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I.Vispārīgie jautājumi
Konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju interesi par brīvprātīgo darbu, sekmēt
iedzīvotāju iesaistīšanos un popularizēt brīvprātīgā darba veikšanu Talsu novadā.
Konkursu organizē Talsu novada fonds un Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs.
Brīvprātīgo darbs šī Konkursa izpratnē ir laika un prasmju ziedojums sabiedriski
lietderīgiem mērķiem. Brīvprātīgo darbs ir visā pasaulē atzīts un populārs veids, kā
iedzīvotāji, pēc savas brīvas gribas, bez finansiālās ieinteresētības, iesaistās
sabiedriskajā dzīvē un pārveido, uzlabo savu un apkārtējo dzīves kvalitāti. Brīvprātīgo
darbu var veikt dažādās dzīves jomās – sociālā aprūpe un veselības aizsardzība, vides
aizsardzība, dzīvnieku aprūpe, sports, kultūra un izklaides pasākumi u.c.
Brīvprātīgo darbs var būt dažu stundu, vienas vai vairāku dienu pasākums, vairāku
nedēļu vai mēnešu darbs. Darbu var veikt klātienē vai neklātienē – kā e-brīvprātīgo
darbu.
Paziņojums par Konkursu tiek publicēts www.tnf.lv, www.talsubjc.lv, www.talsi.lv,
www.talsi24.lv, Talsu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā " Talsu Novada
Ziņas” un laikrakstā „Talsu Vēstis”.
II. Konkursa dalībnieki
Konkursa dalībnieki:
6.1. Jaunieši, kuri ir vecumā no 13 līdz 25 gadiem un ir noslēguši brīvprātīgā darba
vienošanās līgumu ar Talsu novada Bērnu un jauniešu centru un saņēmuši brīvprātīgā
darba grāmatiņu un laika posmā no 2012.gada 1.janvāra līdz 25.novembrim
brīvprātīgajā darbā strādājuši vismaz 60 stundas.
6.2. Talsu novada biedrību, organizāciju vai pašvaldības iestāžu izvirzītie kandidāti,
par kuriem aizpildīts Konkursa pieteikums.
III. Konkursa noteikumi
Pieteikumus Konkursam var iesniegt Talsu novada organizācijas, biedrības un
pašvaldības iestādes.
Katra biedrība, organizācija vai pašvaldības iestāde var pieteikt ne vairāk kā divus
brīvprātīgos darbiniekus.
Brīvprātīgo darbam ir jābūt veiktam laika periodā no 2012.gada 1.janvāra līdz
2012.gada 25. novembrim.

IV. Konkursa norises laiks un pieteikumu iesniegšanas kārtība
10. Pieteikumi konkursā jāiesniedz līdz 2012. gada 26. novembrim.
11. Pieteikumi tiek iesniegti elektroniski uz e-pastu ievacilite@gmail.com vai personīgi
Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā, Brīvības ielā 17a, Talsos. Visiem, kas
pieteikumu sūtīs elektroniski, tiks, nosūtīts apstiprinājums par pieteikumu saņemšanu.
12. Konkursam iesniedzamo pieteikumu ieteicamais formāts:
12.1. Brīvprātīgā darba pieteikums: maksimālais apjoms ir 2 A4 lapas;
12.2. Vēlams iesniegt fotogrāfijas, kas atspoguļo kandidāta brīvprātīgā darba
aktivitātes . Fotogrāfiju formāts ir JPG. Maksimālais iesniegto fotogrāfiju skaits ir 10
gab.
13. Konkursa pieteikums un vizuālais materiāls netiek atdoti Konkursa dalībniekiem.
V. Konkursa pieteikumu vērtēšana
14. Konkursa pieteikumu vērtēšanai tiek izveidota komisija, kuras sastāvā ir Talsu novada
domes priekšsēdētājs, Talsu novada fonda, Talsu novada Bērnu un jauniešu centra un
Talsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas pārstāvji.
15. Kritēriji, pēc kuriem tiek vērtēti Konkursā iesniegtie pieteikumi:
15.1. Veiktā brīvprātīgo darba nozīme vietējās kopienas dzīvē (vai veiktais brīvprātīgo
darbs bija pamats kādām nozīmīgām izmaiņām, uzlaboja dzīves kvalitāti u.tml.);
15.2. Sadarbība ar pašvaldību, jauniešu centriem un nevalstiskajām organizācijām;
15.3. Veiktā brīvprātīgo darba ietekme uz brīvprātīgo darba prestižu un atpazīstamību
(citu motivēšana, aktīva brīvprātīgo darba popularizēšana, veiktā darba atpazīstamība
sabiedrībā, publicitāte – raksti, ziņas, plakāti, raidījumi, sociālie mediji).
VI. Pasākums
16. Konkursa noslēgums un apbalvošanas pasākums notiks 2012. gada 6. decembrī
plkst. 17:00 Talsu novada pašvaldības administratīvā centra lielajā zālē.
VII. Izmantošanas tiesības
17. Organizatoriem ir tiesības bez samaksas veikt Konkursa darbos iekļauto tekstu un
fotogrāfiju vai to fragmentu pirmreizēju, atkārtotu un neierobežotu izmantošanu citos
darbos, kā arī to izplatīšanu, reproducēšanu, publiskošanu jebkādā veidā vai citādu
izmantošanu pēc saviem ieskatiem bez saskaņošanas ar autoriem.
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