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KONKURSS 

JAUNIETIS – ROSINĀTĀJS 

Neformālās un izglītojošās konferences vidusskolēniem ROSINĀTAVA organizatoru komanda 

izsludina konkursu “Jaunietis - Rosinātājs”. Piedalīties aicināti visi 10.-12.klases skolēni no visas 

Latvijas. 

 

KONKURSA NOLIKUMS 

Konkursa mērķis: 

Konkurss tiek organizēts neformālās un izglītojošās konferences vidusskolēniem ROSINĀTAVA 2022 
(3.02.2022) ietvaros. 
Konkursa mērķis ir rosināt vidusskolēnus dalīties ar saviem iedvesmas un pieredzes stāstiem, lai 

iedrošinātu, motivētu un iedvesmotu savus vienaudžus visā Latvijā.  

 

Konkursa uzvarētāju uzaicināsim kļūt par vienu no Rosinātājiem neformālajā un izglītojošajā 

konferencē ROSINĀTAVA 2022, kas norisināsies Rēzeknē, Latgales vēstniecībā GORS 2022.gada 

3.februārī. 

 
Konkursa dalībnieki: 

• Konkursā var piedalīties vidusskolēni no visas Latvijas; 

• Konkursā katrs vidusskolēns piedalās individuāli.  
 

Konkursa darbs: 

• Konkursa darbs ir individuāls pieredzes un iedvesmas stāsts video jeb audiovizuālā formātā līdz 4 
min garumā; 

• Video saturs: 
o īsa informācija par video autoru: 

▪ Vārds, uzvārds; 
▪ Vecums; 
▪ Skolas nosaukums. 

o iedvesmas stāsts: 

▪ kas iedvesmotu citus jauniešus; 
▪ par sevis izaicināšanu, motivēšanu, baiļu pārvarēšanu, u.c. 
▪ par grūtību un izaicinājumu pārvarēšanu; 
▪ par neparastu sasniegumu; 

▪ par negaidītu atziņu un mācību dzīvei; 
▪ par kļūdu, no kuras mācīties; 
▪ u.c. 

 

Konkursa norise: 

Konkurss paredzēts divās kārtās: 
1. Konkursa pirmā kārta norisināsies no 16.decembra līdz 7.janvārim (plkst. 23:59). Jaunietim 

sagatavoto video, jāaugšupielādē kādā tiešsaistes failu glabātājā (piemēram, failiem.lv, Google 

Drive, Onedrive, utt.) un jānosūta saite uz e-pastu: rosinataji@gmail.com, norādot vārdu, uzvārdu, 
e-pastu, klasi un skolas nosaukumu.  
Jauniešus ar interesantāko stāstu un pārliecinošāko runu uzaicināsim uz konkursa otro kārtu, nosūtot 
e-pastu. 
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2. Konkursa otrā kārta norisināsies no 11.-18.janvārim. Tās laikā katrs konkursa otrās kārtas 
dalībnieks tiks uzaicināts uz tikšanos virtuālajā vidē ar neformālās un izglītojošās konferences 

organizatoru komandu. Tikšanās laikā jauniešiem būs iespēja labāk parādīt savas publiskās runas 
spējas, plašāk dalīties savā pieredzes stāstā, atbildēt uz konkursa rīkotāju jautājumiem un neformālā 
gaisotnē parunāties. 

 

Konkursa uzvarētājs tiks paziņots 21.janvārī ROSINĀTAVA sociālajos tīklos, kā arī - sazinoties privāti 
ar uzvarētāju.  
Konkursa uzvarētājs tiks uzaicināts kļūt par Jaunieti-Rosinātāju un klātienē pastāstīt savu iedvesmas stāstu 
no skatuves neformālajā un izglītojošajā konferencē, kas norisināsies Rēzeknē, Latgales vēstniecībā GORS 

2022.gada 3.februārī. 
 
Konkursa darbu vērtēšana: 

Katru iesūtīto darbu izskatīs un vērtēs konkursa rīkotāji jeb neformālās un izglītojošās konferences 

organizatoru komanda. 
Katrā darbā tiks vērtēts gan pats stāsts, gan tā pasniegšanas veids. Pārliecināta publiskā runa ir viens no 
svarīgākajiem šī konkursa kritērijiem, taču arī stāstam ir jābūt interesantam, unikālam un saistošam 
jauniešiem. 

 
Galvenā balva: 

Konkursa uzvarētājs tiks uzaicināts kļūt par Jaunieti-Rosinātāju neformālajā un izglītojošajā konferencē 
vidusskolēniem ROSINĀTAVA, kas norisināsies Rēzeknē, Latgales vēstniecībā GORS 2022.gada 

3.februārī. 
Konkursa uzvarētājs balvā saņems universālo Dāvanu karti 120 EUR vērtībā no Sigulda Adventures.  

 
Konkursa organizators: 

Neformālās un izglītojošās konferences vidusskolēniem ROSINĀTAVA organizatoru komanda 
 
Papildu informāciju par konkursu iespējams saņemt, rakstot uz e-pastu rosinataji@gmail.com. 
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