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Pasākumi jauniešiem
Latvijas Jauniešu galvaspilsētā Liepājā 2017. gadā
(pašlaik zināmie)

Eiropas Jaunatnes parlamenta 25. reģionālā sesija
Datums: 17. – 19. marts
Sesijas norises vieta: Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
Ģenerālās asamblejas norises vieta: Lielais Dzintars
Rīko: jauniešu organizācija “Tellus” un Liepājas pašvaldība
Vairāk informācijas: https://www.facebook.com/liepaja2017/
“Es mīlu tevi, Liepāja” – atraktīvs starpskolu erudīcijas konkurss jauniešiem
saistībā ar pilsētas dzimšanas dienas svinībām, (organizē Liepājas Skolēnu dome)
Datums: 23. marts
Vieta: Liepājas jauniešu māja
Velokultūras festivāls Boltik Baik 2017
(5. Boltik baik festivāls, kas piesaista jauniešus ērmriteņu darbnīcās un ar kultūras
programmām vakaros)
Datums: 8.-14. Maijs
Vieta: Vecā Ostmala
Rīko: Biedrība Radi Vidi Pats sadarbībā ar Liepājas pašvaldību
Vairāk informācijas: training@radividipats.lv, https://www.facebook.com/RadiVidiPats/
ZZ Čempionāta pusfināla posms
Datums: 10., 11. maijs
Vieta: Liepāja
Rīko: ZZ Čempionāts sadarbībā ar Liepājas pašvaldību
Vairāk informācijas: http://zzcempionats.lv,
julija.vasiljeva@zzcempionats.lv
"Skaņas dienas" - plaši apmeklēts starptautisks jauniešu rīkots skaņas mākslas
notikums Liepājā, kurā tiek piedāvāta iespēja piedalīties radošajās darbnīcās,
apmeklēt koncertus un izstādi.
Datums: 23. – 28. maijs
Vieta: tiks precizēta
Rīko: Elektroniskās mākslas un mediju centrs E-Lab, Liepājas Universitātes Mākslas
pētījumu laboratoriju MPlab, Jauno mediju kultūras centru RIXC sadarbībā ar Valsts
Kultūrkapitāla fondu un Liepājas pašvaldību
Vairāk informācijas: https://www.facebook.com/skanas.dienas/
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Darbā ar jaunatni iesaistīto personu no nevalstiskām organizācijām un
pašvaldībām no visas Latvijas pieredzes apmaiņas seminārs
Datums: jūnija sākums
Vieta: tiks precizēta
Rīko: LBJC Jauniešu māja (Liepājas pašvaldība)
Skeitparka sacensības "MAD: Liepāja 2017" - Ekstrēmas sacensības skeitbordā,
inline, BMX, kuru ietvaros norisināsies arī dažādi konkursi un paraugdemonstrējumi,
piem., “Street Jam”, “Best trick”, utt)
Datums: 1.-2. jūlijs
Rīko: Biedrība RAVE TEAM sadarbībā ar Liepājas pašvaldību
Vairāk informācijas: https://www.facebook.com/madliepajafest/
Strukturētā dialoga VI cikla atklāšanas konference
Datums: 25. Jūlijs
Iespējamā norises vieta: Lielais Dzintars
Rīko: LJP sadarbībā ar Liepājas pašvaldību
Travelling School
Intensīvs aktivitāšu kopums (EBD brīvprātīgo jauniešu vietējo jauniešu un Liepājas
viesu vadītas regulāras darbnīcas un nodarbības par dažādām ilgtspējības)
Datums: Jūlija vidus – augusta vidus
Vieta: Liepāja
Rīko: Biedrība Radi Vidi Pats
Vairāk informācijas: linda@radividipats.lv, https://www.facebook.com/RadiVidiPats/
Starptautiskās Jaunatnes dienas pasākums
un konkursa „Latvijas Jauniešu galvaspilsēta” titula nodošanas pasākums
Datums: 12. augusts
Vieta: Pilsētas centrs / Piejūras parks
LBJC Jauniešu māja (Liepājas pašvaldība)
Ghetto Football
Lielākā ielu futbola kustība Latvijā! Šogad turnīrs pirmo reizi notiks arī Liepājā, kur
pamatā norisināsies turnīrs 3 pret 3 vairākās vecuma grupās. Skatītājus un
dalībniekus priecēs kā iespaidīgi šovi, aktivitātes un konkursi īstā Ghetto Family stilā.
Datums: Augusts
Vieta: Liepājas pilsēta
Rīko: Ghetto Games sadarbībā ar Liepājas pašvaldību
Dzejas dienas
Dzejas dienu pasākumi jauniešiem
Datums: 11.–17. septembris
Rīko: Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka, Liepājas Universitāte, NVO
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Improvizācijas teātra nometne
Priekšnesums (pirmajā vakarā), improvizācijas meistarklases un darbnīcas jauniešiem
Datums: 15., 16. septembris
Vieta: Jauniešu māja
Rīko: jauniešu improvizācijas grupa “Brīvais stils”
Vairāk informācijas: Kristaps Gēbelis 26749282
Jauniešu ETNO dienas
Visiem jauniešiem, kuri interesējas par kultūru, folkloru, muzicē un danco!
Datums: septembra nogale (3 dienas – piektdiena, sestdien, svētdiena)
Vieta: Jauniešu māja, Vadugunis, Namīns
Rīko LBJC Jauniešu māja un Nacionālais kultūras centrs
Jauniešu biznesa skola
Aizraujoša nometne aktīviem jauniešiem – iespēja iesaistīties diskusijās ar
pieredzējušiem uzņēmējiem, nodarboties ar ideju ģenerēšanu un izkāpt no savas
komforta zonas, trakos uzdevumos pārbaudot savas uzņēmēja spējas reālās dzīves
situācijās.
Datums: oktobris, skolas brīvlaika nedēļa
Vieta: Liepājas Jauniešu māja
Rīko: Kurzemes Biznesa inkubators
Karjeras nedēļa 2017
Datums: Oktobris
Vieta: Skolas, Universitāte, uzņēmumi, iestādes, publiskie pilsētas pasākumi utt.
Rīko: Liepājas Izglītības pārvalde (Liepājas pašvaldība)
Vairāk informācijas: http://www.lip.lv/
"iWeek” ikgadējais jauno mediju mākslas festivāls “Fast forward” - nākotnes
scenāriji
Datums” 13. - 18.novembris
Vieta: MPLab (Kūrmājas prospekts 13), Liepājas muzejs un koncerti pilsētas teritorijā
Radošās darbnīcas jaunajiem māksliniekiem (no 16 gadu vecuma), audiovizuālas
performances, izstādes, konferences, diskusijas, koncerti un atvērtā diena ģimenēm
ar bērniem. Darbnīcu vadītāji - mākslinieki, mūziķi un pētnieki gan no Latvijas, gan
arī no ārvalstīm.
Organizē: MPlab (Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorija)
Vairāk informācijas: http://iweek.mplab.lv/
Starptautiskās Brīvprātīgo dienas pasākums
Datums: decembris
Vieta: tiks precizēta
Aktivitāšu plāns tiek papildināts un pieejams Liepājas Jauniešu mājas mājas
lapā: http://www.jauniesumaja.lv/
Ja Jūsu skolā notiek pasākums jauniešiem (13+), kurā var piedalīties
jaunieši no citām skolām vai pilsētām, lūdzu dalieties ar informāciju, rakstot
uz: jauniesumaja@liepajasbjc.lv
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