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“Valmieras Jauniešu gada balva 2017”
NOLIKUMS
Vispārējie noteikumi

1.

“Valmieras Jauniešu gada balva 2017” – balvu pasniegšanas ceremonija, kurā īpaša uzmanība
tiek pievērsta jauniešu, pašvaldības, NVO un apvienību īstenotajām aktivitātēm, kas veicinājušas
jaunatnes politikas attīstību Valmierā.

2.

Pasākuma “Valmieras Jauniešu gada balva 2017” mērķis ir atbalstīt, izcelt un novērtēt
jauniešu īstenotās aktivitātes Valmierā, godināt jauniešus un jauniešu atbalstītājus, kas
pašaizliedzīgi darbojušies, iesaistījušies un veicinājuši jaunatnes politikas attīstību Valmierā,
sekmējot jaunatnes dzīves kvalitātes paaugstināšanu visdažādākajās ar jaunatni saistītajās jomās,
kā arī motivēt citus to darīt.

3.

Pasākumā “Valmieras Jauniešu gada balva 2017” tiek piešķirtas balvas 13 nominācijās:
3.1.„Gada jaunietis”;
3.2.„Gada jauniešu organizācija/apvienība”;
3.3.„Gada “zaļākais” jaunietis”;
3.4.„Gada vieta jauniešiem”;
3.5.„Gada jauniešu lieldraugs”;
3.6.„Gada pasākums jauniešiem”;
3.7.„Gada ķeza”;
3.8.„Gada skolēnu domnieks”;
3.9.„Gada izaugsme”;
3.10. „Gada debija”;
3.11. „Gada jaunatnes darbinieks”;
3.12. „Gada jauniešu projekts”;
3.13. “Gada Brīvprātīgā darba veicējs”

Organizatori
Pasākumu “Valmieras Jauniešu gada balva 2017” organizē Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda”,
Valmieras Jauniešu dome, sadarbojoties ar izglītības iestāžu skolēnu/studentu pašpārvaldēm,
jauniešu organizācijām, apvienībām, uzņēmējiem (atbalstītājiem), Valmieras Izglītības pārvaldi un
Valmieras pilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju.

Pretnedentu izvirzīšana
4.

Uz 3. punktā minētajām nominācijām personas, organizācijas un organizētos pasākumus var
izvirzīt:
4.1. jebkura skolēnu/studentu pašpārvalde;
4.2. jebkura Valmierā esoša jauniešu apvienība vai organizācija;
4.3. skolu un interešu izglītības darbinieki;
4.4. vismaz 3 jauniešu grupa vecumā no 13-25 gadiem, kas mācās Valmierā un darbojas
kādā no Valmierā esošajām jauniešu organizācijām.

5.

Izvirzot nomināciju, ir jānorāda tā persona, kura ir nominēta vai pilnvarota saņemt balvu.

6.

Izvirzot nomināciju, iesniedzējs iesniedz Valmieras Jauniešu domei pieteikuma anketu
(1.pielikums). Var pievienot arī pielikumus (bildes, video).

7.

Pieteikumus sūtīt uz e-pastu kristine.lace@valmiera.edu.lv, līdz 2017. gada 17.novembrim.

8.

Nominācijās “Gada jaunietis”, “Gada “zaļākais” jaunietis”, “Gada vieta jauniešiem”, “Gada
jauniešu lieldraugs”, “Gada jaunatnes darbinieks” balsojumam netiek izvirzīti iepriekšējā gada
uzvarētāji.
Pretendentu izvirzīšanas kritēriji

9. Valmieras Jauniešu gada balva tiek piešķirta šādās nominācijās pēc šādiem kritērijiem:
9.1.„Gada jaunietis” – jaunietis vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kurš sevi apliecinājis ne tikai
sportā un mācībās, bet arī aktīvi iesaistījies citās jomās, piemēram, sabiedriskajā darbā pilsētas
un skolas labā, izpaudies mākslā, aktīvi darbojies nevalstisko organizāciju sektorā u.c.
9.2.„Gada jaunatnes organizācija/apvienība” – organizācija/apvienība, kas visaktīvāk
darbojusies un sevi pierādījusi šajā gadā, pašaizliedzīgi darbojušies, iesaistījušies un
veicinājuši jaunatnes politikas attīstību Valmierā, sekmējot jaunatnes dzīves kvalitātes
paaugstināšanu.

9.3.„Gada “zaļākais” jaunietis” – 13-25 gadus vecs ekoloģiski domājošs jaunietis, kurš ar
savām darbībām to ir pierādījis.
9.4.„Gada vieta jauniešiem” – jauniešiem pievilcīga iestāde vai atpūtas vieta Valmierā vai tās
apkārtnē.
9.5.„Gada jauniešu lieldraugs” – uzņēmums vai individuāls cilvēks, kas aktīvi atbalstījis jauniešus un
jauniešu pasākumus.
9.6. „Gada pasākums jauniešiem” – pasākums, kura mērķauditorija ir jaunieši un kurš noticis pēdējo
12 mēnešu laikā Valmierā.
9.7. „Gada ķeza” – problēma vai negatīva rakstura notikums, kurš ietekmējis Valmieras jauniešus.
9.8.„Gada skolēnu domnieks” – kādas Valmieras skolas skolēnu domes/pašpārvaldes aktīvs
dalībnieks, kurš devis lielu ieguldījumu skolas dzīves uzlabošanā un jaunatnes politikas attīstībā.
9.9.„Gada izaugsme” – kāda organizācija/apvienība/pašpārvalde vai kāds to loceklis, kurš gada laikā
veicis vislielāko lēcienu attīstībā, parādot savu vēlmi uzlabot jauniešu dzīvi Valmierā un īstenojot
jaunatnes politikas idejas.
9.10. „Gada debija” – organizācijas/apvienības/pašpārvaldes vai kāda to locekļa pirmreizējs veikums,
kas uzlabojis Valmieras jauniešu dzīvi, devis tai, kādu labumu un/vai veiksmīgi popularizējas
jaunatnes politikas attīstību un idejas Valmierā.
9.11. „Gada jaunatnes darbinieks” – Valmieras izglītības iestāžu, Valmieras pilsētas pašvaldības
iestāžu vai struktūru, organizāciju darbinieks, kas ikdienā strādājot ar jauniešiem, ir pozitīvi tos
motivējis iesaistīties jaunatnes politikā, pievērsties aktīvam un pilnvērtīgam, interesantam
dzīvesveidam, kā arī palīdzējis uzlabot jauniešu dzīvi Valmierā.
9.12. „Gada jauniešu projekts” – projekts, kas norisinājies Valmierā, un tajā iesaistījušies jaunieši
no Valmieras.
9.13. “Gada Brīvprātīgā darba veicējs” – tiek izvirzīts jaunietis, kurš atbilst konkursa “Gada
brīvprātīgais Valmierā!” prasībām.
Vērtēšanas kārtība
10. Elektroniskais balsojums par pretendentiem tiek organizēts, sākot no 2017.gada 21.novembra līdz
2017.gada 1.decembrim.
Norises vieta un laiks
11. “Valmieras Jauniešu gada balva 2017” svinīgā ceremonija tiek organizēta 2017.gada 7.decembrī.

Apbalvojuma piešķiršanas kārtība
12. Apbalvojuma „Valmieras Jauniešu gada balva 2017” atribūts ir atzinības raksts un piemiņas
balva.
13. Apbalvojuma „Valmieras Jauniešu gada balva 2017” saņēmējus apstiprina Valmieras Jauniešu
dome.

