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"JAUNIESU GADA NOSLEGUMA PASAKUMS 2019"

NOLIKUMS

Pasakums merkis
Apzinat Daugavpils  novada aktivos jaunie§us, jaunie§u grupas un jaunatnes politikas atbalstltajus,
veicinot viqu aktivli lldzdalfou sabiedriskaja dzive, brlvpratlgaja darba un popularizejot individualo
talantu pilnveido 5anu.

Uzdevumi
•     veicinat   jauniesu   iesaisti5anos   neformalas   izglfthas   pasakumos   novada,   nacionala   un

starptautiska meroga;
•     nov5rt5t jaunie§u lldzdarbo§anos sabiedriskas dzives uzlabo§ana Daugavpils novada;
•     aktivizet jaunie5u iniciatlvu Daugavpils novada;
•    veicinat pagasta parvalzu atbalstu, iestazu un uzp5meju atbalstu jaunie§u iniciativam.

Organizators
Daugavpils novada Izgllfroas p5rvalde

Norises vieta un laiks
Daugavpils novada kultlras centrs "Varpa", 2020.gada 10.janvan plkst.18.00.

Pieteik§anas konku rsam
Konkursam var pieteikties lldz 2019.gada 30.decembrim,  iestitot pieteikuma veidlapas un pieteikt(
pretendentu foto.

Dalibnieki
•     Daugavpils novadajaunie§i vecuma no 13 lldz 25 gadiem;
•     Daugavpils novada pagastu jaunatnes lietu atbildigie;
•     Daugavpils novada iestades;
•     Daugavpils novada uzl}5m5ji.

Nominacijas

1.   GADA BRIVPRATIGAIS 2019
Jaunietis, kas aktivi iesaistas brivpratlga darba pasakumos pa§valdfoa vai/un valsts meroga:

•     iesaistas brivpratlga darba pasakumos sava pagasta, novada un/vai valstI;
•     sniedz  ieguldijumu  brivpratlga  darba  attistfoa  un  popularize§anas  pagasta,  novadj

un/vai valstl;
•     iegulda savus personlgos unikalus talantus un prasmes brTvpratlgaja darba;
•     sakraiis 2019.gada laika vairak neka 100 brivpratiga darba stundas.



 
 

2. GADA JAUNIETIS 2019 

Jaunietis, kurš aktīvi piedalās pašvaldības sabiedriskajā dzīvē un ir kā paraugs citiem 

jauniešiem pašvaldībā: 

 iesaistās neformālās izglītības pasākumos pašvaldības vai/un valsts vai/un starptautiskā 

mērogā; 

 izstrādā un īsteno vietēja un/vai starptautiska mēroga jauniešu projektus, jauniešu 

iniciatīvas; 

 piedalās jaunatnes organizāciju, vai citu biedrību un nodibinājumu darbībā vietējā, 

valsts un/vai starptautiskā mērogā; 

 iesaistās pašvaldības un valsts jaunatnes politiku ietekmējošu lēmumu izstrādē un 

pieņemšanas procesā; 

 līdzdarbojas pasākumu un dažādu jauniešu iniciatīvu organizēšanā Daugavpils novadā. 

 

3. GADA AKTĪVĀKAIS PAGASTS DARBĀ AR JAUNATNI 2019 

Pagasts, kura jaunieši pēdējā gada laikā aktīvi iesaistījušies dažāda mēroga pasākumos, 

forumos, sabiedriskajā dzīvē un brīvprātīgajā darbā: 

 pēdējā gada laikā aktīvi piedalās jauniešu projektos, pasākumos, forumos, semināros 

pagasta, novada un/vai valsts līmenī; 

 veicina jauniešu un brīvprātīgā darba kustību savā pagastā; 

 sadarbojas ar pagasta, novada un valsts iestādēm savu iniciatīvu īstenošanā un kopīgu 

sadarbības projektu rīkošanā; 

 aktīvi iesaista jaunus cilvēkus jauniešu kustībā. 

 

4. GADA JAUNATNES LIETU ATBILDĪGAIS 2019 

Jaunatnes lietu atbildīgais, kas atbildīgi pilda savu darbu un kalpo kā paraugs kolēģiem novadā 

darbā ar jaunatni: 

 atbalsta jauniešu iniciatīvas savā pagastā; 

 rosina jaunu pieeju izmantošanu jauniešu motivēšanā un iesaistē sabiedriskajā dzīvē un 

brīvprātīgā darba kustībā; 

 izrāda iniciatīvu un vēlmi iegūt jaunas zināšanas par darbu ar jaunatni un jauniešu 

motivēšanu un iesaistīšanu; 

 sadarbojas ar citiem jaunatnes darbiniekiem, iestādēm un NVO jaunatnes darba 

veicināšanā; 

 personīgais ieguldījums un jauninājumu ieviešana jaunatnes darba īstenošanā. 

 

Veicināšanas balvas 

 Ar pateicības rakstiem tiks apbalvoti aktīvie jaunieši (pa 1 no katra pagasta), kas neuzvarēja 

nominācijā Gada brīvprātīgais 2019 vai Gada jaunietis 2019; 

 Ar pateicības rakstiem tiks apbalvotas jauniešiem draudzīgākās iestādes un uzņēmēji, kas 

atbalsta jauniešu iniciatīvas, veicina sadarbību ar jauniešiem, kā arī organizē brīvprātīgā darba 

vietas.  

 

Konkursa izsludināšana un pieteikumu iesniegšana  

 paziņojumu par konkursu, konkursa nolikumu un pieteikuma veidlapas publicē Daugavpils 

novada mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv un Daugavpils novada jaunatnes lapā sociālajos 

tīklos - https://www.facebook.com/DNjaunatne/?ref=bookmarks;  

http://www.daugavpilsnovads.lv/
https://www.facebook.com/DNjaunatne/?ref=bookmarks


 
 pieteikuma veidlapas un pretendentu foto ir iespējams iesniegt elektroniski sūtot uz e-pastu: 

olesja.nikitina@dnd.lv  līdz 30.decembrim.;  

 pieteikumu var iesniegt jebkura fiziska vai juridiska persona. 

 

Konkursa norises kārtība 

 piecu dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām konkursa organizatori sasauc 

koleģiālo darba grupu, kuras uzdevums ir papildināt, komentēt un izvērtēt saņemtās pieteikumu 

anketas savu kompetenču ietvaros un izvirza uzvarētājus katrā nominācijā;  

 Nominācijā “Gada jaunatnes lietu atbildīgais 2019” pretendentus izvirza Daugavpils novada 

domes Izglītības pārvalde; 

 izvirzītie pretendenti un iesniedzēji tiek uzaicināti uz pasākumu „DAUGAVPILS NOVADA 

JAUNIEŠU GADA NOSLĒGUMA PASĀKUMU 2019” 2020.gada 10.janvārī, kur tiek 

pasniegti atzinības raksti, apliecinājumi un piemiņas balvas. 

 

  

mailto:olesja.nikitina@dnd.lv


 
“JAUNIEŠU GADA NOSLĒGUMA PASĀKUMS 2019” 

IESNIEGTO PIETEIKUMU UZSKAITES VEIDLAPA 

 

Nominācija  Skaits 

Gada brīvprātīgais 2018  

Gada jaunietis 2018  

Gada aktīvākais pagasts darbā ar jaunatni  

 

VEICINĀŠANAS BALVAS 

Aktīvs jaunietis  

Jauniešiem draudzīgākās iestādes un 
uzņēmumi  

(var būt vairāki) 

 

  



 
 

PIETEIKUMS 

“JAUNIEŠU GADA NOSLĒGUMA PASĀKUMS 2019” 

NOMINĀCIJA: GADA JAUNIETIS 2019 

 
Vārds, Uzvārds  
Vecums  
Pagasts  
Dalība jauniešu aktivitātēs 
pagasta/novada/valsts mērogā 
(uzskaitiet un aprakstiet kādos 
jauniešu pasākumos jaunietis ir 
piedalījies, kāda bija viņa loma katra 
konkrētā pasākumā, kā viņš 
iesaistījies sagatavošanās procesā) 

 

Ieguldījums brīvprātīgā darba 
popularizēšanā (aprakstiet cik 
aktīvi  un kādā veidā jaunietis ir 
iesaistījies brīvprātīgajā darbā un tā 
popularizēšanā, kādu brīvprātīgo 
darbu veicis) 

 

Dalība projektos, semināros, 
apmācībās, diskusijās (miniet, 
kādos projektos, semināros, 
apmācībās un diskusijās jaunietis ir 
iesaistījies pēdējā gada laikā, kas 
saistīti ar jauniešu politiku, jauniešu 
uzņēmējdarbību, brīvprātīgo darbu 
un aprakstiet jaunieša ieguvumus 
piedaloties konkrētajās aktivitātēs 
un pienesumu citiem jauniešiem 
pagastā un novadā)  

 

Jaunieša personīgās prasmes un 
rakstura īpašības (sniedziet 
jaunieša raksturojumu un miniet 
personīgās prasmes, hobijus un 
intereses, kas ļauj jaunietim aktīvi 
iesaistīties jauniešu politikas 
attīstībā, iedvesmot darboties savus 
vienaudžus) 

 

  



 
PIETEIKUMS 

“JAUNIEŠU GADA NOSLĒGUMA PASĀKUMS 2019” 

NOMINĀCIJA: GADA BRĪVPRĀTĪGAIS 2019 

 
Vārds, Uzvārds  
Vecums  
Pagasts  
Brīvprātīgā darba joma, kurā 
jaunietis prioritāri darbojies 
pēdējā gada laikā (aprakstīt 
brīvprātīgā darba jomu, kurā 
jaunietis iesaistījies visaktīvāk, 
piem., sociālais darbs, darbs ar 
bērniem un jauniešiem, sports, utt., 
kā arī uzskaitiet brīvprātīgā darba 
veikšanas vietas) 

 

Darbi un pienākumi, kurus 
jaunietis veicis brīvprātīgā 
darba ietvaros (uzskaitiet 
jaunieša pienākumus, kurus 
jaunietis pildīja veicot konkrētu 
brīvprātīgo darbu) 

 

Uzskaitiet jaunieša iegūtās 
prasmes un iemaņas veicot 
brīvprātīgo darbu (aprakstiet 
kādu pienesumu ir devis jaunietim 
konkrēts brīvprātīgais darbs, kādas 
prasmes un iemaņas jaunietis ir 
apguvis un pilnveidoji)  

 

Brīvprātīgā darba veikšanas 
regularitāte (aprakstiet, cik bieži 
jaunietis ir veicis brīvprātīgo darbu 
un cik brīvprātīgā darba stundas ir 
ieguvis gada laikā) 

 

Jaunieša personīgās prasmes un 
rakstura īpašības (sniedziet 
jaunieša raksturojumu un miniet 
personīgās prasmes, hobijus un 
intereses, kas ļauj jaunietim veikt 
konkrēto brīvprātīgo darbu) 

 

  



 
  PIETEIKUMS 

“JAUNIEŠU GADA NOSLĒGUMA PASĀKUMS 2019” 

NOMINĀCIJA: GADA AKTĪVĀKAIS PAGASTS DARBĀ AR JAUNATNI 

  
Pagasts  
Dalība jauniešu aktivitātēs 
pagasta/novada/valsts mērogā 
(uzskaitiet un aprakstiet kādos 
jauniešu pasākumos jaunieši ir 
piedalījusies vai organizējuši, kāda 
bija viņu loma katra konkrētā 
pasākumā, kā viņi iesaistījies 
sagatavošanās procesā) 

 

Ieguldījums brīvprātīgā darba 
popularizēšanā (aprakstiet cik 
aktīvi  un kādā veidā pagasts un 
jaunieši ir iesaistīti brīvprātīgajā 
darbā un tā popularizēšanā, kādas 
brīvprātīgā darba jomas prioritāri 
tiek atbalstītas) 

 

Dalība projektos, semināros, 
apmācībās, diskusijās (miniet, 
kādos projektos, semināros, 
apmācībās un diskusijās jaunieši ir 
iesaistījušies pēdējā gada laikā, kas 
saistīti ar jauniešu politiku, jauniešu 
uzņēmējdarbību, brīvprātīgo darbu 
un aprakstiet jaunieša ieguvumus 
piedaloties konkrētajās aktivitātēs 
un pienesumu citiem jauniešiem 
pagastā un novadā)  

 

Pasākumu organizēšana (kādus 
pagasta un novada mēroga 
pasākumus jaunieši ir organizējuši, 
miniet pasākuma mērķus, 
mērķauditoriju un pienesumu katrai 
konkrētais sabiedrības grupai, kā arī 
ieguldījumu katra jaunieša personīgo 
prasmju un iemaņu attīstīšana, kas 
iesaistījās pasākumu organizēšanas 
procesā)  

 

Iesaistīšanās un dalība citu 
pagastu, novada un valsts 
mēroga pasākumos (uzskaitiet, 

 



 
kādos pasākumos jaunieši ir ņēmuši 
dalību pēdējā gada laikā, pasākuma 
mērķi, ieguvumus, kurus jauniešiem 
sniedza dalība šajos pasākumos un 
aktivitātēs) 

Sadarbība ar pagasta pārvaldi 
(novērtējiet sadarbību ar pagasta 
pārvaldi, aprakstot pagasta 
pārvaldes iesaisti jaunatnes kustībā 
pagasta mērogā, sniegto atbalstu 
jauniešu iniciatīvām. Miniet 
konkrētus piemērus) 

 

Projektu īstenošana (uzskaitiet, 
kādus jauniešu projektus pagasta 
jaunieši ir realizējuši pēdējā gada 
laikā un/vai ir īstenojuši kā 
sadarbības partneri. Miniet projekta 
mērķi, mērķauditoriju, rezultātus) 

 

 
 


