
 
JAUNIEŠU DIENAS „Uz starta” 

NOLIKUMS 
 

Mērķis:  

Aktivizēt jauniešu līdzdalību Latvijas un Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu skolu un 

jauniešu organizāciju darbā, jauniešu organizāciju darba prezentēšana, informācijas un pieredzes 

apmaiņā un sadraudzības veidošanā, popularizējot veselīgu dzīves veidu. 

 

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: 

 Komandas no skolēnu pašpārvaldēm, jauniešu organizācijām vai jauniešu apvienībām. 

To veido komandas, kurās ir līdz 8 dalībniekiem, ieteicams 4 meitenes un 4 zēni 13-25 

gadus veci. 

 Skolēnu pašpārvaldes vai jauniešu organizācijas konsultants. 

 

Norise: 2016. gada 19. martā Talsu sporta hallē (pie Talsu 2. vidusskolas), K. Mīlenbaha 

ielā 32a 

 

Darba kārtība:  

No 10.30 Reģistrēšanās/organizāciju darba izstādes iekārtošana  

Katra komanda izveidojusi savas organizācijas reklāmas afišu uz vienota formāta lapām 

60x85 cm (flipchart lapa), izvieto to pie kopīgās reklāmas sienas, kur reklāmu pievienos ar 

knaģu palīdzību (pie šņores). Reklāmas afišā tiek iekļauta informācija par jauniešu organizāciju: 

nosaukums, sauklis vai moto, svarīgākā informācija, ko organizācijas pārstāvji vēlas parādīt 

citiem pasākuma apmeklētājiem.  

 

11.30 Atklāšana 

Svinīgās uzrunas un atklāšana. 

Komandas veic goda apli - tērptas vienotā „dresscode” prezentē savu komandu uz skatuves – 

prezentējot komandas priekšnesumu brīvā stila (dziedāšana, teātris, deja, popiela utt.) aptuveni 3 

minūšu garumā.  

 

13.00  Sadarbības aktivitātes – Pārbaudījumi 

Norise:  

Organizāciju pieteiktā komandas pēc reģistrēšanās saņems kārtas numurus, savām starta 

pozīcijām, tiks apvienotas ar citu komandu pārstāvjiem no citām organizācijām. Katra apvienotā 

komanda savā starta kontrolpunktā saņems vērtēšanas lapu, uz kuras būs jāuzraksta apvienotās 

komandas izdomāts nosaukums, un secība kādā turpināsies apvienotās komandas došanās no 

viena pārbaudījuma uz citu. Komandas maina pārbaudījumu vietu pēc uzdevuma izpildes. 

Komandu pārbaudījumi saistīti ar Olimpisko spēļu disciplīnām, pārveidojot disciplīnas 

netradicionālākā viedā, pielāgojot tās jauniešu dienas būtībai. 

Aktivitāte beidzas, kad saņemti visi vērtējumi un karte iesniegta pasākuma vadītājam. 

 

15.00 Kopēja fotografēšanās 

 

15.30 -16.30 Pauze 

16:30 Konkursa ”Labākā jauniešu organizācija” fināls un Jauniešu dienas dalībnieku 

daudzināšana 



18.00 Jauno vokālistu konkurss „NOTS 2016” – finālistiem pievienojas vokālie talanti no 

citiem Latvijas novadiem 

19.00 Muzikālā pauze 

19.30 Jauno vokālistu konkursa „NOTS 2016” apbalvošana 

20.00 Grupas „Laika Suns” koncerts 

21.00 – 24.00 Ballīte kopā ar DJ Tomu Grēviņu 

 

Mājas darbi: 

1. Komandai jāierodas vienotā ģērbšanās stilā („dresscode”), kas ir izlozētā sporta veida un 

radoša vārda apvienojums. „Dresscode” tiek izlozēts piesakoties no 1.februāra līdz 

1.martam. Zvanot pa tālruni 22345998 (Līvai).* 

2. Komandai jāsagatavo reklāmas lapa par savu organizāciju. Lapas formāts – 60x85cm 

(flipchart lapa). Lapai jāparedz vieta, kur tā tiks ar knaģiem piesprausta pie „Organizāciju 

sienas”. Reklāmas lapā jāiekļauj organizācijas nosaukums, sauklis vai moto, 

kontaktinformācija, svarīgākā informācija, ko organizācijas pārstāvji vēlas par sevi 

parādīt. (Vēlams lapu veidot „portreta” veidā – ar lapas īsāko malu uz augšu). 

3. Komandai jāsagatavo priekšnesums brīvā stilā par tēmu, kas saistīta ar organizācijas 

izlozēto ģērbšanās stilu, jauniešu dienas tēmu. Priekšnesuma laiks nedrīkst pārsniegt 3,5 

minūtes. Priekšnesuma forma ir pēc organizācijas brīvas izvēles. 

 

*Ģērbšanās stila („dress code”) izloze notiek no 1.februāra līdz 1.martam zvanot pa tālruni 

22345998 (Līvai). Ģērbšanās stils tiks izlozēts nosaucot ciparu. 

 

Pieteikuma anketas iesniegt līdz 2016. 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. 

 

 

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 

Līva Maķe (63291805, livamake@gmail.com) 

file:///F:/NOLIKUMI/apvienibatases@gmail.com
mailto:ievacilite@gmail.com


 
JAUNIEŠU DIENAS „Uz starta” 

 

PIETEIKUMA ANKETA 

 

Aizpildīt drukātiem burtiem vai elektroniski 

________________________________________________ 
Skolas, jauniešu centra, jauniešu organizācijas vai apvienības nosaukums.  
 
Dalībnieku saraksts: 

Nr. Vārds, Uzvārds Vecums 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

 

Konsultanta/ pasākuma dienā atbildīgās personas vārds, uzvārds: 

_________________________________, 

tālr. _____________________ 

e-pasts ______________________ 
 

Pieteikuma anketas iesniegt līdz 2016. 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: 2016. gada 19. martā Talsu sporta hallē (pie Talsu 2. vidusskolas), K. Mīlenbaha 

ielā 32a 

Dalības maksa: Komandai - €8.00 visai dienai. 

Skatītājiem, līdzjutējiem līdz 15:30 ieeja bez maksas, pērkot  biļetes vakara daļai līdz plkst. 

15:30 €2.50, pēc plkst.15:30 €3.50 

 

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  

Līva Maķe (63291805, livamake@gmail.com) 

mailto:apvienibatases@gmail.com
file:///F:/NOLIKUMI/livamake@gmail.com

