
Papīra liešanas darbnīcās mēs rosināsim katru
dalībnieku  apzināt savu ietekmi uz apkārtējo vidi, 
to, cik mēs katrs esam sasitīti ar dabu un tajā
notiekošajiem procesiem. Tāpat dalībnieki apgūs
papīra pārstrādes procesu, kā tas notiek rūpnīcā un kā
to mēs varam izdarīt paši. 

Papīra liešanas darbnīcas iespējas:

iepazīties ar papīra dzīves ciklu un tā pārstrādi;

pārbaudīt savas zināšanas mini viktorīnā par papīru;

izveidot savu unikālo un īpašo papīru .

Izmaksas: 100 EUR + 3 EUR/persona 
                   +ceļa izdevumi
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Process ir viens no aizraujošākajiem veidiem kā izzināt, apgūt, atcerēties un gūt jaunu pieredzi. 
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Bišu vaska drānu darbnīcu tēma ir esošo resursu efektīva
izmantošana videi  draudzīgu produktu veidošanā un
izmantošanā. 

Bišu vaska drānas darbnīcas iespējas:

uzzināt, kur ikdienā izmantot bišu vaska drānu;

iepazīties ar bišu vaska drānas kopšanu un lietošanu;

izveidot savu bišu vaska drānu ēdiena uzglabāšanai un
                                                               līdzņemšanai.

Izmaksas: 100 EUR +5 eur/persona +ceļa izdevumi
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Sietspiedes darbnīcās jūs iepazīsieties ar vienu no
 senākajiem drukas veidiem un uzzināsiet, kā industriālu
 procesu iespējams pārveidot par radošu un iespējamu
 ikvienam.

Sietspiedes darbnīcas iespējas:
iepazīties un izmēģināt sietspiedes drukas tehniku;
iepazīties ar Latgales dizaineru darbiem;
 izvēlēties tīkamāko dizainu, pielāgot krāsu un
 uzdrukāt uz T-krekla  vai auduma maisiņa;

Izmaksas: 100 EUR + 10 EUR/persona 
                                                         + ceļa izdevumi; 
Summā iekļauti materiāli drukai uz auduma maisiņa,
 ja izvēlas druku uz T-krekla , tad 15 EUR/persona 

iespējams ir izveidot dizainu atbilstoši jūsu
 pasākuma/brauciena tēmai /dizaina izveides 

izmaksas tiek apreķinātas atsevisķi/ .
 

Sadzīves ķīmijas darbnīcas  ir par ārējo un iekšējo 
ekoloģiju, par to, ka piesārņojums dabā ir arī 
neredzams, bet mēs to elpojam.   

Sadzīves ķīmijas darbnīcas iespējas
iepazīties ar virtuves plauktiņā atrodamajiem
produktiem,to īpašībām;
izvēlēties un izveidot kādu dabisku un ekoloģisku
līdzekli. 

 Izmaksas: 100 EUR+7 EUR /persona+ceļa izdevumi
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Darbnīcās runāsim un stāstīsim par to, kas ir upcycling jeb
reciklēts un par to, kāpēc ir svarīgi efektīvi izmantot jau esošo
un saražoto tekstilu, nevis pirkt jaunu.
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Radošās 
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Auduma maisiņu šūšanas darbnīcas iespējas:

uzzināsiet plastmasa maisiņu "ilgtspējīgo" ietekmi;
apgūsiet prasmes šūt ar šujmašīnu;
uzzināsiet, kur vēl var izmantot jau esošo un saražoto
tekstilu;
 iegūsiet sev videi draudzīgus un daudzreizlietojamu
auduma maisiņus.

Izmaksas: 100 EUR + 5 EUR/persona+ceļa izdevumi
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Bezpilota 

gaisa kuģa
 pilotēšanas darbnīca

 Bezpilota gaisa kuģa pilotēšanās darbnīcās mēs iedrošinām jauniešus
uzdrīkstēties, gūt jaunu ieredzi un pilnveidot savas digitālās
kompetences.

Dalībnieku vecuma no 16 gadiem;
Grupā ne vairāk kā 10 dalībnieki;
Ilgums: 2,5 h

Iespējas:
apgūt bezpilota gaisa kuģa pilotēšanas teoriju;
katram pašam veikt lidojumus;
foto/video saņemšana pēc darbnīcas.

Izmaksas: Teorijas+pirmreizējais lidojums 150 EUR,
 katra nākamā pacelšanās 30 EUR 

 

Garšas
darbnīcas

Garšas darbnīcās mēs iedrošinām jauniešus apzināties to, ka
daudzas lietas un procesi ir viņu pašu rokās. 

Garšas darbnīcas iespējas:
iepazīties ar panini maizīšu izcelsmi un ne tikai;
iedvesmoties stāstos par pasākumiem,festivāliem un panini;
izvēlēties tīkamākās garšas un kombinācijas maizītes
pagatavošanai;
baudīt siltu un sātīgu karstmaizi kopā ar dzērienu un labu
kompāniju.

 
 

Izmaksas: 100 EUR + 10-15 EUR/persona + ceļa izdevumi
/ cena atkarīga no izvēlētās ēdienu un 

dzērienu kombinācijas/
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