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Jaunieši aicināti pārbaudīt sevi erudīcijas konkursā “Nāc un dari, jo tu to vari!”
Eiropas Jaunatnes nedēļas ietvaros jauniešiem vecumā no 13-18 gadiem ir iespēja pieteikties dalībai
erudīcijas konkursā “Nāc un dari, jo tu to vari!”. Konkursu organizē Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūra.
Konkursa mērķis ir veicināt jauniešu interesi par ES programmu „Jaunatne darbībā”, mobilitāti un Eiropas
Savienību, pārbaudīt jauniešu erudīciju, skolā un ārpus tās apgūtās zināšanas un praktiskās iemaņas.
Erudīcijas konkursā pirmo vietu ieguvusī komanda saņems galveno balvu – ārzemju ceļojumu.
Konkurss notiks vairākos posmos. Lai pieteiktos pirmajam posmam, jauniešu komandai (4 dalībnieki: 2 puiši
un 2 meitenes) līdz 2013. gada 1. maijam ir jāatbild uz erudīcijas jautājumiem tiešsaistē: http://ejuz.lv/5tpor.
Uzdevumu izpildei būs ierobežots laiks. Konkursā drīkst piedalīties ikviens 13- 18 gadus vecs jaunietis, un
komandu var veidot dalībnieki, kas pārstāv vienu vai vairākas klases, skolu, jauniešu centru, nevalstisko
organizāciju, pašvaldību vai vienkārši draugu, domubiedru grupu.
Pēc pirmā atlases posma 10 veiksmīgākās komandas piedalīsies pusfinālā - reģionālajos turnīros (Siguldā:
13. maijā; Tukumā: 15. maijā; Saldū: 17. maijā; Cēsīs: 20. maijā un Rēzeknē: 23. maijā). Reģionu uzvarētāji –
5 komandas - sacentīsies Eiropas Jaunatnes nedēļas noslēguma pasākumā - fināla spēlē 2. jūnijā Rīgā.
Sīkāka informācija par erudīcijas konkursu un nolikums: www.jaunatne.gov.lv
Eiropas Jaunatnes nedēļa Latvijā notiks no 27. maija līdz 2. jūnijam. Tās ietvaros jauniešiem būs iespēja
iesaistīties dažādos pasākumos un iegūt jaunas un noderīgas zināšanas, prasmes un pieredzes.
2013. gada Eiropas Jaunatnes nedēļas tēmas ir jauniešu aktīva pilsonība, aktīva līdzdalība, t.sk., 2014. gada
Eiropas Parlamenta vēlēšanās un Eiropas Pilsoņu gada (2013) aktivitātēs, kā arī Eiropas Savienības (ES)
programmu 25 gadu jubileja, uzsverot jauniešu ieguvumus no ES programmas „Jaunatne darbībā”. Ar
Eiropas Jaunatnes nedēļas aktivitātēm jaunieši tiks mudināti būt aktīviem, līdzdarboties, paust savu viedokli,
uzdrošināties iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzes un izmantot savas iespējas Eiropā.

Kontaktinformācija:
Marita Kroiča
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Komunikācijas daļas vadītāja
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
marita.kroica@jaunatne.gov.lv
Tālr.: +371 67356257
Fakss: +371 67358060

Iluta Stepanova
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Komunikācijas daļas vecākā referente
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
iluta.stepanova@jaunatne.gov.lv
Tālr.: +371 67356251
Fakss: +371 67358060

