Konkursa
“Kandavas novada Gada jaunietis 2020”
Nolikums
Konkursa mērķis:
Apzināt Kandavas novada aktīvos jauniešus, veicinot viņu aktīvu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē,
popularizējot individuālu talantu pilnveidošanu.
Uzdevumi:
 veicināt jauniešu iesaistīšanos aktivitātēs un pasākumos, brīvprātīgajā darbā,
 aktualizēt jauniešu sasniegumus,
 aktivizēt jauniešu iniciatīvu Kandavas novadā.
Organizē:
Kandavas Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs ”Nagla” sadarbībā ar Kandavas novada
Izglītības pārvaldi.
Norises vietas un laiki:
1. „Gada jaunietis 2020” pretendentu pieteikšana no 2021.gada 4.janvāra līdz 2021.gada 29. janvārim
plkst. 12:00;
2. Jauniešu tikšanās ar žūriju 2021. gada 10. februārī no plkst. 14:00 ZOOM platformā, kurā žūrijas
locekļi uzdos jaunietim precizējošus jautājumus par jaunieša prezentāciju vai iesniegto veidlapu;
3. Apbalvošanas ceremonija notiks Kandavas novada kultūras nama mazajā zālē, Lielā ielā 28, Kandavā,
2021.gada 12. februārī plkst. 18:00.
Dalībnieki:
Kandavas novada jaunieši (13-25gadi).
Konkursa dalībnieku pieteikšanas un vērtēšanas kritēriji:
Kritēriji vecuma grupā no 13 -15 gadiem:







veicis ārpusskolas aktivitātes, veicis brīvprātīgo darbu (talkās, sakopšanas darbos);
piedalījies jauniešu programmās vai projektos;
iesaistījies kultūras, sporta un sabiedriskajos pasākumos;
piedalījies vietējā mēroga, Latvijas un starptautiskos konkursos, sacensībās;
aktīvi iesaistījies kādā no interešu izglītības pulciņiem;
veido pozitīvu jaunieša tēlu – priekšzīmīga uzvedība, cieņa, tolerance.
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Kritēriji vecuma grupā no 16 -18 gadiem:








iesaistījies neformālajā izglītībā, veicis brīvprātīgo darbu;
piedalījies projektos, jauniešu programmās, kā arī iniciatīvās;
piedalījies jaunatnes organizāciju, kā arī citu biedrību, nodibinājumu darbībā;
iesaistījies kultūras, sporta un sabiedrisko pasākumu organizēšanā un īstenošanā;
piedalījies vietējā mēroga un starptautiskos konkursos, sacensībās;
aktīvi iesaistījies kādā no interešu izglītības mācību iestādēm (sporta, mākslas, mūzikas, deju);
veido pozitīvu jaunieša tēlu – priekšzīmīga uzvedība, cieņa, tolerance.

Kritēriji vecuma grupā no 19 -25 gadiem:







iesaistījies neformālajā izglītībā, veicis brīvprātīgo darbu;
izstrādājis un īstenojis projektus, kā arī iniciatīvas;
piedalījies jaunatnes organizāciju, kā arī citu biedrību, nodibinājumu darbībā;
iesaistījies valsts un pašvaldību jaunatnes politikā;
iesaistījies kultūras, sporta un sabiedrisko pasākumu organizēšanā un īstenošanā;
piedalījies
starptautiskos
jauniešu
projektos,
piedalījies
vietējā
mēroga
starptautiskos konkursos;
 veido pozitīvu jaunieša tēlu – priekšzīmīga uzvedība, cieņa, tolerance.

un

Konkursa izsludināšana un pieteikumu iesniegšana:
1. Paziņojumu par konkursu, konkursa nolikumu un pieteikuma veidlapas publicē Kandavas novada, Izglītības
pārvaldes un MJIC “Nagla” mājas lapā,
2. Pieteikuma veidlapas var aizpildīt elektroniski vai saņemt Kandavas Multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu
centrā ”Nagla”,
3. Pieteikumu var iesniegt personiski pretendents, viņa vecāki, draugi, skolotāji, NVO pārstāvji, sabiedriskas
organizācijas,
4. Pieteikumu konkursam jāiesniedz Kandavas Multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā ”Nagla” Zīļu
ielā 2, Kandavā vai elektroniski, nosūtot e-pastā jcnagla@inbox.lv līdz 2021. gada 29. janvārim plkst.
12:00.
Konkursa norises kārtība:
1. Pretendents veido video vizītkarti 3 min. garumā pastāstot par sevi (vārds, uzvārds, vecums, dzīvesvieta),
kādi ir bijuši 2020.gada personiskie panākumi (personālizstāde, iegūts X apbalvojums, pabeigta Y
skola/pulciņš; dalība Z konkursā, aktivitātē), kas konkrēti izdarīts 2020. gada laikā (palīdzēts organizēt
pasākumu, vadīts projekts, sakopta vide, izveidots X objekts), kāds ieguldījums veikts Kandavas novadā
(dalība talkā, apmeklēti pasākumi, popularizēts novads ar saviem panākumiem), kāda iesaiste darbā ar
jaunatni (jauniešu centrs, biedrība, citas biedrības un nodibinājumi);
2. Jaunieša prezentācija ar 5 bildēm, kurās ir redzams jaunietis veicot savus sasniegumus (piem., piedalījies
Award, kādā projektā, talkā, vadījis kādu aktivitāti, vai konkursā), jāiesūta līdz 2021.gada 5.februāra plkst.
18:00 sūtot uz e-pastu jcnagla@inbox.lv norādot “Gada jaunietis 2020”,
3. Pretendentu tikšanās ar žūriju norisināsies 2021.gada 10.februārī no plkst. 14:00 – 16:00 ZOOM platformā,
kurā žūrijai būs iespēja uzdot precizējošus jautājumus jaunietim.
4. Jauniešus vērtē kompetenta žūrija piecu cilvēku sastāvā, kas izvērtē iesniegtos pieteikumus un
prezentācijas, izvirza labāko jaunieti katrā vecuma grupā: 13-15 gadiem, 16-18 gadiem, 19-25gadiem.
Žūrija var noteikt katrā vecuma grupā speciālu nomināciju pēc saviem ieskatiem;
5. Izvirzītie konkursa dalībnieki tiek uzaicināti uz konkursa „Gada jaunietis 2020” noslēguma pasākumu
2021.gada 12. februārī plkst. 18:00 Kandavas kultūras nama mazajā zālē. Kā arī, pasākumu būs
iespējams skatīties tiešsaistē mūsu Facebook lapā – Jauniešu centrs “Nagla”.
Konkursa komisijas tiesības un pienākumi:
1. Konkursa komisija var lūgt paskaidrojumus pieteikuma iesniedzējam.
2. Komisijai ir tiesības lemt par pieteikuma neizskatīšanu, ja tas neatbilst konkursa nolikuma prasībām.
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Nolikumu sagatavoja:
Ilze Gotfrīda
Kandavas Multifunkcionālā jaunatnes
iniciatīvu centra ”Nagla” vadītāja
ilze.gotfrida@kandava.lv
www.jcnagla.lv
Laura Kristīne Anšance
Kandavas Multifunkcionālā jaunatnes
iniciatīvu centra ”Nagla” jaunatnes darbiniece
jcnagla@inbox.lv
www.jcnagla.lv
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PIETEIKUMS
Konkursam
“Kandavas novada Gada jaunietis 2020”
Pretendenta vārds, uzvārds, vecums:

Pretendenta e-pasta adrese, tālruņa numurs:

Pretendenta adrese:

Pretendenta sociālie tīkli:

Apraksts
(Pamatojiet, kādēļ izvirzāt šo pretendentu! Iesakām aprakstu veidot atbilstoši vērtēšanas kritērijiem,
kas atrodami konkursa nolikumā! Atgādinājums – uzsvars uz aktivitātēm un sasniegumiem 2020.
gadā!)
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Pieteikuma iesniedzējs:
Vārds, uzvārds:
Nodarbošanās:
Darba vieta vai mācību iestāde:
Tālrunis, e-pasts:

Datums:

Ar parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija atbilst patiesībai

paraksts

paraksta atšifrējums
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Žūrijas vērtēšanas lapa
Konkursam
“Kandavas novada Gada jaunietis 2020”
vecuma grupā 13 – 15 gadiem
Pretendenta vārds, uzvārds:
Žūrijas locekļa vārds, uzvārds:
Vērtēšanas kritērijs

Punkti

Veicis ārpusskolas aktivitātes, veicis brīvprātīgo darbu (talkās,
sakopšanas darbos):
 Veicis brīvprātīgo darbu un palīdzējis to organizēt
 Palīdzējis ikdienas darbos
 Nav piedalījies brīvprātīgajā darbā

2
1
0

Piedalījies jauniešu projektos vai programmās:
 Aktīvi darbojies jauniešu projektos nacionālajā līmenī, guvis
atzinību
 Darbojies un palīdzējis jaunatnes projektos vietējā mērogā
 Piedalījies jaunatnes pasākumos, aktivitātēs
 Nav piedalījies
Iesaistījies kultūras, sporta, sabiedriskajos pasākumos:

3
2
1
0

 Palīdzējis organizēt Kandavas novada (pagasta) kultūras, sporta
pasākumus, aktīvās atpūtas u.c.
 Piedalījies un iesaistījies Kandavas novada (pagasta) kultūras,
sporta pasākumos, aktīvā atpūtā u.c.
 Nav piedalījies
Piedalījies vietējā mēroga, Latvijas vai starptautiskos konkursos,
sacensībās:
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 Piedalījies starptautiskos konkursos, sacensībās
 Piedalījies Latvijas mēroga konkursos, sacensībās
 Piedalījies vietēja mēroga sacensībās
 Nav piedalījies
Aktīvi iesaistījies kādā no interešu izglītības pulciņiem:

3
2
1
0

 Ir aktīvi piedalījies interešu izglītības pulciņos
 Ir aktīvi piedalījies, bet šobrīd pametis
 Nav piedalījies

1
0

2
1
0

Veido pozitīvu jaunieša tēlu – priekšzīmīga uzvedība, cieņa,
tolerance:
 Pozitīva uzvedība, pozitīvs jaunieša tēls, balstoties pēc
iesniegtās atsauksmes un sociālajiem tīkliem
 Laba uzvedība, bet jāpiestrādā pie jaunieša tēla
 Jāpiestrādā pie uzvedības un sava jaunieša tēla veidošanas
Piezīmes:
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2
1
0

Kopā:

Iegūtie punkti

Žūrijas vērtēšanas lapa
Konkursam
“Kandavas novada Gada jaunietis 2020”
vecuma grupā 16 – 18 gadiem
Pretendenta vārds, uzvārds:
Žūrijas locekļa vārds, uzvārds:
Vērtēšanas kritērijs

Punkti

Iestājies neformālajā izglītībā, veicis brīvprātīgo darbu:
 Organizējis brīvprātīgo darbu, neformālās izglītības aktivitātes citiem
jauniešiem
 Veicis brīvprātīgo darbu un palīdzējis to organizēt, piedalījies
neformālās izglītības aktivitātēs
 Piedalījies neformālās izglītības pasākumos, apmācībās, brīvprātīgajā
darbā
 Nav piedalījies brīvprātīgajā darbā
Piedalījies jauniešu projektos vai programmās, kā arī iniciatīvās:
 Palīdzējis izstrādāt projektus, kā arī iniciatīvas
 Piedalījies projektos, kā arī iniciatīvās
 Nav piedalījies
Iesaistījies kultūras, sporta, un sabiedrisko pasākumu organizēšanā un
īstenošanā:
 Palīdzējis organizēt un īstenot Kandavas novada (pagasta) kultūras,
sporta pasākumus, aktīvās atpūtas u.c.
 Piedalījies un iesaistījies Kandavas novada (pagasta) kultūras, sporta
pasākumos, aktīvā atpūtā u.c.
 Nav piedalījies
Piedalījies jaunatnes organizāciju, kā arī citu biedrību, nodibinājumu darbībā:
 Aktīvi darbojies jauniešu organizācijās un/vai biedrībā, nodibinājumā
 Iesaistījies jaunatnes organizācijā, biedrībā, nodibinājumā
 Nav piedalījies
Piedalījies vietējā mēroga, Latvijas vai starptautiskos konkursos, sacensībās:
 Piedalījies starptautiskos konkursos, sacensībās
 Piedalījies Latvijas mēroga konkursos, sacensībās
 Piedalījies vietēja mēroga sacensībās
 Nav piedalījies
Aktīvi iesaistījies kādā no interešu izglītības mācību iestādēm:
 Pabeidzis vai aktīvi apmeklē kādu no interešu izglītības mācību
iestādēm
 Ir sācis, bet pametis kādu no interešu izglītības mācību iestādēm
 Nav piedalījies
Veido pozitīvu jaunieša tēlu – priekšzīmīga uzvedība, cieņa, tolerance:
 Pozitīva uzvedība, pozitīvs jaunieša tēls, balstoties pēc iesniegtās
atsauksmes un sociālajiem tīkliem
 Laba uzvedība, bet jāpiestrādā pie jaunieša tēla
 Jāpiestrādā pie uzvedības un sava jaunieša tēla veidošanas
Piezīmes:
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Kopā:

Iegūtie punkti

Žūrijas vērtēšanas lapa
Konkursam
“Kandavas novada Gada jaunietis 2020”
vecuma grupā 19 – 25 gadiem
Pretendenta vārds, uzvārds:
Žūrijas locekļa vārds, uzvārds:
Vērtēšanas kritērijs

Punkti

Iesaistījies neformālajā izglītībā, veicis brīvprātīgo darbu:
Organizējis brīvprātīgo darbu, neformālās izglītības aktivitātes,
pasākumus, dalījies ar savām zināšanām un prasmēm
 Veicis brīvprātīgo darbu un palīdzējis to organizēt, piedalījies
neformālās izglītības aktivitātēs
 Piedalījies neformālās izglītības pasākumos, apmācībās, brīvprātīgajā
darbā
 Nav piedalījies brīvprātīgajā darbā
Izstrādājis un īstenojis projektus, kā arī iniciatīvas:
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 Izstrādājis un īstenojis projektus, kā arī iniciatīvas
 Piedalījies un palīdzējis izstrādāt projektus, kā arī iniciatīvas
 Nav izstrādājis un īstenojis projektus, kā arī iniciatīvas
Iesaistījies kultūras, sporta, un sabiedrisko pasākumu organizēšanā un
īstenošanā:

2
1
0

 Organizējis Kandavas novada (pagasta) kultūras, sporta pasākumus,
aktīvās atpūtas u.c.
 Piedalījies un iesaistījies Kandavas novada (pagasta) kultūras, sporta
pasākumos, aktīvā atpūtā u.c.
 Nav piedalījies
Piedalījies jaunatnes organizāciju, kā arī citu biedrību, nodibinājumu darbībā:

2

 Aktīvi darbojies jauniešu organizācijās, biedrībās vai nodibinājumos,
organizējis pasākumus
 Palīdzējis jaunatnes organizācijās, biedrībās vai nodibinājumos
 Piedalījies jaunatnes organizācijās, pasākumos, aktivitātēs
 Nav piedalījies
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2
1
0

1
0

2
1
0

Piedalījies starptautiskos jauniešu projektos, piedalījies vietējā mēroga un
starptautiskos konkursos, sacensībās:
 Piedalījies starptautiskos konkursos, sacensībās, jauniešu apmaiņās
 Piedalījies Latvijas mēroga konkursos, sacensībās
 Piedalījies vietēja mēroga sacensībās
 Nav piedalījies
Iesaistījies valsts un pašvaldību jaunatnes politikā:

 Iesaistījies valsts un pašvaldību jaunatnes politiku ietekmējošu lēmumu
pieņemšanas procesā (dalība novada vai pašvaldības diskusijās, dalība
domes sēdēs)
 Nav iesaistījies jaunatnes politikā
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Iegūtie punkti

Veido pozitīvu jaunieša tēlu – priekšzīmīga uzvedība, cieņa, tolerance:
 Pozitīva uzvedība, pozitīvs jaunieša tēls, balstoties pēc iesniegtās
atsauksmes un sociālajiem tīkliem
 Laba uzvedība, bet jāpiestrādā pie jaunieša tēla
 Jāpiestrādā pie uzvedības un sava jaunieša tēla veidošanas
Piezīmes:
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Kopā:
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