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Konkurss par Jauniešu konkursa “POP iela 12” 

tēmas nosaukumu 

NOLIKUMS 

 

Konkursa organizētājs: 

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” 

Jauniešu Atvērtais Centrs “JACis”. 

Konkursa mērķis:  izvēlēties jauniešiem aktuālu un jauniešu jaunradi un 

pašiniciatīvu veicinošu tēmu Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes “Austrumlatvijas 

radošo pakalpojumu centrs” Jauniešu Atvērtā Centra “JACis” organizētajam jauniešu 

konkursam “POP iela 12”. 

Konkursa uzdevumi: 

 Veicināt jauniešu līdzdalību un līdzatbildību Rēzeknes jauniešu brīvā laika satura 

plānošanā; 

 Nodrošināt Jauniešu Atvērtais Centrs “JACis” organizētā jauniešu konkursa “POP 

iela 12” tradīciju turpināšanu; 

 Sekmēt jauniešu radošo ideju un spēju attīstību un pilnveidošanu. 

Informācija par konkursa priekšmetu: 

“POP iela 12” tēmai ir jābūt skaidri definētai un pamatotai, lakoniskai. Tēmas 

pamatojums nedrīkst pārsniegt 2000 rakstzīmes. Tēmai ir jāsaistās ar jauniešiem 

aktuālām lietām, notikumiem. Tēmai jābūt vecumposmam (jaunieši) atbilstošai,  tēma 

nedrīkst veicināt vardarbību un politisku konfliktu saasinājumu. Tēma nedrīkst 

atkārtoties ar iepriekšējo gadu  jauniešu konkursa “POP iela”   tēmām.   

Konkursa dalībnieki 

 Konkursa dalībnieku skaits ir neierobežots. Konkursa dalībnieku vecumam nav 

ierobežojumu; 



 Vienam dalībniekam atļauts iesniegt ne vairāk kā 3 tēmas, taču katrs piedāvājums 

jānoformē un jāiesniedz atsevišķi, šajā nolikumā noteiktā kārtībā, klāt pievienojot 

aizpildītu pieteikuma anketu (pielikums Nr.1); 

 Konkursa dalībnieks, iesniedzot tēmu konkursam, apņemas ievērot visus konkursa 

nolikumā minētos nosacījumus. 

Darbu iesniegšanas termiņš  

 No 2017. gada 11.septembra līdz šī gada  2. oktobrim (ieskaitot); 

 Konkursa darbi, kas saņemti pēc noteiktā termiņa , nepiedalās konkursā. 

Darbu iesniegšanas kārtība. 

Konkursa darbi iesniedzami Jauniešu Atvērtajā Centrā “Jacis”, Kr.Valdemāra 

iela 21 (pretī Policijas ēkai) vai elektroniskā formā, nosūtot tos uz e-pasta 

adresi: jacislv@gmail.com.  

Elektroniski iesniegtie darbi noformējami šādos formātos: 

 Tēmas nosaukuma  piedāvājums - doc.,docx., pdf.  formātā, klāt pievienojot 

aizpildītu pieteikuma anketu (pielikums Nr.1); 

 Ja uzvarētājs nav norādījis korektu kontaktinformāciju, balvu saņem nākamā 

labākā darba autors.  

Konkursa darbu vērtēšana. 

Konkursam iesūtītos darbus apkopo Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra 

“Zeimuļs” interešu izglītības skolotāja jaunatnes jomā Ilvija Pisarenko. Konkursa 

uzvarētāju žūrija izvēlas kopīgā sapulcē žūrijas priekšsēdētāja vadībā. 

Konkursa žūrija. 

Žūrijas priekšsēdētājs: ARPC "Zeimuļs" Saimnieciskās nodaļas vadītāja - Svetlana 

Deņisova. 

Žūrijas locekļi : Eleonora Ivanova, Ilvija Pisarenko, Vladimirs Dukulis. 

Konkursa vērtēšanas komisijas tiesības un pienākumi. 

 Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības neizvērtēt iesniegto piedāvājumu, ja tas 

neatbilst konkursa Nolikuma prasībām; 

 Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus , ja neviens 

no piedāvājumiem neatbilst konkursa mērķim. 

Konkursa balvu fonds un apbalvošana. 

Pārsteiguma balva no konkursa “POPiela 12” sponsoriem. Uzvarētāja apbalvošana 

mailto:jacislv@gmail.com


notiks pasākuma “POP iela 12” ietvaros, kurš notiks  2017. gada 1.decembrī, 

plkst. 17:00, Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras namā. Konkursa 

organizētājs ar uzvarētāju sazināsies individuāli pa tālruni vai e-pastu. 

Kontaktinformācija: 

 ARPC Jauniešu Atvērtais Centrs “JACis”, tālr.26455077, 28705660 

Kr.Valdemāra iela 21, Rēzekne (pretī Policijas ēkai); 

mājas lapa: www.zeimuls.lv;  

e-pasts: jacislv@gmail.com  
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Pielikums Nr. 1 
 

 

RPPI „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu 

                    centrs” Jauniešu Atvērtā Centra “JACis” konkursam  

“Jauniešu konkursa “POP iela 12” 

tēmas nosaukums” 

 

 

 

PIETEIKUMA ANKETA 

 

 

 

 

Darba autors (vārds, uzvārds) 

 

 

 

Adrese 

 

 

 

Tālrunis 

 

 

 

e-pasts 

 

 

 

 

Iesniedzēja paraksts __________________ 

 

 

Datums____________________ 

 

 
 


