JAUNIEŠU DIENAS
„Iekāp kedās”
NOLIKUMS

Mērķis:
Aktivizēt jauniešu līdzdalību Latvijas un Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu skolu un
jauniešu organizāciju darbā, informācijas un pieredzes apmaiņā un sadraudzības veidošanā.
Organizatori: Talsu, Mērsraga, Rojas un Dundagas novadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu
organizāciju apvienība „TAS.ES”, sadarbībā ar Talsu novada Bērnu un jauniešu centru un Talsu
novada jaunatnes lietu konsultatīvo padomi.
Dalībnieki:
 Viena komanda no skolēnu pašpārvaldes, jauniešu organizācijas vai jauniešu apvienības.
To veido 8 dalībnieki, ieteicams 4 meitenes un 4 zēni 13-25 gadus veci.
 Skolēnu pašpārvaldes vai jauniešu organizācijas konsultants.
Norise: 2014. gada 22. martā Talsu sporta hallē (pie Talsu 2. vidusskolas), K. Mīlenbaha
ielā 32a
Darba kārtība:
11.00 Reģistrēšanās/prezentācijas laukuma iekārtošana (laukums 2x2m)
Katra komanda ar savu inventāru iekārto savu prezentācijas laukumu, kurā atspoguļota
nozīmīgākā informācija par konkrēto organizāciju. Prezentācijas laukums tiek iekārtots
atbilstoši izlozētajai profesijai*.
12.00 Atklāšana
Komandas veic goda apli tērptas vienotā „dresscode” nesot stilizētu komandas karogu vai
vimpeli un prezentē sevi ar vienotu saukli.
Svinīgās uzrunas un atklāšana.
12.30 Komandu aktivitātes.
Norise:
Piedalās 5 no 8 komandas biedriem (3 komandas biedri vada aktivitāti citām komandām).
Komanda pēc reģistrēšanās saņem vērtēšanas karti ar dalīborganizāciju numuriņiem,
iepazīšanās spēle sākas pulksteņa rādītāja virzienā no savas organizācijas prezentācijas laukuma.
Komandai jāsatiekas ar visām organizācijām, jāizpilda dotais uzdevums (skatīt 4. mājas darbu)
un jāsaņem kartē vērtējums.
Komandas maina spēles vietu pēc signāla (ik pēc 3 minūtēm).
Spēle nedrīkst beigties ātrāk vai vēlāk par 3 minūtēm
Aktivitāte beidzas, kad saņemti visi vērtējumi un karte iesniegta spēles vadītājam.
14.00 Dažādas spēles un aktivitātes
Spēlēs piedalās visi komandas dalībnieki un konsultants.
15.30 Kopēja fotografēšanās
16.00 -17.30 Pauze
17:30 Konkursa ”Labākā jauniešu organizācija” fināls un jauniešu dienas „Iekāp kedās”
dalībnieku daudzināšana
18.00 Jauno vokālistu konkurss „NOTS 2014”
19.00 Jauno mūzikas grupu uzstāšanās

19.30 Jauno vokālistu konkursa „NOTS 2014”apbalvošana
20.00 Miks Dukurs
21.00 – 24.00 Ballīte kopā ar DJ Tomu Grēviņu
Mājas darbi:
1. Komandai jāierodas vienotā „dress code”, kas raksturo konkrētu profesiju, kas ir iepriekš
izlozēta*.
2. Komandai jābūt karogam vai vimpelim un vienotam sauklim.
3. Komandai jāsagatavo prezentācijas laukumu (2x2m), kura mērķis ir pārējās komandas
iepazīstināt ar jūsu organizācijas darbību. Prezentācijas laukums tiek iekārtots atbilstošā
stilā izlozētajai profesijai*.
4. Lai ieinteresētu Jūsu prezentācijas laukuma apmeklētājus, sagatavojiet vienu uzdevumu,
spēli, radošu darbnīcu vai atrakciju, kuru 5 cilvēki var izpildīt 3 minūšu laikā. Pēc spēles
katras dalībkomandas vērtējumu lapā jums būs jāielīmē atzīme- krāsaina uzlīme. Uzlīmes
tiks izsniegtas reģistrācijā. Vēlams, lai uzdevums, spēle, radošā darbnīca vai atrakcija
būtu saistīta ar komandas prezentācijas laukumu un izlozēto profesiju*.
*Profesijas izloze
Profesijas izloze notiks 11. februārī 13.00-16.00 zvanot pa tālruni 63291805. Profesija tiks
izlozēta nosaucot ciparu.
Pieteikuma anketas iesniegt līdz 2014. gada 1. martam elektroniski uz e-pastu
apvienibatases@gmail.com vai personīgi Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā, Brīvības ielā
17a, Talsos. Visiem, kas pieteikumu sūtīs elektroniski, tiks nosūtīts apstiprinājums par
pieteikumu saņemšanu.
Dalības maksa:
Kopējā dalības maksa komandai ir € 8.00 (astoņi euro). Komandām, kuras piedalās konkursā
„Labākā jauniešu organizācija”, dalība Jauniešu dienā ir bez maksas.
Līdz plkst.15.30 skatītājiem un līdzjutējiem – ieeja brīva.
No plkst. 15.30 – € 4,00 (četri euro). Pērkot biļeti vakara daļai līdz plkst.15.30-tikai € 3,00 (trīs
euro).
Pasākumā aicināti piedalīties TV, radio un preses pārstāvji.

Pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti un fotogrāfijas var tikt
publiskotas.
KOPĀ ESAM, DARĀM, VARAM BEZ ALKOHOLA UN CITĀM
APREIBINOŠĀM VIELĀM!
Sagatavoja:
Talsu novada Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste Ieva Cīlīte
63291805
E-pasts: ievacilite@inbox.lv

JAUNIEŠU DIENAS

„Iekāp kedās!”
PIETEIKUMA ANKETA
Aizpildīt drukātiem burtiem vai elektroniski!

________________________________________________
Skola, jauniešu centrs, jauniešu organizācija vai apvienība.

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vārds, Uzvārds

Vecums

Komandas sauklis: __________________________________
Konsultants _________________________________,
tālr.
_____________________
e-pasts
______________________
Pieteikuma anketas iesniegt līdz 2014. gada 1. martam elektroniski uz e-pastu
apvienibatases@gmail.com vai personīgi Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā, Brīvības ielā
17a, Talsos. Visiem, kas pieteikumu sūtīs elektroniski, tiks, nosūtīts apstiprinājums par
pieteikumu saņemšanu.
Norise: 2014. gada 22. martā Talsu sporta hallē (pie Talsu 2. vidusskolas), K. Mīlenbaha
ielā 32a
Pasākumu organizē:
Talsu, Mērsraga, Rojas un Dundagas novadu Skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju
apvienība „TAS.ES”, sadarbībā ar Talsu novada Bērnu un jauniešu centru un Talsu novada
jaunatnes lietu konsultatīvo padomi.
Katrai komandai jāsagatavo mājas darbi saskaņā ar nolikumu.

Kopā esam, darām, varam bez alkohola un citām apreibinošām vielām!
Sagatavoja:
Talsu novada Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste Ieva Cīlīte
63291805
E-pasts: ievacilite@inbox.lv

