Ikšķiles novada konkursa
„Gada jaunietis 2020”
NOLIKUMS
I.

VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1.1. Ikšķiles novada konkursa „Jauniešu gada balva” (turpmāk tekstā – Konkurss) organizētājs ir
Ikšķiles novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība), Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles novads,
LV-5052, reģistrācijas Nr.90000013714.
1.2. Pašvaldība izsludina Konkursu, publicējot informāciju Pašvaldības interneta mājaslapā
www.ikskile.lv un mājaslapā jauniešiem www.ikjauniesi.lv.
II.
KONKURSA MĒRĶIS
2.1. Veicināt Ikšķiles novada jauniešu izaugsmi, novērtējot viņu sasniegumus.
III.
KONKURSA UZDEVUMI
3.1. Apzināt aktīvākos Ikšķiles novada jauniešus un izvērtēt viņu personīgos sasniegumus un
sasniegumus novada attīstībai.
3.2. Popularizēt jauniešu paveikto, aktualizēt un palielināt jauniešu iniciatīvu un līdzdalību novada
sabiedriskajā dzīvē.
3.3. Sniegt atzinīgu pašvaldības novērtējumu, apbalvojot jauniešus.
IV.
KONKURSA NORISES VIETA UN LAIKS
4.1. Pieteikumu iesniegšana no 2020.gada 9.decembra līdz 2020.gada 21.decembrim.
4.2. Konkursa noslēguma pasākums notiks attālināti facebook tiešsaistē 2020.gada 30.decembrī.
V.
KONKURSA DALĪBNIEKI
5.1. Konkursam var pieteikt jaunieti, kura dzīvesvieta deklarēta Ikšķiles novada administratīvajā
teritorijā, vai Ikšķiles novadā esošas izglītības iestādes izglītojamo vecumā no 13 līdz 25 gadiem,
kurš atbilst kādai no konkursa nominācijām.
VI.
KONKURSA NOMINĀCIJAS
6.1. GADA BRĪVPRĀTĪGAIS
6.1.1. Nominācijas pretendenti – jaunieši, kas ir veikuši brīvprātīgo darbu Ikšķiles novadā.
6.1.2. Kritēriji:
6.1.2.1. brīvprātīgajā darbā reģistrēto nostrādāto stundu skaits;
6.1.2.2. veiktā darba apjoms un nozīmīgums;
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6.1.2.3. sava darba, prasmju un iemaņu ieguldījums pasākumu un projektu norisē;
6.1.2.4. brīvprātīgo darbu dažādība.
6.2. GADA JAUNIEŠU PROJEKTS
6.2.1. Nominācijas pretendenti – jaunieši, kas 2020.gadā ir realizējuši projektu „Ikšķiles novada
jauniešu projektu konkurss” ietvaros.
6.2.2. Kritēriji:
6.2.2.1. projekta norises kvalitāte;
6.2.2.2. projekta idejas nozīmīgums sabiedrībai;
6.2.2.3. tieši un netieši iesaistīto dalībnieku skaits projektā;
6.2.2.4. projekta rezultātu nozīmīgums.
6.3. GADA JAUNIETIS
6.3.1. Nominācijas pretendenti – jaunieši, kas 2020.gadā ir bijuši sabiedriski visaktīvākie.
6.3.2. Kritēriji:
6.3.2.1. ieguldījums aktivitātēs, darbojoties skolas parlamentā, Ikšķiles novada jauniešu padomē,
jauniešu organizācijās, neformālā jauniešu grupā vai Ikšķiles jauniešu centrā;
6.3.2.2. realizētā projekta „Ikšķiles novada jauniešu projektu konkursa” ietvaros kvalitāte;
6.3.2.3. dalība starptautiskos projektos, pārstāvot Ikšķiles novadu, vai dalība pašvaldības īstenotos
projektos;
6.3.2.4. sasniegumi mācībās un/vai sportā, un/vai mūzikā, un/vai mākslā, un/vai zinātnē, un/vai
uzņēmējdarbībā, un/vai tehnoloģijās;
6.3.2.5.
pretendenta īstenotās iniciatīvas Ikšķiles novada daudzpusīgā attīstībā.
VII.
PAPILDNOTEIKUMI
7.1. Nominācijas piešķir par 2019.gada decembra mēneša un 2020.gada aktivitātēm.
7.2. Pretendentiem jāatbilst vismaz diviem izvirzītajiem vērtēšanas kritērijam, 6.3.punkta nominācijas
pretendentiem - vismaz trīs.
7.3. Konkursa noslēguma pasākumā atsevišķi no Konkursa nominācijām pasniedz arī piemiņas balvas
par iesaisti jauniešu centra, jauniešu padomes un jaunatnes organizāciju darbības nodrošināšanā
un aktivitāšu organizēšanā. Pretendentus izvirza Ikšķiles novada pašvaldības jaunatnes lietu
speciālists sadarbībā ar jaunatnes darbinieku.
VIII.
KONKURSA PIETEIKUMU IESNIEGŠANA
8.1. Pieteikuma veidlapas ir pieejamas
elektroniski
www.ikskile.lv un www.ikjauniesi.lv
vai tās var saņemt Pašvaldībā.
8.2. Pieteikumu var iesniegt:
8.2.1. Jebkura fiziska persona vecumā no 13 gadiem;
8.2.2. jebkura juridiska persona, t.sk., pašvaldības iestādes;
8.2.3. nevalstiskās organizācijas.
8.3. Pieteikums Konkursam jāiesniedz no 2020.gada 9.decembra līdz 2020.gada 21.decembrim
klātienē Pašvaldībā vai parakstītu, sūtot uz e-pastu ikjauniesi@ikskile.lv
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IX. KONKURSA UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA UN APBALVOŠANA
9.1. Saņemtos pieteikumus izvērtē un uzvarētājus katrā nominācijā nosaka Pašvaldības izpilddirektora
apstiprināta komisija (turpmāk – Komisija) 5 cilvēku sastāvā un pieaicinātie eksperti (pēc
nepieciešamības).
9.2. Komisijai ir tiesības jebkuru nominācijas pretendenta pieteikumu izskatīt citas nominācijas ietvaros, ja tas
atbilst nominācijas kritērijiem.
9.3. Nomināciju “Gada brīvprātīgais”, “Gada jauniešu projekts” un “Gada jaunietis” uzvarētājiem
pasniedz Atzinības rakstu, piemiņas balvu un dāvanu.
9.4. Punktā 7.3. minētajiem pretendentiem pasniedz Atzinības rakstu un piemiņas balvu.
9.5. Katrā nominācijā var noteikt tikai vienu uzvarētāju, izņemot nominācijā „Gada jauniešu projekts”.
Nominācijā “Gada jauniešu projekts” var uzvarēt 2 jaunieši, ja viņi 2020.gadā kopā ir realizējuši projektu
„Ikšķiles novada jauniešu projektu konkursa” ietvaros, šajā gadījumā Atzinības raksts un dāvana pienākas
katram.
9.6. Komisijai ir tiesības piešķirt vienu veicināšanas balvu. Balvas ieguvējam pasniedz Atzinības rakstu un
dāvanu.
9.7. Visus nomināciju pretendentus ielūdz uz Konkursa noslēguma pasākumu 2020.gada 30.decembrī.
9.8. Atbildīgā persona par Konkursu: Ikšķiles novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālists, e-pasts
einars.deribo@ikskile.lv, tālrunis 29854280.
X. PAŠVALDĪBAS TIESĪBAS
10.1. Pieteikuma veidlapā norādītos iesniedzēja un pretendenta personas datus apstrādāt Konkursa
mērķim.
10.2. Publicēt informāciju par Konkursā pieteiktajiem pretendentiem (pretendenta vārdu, uzvārdu kopā ar
citu pieteikuma veidlapā norādīto informāciju) pašvaldības mājaslapā www.ikskile.lv, jauniešu mājaslapā
www.ikjauniesi.lv, informatīvajā izdevumā “Ikšķiles vēstis” un sociālajos kontos (facebook.com,
twitter.com, instagram.com, youtube.com).
10.3. Uzņemt fotogrāfijas un video materiālus noslēguma pasākumā un publicēt Pašvaldības mājaslapā
www.ikskile.lv, jauniešu mājaslapā www.ikjauniesi.lv, informatīvajā izdevumā “Ikšķiles vēstis” un
sociālajos kontos (facebook.com, twitter.com, instagram.com, youtube.com).

