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, Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvo
padome un Talsu, Rojas, Mērsraga un Dundagas novadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju
apvienība „TAS.ES”.
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:
Konkursā ir jāveic trīs uzdevumi, kuri jāizpilda norādītajos termiņos. Konkursā tiek vērtēts
pašpārvaldes/organizācijas darbs no 2015. gada marta līdz 2016. gada martam.
1. uzdevums: Līdz 2015.gada 10.decembrim jauniešu organizācija iesūta pieteikumu anketu par dalību
konkursā.
2.uzdevums: Līdz 2016. gada 15. janvārim katra jauniešu organizācija un skolēnu pašpārvalde
iesniedz divas rekomendācijas no savām sadarbības organizācijām/iestādēm, kurās rakstīts, kāpēc tieši
Tava organizācija ir pelnījusi titulu „Labākā jauniešu organizācija”.
Rekomendācijas iesūta elektroniski (skenētā veidā) un nogādā Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā
(Brīvības ielā 17a, Talsos, LV-3201) - papīra formātā (oriģinālus vai kopijas).
Vērtēšanas kritēriji: sadarbības organizācijas pamatojums, pamatojuma nozīmīgums.
3.uzdevums: Līdz 2016. gada 15. februārim organizācija veido prezentāciju par tēmu
„Atšķirīgais/Īpašais/Oriģinālais manā organizācijā” (par to, ar ko atšķiras mana organizācija no citām,
kas mums ir īpašs, kas ir tāds, kas nav visiem, utm.).
Prezentācija var būt jebkurā formātā (video, PowerPoint utt.). Prezentācijas ilgums ne vairāk kā 7
minūtes. Prezentācijas materiālus (prezentāciju, video, un tml.) iesūta elektroniskā veidā Talsu novada
Bērnu un jauniešu centram bjc@talsi.lv līdz 2016.gada 15.februārim
Prezentācija jāprezentē Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvajai padomei. Par norises laiku katra
organizācija tiks informēta individuāli.
Vērtēšanas kritēriji: oriģinalitāte, saturs, uztveramība, kvalitāte, prezentēšanas prasmes.
Organizāciju un skolēnu pašpārvalžu godināšana notiks 2016. gada 19. martā, Talsu, Rojas, Mērsraga
un Dundagas novadu Jauniešu dienā „Uz starta”.
Jauniešu organizācijas un skolēnu pašpārvaldes, kuras piedalīsies konkursa visās kārtās, saņem balvā
ieejas karti vienai komandai jauniešu dienā „Uz starta”.

Talsu, Mērsraga, Rojas un Dundagas novadu skolēnu pašpārvalžu un
jauniešu organizāciju apvienības „TAS.ES”
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„Labākā jauniešu organizācija”
PIETEIKUMA ANKETA
Skolēnu pašpārvaldes/jauniešu organizācijas nosaukums
_______________________________________________
Dalībnieku skaits : _________

Iesaistīto dalībnieku vecums:_______________

Organizācijas, skolēnu pašpārvaldes kontaktinformācija:
Tālr. _________________________________
E- pasts ______________________________
Mājas lapa/sociālie tīkli:
______________________________
______________________________
______________________________
Organizācijas konsultants:
Vārds, uzvārds _________________________
Tālr. _________________________________
E- pasts ______________________________
Organizācijas foto:

Datums:

