
 
JAUNIEŠU DIENA „TAS` fests” 

NOLIKUMS 
 

Mērķis:  

Veicināt sadraudzību un pieredzes apmaiņu jauniešu starpā, attīstot viņu komunikācijas un 

sadarbības prasmes. 
 

Pasākuma tematika: Mūzikas festivāls. 
 

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. 

• Komandu veido 8 dalībnieki vecumā no 13 līdz 25 gadiem. 

• Skolēnu pašpārvaldes vai jauniešu organizācijas konsultants. 
 

Laiks un vieta:  

2019. gada 15. marts, Talsu sporta halle, K. Mīlenbaha ielā 32a, Talsos 
 

Norise:  

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

Katra komanda iekārto savu prezentācijas laukumu (skatīt 2. un 3. mājas darbu). 

Nodod plakātu izstādes iekārtošanai (skatīt 5. mājas darbu). 

11:50 Stāšanās atklāšanai 

12:00 “Zvaigžņu parāde” – jauniešu dienas atklāšana 

Komandas veic goda apli. 

Svinīgās uzrunas. 

12:30 “No viena – pie otra” – komandu aktivitātes 

14:10 “Zvaigžņu stunda” – Pop ielas priekšnesumi 

15:30 “Un tā tapa...” – sadraudzības aktivitāte 

16:30 Pauze 

18:00 „Apbalvošanas ceremonija” 

Konkursa ”Labākā jauniešu organizācija” fināls un Jauniešu dienas dalībnieku 

godināšana. 

19:00 Jauno talantu koncerts  

20:00 Koncerts – TRIANA PARK 

21.00 – 24.00 Ballīte kopā ar DJ Tomu Grēviņu 
 

 

Mājas darbi: 

1.  No 11. līdz 28. februārim komandas pārstāvis zvana pa tālruni 28355770 (Danai) un 

izlozē savu tēmu – citu valstu mūzikas grupu vai izpildītāju. Atbilstoši izlozētajai grupai vai 

izpildītājam, komanda Jauniešu dienā ierodas atbilstošā ģērbšanās stilā.  

2.  Komanda sagatavo prezentācijas laukumu (2x2m), kuru iekārto atbilstoši izlozētajai 

grupai vai izpildītājam, iekļaujot svarīgāko informāciju par izlozēto mūzikas grupu vai 

izpildītāju. 

3.  Prezentācijas laukumā jāsagatavo viens atraktīvs uzdevums, spēle, radoša darbnīca vai 

atrakcija, kuru 5 cilvēki var izpildīt 3 minūšu laikā. Uzdevumu, spēli, radošo darbnīcu vai 

atrakciju jāsagatavot atbilstoši Jauniešu dienas tematikai – mūzikas festivāls.  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 pasākuma vadītājam. Pēc vērtējuma nodošanas, 

komandas novāc savus prezentācijas laukumus. 

4.  Komanda sagatavo Pop ielas priekšnesumu atbilstoši savai izlozētajai grupai vai 

izpildītājam. Priekšnesuma garums NEDRĪKST pārsniegt 2,5 minūtes. Līdz 6. matram 

(kopā ar pieteikumu) elektroniski jāiesūta priekšnesuma audio fails. 

5.  Komandai jāsagatavo plakāts “Kas mēs i`?”, kurā komiksa veidā (brīvā formā – zīmēts, 

līmēts, skicēts, veidota kolāža, izmantotas fotogrāfijas u.tml.) jāataino informācija par savu 

pašpārvaldi, organizāciju, jauniešu apvienību. Plakāta lielums: A1 formāts, tam jābūt 

novietotam horizontāli, jābūt norādītam pašpārvaldes, organizācijas, jauniešu apvienības 

nosaukumam. 

6.  Katram dalībniekam, ierodoties pasākumā, līdzi nepieciešams priekšmets (balons, 

kastīte, burka, neliela rotaļlieta, zariņš utt.), kas tiks izmantots sadraudzības aktivitātē. 

Priekšmets atpakaļ netiks atdots! 
 

 

Pieteikuma anketas (Pielikums Nr.1) un Pop ielas preikšnesumu audio failus iesniegt līdz 2019. 

gada 6. martam elektroniski e-pastā: dana.steinberga@talsi.lv.  

E-pasta tēmā norādīt – JAUNIEŠU DIENAS PIETEIKUMS. Visiem tiks nosūtīts apstiprinājums 

par pieteikumu saņemšanu. 
 

Sīkāka informācija: www.tases.jimdo.com 

 

Pasākumā aicināti piedalīties TV, radio un preses pārstāvji. 
 

Pasākuma laikā dalībnieki tiks fotografēti un fotogrāfijas tiks publiskotas. 
 

KOPĀ ESAM, DARĀM, VARAM BEZ ALKOHOLA UN CITĀM 

APREIBINOŠĀM VIELĀM! 
 

 
Šteinberga 28355770 

dana.steinberga@talsi.lv 


