Jauniešus aicina piedalīties konkursos

Valmieras novada fonda Jauniešu ideju laboratorija aicina iesūtīt fotogrāfijas un kļūt par
jauniešu 2016. gada foto kalendāra līdzautoriem, savukārt Latvijas Jaunatnes padome
aicina jauniešus piedalīties konkursā “Jauniešu pilsoniskā līdzdalība un sociālais
kapitāls”, kura uzdevums ir sagatavot video vai rakstu, kas atspoguļotu jauniešu
līdzdalības iespējas un sociālā kapitāla piemērus, kā arī iesaistīties starptautiskā
pētījumā un izteikties par savu līdzdalību sabiedrībā. Turpinās foto iesniegšana
jauniešu 2016. gada foto kalendāram! Sveicieni rudenī jauniešiem, kam tuva
fotografēšana! Tev tā ir sirdslieta? Hobijs? Vienkārši paveicas nospiest podziņu īstajā
mirklī? Derēs visi varianti! Sūti savus foto līdz 18. oktobrim un kļūsti par Jauniešu foto
kalendāra 2016 līdzautoru Valmieras novada fonda Jauniešu ideju laboratorijas (VNFJIL)
rīkotajā konkursā! Pirmā dzirdēšana?! Nekas, turpini lasīt! VNFJIL jaunieši jau otro gadu
veidos stilīgu, jauneklīgu un foršu galda kalendāru, kurā visus 12 kalendāra mēnešus
rotās Latvijas jauniešu iesūtītas foto. Domu uztvēri? Tev tagad jāver vaļā savas foto
glabātuves, jāizvēlas līdz 10 labākajām (horizontālām!) foto katram gadalaikam un
jāsūta tās mums uz laboratorija@vnf.lv jo ātrāk, jo labāk! Nolikumu meklē –
ej.uz/JILFOTO Gaidīsim oriģinālas, jautras, jauneklīgas un radošas foto - Tavi vasaras
piedzīvojumi pludmalē, spraigas sniega kaujas ziemā, rudens pastaigas krāsainajos
Latvijas mežos vai pavasarīga dabas mošanās. Un iespējams, tieši Tu kļūsi par vienu no
12 kalendāra līdzautoriem, kura foto rotās nākamā gada kalendārus! Gada izskaņā tos
varēs iegādāties ikviens, kas vēlēsies, savukārt visas naudiņas aizies labdarībai! Ja
tomēr Tev tādu ‘’foto failu glabātuvīšu’’ vēl nav, paķer aparātu, kādu draugu (kopā

vienmēr jautrāk, ne?) un dodies fotografēt Latviju rudens noskaņojumā – dabu,
svētkus, pasākumus, radi savas klusās dabas kompozīcijas un iemūžini ko patiesi
neaizmirstamu. Jo radīt ko jaunu un skaistu nekad nav par vēlu! JIL aktivitātes finansiāli
atbalsta arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, bet VNF darbību nodrošina Borisa un
Ināras Teterevu fonds. Informāciju sagatavoja: Samanta Berga, VNF Jauniešu ideju
laboratorijas dalībniece Konkursa “Jauniešu foto kalendārs 2016” koordinatore Tālrunis:
26035182; e-pasts: laboratorija@vnf.lv http://www.vnf.lv Konkurss “Jauniešu
pilsoniskā līdzdalība un sociālais kapitāls” Latvijas Jaunatnes padome (LJP) aicina
jauniešus piedalīties konkursā “Jauniešu pilsoniskā līdzdalība un sociālais kapitāls”.
Konkursa uzdevums ir sagatavot video vai rakstu, kas atspoguļotu jauniešu līdzdalības
iespējas un sociālā kapitāla piemērus – jauniešu savstarpējās sadarbības iespējas,
situācijas no savas pieredzes, kas ataino savstarpējās sadarbības, uzticēšanās un kopā
darīšanas nozīmi. Ikvienam jaunietim vecumā no 13 līdz 30 gadiem ir iespēja savā
īpašumā iegūt vienu no konkursa balvām – planšeti, “gudro” pulksteni vai viedtālruni.
Sīkāka informācija: http://ljp.lv/konkurss-jauniesiem-par-lidzdalibu-un-socialo-kapitalu/
LJP aicina jauniešus arī iesaistīties starptautiskā pētījumā un izteikties par savu
līdzdalību sabiedrībā. Pētījuma mērķis ir noskaidrot jauniešu izpratni par sociālo
kapitālu un viņu pilsoniskās līdzdalības aktivitātes sabiedrībā. Atbildes uz pētījuma
jautājumiem iespējams iesniegt līdz 2015.gada 31.oktobrim. Pētījuma anketa ir viens
no semināra “Jauniešu izpratnes par sociālo kapitālu analīze” rezultātiem, kura izstrādē
piedalījās jaunatnes lietu speciālisti, jauniešu līderi un jaunatnes darbā iesaistītie no
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Rumānijas. Sīkāka informācija:
http://ljp.lv/aicinam-jauniesus-izteikt-viedokli-par-savu-lidzdalibu-sabiedriba/
Informāciju sagatavoja: Linda Kalniņa, Latvijas Jaunatnes padomes Mediju programmas
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