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PROJEKTA IESNIEDZĒJS Biedrība “Youth for City – City for Youth”
JURIDISKĀ ADRESE Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101
PROJEKTA NOSAUKUMS Pieturzīme
FINANSĒJUMS

3499,88

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS 07.06.2019. - 07.03.2020.
ĪSTENOŠANAS VIETA Cēsu novads

PROJEKTA IESNIEDZĒJS Biedrība "Latvijas jauniešu sporta attīstības biedrība"
JURIDISKĀ ADRESE Klijānu iela 6-88, Rīga, LV1013
PROJEKTA NOSAUKUMS Jauniešu iniciatīvas motosporta attīstības veicināšanai Latvijā
FINANSĒJUMS

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS 07.06. - 07.10.2019.
ĪSTENOŠANAS VIETA Rīga, Kandava, Madona, Jelgava, Smiltene un Ropažu novads

PROJEKTA KOPSAVILKUMS
Mērķis: veicināt jauniešu līdzdalību un iesaistīšanos jaunatnes
organizācijās, nodrošinot jauniešiem vienlīdzīgu piekļuvi
jaunatnes organizācijām.
Mērķauditorija: Cēsu novada jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kuri vēlas
iesaistīties, bet kuriem, iespējams, vajag nedaudz
iedrošinājumu.
Aktivitātes: radošie vakari, dalībnieku saliedēšanās, publiskās runas
meistarklase, improvizācijas teātra un aktiermeistarības
meistarklases, mūzikas meistarklases un projekta izvērtēšana.
Plānotie rezultāti: ar neformāliem radošajiem vakariem, piesaistīti jaunieši, kuri
ikdienā citādi, iespējams, neiesaistītos. Nodarbības ļaus
jauniešiem apgūt jaunas prasmes, kas veidos viņus par
spēcīgām personībām, kuras nebaidās iesaistīties, aizstāvēt
savu viedokli, runāt publikas priekšā, un ir atvērtas jaunām
iespējām.
PROJEKTA IESNIEDZĒJS Biedrība "Creative Minds For Culture"
JURIDISKĀ ADRESE Sējas nov., Murjāņi, "Urdziņas", LV-2142

3500

PROJEKTA KOPSAVILKUMS
Mērķis: turpināt 2018.gada projektā sasniegto rezultātu attīstību, radīt
priekšnoteikumus jauniešu dzīves kvalitātes paaugstināšanai,
līdzdalībai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē,
līdzdarbojoties biedrības organizētajās motosporta un
pārvietošanas līdzekļu elektrifikācijas aktivitātēs, kā arī
savlaicīgi uzsākt profesionālu cilvēkresursu sagatavošanu
2022.gada Pasaules Jauniešu Olimpiskajām spēlēm un
2024.gada Vasaras Olimpiskajās spēlēs, pārstāvot pirmo
tehnisko sporta veidu
Mērķauditorija: projektā iesaistīto reģionu jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem
Aktivitātes: reģionu
jauniešu
izglītošana
pārvietošanas
līdzekļu
elektrifikācijas jautājumos un elektro programmēšanā,
pašizaugsmes treniņi un jaunu treniņu cikls par psiholoģisko
noturību ekstremālās situācijās,
Plānotie rezultāti: jauniešu dalība Latvijas elektro kartingu čempionātos un
olimpiādē, tā veicinot jauniešu dalību valsts mēroga aktivitātēs
un radot priekšnoteikumus starptautiskai sadarbībai, kā arī
palielinot kompetenci darbā ar jauniešiem.

PROJEKTA NOSAUKUMS CMC darbības stiprināšana
FINANSĒJUMS

3500

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS 01.08.2019.-01.06.2020.
ĪSTENOŠANAS VIETA Pierīgas reģions (Ikšķiles novads, Jūrmalas pilsēta, Tukuma
novads, Olaines novads, Saulkrastu novads, Rīgas pilsēta, Sējas
novads) un Eiropas Savienības valstis
PROJEKTA KOPSAVILKUMS
Mērķis: attīstīt jaunatnes organizācijas “Creative Minds for Culture”
darbību, veicinot jauniešu līdzdalību.
Mērķauditorija: jaunatnes organizācijas biedri, brīvprātīgie un dalībnieki,
jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, tajā skaitā – jaunieši ar
ierobežotām iespējām un jaunie pieaugušie.
Aktivitātes: biedrības komunikācijas stratēģijas izstrāde, apmācības par
komunikāciju un jauniešu iniciatīvu īstenošana, kā arī
informatīvo materiālu par biedrību un jauniešu līdzdalības
iespējām Latvijā un Eiropas Savienībā izstrāde. Projekta
noslēguma pasākumā ikvienam interesentam būs iespēja
iepazīties ar izstrādātajiem materiāliem.
Plānotie rezultāti: biedrība nostiprinās savu kapacitāti, veicināt jau aktīvo
jauniešu līdzdalību un piesaistīt jaunus biedrus un
brīvprātīgos,
attīstot
jauniešu
līdzdalību
jaunatnes
organizācijās dažādos novados Latvijā.

PROJEKTA IESNIEDZĒJS Biedrība "Mums pieder pasaule"
JURIDISKĀ ADRESE „Sapņi”, Svitene, Svitenes pagasts, Rundāles novads
PROJEKTA NOSAUKUMS Spēlē un spēļo!
FINANSĒJUMS

3497,8

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS 07.07.2019. – 05.06.2020.
ĪSTENOŠANAS VIETA Rundāles novads
PROJEKTA KOPSAVILKUMS
Mērķis: turpināt stiprināt sadarbību starp Rundāles novada jauniešu
biedrībām
“Mums pieder pasaule” un “Inicio”, organizējot
kopīgus saliedējošus un biedrību popularizējošus pasākumus
un apmācības, kopīgi plānot starptautiskas apmaiņu
programmas un veicināt jauniešu līdzdalību.
Mērķauditorija: jaunieši vecumā no 13 līdz 18 gadiem no visas Latvijas
Aktivitātes: 3 apmācības abu biedrību jauniešiem, ES programmas
apmaiņas projektu izstrāde,
dizaina domāšanas pamatu
apgūšana ar spēļošanas metodēm, spēles idejas un prototipa
radīšana, saliedējoši pasākumi - Jauniešu nakts un Lasertag
diena.
Plānotie rezultāti: rīcības grupā iesaistītie jaunieši apguvuši organizatoriskās,
sadarbības un starptautiska projekta plānošanas prasmes,
īstenojot savas iniciatīvas, kā arī papildinās neformālās
izglītības metodes ar metodiskajām spēlēm, savukārt
dalībnieki varēs turpināt tradicionālos spēļu vakarus, iepazīt
jaunas metodiskās spēles neformālās izglītības ietvaros,
izdomāt un plānot savas spēles, kā arī iekārtot atbilstošu vidi
neformālās izglītības īstenošanai.

PROJEKTA IESNIEDZĒJS Biedrība "Latvijas Jauniešu organizācija “Tellus”"
JURIDISKĀ ADRESE Hospitāļu iela 7-7, Rīga, LV-1013
PROJEKTA NOSAUKUMS Eiropas Jauniešu parlamenta 17. Nacionālā konference
FINANSĒJUMS

3500

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS 07.06.2019. - 19.08.2019.
ĪSTENOŠANAS VIETA Rīga un Ventspils
PROJEKTA KOPSAVILKUMS
Mērķis: attīstīt neformālās izglītības pieejamību jauniešiem, dodot
ikvienam dalībniekam iespēju Eiropas Jauniešu parlamenta
Latvijā 17. Nacionālās konferences Ģenerālās asamblejas laikā
attīstīt un izmēģinot debašu prasmes un iemaņas Eiropas
Parlamenta ģenerālās asamblejas simulācijā, izveidojot
ilgtermiņa atgriezenisko saiti.
Mērķauditorija: jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem.
Aktivitātes: raktiskā lekcija par publisko uzstāšanos, dažādas debates un
diskusijas pirms konferences medicīnas zinātnes jomās,
konferences grupu vadītāju un komitejas saliedēšanās,
Eurovillage, komiteju darbs, Medtalks, ģenerālā asambleja.
Plānotie rezultāti: veicināta jauniešu, tai skaitā ar mazākām iespējām, integrācija,
raisīta lielāka pilsoniskā atbildība un izpratne par veselības
veicināšanas darbības jomām, kā arī attīstīta katra dalībnieka
kritiskā domāšana, argumentācija un angļu valodas prasmes.

PROJEKTA IESNIEDZĒJS Biedrība "AVANTIS"
JURIDISKĀ ADRESE Blaumaņa iela 38/40 , LV - 1011
PROJEKTA NOSAUKUMS “Young Media House pop- up” Jauniešu komunikācijas telpas“
Young Media House” reģionālā un starptautiskā attīstība
FINANSĒJUMS

3259,72

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS 07.06.2019.-07.12.2019.
ĪSTENOŠANAS VIETA Latvija un starptautisko partneru reģionā
PROJEKTA KOPSAVILKUMS
Mērķis: veicināt biedrības "Avantis" jauniešu līdzdalību ne tikai Rīgā,
bet arī reģionos, izstrādājot sadarbības modeli starp biedrību
un pašvaldībām ilgtermiņā, kā arī veicināt biedrības
starptautisko attīstību, izzinot potenciālos attīstības virzienus,
partnerus un finansēšanas modeļus.
Mērķauditorija: jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem no visas Latvijas
Aktivitātes: jauniešu ideju apkopošana, aktivitātes izpēte un pašvaldības
sadarbības iespēju izpēte 2 pašvaldībās, Young Media House
starptautiskās attīstības iespēju apzināšana, pieteikuma
izstrāde Eiropas Savienības programmām.
Plānotie rezultāti: attīstīt 2 darbības filiāles Latvijas reģionos un kopā ar
starptautiskajiem partneriem izstrādāt projekta starptautisko
attīstības stratēģiju, kā arī piedalīties Eiropas Savienības
programmu iespējās.

