Talsu, Rojas, Mērsraga un Dundagas novadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu
organizāciju apvienības „TAS.ES”
konkurss

„Labākā jauniešu organizācija”
NOLIKUMS
Mērķi:
- Veicināt jauniešu organizāciju un skolēnu pašpārvalžu attīstību un sadarbību.
- Iepazīties un popularizēt labāko jauniešu organizāciju un skolēnu pašpārvalžu darbu
Talsu, Rojas, Mērsraga un Dundagas novados.
Organizatori: Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs un Talsu, Rojas, Mērsraga un
Dundagas novadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienība „TAS.ES”,
sadarbībā ar Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvo padomi.
Dalībnieki: Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu jauniešu organizācijas un skolēnu
pašpārvaldes.
Akcijas laikā dalībnieki var tikt fotografēti un filmēti, fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls
var tikt publiskots.
Norise un vērtēšana:
Konkurss norisinās četrās kārtās līdz 2013. gada martam, konkursā tiek vērtēts
pašpārvaldes/organizācijas darbs no 2012. gada marta līdz 2013. gada martam.
1. kārta: Līdz 2012. gada 5.novembrim katra jauniešu organizācija un skolēnu pašpārvalde
aizpilda pieteikuma anketu un nosūta to uz e-pastu: ievacilite@gmail.com. Pieteikuma

anketai jāpievieno pašpārvaldes vai organizācijas logo (ja tāds ir).
Vērtēšanas kritēriji: Organizācijas/pašpārvaldes darba plānošana, aktivitāte un izaugsme.
2.kārta: Līdz 2013. gada 14. janvārim video prezentācija par tēmu „Ko jauniešu
organizācija/skolēnu pašpārvalde var dot Eiropai?”
Video ilgums ne vairāk kā trīs minūtes, var būt arī fotoreportāža.
Video jānosūta CD vai DVD formātā Talsu novada Bērnu un jauniešu centram: Brīvības iela
17 a, Talsi LV- 3201, vai elektroniski (jābūt iespējai video lejupielādēt no interneta) uz epastu ievacilite@gmail.com. Video vērtēšanas kritēriji: oriģinalitāte, informācijas
pārskatāmība, saturs.
3.kārta: Līdz 2013. gada 15. februārim kopēja aktivitāte ar iepriekš noteiktu organizāciju vai
pašpārvaldi kādā no prioritātēm (izglītība un apmācības, nodarbinātība un uzņēmējdarbība,
veselība un labklājība, līdzdalība, sociālā iekļaušana, jaunatne un pasaule, radošums un
kultūra, brīvprātīgo darbs), var iekļaut vairākas prioritātes.
Sadarbības organizācija vai pašpārvalde tiks izvēlēta pēc iespējas tuvāk
organizācijas/pašpārvaldes atrašanās vietai.
Notikusī sadarbība būs jāprezentē Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvajai padomei. Par
norises laiku katra organizācija tiks informēta individuāli.
Vērtēšanas kritēriji: aktivitātes prezentācija (saturs, atbilstība kādai no prioritātēm).
4. kārta: Līdz 2013. gada 1. martam organizāciju un pašpārvalžu savstarpējā vērtēšana. Katra
organizācija vērtē sabiedrības informētību par iepriekš noteiktu pašpārvaldi/organizāciju,
uzdodot noteiktus jautājumus. Vērtēšanas kritērijs: aptaujas veikšanas kvalitāte.
Organizāciju un skolēnu pašpārvalžu godināšana notiks 2013. gada 22. martā, Talsu, Rojas,
Mērsraga un Dundagas novadu Jauniešu dienā „Kopā esam, darām, varam”.
Sagatavoja:
Talsu novada Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste Ieva Cīlīte
Tālrunis: 63291805, e-pasts: ievacilite@gmail.com

Talsu, Mērsraga, Rojas un Dundagas novadu skolēnu pašpārvalžu
un jauniešu organizāciju apvienības „TAS.ES”
konkurss
„Labākā jauniešu organizācija”
PIETEIKUMA ANKETA
Skola/jauniešu organizācija: ___________________________________
Dalībnieku skaits : _____________________________
Iesaistīto dalībnieku vecums: __________________________
Organizācijas, skolēnu pašpārvaldes kontaktpersona:
Vārds, uzvārds _________________________
Tālr. _________________________________
E- pasts ______________________________
Pašpārvaldei/ organizācijai:
 nolikums, darbības plāns
 protokoli
 iepriekšējo gadu darbības pārskati, analīze

 nav
 nav
 nav

 ir
 ir
 ir

Kā pašpārvaldē/organizācijā notiek pienākumu sadale un darba plānošana?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Kādas aktivitātes un sadarbības ir organizētas un kādas plānotas (no 2012. gada
marta līdz 2013. gada martam)?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Kāda ir pašpārvaldes/organizācijas izaugsme (piemēram, pieaudzis dalībnieku
skaits, palielinājusies atpazīstamība, vairāk pasākumi utml.)?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Datums:

