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INFORMĀCIJA	MEDIJIEM	
 

2016. gada 17. novembrī 

 
Tiek izsludināta pieteikšanās jauniešu NVO Ziemas SaSpēlei 
 
Aicinām LJP dalīborganizācijas, jaunatnes organizāciju vai organizāciju, kas strādā ar 
jauniešiem, pārstāvjus un ikvienu jaunieti (jo īpaši LJP SD vēstnieku un projektu 
iniciatīvu dalībniekus) piedalīties jauniešu NVO Ziemas SaSpēlē! 
 
Nāc viens un iegūsti jaunus draugus! Nāc ar draugiem un izdzīvojiet jaunu pieredzi! 
Nāc un piedzīvo prāta, dvēseles un ķermeņa Ziemas SaSpēli! 
 
Pasākums tiek organizēts ar mērķi iepazīt dažādu organizāciju pieredzi darbā ar 
jauniešiem, uzzināt jaunas metodes darbam ar jauniešiem, labāk iepazīt pašiem sevi, 
svētku noskaņā pateikt viens otram paldies par paveikto 2016. gadā un saturīgi pavadīt 
laiku neformālā gaisotnē! 
 
Pasākuma organizatori sedz ēdināšanas, nakšņošanas un ar programmas satura 
nodrošināšanu saistītās izmaksas. Dalībniekiem pašiem ir jāsedz ceļa izmaksas 
nokļūšanai uz pasākumu un atpakaļ. Līdzi ņemamo lietu saraksts tiks izsūtīts 
apstiprinātajiem dalībniekiem. 
 
Pieteikšanās: līdz 1. decembrim, aizpildot pieteikuma anketu EJUZ.LV/ASPELE. 
Informācija par apstiprinājumu dalībai vai iekļaušanu rezervistu sarakstā tiks nosūtīta 
interesentiem ne vēlāk kā līdz 7. decembrim. 
 
Program Starting point and time: 16. decembris plkst. 14.20, LJP birojs (Šarlotes iela 

1b, Rīga) 
Program Ending time and time: 18. decembris plkst. 12.20, LJP birojs (Šarlotes iela 

1b, Rīga) 
 

Programma: 
I pieredze 
Ievads. Iepazīšanās. Informācija (16. decembris plkst. 14.20) 
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Ziemas SaSpēle (16. decembris plkst. 16.20, iekļaujot vakariņas – 17. decembris 
plkst. 12.20, iekļaujot brokastis) 
Pusdienas 
 
Tematiskās meistarklases (17. decembris plkst. 14.20–18.20) 
Norises vietu noskaidrosiet Ziemas SaSpēles laikā, un iepriekš tā netiks atklāta. Norises vietas 
noskaidrošana būs viens no Ziemas SaSpēles uzdevumiem. Komandas tiks veidotas uz vietas, un 
iepriekš tās nav jāpiesaka. 
 
II pieredze (17. decembris plkst. 19.20-...) 
Neformāls svinīgs pasākums “Gada Godināmo Godināšana” (brīvā skatuve), iekļaujot 
vakariņas 
Ikviena organizācija, kas piedalās pasākumā, var pieteikt savu godināmo godināšanu (jānorāda anketā, par godināšanas 
saturu un apjomu atbildīgi paši pieteicēji) 
Ziemas SaSpēles finālistu paziņošana 
 
III pieredze 
Ziemas SaSpēles superfināla uzdevums un Fanu Lielais izaicinājums 
(18. decembris plkst. 10.20–12.20) 
Norises vietu noskaidrosiet Ziemas SaSpēles laikā, un iepriekš tā netiks atklāta. 
LJP pārstāvju sapulce (18. decembris plkst. 14.20–17.20) 
LJP birojs Šarlotes ielā 1b Rīgā 
 
 

Papildu informāciju varat iegūt, rakstot uz e-pasta adresi ljp@ljp.lv. 
 

 
Informāciju sagatavojusi 
Laura Liepiņa 
Latvijas Jaunatnes padomes 
mediju programmas direktore 
mediji@ljp.lv | +371 29334062 | 
twitter.com/LJP_lv | www.ljp.lv |  
 

	

	
 


