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Jaunatne kustībā
Piedalies 

EUROQUIZ viktorīnā 
un laimē balvas 

katru dienu!
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Piektdiena, 2013. gada 19. jūlijs
Positivus festivāls, Salacgrīva, Latvija / 2013. gada 19.-21. jūlijs 

PROGRAMMA

12.00 - 16.00

16.00 - 16.30

16.30 - 17.30

17.45 - 18.00

18.00 - 19.00

Lielisku pasākuma „Jaunatne kustībā” sākumu nodrošinās spēles un citas izklaides! Pārbaudi savas zināšanas par Eiropu ES kartes konkursā un griez 
Fortūnas riteni, lai laimētu brīnišķīgas balvas.

Jaunais un daudzsološais režisors Viesturs Roziņš piedāvā savu pēdējo uzvedumu pasākuma „Jaunatne kustībā” dalībniekiem. Luga, kuras pamatā ir 
Viestura paša pieredze Erasmus un Jaunatne darbībā projektos, ir veltīta studijām un darbam ārzemēs. Jaunie aktieri no radošās grupas HArF prasmīgi 
parāda dzīves un saskarsmes dinamiku dažādās kultūrās.   

Jaunatne darbībā, ko pārstāv Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, mudina jaunatni ceļot pa ES valstīm un ārpus tās, iepazīties ar jaunām 
kultūrām un iesaistīties neformālos mācību projektos. Jaunatne darbībā aicina klātesošos piedalīties konkursā, pārbaudot savas zināšanas un piedāvājot 
lieliskas balvas! Nepalaid to garām!

Latvijas Kultūras koledžas studenti dalās savā pieredzē par apmaiņas programmām ar radošiem, jauktu mediju priekšnesumiem. Viņi izmanto īsto 
dienasgrāmatu ierakstu projekcijas, īsus teatrālus priekšnesumus, dejas, kā arī skatītāju dalību, lai attēlotu savas Erasmus pieredzes spilgtākos momentus.  

Es varu būt premjerministrs! Pievienojies saviem vienaudžiem simulācijas spēlē un noskaidro, ko nozīmē būt Latvijas premjerministram.

19.00 - 19.15 Izmēģini savu veiksmi ar Laimes rats – un ar Valsts Izglītības Attīstības Aģentūru. Viņiem ir lieliska informācija un brīnišķīgas balvas, kuras viņi 
piedāvās klātesošajiem, kuriem būs iespēja pagriezt riteni un atbildēt uz jautājumu par mūžizglītības programmu.  

19.15 - 20.00

Atpūtas brīdis. Nāc un noskaties iedvesmojošo videoklipu izlasi, kas tiks rādīti „Jaunatne kustībā” teltī visu vakaru. To starpā ir atrodami studentu 
Erasmus stāsti, „Jaunatne kustībā” vēstnieku atsauksmes no visām ES malām, Euronews un citi videosižeti par izglītības un mobilitātes projektiem.

20.00 - 22.30

Erasmus
Jaunatne darbībā

 

Erasmus 

Jaunatne darbībā

Jaunatne darbībā

Mūžizglītības 
programma

Leonardo da Vinci

Jaunatne kustībā  

Jaunatne kustībā

Gūsti jaunu ieskatu – un jaunu izskatu! Studenti no Rīgas Stila un modes profesionālās vidusskolas dalīsies stāstos par savu dalību Leonardo da 
Vinci programmā un piedāvās klātesošajiem progresīvākās frizūras, izmantojot krāšņus aerosolus un aizraujošus paņēmienus.    



Sestdiena, 2013. gada 20. jūlijs                                                      

13.00 - 13.15

13.15 - 14.15

15.45 - 16.00

16.00 - 17.00

17.00 - 17.30

Gūsti jaunu ieskatu – un jaunu izskatu! Studenti no Rīgas Stila un modes profesionālās vidusskolas dalīsies stāstos par savu dalību Leonardo da 
Vinci programmā un piedāvās klātesošajiem progresīvākās frizūras, izmantojot krāšņus aerosolus un aizraujošus paņēmienus.   

Jaunatne darbībā, ko pārstāv Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, mudina jaunatni ceļot pa ES valstīm un ārpus tās, iepazīties ar jaunām 
kultūrām un iesaistīties neformālos mācību projektos. Jaunatne darbībā rīko erudīcijas konkursu un aicina klātesošos piedalīties tajā.

Aigars Sīlis ir jauns talantīgs restorāna Kaļķu Vārti šefpavārs, kas izcīnīja pirmo vietu valsts 2012. gada jauno profesionāļu konkursā. Viņš stāstīs par 
savu pieredzi EuroSkills 2012 un WorldSkills 2013 konkursos, kā arī nodemonstrēs, kā pagatavot dažas efektīgas uzkodas un saldējumu.

NOASS ir radošās inteliģences apvienība, kas pasākuma „Jaunatne kustībā” ietvaros prezentēs projektu „Engine Room Europe”. Tas paredzēts 
jaunatnes mobilitātes uzlabošanai, kas vēlas darboties neatkarīgas kultūras jomā. Prezentācijā ir iekļauta vērtīga informācija par to, kā apmaiņas 
programmas un jaunatnes iniciatīvas var palīdzēt profesionālajā izaugsmē.

Positivus festivāls, Salacgrīva, Latvija / 2013. gada 19.-21. jūlijs

14.30 - 15.30 Latvijas Samariešu apvienības pārstāvji, kas piedalījās Grundtvig programmā, piedāvās dramatisko priekšnesumu, kurā varēs iepazīties arī ar svarīgu 
informāciju par pirmo palīdzību. 

12.00 - 13.00 Latvijas Kultūras koledžas studenti dalās savā pieredzē par apmaiņas programmām ar radošiem, jauktu mediju priekšnesumiem. Viņi 
izmanto īsto dienasgrāmatu ierakstu projekcijas, īsus teatrālus priekšnesumus, dejas, kā arī skatītāju dalību, lai attēlotu savu Erasmus 
piedzīvojumu spilgtākos momentus.  

17.30 - 18.00

Atpūtas brīdis. Noskaties iedvesmojošo videoklipu izlasi, kas tiks rādīti „Jaunatne kustībā” teltī. To starpā ir atrodami studentu Erasmus stāsti, 
„Jaunatne kustībā” vēstnieku atsauksmes no visām ES malām, Euronews un citi videosižeti par izglītības un mobilitātes projektiem.

18.00 - 22.30
Jaunatne kustībā  

Erasmus

Mūžizglītības 
programma

Leonardo da Vinci

Grundtvig

Jaunatne darbībā

WorldSkills

Eiropas brīvprātīgo 
dienests

Jaunatne darbībā

PROGRAMMA

Izmēģini savu veiksmi ar Laimes rats – un ar Valsts Izglītības Attīstības Aģentūru. To pārstāvji sniegs svarīgu informāciju par ES mobilitātes programmām 
un piedāvās klātesošajiem brīnišķīgas balvas.   

Es varu būt premjerministrs! Pievienojies saviem vienaudžiem simulācijas spēlē un noskaidro, ko nozīmē būt Latvijas premjerministram.
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12.00 - 12.30
 

Latvijas Kultūras koledžas studenti dalās savā pieredzē par apmaiņas programmām ar radošiem, jauktu mediju priekšnesumiem. Viņi izmanto īsto 
dienasgrāmatu ierakstu projekcijas, īsus teatrālus priekšnesumus, dejas, kā arī skatītāju dalību, lai attēlotu savu Erasmus piedzīvojumu spilgtākos momentus.  Erasmus

13.30 - 14.15
 

Nenokavē Circus 101! Jaunatnes organizācija Cietokšņa kopiena, kas piedalījās Leonardo da Vinci programmā, pasākumā „Jaunatne kustībā” sniegs 
priekšnesumu un iemācīs klātesošajiem dažas pamatiemaņas, tādas kā parastā žonglēšana, žonglēšana ar velna kociņu un citas. Leonardo da Vinci

15.00 - 15.30
 Eiropas brīvprātīgo 

dienests

16.15 - 16.30
 

Gūsti jaunu ieskatu – un jaunu izskatu! Studenti no Rīgas Stila un modes profesionālās vidusskolas dalīsies stāstos par savu dalību Leonardo da 
Vinci programmā un piedāvās klātesošajiem progresīvākās frizūras, izmantojot krāšņus aerosolus un aizraujošus paņēmienus. Leonardo da Vinci

12.30 - 13.30
 

Iepazīsties ar jaunatnes mobilitātes interpretāciju muzikālajā priekšnesumā, kuru ir iedvesmojis ārzemēs pavadītais laiks, piedaloties Erasmus programmā! 
Zane Jurēvica un Linda Leimane no Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas nospēlēs koncertu ar elektroniskās, klasiskās mūzikas elementiem un �autām.  Erasmus

14.30 - 15.00
 

Aigars Sīlis ir jauns talantīgs šefpavārs, kas izcīnīja pirmo vietu valsts 2012. gada jauno profesionāļu konkursā. Viņš stāstīs par savu pieredzi EuroSkills 
2012 un WorldSkills 2013 konkursos, kā arī nodemonstrēs, kā pagatavot dažas efektīgas uzkodas un saldējumu.WorldSkills

15.30 - 16.15
 

Jaunatne darbībā, ko pārstāv Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, mudina jaunatni ceļot pa ES valstīm un ārpus tās, iepazīties ar jaunām kultūrām 
un iesaistīties neformālos mācību projektos. Jaunatne darbībā rīko erudīcijas konkursu un aicina klātesošos piedalīties tajā. Jaunatne darbībā

16.30 - 16.45
 

Izmēģini savu veiksmi ar Laimes rats – un ar Valsts Izglītības Attīstības Aģentūru. To pārstāvji sniegs svarīgu informāciju par ES mobilitātes programmām 
un piedāvās klātesošajiem brīnišķīgas balvas.   Mūžizglītības 

programma

Sestdiena, 2013. gada 20. jūlijs                                                      Svētdiena, 2013. gada 21. jūlijs                                                      PROGRAMMA

17.00 - 18.00
 Jaunatne darbībā

NOASS ir radošās inteliģences apvienība, kas pasākuma „Jaunatne kustībā” ietvaros prezentēs projektu „Engine Room Europe”. Prezentācijā ir iekļauta 
vērtīga informācija par to, kā apmaiņas programmas un jaunatnes iniciatīvas var palīdzēt profesionālajā izaugsmē. 

Es varu būt premjerministrs! Pievienojies saviem vienaudžiem simulācijas spēlē un noskaidro, ko nozīmē būt Latvijas premjerministram.

Atpūtas brīdis. Noskaties iedvesmojošo videoklipu izlasi, kas tiks rādīti „Jaunatne kustībā” teltī. To starpā ir atrodami studentu Erasmus stāsti, 
„Jaunatne kustībā” vēstnieku atsauksmes no visām ES malām, Euronews un citi videosižeti par izglītības un mobilitātes projektiem.

18.00 - 22.30
Jaunatne kustībā  
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http://europa.eu/youthonthemove

Īpašie pasākumi PROGRAMMA

Piedalies 
EUROQUIZ viktorīnā 

un laimē balvas 
katru dienu!

Svētdiena, 2013. gada 21. jūlijs                                                      

Ansis Bogustovs

Gūsti jaunu ieskatu – un jaunu izskatu!  

Žurnālists un eksperts ES jautājumu jomā atklāj „Jaunatne 
kustībā” telti, kurā viņš saimniekos un organizēs darbību trīs 
dienu garumā. Nāc un satiec viņu!

Eiropas Savienības mājas informācijas 
punkts atrodas „Jaunatne kustībā” teltī un 
tajā var iegūt jebkāda veida informāciju 
par ES. Turklāt tajā tiek rīkoti pasākumi 
dažāda vecuma apmeklētājiem: ES 
viktorīna, aptauja, kartes puzle un bērnu 
stūrītis. Aktīvie dalībnieki var vinnēt 
dāvanas un balvas. Visi laipni lūgti!

2013 ir Eiropas Pilsoņu gads un ES māja 
aicina jūs padomāt par savu lomu ES. 

Studenti no Rīgas Stila un modes profesionālās vidusskolas 
dalīsies stāstos par savu dalību Leonardo da Vinci programmā 
un piedāvās klātesošajiem progresīvākās frizūras, izmantojot 
krāšņus aerosolus un aizraujošus paņēmienus.   

Mobilitātes garša... 

Aigars Sīlis, jauns talantīgs šefpavārs, kas izcīnīja pirmo vietu 
valsts 2012. gada jauno profesionāļu konkursā, stāstīs par 
savu pieredzi, kā arī nodemonstrēs, kā pagatavot dažas 
efektīgas uzkodas un saldējumu.

Eiropas Savienības māja un 
Eiropas Pilsoņu gads  

#YoMLatvia
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