
Tiekamies klātienē un attālināti!  
 
Ar Digitālajiem svētkiem 1. augustā sākam atzīmēt Starptautisko Jaunatnes dienu un aicināt ciemos uz 
Ventspili – Latvijas Jauniešu galvaspilsētu 2020. 
 
 
KĀ SVINĒSIM 1. AUGUSTĀ VENTSPILS LIELAJĀ LAUKUMĀ? 
 
Klātienes aktivitātes (individuāli un kopā ar draugiem) plkst. 12:30 – 16:00: 

1) Zinātnes šovi kopā ar “Laboratorium” 
2) Ventspils Digitālā centra tehnoloģiski radošās darbnīcas (9 programmas) 
3) Kurzemes Democentra interaktīvās ekspozīcijas un “escape box” spēle 
4) Momentfoto 
5) Retro datorspēles (izstāde un iespēja spēlēt) 
6) Virtuālās spēles, galda spēles, lāzertags  
7) Velosipēdu evolūcijas izstāde 
8) Latvijas Jauniešu galvaspilsētas 2020 informatīvā telts, radošās darbnīcas un zibens konkursi 
9) Tīklošanās un chill telts 

Kopā ar apmeklētājiem būs pasākuma vadītājs DJ Roberts Lejasmeijers. 
 
Spēle “Digitālais rallijs” jauniešu centru un jauniešu organizāciju komandām (klātienē un attālināti) plkst. 
13:00: 

1) Izveido komandu dalībai spēlē! Komandas daļa (2-5 jaunieši) spēlē piedalās klātienē 1. augustā 
Ventspilī, bet otra komandas daļa (2 un vairāk jaunieši) spēlē piedalās attālināti sava jauniešu centra 
vai organizācijas telpās. 

2) Komandas daļa klātienē saņems uzdevumus, kuru izpildē iesaistīs mājas palikušos komandas biedrus. 
3) Labākajām komandām balvās dāvanu kartes galda spēļu iegādei “Brain Games” veikalā. Balvu fonds: 

500 EUR.  
4) Komandas jāreģistrē līdz 2020. gada 30. jūlija plkst. 23:59. Saite: 
 https://forms.gle/DmgCDQp2iV62xgJU6  
5) Komandām pašām jānodrošina saziņa starp klātienes un attālinātajiem dalībniekiem, kā arī klātienes 

dalībniekiem jābūt pieejamam vismaz vienam viedtālrunim ar interneta pieslēgumu. 
6) Spēles klātienes dalībniekiem nodrošinām pusdienas.  

 
Neklātienes aktivitātes (individuāli un kopā ar draugiem) plkst. 12:30 – 20:00: 
Vairākos interneta tiešraides kanālos seko līdzi klātienes aktivitātēm vai līdzdarbojies virtuālajos kanālos: 

1) Jauniešu studija – sarunas ar viesiem un reportāžas no Digitālajiem svētkiem 
2) Radošās darbnīcas (klātienes darbnīcu tiešraides un virtuālās darbnīcas) 
3) Izklaides kanāls – īsfilmu kopskatīšanās un sarunas ar dīvānu ekspertiem, virtuālās dejas un spēles. 

Piekļuve virtuālajiem kanāliem no Ventspils jauniešu portāla – http://jauniesi.ventspils.lv . 
  

https://forms.gle/DmgCDQp2iV62xgJU6
http://jauniesi.ventspils.lv/


Citas jauniešiem interesantas klātienes aktivitātes Ventspils Lielā laukuma tuvumā 
1) Raita Silarāja kauss 3x3 basketbolā (Ventspils Tehnikuma stāvlaukumā) no plkst. 11:00 
2) Ventspils pilsētas svētku “700+30” koncerti Reņķa dārzā 

Dienas programma 12:30–17:00 
12:30 Popstudijas “Jūras akmentiņi” vidējās un vecākās grupas programma 
13:15 Ventspils mūziķa “Ed Rallidae” uzstāšanās 
14:20 Grupa “Carnival youth” ar fanu iecienītākajām dziesmām 
16:00 – 17:00 rokenrola ansamblis “Vectēva papirosi” 

Vakara programma 20:00–24:00 (ar ieejas maksu) 
20:00 Grupas “ASTRO’N’OUT” koncerts.  
21:20 Mūziķa “DADDY WAS A MILKMAN” (Lietuva) koncerts  
23:00 Uguņošana 
Vakaru vada DJ HORENS 

 
VAI VĒLIES LĪDZDARBOTIES SVĒTKU ORGANIZĒŠANĀ? 

Piedāvājam organizācijām iespēju vadīt savu virtuālo darbnīcu (20 līdz 30 minūšu garumā) par jauniešiem 
aktuālām tēmām (gan ar digitālajām tehnoloģijām saistītas, gan citas tēmas). Darbnīcu būs iespējams vadīt 
attālināti, pārraidot to svētku virtuālajā kanālā kopā ar citām darbnīcām. 

Darbnīcas tēmu iespējams pieteikt līdz 2020. gada 28. jūlijam. Saite: https://forms.gle/1pb3fkJw4o8TkGFR6  
Par tehnisko risinājumu vienosimies (Zoom, u.c. platformas). 
 
UZMANĪBU! 
Pasākuma teritorijā vienlaikus varēs uzturēties līdz 3000 apmeklētājiem. Aicinām ievērot valstī noteiktos 
drošības pasākumus, būt saprotošiem un atbildīgiem pret sevi un apkārtējiem. 
 
Kontaktinformācija saziņai: 
Kristians Jacevičs 
Ventspils Jauniešu mājas vadītājs 
tālr. 20238456 
e-pasts: kristians.jacevics@ventspils.lv 

 
 
 

 
 
Digitālos svētkus līdzfinansē Izglītības un zinātnes ministrija Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gada budžeta 

ietvaros un Ventspils pilsētas pašvaldība. 
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