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TUKUMA NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE 

Reģistrācijas Nr.90009190616 

Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 

tālrunis 63123503, 29423615, fakss 63125097 

e-pasts: izglitiba@tukums.lv     www.tip.edu.lv 

A P ST I P R I N U 

Tukuma novada  

Izglītības pārvaldes vadītājs  

_______________ N. Rečs 

2019.gada 27.novembrī 

 

NOLIKUMS 
Tukumā 

 

Konkursa “Tukuma novada gada jaunietis 2019” nolikums 
 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas  

likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 

73.panta pirmās daļas 1.punktu un  

Jaunatnes likuma 5.panta  

septītās daļas 6.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Konkursa “Tukuma novada gada jaunietis 2019” (turpmāk – konkurss) nolikums (turpmāk – 

nolikums) nosaka konkursa mērķi, uzdevumus, norises vietu, laiku, pieteikšanās kārtību,  

vērtēšanas kritērijus un  apbalvošanas kārtību, atbildību un drošības noteikumus. 

2. Konkursu organizē Tukuma novada Izglītības pārvaldes Multifunkcionālais jaunatnes 

iniciatīvu centrs (turpmāk – konkursa organizators). 

II. Konkursa mērķis, uzdevumi un dalībnieki 

3. Konkursa mērķis ir veicināt Tukuma novada jauniešu izaugsmi, novērtējot viņu 

sasniegumus. 

4. Konkursa uzdevumi ir: 

4.1.apzināt aktīvākos un uzņēmīgākos Tukuma novada jauniešus un izvērtēt viņu sasniegumus 

novada attīstībai; 

4.2.popularizēt jauniešu paveikto, aktualizēt un vairot jauniešu iniciatīvu un līdzdalību Tukuma 

novada sabiedriskajā dzīvē; 

4.3. sniegt atzinīgu pašvaldības novērtējumu, apbalvojot aktīvākos un uzņēmīgākos Tukuma 

novada jauniešus. 

5. Konkursā piedalās Tukuma novada jaunieši no 13 līdz 25 gadiem (turpmāk – dalībnieks). 

III. Konkursa norises laiks un vieta 

6. Pieteikumu iesniegšana konkursam līdz 2020.gada 6.janvārim plkst.16.00. 

7. Konkursa noslēguma pasākums notiek 2020.gada 31. janvārī (laiks un vieta tiks precizēta). 
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IV. Konkursa noteikumi un pieteikšanās kārtība 

8. Pieteikumu konkursam (pieteikuma veidlapa nolikuma 1.pielikumā) iesniedz elektroniski, 

nosūtot uz e-pastu: izglitiba@tukums.lv , vai papīra formā, iesniedzot Tukuma novada 

Izglītības pārvaldē, Šēseles ielā 3, Tukumā, LV-3101, līdz 2020. gada 6.janvārim plkst.16.00. 

9. Pieteikumu var iesniegt personiski dalībnieks, viņa vecāki, draugi, skolotāji, nevalstisko 

organizāciju pārstāvji, sabiedriskās organizācijas, pašvaldības iestāde. 

10. Iesniedzot pieteikumu, dalībnieki piekrīt, ka konkursa ietvaros var tikt filmēti vai fotografēti 

konkursa publicitātes veicināšanai bez atlīdzības. Konkursa publicitātes mērķis ir informatīvi 

izglītojošs, lai informētu sabiedrību par darbu ar jaunatni Tukuma novadā. 

11. Konkursam iesniegtos pieteikumus vērtē žūrija 5 cilvēku sastāvā – 3 Tukuma novada 

Jaunatnes lietu komisijas pārstāvji un 2 jaunieši no citiem novadiem. 

13. Konkursa žūrijas pieņemtie lēmumi ir galīgi un neapstrīdami. 

V. Vērtēšanas kritēriji un apbalvošanas kārtība 

14. Konkursa dalībnieki tiek vērtēti trīs vecuma grupās: 

14.1. vecumā no 13-15 gadiem;  

14.2.vecumā no 16-18 gadiem; 

14.3. vecumā no 19-25 gadiem. 

15. Konkursa dalībnieku sniegums tiek vērtēts tikai 2019.gada ietvaros. 

16. Konkursa žūrija vērtē dalībniekus pēc šādiem kritērijiem: 

16.1. dalībnieks iedvesmojis vienaudžus ar savu piemēru; 

16.2. dalībnieks ir veicis brīvprātīgo darbu; 

16.3. dalībnieks ir darbojies skolēnu pašpārvaldē vai biedrībā, vai jauniešu organizācijā vai 

neformālā interešu grupā; 

16.4. dalībnieks ir izstrādājis un īstenojis projektus, iniciatīvas, kā arī strādājis ar sponsoru 

piesaisti pasākumiem; 

16.5. dalībnieks ir iesaistījies valsts un pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā; 

16.6. dalībnieks ir iesaistījies kultūras, sporta sabiedrisko pasākumu organizēšanā un 

īstenošanā; 

16.7. dalībnieks ir piedalījies starptautiskos jauniešu projektos; 

16.8. dalībnieks ir piedalījies Tukuma novada tēla veidošanā un attīstībā; 

16.9. dalībnieks veido pozitīvu jaunieša tēlu. 

17. Dalībnieki veido datorprezentāciju līdz 5 min., kurā atspoguļo savu darbību, talantus, 

sasniegumus u.tml., atbilstoši nolikuma vērtēšanas kritērijiem. Konkursa dalībnieki klātienē 

prezentē savu prezentāciju žūrijai. Par prezentācijas norises laiku un vietu žūrija informē 

konkursa dalībniekus līdz 2020.gada 15. janvārim. 

18. Ja jaunietis iepriekšējā gadā attiecīgajā vecuma grupā ir ieguvis titulu “Tukuma novada 

gada jaunietis”, tad šāda dalībnieka pieteikums tajā pašā vecuma grupā konkursā netiek vērtēts. 

19. Ja par dalībnieku ir sniegta nepatiesa informāciju, tad šāds pieteikums konkursā nepiedalās. 

20. Katrā vecuma grupā viens dalībnieks, kurš saskaņā ar žūrijas vērtējumu ir ieguvis lielāko 

punktu skaitu, iegūst titulu “Tukuma novada gada jaunietis 2020”, kā arī tiek apbalvots ar 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes diplomu un balvām. 
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VI. Atbildība un drošības noteikumi 

21. Visiem dalībniekiem konkursa norises laikā un vietā jāievēro konkursa organizatoru 

izvirzītās un šajā nolikumā minētās prasības. 

22. Katrs konkursa dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un nepieciešamo 

medikamentu lietošanu. 

23. Dalībniekiem konkursa norises vietā ir jāievēro personīgā un citu konkursa dalībnieku 

drošība, kā arī apkārtējās vides tīrības un kārtība. 

24. Konkursa organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības, kā arī 

ievēro Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1388 “Kārtība, kādā 

nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” noteiktās 

prasības. 
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Pielikums Nr.1 

 

Konkursa “Tukuma novada gada jaunietis 2019” 
PIETEIKUMS 

INFORMĀCIJA PAR IESNIEDZĒJU 

Iesniedzējs Atzīmēt atbilstošo: 

        �            personīgi pats pretendents 

        �            pretendenta vecāks 

        •            pretendenta draugs 

        �            pretendenta skolotājs 

        �            izglītības iestāde 

        �            nevalstiskā organizācija 

        �            sabiedriskā organizācija 

        �            pašvaldības iestāde 

        •            cits____________________ 

Iesniedzēja Vārds/Uzvārds vai Nosaukums   

Iesniedzēja kontaktinformācija Kontaktpersonas Vārds, Uzvārds: 

Tālrunis: 

E-pasta adrese: 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU 

Vārds, Uzvārds   

Pretendenta kontaktinformācija Tālrunis: 

E-pasta adrese: 

Saite uz kādu no sociālo tīklu profiliem: 

Facebook.com 

Instagram.com 

u.c. 

Pretendenta dzimšanas dati 

(datums/mēnesis/gads) 

 

  

Vecuma grupa, kurā pretendents/te tie pieteikts: •    vecumā no 13-15 gadiem 

•    vecumā no 16-18 gadiem 

•    vecumā no 19-25 gadiem 
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Pamatojums, kāpēc jaunietis būtu pelnījis titulu „Tukuma novada gada jaunietis 

2019”: 

  

Piemēram: Iedvesmo citus ar savu piemēru. Brīvprātīgā darba darītājs, darbs 

organizācijā. Iniciatīvas. Iesaistījies Valsts un pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā. 

Iesaistījies pasākumu īstenošanā. Starptautiskā pieredze. Piedalījies savas pilsētas/novada 

tēla veidošanā un attīstībā. Kvalitatīva dzīvesveida un laika pavadīšanas popularizēšana. 

Radošā izpausme (radošās darbnīcas, teātra nodarbības, izstāžu veidošana) u.c. 

  

Iesniedzot šo pieteikumu, nepilngadīgie dalībnieki apliecina, ka dalībnieku vecāki vai 

likumiskie pārstāvji ir informēti par dalībnieka dalību konkursā.  

 

Iesniedzot šo pieteikumu, dalībnieki apliecina, ka pamatojoties uz Fizisko personu datu 

aizsardzības likumu 7.panta pirmo daļu, dalībnieki vai nepilngadīgu dalībnieku vecāki vai 

likumiskie pārstāvji piekrīt, ka konkursa laikā dalībnieki var tikt fotografēti un/vai filmēti un 

materiāli var tikt izmantoti konkursa publicitātei. 

 

Sagatavoja: ____________________________ 

Tālrunis: __________________ 
2019.gada ________________ 

 

 
Iesniegt elektroniski līdz 2020.gada 6.janvārim plkst.16.00, nosūtot uz e-pastu: 

izglitiba@tukums.lv vai iesniedzot papīra formā Tukuma novada Izglītības pārvaldē, Šēseles 

iela 3, Tukumā. 

 


