
“YOUTH POWER” 

Nosaukums: “YOUTH POWER” 2017 

Organizatori: biedrība “Darītājiem” un biedrības partneri 

Mājas lapa: http://youthpower.live 

Facebook: facebook.com/youthpower.live 

Instagram: instagram.com/youthpower.live 

Youtube: youtube.com/channel/UCIcdy7XSVoiCamSkFxZav1Q 

Reģistrācija: https://goo.gl/FHI1Ao  vai noskanēt QR kodu lapas kreisajā malā 

Norises vieta: Daugavpils novada kultūras centrs “Vārpa” (Dobeles iela 30, Daugavpils) 

Datums, laiks: 23.04.2017, plkst. 9:00 

Ieejas maksa: ieeja brīva 

Biedrība “Darītājiem” (biedrība „Daugavpils rītdienas veidotājiem“) īsteno projektus, kas ir saistīti ar 

izglītību un kultūru, rūpējas par pilsētas un reģona nākotni, tieši sadarbojoties ar jauniešiem gandrīz 

katru trešdienu pulcē aktīvus pilsētas jauniešus, jaunus uzņēmējus, biedrību pārstavjus un brīvdomātājus 

pasākumos “DIALOGS”, kas ir platforma kontaktu veidošanai un partneru meklēšanai, dažādu iniciatīvu 

un projektu īstenošanai.  

Šobrīd kopā ar partneriem jau otro gadu pēc kārtas mēs organizējam jaunu, citas kvalitātes pasākumu 

“YOUTH POWER” jauniešiem un dvēselē jauniem interesentiem. Tas būs neparasts pieredzes apmaiņas 

eksperiments visas dienas garumā.  

Pasākuma ietvaros ir paredzētas vairākas diskusijas par motivāciju un personības veidošanas pamatiem, 

pieredzes stāsti par biedrībām, uzņēmējdarbību, zinātni, par sabiedrības veidošanos, par šķēršļu 

pārvarēšanu, ko vadīs viesi no Latvijas, Baltkrievijas, Lielbritānijas u.c. valstīm. Nekādas “sausās” teorijas, 

tikai dzīvs un atklāts dialogs! Pasākuma turpinājumā tiks demonstrētas jauniešu izveidotās īsmetrāžas 

filmas par tēmu “Jauniešu spēks”, bet noslēgumā dalībniekus sagaidīs arī kultūras programma.  

“YOUTH POWER” nav komerciāla rakstura pasākums, un jauniešiem tas būs pieejams bez maksas. Pēc 

mūsu vīzijas pasākumu apmēklēs 200-250 cilvēki. Pasākums notiks latviešu, krievu un angļu valodā. 

Tomass Djuārs ir teicis: “Prāts ir kā izpletnis – tas darbojas tikai tad, kad to atver!” Savukārt, mēs esam 

pārliecināti, ka pasākuma laikā dalībnieki iegūs patiesi interesantu vielu pārdomām, kā arī iedvesmu  

turpmākai sevis pilnveidošanai un enerģiju, lai spertu soli tuvāk savam sapnim!  

Pasākuma detalizēta programma būs publiski pieejama sākot ar 2017. gada 10. aprīli.  

Gadījumā, ja jums radīsies jautājumi par pasākumu, lūdzu rakstīt uz e-pastu daritajiem@gmail.com. 
 

Ar cieņu 

Viktors Gallers 

Biedrības “Darītājiem” 

Valdes priekšsēdētājs  

Daugavpils, 01.03.2017 

www.facebook.com/daritajiem 

+371 29847583 
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