Biedrība „Apes jauniešu klubs „Sliedes”” īsteno valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra” apstiprināto nacionālās iniciatīvas projektu „Pacel līmeni!” Nr. LV-12E112-2012-R3.
Mērķis: izglītojošu pasākumu sērijas izveide Apes novada jauniešiem, kuras ietvaros tiks
sekmēta jauniešu personīgās karjeras attīstība un veicināta jaunatnes iesaistīšanās lauku
reģionu attīstībā.
Projekta uzdevumi:
• atbalstīt jaunatnes organizācijas attīstības procesus; • veicināt jauniešu līdzdalību savu
interešu, ideju realizēšanā; • veicināt jauniešu brīvā laika lietderīgu izmantošanu; • rosināt
lokālās piederības apziņas un patriotisma aktualizēšanu un stiprināšanu jauniešu vidū.
Ko mēs darīsim:










Uzspēlēsim hokeju kopā ar jau pieredzējušiem hokejistiem un praktiskā darbībā
gūsim hokeja tehnikas pamācības, komandas saspēles un vērosim meistarklases
demonstrējumus;
Izpaudīsim savu māksliniecisko talantu sniega skulptūru veidošanā;
Tiksimies ar Latviešu literātiem un organizēsim pašsacerētu dzejoļu un stāstu
konkursu par Api;
Tiksimies ar jauniem un pieredzējušiem uzņēmējiem. Centīsimies izzināt
uzņēmējdarbības „aiz skatuves” puses;
Veidosim fotogrāfu plenēru un tiksimies ar fotogrāfiem, ka arī organizēsim
fotokonkursu un veidosim pastkaršu sēriju;
Kopīgās talkās sakopsim un trenēsimies BMX un „Vaidavas kausa” trasēs;
Brauksim pieredzes apmaiņas braucienos uz citām BMX trasēm Latvijā;
Organizēsim un piedalīsimies BMX sacensības.

Projekts tiks īstenots laika posmā: 7.01.2013-29.11.2013 Piešķirtais projekta finansējums
5450,00 eiro

11.oktobrī tikšanās ar biznesa inkubatora "Magnuss" valdes priekšsēdētāju Agri Lapiņu
Tikšanās ar SIA ''CasaDiVanna'' vadītājām Evitu Kuzmu un Anatu Balodi
Velo, moto, auto parāde "Man pieder tik daudz"
BMX sacensībās veikta dubultuzvara

Būs auto, moto, velo parāde un BMX sacensības
Zināmi četru Apes pastkaršu autori
Nāc un izzini uzņēmējdarbības un motosporta aizkulises
Tikšanās ar Samantu Jostu, brāļiem Augustu un Robertu Justiemuss
Fotokonkursa nolikums „MANS iedvesmas mirklis Apes novada ikdienā”
Meklējam radošas un oriģinālas fotogrāfijas!
12.martā nāc un satiec Indru Sproģi
Apē viesosies Pauls Timrots
Apē būs iespējams tikties ar ziemas autorallija "Sarma 2013" dalībniekiem
22.februārī tiksimies ar ziemas autorallija "Sarma 2013" dalībniekiem
Uzcel sniegavīru savai pilsētai!!!
Nāc un piedalies ledus lukturu veidošanā savai pilsētai!

Foto galerijas:













Tikšanās ar SIA ”CasaDiVanna” vadītājām 18.10.2013
Tikšanās ar biznesa inkubatora „Magnus” valdes priekšsēdētāju Agri
Lapiņu 11.10.2013
BMX sacensības 25.08.2013.
Velo, moto, auto parāde "Man pieder tik daudz" 24.08.2013.
Fotoizstāde "Ape iedvesmo" 28.04.2013.
Tikšanas ar Samantu Jostu un Augustu&Robertu Justiem_17.05.2013
Tikšanās ar Andu Podziņu un Artūru Treiju_17.05.2013
Tikšanās ar Krišjāni Kariņu_09.05.2013
Tikšanās ar Indru Sproģi_12.03.2013
Tikšanās ar Paulu Timrotu_08.03.2013
Tikšanās ar „OKartes Autosporta Akadēmijas” pārstāvjiem_22.02.2013
Apes lielākā sniegavīra veidošana_01.02.2013

Video materiāls no Apes pilsētas svētkiem, kur redzamas dažas no projekta aktivitātēm

