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Talsu novada skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju  

jauniešu apvienības “TAS.ES” konkurss 

“Labākā jauniešu organizācija 2022” 
 

NOLIKUMS 
 

Pasākumu organizēšanā jāievēro Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumu Nr.662 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības - 
https://likumi.lv/ta/id/326513-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai. 

Dalība norisēs ir brīvprātīga. Vecākiem/izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem sadarbībā ar 

pedagogiem ir pienākums raudzīties, lai izglītojamais neapmeklē nodarbību vai pasākumu, ja viņam ir kādas 

akūtas veselības problēmas vai saslimšanas pazīmes. 

Pasākumā iesaistītās puses seko līdzi aktuālajai informācijai un ievēro konkrētajā brīdī spēkā esošās 

epidemioloģiskās un sanitāri higiēniskās prasības, tādējādi ir iespējamas atkāpes no nolikuma, t.sk. pasākuma 

atcelšana, par ko tiek paziņots atsevišķi. 

 

MĒRĶIS 
Atbalstīt un popularizēt jauniešu pilsoniskās līdzdalības un sabiedriskās dzīves 

organizēšanai nepieciešamo kompetenču pilnveidi. 

 

UZDEVUMI 

1. Rosināt skolēnu pašpārvaldes un jauniešu organizācijas izvērtēt gada laikā īstenotās 

aktivitātes jaunatnes jomā. 

2. Motivēt jauniešu interesi un izpratni par drošas un draudzīgas vides pieejamību. 

3. Popularizēt darba ar jaunatni nozīmi un turpināt aizsākto tradīciju saglabāšanu. 

4. Izvērtēt iesniegtos darbus. 

5. Izteikt atzinību skolēnu pašpārvaldēm un jauniešu organizācijām par ieguldījumu 

jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā. 

 

ORGANIZATORI 

6. Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Talsu novada Jaunatnes lietu 

konsultatīvo padomi. 

 

DALĪBNIEKI 
7. Talsu novada skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju pārstāvji. 

 

NORISE 

8. Konkurss norisinās divās kārtās: 

8.1. Konkursa 1. kārta norisinās līdz 20.05.2022. 

8.2. Konkursa 2. kārta norisinās līdz 31.10.2022. 

9. Dalībniekiem jāpiedalās abās konkursa kārtās. 

10. Konkursa 1. kārtā iesniegtie darbi konkursa noslēgumā tiks publicēti Talsu novada 

skolēnu pašpārvalžu un jauniešu apvienības “TAS.ES” YouTube kontā. 

 

NORISES KĀRTĪBA 

11. PIRMĀS kārtas norise: 

11.1. Dalībnieki sagatavo video klipu par tēmu “Droša un draudzīga vide man līdzās”, 

video klipā atklājot savas organizācijas vidi (piedāvātās iespējas dzīvot drošā un 

draudzīgā organizācijas vidē, savstarpējās attiecības organizācijā, skolā, pārvaldē, 

pagastā, apkārtējā sabiedrībā. Kas, kādi cilvēki apkārtējā vidē palīdz to nodrošināt?); 

11.2. Video klipa saturs, norise, forma, efekti u.c. ir pašu autoru brīva izvēle; 

11.3. Ja video klipā plānots izmantot audio celiņus jeb mūziku, jāņem vērā, ka drīkst 

izmantot tikai "free license" mūziku, kuru neaizsargā autortiesības "©". Mūzikas 
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meklēšanā iesakām izmantot http://ej.uz/bezmaksas_muzika vai arī 

www.soundcloud.com; 

11.4. Video klipa garums ir līdz 5 minūtēm; 

11.5. Video klipa formāts – avi., mpg., wmv., mp4; 

11.6. Sagatavoto video klipu augšupielādē kādā no failu glabāšanas vietnēm (piem.: 

failiem.lv, Google Drive u.c.); 

11.7. Klipa iesniedzējs ir atbildīgs par to, ka iesniedz darbu, kas atbilst LR likumdošanas 

normām. 
12. OTRĀS kārtas norise: 

12.1. Aizpilda konkursa pretendenta raksturojuma veidlapu (Pielikums Nr.3). 

 

PIETEIKŠANĀS 

13. Pieteikumi dalībai konkursā jāiesūta e-pastā: dana.steinberga@talsi.lv: 

13.1. konkursa 1. kārtai līdz 20.05.2022. (Pielikums Nr.1); 

13.2. konkursa 2. kārtai līdz 31.10.2022. (Pielikums Nr.2). 

 

VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA 

14. Konkursa pieteikumus izvērtēs Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvā padome 

(turpmāk – Komisija). 

15. Vērtēšanas kritērijus skatīt Pielikumā Nr.4. 

16. Vienāda punktu skaita gadījumā noteicošais ir Komisijas priekšsēdētājas viedoklis. 

17. Konkursa dalībnieki tiks apbalvoti jauniešu gada noslēguma pasākumā “Ko sēsi, to 

pļausi” 2022. gada decembrī. 

 

 
Šteinberga, 28355770 

dana.steinberga@talsi.lv 
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Pielikums Nr.1 

Konkursa „Labākā jauniešu organizācija 2022” 

PIETEIKUMS 1. konkursa kārtai 

(pēdējais iesūtīšanas datums 20.05.2022.) 

 

“Labākā jauniešu organizācija 2022” 

1. Ziņas par pretendentu: 

Skolēnu pašpārvaldes/jauniešu 

organizācijas nosaukums 
 

Dalībnieku skaits, kuri 

iesaistījušies video tapšanā 
 

Kontaktinformācija  

(tālrunis, e-pasta adrese, adrese) 
 

2. Saite, kur iespējams lejupielādēt video materiālu 

 

 

Iesniedzēja vārds, uzvārds, kontakttālrunis, ieņemamais amats: 

 

Datums: 
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Pielikums Nr.2 
 

Konkursa „Labākā jauniešu organizācija 2022” 

PIETEIKUMS 2. konkursa kārtai 

(pēdējais iesūtīšanas datums 31.10.2022.) 

 

“Labākā jauniešu organizācija 2022” 

1. Ziņas par pretendentu: 

Skolēnu pašpārvaldes/jauniešu 

organizācijas nosaukums 
 

Kontaktinformācija  

(tālrunis, e-pasta adrese, adrese) 
 

2. Pielikumā (atzīmēt pievienoto) 

 Aizpildīta pretendenta raksturojuma veidlapa. 

 Papildu dokumenti un informācija, kas apliecina pašpārvaldes/organizācijas darbību 

un īstenotās aktivitātes, pasākumus u.tml., apliecinājumi par sadarbību ar jaunatnes 

organizācijām un biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni vai jauniešu iniciatīvu grupām 

u.tml. 

 

Iesniedzēja vārds, uzvārds, kontakttālrunis, ieņemamais amats: 

 

Datums: 
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Pielikums Nr.3 

Konkursa “Labākā jauniešu organizācija 2022” 

PRETENDENTA RAKSTUROJUMA VEIDLAPA 

 

“Labākā jauniešu organizācija 2022” 

1. Vispārēja informācija par organizācijas darbību (darbības ilgumu, mērķiem un 

galvenajiem rīcības virzieniem un personālu, kas strādā ar jauniešiem, dokumenti 

darbības pamatojumam). 

 

2. Apraksts par galvenajām organizācijas aktivitātēm 

(informācija par aktivitātēm un to, kādai mērķauditorijai tās paredzētas). 

 

3. Informācija par jauniešu iesaisti lēmumu pieņemšanas procesā 

(kādu lēmumu pieņemšanas procesā tiek iesaistīti jaunieši, kādā veidā notiek jauniešu 

iesaiste). 

 

4. Apraksts, kāda informācija par organizācijas iespējām un aktivitātēm (un kādā 

formātā) pieejama mērķauditorijai 

(informācija par konsultāciju nodrošināšanu jauniešiem, jauniešu brīvā laika 

pavadīšanas iespējām, organizācijas iespējām un aktualitātēm sociālajos tīklos, to 

adreses). 

 

5. Apraksts, kā organizācija nodrošina sadarbību ar citām iestādēm, organizācijām  

(informācija par organizācijas vides pieejamību un darbu ar dažādām jauniešu 

grupām, organizācijas sadarbību un atbalstu). 

 

6. Informācija, kā organizācija nodrošina iespēju iesaistīties un līdzdarboties 

jauniešiem ar ierobežotām iespējām*. 

 

7. Risinājumi darbā ar jaunatni ārkārtējās situācijas laikā un pēc tās Covid-19 

ierobežojumu dēļ 

(informācija par to, kā organizācijā noritēja darbs ar jaunatni ārkārtas situācijas 

laikā – vai notika kādi pielāgoti pasākumi, kā tika sniegti atbalsta pasākumi 

jauniešiem). 

 

* Jaunieši ar ierobežotām iespējām: jaunieši ar veselības problēmām, fizisku vai garīgu invaliditāti, jaunieši, kuriem ir 

mācīšanās grūtības, sociālie, ekonomiskie vai ģeogrāfiskie šķēršļi un jaunieši ar kultūru atšķirībām. 
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Pielikums Nr.4 

Konkursa “Labākā jauniešu organizācija 2022” 

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

 

1. kārtas vērtēšanas kritēriji 

VIDEO “DROŠA UN DRAUDZĪGA VIDE MAN LĪDZĀS” 

Nr. 

p.k. 
Kritērijs 

Maksimālais 

punktu 

skaits 

18 

1. 

Atbilstība nolikuma kritērijiem (maksimālais punktu skaits – 4) 

3.1. atbilst tēmai; 1 

3.2. ievērots noteiktais laika limits; 1 

3.3. sagatavots norādītajiem parametriem; 1 

1.4. augšupielādēts failu glabāšanas vietnē; 1 

2. 

Tehniskais izpildījums (maksimālais punktu skaits – 6) 

2.1. uztveramība; 3 

2.2. kvalitāte; 3 

3. 

Video saturiskais aspekts (maksimālais punktu skaits – 8) 

3.1. idejas oriģinalitāte; 3 

3.2. sasniegtais rezultāts; 3 

3.3. dalībnieki un emocijas (izpildījums). 2 

 

2. kārtas vērtēšanas kritēriji 

PRETENDENTA RAKSTUROJUMS 

Nr. 

p.k. 
Kritērijs 

Maksimālais 

punktu 

skaits 

30 

1. 

Organizācijas darbība (maksimālais punktu skaits – 3): 

1.1. organizācija darbojas skolas/jauniešu centra ietvaros, nav 

izstrādātu dokumentu (reglaments, nolikums vai cits pamatojums) 

darbības pamatojumam; 

1 

1.2. organizācijai nav izstrādātu dokumentu (reglaments, nolikums vai 

cits pamatojums) darbības pamatojumam; 

 1.3. organizācijas darbība tiek plānota, izvirzot mērķus un uzdevumus; 

2 

1.4. organizācijai ir izstrādāts dokuments (reglaments, nolikums vai 

cits pamatojums) darbības pamatojumam; 

1.5. organizācijas darbībai tiek veidoti mērķi un uzvedumi un tās 

darbība regulāri plānota. 

3 

2. 
Organizācijas aktivitātes (maksimālais punktu skaits – 5): 

2.1. organizācijā tiek nodrošinātas brīvā laika aktivitātes; 1 
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2.2. organizācijā tiek nodrošinātas brīvā laika aktivitātes; 

2.3. tiek nodrošinātas aktivitātes dažādām jauniešu grupām, tostarp 

jauniešiem ar ierobežotām iespējām; 

3 

2.4. organizācijā tiek nodrošinātas brīvā laika aktivitātes un jaunieši 

paši iesaistās aktivitāšu organizēšanā; 

2.5. tiek nodrošinātas aktivitātes dažādām jauniešu grupām, tostarp 

jauniešiem ar ierobežotām iespējām; 

2.6. organizācijā tiek nodrošinātas konsultācijas par jauniešiem 

aktuālām tēmām. 

5 

3. 

Jauniešu iesaiste lēmumu pieņemšanas procesā (maksimālais punktu skaits – 5) 

3.1. jaunieši organizācijas ietvaros izsaka idejas pasākumu 

organizēšanai; 
1 

3.2. jaunieši organizācijas ietvaros izsaka idejas pasākumu 

organizēšanai; 

3.3. jauniešiem organizācijas ietvaros ir iespēja izteikt viedokli par 

jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanu; 

3 

3.4. jaunieši organizācijas ietvaros izsaka idejas pasākumu 

organizēšanai; 

3.5. jauniešiem organizācijas ietvaros ir iespēja izteikt viedokli un 

saņemt atbildes par jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanu; 

3.6. jauniešiem tiek dota iespēja piedalīties un izteikt viedokli iestādes 

padomes sapulcēs/pagastu pārvaldēs, ietekmēt lēmumu ar savu 

viedokli. 

5 

4. 

Pieejama kvalitatīva un atbilstošā apjomā informācija par organizācijas iespējām 

un aktivitātēm (maksimālais punktu skaits – 5) 

4.1. informācija par organizācijas iespējām un aktivitātēm ir pieejama 

organizācijas tīmekļvietnē; 
1 

4.2. informācija par organizācijas iespējām un aktivitātēm ir pieejama 

organizācijas tīmekļvietnē; 

4.3. organizācija informāciju par savām aktivitātēm izplata sociālajos 

tīklos; 

3 

4.4. informācija par organizācijas iespējām un aktivitātēm ir pieejama 

organizācijas tīmekļvietnē; 

4.5. organizācija informāciju par savām aktivitātēm izplata sociālajos 

tīklos; 

4.6. informācija par organizācijas aktivitātēm un piedāvātajām 

konsultācijām tiek izplatīta dažādām jauniešu grupām un atbilstoši to 

vajadzībām. 

5 

5. 

Sadarbības veidošana ar citām iestādēm, organizācijām (maksimālais punktu skaits 

– 5) 

5.1. vismaz divas reizes gadā notiek sadarbība ar citām iestādēm un 

pieredzes apmaiņa vai iesaistīšanās citu jauniešu organizāciju rīkotajās 

aktivitātēs; 

1 

5.2. vismaz divas reizes gadā notiek sadarbība ar citām iestādēm un 

pieredzes apmaiņa vai iesaistīšanās citu jauniešu organizāciju rīkotajās 

aktivitātēs; 

5.3. regulāra pārstāvniecība jauniešu apvienības “TAS.ES” rīkotajos 

semināros; 

3 



8 
 

5.4. regulāri notiek sadarbība ar citām iestādēm un pieredzes apmaiņa 

vai iesaistīšanās citu jauniešu organizāciju rīkotajās aktivitātēs; 

5.5. regulāra pārstāvniecība jauniešu apvienības “TAS.ES” rīkotajos 

semināros un iegūtās informācijas nodošana tālāk savā organizācijā. 

5 

6. 

Nodrošināta iekļaujoša vide dažādiem jauniešiem (maksimālais punktu skaits – 2) 

6.1. organizācija ir atvērta un pieejama jauniešiem no dažādām 

grupām; 
1 

6.2. organizācija ir atvērta un pieejama jauniešiem no dažādām 

grupām; 

6.3. organizācijas vide ir pielāgota un pieejama ikvienam jaunietim. 

2 

7. 

Risinājumi Covid-19 ierobežojumu periodā (maksimālais punktu skaits – 5) 

7.1. organizācija ir rīkojusies atbildīgi Covid-19 noteikto ierobežojumu 

dēļ un atradusi iespēju turpināt darbu ar jaunatni Covid-19 

ierobežojumu apstākļos; 

1 

7.2. organizācija ir rīkojusies atbildīgi Covid-19 noteikto ierobežojumu 

dēļ un atradusi iespēju turpināt darbu ar jaunatni Covid-19 

ierobežojumu apstākļos, kā arī pielāgojusi iepriekš plānotos pasākumus 

jauniešiem; 

3 

7.3. organizācija ir atradusi iespēju turpināt darbu ar jaunatni Covid-19 

ierobežojumu apstākļos, pielāgojusi iepriekš plānotos pasākumus 

jauniešiem; 

7.4. organizācija ir nodrošinājusi īpašus atbalsta pasākumus un 

konsultācijas jauniešiem, lai stiprinātu viņu mentālo veselību, digitālās 

prasmes, prasmes mācīties attālināti un citus inovatīvus pasākumus;  

7.5. organizācija sniegusi atbalstu dažādām jauniešu mērķa grupām, 

tostarp jauniešiem ar ierobežotām iespējām Covid-19 ierobežojumu 

laikā.  

5 

 
 

 

 


