
 

ESI NEATKARĪGS! pasākuma programma  

Liepājas Valsts tehnikums. Sadarbībā ar Liepājas Jauniešu māju un Liepājas Valsts tehnikumu. 

Plānotais apmeklētāju skaits: 300 (Aicināti Kurzemes reģiona 9-12.klašu skolēni) 

Pasākuma vadītājs: Artūrs Jenots  

 

10.maijs 

10:00 – 10:45 Dalībnieku ierašanās, reģistrācija (ielūgumos un citur rakstam, ka sākums pl. 10:30) 

pēc dalībnieku karšu simboliem, jauniešus vēlāk sadalīs grupās pa 40 

10:45 – 10:50 Pasākuma atklāšana, Agitas Kārkliņas uzruna, Cēsu alus komunikāciju vadītāja  

10:50 – 11:00 Iepazīšanās, dienas plāns (vada A.Jenots) 

11:00 – 11:30 Māris Žunda, Rūdīšanās skolas dibinātājs: Kā iemīlēt grūtības? 

11:30 – 12:00 Inga Dreimane, psiholoģe: par atkarības tēmu  

12:00 – 12:10 KOPBILDE 

12:10 – 13:00 Pusdienas & atspirdzinoši dzērieni 

13:00 – 13:30 Niks Jansons, Idejas, kuras Tev nemācīja skolā 

13:30 – 14:15 Paneļdiskusija – kā motivēt jauniešus / alternatīvas alkoholam 

14:20 – 17:30 Darbs grupās – stacijās (grupu rotācija ik pa 20 min) pa vidu 20 min kafijas pauze 

1) Madara Lapsa, Liepājas Atkarību profilakses centrs – saruna/stāsts par pieredzi  

2) Māris Žunda – elpošanas prakse  

3) Plakātu veidošana – radošais risinājums «Atbildīga alkohola lietošana – kā to panākt?» (vada 

jaunieši) 

4) Ielu vingrotāji – priekšnesums un iesaiste, LVT Sports, Gvido Šalms  

5) Improvizāciju teātris Brīvais stils – skeči, iesaistot publiku (ievīt alko tēmu 

6) Viktorīna – diskusija. Jautājumi par alkohola ietekmi (cik ilgā laikā pārstrādājās alkohols, kāda 

ietekme ir ilgtermiņā) - ar Quiziz aplikāciju balso par rezultātiem – lielajā auditorijā (vada 

pasākuma vadītājs) 

7) RSU stacija - Pirmās palīdzības sniegšanas, rīcība ārkārtējos gadījumos (gaidam 

apstiprinājumu) 

Staciju laiki: 

1) 14:20 – 14:40  



2) 14:45 – 15:05 

3) 15:10 – 15:30 

15:30 – 15:50 kafijas pauze 

4) 15:50 – 16:10 

5) 16:15 – 16:35 

6) 16:40 – 17:00 

7) 17:00 – 17:20 

 

17:30 – 17:45 Muzikāls priekšnesums no Liepājas Mūzikas vidusskolas audzēkņiem (gaidām 

apstiprinājumu) 

17:45 - 18:00   Pateicība par piedalīšanos / Noslēgums 

 

Paralēli visas dienas garumā:  

- SMU Jauniešu mācību uzņēmumu stendi,  

- Interaktīvais jautājumu – atbilžu dīvāns, atpūtas vieta, kur tiks intervēti jebkurš atpūtnieks. 

Katrs jaunietis var atnākt ar savu domu, ierosinājumu, problēmu. 

- kaste: Kāpēc Tu lieto? 

- Reibuma brilles? 

- Foto siena 

 


