
 
JAUNIEŠU DIENA „Kompass uz 100” 

2018.gada 17.martā 

Talsu sporta hallē (pie Talsu 2. vidusskolas), K. Mīlenbaha ielā 32a 

PROGRAMMA 
 

No 11:00 Reģistrēšanās/prezentācijas laukumu iekārtošana/izstādes iekārtošana  

 Reģistrējoties komanda saņem nepieciešamo, lai sekmīgi aizvadītu dienu, vērtēšanas 

un vārdu kartes, dienas programmu, vērtēšanas bumbuļus un citas lietas. Katrai 

komandai viens no jauniešiem organizatoriem ierādīs ģērbtuves, ierādīs jūsu 

laukumu un atbildēs uz citiem interesējošiem jautājumiem. Jauniešiem atdosiet savu 

plakātu izstādei. Šie jaunieši plakātu nogādās vajadzīgajā vietā.  

Mājas darbs Nr.4 - Komandai jāsagatavo plakāts “Manai Latvijai 100”. Lapas 

formāts – A2. (Ir jāņem vērā, ka plakāti tiks savstarpēji sastiprināti un izkārtoti 

izstādē “Manai Latvijai 100”).  Plakātā jābūt iekļautam organizācijas nosaukumam 

un kontaktinformācijai - var būt vienā stūrīti, var būt plakātā iestrādāts, nepieciešams 

vērtēšanai un plakāta autoru publicitātei. (Vēlams lapu veidot „portreta” veidā – ar 

lapas īsāko malu uz augšu). 

Mājas darbs Nr.2 - Katra komanda ar savu inventāru iekārto prezentācijas laukumu. 

Komanda sagatavo prezentācijas laukumu (2x2m), kura mērķis ir pārējās komandas 

iepazīstināt ar jūsu organizācijas darbību. Noteikums - Prezentācijas laukums 

jāiekārto atbilstoši izlozētajai tēmai. Prezentācijas laukumā tiek iekļauta svarīgākā 

informācija par savu organizāciju, tās darbu. Informācijai – tā nav mutiska 

prezentācija un nevienā brīdī jūs netiksiet mutiski aicināti prezentēt savu laukumu, tā 

ir vizuāla prezentācija, kura stilistiski ir iekārtota jūsu izlozētajā tēmā.  

11:50 Stāšanās uz parādi  

 Šajā brīdī jūsu prezentācijas laukumam ir jābūt iekārtotam un jums pašiem ir jābūt 

ieģērbtiem vienotā ģērbšanās stilā atbilstoši izlozētajai tēmai.  

12:00 Atklāšana  

Komandu parāde “Ceļotāju sasveicināšanās” – komandas veic goda apli, 

prezentējot vienoto ģērbšanās stilu, organizatoru pavadībā veiksiet goda apli un 

ieņemsiet vietas pie saviem prezentāciju laukumiem.  

Svinīgās uzrunas un atklāšana. 

Atklāšanas laikā, pasākuma vadītājs Ingus Stauģis, pieies pie jums, lai varat kopīgi 

prezentēt savu izdomāto komandas saukli.  

12:30 Komandu aktivitātes “Filmu drudzis” 

Piedalās 5 no 8 komandas biedriem (3 komandas biedri vada aktivitāti citām 

komandām). Komanda reģistrējoties saņem vērtēšanas karti ar dalīborganizāciju 

numuriņiem, aktivitātes sākas pulksteņa rādītāja virzienā no savas organizācijas 

prezentācijas laukuma. Komandai jāsatiekas ar visām organizācijām, jāizpilda dotais 

uzdevums un jāsaņem kartē vērtējums. Komandas maina spēles vietu pēc signāla (ik 

pēc 3 minūtēm). Aktivitāte beidzas, kad saņemti visi vērtējumi un karte iesniegta 

vadītājam. Pēc vērtējuma nodošanas, komandas novāc savus prezentācijas laukumus. 

Mājas darbs Nr.3 - sagatavojiet vienu atraktīvu uzdevumu, spēli, radošu darbnīcu vai 

atrakciju, kuru 5 cilvēki var izpildīt 3 minūšu laikā. Šo aktivitāti trīs cilvēki no jūsu 

komandas vadīs citu komandu dalībniekiem. Uzdevumu, spēli, radošo darbnīcu vai 

atrakciju ieteicams sagatavot atbilstoši Latvijas simtgades tematikai. 

Skaidrojums – komandā ir astoņi cilvēki, trīs no tiem paliks jūsu prezentācijas 

laukumā un vadīs jūsu izdomāto aktivitāti citām komandām, pieci dalībnieki dosies 

pa apli un veiks citu komandu sagatavotās aktivitātes.  

 



Ap 14:00 Sadraudzības aktivitātes 

“Spēka zīmju saplūšana” 

Visas komandas reģistrējoties saņem vārdu kartes ar spēka zīmēm katram 

komandas dalībniekam. Ar aktivitātes palīdzību, atrodot savu simbolu, veidosies 

jauktās komandas. Konsultantu spēka zīmes būs ozoli un egles. 

“Radio aptauja”  
Jaukto komandu uzdevums būs sagatavot priekšnesumu. Priekšnesums būs jāveido 

kādai latviešu dziesmai, iesaistot visus jauktās komandas dalībniekus un izmantojot 

piešķirtos rekvizītus. Dziesmas oriģinālais izpildījums tiks atskaņots priekšnesuma 

laikā.  

 “Ātrais sajūtu kompass”  

Jaukto komandu skaisti mākslinieciskās un viegli sportiskās aktivitātes. 

16:00 Zumba with Ingus 

16:15 Pauze – pauzes laikā varēsiet doties paēst vai izmantot līdzi paņemto ēdienu, apskatīt 

pilsētu, vai vienkārši atpūsties. Varat pārģērbties vakara daļai.  

17:30 „Daudzināšanas ceremonija”  

Konkursa ”Labākā jauniešu organizācija” fināls un Jauniešu dienas dalībnieku 

daudzināšana 

 

Vakara daļā pasākuma teritorijā dežurēs pašvaldības policija.  

18:30 Jauno talantu koncerts „CITĀDS PIPARS” – konkursa laureātu priekšnesumi  

No katras Jauniešu dienas dalībnieku komandas aicinām izvirzīt vienu „TALANTU 

EKSPERTU”, kurš pārstāvēs jūsu organizācijas viedokli, vērtējot jaunos talantus.  

19:30 Koncerts – The LUDVIG 

20.00 Koncerts - EDAVĀRDI 

21.00 – 24.00 Ballīte kopā ar DJ Tomu Grēviņu 
 

 

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 (22345998, livamake@gmail.com) 

mailto:ievacilite@gmail.com

