
Sākas pieteikšanās starptautiskai mediju vasaras skolai 
 

Visi radošie un zinā tkā rie jaunieši līdz 8. jū lijam aicinā ti pieteikties 

ceturtajai biedrības “Avantis” rīkotajai bezmaksas starptautiskajai mediju vasaras 

skolai “Young Media Sharks”.  Tā  notiks no 16. līdz 21. augustam Kuldīgas 

novada Pelčos, pulcē jot dalībniekus no 5 valstīm, kuri ietekmīgu profesionā ļu 

vadībā  gū s praktiskas zināšanas un iemaņas digitā lajos medijos. 

Projekta “Young Media Sharks” mē rķ is ir veicinā t jauniešu konkurē tspē ju 

darba tirgū  - tā  bū s unikā la iespē ja apmācīties pilnīgi bez maksas neatkarīgi no 

dzīvesvietas, sociā lā  statusa vai citiem faktoriem.  Dažādu jomu ā rvalstu un vietē jie 

guru dalīsies pieredzē , kā  arī palīdzē s no praktiska skatu punkta iepazīt mediju 

pasauli - žurnā listiku, video un foto mākslu, Wordpress sistēmu, debašu mākslu, u.c. 

saistītā s prasmes. Lai iegū tu arī pavisam praktiskas iemaņ as, šogad jaunieši, 

apvienojoties grupā s, lektoru vadībā  radīs digitā lo multimediju projektu.  

Kā  vasaras skolas pasniedzē ji aicinā ti tādi savas jomas līderi kā  mediju 

speciā lists Artū rs Mednis, kinooperators Reinis Traidās, vācu fotogrā fe   Constanze 

Flamme, baltkrievu režisors Andrejs Palupanovs un citi. Vakaros dalībnieki ciemos 

sagaidīs īpašos viesus - personības, kas iedvesmos, stā stot par savu pieredzi.  

Ikvienam, kurš vē las atklā t savu mediju talantu, uzskata sevi par jaunieti (tā tad 

apmē ram 15 - 20 gadu jauns), un gatavs dalībai vasaras skolā , kas notiks angļu 

valodā , ir pavisam reā la iespē ja pieteikties atlasei. Pieteikšanā s līdz 8. jū lijam notiek 

mā jaslapā  youngmediasharks.eu -  jāaizpilda anketa un jāpievieno radošais 

uzdevums sev tīkamākajā  no piedāvā tajiem formā tiem. “Avantis” žū rija, izvē rtē jot 

visus pieteikumus, 50 jauniešus no Latvijas, Vācija, Igaunijas, Baltkrievijas un Lietuvas 

aicinā s uz neaizmirstamu mediju piedzīvojumu. Tas nozīmē s ne tikai dalību vasaras 

skolā , bet arī iespē ju kļū t par daļu “šarku” kustības, gū t kontaktus un prakses 

iespē jas turpmākos “Avantis” un sadarbības partneru projektos. 

Visus interesē jošos jautā jumus par vasaras skolu klā tienē  ir iespē ja uzzinā t 

jau sestdien, 28.maijā , “ZZ Festivā lā ” Majoros –  “Young Media Sharks” teltī. Tajā  tiks 

īstenotas arī dažādas aktivitā tes jauniešiem, tostarp sava mediju talanta atklā šana.  

 

Dalībnieki tiks paziņoti 18. jū lijā . Vasaras skola tiek organizē ta ar Vācijas 

Federā lā s republikas, Latvijas Valsts mežu un Kuldīgas pilsē tas atbalstu. Plašāka 

informācija par norisi un pieteikšanā s: YoungMediaSharks.eu. 
  


