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Rīgas Skolēnu Iniciatīvas balva 2017
NOLIKUMS
1. “Rīgas Skolēnu Iniciatīvas balvu 2017” rīko Rīgas Skolēnu domes (turpmāk – RSD) Kultūras komiteja
sadarbībā ar RSD valdi.
2. Mērķis un uzdevumi:
2.1. apzināt Rīgas pilsētas līdzdalības jomā aktīvākos skolēnus;
2.2. apbalvot Rīgas pilsētas līdzdalības jomā aktīvākos skolēnus;
2.3. veicināt Rīgas skolēnu interesi par brīvprātīgā darba un līdzdalības veidiem.
3. Vispārīgie noteikumi:
3.1. “Rīgas Skolēnu Iniciatīvas balvas 2017” dalībnieki ir Rīgas pilsētas vispārizglītojošo izglītības
iestāžu izglītojamie un profesionālo vidējās izglītības iestāžu 1.-3. kursa izglītojamie un Rīgas
pilsētas skolu skolēnu pašpārvalžu konsultanti.
3.2. “Rīgas Skolēnu Iniciatīvas balvas 2017” pretendentus izvērtē īpaši izveidota vērtēšanas komisija
(turpmāk – komisija), kuras sastāvā ir:
3.2.1. RSD kultūras komitejas vadītāja;
3.2.2. viens RSD valdes pārstāvis;
3.2.3. viens RSD kultūras komitejas pārstāvis;
3.2.4. RSD konsultants;
3.2.5. viens Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta sporta un jaunatnes pārvaldes
jaunatnes nodaļas pārstāvis.
3.3. Vērtēšanas komisijas darba objektivitātes nodrošināšanai vērtēšanas komisijā nedrīkst būt vairāk
par vienu vienas skolas pārstāvi.
4. Pieteikumus var iesniegt Rīgas pilsētas skolas, Rīgas pilsētas skolu skolēnu pašpārvaldes, to
konsultanti, Rīgas pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamie un profesionālo vidējās
izglītības iestāžu izglītojamie, kā arī Rīgas pilsētas iedzīvotāji par skolēnu 2017. gada sasniegumiem
līdzdalības jomā. Komisija izskata un izvērtē 2017. gadā aktīvāko skolēnu paveikto pēc iesniegtajiem
pieteikumiem, vajadzības gadījumā sazinoties ar pieteikuma iesniedzēju, un apbalvo šādās
nominācijās:
4.1. “Gada iniciators” – skolēns, kurš ir uzņēmies un radījis, veidojis, vai aizsācis kaut ko, kas ne
katram ir pa spēkam, kaut ko, kas rada jaunas iespējas citiem, rada labumu gan pašam, gan
sabiedrībai apkārt;
4.2. “Gada sabiedriski aktīvais jaunietis” – skolēns, kurš piedalās, izsaka viedokli un veicina izaugsmi
sevī un citos, varbūt ar savu darbību atbalsta jauniešu organizācijas, vai veido projektus pats;
4.3. “Gada labo darbu darītājs” – skolēns, kurš ar atvērtu sirdi ir gājis pasaulē un spējis dalīties ar labo,
palīdzējis citiem, darbojoties pašpārvaldē, brīvprātīgajā darbā vai labdarībā, varbūt aktīvi aicinājis
iesaistīties labos darbos arī citus līdzcilvēkus;

4.4. “Gada pozitīvās pārmaiņas” – skolēns, kurš ir ieguldījis savu laiku, enerģiju un zināšanas, lai
veidotu pozitīvas pārmaiņas skolas, pašpārvaldes, skolēnu vai sabiedrības vidē, un ir sasniedzis
arī panākumus savā darbībā;
4.5. “Gada atbalsts” – skolēnu pašpārvalžu konsultants, kurš palīdz jauniešiem veidot pārmaiņas savā
vidē. Cilvēks, kas spēj dot padomus, iedvesmot, palīdzēt un virzīt jauniešus ar vislabākajiem
nodomiem.
5. Pretendentu pieteikumi jāiesniedz līdz 2017. gada 8. decembra plkst. 23.59, izmantojot RSD mājaslapā
www.rsd.lv atrodamo pieteikuma anketu vai aizpildot un nosūtot uz e-pastu rsd@riga.lv pielikumā
atrodamo anketu.
6. Laureātu apbalvošana notiks 2017. gada 15. decembrī Elektrum olimpiskajā centrā. Vairāk informācija
par apbalvošanas pasākumu būs pieejama RSD mājaslapā www.rsd.lv ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms
pasākuma norises datuma.
7. Jautājumu gadījumā vērsties
(elza.rudule@gmail.com).

RSD Kultūras komitejas vadītāja
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Nolikuma “Rīgas Skolēnu līdzdalības balva 2017”
pielikums nr. 1

Rīgas Skolēnu līdzdalības balva 2017
PRETENDENTA PIETEIKUMA ANKETA
1. Pretendenta vārds, uzvārds:*

2. Pretendenta skola, klase (kurss):*
3. Pretendenta kontaktinformācija:
4. Nominācijas grupa (atzīmēt vienu):*
☐ “Gada iniciators”
☐ “Gada sabiedriski aktīvais jaunietis”
☐ “Gada labo darbu darītājs”
☐ “Gada pozitīvās pārmaiņas”
☐ “Gada atbalsts”
5. Kāpēc jūsuprāt šis pretendents ir atbilst šai nominācijai?*

6. Anketas iesniedzēja vārds, uzvārds, e-pasts un/vai tālruņa numurs:*

*Obligāti aizpildāmie lauki.

