
GRŪTI AKTIVIZĒJAMIE JAUNIEŠI
13 - 25 GADI

14 136, 05

Jaunatnes politikas valsts programmas 
2020. gadam 2.2. sadaļas 

“Atbalsts iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā”
 2.2.2. apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā 

“Atbalsts jauniešu aktivitātēm, kas vērstas uz jauniešu iekļaušanu sabiedrībā, mazinot pret tiem vērsto
vardarbību un veicinot jauniešu garīgo veselību”
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vardarbības prevencija

garīgā labklājība

vardarbības mazināšana



JURIDISKĀ ADRESE Atmodas iela  6-32, Rēzekne, LV-4604

FINANSĒJUMS 2399,9

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS 01.09.2020. - 30.11.2020.

PROJEKTA IESNIEDZĒJS Biedrība “Eņģeli ar mums”

PROJEKTA NOSAUKUMS Pasaule ap mums

ĪSTENOŠANAS VIETA Rēzeknes pilsēta, Preiļi

PROJEKTA KOPSAVILKUMS

attīstīt jauniešu saskarsmes prasmes, veicināt viņu iniciatīvu un
nodrošināt lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, apzinot savas
intereses un stiprās puses. 

 jaunieši ar invaliditāti, kustību traucējumiem, ierobežotām
iespējām un aktīvie jaunieši.

jauniešu darba grupas tikšanās, iepazīšanās un kopīgas
plānošanas aktivitātes,  neformālas izglītības nometnes
ar  līdzdalības un iekļaujošām aktivitātēm, mācību brauciens,

meistarklases, diskusija, radošās darbnīcas un kulinārijas
darbnīca.

jaunieši lietderīgi un interesanti pavadīs brīvo laiku, attīstīs
saskarsmes prasmes un pārvarēs komunikācijas barjeras,

iepazīs savas stiprās puses un pašrealizēšanās iespējas
Rēzeknē un ārpus tās. Jaunieši izveidos interesantus
informatīvos materiālus - “neformālās atskaites” par dažādām
jomām, kas tiks izmantotas projekta rezultātu popularizēšanai.
Pēc projekta tiks ieviesta jauna aktivitāte "Sporto ikviens" un
iesaistītie jaunieši apmeklēs sporta aktivitātes biedrības telpās.

Projektā uzsāks jauniešu iekļaušanu sabiedrībā un uzlabos
viņu labklājību. 

Mērķis:

Mērķauditorija:

Aktivitātes:

Plānotie rezultāti:

PROJEKTA IESNIEDZĒJS

PROJEKTA NOSAUKUMS

PROJEKTA IESNIEDZĒJS

PROJEKTA NOSAUKUMS

JURIDISKĀ ADRESE Daugavpils iela 21-33, Rīga, LV-1003

FINANSĒJUMS 2198,74

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS 01.09.2020.-01.11.2020.

PROJEKTA IESNIEDZĒJS Biedrība “BHAKTI CENTRS BIEDRĪBA”

PROJEKTA NOSAUKUMS Be free. Be responsible.

ĪSTENOŠANAS VIETA Rīga

PROJEKTA KOPSAVILKUMS
aktivitātes vairāku dienu garumā, 20 Rīgas internātpamatskolas
mazākumtautību audzēkņiem, vardarbības un psiholoģiskās
spriedzes mazināšanai jauniešu vidū, veicinot jauniešu fizisko
un garīgo veselību.

 7.-8. klases skolēni, kuri mācās Rīgas internātpamatskolās.

teorētiskās apmācības, darba grupas, psihologa konsultācijas,

sporta nodarbības, veselīgo ēdienu pagatavošana, mākslas
terapija, interaktīvās nodarbības un citas neformālās izglītības
aktivitātes.

Jaunieši uzzinās par vardarbības veidiem, to mazināšanas
iespējām, psihoemocionālā stresa mazināšanu, kur meklēt
palīdzību, ja viņi cieš no vardarbības. Projekta dalībnieki iegūs
prasmes nodarboties ar fiziskām aktivitātēm patstāvīgi un
pagatavot veselīgu ēdienu. Psiholoģisks atbalsts projekta laikā 

no profesionāla psihologa. Prasmes   vardarbības profilakses
popularizēšanai, veidojot podkastu, videoklipu, informatīvo
materiālu, elektronisko plakātu.

Mērķis:

Mērķauditorija:

Aktivitātes:

Plānotie rezultāti:

Jaunatnes pol i t ikas valsts programmas 2020. gadam 2.2.  sadaļas
“Atbalsts in ic iat īvām jauniešu l īdzdal ības veic ināšanai  un iekļaušanai  sabiedrībā”

2.2.2.  apakšsadaļas atk lātajā projektu konkursā “Atbalsts jauniešu akt iv i tātēm, kas
vērstas uz jauniešu iekļaušanu sabiedrībā, mazinot pret  t iem vērsto vardarbību un

veic inot  jauniešu garīgo vesel ību” apst ipr ināto projektu saraksts

PROJEKTA IESNIEDZĒJS

PROJEKTA NOSAUKUMS

JURIDISKĀ ADRESE Jasmīni – 6, Villasmuiža, Ropažu novads, LV-2135   

FINANSĒJUMS 2391,56

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS 01.06.2020.-31.05.2021.

Biedrība “Mērķī”

Ejam kopā

ĪSTENOŠANAS VIETA Ropažu novads

PROJEKTA KOPSAVILKUMS

sekmēt grūti aktivizējamu jauniešu iekļaušanos sabiedrībā
Ropažu novadā. Iedrošināt jauniešusi aktīvāk iesaistīties novada
jauniešu aktivitātes, stiprinot viņu pašvērtējumu un radot
piederības sajūtu vietējai kopienai.

 grūti aktivizējami jaunieši vecumā no 13 līdz 18 gadiem.

Netiešā mērķa grupa ir aktīvie un motivētie jaunieši vecumā no
13 līdz 18 gadiem.

pārgājiens ‘’Ejam kopā’’, neformālās izglītības metodes un
komandas saliedēšanas spēles, izvērtēšanas pasākums,

jauniešu iesaistīšanās biedrības aktivitātēs un pasākumu
organizēšanā, iedvesmas brokastis. 

iedrošinājums jauniešiem aktīvāk iesaistīties novada jauniešu
aktivitātes, stiprinot viņu pašvērtējumu un radot piederības
sajūtu vietējai kopienai. Ar projektu ‘’Ejam kopā’’ biedrība
‘’Mērķī’’ vēl plašāk ilgtermiņā īstenos savus mērķus un attīstīs
savu darbību. Piesaistīti jauni brīvprātīgie biedrības darbībā un
izveidota jauna darba grupa ar mērķi atbalstīt jauniešu
iekļaušanu sabiedrībā, mazinot pret tiem vērsto vardarbību un
veicinot jauniešu garīgo veselību.

Mērķis:

Mērķauditorija:

Aktivitātes:

Plānotie rezultāti:

PROJEKTA IESNIEDZĒJS

PROJEKTA NOSAUKUMS

JURIDISKĀ ADRESE Matīsa 49-3, Rīga, LV-1009

FINANSĒJUMS 2396,5

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS 01.08.2020. - 01.09.2020.

Biedrība “Centrs MARTA”

Jauniešu festivāls “Drosme rūpēties!”

ĪSTENOŠANAS VIETA Dagdas novads

PROJEKTA KOPSAVILKUMS
veicināt jauniešu piederības izjūtu gan vietējā, gan nacionālā
līmenī un palielināt iesaisti aktivitātēs, kas samazina riska
faktorus jauniešu iekļūšanai vardarbīgās attiecībās.

 jaunieši vecumā no 13 līdz 18 gadiem no visas Latvijas

jauniešu festivāls “Drosme rūpēties!”, kurā satiksies jaunieši no
dažādām Centra MARTA īstenotajām vardarbības prevencijas
jauniešu grupām no visas Latvijas, kā arī neformālās izglītības
aktivitātes. 

veicināta vardarbības prevencijā iesaistītu jauniešu tīkla
izveide, projektā iesaistīto jauniešu piederība vietējai kopienai
un plašākai sabiedrībai, kā arī gatavība kļūt par pārmaiņu
aģentiem savu vienaudžu vidū vietējās kopienās un vienaudžu
izglītotājiem vardarbības prevencijas jomā. Radīti
priekšnosacījumi veselīgāka pašvērtējuma veidošanai un
vienaudžu vardarbības un pašnāvības risku novēršanai,
veicināta aktīvāka līdzdarbība vardarbības mazināšanā vietējā
kopienā un Latvijas sabiedrībā kopumā. Aptuveni 100 jaunieši
forumā stiprinās kritiskās domāšanas, situāciju analīzes un
lēmumu pieņemšanas prasmes. 

Mērķis:

Mērķauditorija:

Aktivitātes:

Plānotie rezultāti:

JURIDISKĀ ADRESE Brīvības iela 258, Jēkabpils, LV-5201

FINANSĒJUMS 2361,73

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS 01.08.2020. - 30.04.2021.

Biedrība “Jauniešu klubs “13. pirmdiena””

Augšup!

ĪSTENOŠANAS VIETA Jēkabpils pilsēta

PROJEKTA KOPSAVILKUMS
stiprināt RED ilgtspējīgu attīstību, izstrādājot un īstenojot 3
mēnešu mācību kursu 20 topošajiem jaunatnes darbiniekiem,

veidojot sadarbības tīklu Latvijā, kā arī iesaistot 50 jauniešus
reģionos. 

grūti aktivizējami jaunieši.

neformālās izglītības metodēs balstītas grupas aktivitātes jeb
personīgās izaugsmes pasākumu cikls “Augšup!” 5 mēnešu
garumā, 1 reizi mēnesī aktivitāte par tēmām, kas veicina
jauniešu garīgo veselību: bioloģija, psiholoģija, ģimene, sociālā
vide, vide. Par katru no aktivitātēm izveidot krāsainu plakātu. 

Iespēja jauniešiem apmeklēt individuālas psihologa
konsultācijas, vismaz 1-2 konsultācijas 10 jauniešiem.

Personīgās izaugsmes pasākumu cikls “Augšup!” rezultēsies
vienā labā darba paveikšanā, kas dotu pozitīvu ietekmi
apkārtējai videi. Motivēti jaunieši individuāli vai vairāki kopā
iesaistīsies brīvprātīgajā darbā vismaz 60 h apmērā, kādā no
Jēkabpils pašvaldības iestādēm. 2021. gada decembrī - pilsētas
brīvprātīgo jauniešu apbalvošanas pasākums, veicinot jauniešu
iekļaušanos sabiedrībā un aktivitāti ilgtermiņā, veidojot
piesaisti.  

Mērķis:

Mērķauditorija:

Aktivitātes:

Plānotie rezultāti:

JURIDISKĀ ADRESE Kr.Valdemāra iela 118, Rīga, LV-1013

FINANSĒJUMS 2387,62

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS 01.08.2020. - 31.03.2021.

Nodibinājums “Palīdzēsim.lv”

Atbalsts iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai un
iekļaušanai sabiedrībā

Rīga, izbraukuma pasākumi

PROJEKTA KOPSAVILKUMS
īstenot dažādus sociālā atbalsta pasākumus, kas veicina
jauniešu no nelabvēlīgas vides, kuriem ir mazāk iespēju
salīdzinājumā ar viņu vienaudžiem, tai skaitā grūti
aktivizējamo jauniešu iekļaušanos sabiedrībā, preventīvu
sociālo problēmu risināšanu,  iepazīstināt mērķgrupu ar cita
veida sociālo vidi un motivēt tālākai izglītības ieguvei,
piemērotas darba vietas atrašanai, dzīves kvalitātes
uzlabošanai un vardarbības mazināšanai.

jaunieši no  nelabvēlīgas vides un grūti aktivizējami jaunieši,
vecumā no 13 līdz 20 gadiem.

12 aktivitātes, kas vērstas uz mērķgrupas jauniešu pašizaugsmi,
jauniešu iekļaušanu sabiedrībā, savstarpējo vardarbības
mazināšanu, kā arī brīvprātīgo darbu. Praktiskās nodarbības,

diskusijas, aktivitātes par jauniešiem aktuālām tēmām. 

vismaz 20 jaunieši būs ieguvuši  jaunas prasmes -  sadarbība,

komunikācija, brīvprātīgais darbs, radošums un prasme
strādāt komandā.Jaunieši būs apzinājušies sevi kā līdztiesīgu
sabiedrības daļu. Tiks mazināts sociālais risks un pret
jauniešiem vērstā vardarbība un/vai savstarpējā
vardarbība.Projekts veicina  Latvijas iedzīvotāju sociālā riska
mazināšanu, jo individuālā pieeja un personīgais kontakts ir
laba motivācija un pamudinājums šo jauniešu integrēšanai
sabiedrībā, kā arī pamudinājums iesaistīties sabiedriskajos
procesos. 

Mērķis:

Mērķauditorija:

Aktivitātes:

Plānotie rezultāti:

ĪSTENOŠANAS VIETA


