Jaunatne. 

3.2. Konkursa komisija nosaka 5 (piecus) konkursa uzvarētājus.  

3.3. Konkursa komisija iesniegtos pieteikumus vērtē no 2015.gada 16.maija līdz 
15.jūnijam. 

3.4. Konkursa organizators paziņo rezultātus 2015.gada 16.jūnijā. 

3.5. 5 (pieciem) konkursa pieteikumu uzvarētājiem organizators var piešķirt 
finansējumu līdz EUR 100,00 (viens simts eiro, 00 eiro centi) konkursa pieteikuma 
īstenošanai (preču un pakalpojumu iegādei/nomai, izņemot darbinieku atalgojumu). 

3.6. Labākos 3 (trīs) konkursa pieteikumu īstenotājus organizators apbalvo 2015.gada 
decembrī. 

3.7. Konkursa darbu rezultāti l īdz 2015.gada 15.decembrim tiks publicēti tīmekļa 
vietnēs www.ulubele.org un www.lskj.lv.  

4.Izmantošanas tiesības: 

Darba autors piekrīt, ka  

4.1. Organizatoram ir tiesības bez atlīdzības idejas autoram veikt konkursam iesniegto 
ideju/darbu vai to fragmentu izmantošanu savās aktivitātēs bez saskaņošanas ar darbu 
autoru.  

4.2.Materiāli tiks izvietoti www.ulubele.org; www.dzivniekupolicija.lv. 
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Pielikums Nr.1 

PIETEIKUMA ANKETA 
Sociālo kampaņu konkursam par dzīvnieku aizsardzības jautājumiem 

 
Iesniedzēja vārds, uzvārds  Iesniedzēja vecums 

un dzīves vieta 
 

Konkursā piedalos: 

*Ja dalībnieks piedalās ar komandu, lūdzu minēt 
pārējos komandas biedru vārdus, uzvārdus un 

vecumu 

 

o Individuāli 
o Ar komandu* 

1.________________________________ 
2.________________________________ 
3. ________________________________ 
4. ________________________________ 
5. ________________________________ 
6. ________________________________ 
7. ________________________________ 
8. ________________________________ 
9. ________________________________ 
10. _______________________________ 

Risināmās dzīvnieku aizsardzības problēmas apraksts 
(ne vairāk kā 10 teikumi) 

Piedāvātās sociālās kampaņas idejas apraksts 
(ne vairāk kā 1 A4 lapa) 

Kampaņas veids: o publiskie pasākumi; 
o informatīvie (bukleti, skrejlapas un info plakāti)  un 

video materiāli; 
o foto un zīmējumu izstādes; 
o plakātu konkurss; 
o sociālo mediju kampaņa; 
o cits_______________________ 

Kampaņas norises vieta: 

(lūdzu atzīmēt reģionu un uzrakstīt arī pilsētu/novadu, 
kur kampaņa norisināsies) 

o Kurzeme _____________________ 
o Zemgale _____________________ 
o Vidzeme _____________________ 
o Latgale ______________________ 
o Rīga, Rīgas reģions _______________________ 

Plānotais kampaņas 
īstenošanas laiks 

 Plānotais kampaņas tiešais 
mērķauditorijas skaits 

(aptuvenais cilvēku skaits, cik 
apmeklēs koncertu, pasākumu, 
redzēs video vai informatīvos 

materialus utt.) 

 

Cita būtiska informācija par kampaņas norisi (ne vairāk kā 10 teikumi) 

Aizpildītā anketa jānosūta organizatoram līdz 2015.gada 15. maijam plkst. 12:00 uz e-pasta adresi: 
pasakumi@ulubele.org vai uz pasta adresi: biedrība „Dzīvnieku pansija Ulubele”, "Ozolaine", Līči, 

Stopiņu novads, LV-2118 


