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Konkursa “Lielvārdes novada Jauniešu gada balva” nolikums
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.1.Konkursu Lielvārdes novada Jauniešu gada balva (turpmāk– Konkurss) organizē Lielvārdes
novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība), Raiņa 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads,
LV-5070, reģistrācijas Nr. 90000024489, sadarbībā ar Lielvārdes novada pašvaldības Jauniešu
domi.
1.2.Konkursa nosaukums “Lielvārdes novada Jauniešu gada balva” katru gadu tiek papildināts ar
attiecīgā gada skaitli.
1.3.Pašvaldība izsludina Konkursu, publicējot informāciju Pašvaldības tīmekļa vietnē
www.lielvarde.lv.
II. KONKURSA MĒRĶIS
2.1.Veicināt Lielvārdes novada jauniešu izaugsmi un līdzdalību, novērtējot viņu sasniegumus
īstenotajās neformālajās aktivitātēs, iesaistīšanos jaunatnes politikas attīstības veicināšanā
Lielvārdes novadā, sekmējot jaunatnes dzīves kvalitātes paaugstināšanu novadā.
III. KONKURSA UZDEVUMI
3.1.Apzināt aktīvākos un talantīgākos novada jauniešus un izvērtēt viņu sasniegumus īstenotajās
neformālajās aktivitātēs, ieguldījumu jaunatnes politikas attīstības veicināšanā Lielvārdes
novadā, sekmējot jaunatnes dzīves kvalitātes paaugstināšanu novadā.
3.2.Popularizēt jauniešu paveikto, aktualizēt un veicināt jauniešu iniciatīvu un līdzdalību
Lielvārdes novada sabiedriskajā dzīvē.
3.3.Sniegt atzinīgu jauniešu un jaunatnes darba atbalstītāju aktivitāšu novērtējumu.
IV. KONKURSA NOMINĀCIJAS
4.1. Nomināciju pretendenti ir jaunieši:

4.1.1. vecumā no 13 līdz 30 gadiem;
4.1.2. dzīvesvieta ir Lielvārdes novads un/vai mācās kādā no Lielvārdes novada izglītības
iestādēm
4.2.Nomināciju pretendenti var būt organizācija/ nevalstiskā organizācija/ jauniešu neformālā
grupa, kas darbojas Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā.
4.3.Konkursa nominācijas:
4.3.1. “Gada brīvprātīgais” pretendenti – jaunieši, kas ir reģistrējušies brīvprātīgā darba
veikšanai Lielvārdes novadā.
Kritēriji:
1) brīvprātīgajā darbā reģistrēto nostrādāto stundu skaits;
2) veiktā darba apjoms un nozīmīgums sabiedrībai;
3) sava darba, prasmju un iemaņu ieguldījums pasākumu un projektu norisē;
4) brīvprātīgo darbu dažādība.
4.3.2. “Gada iniciatīva” pretendenti – jaunieši, kas attiecīgā gada ietvaros ir aktīvi darbojušies
sabiedrības labā. Nominācijai var pieteikt arī jauniešu neformālās grupas vai organizācijas,
ja tie aktivitāti/pasākumu/projektu u.c. ir realizējuši kopā.
Kritēriji:
1) aktīva sabiedriskā darbība Lielvārdes novadā;
2) īstenots vismaz viens projekts, pasākums vai aktivitāte;
3) aktīva iesaiste, organizatorisko vai citu darbu veikšana kādā no Lielvārdes novada
pasākumiem, projektiem vai aktivitātēm;
4) tieši un netieši iesaistīto dalībnieku skaits;
5) projekta/pasākuma/aktivitātes nozīmīgums sabiedrībai.
4.3.3. “Gada daiļrade” pretendenti – jaunieši, kas attiecīgā gada ietvaros ir guvuši nozīmīgus
sasniegumus mākslā, mūzikā, literatūrā vai citā radošā izpausmē ārpus izglītības iestāžu
organizētajām aktivitātēm.
Kritēriji:
1) aktīva piedalīšanās kultūras dzīvē Lielvārdes novadā;
2) piedalīšanās konkursos un nozīmīgos pasākumos, popularizējot Lielvārdes novada vārdu
Latvijā un/vai pasaulē;
3) paša radīts mākslas darbs/skaņdarbs/ sacerējums, kas ir publicēts, atrādīts sabiedrībai;
4) gūtie sasniegumi.
4.3.4. “Gada jauniešu atbalsts” pretendenti – speciālisti/mentori/treneri/skolotāji, kuri ir
palīdzējuši īstenot jauniešu idejas vai attīstīt viņu talantus un prasmes, sniedzot
nepieciešamo atbalstu. Nominācijas pretendentam nav vecuma ierobežojumu.
Kritēriji:
1) atbalsts jauniešu organizētajiem pasākumiem/iniciatīvām/projektiem;
2) atbalsts jauniešu talantu un neformālo prasmju pilnveidē;
3) iesaistīto brīvprātīgo skaits;
4) atbalsts jauniešiem dažāda mēroga projektos, pārstāvot Lielvārdes novadu.
4.3.5. “Gada jaunietis” pretendenti – jaunieši, kas attiecīgā gada ietvaros ir bijuši sabiedriski
aktīvākie.
Kritēriji:
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1) brīvprātīgā darba veikšana un/vai brīvprātīga iesaistīšanās Lielvārdes novada projektos
un pasākumos;
2) ieguldījums aktivitātēs, darbojoties skolas pašpārvaldē, Lielvārdes novada Jauniešu
domē, Pašvaldībā vai kādā citā organizācijā;
4) līdzdalība pasākumu organizēšanā Lielvārdes novadā;
5) dalība dažāda mēroga projektos, pārstāvot Lielvārdes novadu, vai dalība pašvaldības
īstenotos projektos;
6) sasniegumi mācībās un/vai sportā, un/vai mūzikā, un/vai mākslā, un/vai zinātnē, un/vai
uzņēmējdarbībā, un/vai tehnoloģijās;
7) pretendenta īstenotās iniciatīvas Lielvārdes novada attīstībā.
4.3.6. “Gada draudzīgākā organizācija jauniešiem” pretendenti – Lielvārdes novada
nevalstiskās organizācijas, neformālās grupas/apvienības, kolektīvi, kas attiecīgā gada
ietvaros ir bijuši sabiedriski aktīvi, nozīmīgi novada jauniešu ikdienas papildinātāji.
Kritēriji:
1) īstenotās sabiedriski nozīmīgās aktivitātes Lielvārdes novadā (brīvprātīgais darbs,
sociālie projekti, labdarības akcijas, sporta aktivitātes, izglītojoši pasākumi u.c.);
2) citu jauniešu iesaiste dažādās neformālās izglītības aktivitātēs vai projektos (minēt
konkrētus piemērus);
3) dalība Latvijas mēroga vai starptautiskās aktivitātēs.
V. PAPILDNOTEIKUMI
5.1.Nominācijas tiek piešķirtas par attiecīgā gada periodu, izņemot nomināciju “Gada
brīvprātīgais”, kuram brīvprātīgā darba stundu uzskaite tiek veikta gada periodā no 1. novembra
līdz 31.oktobrim.
5.2. Pretendentus vērtē pēc konkursa nominācijās noteiktajiem kritērijiem.

VI. KONKURSA PIETEIKUMU IESNIEGŠANA
6.1.Pretendenta
pieteikuma
veidlapa
(Pielikums)
ir
pieejama
elektroniski
www.lielvarde.lv/jauniesiem vai klātienē Pašvaldības administrācijas Vienotajā valsts un
pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (turpmāk - KAC), Raiņa ielā 11A, Lielvārdē.
6.2.Pretendenta pieteikumu var iesniegt:
6.2.1. jebkura fiziska persona vecumā no 13 gadiem;
6.2.2. jebkura juridiska persona, t.sk., pašvaldības iestādes;
6.3. Pieteikumu iesniegšana klātienē KAC vai sūtot elektroniski uz e-pasta adresi:
dome@lielvarde.lv.
6.4. Pretendents ir tiesīgs atsaukt savu piekrišanu dalībai Konkursā, iesniedzot iesniegumu klātienē
KAC vai sūtot elektroniski uz Pašvaldības e-pastu: dome@lielvarde.lv.
VII. KONKURSA UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA UN APBALVOŠANA
7.1. Saņemtos pieteikumus izvērtē un uzvarētājus katrā nominācijā nosaka Domes priekšsēdētāja
apstiprināta komisija (turpmāk – Komisija) 3 cilvēku sastāvā.
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7.2.Komisijai ir tiesības jebkuru nominācijas pretendenta pieteikumu izskatīt citas nominācijas
ietvaros, ja tas atbilst nominācijas kritērijiem.
7.3.Nomināciju uzvarētāji tiek apbalvoti ar diplomu un personalizētu piemiņas balvu.
7.4.Visi pretendenti tiek aicināti uz Konkursa noslēguma pasākumu, kur tiks paziņoti Konkursa
rezultāti.
7.5.Atbildīgais par konkursu: jaunatnes lietu speciālists, Lielvārdes novada Jauniešu dome.
VIII. PAŠVALDĪBAS TIESĪBAS
8.1.Pieteikuma veidlapā norādītos iesniedzēja un pretendenta personas datus apstrādāt tikai un
vienīgi Konkursa mērķim.
8.2. Publicēt informāciju par Konkursā pieteiktajiem pretendentiem (pretendenta vārdu, uzvārdu
kopā ar citu pieteikuma veidlapā norādīto informāciju) Pašvaldības tīmekļa vietnē
www.lielvarde.lv, pašvaldības informatīvajā izdevumā “Lielvārdes Novada Ziņas” un sociālo
tīklu kontos (facebook.com, instagram.com, youtube.com).
8.3.Uzņemt fotogrāfijas un video materiālus noslēguma pasākumā un publicēt Pašvaldības tīmekļa
vietnē www.lielvarde.lv, Lielvārdes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Lielvārdes
Novada Ziņas” un sociālo tīklu kontos (facebook.com, instagram.com, youtube.com).

Domes priekšsēdētāja

Santa Ločmele
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Pielikums
30.10.2019. nolikumam Nr.11 “Konkursa
“Lielvārdes novada Jauniešu gada balva” nolikums”
Pieteikuma veidlapa
Iesniedzējs
vārds, uzvārds
e-pasta adrese
tālruņa numurs
Nominācijas nosaukums (atbilstoši nolikumam)

Nominācijas pretendents
vārds, uzvārds/
organizācija/ jauniešu
neformālā grupa
vecums
skola, klase vai
organizācija
e-pasta adrese
tālruņa numurs
Nominācijas piešķiršanas pamatojums
*pamatojiet, kādēļ tieši šo pretendentu iesakāt izsludinātajam konkursam, nosauciet konkrētas
aktivitātes, pasākumus, projektus, kādos pretendents piedalījies, pievietojiet foto vai video un
raksturojiet šo cilvēku atbilstoši nolikumam. Miniet, ja pretendents ir ieguvis godalgas, kā arī
aprakstiet to nozīmīgumu.
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Datums______________________
Iesniedzējs un pretendents ar parakstiem apliecina, ka:
1. ir iepazinušies un piekrīt konkursa “Lielvārdes novada jauniešu gada balva” nolikumam;
2. pieteikumā norādītā informācija, tai skaitā personas dati, ir precīzi un patiesi.
Iesniedzēja paraksts________________________________/____________________/
vārds, uzvārds
Pretendenta paraksts________________________________/____________________/
vārds, uzvārds
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