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SALTO-YOUTH ir 

atbalsts tālākas izglītības un apmācību iespējas programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros. 
Eiropas Komisija ir radījusi 8 SALTO resursu centru tīklu, lai veicinātu neformālās izglītības 
programmas „Jaunatne darbībā” īstenošanu. 

SALTO mērķis ir atbalstīt programmas „Jaunatne darbībā” projektus, balstoties uz sekojošām 
prioritātēm – sociālā iekļaušana, kultūru daudzveidība, līdzdalība tādos reģionos kā EuroMed, 
Dienvidaustrumu Eiropā, Austrumeiropā un Kaukāza reģionā. SALTO nodrošina 
Nacionālajām Aģentūrām apmācības, sadarbības veicināšanas aktivitātes un informatīvos 
materiālus. 

Par šīm prioritātēm SALTO piedāvā dažādus resursus, informatīvos materiālus un apmācības 
Nacionālajām Aģentūrām un Eiropas jaunatnes darbiniekiem. Resursi ir pieejami
www.SALTO-YOUTH.net. Meklējiet internetā Eiropas apmācību kalendāru, apmācību un
jaunatnes darba metodes, apmācītājus un saites uz dažādiem interneta resursiem un vairāk… 

SALTO-YOUTH aktīvi sadarbojas ar citiem dalībniekiem Eiropas jaunatnes darbā -
programmas „Jaunatne darbībā” Nacionālajām Aģentūrām, Eiropas Padomi, Eiropas
Jaunatnes Forumu, Eiropas jaunatnes darbiniekiem, apmācītājiem un apmācību
organizētājiem. 

SALTO resursu centrs iekļaušanai 
www.salto-youth.net/inclusion/ 

SALTO resursu centrs iekļaušanai (Beļģijā) kopā ar Eiropas Komisiju strādā, lai iekļautu
jauniešus ar ierobežotām iespējām programmā „Jaunatne darbībā”. SALTO atbalsta arī
Nacionālās Aģentūras un jaunatnes darbiniekus iekļaušanas darbā, nodrošinot sekojošus

• apmācību kursus par iekļaušanas tēmām un īpašām mērķa grupām, kas ir 
izslēgšanas riska grupā; 

• apmācību un jaunatnes darba metodes un materiālus, lai iesaistītos 
iekļaušanas projektu veidošanā; 

• praktiskas un iedvesmojošas publikācijas par starptautiskiem iekļaušanas 
projektiem; 

• jaunāko informāciju par iekļaušanas jautājumiem un iespējām ziņu lapā; 
• interneta saites iekļaušanas resursiem; 
• informāciju par treneriem un cilvēkiem, kas darbojas iekļaušanas un 

jaunatnes sfērā; 

 www.SALTO-YOUTH.net/Inclusion/  
Vairāk informācijas un resursu meklējiet Iekļaušanas lapās: 
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Kāpēc buklets par sportu? Ievads………………………………………….4.lpp.
Plašāks ieskats…………………………………………………………….…5.lpp.
Saikne starp sportu un jaunatnes darbu…… ………………………………6.lpp.

Sports kā mērķis…vai metode?…………………………………….…….7.lpp.
Tilts starp jaunatnes darbu un sportu……………………………………….8.lpp.

Par ko mēs runājam?- Mērķa grupa……………………………………..…14.lpp.
Kas ir jaunieši ar ierobežotām iespējām ?.....................................................15.lpp.
Ierobežoto iespēju sekas…..…………………………………………...…..17.lpp.
Atbilde uz vajadzībām – sociālā iekļaušana……………………………….20.lpp.

Kā sports kā metode var veicināt sociālo iekļaušanu?..............................22.lpp.
Izpratne par sportu………………………………………………… …….. 24.lpp.
Mūsu uztveres maiņa………………………………………………….. …27.lpp.

Mērķa grupas ieguvumi ……………………...………………………...… .29.lpp.
Šķēršļi, kas saistīti ar sportu…………………………...………………. …32.lpp.
Sociālās mācīšanās elementi sportā………………………………………33.lpp.

Sports kā metode…………………………………………………………...36.lpp.
„Četru soļu” process……………………………………………………….37.lpp.
Pieredzes mācīšanās………………………………………………………..40.lpp.
Piemēri par sporta izmantošanu vietējā līmenī……………………….……43.lpp.
Citas sporta aktivitāšu izmantošanas iespējas……………………………..45.lpp.

Jautājumi, kas saistīti ar sporta kā metodes izmantošanu…………………..48.lpp.
Sports programmā „Jaunatne”………………………..…………………….49.lpp.
Padomi - ko vajadzētu un ko nevajadzētu darīt? ……………….………….52.lpp.
Sporta metodes …………………………………………………….…….…54.lpp.
1. Iekustinātāji ………………………………………………………………55.lpp.
2. Spēles baseinā…………………………………………………………….58.lpp.

3. Soļošana…………………………………………………………………62.lpp.
4. Orientēšanās………………………………………………………………64.lpp.
5. Mini – olimpiāde …………………………………………………………65.lpp.
6. Ielu futbols tolerancei……………………………………………………..68.lpp.
7. Komandas veidošanas aktivitātes āra vidē………………………………..69.lpp.
Bukleta autori……………………………………………………………….72.lpp.
Atsauces un noderīgi avoti…………………………………………………73.lpp.
Interneta resursi……………………………………………………………74.lpp.
Izdevēja informācija……………………………………………………….76.lpp.



 

„Sports” ir vienkāršs vārds, tomēr iekļauj sevī milzum daudz 

aktivitāšu un procesu. Visā pasaulē to uzskata par pozitīvu spēku. 

Sportam ir liela nozīme veselības un labsajūtas uzturēšanā visos 

vecumos. 

 

IEVADS  
Kāpēc buklets 
par sportu? 
 



 

 

Bērni un jaunieši no sporta iegūst divējādi – pirmkārt, sports uzlabo fizisko formu, otrkārt,
tas palīdz apgūt vērtīgas sociālās prasmes un veicināt personīgo izaugsmi. Sports, fiziskas
aktivitātes, spēles ataino daudzus no ikdienas izaicinājumiem. Izmantojot sporta aktivitātes,
jaunieši var apgūt tiem nepieciešamās dzīves iemaņas, lai tiktu galā ar šiem izaicinājumiem.
Sportojot var iemācīties uzvarēt un var iemācīties zaudēt, var iemācīties strādāt komandā,
sadarboties, uzņemties vadību, disciplīnu, kas nepieciešama, lai sasniegtu tālejošus mērķus. 
Sports var būt kā izglītojoša metode, kas palīdz jauniešiem būt „gataviem dzīvei”. 

Īpaši svarīga sporta metode ir darbā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām, kuriem dažādu 
iemeslu dēļ ir nepieciešams papildus atbalsts identitātes veidošanā, sociālo prasmju 
attīstīšanā, kā arī spējai stāties pretī dzīves izaicinājumiem. Sports var būt atraktīva un ļoti
efektīva sociālās iekļaušanas metode darbā ar minēto mērķa grupu. Kaut arī bieži izglītības
un jaunatnes darbiniekiem, kas strādā ar šo mērķa grupu, trūkst pieredzes sporta kā
izglītojoša instrumenta izmantošanā. Daudzi nezina, kā izmantot sporta kā metodes iespējas
savā ikdienas darbā.  

PLAŠĀKS IESKATS 

Līdz šim Eiropā līmenī ir bijis maz mēģinājumu izpētīt sporta izglītojošās iespējas. Tāpēc
Eiropas Komisija un Eiropas Parlaments 2004.gadu Eiropā pasludināja par „Izglītības caur
sportu” gadu. Kampaņas galvenie mērķi bija pievērst sabiedrības uzmanību sportam kā
izglītības metodei. Kampaņas ietvaros SALTO Iekļaušanas resursu centrs organizēja divas 
apmācības par iekļaušanu izmantojot sportu kā metodi (2004.gads aprīlis, maijs, Beļģija).
Apmācībās piedalījās jaunatnes darbinieki no visas Eiropas, lai dalītos un apgūtu sporta kā
izglītības metodes izmantošanas veidus darbā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām. 
Apmācības deva dalībniekiem iespējas veidot sporta aktivitātes jauniešiem ar ierobežotām
iespējām, izmantojot Eiropas programmu „Jaunatne”. 
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Buklets „Gatavs dzīvei” ir balstīta uz šo divu apmācību rezultātiem. 

Apmācību dokumentāciju varat atrast www.SALTO-YOUTH.net/TCsports/ 

 
 Buklets sniedz pamatinformāciju un praktiskus padomus jaunatnes 

darbiniekiem, kā izmantot sportu kā izglītības metodi darbā ar jauniešiem ar 
ierobežotām iespējām. 

 
  Buklets var arī palīdzēt finansētājiem un Eiropas institūcijām vairāk izprast

nepieciešamību veicināt sporta kā izglītības metodes izmantošanu sociālās iekļaušanas
procesā. 

 
Sporta aktivitātes var palīdzēt jauniešiem būt labā fiziskā formā, bet sports kā 

izglītības metode var palīdzēt tiem patiešām būt „Gataviem dzīvei” . 

 

SAIKNE STARP SPORTU UN JAUNATNES DARBU 

No pirmā acu uzmetiena liekas, ka sports un jaunatnes darbs nav saistāmi. Parasts sporta
klubs varētu sastāvēt no jauniešiem, kas skrien apli pēc apļa apkārt stadionam, pumpē
muskuļus svaru zālē vai klausās sava trenera lamāšanos. No otras puses parasts jauniešu
klubs varētu sastāvēt no jauniešiem, kas pilda mājas darbus, piedalās grafiti veidošanā, sērfo
internetā un klausās jaunāko hip-hop mūziku. Šie stereotipi ir tik dažādi – vai vispār ir 
iespējamas kaut kādas attiecības vienam ar otru? 

Organizācijas, kuras strādā ar jauniešiem, parasti pieskaita sevi vienai vai otrai pusei. Šis
iedalījums ir bieži novērojams arī jauniešu vidū. Jauniešus, kuri apmeklē jauniešu klubus, 
bieži nesaista sporta organizāciju piedāvājums, bet sporta klubos iesaistītos jauniešus
nesaista vietējās jauniešu organizācijas aktivitātes. 

Patiesībā šīm divām pasaulēm ir daudz kas kopīgs. Sporta un jaunatnes organizācijām ir 
diezgan līdzīga filozofija. Piemēram, abas veicina jauniešu attīstību, veselību, labsajūtu. Abas 
veicina pozitīvu vērtību nostiprināšanos – godīgumu, solidaritāti, disciplīnu, veselību u.c. 
Abas pasaules piedāvā jauniešiem vietu, kur satikties un mijiedarboties. Sociālie elementi 
abās pasaulēs ir ļoti spēcīgi. 
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Atšķirība kļūst vēl neskaidrāka, ja padomājam, cik daudz jauniešu organizāciju izmanto
sporta aktivitātes savās programmās. Dažās jauniešu organizācijās tas var būt 70%-80% no 
visām aktivitātēm. Vai šis fakts padara tās par sporta organizācijām?  

 Padomājiet par šādiem jautājumiem: 

Kā tiek definētas sporta organizācijas un kā jauniešu organizācijas?
Kādi ir kritēriji, lai reģistrētos kā sporta vai jauniešu organizācija? 
Kas ir kopīgs un kas atšķirīgs šīm organizācijām? 

Sports kā mērķis vai metode?  

Atšķirības starp jaunatnes darbu un sportu ir redzama specifiskajos mērķos un metodēs, ar
kurām tos sasniegt.  

Atšķirības var redzēt sekojošā piemērā:  

Organizācijas veids  

Mērķi 

Metodes 

  

Vietējais peldēšanas klubs
 
Sasniegt konkurētspējīgu 
līmeni peldēšanā un 
iedrošināt jauniešus 
pievērsties atlētiskam 
dzīves veidam. 
 
 
Treniņi un sacensības, kā 
arī fitnesa aktivitātes ārpus 
peldbaseina. 

Jauniešu klubs 
 
 
Uzlabot vietējo jauniešu 
dzīves kvalitāti 
 
 
 
 
Māksla, amatniecība, 
mājas darbu klubs, 
internets, fotografēšana, 
nedēļas nogales 
diskotēkas, sports 
(futbols, skeitbords, 
peldēšana u.c.) 
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Tabula uzskatāmi ilustrē, kurā punktā sports un jaunatnes darbs atšķiras viens no otra. Sporta
organizācijas eksistē, lai veicinātu sporta attīstību. Šajā piemērā peldēšanas klubs ir domāts
peldēšanai. Viņu mērķis ir palīdzēt jauniešiem iegūt prasmes un iemaņas, lai uzvarētu 
peldēšanas sacensībās. Sports vienlaikus ir metode un mērķis. Turpretī jauniešu organizācijas
izmanto daudz plašākas metodes, kuru starpā var būt arī sports, bet nekad tikai sports.
Jauniešu klubs piedāvā peldēšanu kā vienu no aktivitātēm. Peldēšana ir daļa no izstrādātās
programmas, lai uzlabotu jauniešu dzīves kvalitāti. Šinī gadījumā sports ir metode, bet nevis
mērķis. 
 

KĀPĒC ŠIS DALĪJUMS IR SVARĪGS? 

Katra no iepriekšminētajām pieejām var būt vērtīga. Tās abas var palīdzēt jauniešiem to 
fiziskajā un sociālajā attīstībā. Kaut arī aktivitāte minētajā piemērā ir vienāda, izmantotās 
metodes ietver dažādus procesus un ved pie dažādiem mērķiem. Šī iemesla dēļ jaunatnes 
darbiniekiem, kuri vēlas izmantot sportu kā izglītības metodi, ir jāsaprot atšķirība starp sporta 
izmantošanu kā izglītības metodi un sportu kā mērķi. Vienkāršā valodā runājot - vai mēs 
ejam peldēt tāpēc, ka domājam, ka jauniešiem ir svarīgi peldēt, vai mēs redzam peldēšanu kā 
metodi, lai sasniegtu citus mācīšanās uzdevumus? 

11.lpp. atradīsiet aptauju, ar kuras palīdzību varēsit noskaidrot, kāda ir jūsu pārliecība.  

TILTS STARP JAUNATNES DARBU UN SPORTU  

Mūsdienās jaunatnes darbs un sports saskaras ar nopietnām dilemmām. Organizācijas tiek
spiestas darīt vairāk ar mazāk līdzekļiem. Valdības finansējums jauniešu aktivitātēm tiek
samazināts. Tajā pašā laikā vajadzība pēc aktivitātēm, kas veicinātu jauniešu fizisko veselību
un sociālo labsajūtu, turpina pieaugt. Uz jaunatnes un sporta organizācijām ir arī politisks
spiediens veikt plašāku darbu, veicināt sociālo iekļaušanu, padarīt organizāciju aktivitātes
pieejamākas visiem un sasniegt jaunas mērķa grupas. 
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Vai šie mērķi ir reāli sasniedzami? 
Vai abas minētās puses var stāties pretī jaunajiem izaicinājumiem, neietekmējot savas
pamataktivitātes? 
 

Atbilde uz abiem jautājumiem ir „jā”, bet, lai to izdarītu, ir jābūvē jauns tilts starp jaunatnes
darbu un sportu, kas veicinātu abas puses dalīties pieredzē, mācīties vienam no otra un būt
atvērtiem jaunām metodēm. Svarīga daļa šajā procesā ir apzināties katram savas spēcīgās
puses un mācīšanās vajadzības. 

Darbinieki, kas strādā sporta jomā, bieži ir apmācīti par sporta treneriem. Tiem ir zināšanas 
par sporta spēlēm un sporta aktivitāšu organizēšanu. Sporta organizāciju biedri parasti ir 
jaunieši, kuriem ir talants sportā, tie saņem aktīvu ģimenes atbalstu un var apmaksāt treniņus. 
Rezultātā sporta treneriem ir maz pieredzes darbā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām. Lai 
gan tie ir labi sagatavoti veicināt fizisko attīstību, sporta trenerim pietrūkst zināšanas, kā 
veicināt jauniešu ar ierobežotām iespējām personīgo izaugsmi.  

 

Jaunatnes darbinieki, tieši otrādi, saskaras ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām savā
ikdienas darbā. Tie ir mācījušies atpazīt indivīdu sociālās vajadzības un izmantot dažādas 
metodes, lai reaģētu uz minētajām vajadzībām. Tomēr jaunatnes darbinieki parasti nav
eksperti sportā. Lai gan tie izmanto sporta aktivitātes – futbolu, basketbolu, peldēšanu, tomēr
tie nav apmācīti vadīt mācīšanas procesu, ko sniedz sporta aktivitātes. Jaunatnes darbiniekus 
ierobežo viņu pašu sporta pieredze. Viņi var nezināt alternatīvas sporta aktivitātes, kas varētu
palīdzēt jauniešiem. Viņiem var trūkt zināšanu par jaunu sporta veidu un spēļu īstenošanu,
viņiem var nebūt pieeja inventāram un nepieciešamām telpām.  
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Neapšaubāmi - pastāv nepieciešamība pēc vēl lielākas jaunatnes darba un sporta saiknes.
Labā ziņa ir tā, ka šis process jau ir sācies. Daudzas jauniešu organizācijas izrāda interesi par
sporta metožu izmantošanu darbā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām. Tajā pašā laikā
sporta organizācijas mēģina piesaistīt jaunas mērķa grupas savām aktivitātēm un padarīt tās
vairāk sociāli izglītojošas. Izglītības darbiniekiem un profesionāļiem abās pusēs ir daudz kas
vēl jāapgūst. Bet tas, kas vienai pusei pietrūkst, bieži ir atrodams otrā pusē. Mācoties viena
no otras, abas šīs puses var sagatavot jauniešus dzīvei. 

ŠĶĒRSOJOT TILTUS  

Veidojot tiltu starp sportu un jaunatnes darbu, tiek radītas daudz jaunas izglītības iespējas 
jauniešiem ar ierobežotām iespējām. Buklets „Gatavs dzīvei” koncentrējas uz to, kā šķērsot 
šo tiltu - kā jaunatnes darbinieki var izmantot sportu kā izglītojošu metodi, lai sasniegtu 
specifiskus mērķus darbā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām. Piedāvātās informācijas, 
uzdevumu un padomu mērķis ir iedrošināt jaunatnes darbiniekus uzsākt jaunas, ar sportu 
saistītas aktivitātes savā darbā ar jauniešiem vietējā un Eiropas līmenī. 

Sporta treneri un pedagogi arī ir laipni aicināti lasīt šo bukletu. Šeit dotie padomi var parādīt,
kā sporta organizatori var iestrādāt savā ikdienas darba programmā vairāk personīgās un 
sociālās attīstības elementus. Ar šī bukleta palīdzību sporta darbinieki var sākt meklēt sev 
jaunu lomu sociālās iekļaušanas procesā.  

Pirms doties tālāk, apskatīsim tuvāk mērķa grupu, kas ir zināma kā „jaunieši ar ierobežotām 
iespējām”. Kādi jaunieši ir pieskaitāmi šai mērķa grupai? Ar kādām problēmām tie saskaras? 
Apzinoties šīs mērķa grupas vajadzības, var izprast, kā sports var palīdzēt jauniešiem sociālās 
iekļaušanās procesā. 

 Vairāk praktiskas publikācijas par sociālo iekļaušanu: www.SALTO-
YOUTH.net/Inclusion/  
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APTAUJA – KĀDS IR TAVS VIEDOKLIS? 

Zemāk esošā aptauja ir veidota, lai palīdzētu cilvēkiem atpazīt viņu pašu uzskatus un 
viedokļus par sportu un tā izmantošanu darbā ar jauniešiem. 

Atbildot uz jautājumiem, ielieciet krustiņu blakus atbildei, kura visvairāk atbilst jūsu 
viedoklim. Aptaujas beigās saskaitiet savas atbildes abās kolonnās. 

A kolonna A B B kolonna 
Sports ir uzskatāms par svarīgāko 
aktivitāti jauniešiem 

  Sports ir tikai viena no aktivitātēm, 
kas paredzētas jauniešiem 

Jauniešus ir aktīvi jāiedrošina 
vairāk iesaistīties vienalga kādā 
sporta veidā 

  Sports ir interesants daļai jaunieši, 
bet ne visiem jauniešiem. Ja viņiem 
ir maza interese, tad to nevajag 
uzspiest. 

Sports ir domāts visiem   Sportam ir jāsasniedz specifiskas 
mērķa grupas 

Jauniešiem ir jāpiedalās jebkurā 
sporta aktivitātē, kuras piedāvā 
organizācija 

  Organizācijai ir jāizstrādā sporta 
programma, balstītu uz jauniešu 
interesēm. 

Nav svarīgs sporta aktivitāšu 
iznākums - ar piedalīšanos ir 
pietiekami. 

  Sports ir metode, tāpēc ir svarīgi 
novērot, kāds ir tās iznākums. 

Sporta aktivitātes vislabāk var 
izstrādāt un ieviest sporta treneri, 
kuri izprot jauniešu fiziskās 
vajadzības. 

  Sporta aktivitātes vislabāk var 
izstrādāt un ieviest jaunatnes 
darbinieki, kuri izprot jauniešu 
sociālās vajadzības.  

Ievērojot, ka jaunieši cieš no 
nopietnām veselības problēmām, 
svarīga ir sporta kvantitāte, nevis 
kvalitāte. 

  Nav tik ļoti svarīgi, cik daudz sporta 
aktivitātēs piedalās jaunieši. Svarīga 
ir kvalitāte un tas, ko viņi iemācās no 
šīm aktivitātēm. 

Sportam nav jābūt saistītam ar 
citām institūcijām (skolu, jaunatnes 
klubiem, sociālo darbu u.c.) 

  Sadarbība starp sportu un citiem 
sektoriem ir svarīga, lai sasniegtu 
mācīšanās mērķus. 

Sportam vajadzētu pastāvēt pašam 
par sevi. 

  Sportam ir jābūt daļai no lielākas 
attīstības politikas. 

Sportam ir jābūt kā piedāvājumam 
– kurš grib, tas nāk. 

  Sporta aktivitātes ir jāpiedāvā tikai 
tad, kad ir pieprasījums no jauniešu 
puses 

Kopā A   Kopā B 
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Ja jūsu rezultāts ir lielāks „A” kolonnā, tad jūs uztverat sportu kā mērķi. Jūs, iespējams,
domājat, ka ieguvumi no sporta ir pietiekošs iemesls, lai tajā piedalītos. Šis uzskats sasaucas
ar „līdzdalības modeli” - pieeju, kuru izmanto daudzi sporta treneri. 

Ja jūsu rezultāts ir lielāks „B” kolonnā, tad jūs redzat sportu kā instrumentu, ar kuru sasniegt
citus mērķus. Jūs varētu uzskatīt, ka sports kā aktivitāte ir laba lieta, bet tam vajadzētu
iekļauties kādā lielākā stratēģijā vai plānā, kas ved pie citiem mērķiem. Šis uzskats saskan ar 
„integrācijas modeli” - pieeju, kuru bieži izmanto jauniešu klubi un jauniešu organizācijas. 
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Līdzdalības modelis 
Raksturojums: 
• sports sporta dēļ (veselībai, fiziskai 
formai u.c.), 
• sports visiem – visiem sabiedrības 
locekļiem ir jāpiedalās sporta aktivitātēs, tām ir 
jābūt pieejamām visiem, 
• sadarbība ar citām institūcijām ir 
iespējama, bet nav svarīga. 

Priekšrocības: 
• relatīvi zemas izmaksas (tikai - lai 

uzsāktu aktivitātes, nav nepieciešamas 
turpinājumā), 

• dažādu grupu piesaiste. 

Trūkumi: 
• modelis pilnībā neizmanto mācīšanās 

iespējas, kas rodas sporta rezultātā. 

Integrācijas modelis 
Raksturojums: 
• centrā ir problemātiski jaunieši un 
vide, 
• koncentrācija uz „stilīgām” 
aktivitātēm, lai piesaistītu jauniešus, 
• sadarbība ar citām institūcijām ir 
nepieciešama, lai sasniegtu mācīšanās 
mērķus. 

Priekšrocības: 
• sports tiek izmantots, lai nostiprinātu 
fizisko veselību un arī lai attīstītu personiskās 
un sociālās iemaņas. 

• lielākas izmaksas, kas saistīts ar
jauniešu novērošanas un novērtēšanas
nepieciešamību, 

• fokusējoties uz noteiktas grupas
jauniešiem, pastāv risks, ka grupa būs
pārāk viendabīga. 

Balstīts uz M.Tībūma (1999) sporta modeļiem. 

Trūkumi: 



Šodien jaunieši Eiropā sakaras ar lielu bezdarba 

līmeni, ar nevienlīdzīgām izglītības iespējām, ar 

sociālo atstumtību un pieaugošu diskrimināciju. 

Par ko mēs 
runājām? 
Mērķa grupa 
 



 

 

Katrs jauns cilvēks saskaras ar zināmiem izaicinājumiem, pieaugot un kļūstot par pieaugušo.
Kamēr daži jaunieši spēj tikt galā ar šiem izaicinājumiem, daudziem trūkst prasmes, lai to 
izdarītu. Daži jaunie cilvēki saskaras ar daudz nopietnākiem apstākļiem, un viņiem 
nepieciešams ārējais atbalsts, lai ar tiem tiktu galā. Šādi jaunieši bieži tiek saukti par 
„jauniešiem ar ierobežotām iespējām”. 

KAS IR JAUNIEŠI AR IEROBEŽOTĀM IESPĒJĀM? 

Jauniešu ar ierobežotām iespējām definīcija apzināti ir ļoti plaša. Dažādu Eiropas valstu 
pieredze (arī reģionu pieredze šajās valstīs) ir tik dažāda, ka ir grūti noteikt ļoti šauru 
definīciju, piemēram, nabadzīgs cilvēks Skandināvijā var tikt uzskatīts par bagātu 
Austrumeiropā, homoseksuālis Ķelnē iespējams saskarsies ar mazāku diskrimināciju nekā 
mazā lauku ciematā Balkānos utt. Tāpēc Eiropas jauniešu programmas mērķa grupa tiek 
noteikta, balstoties uz apstākļiem, ar ko tā saskaras. Termins „ierobežotas iespējas” nozīmē, 
ka noteiktiem jauniešiem ir mazāk iespēju nekā viņu vienaudžiem. Tam var būt dažādi 
cēloņi: 

1. Izglītības: jaunieši ar mācīšanās grūtībām, no skolām izslēgtie jaunieši un skolu 
nepabeigušie jaunieši. 

2. Sociālie: bijušie vai pašreizējie likumpārkāpēji, bijušie vai pašreizējie narkomāni,
jauni un /vai vientuļi vecāki, bāreņi un jaunieši bīstamā vai neapmierinošā,
personiskajā/izglītības/profesionālajā situācijā, jaunieši, kuri saskaras ar
diskrimināciju utt. 

3. Ekonomiskie: zems dzīves līmenis, zemi ienākumi, atkarība no sociālās labklājības
sistēmas, ilgstošs bezdarbs utt. 

4. Garīgie: jaunieši ar garīgu, izziņas vai psihiatrisku invaliditāti utt. 
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5. Fiziskie: jaunieši ar fizisku vai maņu invaliditāti, ar hroniskām veselības 
problēmām/slimībām utt. 

6. Kultūras: jaunieši imigranti vai bēgļi, imigrantu vai bēgļu ģimeņu nākamās paaudzes, 
jaunieši, kas pieder nacionālai vai etniskai minoritātei, jaunieši ar valodas grūtībām 
utt. 

7. Ģeogrāfiskie: jaunieši, no lauku vai kalnu reģioniem, mazām salām, pilsētas 
problēmzonām utt. 

Jaunieši ar ierobežotām iespējām ir jaunieši, kas lielākoties personīgās situācijas un 
dažreiz arī izvēles dēļ saskaras ar dažādiem un/vai daudz grūtākiem apstākļiem savā 
dzīvē nekā citi jaunieši. 

 

Daudzos gadījumos jaunieši var atbilst vairākām iepriekšminētām kategorijām - piemēram, 
pusaudžu māmiņa, kas dzīvo attālā ciemā un cieš no alkoholisma. Tas rada vēl lielākas 
grūtības. 

Indivīdu nevajadzētu automātiski ierindot „ar ierobežotām iespējām” kategorijā tikai tāpēc, 
ka viņš atbilst kādai no pazīmēm, piemēram, tā ir kļūda uzskatīt jaunieti par iekļaujamu ar 
ierobežotām iespējām grupā tikai tāpēc, ka viņš nāk no imigrantu ģimenes. Tāpat arī nav 
pareizi pieņemt, ka visi vientuļie vecāki vai visi jaunieši ar invaliditāti automātiski ir ar 
ierobežotām iespējām. 

 Vairāk informācijas par jauniešiem ar ierobežotām iespējām un iekļaušanas stratēģiju:
www.salto-youth.net/InclusionWorkingGroup. 
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IEROBEŽOTO IESPĒJU SEKAS 

Jauniešiem ar ierobežotām iespējām bieži trūkst to iespēju, kas citiem jauniešiem liekas 
pašas par sevi saprotamas. Tā rezultātā jauniešiem trūkst nozīmīgs socializācijas process un 
tas var veidot negatīvu ietekmi uz viņu personisko attīstību. 

Jauniešiem šajā mērķa grupā nepieciešams uzlabot praktiskās iemaņas (piemēram, uzlabot 
viņu iespējas atrast darbu), bet daudz svarīgāk par šo ir attīstīt viņu sociālās prasmes. 
Jaunieši ar ierobežotām iespējām bieži saskaras ar šādām sociālām problēmām: 

• Zema pašapziņa un pašcieņa – jaunieši var atkārtoti saskarties ar situācijām un 
apstākļiem, kurās viņi cietuši neveiksmi. Viņiem nav bijušas iespējas savā dzīvē gūt 
panākumus skolā, ģimenē vai ar vienaudžiem. Tā rezultātā viņu pašapziņa ir ļoti 
zema. Viņi domā, ka ir bezvērtīgi vai nekam nederīgi. 

 

• Identitātes trūkumus – dažiem jauniešiem trūkst sevis izjūta. Viņiem iespējams
nekad nav bijusi iespēja atklāt, kas viņi ir, ko viņi var un rezultātā - kāda ir viņu 
vērtība. 

 

• Pašdisciplīnas trūkums – šīs grupas jauniešiem bieži trūkst spēja noteikt un ievērot
robežas vai strādāt ilgtermiņa mērķim. Tā rezultātā viņi pakļaujas ātriem,
neadekvātiem risinājumiem un tūlītējam gandarījumam. Tam var būt nopietnas sekas 
gan pašiem jauniešiem, gan cilvēkiem, kas viņiem apkārt (piemēram, ir vieglāk pelnīt
naudu, pārdodot narkotikas, nekā iet uz skolu, lai apgūtu profesiju). 

 

• Sociālo attiecību grūtības – tas var notikt daudz dažādās formās. Piemēram, daži
jaunieši var neuzticēties cilvēkiem savas sliktās pieredzes, sliktas apiešanās vai
pagātnes vardarbības dēļ. Citiem jauniešiem var būt grūtības darboties grupā. Citi var
baidīties no „svešiem”, kas ir fiziski un/vai kulturāli atšķirīgi no viņiem pašiem. 

Šie piemēri parāda tikai dažas no vissvarīgākajām šīs mērķa grupas jauniešu vajadzībām. 
Sociālo prasmju trūkums bieži noved pie sarežģītām problēmām, kas ietekmē indivīdus un 
arī visu sabiedrību, piemēram, jauniešus, kuriem trūkst pašapziņa, daudz vairāk biedē 
„svešinieki”. 
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Jauniešiem, kuriem apkārtējie neuzticas, ir grūtības iegūt draugus. Tā rezultātā viņi kļūst 
izolētāki un viņu pašcieņas līmenis krītas. Šādā veidā jaunieši var nonākt apburtajā lokā, kurā 
viņu personīgajām grūtībām pievienojas jaunas, un viņu situācija kļūst arvien sarežģītāka un 
sarežģītāka. 

Svarīga jauniešu ar ierobežotām iespējām pazīme ir, ka viņi bieži nespēj saskatīt iespējas
uzlabot savu situāciju. Viņi nespēj kontrolēt paši savu dzīvi. Un tas nav intereses vai gribas
trūkuma dēļ, kā bieži domā apkārtējie, bet tas drīzāk ir jauniešu nespējas novērtēt savu
situāciju, ierosinot reālistiskus risinājumus. Viņi, iespējams, neapzinās savas iespējas, vai
viņi jūtas nonākuši tik sarežģītā situācijā, ka tiem nav ideju, ko darīt vispirms, lai sev 
palīdzētu. 

Izstrādājot jaunas stratēģijas un metodes, ko izmantot darbā ar šiem jauniešiem, vajadzētu 
atcerēties divus sekojošus punktus: 

1. termins „ierobežotas iespējas” attiecas uz jauniešu situāciju, nevis viņu spējām vai 
nākotnes iespējām.  

2. jauniešu ar ierobežotām iespējām mērķa grupā ir ļoti liela dažādība. Jaunieši, kas 
iekļauti šajā grupā, nav vienādās situācijās. Viņi saskaras ar sev īpašiem apstākļiem, 
un viņiem nav vienādas vajadzības. Tādēļ ir svarīgi uztvert katru jaunieti kā 
individualitāti. 

Tā kā nav iespējams detalizēti izvērtēt katru jauniešu ar ierobežotām iespējām apakšgrupu,
šajā bukletā tiks apskatīti jaunieši ar ierobežotām iespējām kā vesela grupa un runāts par šīs
grupas vajadzībām vispārīgi, nevis īpašos terminos. Ir jāsaprot, ka dažus padomus un 
metodes, kas sniegti šajā bukletā, ir jāpielāgo, lai sasniegtu dažādu grupu vajadzības.
Jaunatnes darbinieki un apmācītāji tiek iedrošināti lietot šo informāciju kā pamatu un
piemērot metodes un aktivitātes pēc nepieciešamības, atkarībā no viņu situācijas. 
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 Vairāk informācijas par mērķa grupām un starptautiskā jaunatnes darba idejām un iespējām 
meklējiet www.SALTO-YOUTH.net/InclusionGroups/ 

Uzdevums – jaunieši jūsu sabiedrībā 
Ierobežotas iespējas ir termins, kas apzīmē īpašu jauniešu 
grupu. Citi šo grupu sauc dažādi – „sociālā riska 
jaunieši”, „jaunieši ar alternatīvām prasmēm”, „jaunieši 
ar īpašām vajadzībām”. 

 1. Kāds termins tiek lietots jūsu vidē vai jūsu valodā, 
lai raksturotu šos jauniešus? Ko šie nosaukumi 
vēstī par jauniešiem? 

2. Kādi ir vislielākās problēmas vai apstākļi, ar 
kuriem saskaras šie jaunieši: 

 

a) jūsu pilsētā, 
b) jūsu reģionā, 
c) jūsu valstī. 

 

3. Pajautājiet jūsu organizācijas jauniešiem, kā viņi 
domā, kas ir vislielākās problēmas, ar ko viņi paši 
vai citi jaunieši viņu apgabalā saskaras? Vai ir 
kādas atšķirības no jūsu viedokļa? 

 



Atbildot uz 
vajadzībām
Sociālā iekļaušana 



 

 

Daļa no sociālās iekļaušanas procesa ir palīdzēt mērķa grupas jauniešiem pārvarēt apstākļus,
iedrošināt viņus un iekļaut sabiedrībā. Sociālā iekļaušana ietver iespēju nodrošināšanu tiem
sabiedrības locekļiem, kam nav tās pašas priviliģējas, kas citiem. 

 

Bet ko praktiski nozīmē sociālā iekļaušana? Kādas iespējas ir jānodrošina jauniešiem ar
ierobežotām iespējām? Politiķi un lēmumpieņēmēji parasti domā par augstāko izglītību vai 
darbu kā iekļaušanas mērķi. Bet jauniešiem ar ierobežotām iespējām šie ir ilgtermiņa mērķi.
Jaunieši ar ierobežotām iespējām, atrodoties iekļaušanas procesa sākumā, nav vēl gatavi
uzņemties izaicinājumus tādā līmenī. Viņiem no sākuma nepieciešams attīstīt sociālās un
dzīves prasmes, pirms viņi var pāriet nākošajās attīstības fāzēs. 

Sociālo iekļaušanu ir grūti izvērtēt. Kā lai droši pasaka, ka kāds ir bijis „iekļauts”, un kāds ir
pamats šādam secinājumam. Mums ir tieksme domāt, ka iekļaušanai jābūt lielajam
sasniegumam – visas problēmas tiek atrisinātas un cilvēks dzīvo laimīgi mūžīgi mūžos.
Profesionāļi, strādājot ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām, zina, ka iekļaušana, īpaši
sākumposmā, var būt daudz vienkāršākās formās un ir notiekošs process. 

Jaunieši var tikt uzskatīti par „iekļautiem”, ja viņi: 
 

• smaida; 
• brīvprātīgi piedalās aktivitātēs; 
• var koncentrēties uzdevumam; 
• ievēro noteikumus; 
• jautā pēc palīdzības; 
• sniedz ieguldījumu diskusijā; 
• izrāda pacietību; 
• uzņemas paši savu iniciatīvu; 
• iegūst draugus; 
• tiek pieņemti grupā; 
• ierodas laikā; 
• palīdz vai slavē citu jaunieti; 
• nebaidās no fiziska kontakta; 
• ir laimīgi. 
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Daži no šiem piemēriem var likties mazi un nebūtiski sasniegumi, bet jāatceras, ka 
sasniegumi, kas ir viegli tā sauktajiem parastajiem jauniešiem, var būt lielākais sasniegums 
jauniešiem ar ierobežotām iespējām. 

Kā redzams iepriekšējā nodaļā, jauniešu ar ierobežotām iespējām grupa ir ļoti dažāda un 
dažādiem jauniešiem ir savas īpašās vajadzības. Tāpēc mērķis, ko viņi cenšas sasniegt, un 
process mērķa sasniegšanai ir atšķirīgs un prasa atšķirīgu laika posmu katram indivīdam. 
Bieži „soli pa solim” pieeja – sākt ar maziem mērķiem un sasniegumiem un virzīties uz 
lielākiem – darbojas vislabāk. Viens īpašs veids vai metode, lai sasniegtu sociālo iekļaušanu, 
nepastāv. 

Uzdevums – Iekļaušana 
 1. Diskusijās par jauniešiem ar ierobežotām iespējām bieži

tiek runāts par vajadzību „iekļaut” šo mērķa grupu
sabiedrībā. Ko tieši tas nozīmē? Padomājiet par
sekojošiem jautājumiem: 

1A.Iekļaušana…kur? 
1B.Iekļaušana…kāpēc? 
1C.Iekļaušanas procesā … kurš iekļauj kuru? 

2. Ņemot vērā jūsu vidi, padomājiet par veidiem, kā jūs 
varētu noteikt, vai jaunietis ir „iekļauts” vai nē 
(piemēram, grupā, komandā, skolā, starp vienaudžiem 
utt.). Nosakiet piecus konkrētus rādītājus, pēc kuriem var 
pateikt, ka jaunietis ir veiksmīgi iekļauts! 

KĀ SPORTS KĀ METODE VARĒTU VEICINĀT IEKĻAUŠANU? 

Gadiem ilgi sports regulāri ir bijis priekšplānā cīņā ar sociālo atstumtību. Īpaša uzmanība 
tiek pievērsta sportam kā instrumentam ekstrēmos gadījumos, piemēram, sociālā riskā
jauniešiem saskaroties ar dažādām problēmām - skolas neapmeklēšanu, atkarībām un
kriminālu uzvedību. Bet būtu naivi domāt, ka tādas sarežģītas problēmas kā narkotiku
lietošanu var risināt, tikai spēlējot futbolu vai pavadot dažas pēcpusdienas vietējā
peldbaseinā. 



23  

Sports var uzlabot kompleksu negatīvu uzvedību. Pats par sevi tas nevar atrisināt sarežģītus 
sociālās atstumtības jautājumus. Taču tas ir ļoti svarīgs ķēdes elements. Sports nodrošina 
mācīšanās procesa jautro pusi. Jaunieši var mācīties dzīves prasmes, esot prom no autoritātes 
un formālas izglītības sistēmām. 

Sports nav risinājums atstumšanai…bet tas veicina iekļaušanu. 

Sports var būt sākums indivīda sociālo prasmju attīstībai. Jauniešiem ar ierobežotām 
iespējām šis sākuma punkts ir izšķirošs. Bez iespējas uzlabot šīs prasmes - ilgtermiņa 
iekļaušanas mērķi - pārvarēt atkarības vai izmainīt kriminālu uzvedību, dzīvot neatkarīgi, 
mācīties un atrast darbu, tā arī paliks nesasniegti. 

Tāpēc ir svarīgi, ka jaunatnes darbinieki, plānojot izmantot sportu kā izglītojošo instrumentu, 
sāk ar reālistiskām ekspektācijām. Sociālā iekļaušana ir process, kas prasa laiku, un tai nav 
ātru risinājumu. Lai process būtu efektīvs, jaunatnes darbiniekiem nepieciešams rūpīgi 
izvērtēt, kādas ir jauniešu vajadzības, un tad izvēlēties piemērotas aktivitātes, kas var 
apmierināt šīs vajadzības. 

Lai arī šī bukleta mērķis ir veicināt izmantot sportu kā 
sociālās iekļaušanas instrumentu, ir jāpiebilst, ka sports 
ir tikai viens no daudziem pieejamiem instrumentiem 
jaunatnes darbiniekiem. Iekļaušanai var būt dažādas 
pieejas atkarībā no individuālajām vajadzībām. Daži 
jaunieši var gūt vairāk labuma no tādām jaunatnes darba 
metodēm kā spēles, ekskursijas, fotogrāfija, māksla un 
amatniecība, kulinārija utt., nevis no sporta. Jaunatnes 
darbiniekiem nevajadzētu baidīties eksperimentēt ar 
sporta metodēm, bet arī nevajadzētu prioritizēt šo 
metodi pār citiem izglītojošiem instrumentiem. 

Kad sports ir piemērota metode? Kā sports var palīdzēt šīs mērķa grupas jauniešiem attīstīt
viņu sociālās prasmes un veicināt sociālo iekļaušanu? Lai atbildētu uz šiem jautājumiem,
mums vispirms jāprecizē, kas ir domāts ar vārdu „sports”. 



Kā izprast 
sportu?  
 



 

Populārs angļu izteiciens vēsta, ka „attēls zīmē tūkstoš vārdu”. Tāpat varētu teikt, ka daži 
vārdi var sniegt tūkstošiem attēlu. Sports noteikti ir viens no šādiem piemēriem. Tas ietver 
dažādas aktivitātes, pieredzi, mācīšanos un procesus. Tā kā sporta iespējas ir tik plašas, tad var 
būt grūti noteikt, kādas aktivitātes izmantot, kādās situācijās un kādiem mērķiem. 
 
 
Daudzu cilvēku priekšstats par sportu ietver ierastās aktivitātes - futbolu, basketbolu, volejbolu 
vai peldēšanu. Bet nevajadzētu aizmirst, ka sporta pasaulē ir daudz un dažādu aktivitāšu, 
piemēram, jāšana, hokejs, paukošana, boulings, sērfošana un pat šautriņi. 
 
 
Šī dažādība var būt izaicinājums jaunatnes darbiniekiem, kas parasti nav sporta treneri. Viņu 
pašu pieredze sportā var būt ierobežota. Jaunatnes darbiniekiem var būt ierobežots priekšstats 
par to, kas ir sports, kā tas varētu izskatīties un ko tas var darīt. 
 
Kas ir sports? 
 
„Sports ir universāla valoda… Tas var sapulcināt ļaudis neatkarīgi no viņu izcelsmes, 
pieredzes, reliģiskiem uzskatiem vai ekonomiskā statusa… Piedaloties sporta aktivitātēs, 
jaunieši var pieredzēt īstu prieku, kā arī mācīties strādāt komandā un būt iecietīgiem”. 
Kofi Annans, Apvienoto Nāciju ģenerālsekretārs (5. novembris, 2004. gads). 
 
 
Kas ir sporta būtība? Vai tā ir spēle, cīņa, treniņš vai aktivitāte? Formālas izglītības sistēma uz 
šo jautājumu atbild, dalot sporta aktivitātes divās kategorijās: tās, kas iekļauj sacensību, un tās, 
kuras ne. Ja aktivitātē ir sacensība, tad tā tiek uzskatīta par sportu. Ja tā neietver sacensību, tad 
tā ir spēle vai hobijs. 
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Šāds dalījums var būt vajadzīgs sporta pedagogiem, bet tas rada problēmas jaunatnes 
darbiniekiem. Definējot sportu tikai kā sacensību, īpaši liela vērtība un svarīgums tiek dots 
uzvarai. Tas nozīmē, ka sporta pasaule ir atvērta tikai jauniešiem, kas ir atlētiski vai sportiski. 
Citi jaunieši, kas neietilpst šajā kategorijā, uzskata, ka sporta pasaulē viņiem nav vietas. 

Šī pieeja arī ietvert noteiktu hierarhiju sportā - dažas aktivitātes ir labas vai labākas par citām. 
Piemēram, būt noteiktā komandā ir labi, tāpēc, ka tas ir sports, bet iet skriet katru rītu ir tikai 
hobijs. Šajā gadījumā lielāka vērtība ir sportam, nevis hobijam. Šī pieeja izslēdz daudzas 
aktivitātes, kas ietver fiziskas aktivitātes, bet nav sacensības (piemēram, tai-chi vingrošana, 
iešana dabā un dejošana). 

Vai sportā ir hierarhija? 
Uzraksts uz vingrotāja T-krekla: „Ja vingrošana būtu vienkārša…tā būtu futbols”. 
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MŪSU UZTVERES MAIŅA 
Sacensībai ir sava vieta sporta pasaulē, taču, ja, jaunatnes darbinieki tai piešķir pārāk lielu 
nozīmi, tad viņi riskē atstumt daudzus jauniešus, kurus viņi mēģina sasniegt. Jaunatnes 
darbā sportam ir daudzveidīga pieeja, nodrošinot tās dažādību un radošumu. 

Labs sākums ir meklējams Eiropas Padomes Ministru Komitejas sporta definīcijā: 
„Sports nozīmē visa veida fiziskās aktivitātes ar nejaušu vai organizētu līdzdalību, kuru 
mērķis ir uzlabot fizisko formu un garīgo labklājību, veidot sociālās attiecības vai gūt 
rezultātus visu līmeņu sacensībās”. 
 
(Eiropas Sporta Harta, 2001.gads) 

Vairāk informācijas par sportu un Eiropas Institūcijām:  

http://ec.europa.eu/sport/ (Eiropas Komisija) 
www.coe.int/sport/ (Eiropas Padome) 

 

 

Šī definīcija rāda, ka sportam ir tālejoša iekļaujošā koncepcija. Sports iekļauj sevī gan 
fiziskos, gan garīgos aktivitāšu elementus. Tā struktūra var būt formāla un neformāla. Sports 
vienlīdzīgi novērtē gan sacensību, gan sociālo elementu svarīgumu. 

Šī definīcija sniedz dažādus secinājumus: 
1. Sporta pasaule ir daudz lielāka, nekā mēs domājam; 
2. Atšķirība starp to, vai aktivitāte ir sports, spēle vai hobijs, ir nosacīta. Daudz svarīgāk

ir tas, cik lielā mērā tā veicina jaunā cilvēka fizisko un garīgo veselību, kā arī sociālo
prasmju attīstību; 

3. Neviens sporta veids nav labāks par otru, katram no tiem ir sava vērtība un nozīme. 

Ir ļoti svarīgi, lai jaunatnes darbinieki, kas ir iesaistīti darbā ar jauniešiem ar ierobežotām 
iespējām, iemācītos plašāk uztvert sporta iespējas. Tas palīdzētu tikt vaļā no iesīkstējušiem 
stereotipiem par sportu un atvērtu durvis uz pasauli ar jaunām metodēm un milzīgām 
radošām iespējām.  
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Uzdevums – Kas ir sports? 
Kā jūs domājat, vai noteiktas aktivitātes ir „sportiskākas” nekā citas? Kur jūs novilktu
robežas? Jūs varat pildīt šo uzdevumu individuāli, bet tas varētu būt vērtīgi, ja tas tiek pildīts
ar kolēģu vai draugu grupu. 

Izvēlieties īsu aktivitāšu sarakstu, jūsu grupas ietvaros, mēģiniet nonākt pie vienošanās - vai 
aktivitāti var uzskatīt par sportu vai nē. (Pārliecinieties, ka jums ir arguments jūsu atbildei) 

Piemērs: 
Aktivitāte         Jā, tas ir sports, jo…    Nē tas nav sports, jo… 
 
Formula 1 
Žonglēšana 
Šahs 
Zvejošana 

 

Balstoties uz cilvēku atbildēm, ir iespējams redzēt, kādi sporta aspekti un dimensijas viņiem
ir vissvarīgākās. Piemēram, vai sacensība ir svarīgāka nekā godīgums? Vai fiziski laba 
sagatavotība ir daudz svarīgāka nekā garīga sagatavotība? 

Pavērojiet, vai jūsu argumenti tiek saglabāti, kad notiek citu sporta veidu salīdzināšana
(piemēram, jums liekas, ka formula 1 nav sports, jo tas ir vairāk par mašīnām nekā cilvēkiem.
Ko tas nozīmē citos motorsportos vai slēpošanā, vai riteņbraukšanā (kas arī ir saistītas ar
tehnoloģijām…?). 

Ja šie piemēri ir pārāk viegli, mēģiniet veidot diskusijas par citām aktivitātēm, piemēram,
došanos ar teltīm pārgājienā, dejošan, tai chi vingrošanu, svaru celšanu. 



 

MĒRĶA GRUPAS IEGUVUMI  
Droši var teikt, ka sports var sniegt labumu visiem jauniešiem neatkarīgi no viņu situācijas 
vai pieredzes. Veselības ieguvumi ir acīmredzami, bet arī sporta ietekme uz personības 
attīstību var būt ievērojama. 

Tā kā jauniešiem ar ierobežotām iespējām ir savas īpašās vajadzības, viņi būs ieguvēji no 
sporta īpašā veidā. Sports var palīdzēt jauniešiem ar ierobežotām iespējām: 

• iedrošināt piekopt veselīgu dzīves veidu – sports iemāca jauniešiem cienīt savu
ķermeni un strādāt, lai saglabātu savu fizisko un garīgo veselību. Tas veido pozitīvus
modeļus, kuriem iespējams sekot visu mūžu. 
 

• Piedāvājot pozitīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas – jauniešiem ar ierobežotām 
iespējām bieži trūkst iespējas izlādēt enerģiju pozitīvā gaisotnē, kur viņi var priecāties paši 
par sevi. Sports piedāvā pozitīvu alternatīvu garlaicībai, nīkšanai un citos gadījumos pat
narkotiku lietošanai un kriminālai uzvedībai. 

 

• Palīdzēt izlauzties no sociālās atstumtības – sports piedāvā jauniešiem iespēju būt
kopā, tikties ar draugiem un iegūt jaunus draugus. Sports ir kā drošs veids, kā nonākt tiešā
kontaktā ar citiem jauniešiem. Kontaktus var veidot arī ar cilvēkiem no citām grupām un
kultūrām, tāpēc tas var būt arī aktivitāte, kas vērsta pret rasismu un ksenofobiju. 
  
• Mainīt personīgo identitāti – piedaloties sporta aktivitātēs, jaunieši var vairāk iepazīt
savus talantus, stiprās un vājās puses. Tas ļauj viņiem eksperimentēt un pārbaudīt pašiem
savas robežas. Tas viss stiprina pašvērtību un zināšanas par to, kas viņi ir. 

 

• Radīt piederības sajūtu – piedaloties sporta aktivitātēs, jaunieši veido savas 
subkultūras (komandas līmenī, grupas līmenī u.c.). Sports dod tiem iespēju dalīties ar
pieredzi. Tas var sniegt sajūtu par patiesu piederību grupai un attīstīt piederības sajūtu 
sabiedrībai. 
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• Mainīt domāšanu no „es” uz „mēs” – sports bieži nostāda jauniešus situācijās, kurās
viņi var redzēt, kā to darbība ietekmē citus un kā citu cilvēku darbība ietekmē viņus.
Tā ir svarīga socializācijas procesa daļa - iemācīties tādas vērtības kā komandas darbs,
sadarbība, cieņa, parādot arī līderības svarīgumu. Tas var veicināt jauniešus kļūt
atbildīgākiem un palīdzēt orientēt viņu uzmanību no sevis uz citiem cilvēkiem, kas ir
ap tiem. 

 

• Palīdzēt iemācīties tikt galā ar savām emocijām – sports piedāvā vidi, kur jaunieši
var iemācīties droši atbrīvot savas emocijas (agresijas, frustrācijas utt.) un attīstīt
lielāku paškontroli un pašdisciplīnu. 

 

• Nodrošināt struktūru – pat vienkāršākā sporta aktivitāte ir noteikta struktūra vai
noteikumi. Sporta aktivitātes palīdz jauniešiem iemācīties sekot noteiktam procesam,
pakļauties noteikumiem un autoritātei. 

 

• Iemācīties nebaidīties no „jaunā” – sports iedrošina spēlēt, un spēle iedrošina 
eksperimentēt. Sports aktīvi rāda jauniešiem, ka mācīšanās, jaunu lietu izmēģināšana,
sastapšanās ar jauniem cilvēkiem un nonākšana jaunās situācijās var būt drīzāk jautra,
nevis bīstama. 

 

• Iemācīt ļauties izaicinājumam un pieņemt ierobežojumus – sports mudina 
jauniešus iziet no viņu komforta zonas, pieņemt izaicinājumus un saskarties ar viņu
pašu robežām. Tas var palielināt pašpaļāvību un pašcieņu. Tanī pašā laikā sports ir
labs līdzeklis, kas parāda, ka katram ir savas robežas. Iepazīt savas robežas ir svarīgi
personīgās identitātes veidošanās procesā. 

 

• Pieredzēt uzvaru un zaudējumu – sports sniedz iespēju jauniešiem būt pārākiem un
uzvarēt ārpus formālās skolas struktūras. Šāda veida apliecinājums un atzinums var
būt ļoti vērtīgs tiem, kuriem nav veicies dzīvē. Sports arī iemāca zaudēt. Nav
iespējams dzīvē vienmēr un visā uzvarēt, tāpēc jauniešiem ir jāzina, kā mācīties no
zaudējuma un izmantot šīs zināšanas nākotnē. 

 

• Pozitīvi nostiprina noteiktas vērtības – sporta pasaulē nepastāv burvju eliksīrs vai
maģiskās zāles - ja jūs gribat sasniegt mērķi, jums ir jāstrādā. Sports pastiprina tādas
vērtības kā uzticēšanās, neatlaidība, pacietība un disciplīna. 
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Sportā viens pozitīvs aspekts izceļas visvairāk – tā ir jautrība, ko tas sniedz jauniešiem. Šis 
elements parasti nav pietiekami novērtēts, lai gan ir skaidrs, ka, ja indivīdam sports 
nesagādā prieku, tad viņš meklēs citu alternatīvu. Sports ir veids, kā atbrīvoties no ikdienas 
stresa. Sports ļauj jauniešiem kaut uz laiku aizmirst problēmas, uztraukumus un vienkārši 
…baudīt. 

Angļu izteiciens:   
„He’s a good sport” = Viņš ir labs cilvēks. 

Franču izteiciens: 
“Il va y avoir du sport” („liekas, ka būs sports”) = 

būs sarežģījumi vai grūtības. 
Nīderlandiešu izteiciens: 

“Een sport van iets maken” („padarīt kaut ko 
par sportu”) = piešķirt kaut kam daļu 

sacensības vai jautrības.
Vācu izteiciens: 

“Sport is Mord” = Sports ir slepkavība. 
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ŠĶĒRŠĻI, KAS SAISTĪTI AR SPORTU 
Pozitīvo iespaidu un ieguvumu saraksts minētajai mērķa grupai ir liels. Tomēr, neskatoties uz 
ieguvumiem, daudzi jaunieši ar ierobežotām iespējām novēršas no sporta aktivitātēm. Kāpēc 
tas ir tā? 

Liekas, ka pastāv apstākļi, kas vai nu attur jauniešus no sporta aktivitātēm, vai arī negatīvi 
ietekmē viņu uzskatus par sportu. Šādi apstākļi var būt dažādi: 

 Intereses un motivācijas trūkums – daži jaunieši var dot priekšroku pasīviem hobijiem 
(dators, TV skatīšanās). Tiem nav piemēru, kas parādītu, ka sports var būt jautra 
izklaide. Sliktākajā gadījumā jaunieši var saskatīt sportā draudus viņu ikdienas dzīves 
ritmam. 

 
 Alternatīvu trūkums – dažiem jauniešiem teorētiski var patikt sports, bet tiem nav 

motivācijas iesaistīties, jo iespējams sporta struktūrās trūkst demokrātijas vai valda 
pārāk liela sacensība. Jauniešiem bieži apnīk „tradicionālie” sporta veidi, bet viņiem 
nav zināšanas par alternatīvām iespējām. 

 
 Pieejas trūkums – dažiem jauniešiem var būt ierobežotas iespējas piedalīties sporta 

aktivitātēs tāpēc, ka nav transporta, naudas, inventāra utt. Dažiem sportā piedalīties 
neļauj ģimene vai kultūras īpatnības. 

 
 Nespēja redzēt reālās vajadzības – daudziem, kas ir iesaistīti sporta aktivitāšu 

veicināšanā, nav pieredze darbā ar jauniešiem ar ierobežotām vajadzībām, tāpēc viņi 
nezina, kā tikt galā ar šo jauniešu vajadzībām un kā viņiem palīdzēt. 

 

Visi augšminēti apstākļi ir vērā ņemami un nav viegli pārvarami. Saskaroties ar šiem 
šķēršļiem un vispārējo jauniešu neieinteresētību, jaunatnes darbiniekam ir jāpārliecina
jauniešus par sporta aktivitāšu vērtībām, bet kā? 



 Jaunatnes darbiniekiem ir jāparāda, kā piedalīšanās sporta aktivitātēs palīdzēs jauniešiem 
mācīšanās procesā. Jauniešiem ir jāredz konkrēti, kā sporta metode var palīdzēt tiem uzlabot 
savas prasmes un būt gataviem dzīvei. 

 

 29.lpp. atradīsiet sarakstu ar ieguvumiem, kas iedvesmos jūs izmantot sportu darbā ar 
jauniešiem. 

 

Mācīšanās process nesākas tad, kad jaunieši sāk braukt ar velosipēdu vai nodarbojas ar 
skriešanu. Sporta metodei ir jābūt saistītai ar indivīda ilgtermiņa mērķiem un mācīšanās 
vajadzībām. Tāpēc ir jāatrod saikne starp jaunieša sociālās mācīšanās procesu un sociālās 
mācīšanās elementiem sportā. 

SOCIĀLĀS MĀCĪŠANĀS ELEMENTI SPORTĀ 
Kad indivīdi piedalās sporta aktivitātēs, tie ir iesaistīti daudzu elementu mācīšanās procesā. 
Pats redzamākais elements ir fiziskā mācīšanās - kā skriet, kā lekt, kā noturēt līdzsvaru, 
tomēr šajā procesā ir arī vairāki sociālās mācīšanās elementi - kā būt par komandas 
dalībnieku, kā uzticēties, kā sadarboties. 

Salīdzinot ar fiziskiem elementiem, sociālās mācīšanās elementi ir daudz grūtāk ieraugāmi. 
Jaunatnes darbiniekiem ir jākoncentrējas uz šiem elementiem, jo tie ir tieši saistīti ar 
jauniešu sociālās mācīšanās vajadzībām. 

Sociālās mācīšanās elementi ir atrodami visos sporta veidos, tomēr ir sporta veidi, kuros tie 
ir labāk izmantojami noteiktu mācīšanās mērķu sasniegšanai, piemēram, sociālās mācīšanās 
elements - cieņa pret pretinieku - futbolā un džudo. Abos sporta veidos tiek veicināta cieņa 
pret pretinieku, bet var strīdēties par to, vai šis elements ir svarīgāks džudo vai futbolā. 
Tāpat dažāda līmeņa drošība ir iekļauta visos sporta veidos, bet drošībai ir dažādas nozīmes 
klinšu kāpšanā vai galda tenisā.  
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Sporta veids 

Loka šaušana 
Šahs 
Daiļslidošana 
Peldēšana 
Makšķerēšana 
Futbols 

Sociālās mācīšanās elementi 

Precizitāte, paškontrole, koncentrēšanās 
Stratēģija, novērošanas spējas 
Radošums, emociju izpausme 
Neatkarība, darbs ar izaicinājumiem 
Pacietība, pašdisciplīna  
Darbs komandā, sadarbība 

Veidojot saikni starp sociālās mācīšanās elementiem sporta aktivitātēs un jauniešu sociālās 
mācīšanās vajadzībām, jaunatnes darbiniekiem jāatbild uz diviem vienkāršiem jautājumiem: 

1. Kādas sociālās prasmes indivīdam vajadzētu attīstīt? 
2. Kāda veida sporta metodes varētu attīstīt šīs prasmes? 

Ne vienmēr ir viegli noteikt, kura sporta metode ir labāka, lai attīstītu noteiktas prasmes, taču 
jums nav jāizvēlas tikai vienu. Noteikti sociālās mācīšanās elementi ir sasniedzami, 
izmantojot dažādas sporta aktivitātes. Piemēram, darbu komandā veicina tādas aktivitātes kā 
volejbols, rokas bumbas, hokejs. Tā vietā, lai izvēlētos vienu aktivitāti, varat kombinēt 
saistītas aktivitātes, pievienojot papildus elementus mācīšanās procesā. Galu galā izvēle ir 
jauniešu rokās, kura no aktivitātēm viņus uzrunā un interesē visvairāk.  
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1. Piemērs – Āra vides aktivitātes 

Nevalstiska organizācija Igaunijā izmanto 
aktivitātes dabā (nometnes, pārgājieni) kā 
metodi darbā ar jaunajiem likumpārkāpējiem, 
kuri ir izcietuši sodu apcietinājumā. Kad 
jauniešus atbrīvo, viņi ir atradinājušies dzīvot 
neatkarīgi un uzņemties atbildību. 

Lai gan nometnes un pārgājieni nav spēcīga 
fiziska aktivitāte, tā palīdz jauniešiem gūt 
pārliecību par sevi, pieņemt savus lēmumus, 
radīt pasauli ap sevi un noteikt savu nākotni. Āra 
vides aktivitātes māca kļūt neatkarīgam un 
vienlaikus arī uzticēties citiem. Jaunieši sāk 
pierast pie brīvības un mācās uzņemties 
atbildību. Āra vides aktivitātes māca arī cieņu 
pret dabu. 

2. Piemērs - Niršana  

Jauniešu projekts Īslandē izmanto niršanu kā 
metodi darbā ar jauniešiem ar agresiju un citām 
uzvedības problēmām. Šiem indivīdiem ir 
grūtības tikt galā ar stresu un spriedzi. Viņi bieži 
ir dusmīgi nepiemērotos laikos. 

Pirmajā posmā dalībnieki apgūst meditācijas 
tehnikas, lai iemācītos kontrolēt elpošanu. 
Niršanā spēja kontrolēt elpu ir svarīga drošības 
sastāvdaļa, un tā ir svarīga arī jauniešu 
personīgajā izaugsmē. 
Meditācijas tehnikas māca, kā fiziski un garīgi 
atbrīvoties. Elpošanas uzdevumi māca 
paškontroli. Kad jaunieši ir gatavi niršanai, viņi 
mācās sadarboties un cienīt ūdens vidi. Pēc 
niršanas jaunieši var baudīt personīgā 
sasnieguma un veiksmes sajūtu. 

Šie divi piemēri parāda, ka sports ir daudz kas vairāk kā tikai fiziska aktivitāte. Sportā ir daudz 
sociālās mācīšanās elementi, tāpēc jaunatnes darbiniekiem ir svarīgi skaidri apzināties, ko viņi 
plāno darīt un kāpēc viņi izvēlas noteiktas metodes. 



Izprast teoriju par sporta kā izglītojošu metodi ir viena 
lieta. Cita lieta ir patiešām uzsākt izmantot sporta 
metodes. Nav jābūt profesionāliem sporta treneriem, lai 
izmantotu sportu kā metodi darbā ar jauniešiem ar 
ierobežotām iespējām. Tomēr ir svarīgi noteikt, kādi ir 
šo jauniešu mācīšanās mērķi, kā tos varētu sasniegt un 
izstrādāt plānu, lai tie tiktu sasniegti. 
 

Sports 
kā metode 

 



 
„ČETRU SOĻU” PROCESS 
Sporta izmantošana darbā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām ietver „četru soļu” procesu:
 
Pirmais solis – identificēt jauniešu personiskās mācīšanās vajadzības. Ko jaunietis grib 
sasniegt savā dzīvē? Piemēram, vai viņi grib atrast darbu, iegūt formālas izglītības 
kvalifikācijas, dzīvot neatkarīgi…?Kas traucē viņiem to sasniegt? Kādas prasmes viņiem
nepieciešams attīstīt vai uzlabot (piemēram, attīstīt pašcieņu, kļūt neatkarīgiem, uzlabot
interakciju ar citiem cilvēkiem, mēģināt izvairīties no negatīvas ietekmes utt.)? Kad ir 
skaidrs, kādus mērķus jaunieši sev grib izvirzīt, ir skaidrs, kādus soļus spert, lai palīdzētu
viņiem tos sasniegt. 

Otrais solis – izsvērt, kuras (sporta) metodes vislabāk palīdzētu jauniešiem. Ir skaidrs, ka 
sporta metodes palīdz jauniešiem attīstīt viņu sociālās prasmes diezgan vienveidīgi. Taču, 
izvēloties sporta metodes, jaunatnes darbiniekiem jāatceras, ka sporta pasaule ir plaša un 
daudzveidīga. Viņiem vajadzētu izvērtēt dažādas aktivitātes, lai atlasītu tās, kas vislabāk 
atbilstu jauniešu sociālās mācīšanās mērķiem. Lai to izdarītu, vajadzētu ņemt vērā savas 
patiesās iespējas un resursus. Viņiem rūpīgi jāapdomā, kāds inventārs un aprīkojums ir jau 
pieejams un ko viņi var atļauties iegādāties. Ir svarīgi izvairīties no aktivitātēm, ko nevarat 
uzturēt ilgākā laika periodā zināšanu vai finanšu resursu trūkumu dēļ. 

  

Izvēloties sporta metodes, vienmēr ir jāievēro jauniešu vēlmes. Jaunieši nepiedalīsies sporta 
aktivitātēs, kas nesaskan ar viņu interesēm. Nav jēgas uzsākt veidot badmintona klasi, ja 
jauniešiem patiesībā gribas iemācīties braukt ar sniega dēli. 
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Trešais solis – īstenot aktivitātes. Šis solis nav tik vienkāršs, kā izklausās. Labākajos 
scenārijos sporta metodes īstenošana var būt vienkārša - kā uzaicināt cilvēkus no malas 
pievienoties futbola spēlei. Parasti gan tas tā nenotiek. Tāpēc jaunatnes darbiniekiem ir 
nepieciešams domāt radoši un attīstīt stratēģisku pieeju.  

Piemērs: Lai iesaistītu meitenes latīņu dejās, dažreiz ir nepieciešami vairāki soļi: 
1) lai radītu interesi, viņas ir jāaizved noskatīties deju priekšnesums (tam nav 

nepieciešams daudz naudas); 
2) ja viņas ieinteresējas, tad tās uzaicina uz dejas nodarbību, kur viņas var izbaudīt 

atmosfēru, ieklausīties mūzikā un iemācīties kādus pamata soļus. 
3)  Ja viņām pirmā nodarbība iepatīkas, tās uzaicina pievienoties grupai un apgūt 

sarežģītākas lietas. 
Šī pieeja ir daudz efektīvāka, nekā tieši ierosināt meitenēm sākt dejot. 

Neatkarīgi no tā, kāda metode tiek piedāvāta, jaunatnes darbiniekiem jācenšas uzturēt 
patīkama atmosfēra un jautrība. Ja jauniešiem ir jautri, tad ir lielāka varbūtība, ka viņi 
turpinās nodarboties ar šo metodi. 

Ceturtais solis – pārskatīt un novērtēt sociālās mācīšanās procesu. Ja sporta metode ir 
efektīva, turpiniet to, kamēr ir vērojama attīstība. Dažreiz var būt vērtīgi piedāvāt kādas
jaunas metodes, lai uzturētu interesi, bet tas ne vienmēr ir nepieciešams. Ja jaunieši ir
apguvuši viņiem nepieciešamās prasmes, tad ir laiks meklēt nākamo soli viņu mācīšanās
procesā. Tas nenozīmē, ka sporta metode ir jāaizmirst. Tik ilgi, kamēr jauniešiem patīk, ko
viņi dara, iedrošiniet jauniešus turpināt iesākto! 

Ja, tieši pretēji, sporta metode nedod iecerētos rezultātus, pārdomājiet iespēju piedāvāt
kādas citas alternatīvas. Piemēram, jaunieši, kuriem šķiet garlaicīga peldēšana, var būt 
ieinteresēti ūdens polo vai zemūdens hokeja spēlēšanā. Nemainiet aktivitātes pārāk ātri! Ir
jāpaiet kādam laikam, kamēr jaunieši iegūst nepieciešamās iemaņas sportā, lai varētu gūt
prieku no konkrētā sporta veida. Atcerieties, ka sports nav visu mīļākā nodarbošanās! Ja
indivīds patiešām šķiet neieinteresēts sporta aktivitātēs, tā vietā izmēģiniet ar sportu
nesaistītas aktivitātes. 
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Lai „četru soļu” process būtu veiksmīgs, ir svarīgi, ka katrs jaunietis spēlē aktīvu lomu tajā. 
Viņiem ir jāapzinās mērķi, ko tie vēlas sasniegt un kā piedalīšanās sporta aktivitātēs var 
palīdzēt tos veicināt.  

Jauniešiem ir jāpiedalās arī mācīšanās procesa novērtēšanā. Taču dažreiz jauniešiem ar 
ierobežotām iespējām var būt grūti atpazīt, vai notiek mācīšanās process un viņi virzās uz 
priekšu. Indivīda personīgā izaugsme var būt acīm redzama jaunatnes darbiniekam, bet, ja to 
neredz pats jaunietis, tad tai ir maza vērtība. Ja jaunietis neredz, kā piedalīšanās aktivitātes 
sniedz viņam jebkādus ieguvumus, tad viņš zaudēs interesi par izvēlēto metodi.  

Jauniešiem var būt grūti izvērtēt savu sociālo prasmju (pašidentitāte, pašcieņa, attiecības ar 
citiem u.c.) attīstību, tāpēc viņiem bieži ir vajadzīga jaunatnes darbinieka palīdzība, lai to 
ieraudzītu. Viens veids, kā jaunatnes darbinieks var padarīt jaunieša izglītošanās procesu 
redzamāku, ir izmantot „pieredzes mācīšanās” pieeju. 
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PIEREDZES MĀCĪŠANĀS 
Pasaki man, un es aizmirsīšu,  
Parādi man, un es varbūt 
atcerēšos, 
Iesaisti mani, un es sapratīšu. 

 - Konfūcijs 

Tiek pieņemts, ka piedalīties procesā ir tas pats, kas mācīties par procesu. Pieredze ir tikai 
viena mācīšanās daļa. Mācīšanās var notikt automātiski, pat neapzināti, bet pieredze pati par 
sevi rosina mācīšanos noteiktā līmenī. Mācīšanos var palielināt, maksimāli iesaistot 
dalībniekus procesā. Tas nozīmē, ka indivīds pakāpjas soli atpakaļ, analizē savu pieredzi, 
izvirza secinājumus un mēģina izmantot iegūto mācību nākotnē. Citiem vārdiem sakot: 

Pieredze + Refleksija = Mācīšanās  

Šis process tiek bieži saukts par „pieredzes mācīšanos” .Viena priekšrocība pieredzes 
apgūšanā ir tā, ka indivīdi kļūst aktīvi dalībnieki viņu pašu mācīšanās procesā. Šī pieeja var 
būt ļoti piemērota jauniešiem ar ierobežotām iespējām. 

Attēlotais modelis demonstrē, kā pieredzes mācīšanās process notiek: 

Balstīts uz Deivid A. 
Kolba modeli, 

1984.gads. 

Pieredze 

Refleksija 

Vispārīgs 
secinājums 

Mācības 
pielietojums 
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Cita vienkāršāka pieeja šajā modelī ir nepieciešamība pajautāt trīs jautājumus: Ko? Kā? Kas 
tagad? Indivīdi piedalās pieredzē (ko?). Tad viņi tiek iedrošināti reflektēt par to, ko viņi ir 
darījuši, redzējuši, jutuši vai teikuši pieredzes laikā (kā?). Nākošais - viņiem tiek palīdzēts 
izdarīt secinājumus no šīs pieredzes un visbeidzot - viņi mēģina izmantot šos secinājumus 
nākotnes situācijās (kas tagad?). 

Sporta pasaulē treneri izmanto pieredzes izglītību. Viņi zina, ka, lai atlēts uzlabotu savus 
rezultātus, viņam jāapzinās, kas ar to notika procesa laikā, lai uzlabotu rezultātus nākotnē. 
Piemēram, pēc 1500 metru skrējiena atlēts pavadīs kādu laiku, diskutējot ar treneri par 
sacīkšu attīstību un rezultātiem. Vai sacīkšu stratēģija bija veiksmīga? Kas izdevās un 
neizdevās sacīkstēs? Tas liek izdarīt secinājumus: ko vajadzētu mainīt nākošajās sacīkstēs? 
Kādām izmaiņām jābūt treniņu režīmā? Beidzot - atlētam būs iespēja šos pieņēmumus 
pārbaudīt nākošajās sacīkstēs. 

Šāds process nav tikai treneriem un sportistiem, to var arī piemērot jaunatnes darbinieki, 
palīdzot jauniešiem noteikt, vai tie dodas uz priekšu un veiksmīgi attīsta sociālās prasmes vai 
nē. 

Pieredzes stāsts – pieredzes mācīšanās jaunatnes darbā 
R. ir grūtības kontrolēt savas emocijas, frustrācijas bieži valda pār viņu. Laiku pa laikam 
viņam ir vardarbīgas agresijas izpausmes. Viņa jaunatnes darbinieks palīdz tam izpaust savas 
dusmas citādāk un kontrolēt savu garastāvokli. R. uzsāka spēlēt basketbolu ar citiem 
jauniešiem no jauniešu centra, un šķiet, ka tas palīdz procesam.  
Vienu dienu R. ar citiem jauniešiem spēlēja basketbolu. Spēle sāka kļūt smaga, līdz kāds no 
spēlētājiem sāka izsmiet R. un mēģināja uzsākt kautiņu. R. nesāka kauties (viņa parastā 
reakcija būtu kautiņš), starp spēlētājiem bija tikai asa vārdu apmaiņa.  

R. jaunatnes darbinieks var neiejaukties situācijā un pieņemt, ka jaunietis pats no šīs situācijas 
var mācīties un izdarīt secinājumus. Cita iespēja ir, ka jaunatnes darbinieks var apspriest 
minēto pieredzi ar R. Kas notika? Kas noveda pie konflikta? Kāpēc R. izvēlējās nekauties, bet 
tā vietā izlamāties ar pretiniekiem? Kā šī situācija atšķiras no pagātnes situācijām? Vai R. 
izjūt savu personīgo attīstību vai nē? Kādi ir secinājumi, vai R. joprojām ir jāuzlabo sava 
uzvedība? Kā to varētu izdarīt? Šis refleksijas un apspriešanas process var palīdzēt R. izvērtēt 
iegūto pieredzi un mācīties no tās. Ja viņš nonāk līdzīgās situācijās nākotnē, tas var mēģināt 
izmantot mācību, ko ir guvis. 
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Refleksija, kas ir pieredzes mācīšanās procesā, var būt ļoti efektīva jauniešiem, jo viņi ir 
intelektuāli, emocionāli, sociāli un fiziski iesaistīti savā mācību procesā. Indivīdi ir vairāk 
dalībnieki nekā vērotāji. Viņiem ir jābūt aktīvi iesaistītiem jautājumu uzdošanā un izpētē, 
jābūt ziņkārīgiem un radošiem, jāuzņemas atbildība un jārisina problēmas. 

Pieredzes stāstā jaunatnes darbinieki palīdzēja R. paskatīties no malas un saprast, kā situācija 
attīstījās un kādu ietekmi tā atstāja uz viņu. Jaunatnes darbinieki var viņam palīdzēt izvērtēt, 
cik daudz viņš ir paveicis – ko tas nozīmē - nekauties, bet joprojām pazemot kādu vārdiski? 
Reflektējot jaunietim bija iespēja iedziļināties un saprast situācijas iemeslus un sekas, 
apzināti izlemt, kā mainīt sevi un virzīties uz priekšu. 

Pieredzes mācīšanās process var būt noderīgs arī jaunatnes darbiniekiem. Viņi var noteikt, 
cik lielā mērā metodei ir bijusi ietekme uz jaunieša sociālajām prasmēm – vai viņš vienkārši 
spēlē basketbolu, vai tas ir kas vairāk? Vai mācīšanās process iet vēlamajā virzienā? Nav 
viegli atrast skaidras atbildes, bet var ņemt vērā dažus rādītājus. Piemēram, kādas pārmaiņas 
R. izjūt savā uzvedībā, kopš sācis spēlēt basketbolu? Ko dod viņa iesaistīšanās – vai viņš 
izjūt atšķirības, vai redz atšķirības? Vai viņš var minēt piemērus, kā basketbols viņu ir 
ietekmējis labā vai sliktā nozīmē? Tas var palīdzēt jaunatnes darbiniekam izlemt, vai 
basketbols kā metode palīdz R. virzīties uz priekšu, vai nav nepieciešama cita metode. 

Sporta metodes ir tikai viens piemērs – jaunatnes darbinieks var īstenot pieredzes mācīšanos, 
izmantojot dažādas metodes. Viens no jaunatnes darbinieka grūtākajiem uzdevumiem ir 
mēģināt noteikt, kā indivīds attīsta savas sociālās prasmes. Pieredzes mācīšanās ir svarīgs 
instruments, kas palīdz abstrakto padarīt par saprotamu.  

Pieredzes mācīšanās vairāk ir pieeja nekā metode. Pieredzes mācīšanos var izmantot formāli 
(piemēram, diskusijas grupa, kurā katrs piedalās analīzē un refleksijā) vai neformāli 
(piemēram, īsas pārrunas divatā ar jaunatnes darbinieku) Tas ir atkarīgs no situācijas. Daži 
jaunieši var justies neērti, sēžot pie galda un runājot par apgūto, kamēr citiem tas var būt ļoti 
pieņemami.  
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Pieredzes analīzei nav jābūt garai. Dažreiz labai refleksijai pietiek ar 5-10 minūtēm. 
(Piemēram, apskatiet metodes „Ielu futbols” aprakstu, kur dalībnieki paši novērtē savu 
ieguldījumu „dialoga zonā”, 68.lpp.) 

Pieredzes mācīšanās pieejā nav jāņem vērā struktūra (formāla/ neformāla) vai laiks 
refleksijai. Svarīgākais aspekts, kurš ir jāpatur prātā, ir indivīda aktīva piedalīšanās viņa 
paša mācīšanās procesā. 
Atceraties:  

Pieredze nav tas, kas ar jums notiek, bet gan tas, ko jūs darāt ar to, kas ar jums notiek! 

Piemēri par sporta izmantošanu vietējā līmenī 
Šajā sadaļā ir apskatīti piemēri, kā organizācijas dažādās Eiropas valstīs izmanto izglītojošas 
metodes darbā ar jauniešiem. Katrs no piemēriem ir saistāms ar integrācijas modeli 
(13.lpp.), kurā sports netiek apskatīts kā mērķis, bet kā instruments, kas veicina jaunieša 
sociālo prasmju attīstību. 

1.piemērs – Peldēšana, Nīderlande 
Vietēja mēroga projekts, kura mērķis bija iedrošināt jaunietes un jaunas sievietes no 
imigrantu vidus apgūt peldēšanu. Nīderlande ir valsts, kurā ir jūra, ezeri, upes, kanāli un 
dīķi. Ļoti daudz Nīderlandes jaunieši iemācās peldēt jau bērnībā. Sievietēm un jaunietēm, 
kuras ir imigrējušas no tādām zemēm kā Maroka un Turcija, nav bijusi iespēja iemācīties 
peldēt. Viņām bieži ir bail no ūdens. Fakts, ka viņas nemāk peldēt, izslēdz viņas no sporta 
aktivitātēm un veicina sajūtu, ka tās ir citādākas nekā citi nīderlandieši un viņām ir 
ierobežotas iespējas. 

Šī projekta ietvaros meitenēm un sievietēm bija iespējas piedalīties īpašās peldēšanas 
nodarbībās „tikai sievietēm”. Sekojot kultūras tradīcijām, dažas sievietes izveidoja 
peldkostīmus, kuri nosedz viņu augumus līdz kaklam. Dažas peldēja ar galvas lakatiem 
peldcepuru vietā. Nodarbības notika 8 nedēļas. Šajā laikā tika apspriesti arī citi jautājumi kā 
veselība, pareizs uzturs un jautājumi par sievietes vietu sportā un kultūras atšķirības 
nīderlandiešu sabiedrībā un citās sabiedrībās. Pēc 8 nedēļām sievietēm bija jānokārto 
peldēšanas tests, lai saņemtu diplomu, kas apliecina viņu peldēšanas prasmes. Šis projekts 
ne tikai uzlaboja sieviešu fizisko formu, bet arī veicināja piederības izjūtu Nīderlandes 
sabiedrībai. 
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2.piemērs – Aerobika ar bumbiņām, Ungārija 
Alternatīvā skola jauniešiem, kas izkrituši no regulārās skolas sistēmas, izstrādāja metodi, kā
izmantot aerobiku ar bumbiņām jauktās jauniešu grupās. Jauniešiem ir negatīva pieredze
skolā, tāpēc viņiem nepieciešamas aktivitātes, kas celtu viņu pašapziņu un sniegtu sajūtu, ka
viņiem ir kāda vērtība. 

Aerobika ar bumbiņām ir aerobikas veids, kurā tiek izmantotas piepūstas mīkstas bumbiņas 
kā galvenais instruments. Bumbiņu loma ir ļoti svarīga. Jaunieši parasti neiesaistās aerobikā, 
jo baidās izskatīties muļķīgi. Bumba ir kaut kas tāds, aiz kā viņi var noslēpties. Bumba var 
būt pietiekama aizsardzība, lai iedrošinātu jauniešus piedalīties uzdevumā. Laika gaitā 
jaunieši no vienkāršu aerobikas ar bumbiņām vingrinājumu izpildes nonāk līdz sarežģītai 
horeogrāfijai. Viņi iemācās būs radoši, izvēloties mūziku, izstrādājot vingrinājumus, stāstot 
stāstu un paužot savas emocijas caur aerobiku un deju. Kad viņi ir sagatavojušies, tie uzstājas 
skolas sarīkojumos un citās svinībās. Vecāku, skolotāju un vienaudžu aplausi ir svarīgi 
viņiem, un tie dod gandarījuma un panākumu sajūtu. 

3.piemērs – Burāšana, Vācija 
Projekts Vācijā, kas izmanto burāšanu kā metodi, lai veicinātu personības izaugsmi. Jaunieši
projekta laikā pavada noteiktu laika sprīdi, dzīvojot uz kuģa un kuģojot no vienas ostas uz
otru. Ikdienas pienākumos ietilpst stūrēšanas prasmju apguve, buru pacelšanas un nolaišanas 
apguve, laika apstākļu vērošana. Burāšana ar lielajiem buru kuģiem ir atšķirīga no citām
kuģošanas aktivitātēm (airēšanas, braukšanas ar kanoe laivām u.c.) tāpēc, ka tajā ir ne tikai
sacensība, bet arī smags darbs (remontēšana, tīrīšana, ēst gatavošana u.c.). 

Burāšana ir unikāla pieredze, un tā māca jauniešiem daudzas vērtīgas dzīves prasmes.
Burāšana prasa disciplīnu – ir pienākumi, kas ir jāizdara katru dienu, vai tu esi motivēts to
darīt vai nē. Burājot jauniešiem tiek dota liela atbildība par drošību uz kuģa un par citiem 
komandas biedriem. Burāšana var palīdzēt veidot personīgās brīvības sajūtu, lepnumu un
pašvērtības sajūtu, jo viņi ir apguvuši kaut ko tādu, ko prot tikai daži. Jaunieši iemācas, ka
kuģi vada viņi paši un nevis kāds cits, tāpat kā viņu dzīvi. Viņi izvēlas, uz kurieni dosies
kuģis. Viņi pieņem lēmumus un uzņemas atbildību par rezultātu. Tas viss veicina arī
personības izaugsmi. 

 

 



 

 Augstāk minētie piemēri parāda, kāpēc ir svarīgi saistīt sociālās mācīšanās vajadzības ar 
piemērotu metodi. Šie ir tikai daži piemēri, iespējas izmantot sportu kā izglītojošu 
instrumentu ir neizsmeļamas. 

 

CITAS SPORTA AKTIVITĀŠU IZMANTOŠANAS IESPĒJAS
Kad plānojat izmantot sportu kā metodi, vispirms meklējiet veidus, kā jaunieši varētu kaut ko 
gūt, piedaloties sporta aktivitātēs. Jaunieši ar ierobežotām iespējām var būt ieguvēji no sporta 
arī tad, ja viņi neiesaistās kādā konkrētā komandā vai nespēlē sporta spēles katru dienu. 
Sportu var izmantot kā instrumentu dažādi. 

1. Sports var būt piesaistes līdzeklis. Ne vienmēr var viegli sasniegt jauniešus ar 
ierobežotām iespējām, un tas ir izaicinājums iesaistīt viņus jauniešu organizāciju 
programmās. Šajos gadījumos sports var būt atraktīvs un drošs veids, kā jauniešiem 
iepazīt organizāciju. Jauniešus vairāk var piesaistīt ar sportu, jo tas ir jautrs un 
pieejams veids. Ja jauniešiem liekas, ka sports jauniešu centrā ir jautrs brīvā laika 
pavadīšanas veids un tāpēc tur atrasties ir jautri, tad viņi varētu vēlēties iesaistīties arī 
citās centra aktivitātēs. Sports var kalpot iepazīšanās mērķiem un atvērt durvis uz 
jauniešu organizāciju. 

2. Sports var būt „sapurinātājs”? Dažas sporta metodes labāk ir izmantojamas ilgākā 
laika periodā un regulārās nodarbībās (piemēram, futbola nodarbības trīs reizes 
nedēļā), bet citas (piemēram, airēšana, raftings) ir efektīvas kā vienreizējas vai 
īslaicīgas, lai izaicinātu jauniešus laukā no komforta zonas. Šādu aktivitāšu 
priekšrocība ir tāda, ka tās palīdz jauniešiem pārbaudīt viņu spēju robežas un kļūt 
atvērtiem jaunai pieredzei („Ja es varu izdarīt šo, tad es varu izdarīt visu”). Jaunatnes 
darbinieki var to izmantot šo atvērtību un turpināt iedrošināt jauniešus spert nākamos 
soļus pretī jaunām izaicinošām metodēm un procesiem.  

3. Sports var iesaistīt arī tos, kas nevēlas piedalīties sportā. Daži jaunieši nav 
ieinteresēti nekādos sporta veidos, tomēr arī viņi var būt ieguvēji no sporta citādi. 
Viņu sociālā mācīšanās var būt saistīta ar sportu caur citām lomām. Šie jaunieši var 
būt ieinteresēti veidot plakātus un bukletus, lai radītu publicitāti, piemēram, futbola 
komandai. Tā vietā, lai spēlētu basketbola turnīrā, viņi varētu būt vairāk ieinteresēti 
noorganizēt sporta komandai transportu. 
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Tā vietā, lai piedalītos vingrošanā, varbūt viņi ir vairāk ieinteresēti noslēguma balles
organizēšanā. Šīs aktivitātes var arī sniegt ieguldījumu jauniešu sociālo prasmju
attīstībā. Skaidrs, ka sports ne tikai dod labumu tiem, kuri to spēlē, bet arī citiem
iesaistītajiem. 

4. Sports var veicināt diskusijas. Tas var veicināt diskusijas par plašākiem jautājumiem,
kas ietekmē jauniešus ar ierobežotām iespējām. Piemēram, narkotiku skandāli 
riteņbraukšanā var veicināt diskusijas par narkotisko vielu lietošanas briesmām. 
Huligānisma incidenti var uzsākt diskusijas par rasismu un sociālo netaisnību. Dabiski 
šādas diskusijas ne vienmēr rodas no negatīviem notikumiem. Piemēram, 
starptautiskas sacensības kā Pasaules čempionāts vai Olimpiskās spēles var raisīt 
diskusijas par dažādām valstīm un viņu kultūrām. Visi šie piemēri piedāvā mācīšanās 
iespējas, kas var veicināt pozitīvu sociālo uzvedību. 



Nedēļas filma – Iesit kā Bekhems! 

„Iesit kā Bekhems” ir stāsts par Džesu, meiteni no
tradicionālas indiešu ģimenes, kas dzīvo Lielbritānijā un ir
traka uz futbolu un Deividu Bekhemu. Kamēr Džesa sapņo
par futbolu, viņas ģimeni vairāk uztrauc tās kļūšana par
kārtīgu sievieti. Džesa iepazīstas ar Džūliju un kopā viņas
spēlē vietējā sieviešu futbola komandā. Bet, kad viņas ģimene
aizliedz tai spēlēt, Džesai ir jāatrod veids, kā saskaņot savus
sapņus ar ģimenes ekspektācijām, draugiem un kultūru. Stāsta
kulminācija ir tad, kad gada svarīgākā spēle ir vienlaicīga ar
Džesas māsas precībām. 

„Iesit kā Bekhems” var tikt izmantota kā izglītojošs
instruments, veidojot diskusijas par dažādām tēmām. Filma ir
ļoti laba, lai akcentētu jautājumus, kas saistīti ar sporta
pasauli  
(piemēram, pakļaušanās trūkums, cieņa un vienlīdzīgas
iespējas sieviešu sportā), bet tā arī atsedz daudzas citas tēmas,
kas saistītas ar ikdienas dzīves situācijām (piemēram, dažādu
rasu attiecības, starpkultūru atšķirības, ģimenes un kopienas
ekspektācijas, dzimumu loma, reliģija, homoseksualitāte utt).

http://www2.forsearchlight.com/benditlikebechkem/. 
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Jautājumi, kas saistīti ar sporta kā metodes izmantošanu 
Izmantojot sportu kā metodi ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām, jaunatnes darbiniekiem 
nepieciešams ņemt vērā vairākus jūtīgus jautājumus:

• Sacensību elements – kamēr daži jaunatnes darbinieki jūt, ka labāk izvēlēties sporta 
aktivitātes bez sacensību elementa, tas nav iespējams pilnībā izbēgt no sacensības. 
Sacensības eksistē visās dzīves daļās, ne tikai sportā. Mācīties, kā uzvarēt un zaudēt ir 
svarīga dzīves prasme. Jauniešiem nepieciešams pieredzēt abus un iemācīties, kā 
uzvesties attiecīgi katrai situācijai. „Uzvaras” sajūtai sportā var būt papildus vērtība 
jauniešiem ar ierobežotām iespējām, jo daudzi no viņiem, nav piedzīvojuši uzvaras 
citos dzīves aspektos. Tomēr, ja jaunatnes darbinieki izmanto sacensību sportus ir ļoti 
svarīgi skatīties, kādu ietekmi sacensības atstāj uz tiem. Pavadīt pārāk daudz laika 
zaudētāju pusē ir ļoti nemotivējoši. Ja nav līdzsvara starp uzvaru un zaudējumu, 
jaunieši var vispār vilties sportā. 

• Dzimumu elements – kaut arī tas parasti nav noteicošais, taču var būt ievērojamas 
atšķirības starp to, kā jauni vīrieši un jaunas sievietes uztver sporta metodes un 
aktivitātes. Parasti sportā piedalās zēni. Meitenes var būt spiestas pieņemt ārējās 
ekspektācijas par to, kas ir „sievišķīgs”’. Meitenēm var būt mazāk intereses piedalīties 
sporta aktivitātēs jauktās grupās, jo viņām liekas, ka tām jābūt tikpat labām kā zēniem. 
Viens no risinājumiem var būt piedāvāt sporta metodes tikai zēnu vai tikai meiteņu 
grupām. Jaunatnes darbiniekiem arī jācenšas atrast sporta metodes jauktām grupām, 
kas prasa dažādu fizisko un garīgo spēju kombināciju. Cita iespēja ir pielāgot 
„tradicionālos” noteikumus un izveidot īpašas aktivitātes, kas būtu piemērotas abiem 
dzimumiem. 

• Ārējās ietekmes un kultūras ekspektācijas – ģimene, draugi un vietējā sabiedrība spēlē 
svarīgu lomu jauniešu personīgajā dzīvē. Ja šī puse nedalās ar savu viedokli, ka sporta 
metodes var sniegt labumu jauniešu personīgajā attīstībā, viņu ietekme var panākt 
pretēju efektu. Tradicionālām imigrantu kultūrām ir tieksme redzēt sportu kā aktivitāti 
tikai zēniem. Meitenes un jaunas sievietes netiek iedrošinātas piedalīties. Citas 
ģimenes redz sportu tikai kā „spēli”, tāpēc tās domā, ka jaunieši var labāk izmantot 
laiku studijām, darbam vai palīdzot mājās. 



Ja jaunieša draugu grupa nav sportiska, viņi vienaudzim var uzdot jautājumu, kāda jēga ir 
sporta aktivitātēm, un pārliecināt jaunieti darīt to pašu, ko pārējā grupa. Jaunatnes 
darbiniekiem jāņem vērā šīs ārējās ietekmes. Šādos gadījumos parasti nav efektīvi uzspiest 
sportu, tā vietā mēģiniet veidot dialogu ar jauniešiem un cilvēkiem, kas viņiem apkārt, lai 
redzētu, kādas citas sporta aktivitātes vai metodes ir pieņemamākas. 

Pastāv arī citi šķēršļi, par kuriem jābūt uzmanīgiem. Jaunatnes darbiniekiem nepieciešams 
atcerēties, ka viņu darbības runā skaļāk nekā viņu vārdi, tāpēc viņiem jābūt gataviem būt 
paraugiem sportā, kad vien iespējams. Viņiem nepieciešams parādīt jauniešiem, ka nav 
nepieciešams būt pieredzējušam atlētam, lai mācītos no sporta un to izbaudītu. Jaunatnes 
darbinieki var parādīt, ka tas ir pieļaujami - nezināt visus noteikumus, izdarīt kļūdas, 
nebūt labākajam, bet tomēr gūt prieku. Jaunieši neiesaistīsies sporta aktivitātēs un 
metodēs, ja viņi jutīs, ka pieaugušie ap viņiem ir slinki, neveselīgi un arī negrib iesaistīties 
aktivitātēs. 

Vēl viens šķērslis rodas, kad jaunatnes darbinieki izdara pieņēmumus jauniešu labā. Bieži 
viņi var pieņemt, ka jaunieši nespēj izpildīt noteiktu metodi vai aktivitāti ( tāpēc, ka tā ir 
pārāk sarežģīta, tāpēc, ka viņi nekad iepriekš to nav veikuši, viņi nezina notikumus, 
viņiem nav iemaņu, vai viņi nav formā utt.) vai arī jaunieši nav ieinteresēti noteiktajā 
aktivitātē (piemēram, meitenēm nepatīk spēlēt futbolu, zēniem būs garlaicīga jogas stunda 
utt.). Izdarot šādus pieņēmumus, jaunatnes darbinieki dažreiz ierobežo jauniešus un var 
novērst viņus no jaunu aktivitāšu atklāšanas, kas viņiem var padoties. Ir vērtīgāk piedāvāt 
iespējas, ļaujot viņiem izdarīt savu izvēli un pārbaudīt savus spēkus. 

Sports programmā „Jaunatne” 
 
Sporta metodes un aktivitātes nav ierobežotas tikai vietējā līmenī. Ir pieejamas vairākas 
sporta iespējas Eiropas līmenī, izmantojot programmu „Jaunatne darbībā”. 
Eiropas jaunatnes programma savās aktivitātēs par prioritāti izvirzījusi jauniešu ar 
ierobežotām iespējām iekļaušanu. Programma atzīst, ka piedalīšanās Eiropas līmeņa 
aktivitātēs var sniegt lielu vērtību šīs mērķa grupas jauniešu personīgajā attīstībā. 
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2004. gads Eiropā tika izvirzīts par „Izglītības caur Sportu” gadu, un tas piedāvāja retu 
iespēju eksperimentēt ar sportu kā tēmu un metodi Eiropas līmeņa projektos. Šodien 
joprojām ir liela interese attīstīt sporta iespējas un metodes Eiropas līmenī. Izmantot 
sporta tēmas un metodes nav jaunums programmā, bet tā ir sfēra, kas nav pietiekami 
attīstīta. Ar sportu saistīti projekti veido tikai mazu procentuālo daļu no visiem 
programmas projektiem salīdzinājumā ar projektiem par sociālo un kultūras tēmu. 

 

Programma grib atbalstīt organizācijas, kas izmanto sportu kā izglītojošo instrumentu. 
Tas ierobežo līdzdalību programmā tikai jaunatnes organizācijām. Sporta organizācijas 
var arī iesniegt Eiropas līmeņa projektus. Tas var būt īpaši interesanti sporta 
organizācijām - kļūt vairāk iesaistītām programmā „Jaunatne darbībā”, jo viņiem ir 
kontakti ar tiem jauniešiem, kurus jaunatnes organizācijas parasti nespēj sasniegt. 

Iesniedzot projektus par sporta tēmu, organizācijām vajadzētu atcerēties, ka galvenais
projekta akcents tiek likts uz sociālo mācīšanos, nevis uz atlētu treniņiem. Projektu
iesniegumiem, kas saistīti ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām, skaidri jāparāda, kā 
sports tiks izmantota kā metode, lai palīdzētu veicināt sociālo iekļaušanas procesu  
(skatīt Integrācijas modeli 13. lapaspusē). 

Attīstot jaunas projektu idejas, ir svarīgi zināt, ka programmā ir noteikti ierobežojumi, kas
jāievēro, piemēram: 

• programmas finansējums netiek piešķirts, lai finansētu sporta notikumus vai sporta
sacensības. 

• Programma veicina pieejamību un vienādas iespējas, tāpēc ar sportu saistītiem
projektiem, neatkarīgi, kāds ir viņu saturs, jābūt atvērtiem visiem jauniešiem. 

• Projektiem, kas iesniegti programmā „Jaunatne darbībā”, nevajadzētu prasīt, lai
jauniešiem ir kādas īpašas prasmes. 

„Vienādas iespējas” programmā „Jaunatne darbībā” nozīmē, ka jauniešiem nevajadzētu 
būt izslēgtiem no piedalīšanās, balstoties uz viņu prasmēm un pieredzes. Lai arī 
programma veicina vienādas iespējas, joprojām ir iespējams veidot projektu īpašām 
subgrupām (jauniešu apmaiņa par rasismu starp diviem futbola klubiem vai tikai meiteņu 
grupu apmaiņa). Šādā gadījumā organizācijām jāpaskaidro grupas izvēle. 
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Turpinājumā piemēri no programmas „Jaunatne” projektiem, kuros tiek izmantots sports kā
metode vai apskatīta sporta tēma, kuru mērķis ir palīdzēt jauniešiem attīstīt viņu sociālās
prasmes. 

Jauniešu apmaiņas 
Jauniešu grupa no Portugāles ceļoja uz Slovēniju, lai piedalītos apmaiņā par tēmu „Dabas 
saglabāšana un orientēšanās”. Astoņu dienu programma piedāvāja dažādas sporta aktivitātes, 
tai skaitā - orientēšanos un pārgājienu, kas ļāva dalībniekiem iepazīties ar Slovēnijas skaisto 
dabu. Sporta aktivitātes tika saistītas ar tādiem svarīgiem sociāliem jautājumiem kā ekoloģija, 
dabas aizsardzība, piesārņojums un dabas zonu izpostīšanu. Ar šī projekta palīdzību jaunieši 
iemācījās dažādas sociālās prasmes - paškontroli, komandas darbu, neatkarību, sadarbību un 
arī cieņu pret vidi. 

Eiropas Brīvprātīgais darbs 
Drēzdenē, Vācijā dzīvo daudzas un dažādas kultūras. Bieži notiek sadursmes starp jauniešiem 
no dažādām kultūras grupām. Projektā tika izmantots regbijs kā veids, lai palīdzētu vietējiem 
jauniešiem mazināt stereotipus un veidotu kontaktus vienam ar otru. Brīvprātīgais tika 
uzaicināts, lai palīdzētu īstenot šo projektu. Brīvprātīgā uzdevumi iekļāva mācīt regbiju 
skolēniem un palīdzēt organizēt regbija līgas un mačus. Brīvprātīgajam prasības nebija 
regbija spēles priekšzināšanas; viņš varēja to iemācīties spēlēt pirmajās uzturēšanās dienās. 
Izmantojot sportu kā metodi šādā veidā, brīvprātīgajiem tika iemācītas tādas sociālās prasmes 
kā uzņemties atbildību, būt neatkarīgiem, strādāt kā daļa no komandas un cienīt citus. 

Jauniešu iniciatīvas 
Lietuvā jauniešu grupai, kas dzīvo izolētā ciematā, nebija vietas, kur pavadīt brīvo laiku. 
Tāpēc viņi nolēma radīt paši savu mazu fitnesa centru. Jauniešiem tika piešķirts finansējums, 
lai atjaunotu vietējo celtni. Projekta laikā jaunieši uzņēmās atbildību par atjaunošanas darbu 
plānošanu, materiālu iegādi, atjaunošanas vadīšanu, publicitātes veidošanu vietējā sabiedrībā 
un gatavošanos centra atvēršanai. Tādējādi ar sportu saistīto projektu dalībnieki ieguva 
prasmes stratēģiskajā plānošanā, mērķu nospraušanā, plānošanā un vadīšanā. Viņi iemācījās 
tādas sociālās prasmes kā komandas darbs, atbildība un disciplīna. 
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Sports kā metode Eiropas līmenī atver jaunas iespējas jauniešiem iepazīt vienam otru un 
pasauli ap viņiem. Sports ir labs veids, lai pārkāptu robežas, kas var būt starp grupām no 
dažādām valstīm (valoda, dažādas kultūras ekspektācijas utt.), jo tas nodrošina jauniešiem 
kopēju pamatu, no kura jaunieši var sākt iepazīt līdzības un atšķirības. Tas rod labāku 
kontaktu un dziļāku saprašanos. 

 Vairāk informācijas par programmu „Jaunatne darbībā”: 
http://ec.europa.eu/youth/program/index_en.html vai Nacionālajā 
aģentūrā: www.jaunatne.gov.lv. 

Padomi, ko vajadzētu darīt un ko nevajadzētu nedarīt 

Cerībā, ka jaunatnes darbinieki radīs iedvesmu un idejas, kā izmantot sportu kā izglītojošu
instrumentu jauniešiem ar ierobežotām iespējām, mēs jums piedāvājam pēdējos ieteikumus. 
Vai jūs izmantojat bobsleju, breakdance, jāšanu, lēkšanu vietējā vai Eiropas līmenī, plānojot
sporta metodes un aktivitātes ar jauniešiem, vajadzētu atcerēties sekojošus punktus. 

Izmantojot sportu ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām: 
Ko darīt 

…atcerieties, lai kādu metodi jūs izmantotu,
jautrībai vienmēr jābūt prioritātei 

… parādiet skaidru saikni starp sporta metodi un
indivīda mācīšanās vajadzībām 

… uzklausiet jauniešu intereses, cieniet to, ko viņi
grib darīt un iekļaujiet viņus visos aktivitāšu 
posmos (plānošana, īstenošana un novērtēšana) 
 
… attīstiet vispirms sporta aktivitātes/metodes,
kuras jūs jau izmantojat savā organizācijā; 

Ko nedarīt  

…uzspiest jauniešiem aktivitātes, kurās viņi nav 
ieinteresēti. Tas nepalīdzēs viņu mācīšanās 
procesam 

…uztraukties par aktivitātes ārējo izskatu; 
koncentrējieties tā vietā uz sociālās mācīšanās 
elementiem aktivitātes laikā! 

… uzstāt par sportu kā metodi. Atzīstat, ka ir daži 
jaunieši, kuri vienkārši nav ieinteresēti sportā, 
nevienā tās disciplīnā. 
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atrodiet veidus, kā maksimizēt to ietekmi, pirms 
ieviest jaunas aktivitātes. 

… eksperimentējiet un jūtieties brīvi un radoši. 
Pielāgojiet sportu un spēles savai mērķa grupai, ja 
nepieciešams. Atcerieties - ka nav svarīgi, kā 
izskatās metode, bet gan mācīšanās process  

…pievērsiet uzmanību sacensību elementam. 
Uzvarai nevajadzētu būt vērtīgākai kā līdzdalībai.

…mēģiniet jaukt dažādas metodes, lai uzturētu 
mācīšanos, un ļaujiet jauniešiem izmēģināt 
daudzas un dažādas aktivitātes. 

…prasiet padomu vai palīdzību aktivitāšu 
īstenošanā, ja jums tāda ir nepieciešama. 

…iedrošiniet jauniešus reflektēt un veidot 
secinājumus no savas pieredzes. 

… izmantojiet sportu kā saiti uz lielākām 
diskusiju tēmām un citiem mācīšanās procesiem. 

…mēģiniet atrast labu piemēru – parādiet 
jauniešiem, ka piedalīšanās sportā var būt ilgs 
ceļš, lai sniegtu pārliecību par sevi. 

…ļaut sporta metodei vai aktivitātei kļūt par 
mērķi, nevis līdzekli. Fokusējiet jauniešus uz 
mācīšanās procesu. 

…nenokausējiet jauniešus ar pārāk daudz jaunām 
sporta aktivitātēm. 

…vispārināt vai iestrēgt stereotipos; nepieņemiet, 
ka jaunieši „negrib” pamēģināt aktivitātes vai 
„nevar” izdarīt noteiktas lietas. Labāk ir piedāvāt 
iespējas un tad ļaut jauniešiem izdarīt savu izvēli 
un pārbaudīt savas spējas. 
 
… pietiekami nenovērtēt citu ietekmju nozīmi 
jauniešiem (ģimene, vienaudži, kultūra, reliģija 
utt.). Ja ierosinātās aktivitātes netiek atbalstītas, 
nespiediet tās. Efektīvāk ir sākt dialogu, lai 
redzētu, kādas citas metodes varētu būt 
pieņemamākas. 

… uzstādīt nereālas ekspektācijas. Atcerieties, ka 
mazi iekļaušanas mērķi ir tikpat svarīgi kā lielāki 
ilgtermiņa mērķi! 

Turklāt - atcerieties, ka sports nevar atrisināt visas jauniešu ar ierobežotām iespējām 
problēmas, bet tas var nodrošināt viņiem jautras mācīšanās iespējas un ar īstu iespēju kļūt 
Gataviem…Dzīvei. 

 



Tiem jaunatnes darbiniekiem un izglītotājiem, 
kas ir iesācēji sporta un āra vides aktivitāšu 
plānošanā un īstenošanā, šī nodaļa sniedz dažus 
piemērus viegli īstenojamām metodēm. 

Sporta 
metodes

 



 

Šie uzdevumi tika atlasīti, jo tos ir vienkārši izmantot un tie prasa maz vai pat
vispār nekādu inventāru. Katrs no tiem ir pieejams un var tikt lietots ar
dažādām vecuma grupām – jūtieties brīvi eksperimentēt un pielāgot uzdevumus 
saviem jauniešiem. 
 
Uzdevumi, kas šeit ir aprakstīti, ir dažādi – dažus var izmantot kā vienreizēju
ievadu fiziskās aktivitātēs, citus var īstenot ilgtermiņā. Katram no uzdevumiem
ir sava unikāla sociālās mācīšanās elementu kombinācija un tos var izmantot, 
lai attīstītu dažādas sociālās prasmes. 
 
 
Lai jums veicas un izpriecājieties! 
 

 Šīs un citas iekļaušanas metodes meklējiet  
www.SALTO-YOUTH.net/Toolbox/! 

1. Iekustinātāji 
 

Apraksts Iekustinātāji ir īsi uzdevumi, lai grupā radītu enerģiju un jautrību. 
Iekustinātāji var būt veids, kā uzsākt lietas (piemēram, uzsākt aktivitāti, pulcēt 
jauniešus kopā, pievērst visu uzmanību). Tos var izmantot, kad ir brīvs laiks 
(piemēram. gaidot ierodamies cilvēkus, pauzēs) vai dienas beigās (piemēram, 
pēdējā grupas aktivitāte pirms došanās mājup). 
 
1. Atomi 
Inventārs: nav nepieciešams. 
Instrukcija: visiem dalībniekiem jāatrod partneris un jāsaāķē elkoņi kopā. 
Stāvot kopā, dalībnieki izvietojas pa visu istabu vai spēles laukumu. Katrs pāris 
ir atoms. Izvēlieties vienu pāri un atdaliet viņus – viens dalībnieks kļūst par 
ķērāju un otrs par ķerto. Ķērājs mēģina pieskarties otrai personai, bet ķertais 
var atrast drošību, ieķeroties stāvošā atoma vienā pusē. 
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Apraksts Ja tā notiek, tad dalībniekiem, kas stāv pretējā pusē, ir jāatdalās. Viņš tad sāk ķert 
ķērāju (kas maina lomu un kļūst par ķerto). Ja kāds tiek noķerts, tad vienkārši izvēlieties citu 
pāri. Un sākat atkal. 

 Padoms: dalībniekiem ir viegli apmulst , kuram kurš jāķer, īpaši tad, 
ja viņi spēlē pirmo reizi šo spēli, bet tā ir daļa no jautrības. 
Nekoncentrējaties uz formalitātēm, vienkārši plūstiet pa straumi. 
 

Variācijas: jaunākiem bērniem īpaši patiks variācija ar nosaukumu „Princese 
un pūķis”. Šajā variācijā ķērājs ir pūķis (kurš rūc un rēc) un ķertais ir skaista 
princese (kas spiedz aiz bailēm). Lomas mainās, tiklīdz princese atrod drošību 
pie kāda dalībnieka. 

2. Burkāni 
  Inventārs: nav nepieciešams. 

Instrukcija: izvēlieties vienu vai divus dalībniekus, kuri būs „zemkopji”. Visi
pārējie dalībnieki ir „burkāni”. Viņi veido apli, noguļoties uz vēdera, un
sadodas rokās (vai saķēdē elkoņus). Zemkopjiem ir jāievāc burkānu raža,
velkot dalībniekus aiz kājām līdz tie tiek izrauti no apļa. 
Kad aplis ir pārrauts, palikušiem burkāniem ir jāaiztaisa caurums, sadodoties
rokās. Katrs burkāns, ko viņi ievāc, kļūst par zemkopi un palīdz izraut
palikušos dalībniekus. Spēle beidzas, kad visi burkāni ir izrauti no zemes. 

 Padoms: spēle piemērota iekštelpām, sporta zāles grīdai: ir grūti 
cilvēkiem slīdēt pa zāli. Gan zemkopjiem, gan burkāniem jābūt 
uzmanīgiem, lai nesavainotu viens otru. Pārliecinieties, ka burkāni nav 
saķēruši viens otra rokas pārāk cieši. Šī ir populāra spēle starp 
jaunākiem bērniem, bet jauniešiem arī tā patīk. 



Apraksts 3. Trakais skrējiens  
Inventārs: nav nepieciešams 
Instrukcija: sarindojiet dalībniekus pie starta līnijas. Iezīmējiet finiša līniju
(10,15 vai 25m attālumā, atkarībā no vecuma grupas). Dalībnieki skries, līdz
pirmais šķēršos finiša līniju BET… šajās sacīkstēs mērķis ir skriet, cik lēni
vien iespējams. Lēnākais patiesībā ir uzvarētājs. 

 Padoms: šis uzdevums veicina radošumu un oriģinalitāti. Tas ir labs
uzdevums jauniešiem, kas nav ļoti sportiski un kuriem nepatīk
tradicionālās skriešanas un ķeršanas spēles. Ņemiet vērā, ka skriet
lēnām nenozīmē vienkārši stāvēt vienā vietā – dalībniekiem ir jākustas 
uz priekšu. 

Variācijas: Jūs varat skriet vairākas reizes, pievienojot jaunus elementus. 
Piemēram, skriet sacensībās, kurās mērķis ir skriet, cik lēni vien iespējams, 
izskatoties, cik „stilīgi” vai „traki” vien iespējams. Jūs varat prasīt cilvēkiem lēkt, 
nevis skriet līdz finiša līnijai, un darīt to, cik lēni vien iespējams – ļoti smieklīgi! 

 Ilgums: Šie uzdevumi parasti ilgst no 10 līdz 15 minūtēm. 

Sociālās mācīšanās elementi: Jautrība, radošums, sociālais kontakts, pieejamība, 
izaicinājums, stratēģija. 

Grupa: Šie vingrinājumi ir labi grupai no 10 līdz 25 cilvēkiem. 

Nepieciešamie materiāli: Jums nav nepieciešami papildus materiāli šiem iekustinātājiem, bet ir 
labi pārbaudīt zemi vai grīdu, vai nav kas bīstams, pirms sākat uzdevumus. 

Informācijas avoti: Šos uzdevumus prezentēja dažādi dalībnieki Salto apmācību „Iekļaušana caur 
sportu” laikā (2004) – www.SALTO-YOUTH.net/TCsports/. 
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2. Spēles peldbaseinam 
 Apraksts Jebkuram jaunietim patīk atrasties baseinā, taču pēc 10 šļakstīšanās minūtēm 
jaunieši varētu meklēt kaut ko interesantāku ko darīt. Šeit ir daži ieteikumi vienkāršām 
aktivitātēm, kurās var piedalīties visa grupa. Visi šie uzdevumi ir pielāgojami dažādiem 
peldētājiem atkarībā no vecuma un spējām. Grupu līderi var vadīt uzdevumus no sauszemes, 
bet patiesi drosmīgie var pievienoties peldētājiem! 

1. Ķīniešu čuksti 
 Inventārs: nav nepieciešams. 
Instrukcija: divas vai vairākas komandas peld stafetes veidā no viena baseina gala 
līdz otram. Vadītājs iečukst ziņu pirmajam peldētājam. Viņš peld uz baseina otru 
pusi un iečukst ziņu nākošajam peldētājam. Otrs peldētājs tad peld pāri baseinam 
un iečukst, ko viņš dzirdēja, nākamajam cilvēkam. Šādi tas turpinās, līdz visiem 
peldētājiem komandā ir bijusi sava kārta. Beigās pēdējam peldētājam ir skaļi 
jāpasaka teikums un jāskatās, vai oriģinālā ziņa saglabājusies. 

 Padoms: peldētāji nedrīkst čukstēt ziņu savā starpā. Lai 
pārliecinātos, ka viņi nekrāpjas, tie peldētāji, kuriem jau ir bijusi 
kārta, nostājas baseina malā. Spēle var norisināties seklā, kā arī 
dziļā baseinā. Ja bērni nav spēcīgi peldētāji, viņi var skriet, lēkt 
pa seklo ūdeni pie savas komandas uz pretējo pusi. 

Jūs varat īstenot šo spēli kā stafeti ( peldot no vienas baseina puses 
uz otru), bet tai nav jābūt sacīkstēm. Mēģiniet izvietot komandas 
lielā teritorijā (sūtiet katru komandu uz savu baseina stūri, vai arī 
lieciet stāvēt viņiem līdz krūtīm dziļā ūdenī). 



Apraksts 2. Haizivs aste 
Inventārs: nav nepieciešams. 
Instrukcija: peldētāji sadalās pāros. Viņiem jāsaķeras elkoņos un jāatrod vieta
baseina vidū (atstājot brīvu vietu starp pāriem). Viens no pāriem izšķiras, un
viens cilvēks kļūst haizivs, un otrs kļūst par grunduli. Haizivs uzdevums ir
mēģināt noķert grunduli pusdienās. Grundulis var paglābties, ieķeroties kāda
pāra brīvajā rokā. Ja tas notiek, tad lomas mainās: haizivs kļūst par grunduli un
peld projām. Partneris otrā pusē (kurā grundulis nav ieķēries) tagad kļūst par
haizivi, un viņiem tagad jāķer savas pusdienas. Ja haizivs noķer grunduli, tad
spēli sāk no gala ar jaunu pāri. 

 Padoms: šī spēle ir piemērota sekliem ūdeņiem, kur 
dalībnieki var izvēlēties peldēt, skriet vai lēkt, kā viņi grib. 
To var spēlēt arī dziļos ūdeņos, bet vājāki peldētāji var ātri 
nogurt. Ja grupa ir pietiekami liela, jūs varat padarīt spēli 
interesantāku, izvirzot divas haizivis un divus grunduļus, bet 
pārliecinieties, ka jums ir pietiekami daudz vietas, lai 
kustētos. 

3. Piepildiet spaini 
Inventārs: viens spainis katrai komandai, un viens peldēšanas dēlis katram 
dalībniekam.   

Instrukcija: divas vai vairākas komandas spēlē viena pret otru. Katras
komandas dalībnieki veido apli. Viens cilvēks stāv vidū un tur tukšu spaini virs 
galvas. Pēc signāla visi komandas dalībnieki, izmantojot savus dēlīšus, mēģina
piepildīt spaini ar tik daudz ūdeni, cik iespējams. Tā komanda, kas piepilda
spaini pirmā, uzvar. 

 Padoms: peldēšanas dēļu vietā dalībnieki var arī mēģināt 
piepildīt spaiņus, šļakstoties ar viņu rokām un/vai kājām. 
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Apraksts 4. Romeo un Džuljeta  
Inventārs: nav nepieciešams. 
Instrukcija: izvēlieties divus peldētājus; viens ir Romeo un otrs - Džuljeta. Viņi 
nostājas pa diagonāli pretējos baseinu stūros. Pārējā grupa atrodas baseina vidū.
Romeo un Džuljetai ir jāmēģina satikties baseina vidū, kamēr citi peldētāji mēģina
viņus apturēt. Peldētāji vidū nedrīkst veidot ķēdi vai gremdēt Romeo un Džuljetu
zem ūdens. Kad abi satiekas vidū, viņiem jāpeld kopā un jānoķer divi cilvēki – šie 
abi kļūst par Romeo un Džuljetu. 

 Padoms: šī spēle ir ļoti labi piemērota seklos ūdeņos. Romeo un 
Džuljeta var iet pretī viens otram. Spēlēt šo spēli dziļā ūdenī ir 
daudz grūtāk un var būt nogurdinoši vājākiem peldētājiem. 

5. Stafete 
 Inventārs: atkarīgs no stafetes veida. Jūs varat izmantot bumbiņas, peldēšanas
dēļus, t-kreklus, kas var palikt slapji… un jebko ko jūs varat izdomāt! 

Instrukcija: Sadaliet grupu komandās. Katrā komandā jābūt vienādam cilvēku
skaitam (minimums 4, maksimums…). Sadaliet komandas uz pusēm – aizsūtiet 
pusi komandas uz otru baseina pusi. Pirmais peldētājs no katras komandas sāk.
Kad viņi sasniedz otru malu (un ne ātrāk), tad nākamais komandas biedrs var
peldēt. Tas turpinās līdz pēdējam cilvēkam ir kārta. 

Variācijas: stafetes var būt daudzveidīgas. Peldētāji var izmantot dažādus 
peldēšanas veidus (uz muguras, kraulā, tauriņstilā vai brīvajā stilā). Jūs varat 
izmantot arī dažādas metodes, piemēram, peldētājiem jāšķērso baseins ar dēli vai 
tikai izmatojot rokas. Lai padarītu stafetes jautrākas, izdomājiet kādus trakus 
trikus, piemēram, divi cilvēki, sadevušies rokās, peld kopā vai peldētāji peld ar 
bumbu izstieptās rokās. 



 
 

Sociālās mācīšanās elementi: jautrība, sociālie kontakti, izaicinājums, stratēģija, 
komandas darbs, sadarbība. 

Grupa: grupa var būt jebkāda lieluma – šīs spēles ir iespējams pielāgot grupām no 8 līdz 60
cilvēkiem. 

Informācijas avots: uzdevumi – „Ķīniešu čuksti”, „Haizivs aste”, „Piepildiet spaini” un „Romeo 
un Džuljeta” ir ņemti grāmatas „Spiele im Wasser” (daļa no „Praxisbucher Sport”, A.Lange/S. 
Sinning, Limpert Verlang GmbH, Wiebelsheim, 2005.) 

Nepieciešamie materiāli: izņemot, tos materiālus, kas minēti iepriekš, šīs spēles neprasa papildus 
inventāru. Drošība vienmēr ir jāpatur prātā, atrodoties baseinā – nezaudējiet kontroli un neļaujiet 
spēlēm kļūt pārāk rupjām. 
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Apraksts   Lielā cieņā ir T- kreklu stafete – pirmais cilvēks sāk ar kreklu mugurā, tad nodod 

to otram, trešajam utt. (pārliecinieties, ka cilvēki patiešām uzvelk kreklu – tikai 
pārvilkts pār galvu vai vienu roku ir krāpšanās!). 
 

 
 Padoms: stafetes ir jautras, ja komandas ir atlasītas līdzīgas, tāpēc 

pievērsiet uzmanību, kā jūs sadaliet grupu. Ja viena komanda ir pārāk 
spēcīga, sajauciet komandas. Izmainot sacensību veidu, dodiet iespēju 
visiem uzvarēt. 

Ilgums  Katrs no šiem uzdevumiem ir diezgan īss. Vislabākā pieeja ir jaukt dažādas 
metodes kopā. Sajūsmināta grupa var turpināt no 30 minūtēm līdz stundai. 
Nepiepildiet dienu pie baseina ar strukturētām spēlēm – ļaujiet peldētājiem darīt 
arī savas lietas. 
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3. Soļošana 
Apraksts Tā ir veselīga un relaksējoša, un jūs to varat darīt jebkur, un jums nepieciešama 
tikai viena lieta – labs apavu pāris. Cilvēki, kas regulāri soļo, mazāk slimo, viņiem ir labāka 
koncentrēšanās spēja, un viņi jūtas garīgi stipri. Soļošana stimulē ķermeni, neradot pārāk 
lielu spriedzi uz muskuļiem un locītavām. Soļošana var būt ļoti sociāla aktivitāte ar iespējām 
dalībniekiem runāt un iepazīt vienam otru sportojot. 

Dažādas soļošanas metodes 
Pārgājiens pašreiz gūst popularitāti. Regulāri pārgājieni palīdz veidot labu 
fizisko sagatavotību un ļauj pārvarēt lielākas distances. Iesācēji var sākt ar 5 
km ( apmēram 1 stunda) un palielināt distanci līdz 10, 15 vai 20 km. 
Fanātiski gājēji varētu gribēt pamēģināt „Nijmēgenas 4 dienu pārgājienu” 
(notiek katru jūliju Nīderlandē), kur dalībnieki dodas 30, 40 un 50 km lielos 
pārgājienos katru dienu 4 dienas pēc kārtas. 

„Nūjošana” - adaptēta no distanču slēpošanas.  
Šajā soļošanas veidā ietverti platāki soļi un nūjas. Šai metodei ir mazāka 
slodze uz locītavām, un tā sadedzina vairāk kalorijas, kas savukārt palīdz arī 
stiprināt augšējo ķermeņa daļu. 

Ātrsoļošana ir oficiāls olimpiskais sporta veids. Dalībnieki soļo, cik ātri vien 
iespējams. Ātrsoļošanas noteikumi nosaka, ka vienai pēdai vienmēr ir jābūt 
pie zemes (atšķirībā no skriešanas). Iespējams, ka būs vajadzīgas pāris 
treniņu nodarbības, lai apgūtu soļošanas tehniku. 

Naskā soļošana ienākusi Eiropā no Āfrikas. Tā ir soļošana ātrā tempā, kuras 
laikā rokas un kājas kustas vienā ritmā. Tā uzlabo fizisko formu un muskuļu 
spēku. Tā ir laba cilvēkiem, kuri kādu laiku nav bijuši aktīvi, bet vēlas 
atgriezties sportā. 



 

Apraksts  Padomi:  
1. Lai noturētu interesi, izvēlieties dažādas soļošanas distances. Īsās

distances var tikt plānotas pa tuvāko apkārtni. Informāciju par garākām
distancēm var atrast internetā.  

2. Dažiem cilvēkiem ir grūti turpināt piedalīties pārgājienos, ja netiek
nosprausti personīgie mērķi. Lai novērotu progresu, uzstādiet tālejošus 
mērķus! Piemēram, izvēlieties pilsētas, kas atrodas tālu no vietas, kur
atrodaties jūs. Iztēlojieties, ka dodaties uz šo pilsētu. Noturiet nelielas
svinības, kad būsiet sasnieguši šo vietu. 

Nepieciešamie materiāli: soļošana prasa nedaudz vairāk kā sporta vai pārgājiena apavus un
plānotu distanci. Mazajās distancēs jums vajadzētu spēt atrast vieglu maršrutu, kas ved pa
jūsu rajona galvenajām ielām. Ja jūs gribat nedaudz lielāku distanci vai iziet ārpus jūsu
rajona, tad ir labi paņemt karti. Distancēm, kas lielākas par 7-8 km, iespējams jums 
vajadzētu paņemt līdzi ūdeni. 

Ilgums Atrunājiet laiku un regularitāti tā vietā, lai nospraustu ekstrēmas distances – labāk ir 
iet 30 minūtes piecreiz nedēļā nekā vienreiz nedēļā 25 km. Palieliniet laiku un distanci, kad 
jūsu fiziskā forma uzlabojas! 

Sociālās mācīšanās elementi: jautrība, sociālie kontakti, neatlaidība, disciplīna, neatkarība, 
stratēģija, cieņu pret vidi. 

Grupa: soļošana var būt vienatnē vai grupā, tā ir piemērota visiem vecumiem. 

Informācijas avots: Soļošanas metožu apraksts ņemts no raksta „Loop je Fit”,  
veselība Nr.3 vasara 2005 ( Nīderlandē). 
Vairāk informācijas par soļošanu un tehnikām sekojošās mājas lapās: 
Ātrsoļošana: www.healthatoz.com/healthatoz/Atoz/hl/fit/card/speedwalking.jsp 
Ziemeļu soļošana: http://walking.about.com/cs/poles/a/nordicwalking.htm 
Naskā soļošana: 
www.aarp.org/health/fitness/walking/walking_techniques_to_keep_up_the_pace.html. 
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4. Orientēšanās 
 Apraksts Šī aktivitāte ir vienkāršota orientēšanās. Izveidojiet maršrutu plašā teritorijā 
(piemēram, parkā vai mazā mežā) un iezīmējiet maršrutu, pakarot kokos bultas, vai zīmes utt. 
Aploksnes ir novietotas stratēģiskās vietās visa maršruta garumā. Dalībnieki seko maršrutam 
kopā kā grupa. Kad viņi atrod katru aploksni, tiem jāpaveic katrs uzdevums, kas paslēpts 
aploksnē, pirms pāriet uz nākamo līmeni. Mērķis ir noiet visu maršrutu un izpildīt visus 
uzdevumus. 

Daži piemēri uzdevumiem, ko jūs varat izmantot: 
1. Pirmā aploksne: viens cilvēks izliekas par aklu, un citiem viņš jāvada,

lai veiktu kādu fizisku uzdevumu. 
2. Otrā aploksne: viens cilvēks tiek izvēlēts par līderi. Pārējie tad izliekas

par akliem, un vadītājam jāpalīdz viņiem paveikt kādu fizisku
uzdevumu. 

3. Trešā aploksne: grupai ir jāatbalsta divus dalībniekus, lai veiktu
kāpšanas uzdevumu vai kādu citu fizisku aktivitāti. 

4. Ceturtā aploksne: viens cilvēks grupā izliekas, ka viņam ir lauzta kāja.
Pārējiem grupas dalībniekiem ir uzmanīgi jānes šis cilvēks 50
pakāpienus. 

5. Pēdējā aploksne: grupai ir jāapbalvo (piemēram, ar saldumiem) cilvēks,
kas ir bijis visizpalīdzīgākais grupā. 

A. Uzdevuma sākumā izskaidrojiet, ka visiem ir jāstrādā kopā kā komandai,
lai veiksmīgi pabeigtu uzdevumus. Tā nav sacensība; sadarbība ir galvenā,
nevis sacīkstes. 
B. Vienmēr pārliecinieties, ka uzdevumu līderis vai palīgs ir tuvumā, lai
atbalstītu, ja grupa nesaprot, kā pildīt uzdevumu. 
C. Nesakiet grupai, ko darīt – ļaujiet viņiem pašiem atrisināt problēmas.
D. Piemērojiet uzdevumus dalībnieku vecumam (ne pārāk bērnišķīgus
vecākām grupām, ne pārāk sarežģītus jaunākām grupām).
E. Jūs varat organizēt orientēšanos iekštelpās, kā arī ārā, bet, ejot ārā, ir
priekšrocība iedrošināt jauniešus izbaudīt svaigu gaisu un dabisku vidi. 

 Padoms:  



   Ilgums: laiks, ko prasa uzdevumi, ir atkarīgi no maršruta garuma un uzdevumiem -
apmēram no vienas līdz …stundām. Jūs varat piemērot ilgumu pēc nepieciešamības –
īsāku jaunākiem bērniem, ilgāku un sarežģītāku jauniešiem. 
 
Sociālās mācīšanās elementi: līderība, radošums, izaicinājums, pieejamība, komandas
darbs, sadarbība, stratēģija, atbildība, uzticēšanās, komunikācija, drošība, uzvara. 

Grupa: jums varētu grupā būt no 5 līdz 10 cilvēkiem, bet, ja jums ir vairāk dalībnieku, tad 
veidojiet vairākas mazas grupas, lai viņi sāktu dažādās maršruta vietās. 

Nepieciešamie materiāli: uzdevumu var izpildīt ar minimālu materiālu daudzumu. Tas 
neprasa sporta vai citu īpašu inventāru. Jums būs nepieciešams papīrs un pildspalvas, lai
iezīmētu maršrutu (bultas) un uzrakstītu izaicinājumus. Ja jūs spēlējat ārā, jums varētu būt
nepieciešami plastmasas kabatiņas, lai pasargātu papīru no slapjuma. Ja jūs veidojat 
sarežģītākus uzdevumus, jums varētu būt nepieciešami citi materiāli. 

Informācijas avots: šis uzdevums tika demonstrēts SALTO apmācībās „Iekļaušana caur 
sportu” (2004) – www.SALTO-YOUTH.net/TCsports/. 

5. Mini – olimpiskās spēles 
Apraksts Mini olimpiskās spēlēs tiek kombinētas dažāda veida aktivitātes. Pastāv 5 
aktivitātes – viena katram olimpiskam aplim. 

Zilais aplis - frisbijs 
Inventārs: frisbijs, krīts vai kaut kas ar ko iezīmēt robežas  
Instrukcijas: no noteiktas starta līnijas katram dalībniekam jāmet frisbijs, cik
tālu iespējams. Atzīmējiet vietu, kur tas pirmais nokrīt. 

Sarkanais aplis - pupiņu maisa metiens 
Inventārs: pupiņu maiss, krīts vai kaut kas, ar ko iezīmēt robežas 
Instrukcijas: tāpat kā iepriekš. 
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Apraksts  
Zaļais aplis: tāllēkšana no vietas 
Inventārs: krīts vai kaut kas, ar ko iezīmēt robežas, līmlenta, lai iezīmēt starta līniju,
metramērs, lai izmērītu attālumu (nav obligāti). 
Instrukcijas: izveidojiet starta līniju, novietojot līmlentu uz zemes izvēlētajā vietā. Stāvot uz
līnijas ar abām kājām, bet ne pāri līnijai, dalībniekiem ir jālec uz priekšu, cik vien tālu vien
var. Atzīmējiet vietu, kur ir pieskārušies papēži. Ja jūs izvēlaties mērīt distanci, mēriet no
starta līnijas līdz papēžiem. 

Dzeltenais aplis: trakais golfs
Inventārs: atkarībā no tā, vai jūs izvēlaties spēlēt šo iekštelpās vai ārā, jums 
jābūt radošiem, kad izvēlaties inventāru. Pupiņu maiss, frisbijs vai kaut kas 
līdzīgs, kaut kas, ar ko veidot bedrītes, piemēram, ja esiet iekštelpās, 
izmantojiet krītu, no kartona izgrieztus apļus, papīra glāzes. Ja esiet ārā, jūs 
varat izveidot golfa laukumu un izmantot apkārtējo vidi – kokus, žogus, 
akmeņus, durvju rāmi utt. 

Instrukcijas: Šajā golfa veidā, dalībnieki nesit bumbu, bet viņi met pupiņu 
maisu/frisbiju pa laukumu… Paredziet divus, trīs metienus starp bedrītēm! 
Nebaidieties likt šķēršļus, mainīt virzienus, lai jauniešiem būtu izaicinājums. 
Uzsākot golfu, pie pirmās bedrītes katrs dalībnieks var izmantot tik metienus, 
cik nepieciešams, lai trāpītu tajā. Spēli turpina no šīs bedrītes. 



Apraksts  Melnais aplis: stafete  
Inventārs: jebkura veida viegla svara konfektes, salmiņš katram dalībniekiem. 
Instrukcijas: sastājieties kā stafetē. Zāles galā novietojiet krēslu pretī katrai 
komandai ar konfektēm uz tā. Novietojiet arī tukšu krēslu blakus katrai 
komandai. Pirmais dalībnieks skrien pie krēsla zāles galā, iesūc konfekti ar 
salmiņu un cenšas atnest to atpakaļ uz komandas šķīvi, nenometot to. Spēle 
turpinās, līdz visas konfektes ir atnestas uz komandas šķīvi. 

 Padoms: protams, „atlēti”, kas piedalījušies olimpiskās spēlēs, ir 
pelnījuši medaļu par savām pūlēm – mēģiniet cepumus apsiet ar 
lentu. 

Ilgums: paredziet minimumu 1 līdz 2 stundām Olimpiskajām spēlēm piecās stacijās. 
Pārliecinieties, ka paredzēts pietiekami daudz laika beigās arī „medaļu pasniegšanai”. 

Sociālās mācīšanās elementi: jautrība, sociālie kontakti, izaicinājums, veiksme, atklājums, 
pieejamība, radošums, komunikācija, sporta meistarība, drošība, līderība. 

Grupa: šī mini olimpisko spēļu versija ir piemērota jauniešiem vecumā no 11 gadiem un 
vecākiem. Katrā stacijā var būt maza cilvēku grupa no 6 līdz 10 cilvēkiem. Ja jūs strādājat ar 
vecākiem jauniešiem (15, 16, 17…), tad 5 stacijas ir par mazu. Jūtieties brīvi un veidojiet 
papildus aktivitātes. 

Nepieciešamie materiāli: bez materiāliem, kas jau minēti iepriekš, var būt svarīgi, ka jums 
ir palīgs katrā stacijā, kas izskaidro, kā jāveic katrs uzdevums, organizē inventāru utt. Jums 
nepieciešams vismaz viens cilvēks, kas uzrauga laiku un nodrošina, ka grupas pārvietojas no 
vienas stacijas uz otru noteiktajā laikā. 

Informācijas avoti: ņemts no gaidu aktivitāšu programmas „Bouncing Beyond 90 Years of
Guiding”. 
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6. Ielu futbols tolerancei 
Apraksts „Ielu futbols tolerencei” tika sākts kā pilotprojekts Brandenburgas provincē, Vācijā 2000 
un kopš tā laika ir izplatījies kā turnīrs Vācijā, Polijā un Slovākijā. Galvenais ielu futbola mērķis ir 
attīstīt sociālos, kā arī sporta talantus bērnos un jauniešos. 

Kā spēlēt… 
Katra komanda sastāv no 4 spēlētājiem (vismaz vienai jābūt meitenei) un viens
rezerves spēlētājs. Rezerves spēlētājs drīkst mainīties ar spēlētājiem laukumā, cik
bieži vien grib, bet aizstāšanas noteikums vienmēr ir „pirmais noiet, nākošais
uziet”. Spēlē bez vārtsargiem (dalībnieki aizsardzībā nedrīkst pieskarties bumbai
ar rokām). Ja tā notiek, pretējai komandai ir tiesības brīvi iesist soda sitienu. 

Spēle sākas un beidzas „dialoga zonā”. Abas komandas satiekas zonā apmēram 3
minūtes pirms spēles sākuma, lai vienotos par papildus vienlīdzīgas spēles
noteikumiem (piemēram, par katriem vārtiem, ko iesit meitene, tiek skaitīti 2
punkti, ja spēlētājs izdara pārkāpumu pret citu spēlētāju, komanda zaudē vienu
punktu utt.) Ielu futbolā nav tiesnesis – jauniešiem jāpilda noteikumi, par kuriem
viņi ir vienojušies. Spēles beigās abas komandas satiekas „dialoga zonā”, lai
izvērtētu spēli. 

Mača beigās komandas var iegūt punktus par sekojošo: 

godīgu spēli 

Papildus maksimums 3 punkti (viens punkts katrā kategorijā) var tikt piešķirts par: 
• visu spēlētāju aktīvu līdzdalību izvērtējumā dialoga zonā un papildus

noteikumu ievērošanu, 
• sievietes iesaistīšanu visa mača laikā, 
• godīgas spēles noteikumu ievērošana (pēc vienošanās mača sākumā). 

Ilgums: ielu futbola spēle ir daudz īsāka nekā parastās futbola spēles – priekšrocība ir tā, ka tas 
sniedz iespēju vairākām komandām spēlēt. Jūs varat eksperimentēt ar mača ilgumu atkarībā no
spēlētāju vecuma. Vidēji tās varētu būt 2 x 10 minūtes katrai spēlei.



 
Apraksts Zemāk aprakstītās aktivitātes ietver daudz fizisku aktivitāšu. Šīs metodes ir labas, lai 
satuvinātu dalībniekus un sagatavotu tos darbam kā komandai. 

7. Komandas veidošanas aktivitātes āra vidē 

A. Zilbes (vārdu spēle) – Katras cilvēks parāda savu vārdu ar kādu kustību 
(cik daudz kustību, tik zilbju ir vārdā). Grupa atkārto vārdu un kustību kopā.

B. Tenisa bumbiņu riņķis (vārdu spēle un ne tikai) 

1. Solis – tenisa bumbiņa tiek mesta no viena cilvēka otram, pa riņķi pēc 
dalībnieku izvēles ( katra persona met bumbiņu citam dalībniekam, nosaucot 
dalībnieka vārdu, kuram vēl nav mesta bumbiņa līdz visiem ir bijusi iespēja 
mest bumbiņu, un bumbiņa atgriežas pie cilvēka, kurš sāka). 
2. solis – pārbaudiet, vai dalībnieki var mest bumbiņu apkārt vēlreiz pa to pašu 
riņķi. 
3. solis – pievienojiet vairāk bumbiņu, sekojiet tai pašai procedūrai, bet šajā 
reizē ar 2, 3, vai 4 bumbiņām… vai tik daudz, cik grupa vēlas pamēģināt ( vai 
tik daudz bumbiņu, cik jums ir pie rokas). Metiet bumbiņas vienu pēc otras. 
4. solis – Laika elements arī var tikt ieviests. Pavērojat, cik daudz laika ir 
nepieciešams, lai padotu vienu vai vairākas bumbiņas pa riņķi. 
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Sociālās 
mācīšanās 
elementi 

Ielu futbols ir pieejams visiem, prasa maz organizācijas un piedāvā katram 
vecumam piemērotas iespējas mācīties konfliktu vadīšanu, iecietību, 
komandas darbu un drosmi. 
 

Grupa Katra komanda sastāv no 4 spēlētājiem (vismaz vienai jābūt sievietei) un 
vienam rezerves spēlētājam. Ielu futbolu turnīros sadala spēlētājus divās 
vecuma grupās. Pirmā ir visi līdz 14 gadu vecumam un otrā – 15 gadiem un 
vairāk. 

Nepieciešamie 
materiāli 

Futbola noteikumi: laukums 15 metrus garš un 10 metrus plats. Vārti 
apmēram tikpat lieli kā hokeja vārti. 

Informācijas 
avoti 

Papildus informācija, kontakti un sīkāka informācija par turnīriem atrodama 
www.strassenfusball.de (tikai vācu valodā). 
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Apraksts  
C. Acu kontakts – kliedziens (komunikācijas spēle)  
Dalībnieki stāv aplī. Vadītājs vada uzdevumu un saka: „Skatieties uz leju” vai „Skatieties uz 
augšu!” Uz „skatieties uz leju” visi paskatās uz grīdu. Skatoties uz leju, katrs dalībnieks
iedomājas vienu personu, ar kuru veidot acu kontaktu, kad viņš/viņa paskatīsies uz augšu.
Pēc komandas „skatieties uz augšu” visi skatās augšup, un tie, kuriem tiek nodibināts acu
kontakts vienam ar otru, iekliedzas, cik skaļi vien var. Pēc kliedziena šie dalībnieki „mirst”
un atstāj apli. Spēle turpinās, aplis kļūst mazāks un mazāks un beidzas, kad visi „mirst”. 
 
D. Vietu maiņa (komunikācijas spēle) 
Dalībnieki stāv aplī. Viens cilvēks stāv vidū. Bez runāšanas katra persona mēģina izveidot
acu kontaktu ar kādu un samainīties ar vietām. Cilvēks vidū mēģina ieņemt brīvo vietu,
kamēr citi maina vietas. Tas, kas ir atstāts bez vietas, kļūst par cilvēku vidū. 

E. Visi uz klāja (komunikācijas un sadarbības spēle) 
Atkarībā no grupas lieluma nolieciet uz grīdas 2 vai 3 lapas blakus vienu otrai. Lūdziet grupu
nostāties uz lapām, nepieskaroties grīdai. Nākošais solis - noņemt vienu lapu un lūgt grupu
stāvēt uz atlikušajām lapām. Beidzamais solis – noņemt vēl vienu lapu vai salocīt pēdējo lapu
uz pusēm. Grupai jāmēģina nostāties tikai uz papīra lapas, neaizskarot grīdu. Tas ir atkarīgs no
grupas, kā viņi sevi organizē. Varbūt daži cilvēki var sēdēt uz muguras vai uz kakla. NB –
grupas vadītājam jāpievērš uzmanība drošībai! 

F. Bumba gaisā (sadarbības spēle) 
Šai spēlei vajadzīga sega un gumijas bumba (ne pārāk liela). Dalībnieki sastājas ap segas
malām un tur to abās rokās. Bumba atrodas segas vidū. Grupas uzdevums ir noturēt bumbu 
gaisā, metot to ar segas palīdzību tik daudz reizes, cik viņi var, nenometot to uz grīdas. Grupai
jāskaita skaļi, kad katru reizi bumba nokrīt uz segas. 



 

  

Padoms:  

 Apraksts 
 G. Kāpurs (sadarbības spēles) 
Dalībnieki stāv aplī. Katrs dalībnieks pagriežas pa labi (vai kreisi) un padara apli mazāku, 
līdz katra kājas saskaras (viena cilvēka kāju pirksti pieskaras priekšējā cilvēka papēžiem). 
Uzdevums ir apsēsties vienam uz otra ceļiem, rokas uzliktas uz priekšā stāvošā cilvēka 
pleciem. Atcerieties! Vadītājam īpaša uzmanība jāpievērš drošībai: ceļiem jābūt kopā, kad 
dalībnieki apsēžas. 

1. Šī metode ir ļoti piemērota kā ledlauzis vai iekustinātājs. 
2. Ir ļoti svarīgi pārliecināties, ka katrs dalībnieks var iekļauties šajā

aktivitātē, tāpēc vadītājam nepieciešams zināt, vai dalībniekiem ir
ierobežota fiziskā aktivitāte, un meklēt radošus veidus, kā pielāgot
šo metodi kā nepieciešamu. 

3. Uzdevums var tikt veikts jebkur: āra vidē ir labāk, taču arī iekštelpās
tas ir iespējams, īpaši tad , kad ir slikts laiks. 

Ilgums: individuāli metodes ir ļoti īsas – 10 - 15 minūtes katra. Ietekme uz grupu ir 
spēcīgāka, ja metodes tiek saliktas kopā tādā veidā, lai tās balstās viena uz otru un veido 
secīgumu. Nav nepieciešams veikt visus uzdevumus uzreiz. 

Sociālās mācīšanās elementi: jautrība, sociālie kontakti, komandas darbs, komunikācija, 
sadarbība, radošums, izaicinājums. 

Grupa: uzdevumi var tikt izmantoti grupām no 8 līdz 25 cilvēkiem. Ja jums ir vairāk cilvēki,
mēģiniet sadalīties vairākās mazākās grupās pa 10 līdz 15 cilvēkiem. 

Nepieciešamie materiāli: jums nepieciešami tikai pamatmateriāli: tenisa bumbiņas, papīrs, 
sega, gumijas bumba utt. 

Informācijas avoti: šie uzdevumi tika demonstrēti SALTO apmācībās „Iekļaušana caur
sportu” (2004) – www.SALTO-YOUTH.net/TCsports/. 



 

 Keitija Šroidere ir bijusi sacīkšu peldētāja un peldēšanas trenere, taču tagad viņa 
strādā par apmācītāju. Kopš 1996. gada Keitija strādā tieši ar jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem un 
izglītības darbiniekiem, lai uzzinātu, kā jaunieši ar ierobežotām iespējām var iegūt no starptautiskām 
mobilitātes programmām. Bez apmācībām un konsultāciju pakalpojumiem Keitija ir bieži iesaistīta 
resursu materiālu veidošanās, kas ir saistīti ar iekļaušanas tēmu. 

Bukleta autori
Šī bukleta veidošanā piedalījās  

Keitija Šroidere 
Autore  
Kontaktinformācija: kathy.schroeder@planet.nl 

Tonijs Goidens  
Redaktors un koordinators  
www://trainers.SALTO-YOUTH.net/TonyGeudens/- Kontaktinformācija: tony@salto-youth.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tonijs ir strādājis par SALTO Iekļaušanas resursu centra Flandrijā Beļģijā koordinatoru kopš 
2000.gada. Bez dažādu apmācību organizēšanas atsevišķām mērķa grupām „ar ierobežotām iespējām”
Tonijs ir arī piedalījies kā autors dažādu izglītojošo publikāciju veidošanā. Viens no viņa mērķiem ir 
radīt iespējas visiem, un cerams, ka šis buklets tam palīdzēs. 



 
 

  
   

Atsauces un noderīgi avoti 

Dažas citas SALTO “Iekļaušana visiem” publikācijas: 
• Going International - Inclusion for All (2004) – buklets ar praktiskām iekļaušanas 
metodēm un padomiem sagatavošanās, īstenošanas un turpinājuma pasākumu posmiem 
starptautiskos projektos jauniešiem ar ierobežotām iespējām. 
• Use your Hands to Move Ahead (2004) – praktiski uzdevumi, lai palielinātu jauniešu ar 
ierobežotām iespējām līdzdalību īstermiņa Eiropas brīvprātīgā darba projektos.  
• No Barriers, No Borders (2005) – praktiska rokasgrāmata par starptautisku jauniešu 
projektu īstenošanu, iesaistot cilvēkus ar un bez invaliditātes   
• Inclusion & Diversity (2006) – kā veidot jaunatnes darbu un jauniešu projektus vairāk 
iekļaujošus, kas sasniegtu vairāk mērķa grupu. 

 …  

 Meklējiet tos visus www.SALTO-YOUTH.net/Inclusion/ ! 

T-Kit ir treniņos un apmācībās viegli lietojamas rokasgrāmatas, kas izdotas,
sadarbojoties Eiropas Padomei un Eiropas Komisijai. Sērijā ir atrodamas
sekojošas publikācijas: 

• Sociālā iekļaušana; 
• Projektu vadīšana; 
• Organizāciju vadīšana; 
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• Starpkultūru izglītība; 
• Starptautiskais brīvprātīgais darbs; 
• Pārmaiņas…….Pilsonība, Jaunieši un Eiropa; 
• Finansējuma pārvaldīšana; 
• Novērtēšana. 

 Lejupielādējama- www.training-youth.net vai www.SALTO-YOUTH.net/Toolbox/ . 

• ARCTOS (Anti–racism tools): Vācu sporta jaunieši attīstīja instrumentus, kā strādāt 
pret diskrimināciju un rasismu sportā. Oriģināli veidoti treneriem un sporta 
instruktoriem šie instrumenti var attiekties uz jaunatnes darbiniekiem, kas izmanto 
sportu kā izglītojušu instrumentu. 

 Lejupielādējiet no mājas lapas: www.youth-sport.net! 

• Vairāk iekļaušanas saites un resursi www.SALTO-YOUTH.net/Inclusion/ 
• Eiropas Jauniešu programmas sociālās iekļaušanas programma 
www.SALTO-YOUTH.net/InclusionWorkingGroup/ 
• Eiropas Komisija un sports: sporta studijas, likumi, kas saistītas ar sportu 
http://ec.europa.eu/sport/ 
• Eiropas Padome un sports: sporta ētika, sports visiem, antidopings, skatītāju

vardarbība. 
www.coe.int/sport/ 
• ENGSO -Eiropas nevalstiskās sporta organizācija: vadlīnijas bērnu un jauniešu

sportam no dažādām valstīm – www.engso.com 
• Starptautiskā akadēmija sports visiem: sports kā dzīves skola – www.iasfa.org. 
• Starptautiskā sporta un kultūras asociācija: sports kā instruments starptautiskajai

sapratnei un sociālai attīstībai – www.isca-web.org. 
• ES Sporta birojs: Eiropas Savienības labākā sporta prakse, sporta vēsture –  
www.eu-sports-office.org. 
• Eiropas Sievietes un Sports: vienlīdzīgas iespējas sportā – www.ews-online.com. 
• Sporta attīstība Lielbritānijā: pamatteksti par sportu un sociālo izslēgšanu, noziedzību,

politikas ziņojumi, īpašām mērķa grupām – www.sportdevelopment.org.uk. 
• Invaliditātes uzskats – Sports: stāsti par invaliditātes sporta aktivitātēm, padoms, kā 

uzsākt sportot, piemēri no dažādiem piemērojamiem sportiem –
www.disabilityview.co.uk. 

 

INETERNETA RESURSI  



 
 
 

• EGLSF – Eiropas Geju un Lesbiešu sporta federācija: konferences, studijas, 
kontakti- www.gaysport.info. 

• Sports un Attīstība: pasaules attīstības projektu datu bāze, eksperti un
organizācijas, apmaiņas forums – www.sportanddev.org. 

 
SPROTS IEDVESMAI  
Varbūt jūs meklējat dažādus sporta veidus – taču kāpēc neradīt pašiem savus? 
 

• Pludmales volejbols: katrs smilts pleķis derēs – www.beachvolley.it. 
• Kāju volejbols: tiek jaukts futbols un volejbols – www.footvolley.com 
• Golfs uz ledus – www.golfonice.com 
• Mobilo telefonu mešana: jūs, iespējams, varat mest jebko…

www.savonlinnafestivals.com 
• Smilšu vai akmeņu boards, jums nav vienmēr jādodas uz smalkiem ziemas

kūrortiem snovbordot – www.sandboard.com,www.rockboarding.com. 
• Ielu futbols: futbola jautrība, bet bez dārga inventāra, jebkurā vietā jebkurā veidā

– www.sits.org – www.streetballwaorld.org. 
• Purva futbols – spēlēt futbolu dubļos - praktiski, ja jums nav atbilstošs laukums –

www.swampsoccer.co.uk. 
• Baļķu sports: viss, ko jūs varat izdarīt ar dažiem koka baļķiem –

www.timbersports.com. 
• Volotenis: volejbola, tenisa un badmintona sajaukums, kas tiek spēlēts ar bērnu

lāpstiņu un bumbu – www.volotenis.com. 
• Sievas nešana: varbūt tai nav jābūt jūsu sievai? –

http://en.wikipedia.org/wiki/Wife_Carrying. 
• Zorbings: ripošana no kalna ar gaisu piepūstā bumbā –www.zorb.com 

 
 
Šīs nodaļas mērķis nav sniegt plašu pārskatu par dažādiem sporta veidiem, bet drīzāk
veicināt radošumu tiem, kam nepatīk vai kuri nevar atļauties iesaistīties tradicionālos
sporta veidos. 
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Sport is a lot more than just physical activity. 
While sport can help young people develop 
healthy lifestyles it can also teach valuable 
life skills and help with an individual’s 
personal development process.   

This is especially true for young people with 
fewer opportunities.  Sport methods and 
outdoor activities can help youngsters in 
this target group to develop a wide range of 
social skills. In this way sport helps these 
young people become much more than fi t  
– it can help make them truly “Fit for Life”.   

Based on the outcomes of the SALTO 
“Inclusion through Sport” training courses 
(2004), this practical booklet aims to inform 
youth workers, youth leaders and European 
institutions of the value of sport as an edu-
cational tool for the fewer opportunity target 
group.  The theory behind using sport as a 
method is made concrete through real-life 
examples.  An extensive list of methods is 
also provided to help youth organisations 
take the first steps towards implementing 
sport as a learning method on local as well 
as on European level.   

This booklet is part of the SALTO “Inclusion 
for All” series. Download them for free at: 
www.SALTO-YOUTH.net/Inclusion/  

 

Sports ir daudz vairāk kā tikai fiziska aktivitāte. Sports 
var palīdzēt jauniešiem attīstīt veselīgu dzīves veidu, 
mācīt vērtīgas dzīves prasmes, kā arī palīdzēt 
indivīdam personīgajā attīstības procesā. 
 
To īpaši var novērot ar jauniešiem ar īpašām 
vajadzībām. Sporta metodes un āra dzīves aktivitātes 
var palīdzēt jauniešiem šajā mērķa grupā attīstīt plašas 
sociālās prasmes. Šādā veidā sports palīdz jaunajiem 
cilvēkiem kļūt ne tikai par piemērotiem, bet arī par 
sagatavotiem dzīvei.  
 
Pamatojoties uz SALTO apmācības „Iekļaušana caur 
sportu” (2004) rezultātiem, šī bukleta mērķis ir informēt 
jaunatnes darbiniekus, jauniešu līderus un Eiropas 
institūcijas par sporta kā izglītojoša instrumenta vērtību 
darbā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām. Teorija 
par sportu kā metodi ir balstīta uz reāliem dzīves 
piemēriem. Aprakstītās metodes var palīdzēt jauniešu 
organizācijām spert pirmo soli sporta kā mācīšanās 
metodes īstenošanā vietējā vai Eiropas līmenī. 
 
 
Buklets ir daļa no „SALTO Iekļaušana visiem” 
materiāliem. Jūs varat to bez maksas lejupielādēt 
internetā www.SALTO-YOUTH.net/Inclusion/. 


