Talsu novada skolēnu pašpārvalžu un
jauniešu organizāciju apvienības „TAS.ES”
akcija “Pasmaidi Latvijai!” –
“Mana dzimta laikmetu griežos”
NOLIKUMS
Pasākumu organizēšanā jāievēro Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumu Nr.662
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības - ŠEIT.
Dalība norisēs ir brīvprātīga. Vecākiem/izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem sadarbībā ar
pedagogiem ir pienākums raudzīties, lai izglītojamais neapmeklē nodarbību vai pasākumu, ja viņam ir kādas
akūtas veselības problēmas vai saslimšanas pazīmes.
Pasākumā iesaistītās puses seko līdzi aktuālajai informācijai un ievēro konkrētajā brīdī spēkā esošās
epidemioloģiskās un sanitāri higiēniskās prasības, tādējādi ir iespējamas atkāpes no nolikuma, t.sk. pasākuma
atcelšana, par ko tiek paziņots atsevišķi.

MĒRĶIS
Sekmēt bērnu un jauniešu piederības sajūtu savai dzimtai un ģimenei.
UZDEVUMI
1. Informēt Talsu novada izglītības iestādes un jauniešu organizācijas par notiekošo akciju.
2. Motivēt jauniešus iesaistīties foto kolāžu veidošanā.
3. Popularizēt akcijas rezultātus.
ORGANIZATORS
4. Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs.
DALĪBNIEKI
5. Talsu novada izglītības iestādes, jauniešu organizācijas un citi interesenti.
Dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt publiskots ar
mērķi popularizēt bērnu un jauniešu radošās un mākslinieciskās aktivitātes, atspoguļot to norises sabiedrības
interesēs un kultūrvēsturisko liecību saglabāšanā.

NORISE
6. Akcija norisinās līdz 2021. gada 10. novembrim.
7. Dalībnieki izveido foto kolāžu (turpmāk – darbs) ar nosaukumu “Mana dzimta laikmetu
griežos”.
8. Darbu veido no 3 fotogrāfijām.
9. Darbā iekļauj fotogrāfijas, kurās redzams darba autors un viņa ģimenes locekļi dažādās
paaudzēs un dzīves situācijās.
10. Darbs veidojams JPEG formātā, izmērs – A4, fotogrāfiju izvietojums lapā – pēc
iesniedzēja ieskatiem.
11. Darba apakšdaļā norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, izglītības iestādi/organizācijas
nosaukumu.
12. Darbā atspoguļotais nedrīkst pārkāpt vispārpieņemtās morāles, ētikas un pieklājības
normas.
13. Par darbā ievietotajām fotogrāfijām, to autortiesībām atbildību uzņemas darba autors.
14. Akcijas laikā iesūtītie darbi no 2021. gada 15. novembra tiks izvietoti Talsu novada
Bērnu un jauniešu centrā un publicēti interneta vietnēs: www.tases.jimdofree.com un
www.facebook.com/apvieniba.tases.
15. Darbus drīkst publicēt arī savas iestādes/organizācijas sociālajos tīklos, bet tādā
gadījumā jāizmanto mirkļbirka #PasmaidiLatvijai
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PIETEIKŠANĀS
16. Izveidotās foto kolāžas līdz 2021. gada 10. novembrim jānosūta e-pastā:
dana.steinberga@talsi.lv ar norādi: Akcijai “Pasmaidi Latvijai!”.
17. Dalībnieku skaits akcijā no vienas izglītības iestādes vai jauniešu organizācijas ir
neierobežots.

Šteinberga, 28355770
dana.steinberga@talsi.lv
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