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I. Konkursa vispārīgie jautājumi
1. Konkursa “Ropažu novada jauniešu gada balva 2021” (turpmāk – Konkurss) mērķis ir
apzināt Ropažu novada aktīvos jauniešus un viņu sasniegumus 2021. gadā, veicināt viņu
aktīvu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē un popularizēt individuālu talantu pilnveidošanu.
2. Konkursam ir šādi uzdevumi:
2.1. veicināt jauniešu iesaistīšanos pasākumos un brīvprātīgajā darbā;
2.2. veicināt jauniešu iniciatīvu Ropažu novadā;
2.3. novērtēt jauniešu sasniegumus;
2.4. motivēt jauniešus iesaistīties vietējās, reģionālās sabiedriskās aktivitātēs, akcijās un
pasākumos.
3. Konkursu organizē Ropažu novada pašvaldība un Ropažu novada Jauniešu dome.
II. Konkursa norises vieta, laiks un dalībnieki
4. Konkursa norise tiek veikta trīs daļās:

4.1. pirmā daļa - pretendentu pieteikšana notiek no 2022.gada 1.marta līdz 2022.
gada 28.martam;
4.2. otrā daļa - interviju process norisinās 2022.gada 6.aprīlī (klātienē vai
izmantojot videokonferences formātu);
4.3. trešā daļa - Konkursa noslēguma pasākums notiek Kultūras centrā “Ulbrokas
Pērle” 2022. gada 21.aprīlī, ievērojot epidemioloģiskos drošības noteikumus.
5. Konkursā var tikt pieteikti Ropažu novada jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem.
III. Konkursa nominācijas un vērtēšanas kritēriji
6. Konkursā tiek vērtētas jauniešu 2021.gada aktivitātes, pasākumi un sasniegumi.
7. Konkursam var pieteikt jaunieti 6 (sešās) nominācijās, kuras tiks vērtētas pēc
šādiem kritērijiem:
7.1. Gada jaunietis:
7.1.1. aktīvi veicis brīvprātīgo darbu vai citas aktivitātes sabiedrības labā
Ropažu novadā;
7.1.2. līdzdarbojies pasākumu un dažādu jauniešu iniciatīvu organizēšanā
Ropažu novadā;
7.1.3. iesaistījies neformālās izglītības pasākumos un aktivitātēs Ropažu novadā,
valsts vai starptautiskā mērogā;
7.1.4. iesaistījis citus jauniešus brīvprātīgajā darbā, pasākumos un iniciatīvās
Ropažu novadā, valsts vai starptautiskā mērogā;
7.1.5. piedalās jaunatnes organizāciju vai citu biedrību un nodibinājumu darbībā
vietējā, valsts vai starptautiskā mērogā;
7.1.6. veido pozitīvu jaunieša tēlu;
7.1.7. ir daudzpusīgas intereses.
7.2. Gada brīvprātīgais:
7.2.1. veicis brīvprātīgo darbu un citas aktivitātes sabiedrības labā Ropažu
novadā, ņemot vērā brīvprātīgā darba apjomu un nozīmīgumu sabiedrībai;
7.2.2. devis prasmju un iemaņu ieguldījumu pasākumu un projektu norisēs;
7.2.3. veido sociāli aktīva un izpalīdzīga jaunieša tēlu.
7.3. Jaunietis Ropažu novada skolai:
7.3.1. labas un teicamas sekmes;
7.3.2. ar iniciatīvu darbojas savas skolas pašpārvaldē;
7.3.3. organizējis vairākus skolas pasākumus vai projektus;
7.3.4. pārstāvējis skolu dažādos konkursos, skatēs, sacensībās vai olimpiādēs un
ieguvis labus rezultātus;
7.3.5. veido pozitīvu jaunieša tēlu.

7.4. Gada sportists:
7.4.1. dalība sporta dzīvē Ropažu novadā;
7.4.2. piedalīšanās sporta sacensībās, popularizējot Ropažu novada vārdu Latvijā
vai pasaulē;
7.4.3. iegūtas vietas sporta sacensībās (skaits, godalgas u.c.).
7.5. Gada mākslinieks:
7.5.1. dalība kultūras, mākslas dzīvē Ropažu novadā;
7.5.2. piedalīšanās konkursos un skatēs, popularizējot Ropažu novada vārdu
Latvijā vai pasaulē;
7.5.3. iegūtās vietas kultūras, mākslas konkursos un skatēs (skaits, godalgas
u.c.).
7.6. Gada mūziķis:
7.6.1. dalība kultūras vai mūzikas pasākumos Ropažu novadā;
7.6.2. piedalīšanās konkursos un skatēs, popularizējot Ropažu novada vārdu
Latvijā vai pasaulē;
7.6.3. iegūtās vietas kultūras vai mūzikas konkursos un skatēs (skaits, godalgas
u.c.).
IV. Konkursa pieteikuma iesniegšana
8. Informācija par Konkursu, nolikums un pieteikuma veidlapa (pielikumā) tiek publicēta
Ropažu novada mājas lapā un sociālajos tīklos.
9. Pieteikuma veidlapu nepieciešams aizpildīt līdz 2022.gada 28.martam, kas tiks
publicēta reizē ar Konkursa izsludināšanu.
10. Pieteikumu var iesniegt:
10.1.
10.2.
10.3.

fiziska persona vecumā no 18 gadiem;
juridiska persona (pašvaldības iestāde, kapitālsabiedrība, uzņēmums u.c.);
nevalstiska organizācija.

11. Konkursā var pieteikt vienu jaunieti vairākām nominācijām, iesniedzot atsevišķu
pieteikumu par katru no nominācijām.
V. Konkursa pieteikumu vērtēšana
12. Pēc pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām, tiek organizēta pieteikumu izvērtēšanas
pirmā daļa, kuras rezultātā tiek izvēlēti labākie pretendenti katrā no nominācijām.
13. Katras nominācijas labākie pretendenti tiek aicināti uz otro daļu, 2022.gada 6.aprīlī,
kurā ikviens no izvirzītajiem jauniešiem prezentē savu darbību, talantus un sasniegumus
atbilstoši nolikuma kritērijiem (līdz 3 minūtēm).

14. Konkursa pieteikumus vērtē Vērtēšanas komisija, kuru apstiprina ar Izglītības,
jaunatnes lietu, kultūras un sporta departamenta lēmumu. Vērtēšanas komisija lēmumu
pieņem ar balsu vairākumu. Vērtēšanas komisijas sastāvā ir viens Ropažu novada:
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.
14.7.
14.8.

izglītības departamenta pārstāvis;
izglītības iestādes pārstāvis;
sporta jomas pārstāvis;
kultūras, mākslas pārstāvis;
kultūras, mūzikas pārstāvis;
radošās attīstības vai multifunkcionālo centru pārstāvis;
jaunatnes lietu speciālists;
jauniešu domes pārstāvis.

15. Par Vērtēšanas komisijas lēmumu var iesniegt sūdzību Izglītības, jaunatnes lietu,
kultūras un sporta departamentā.
VI. Konkursa noslēguma ceremonija
16. Konkursa vērtēšanas rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana notiek Kultūras
centrā “Ulbrokas Pērle”.
17. Uz Konkursa rezultātu paziņošanu un uzvarētāju apbalvošanu tiek aicināti visi otrās
kārtas pretendenti un to viesi (pasākumā ieeja tikai ar ielūgumiem).
18. Konkursa apbalvošanas izdevumi tiek finansēti no Jaunatnes lietu budžeta.
19. Konkursa pretendenti un uzvarētāji var tikt fotografēti un filmēti konkursa noslēguma
ceremonijas laikā un šie foto un video materiāli var tikt izvietoti Ropažu novada
pašvaldības tīmekļa vietnē (https://www.ropazi.lv/), sociālā tīmekļa vietnē
(https://www.facebook.com/RopazuNovadaPasvaldiba)
un
(https://www.facebook.com/JauniesiStopini/), kā arī pašvaldības informatīvajā izdevumā
“Tēvzemīte”.
VII. Konkursa vērtēšanas komisijas tiesības un pienākumi
20. Konkursa vērtēšanas komisija var lūgt paskaidrojumus vai papildus dokumentāciju
no pieteikuma iesniedzēja.
21. Nepieciešamības gadījumā Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības pieprasīt no
pieteicēja ar parakstu apstiprinātu apliecinājumu par darbu veikšanu vai dalību konkrētā
pasākumā vai projektā.
22. Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības lemt par pieteikuma neizskatīšanu, ja tas
neatbilst Konkursa nolikuma prasībām.
Ropažu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

V.Paulāne

Pielikums
Ropažu novada pašvaldības domes
09.02.2022. iekšējiem noteikumiem
“Konkursa “Ropažu novada jauniešu
gada balva 2021” nolikums”
______________________________________________________
(personas vārds, uzvārds, informācija par pieteicēju (vecāks,
skolotājs utt.)/nosaukums)

________________________________________________
(adrese/juridiskā adrese)

_________________________________________
(tālruņa numurs, e-pasts)

Ropažu novada pašvaldībai
Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras
un sporta departamentam
Iesniegums par dalību konkursā “Ropažu novada jauniešu gada balva 2021”
Piesaku ________________________ (pretendenta vārds, uzvārds) konkursam “Ropažu
novada

jauniešu

gada

balva

2021”

šādā

nominācijā:

____________________________________. Pretendenta kontaktinformācija (ja tāda ir
pieejama):
__________________________________________________________________
Pievienoju klāt šādus dokumentus, kas apliecina, ka ____________________
(pretendenta vārds, uzvārds) ir piedalījies 2021.gada aktivitātēs, pasākumos vai ir
sasniedzis panākumus, kas saistīti ar pieteikto nomināciju:
1.
2.
3.
4.

Konkursa dalībnieka atbilstības pamatojums:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Ar šo es apliecinu, ka esmu ieguvis piekrišanu no augstāk minētā pretendenta (ja
pretendents ir jaunāks par 18 gadiem, tad piekrišanu no šī pretendenta vecāka vai
likumiskā pārstāvja) šī pretendenta personas datu nodošanai Ropažu novada pašvaldībai
un personas datu apstrādei atbilstoši Konkursa “Ropažu novada jauniešu gada balva
2021” nolikumam.
Iesniegumā norādītie personas dati tiks apstrādāti Ropažu novada pašvaldības personas
datu apstrādes nolūkam: Konkursa “Ropažu novada jauniešu gada balva 2021”
pretendentu un iesniedzēju uzskaite. Ar Ropažu novada pašvaldības datu privātuma
politiku un informāciju par Ropažu novada pašvaldības veikto personas datu apstrādi
var iepazīties Ropažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē https://www.ropazi.lv/ sadaļā
“Privātuma politika".
Paraksts, datums, vieta…………

