Ogres 1. vidusskolas kolektīva iniciatīvas
“100 labie darbi skolai un Latvijai”
NOLIKUMS
Ogrē, 2017. gada 5. janvārī
Iniciatīvas pamatojums
Ogres 1. vidusskolas saime svin dubultus godus – 2018. gada novembrī līdz ar visu valsti
uzgavilējam Latvijas simtgadei, bet 2019. gada decembrī svinam skolas simto gadskārtu.
Izsenis esam raduši pulcēties, lai svinētu svētkus vai veiktu lielus darbus. Talkā paveicams tas, kas
vienam nav pa spēkam. Kopīgi darīti labie darbi stiprina pašus darītājus, kopīgi izdarīti labie darbi
stiprina skolu, novadu un valsti.
100 labie darbi skolai un Latvijai ir mūsu – Ogres 1. vidusskolas skolēnu, esošo un bijušo darbinieku,
vecāku un skolas draugu – dāvana mūsu skolai un valstij.
Iniciatīvas dalībnieki
Iniciatīvā dažādās lomās aicināti piedalīties Ogres 1. vidusskolas skolēni, esošie un bijušie
darbinieki, vecāki un skolas draugi.
1. Labā darba vadītāja lomā ikvienam ir iespēja izsapņot savu labo darbu skolai un Latvijai,
sapulcināt talciniekus šī darba veikšanai un vadīt labā darba norisi atbilstoši šim nolikumam.
2. Labā darba talcinieka lomā katram ir iespēja iesaistīties vienā vai vairākos no 100 labajiem
darbiem. Lieliska iespēja ieguldīt savu spēku un talantus!
3. Lai labie darbi varētu notikt, nepieciešami labo darbu atbalstītāji, kas palīdz ar materiāliem vai
naudas ziedojumiem.
Iniciatīvas norise
1. Simts labos darbus skolai un Latvijai aicinām darīt no 2017. gada februāra līdz 2019. gada
decembrim.
2. Pirmais solis – izsapņo un kodolīgi apraksti savu labo darbu Latvijai! Lai šis solis veiktos
vieglāk, esam sagatavojuši labā darba apraksta lapu (skati nolikuma 1. pielikumu). Labā darba
apraksta lapu sūti uz e-pastu ogres1vsk@ogresnovads.lv vai iesniedz skolas lietvedībā Zinību
ielā 3, Ogrē.
3. Otrais solis – ļaujies atbalstam! Lai labo ideju padarītu vēl labāku, skolas un Latvijas simtgades
organizatoru komanda sazināsies ar Tevi un sniegs ieteikumus idejas pilnveidei.
4. Trešais solis – pievieno savu labo darbu 100 labo darbu kalendāram. Milzu kalendārs atrodas uz
skolas gaiteņa sienas Zinību ielā 3. Te tavu labā darba ideju redzēs potenciālie labo darbu
talcinieki, ja tādi Tavam projektam vēl vajadzīgi. Neaizmirsti, ka arī Tu vari pieteikties kā labā
darba talcinieks citos projektos!
5. Ceturtais solis – kad Tavam projektam pieteikušies pietiekami daudzi talcinieki, nāciet kopā un
izveidojiet labā darba plānu un izdevumu tāmi! Lai šis solis būtu vieglāks, esam sagatavojuši
darba plāna un izdevuma tāmes veidlapu (skati nolikuma 2. pielikumu). Darba plānu un
izdevumu tāmi sūti uz e-pastu ogres1vsk@ogresnovads.lv vai iesniedz skolas lietvedībā Zinību
ielā 3, Ogrē.
6. Piektais solis – ļaujies atbalstam! Skolas simtgades organizatoru komanda sazināsies ar Tevi, lai
palīdzētu uzlabot darba plānu un izdevumu tāmi, ja tas būs nepieciešams. Tāpat organizatoru
komanda palīdzēs piesaistīt labo darbu atbalstītājus, kas palīdzēs ar materiāliem vai finansu
līdzekļiem.

7. Sestais solis – filmē, fotografē, apraksti labā darba norisi un sūti materiālus uz skolas e-pastu
ogres1vsk@ogresnovads.lv! Organizatoru komanda ievietos Tevis sūtītos materiālus skolas
mājas lapas sadaļā “100 labie darbi skolai un Latvijai” un sociālajos tīklos.
8. Septītais solis – veic labā darba izvērtējumu! Lai šis solis būtu vieglāks, esam sagatavojuši labā
darba izvērtējuma lapu (skati nolikuma 3. pielikumu).
9. Astotais solis – izbaudi sava darba augļus – piedalies Latvijas un skolas simtgadei veltītajos
pasākumos skolā un saņem balvas kā aktīvs labā darba vadītājs vai labā darba talcinieks.
Ieteikumi laba darītājiem
Lai Tavs labais darbs godam iederētos 100 labo darbu pulkā, ir vērts ievērot, ka:
1. Labo darbu veic kopā ar saviem talciniekiem – kopīgā darbā ir spēks!
2. Nevilcinies lūgt palīdzību un atbalstu – tas sniedz prieku gan ņēmējam, gan devējam.
3. Labajiem darbiem nav jābūt šķirtiem no mācību procesa – izmanto mācību stundas, lai mācītos
un darītu labu!
4. Veicot labo darbu, centies nostiprināt sevī un citos talciniekos caurviju kompetences – (1)
kritisko domāšanu un problēmu risināšanu, (2) jaunradi, pašiniciatīvu un uzņēmējspēju, (3)
digitālo un mediju kompetenci, (4) pašizziņu, pašvadību un mācīšanos mācīties, (5) sadarbību,
(6) līdzdalību.
Labo darbu atbalstītājiem
Labie darbi nav iespējami bez materiāla un finansiāla atbalsta. Ja vēlies palīdzēt labajiem darbiem,
sazinies ar Ogres 1. vidusskolas direktoru, rakstot uz e-pastu igors.grigorjevs@ogresnovads.lv vai
zvanot uz tālruni +371 29697125

1. pielikums

“100 labie darbi skolai un Latvijai”
LABĀ DARBA APRAKSTS
Labā darba nosaukums
Te norādi labā darba nosaukumu, piemēram, “Ogres 1. vidusskolas dabas izziņas un sajūtu taka”.
Labā darba vadītājs
Te norādi labā darba vadītāju. Labajam darbam var būt 1-4 vadītāji.
Labā darba talcinieki
1. Ja Tev jau ir zināmi labā darba talcinieki un Tev nav nepieciešami papildus palīgi, norādi talciniekus
(piem. 3a klases skolēni) un norādi, ka papildus talcinieki nav nepieciešami.
2. Ja Tev vēl nepieciešami papildus talcinieki, norādi, cik un kādi talcinieki nepieciešami un kādi
uzdevumi talciniekiem būs jāveic (piem., “Labā darba īstenošanai nepieciešami pieci 8.-9. klases
skolēni, kuriem jāveido foto un video reportāžas par dabas izziņas un sajūtu takas izveidi). Norādi, kā
un līdz kuram laikam talcinieki var pieteikties talkai!
Labā darba norises laiks
Norādi laika periodu, kurā labais darbs tiks veikts (piem., 2017. gada 1. februāris – 2018. gada 18.
novembris).
Labā darba apraksts
Sniedz informāciju par Tevis izsapņoto labo darbu (ne vairāk kā 150 vārdi).
Ko talcinieki iemācīsies, veicot šo labo darbu?
Raksturojiet, ko labā darba veicēji iegūs un iemācīsies, veicot labo darbu (ne vairāk kā 50 vārdi).

2. pielikums

“100 labie darbi skolai un Latvijai”
DARBA PLĀNS
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Atbildīgie par darba
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Nepieciešamie materiāli/resursi

“100 labie darbi skolai un Latvijai”
IZDEVUMU TĀME
N.p.k.
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Nepieciešamie
materiāli vai citas
izdevumu pozīcijas

Materiālu vai citu izdevumu
vērtība naudā (EUR)

Papildus informācija1

Ja materiālu/pakalpojumu cenas tiek skatītas interneta resursos, te ieteicams norādīt saites uz interneta mājas lapām, kur
materiāli/pakalpojumi un to cenas ir skatītas.

3. pielikums

“100 labie darbi skolai un Latvijai”
LABĀ DARBA IZVĒRTĒJUMA LAPA
Mūsu labā darba veiksmes stāsti
Ne vairāk kā 150 vārdos uzskaitiet un raksturojiet labā darba veiksmes stāstus!
Mūsu labā darba neveiksmju stāsti
Ne vairāk kā 150 vārdos uzskaitiet un raksturojiet labā darba neveiksmes stāstus!
Ko mēs iemācījāmies, veicot labo darbu?
Ne vairāk kā 150 vārdos raksturojiet, ko iemācījās labā darba vadītājs un labā darba talcinieki!

