
Mācies jautāt, rakstīt, režisēt un komunicēt ! 

  

No 4.-6. aprīlim MJIC „Pa GALMS” (Dārza iela 8a, Alūksne) 

MEDIJU APMĀCĪBAS Alūksnes un Apes novada jauniešiem ! 

Pasniedzēji un tēmas:  

 Atis Klimovičs :  reportāžu veidošana  

 Dzintars Dreibergs: video sižetu veidošana, dokumentālā kino pamati  

 Liene Birze : Sociālo tīklu komunikācija 

 Gundega Bičevska : Kā atrast ziņu un kā to pasniegt?  

Īpašais viesis 5.aprīlī  Guna Zučika: “No Liepnas līdz Londonai kopā ar Prāta 

Vētru” 

 

Pieteikšanās līdz 31.martam info@avantis.lv   

 

 

 

  

mailto:info@avantis.lv


Kas tev ir jāzina par apmācībām? 

Tās būs 3 dienas tieši tev un citiem jauniešiem, kuru mērķis ir palīdzēt iemācīties stāstīt savu stāstu – 

visu to, kas tev un tavam novadam ir svarīgs. Ar mums tu iemācīsies, kā ar sev pieejamo iespēju klāstu 

tu vari izmainīt pasauli – padarīt to labāku un aizraujošāku sev, draugiem un plašākai sabiedrībai. 

Vai tu vari piedalīties? 

Mēs meklējam jauniešus, kurus interesē komunikācija. Tos, kuriem nav vienaldzīgs tas, kas notiek 

apkārt – gan tuvu, gan tālu. Kas, iespējams, varētu nākotnē darboties Alūksne24.lv jaunajā mediju 

portālā.  

Kas reāli notiks apmācībās? 

Tās būs 3 dienas Alūksnē, kur ar savu pieredzi dalīsies mediju jomas speciālisti -neatkarīgais žurnālists 

Atis Klimovičš, režisors Dzintars Dreibergs, žurnāla SHAPE galvenā redaktore Gundega Bičevska un PR 

speciāliste Guna Zučika. Viņi dalīsies pieredzē un palīdzēs saprast stāstu stāstīšanas mākslu: kā tu to 

vari izdarīt vislabāk ar sev pieejamajiem līdzekļiem un idejām. Katra diena būs piepildīta ar lekcijām un 

patstāvīgiem grupu uzdevumiem – to laikā tu apgūsi (protams, ja gribēsi) jaunas zināšanas un prasmes, 

kuras lieti noderēs turpmāk. 

Kā tu vari pieteikties? 

Lai piedalītos apmācībās, Tev rakstiski jāatbild uz šādiem jautājumiem 

 Kas un kāds es esmu? 

 Kāpēc es gribu piedalīties apmācībās? 

 Ko es vēlos saņemt no šīm apmācībām? 

 Ko es varu dot citiem apmācību dalībniekiem un līdzcilvēkiem? 

un jānosūta vēstule uz info@avantis.lv līdz 2014. gada 31. martam. 

Tu nosūtīsi savu pieteikumu, un…? 

Žūrija ķersies pie darba un izvērtēs pieteikumus pēc šādiem kritērijiem: 

 atbilstība apmācību mērķa auditorijai (skat. Vai tu vari piedalīties apmācībās?) 

 atbilstoša motivācija – atbildes uz jautājumu „Kāpēc es gribu piedalīties apmācībās?” 

 spēja izteikties skaidri, labskanīgi un pārliecinoši 

 gatavība piedalīties un mācīties 

 

6. Kad un cik ilgi notiks apmācības? 

Alūksnē, 2014. gadā, laikā no 4. līdz 6. aprīlim. 

Projektu organizē „AVANTIS” kopā ar portālu Alūksne24.lv , biedrību „Alūksnes nevalstisko 
organizāciju atbalsta centrs” un Alūksnes Bērnu un jauniešu centru, finansiāli atbalsta Alūksnes 
novada pašvaldības Izglītības pārvalde 
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