
             
 

Pretī vasarai ar jaunām ziņām! 
 

 Aktualitātes jaunatnes un izglītības jomā: 
 Turīna - Eiropas Savienības Jaunatnes galvaspilsēta 2010 

(http://www.jaunatneslietas.lv/page/1022&news_id=1850) 

Izvēlēta starp 15 citām kandidātvalstu pilsētām. Turīna pārņēma no Roterdamas 

Eiropas Jaunatnes galvaspilsētas nosaukumu 2010.gadam. Turīnas pilsēta 

piedāvās plašu programmu ar dažādiem pasākumiem, piešķirot jauniešiem 

lielākas līdzdalības iespējas. Plašāku informāciju  par aktivitātēm Turīnā skatīt 

šeit: http://www.pyoulife.com/ 

ES 2011.gada budžeta projekts: nākotne pēc krīzes. Budžets mūsu 

jauniešu nākotnei un pilsoniskuma nostiprināšanai 
(http://www.jaunatneslietas.lv/page/1008&news_id=1819) 

Paātrināt ekonomikas atveseļošanu, investēt Eiropas jauniešos un rītdienas 

infrastruktūrās - tās ir galvenās prioritātes 2011.gada budžeta projektā, ko 

Komisija pieņēma 2010.gada 27.aprīlī. No 142,6 miljardiem eiro aptuveni 64,4 

miljardi eiro ir novirzīti pasākumiem ekonomikas atveseļošanai (salīdzinājumā ar 

2010. gadu + 3,4 %). 

Pasaules Jaunatnes balva 

(http://www.jaunatneslietas.lv/page/10&news_id=1848) 

Jaunie dizaineri, e-satura veidotājiem, rakstnieki un blogu autori no visas 

pasaules tiek aicināti piedalīties starptautisko multimediju projektu konkursā, 

izmantojot interneta un mobilos sakarus, izvirzīt ANO tūkstošgades attīstības 

mērķus. Jauniešiem, kas jaunāki par 30, var iesniegt projektus sešās kategorijās: 

cīņa ar nabadzību, bads un slimības, izglītība visiem, sievietes spēks, veido savu 

kultūru, dzīvo zaļi. Darbu iesniegšanas termiņš ir līdz 2010. gada 20. jūnijam. 

Reģistrēšanās: http://www.youthaward.org/en_register.html 

Studiju kredītus šogad izsniegs 'SEB banka' 

(http://www.jaunatneslietas.lv/page/1265&news_id=1714) 

Finanšu ministrijas rīkotajā izsolē par tiesībām šogad izsniegt studiju un 

studējošā kredītus ar valsts vārdā sniegtu galvojumu trešdien par uzvarētāju 

atzīta SEB banka, kura piedāvāja zemāko procentu likmi, informē banka. 

Kopumā SEB banka kā studiju vai studējošā kredītus šogad piešķirs 42,2 miljonus 

eiro (29,6 miljonus latu).  

LU ķīmiķu svētki - Ķīmiķu dienas 2010  

(http://www.jaunatneslietas.lv/page/1262&news_id=1854) 

No 17. līdz 23. maijam Latvijas Universitātes (LU) Ķīmijas fakultātē norisināsies 

ikgadējs ķīmiķu vienotības pasākums „Ķīmiķu dienas 2010". Teju nedēļas garumā 

studentiem būs iespēja kā sevi, tā citus pārsteigt ar erudīciju un izturību 

sacensībās un konkursos, kā arī pirms pavasara sesijas atpūsties un izkustēties 

Ķīmiķu dienu ballē un Sporta spēlēs. 

 Konkursi un apmācības, nepalaid garām savu iespēju: 

Konkurss NVO par dalību Positivus festivālā 2010 

(http://www.jaunatneslietas.lv/page/987&news_id=1845) 

Latvijas Pilsoniskā alianse un Positivus festivāls izsludina konkursu 

nevalstiskajām organizācijām (NVO) par dalību šī gada festivālā. Konkursa 
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mērķis ir veicināt Latvijas NVO atpazīstamību sabiedrībā un veidot nevalstisko 

organizāciju radošās darbības attīstību. Lai papildinātu mūzikas un mākslas 

festivāla Positivus 2010 saturu, festivāla organizatori jau otro gadu pēc kārtas ir 

nolēmuši dot NVO iespēju parādīt un aizstāvēt savas idejas uzmanību piesaistošā 

veidā. Konkursā ir aicināta piedalīties jebkura Latvijas biedrība, nodibinājums, 

fonds, neformāla interešu grupa, līdz 2010.gada 6.jūnija plkst. 12:00 tiešsaistē 

aizpildot NVO pozitīvo ideju pieteikumu.  

Starptautiskais mākslas konkurss 

(http://www.jaunatneslietas.lv/page/987&news_id=1847) 

Konkursā tiek aicināti piedalīties bērni un jaunieši no 6 līdz 20 gadiem trīs 

vecuma grupās: 6-10 gadi, 11-15 gadi un 16-20 gadi. Dalībniekiem jānosūta savus 

labākos darbus par tēmu: bioloģiskā daudzveidība un tās nozīme jauniešiem visā 

pasaulē. Uzvarējušais mākslas darbs iespējams tiks izmantots logotipam 

iniciatīvai "Young Hands Together for Diversity". Sīkāka informācija: 

http://foris.fao.org/static/data/nrc/Biodiversity-Art-Competition.pdf 

Augstskolas aicina uz ceļojošā „Zaļā punkta kausa” izcīņu 

(http://www.jaunatneslietas.lv/page/987&news_id=1852) 

Latvijas Zaļais punkts aicina Latvijas augstskolu studentus iesaistīties izglītojošā 

projektā ar sacensības elementiem - „Zaļā punkta kauss". Projekta mērķis ir 

motivēt studentus uzņemties iniciatīvu, ieviešot videi draudzīgus principus 

augstskolas un kopmītņu dzīves ikdienā, kā arī popularizējot videi draudzīga 

dzīvesveida ideju. Lai iesaistītos projektā, zaļi domājošo augstskolu studentu 

pašpārvaldēm līdz 2010.gada 31.maijam jāsagatavo priekšlikumi, kuru 

ieviešana ļaus padarīt augstskolas un studentu dzīvi videi draudzīgāku. 

Vides filmu konkurss un foto-velo orientēšanās sacensības „Vides taktis” 

(http://www.jaunatneslietas.lv/page/987&news_id=1853) 

LU Studentu padome sadarbībā ar Rīgas Skolēnu domi (RSD) izsludina 

pieteikšanos vides filmu konkursam „Vides taktis". Piedalīties konkursā tiek 

aicināti skolēni, klases un studenti, savus pieteikumus iesniedzot no 12.aprīļa 

līdz 25.maijam. Vides filmu konkursa mērķis ir aktualizēt jauniešu sociālo 

atbildību, popularizēt videi draudzīgu dzīvesveidu, patriotismu, kā arī interesi par 

vidi un tās problēmām. Piesakiet savu komandu ar uzņemto filmu 

www.lusp.lv/taktis. 

Klausies Eiropas Hitu Radio un laimē iPod Touch! 

(http://www.jaunatneslietas.lv/page/987&news_id=1838) 

Vēlies klausīties mūziku, spēlēt spēles un sērfot internetā? Tev ir vajadzīga 

viskārdinošākā šīs vasaras spēļmantiņa - iPod Touch! Un zini? To var iegūt par 

velti! Piedalies konkursā „Noslēpumainā parole" - katru dienu klausies Eiropas 

Hitu Radio, lai sadzirdētu noslēpumaino paroli, reģistrē atbildi mājas lapā 

http://www.europeanhitradio.com/! 2 veiksmīgākajiem jaunais iPod Touch pilnīgi 

bez maksas!   
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