Jauniešu foruma 2019
„Komandas spēks”
NOLIKUMS

Datums: 2019. gada 6.marts
Laiks: no plkst. 10:00 – 20:00
Foruma norises vieta: Bauskas Valsts ģimnāzijas, Uzvaras iela 10, Bauska, Bauskas
novads
Foruma mērķis – praktizēt aktīvo jauniešu iesaisti novada attīstībā, paralēli veicinot
jauniešu pašrealizāciju un iniciatīvu attīstību, sniedzot prasmes, iemaņas un veidojot
kopīgus sadarbības pavedienus starp jauniešiem un vietējo kopienu. Aktivizēt jauniešos
vēlmi veidot saikni ar savu novadu, piedalīties procesos apkārtējās vides pilnveidošanai.
Foruma dalībnieki: Bauskas novada jaunieši (jauniešu iniciatīvu grupas), skolēni – skolu
pašpārvalžu dalībnieki, dažādu organizāciju speciālisti un pārstāvji.
Foruma tēmas:
1. Jauniešu spēja prezentēt sevi, izklāstīt savu ideju un stāstu, lai kļūtu par
informācijas nesēju. Jauniešu darbs komandā- jauniešu grupas un skolēnu
pašpārvaldes iepazīstina visus foruma dalībniekus ar savu darba forumu, struktūru,
aktivitātēm un brīvā laika pavadīšanu.
2. Veiksmes stāstu uzklausīšana, metode “jaunietis- jaunietim”, motivējošas lekcijas
un praktiskais darbs.
3. Jauniešu iesaistošu ideju radīšana, kura noderīga vietējās kopienas attīstībai un
jauniešu līdzdalībai to attīstībā un veidošanā (pilsoniskai izglītībai, veselībai,
pašizaugsmei, videi).
Foruma programma:
10:00 – 10:30 – Dalībnieku ierašanās (1 st.)
Dalībnieku ierašanās Bauskas Valsts ģimnāzijā, reģistrēšanās pasākumam.
10.30-10.50 Foruma atklāšana (20min.)
Foruma atklāšanas uzrunas
 Bauskas novada domes priekšsēdētājs Arnolds Jātnieks
 Bauskas Valsts ģimnāzijas direktors Raimonds Žabovs.
 Bauskas novada jaunatnes lietu speciāliste Liene Rotberga
10.50-11.20 Iepazīšanās aktivitātes (vada Bauskas Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvalde)
(30min.)
Iepazīšanās aktivitātes nepiespiestā gaisotnē
11.20-12:20 – Reklāmas rullītis “MĒS”

Katra jauniešu iniciatīvu grupa un skolēnu pašpārvalde izveido savu “reklāmu” par sevi,
iepazīstinot ar to visus foruma apmeklētājus. Pastāsta/parāda vai kā citādi reklamē savu
darbību, aktivitātes un citu interesanto un svarīgo par sevi.
12:20-13:50 – Aleksis Daume (1,5st..)
Lekcija –diskusija par tēmu, kā saliedēt kolektīvu un darboties komandā.
13:50 – 14:40 – Pusdienas (50min.)
14:40-16:10 – Improvizācijas grupa “Spiediens” (1,5st.)
Praktisks darbs komandās.
16:10-16:40 – Uzkodas, pieredzes apmaiņa, sarunas neformālā gaisotnē (30min)
16:40-17:10 – Rezultātu prezentācija un priekšlikumi, atgriezeniskā saite kopā ar Kristiāna
Paula Lībiete (30min.)
Rezultātu un priekšlikumu veidošana kopā ar Bauskas novada jaunieti Kristiānu Paulu
Lībieti, kura ir ikgadēja forumu apmeklētāja un guvusi pieredzi dažādo jauniešu
pasākumos un aktivitātēs. Palīdzēs definēt priekšlikumus, kurus jaunieši vēlas īstenot
īstermiņā un ilgtermiņā.
17:10 –20:00– Sarunas, aktivitātes un dejas
Organizators: Bauskas Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvalde un Bauskas novada
administrācija – Jaunatnes lietu speciālists, jaunatnes darbinieki
Pieteikšanās forumam:
Uz e-pastu: liene.rotberga@bauska.lv
Kontaktpersona: Liene Rotberga

