KONKURSA NOLIKUMS
“STOPIŅU NOVADA JAUNIEŠU GADA BALVA 2020”
1. Konkursa mērķis
Apzināt Stopiņu novada aktīvos jauniešus, veicinot viņu aktīvu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē
un popularizējot individuālu talantu pilnveidošanu.
2. Konkursa uzdevumi
● veicināt jauniešu iesaistīšanos pasākumos un brīvprātīgajā darbā;
● aktualizēt jauniešu sasniegumus;
● aktivizēt jauniešu iniciatīvu Stopiņu novadā;
● motivēt jauniešus iesaistīties vietējās, reģionālās sabiedriskās aktivitātēs, akcijās un
pasākumos.
3. Konkursa organizatori
Konkursu organizē Stopiņu novada dome un Stopiņu novada Jauniešu dome.
4. Konkursa norises vieta un laiks
Konkursa “Stopiņu novada Jauniešu gada balva 2020” pretendentu pieteikšana no 2021.
gada 7.janvāra līdz 2021. gada 7. februārim.
Konkursa “Stopiņu novada Jauniešu gada balva 2020” pilnā reportāža iznāk marta pirmajā
nedēļā un tiks ievietota sociālajos tīklos.
5. Konkursa dalībnieki
Konkursā var tikt pieteikti Stopiņu novada jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem.
6. Konkursa nominācijas un dalībnieku vērtēšanas kritēriji
Konkursā tiek vērtētas aktivitātes un pasākumi, kas īstenoti 2020. gadā.
Konkursam var pieteikt jaunieti šādās nominācijās:
6.1. Gada jaunietis
Kritēriji:
● aktīvi veicis brīvprātīgo darbu Stopiņu novadā;
● līdzdarbojies pasākumu un dažādu jauniešu iniciatīvu organizēšanā Stopiņu novadā;
● iesaistījies neformālās izglītības pasākumos un aktivitātēs Stopiņu novadā, valsts
un/vai starptautiskā mērogā;
● iesaistījis citus jauniešus brīvprātīgajā darbā, pasākumos un iniciatīvās Stopiņu
novadā, valsts un/vai starptautiskā mērogā;
● piedalās jaunatnes organizāciju vai citu biedrību un nodibinājumu darbībā vietējā,
valsts un/vai starptautiskā mērogā;
● veido pozitīvu jaunieša tēlu.
● interešu izglītības pulciņi
6.2. Gada brīvprātīgais
Kritēriji - veicis brīvprātīgo darbu Stopiņu novadā, ņemot vērā brīvprātīgā darba:

● apjomu un nozīmīgumu sabiedrībai;
● prasmju un iemaņu ieguldījumu pasākumu un projektu norisē;
● dažādību.
6.3. Jaunietis savai skolai
Kritēriji:
● ar iniciatīvu darbojas savas skolas pašpārvaldē;
● organizējis vairākus skolas pasākumus vai projektus;
● veido pozitīvu jaunieša tēlu.
6.4. Gada sportists
Kritēriji:
● dalība sporta dzīvē Stopiņu novadā;
● piedalīšanās sporta sacensībās, popularizējot Stopiņu novada vārdu Latvijā un/vai
pasaulē;
● iegūtās vietas sporta sacensībās (skaits, godalgas u.c.).
6.5. Gada mūziķis vai mākslinieks
Kritēriji:
● dalība kultūras, mākslas/mūzikas dzīvē Stopiņu novadā;
● piedalīšanās konkursos un skatēs, popularizējot Stopiņu novada vārdu Latvijā un/vai
pasaulē;
● iegūtās vietas kultūras, mākslas/mūzikas konkursos un skatēs (skaits, godalgas u.c.).
7. Konkursa pieteikumu iesniegšana
7.1. Informācija par konkursu, konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa tiek publicētas
Stopiņu
novada
mājas
lapā
http://stopini.lv/
un
sociālajos
tīklos:
https://www.facebook.com/JauniesiStopini/
un
https://www.facebook.com/stopinunovadapasvaldiba/
7.2. Pieteikuma veidlapu nepieciešams aizpildīt līdz 2021. gada 7. februārim elektroniski
izveidotajā pieteikumu formā, kas tiks publicēta reizē ar konkursa izsludināšanu iepriekš
minētajās interneta vietnēs.
7.3. Pieteikumu var iesniegt:
● fiziska persona vecumā no 15 gadiem;
● juridiska persona (pašvaldības iestāde, kapitālsabiedrība, uzņēmums u.c.);
● nevalstiska organizācija.
7.4. Konkursā var pieteikt vienu jaunieti vairākām nominācijām, sagatavojot atsevišķu
pieteikumu par katru no nominācijām.
8. Konkursa pieteikumu vērtēšana
8.1. Pēc pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām tiek organizēta pieteikumu izvērtēšanas
1. kārta, kuras rezultātā tiek izvēlēti labākie pretendenti katrā no nominācijām.
8.2. Katras nominācijas labākie pretendenti tiek aicināti uz 2. kārtu, kurā katrs no
izvirzītajiem jauniešiem sniedz prezentāciju (līdz 3 minūtēm), kurā atspoguļo savu darbību,
talantus un sasniegumus atbilstoši nolikuma kritērijiem. Prezentācijas notiks attālināti un
tās tiks ierakstītas.

8.3. Prezentācijas, kas tiek veidotas 2. vērtēšanas kārtai, tiek prezentētas attālināti caur
video konferenci vērtēšanas komisijai trīs dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas
termiņa beigām - 10. februārī.
Konkursa pieteikumus vērtē īpaši izveidota vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir viens
Stopiņu novada:
● domes pārstāvis;
● izglītības iestādes pārstāvis;
● sporta jomas pārstāvis;
● kultūras, mākslas/mūzikas pārstāvis
● radošo attīstības centru pārstāvis;
● jaunietis.
9. Konkursa apbalvošana un noslēguma reportāža
Konkursa apbalvošana notiks personīgi sazinoties ar uzvarētājiem un balva tiks pasniegta
ievērojot epidemioloģiskās drošības likumus. Process tiks filmēts. Pateicības dalībniekiem
varēs saņemt Stopiņu novada domes ēkā, precīzāka informācija tiks sniegta personīgi
sazinoties ar dalībniekiem. Reportāža tiks ievietota sociālajos tīklos marta sākumā.
10. Konkursa vērtēšanas komisijas tiesības un pienākumi:
● konkursa komisija var lūgt paskaidrojumus pieteikuma iesniedzējam;
● strīdus gadījumā konkursa komisijai ir tiesības pieprasīt no pieteicēja ar parakstu
apstiprinātu apliecinājumu par darbu veikšanu vai dalību konkrētā pasākumā vai
projektā;
● komisijai ir tiesības lemt par pieteikuma neizskatīšanu, ja tas neatbilst konkursa
nolikuma prasībām.
Nolikumu sagatavoja : Luīze Utāne
Stopiņu novada Jauniešu domes vadītāja
Tālrunis: 22005518
E-pasts: luizeutane@gmail.com

