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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

N O L I K U M S  
 

         Rīgā  

    Datums skatāms laika zīmogā Nr. 1-7e/22/13 
 

 

Konkursa „Latvijas Jauniešu galvaspilsēta” nolikums 

 

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 

2010.gada 5.oktobra noteikumu Nr.928 

„Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un 

pašvaldību apbalvojumi” 8.punktu  

 

1. Ikgadējā konkursa „Latvijas Jauniešu galvaspilsēta” (turpmāk – konkurss) 

mērķis ir noteikt vienu pašvaldību vai divu pašvaldību apvienību, kas uzņemsies 

pildīt Latvijas Jauniešu galvaspilsētas lomu (turpmāk – konkursa uzvarētājs) vienu 

gadu saskaņā ar izsludināto konkursu.  

   

2. Konkursa uzdevumi: 

2.1. popularizēt darbu ar jaunatni un tā nozīmi jauniešu pilnvērtīgai un 

vispusīgai attīstībai pašvaldību vidū; 

2.2. stiprināt pašvaldību sadarbību jaunatnes jomā, labo prakšu un pieredzes 

apmaiņu, turpināt iedibinātās tradīcijas darbā ar jaunatni; 

2.3. paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu, pašvaldību un 

organizāciju, kas organizē darbu ar jaunatni, prestižu;  

2.4. veicināt jauniešu līdzdalību un iesaistīšanos sabiedriskajos procesos. 

 

3. Konkursu organizē Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija) 

sadarbībā ar biedrību “Latvijas Jaunatnes padome” un Eiropas Komisijas 

pārstāvniecību Latvijā. 

 

4. Katra gada konkursa pieteikumu iesniegšanas, vērtēšanas un rezultātu 

paziņošanas termiņus, kā arī konkursa vērtēšanas komisijas sastāvu un konkursa 

pielikumu izmaiņas nosaka ar atsevišķu ministrijas rīkojumu. 

 

5. Pieteikumu iesniegšanas kārtība: 

5.1. Pretendenti dalībai konkursā ir pašvaldības. 
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5.2. Pieteikumu dalībai konkursā (1. pielikums) un konkursa pretendenta 

raksturojumu (2. pielikums) var iesniegt pašvaldība vai divu pašvaldību apvienība, 

kur viena no pašvaldībām ir sadarbības partneris, nosūtot to elektroniski parakstītu 

ar e-parakstu uz e-pastu jaunatneslietas@izm.gov.lv.  

Pieteikumam dalībai konkursā jāpievieno arī šim konkursam jauniešu 

izstrādātu video vizītkarti par pretendenta Latvijas Jauniešu galvaspilsētas gada 

konceptu un savu vēlmi īstenot piedāvātos pasākumus (video garums līdz 3 

minūtēm, titros iekļaujot informāciju par video autoriem, filmētājiem, montāžu), 

norādot saiti uz izveidoto video vizītkarti par pašvaldību tīmekļa vietnē 

www.youtube.com vai www.vimeo.com, kas tiks izmantota publiskajā balsošanā 

konkursam izveidotajā tīmekļa vietnē. Konkursa rīkotāji var izmantot iesniegto 

video vizītkarti konkursa gaitā pēc vajadzības. 

5.3. Pieteikumu dalībai konkursā var iesniegt pretendenti, kuriem ir izstrādāts 

un apstiprināts pašvaldības politikas plānošanas dokuments, kurā iekļauti darba ar 

jaunatni jautājumi.  

5.4. Pieteikumi konkursam, kas tiek saņemti pēc konkursa rīkotāju noteiktā 

termiņa, netiek izskatīti. 

5.5. Oficiālā konkursa tīmekļa vietne ir www.jaunatneslietas.gov.lv, kur 

sadaļā “Latvijas jauniešu galvaspilsēta” ir pieejama visa aktuālā informācija par 

konkursa gaitu. 

 

6. Konkursa vērtēšanas kārtība:  

6.1. Pirmās kārtas ietvaros ministrija izveido konkursa vērtēšanas komisiju 

(turpmāk – komisija) šādā sastāvā: 

6.1.1. komisijas priekšsēdētājs: ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības 

departamenta direktora vietnieks jaunatnes jomā; 

6.1.2. komisijas locekļi: 

  6.1.2.1. pārstāvis no ministrijas; 

  6.1.2.2. pārstāvis no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas; 

  6.1.2.3. pārstāvis no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras; 

  6.1.2.4. pārstāvis no Valsts izglītības satura centra; 

  6.1.2.5. pārstāvis no biedrības “Latvijas Jaunatnes padome”; 

  6.1.2.6. pārstāvis no biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība”; 

  6.1.2.7. pārstāvis no Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā. 

6.2. Komisija izvērtē katru pieteikumu pēc šā nolikuma 3. pielikumā 

noteiktajiem kritērijiem, punktus summējot un nosakot katra pretendenta skaitlisko 

novērtējumu un sagatavo pretendentu sarakstu, sarindojot tos prioritārā secībā 

atbilstoši iegūtajam novērtējumam.  

6.3. Vienāda punktu skaita gadījumā noteicošais ir vērtēšanas komisijas 

priekšsēdētāja viedoklis.  

6.4. Otrās kārtas ietvaros par trīs pretendentiem, kas saņēmuši lielāko punktu 

skaitu saskaņā ar vērtēšanas komisijas sagatavoto pretendentu sarakstu, notiek 10 

(desmit) dienu ilga publiska balsošana tiešsaistē. Pretendents, kas iegūs visvairāk 

mailto:jaunatneslietas@izm.gov.lv
http://www.youtube.com/
http://www.vimeo.com/
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balsu publiskā balsošanā tiešsaistē, papildus vērtēšanas komisijas vērtējumam 

saņem 5 (piecus) punktus, otrā vietā ierindotais pretendents papildus vērtēšanas 

komisijas vērtējumam saņem 3 (trīs) punktus, trešā vietā ierindotais pretendents 

papildus vērtēšanas komisijas vērtējumam saņem 1 (vienu) punktu.  

6.5. Pretendents, kas saņēmis lielāko punktu skaitu kopējā vērtējumā pēc 6.1. 

un 6.4. apakšpunktos minētajām konkursa vērtēšanas kārtām, tiek atzīts par konkursa 

uzvarētāju. 

 

7.  Latvijas Jauniešu galvaspilsētas apbalvojums ir ceļojošais kauss “Pūznis” 

(turpmāk – apbalvojums). Apbalvojuma dizainā izmantotais simbols ir ažūrā sfēra, 

kas šādi simbolizē pūzni –  vietu, kur notiek nerimstoša, radoša darbība un sfēra, kā 

forma, kas simbolizē harmoniju katram sevī un veicamajos procesos (4. pielikums). 

 

8. Konkursa uzvarētājs saņem 7. punktā minēto apbalvojumu un konkursa 

apbalvošanas fakta apliecinošu dokumentu A3 izmērā, kura vizuālo dizainu pielāgo 

attiecīgajām izmaiņām katru gadu (5. pielikums).  

 

9. Konkursa uzvarētājam jāveicina nolikuma 2. punktā minēto konkursa 

uzdevumu sasniegšanu, rīkojot un atbalstot daudzveidīgus jaunatnes jomas 

pasākumus. 

 

10. Konkursa uzvarētājs nedrīkst turpmākos 5 (piecus) gadus piedalīties 

ministrijas rīkotajos konkursos „Latvijas Jauniešu galvaspilsēta”.  

 

 

Saskaņots ar Valsts Heraldikas komisiju 2017. gada 5. jūnijā lēmums Nr.920. 

 

 

 

Ministre Anita Muižniece 

 

 
Sadale: 1 – lietā 

 

 
Renāte Mencendorfa  

Renate.Mencendorfa@izm.gov.lv 


