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Uzņēmumi atver durvis jauniešiem       

(http://www.jaunatneslietas.lv/page/10&news_id=1546) 

Latvijas vadošie uzņēmumi aicina pie sevis ciemos skolēnus, studentus un 

nesenos absolventus. Veselas 5 dienas no 15. līdz 19. februārim jauniešiem būs 

iespēja klātienē iepazīt vietējos ražotājus un citus uzņēmumus, izdarot 

secinājumus par reālo darba vidi un karjeras perspektīvām tajos. Projektā 

„Uzņēmumu Atvērto durvju nedēļa" ir iesaistījušās 20 vietējās kompānijas 

un ārzemju firmu pārstāvniecības ar pasaules līmeņa zīmolu. Jaunieši varēs 

izvēlēties no vairāk kā 50 ekskursijām atkarībā no interesējošās nozares, 

norises vietas un laika. Pilns ekskursiju piedāvājums un pieteikšanās - no 

1. februāra portālā http://www.prakse.lv/. 

Konkurss „Es šajā pasaulē! Manas seksuālās un reproduktīvās tiesības” 
(http://www.jaunatneslietas.lv/page/10&news_id=1548) 

Biedrība „Papardes zieds" izsludina konkursu „Es šajā pasaulē! Manas 

seksuālās un reproduktīvās tiesības." Tajā jaunieši vecumā no 18 - 25 gadiem 

var iesniegt pastkartes, kurās pēc savas izvēles, brīvā tehnikā (zīmēšana, 

datorgrafika, fotogrāfija u.c.) dalībnieks atspoguļo kādu no reproduktīvajām 

tiesībām. Pastkartē vizuālo materiālu var papildināt ar tekstu - reproduktīvās 

tiesības skaidrojumu, saukli u.tml. (ne vairāk par 300 rakstu zīmēm). Darbus 

konkursam var iesniegt līdz 2010. gada 31.martam. 

Klubs "Māja" aicina jauniešus piedalīties projektā ''Europe@myDesk'' 
(http://www.jaunatneslietas.lv/page/10&news_id=1551) 

Klubs "Māja-jaunatne vienotai Eiropai" līdz 5.februārim aicina jauniešus vecumā 

no 16 -23 gadiem pieteikties divām apmācībām projekta Europe@myDesk 

ietvaros. 12.februārī notiks apmācība par žurnālistiku un komunikāciju, kurā 

jauniešiem būs dota iespēja iepazīties ar Ziņu Aģentūras "LETA" darbību, un 

iegūt informāciju par jaunajām web tehnoloģijām. Savukārt 13.februārī tiek 

organizēta apmācība par projektu rakstīšanu. Apmācības notiks latviešu valodā. 

Pasākums tiek organizēts sadarbībā ar jauniešu nevalstisko organizāciju Jaunie 

Eiropas federālisti. Europe@myDesk detalizētu programmu un pieteikuma anketu 

var atrast Kluba "Māja" mājaslapā www.klubsmaja.lv.  

Piedalies konkursā "Kam tie zābaki: pastāsti par jauniešiem!" 
(http://www.jaunatneslietas.lv/page/10&news_id=1552) 

Turpinās konkurss "Kam tie zābaki: pastāsti par jauniešiem!", kurā jaunieši 

aicināti portretēt subkultūras mūsdienu Latvijā. Konkursa darbu iesniegšanas 

termiņš - 14.februāris! Konkursu "Kam tie zābaki: pastāsti par jauniešiem!" rīko 

neformāla jauniešu grupa, kas darbojas apvienībā ELM MEDIA 

(www.elmmedia.lv). Šī ir viena no aktivitātēm plašākā projektā "Roku rokā ar 

citādo", kurā iecerēts dokumentēt jauniešu subkultūras dažādās Latvijas pilsētās 

un ar verbālu un vizuālo mediju starpniecību iepazīstināt ar viņu vērtībām un 
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izvēli būt tieši tādiem.  

''Nordea'' izsludina konkursu uz apmaksātām studentu ziemas prakses vietām 
(http://www.jaunatneslietas.lv/page/10&news_id=1554) 

Turpinās konkurss "Kam tie zābaki: pastāsti par jauniešiem!", kurā jaunieši 

aicināti portretēt subkultūras mūsdienu Latvijā. Konkursa darbu iesniegšanas 

termiņš - 14.februāris! Konkursu "Kam tie zābaki: pastāsti par jauniešiem!" rīko 

neformāla jauniešu grupa, kas darbojas apvienībā ELM MEDIA 

(www.elmmedia.lv). Šī ir viena no aktivitātēm plašākā projektā "Roku rokā ar 

citādo", kurā iecerēts dokumentēt jauniešu subkultūras dažādās Latvijas pilsētās 

un ar verbālu un vizuālo mediju starpniecību iepazīstināt ar viņu vērtībām un 

izvēli būt tieši tādiem. Pieteikšanās konkursam norit līdz 5.februārim. Dalībai 

konkursā jāiesūta motivācijas vēstule un CV info@nordea.lv ar norādi "Prakses 

programma".  

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē "Novadu spēles" skolēniem 

(http://www.jaunatneslietas.lv/page/10&news_id=1556) 

Līdz 2010.gada 5.februārim, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu, skolu 

komandas var pieteikties "Novadu spēlēm", kuras notiks Latvijas Universitātes 

Sociālo zinātņu fakultātē (Lomonosova ielā 1a, Rīgā) 2010.gada 31.martā. 

"Novadu spēles" ir iespēja satiksies ar citu novadu jauniešiem un izvērtēt sava 

novada attīstības iespējas, kā arī diskutēt par jauniešu lomu sava reģiona un 

Latvijas nākotnes veidošanā. 

Jauniešu apmaiņas projektu apmācības seminārs 

(http://www.jaunatneslietas.lv/page/10&news_id=1545) 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina jauniešus vecumā no 

15 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kā 

arī citus interesentus, pieteikties „Jauniešu apmaiņas projektu apmācības 

semināram", kas notiks no 2010.gada 18.februāra līdz 21. februārim.  

Apmācības Latvijā – „Dari to ar EuroMED!” 
(http://www.jaunatneslietas.lv/page/10&news_id=1538) 

Viens no Eiropas mērķiem ir stiprināt pilsonisko sabiedrību ap Eiropas 

Savienības robežām, veicināt Eiropas vērtību nostiprināšanos un sabiedrības 

rīcībspējas apzināšanos. EK programmas „Jaunatne darbībā" ietvaros „Jaunatnes 

starptautisko programmu aģentūra" (JSPA) par vienu no 2010. gada nacionālajām 

prioritātēm ir izvirzījusi sadarbību ar partneriem no Vidusjūras reģiona. Aicinām 

pieteikties apmācībai "Dari to ar EuroMED!", kas notiks no 2010. gada 25. līdz 

28. februārim tepat Latvijā, jauniešus vecumā no 16 gadiem, jaunatnes 

darbiniekus, jauniešu NVO pārstāvjus ar pieredzi jaunatnes darbā un 

starptautiskos pasākumos un vēlmi darboties EuroMED sadarbības programmās. 

No vienas organizācijas 1-2 pārstāvji. 

Ir uzsākts projekts par jaunatnes līdzdalības veicināšanu zināšanu ekonomikas 

attīstībā Latvijas novados 
(http://www.jaunatneslietas.lv/page/987&news_id=1525) 

Biedrība „Jaunatnes līderu koalīcija" sadarbībā ar biedrību "Zināšanu un 

inovāciju sabiedrība" (ZINIS) ir uzsākusi īstenot Sorosa Fonda Latvija finansiāli 

atbalstītu projektu  „Jaunatnes līdzdalība zināšanu ekonomikas attīstībai 

Kurzemē" programmas "Veidoju savu Latviju" ietvaros. Projekta mērķis ir sekmēt 

uz zināšanām balstītas uzņēmējdarbības attīstību Latvijas novados un inovācijas 

politikas veidošanu pašvaldību līmenī. Projekta īstenotāji izsludina pieteikšanos 

uz jaunatnes līderu apmācībām, kuru laikā 30 jaunieši no Talsu, Tukuma un 

Saldus novadiem ģenerēs inovatīvas biznesa idejas uzņēmējdarbības uzsākšanai 

savā novadā un sagatavos priekšlikumus novadu attīstības plānošanas 

http://www.jaunatneslietas.lv/page/10&news_id=1554
http://www.elmmedia.lv/
http://www.jaunatneslietas.lv/page/10&news_id=1556
http://www.jaunatneslietas.lv/page/10&news_id=1545
http://www.jaunatneslietas.lv/page/10&news_id=1538
http://www.jaunatneslietas.lv/page/987&news_id=1525


dokumentu pilnveidošanai no inovatīvas attīstības viedokļa, tādejādi kļūstot par 

jaunajiem inovācijas profesionāļiem Latvijā, kas iesaistās sava novada zināšanu 

ekonomikas veidošanā un attīstībā. 

Orientēšanās pasākums ''Ziemas prieki 2010'' Staļģenē 
(http://www.jaunatneslietas.lv/page/10&news_id=1539) 

Ziema šogad padevusies kārtīga, tādēļ popularizējot veselīgu dzīvesveidu, aicinām 

doties dabā uz orientēšanās pasākumu ''Ziemas prieki 2010'' , kas notiek gan 

laukā, gan telpās, 6. februārī plkst.15.30. Organizatori - Jauniešu centrs 

sadarbībā JIIK „Klikšķis" (Jauniešu izglītības un iniciatīva klubs „Klikšķis"). 

Aicina pievienoties DNS programmai  
(http://www.jaunatneslietas.lv/page/1262&news_id=1544) 

Īpašie skolotāji, kas gatavi no visas sirds un prāta palīdzēt jaunajai paaudzei, ir 

ļoti vajadzīgi jebkurā pasaules vietā. Un patiesībā DNS skolotājus jūs varat atrast 

jebkurā mūsu skaistās planētas vietā: bagātajā un attīstītajā pasaules daļā viņi 

māca skolēnus un risina problēmas ar grūti audzināmiem bērniem; trūcīgajā un 

neattīstītajā pasaules daļā viņi sagatavo sākumskolu skolotājus koledžās. Mēs 

aicinām jūs pievienoties DNS programmai Tvindā 4 gadu izglītības laikposmā 4 

gadus jūs mācīsities, lai kļūtu par skolotāju. Ne tādu skolotāju, kurš var strādāt 

tikai tradicionālā izglītības sistēmā, bet par tādu, kurš var strādāt jebkur, kur ir 

vajadzīgs un kurš var mācīt jebko, kam tas ir vajadzīgs: gan trūcīgajā, gan 

bagātajā pasaules daļā. 

 

Ja vēl neesi redzējis portāla www.jaunatneslietas.lv klipiņus, tad ienāc šeit:  

sadaļas Jaunatnes politika apakšsadaļa Informatīvā kampaņa. 
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Vairāk lasi, smelies, skaties un uzzini portālā 

www.jaunatneslietas.lv 
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