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Kasmēs esam?
Sociāli atbildīgs uzņēmums, kas darbojas 

biedrības AVANTIS paspārnē un sniedz

tehnisko un  mobilo platformu jauniešiem

savu spēju un talantu attīstībai, pilnveidei. 

Jauniešiem ir iespēja mācīties un vēlāk 

darboties praktiski reālos projektos. 

Satura platforma www.izvelies.eu

Radījums “Dzīves Skola” Re TV kanālā

YMH pasākumi

YMH aģentūras start-up darbību atbalsta Altum

http://www.izvelies.eu/


Piemēru slaids

MĀMIŅU  

DISKUSIJAS

AKROPOLĒ

Skatīties

POSITIVUS  

AFTERMOVIE

Skatīties

RAIDĪJUMI 5:1  

(LMT)

Meklē straume.lmt.lv

VĀCIJAS  

VĒSTNIECĪBAS  

SVEICIENS LV 100

Skatīties

DBS  

AUTOSKOLA

Skatīties

GHETTO GAMES  

FESTIVĀLS

Skatīties

KUR PALIKA
...LATS?  

(LMT)

Meklē straume.lmt.lv

MAĢISKAIS

SKAISTUMA

VAKARS

Skatīties

Portfolio: jauniešu video

https://www.facebook.com/DeutscheBotschaftRiga/videos/254687338538177/
https://straume.lmt.lv/lv/raidijumi/raidijumi/kur-palika/1036409
https://www.youtube.com/watch?v=RwktzhEwTNQ
https://www.youtube.com/watch?v=fDRRWtx_BK8
https://www.facebook.com/DeutscheBotschaftRiga/videos/254687338538177/
https://www.youtube.com/watch?v=1mtkq2Icd4I&amp;feature=emb_logo
https://www.facebook.com/SamsungLatvija/videos/528554561015116/UzpfSTEwMDAxNDgzNDc0OTAzNDo2MzUwMDQzNzAzMzczODI/
https://www.facebook.com/tavidimanti/videos/582714282080268/


Mēs piedāvājam meistarklases FOTO mākslā un VIDEO satura plānošanā un veidošanā, 

no idejas radīšanas un teorijai līdz pēcapstrādei un publicēšanai!

Individuāla pieeja. Saliedētība. Grupu darbi. Praktiski uzdevumi. 

Dalībnieki iegūs SERTIFIKĀTU par meistarklases apmeklēšanu!



• Iespēja izvētēties mūsu standarta foto un video 

meistarklases (2 – 6h) 

• Iespēja izvēlaties sev interesējošu tēmu, mēs

nodrošinām saturu, tehniku, apmācību vadītāju

• Piedāvājam izstrādāt meistarklašu sērijas padziļinātai 

tēmas apguvei 

• Meistarklases pielāgojam grupu zināšanu līmenim

• Pakalpojumu var integrēt jau esošā Jūsu pasākumā

• Pēc apmācībām- jaunieši var darboties pašvaldības 

pasākumu atspoguļošanā, sociālo tīklu uzturēšanā, 

jauniešu iesaistē. 

• Varam nodrošināt arī apmācības jebkura vecuma un 

pieredzes kolektīvam !

SADARBOJOTIES



BEZMAKSAS FOTO VIDEO online meistarklases

Pieteikšanās facebook/ youngmediasharks no 8. – 14.janvārim ! 
Notiks gan lekcijas, gan praktiskie darbi. 

Uz praktiskiem darbiem dalībnieku skaits ierobežots. 

16., 17. janvārī BEZMAKSAS meistarklases –

IESPĒJA JŪSU PAŠVALDĪBAS JAUNIEŠIEM!

Meistarklases atbalsta

GATIS ROZENFELDS –FOTO EMĪLS SMIIĻGIS -MONTĀŽA MĀRTIŅS TAUKAČS –VIDEO 

Pašvaldības var pieteikt jauniešus personīgi līdz 11.janvārim rakstot – info@avantis.lv un alona@avantis.lv
vēstules tēmā norādot “Pieteikums meistarklasēm”, 

E-pastā norādot ieteiktā jaunieša vārdu, uzvārdu un kā sazināties.  Mēs personīgi viņus uzrunāsim piedalīties! 

mailto:info@avantis.lv
mailto:alona@avantis.lv


Sazinies!
Par janvāra meistarklasēm un citām 

sadarbibas idejām !

AĻONA IVANOVA

alona@avantis.lv 29828199

ILONA BIČEVSKA 

ilona@avantis.lv 29495959

Jauniešu spējas ir

Jūsu iespējas!

mailto:alona@avantis.lv
mailto:ilona@avantis.lv

