


Mērķis:  

Talsu novada jauniešu personības, prasmju un iemaņu 
pilnveidošana, veicinot savstarpējo vienlīdzību un 
sadarbību, sociālo iekļaušanos, iekļaušanos darba 

tirgū, aktīvo pilsonību un atbildīgu attieksmi pret sevi 
kā sabiedrības sastāvdaļu. 

• 1.aprīlis – 30.septembris 

• 7 aktivitātes 

• 51 jaunietis 

 

 
Projekts īstenots Izglītības un zinātnes 
ministrijas Jaunatnes politikas valsts 
programmas 2015. gadam valsts budžeta 
finansējuma ietvaros 



30.aprīlis 
Sadraudzības pēcpusdiena 
starp projekta jauniešiem 



5.maijs 
izbraukuma pieredzes 
apmaiņas seminārs uz 

Jēkabpili 



22.maijs 
"Informēt-ĪBA - Vienlīdz-ĪBA - 

Līdzdal-ĪBA - Neformālā izglīt-ĪBA"  



5.jūnijs 
"Sadarb-ĪBA - Brīvprāt-ĪBA - 

Neformālā izglīt-ĪBA"  



1.augusts 
"Sadarb-ĪBA - Vesel-ĪBA - 

Neformālā izglīt-ĪBA” 



24.-26.augusts 
“Vasaras akadēmija-Septiņas 

ĪBAS” 





 
jauniešu acīm un ausīm 

Projektā iesaistītie jaunieši 
Talsu novads 

2015. gada aprīlis līdz septembris 





 

 

Zināšanas 
Padod 

informāciju 
citiem 

Izmēģini 
ko jaunu 

Piedalīties 

Atrodi 
jaunus 

draugus 
 

Kopējas 
intereses 

Esi apritē 

Attīsti 
sevi 

Maini 
dzīvi 

Izglītojies 

Būs par ko 
parunāt 

Uzzini 
aktuālo 



Internetā (jauniešu mājas lapās – 
www.jaunatne.gov.lv, www.jaunatneslietas.lv u.c.) 

Ziņojumu dēļi (skolās, pilsētā, jauniešu centros)  

No citiem jauniešiem 

No jauniešu konsultantiem 

Avīzēs 

TV 

RADIO 

Bukleti, reklāmas 

http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.jaunatneslietas.lv/


Ko dod informēt-ība? 

Varam uzzināt, kur kas notiek 

Dodot informāciju tālāk, veicinām komunikāciju 

Komunicējot, iegūstam jaunus draugus 

Piedaloties sev interesējošos pasākumos, varam 
gūt pieredzi 

Iegūtā pieredze ļauj mums darīt darbus kvalitatīvāk 
vai saprast, ka darbs nav priekš mums 

Iegūtā pieredzē varam dalīties ar citiem, tādejādi 
informējot viņus. 



Zib-akcijas 

Reklāmu un bukletu dalīšana 

Izveidot jauniešu TV kanālu 

Domu biedru grupas ar mērķi piesaistīt vairāk 
cilvēku grupai 

Mobilā aplikācija “Dēlis” – iespēja informēt 
citas jauniešu organizācijas novadā 

 

INFO 





• Pasaulē nepastāv viena vienota 
uzskata par to, kas ir vienlīdz-ĪBA 

• Mūsu skatījumā Vienlīdz-ĪBA:   

– Diviem pilnīgi dažādiem cilvēkiem, 
mācēt pieņemt, izprast, saprast vienam 
otru, prast sadzīvot, līdzās pastāvēt un 
būt draudzīgiem. 

 



Savstarpēja 
saskaņa Draudzīgums 

Izpratne 

Vienota 
sabiedrība 

Komunikācija 

Nepastāv 
pārākums 

Savstarpēja 
cieņa 

Vienādas 
tiesības 

Mēs esam 
dažādi, bet 

visi esam 
cilvēki 

Smaids 



• Jauniešus vienojoši pasākumi (Jauniešu diena) 
• Jau mazus bērnus mācīt izturēties draudzīgi 

vienam pret otru 
• Izglītot par to, kā jūtas sabiedrības “atstumti” 

cilvēki ar dažādu pasākumu palīdzību (semināri, 
forumi, izrādes, skeči, konkursi) 

• Organizēt akcijas, kas popularizētu vienlīdzību 
• Jauniešu līdzdalība interešu izglītības pulciņos, 

jauniešu organizācijās un citās grupās, kur parasti 
valda lielāka vienlīdzībā nekā skolā, klasē 
 







Projekti 

Iesaistīties lēmumu 
pieņemšanā 

Mērķis 







Palīdzība sabiedrībai 

Atalgojums nav naudiskā, bet 
emocionālā ziņā 

Veicot brīvprātīgo darbu, iegūstam 
pieredzi 

Jauni draugi, veicinām 
komunikācijas spējas un iegūstam 
jaunus sakarus 

To dara pēc brīva prāta, neviens to 
nespiež 

 



#Palīdz
-ĪBA 

# Laipn-
ĪBA 

# Līdzdal-
ĪBA 

# 
Draudz-

ĪBA 

# Līdzjūt-
ĪBA 

# Sadarb-
ĪBA 

# Darb-
ĪBA 



• Darāmo darbu dažādība 

• Sevis motivācija un pilnveidošana 

• Pieredze, ko ierakstīt savā CV, kas 
palīdz atrast labu darbu nākotnē 

• Pateicība no cilvēkiem 





Pozitīva 
domāšana 



Sniedz iespēju sasniegt savus sapņus, mērķus, 
ieceres un vīzijas 

 

Pozitīvu domāšanu 

 

Pārliecību par savām spējām 

 

Dažādas iespējas 



Organizēt netradicionālas sporta spēles 

Piesaistīt aktīvām nodarbēm 

Pasākumi brīvā dabā 

Atpūtas vietu ierīkošana pilsētās un ciemos 

Interesantā veidā pasniegt to, ko tehnoloģijas 
nodara mūsu veselībai 

Neveidot tik daudzās vietās Wi-Fi 







Jaunus kontaktus 

Atvieglota procesu virzība 

Kopējs labums 

Jaunas, oriģinālas idejas 

Kopīgus mērķus un to sasniegšanu 

 



Turpināt veidot sadraudzības pasākumus 
(jauniešu diena, nometnes, semināri) 

Izveidot kopīgā aplikācija (“Dēlis”) 

Kopīgi projekti, ZIB akcijas 

Aicināt uz pasākumiem 

Pieredzes apmaiņas pasākumi 

Vairākas organizācijas kopā organizē 
pasākumus 

 





• Izglītības, iemaņu, pieredzes iegūšana citādā 
(brīvākā, nepiespiestākā, interesantākā) veidā 

• Dažādas apmācības sevis pilnveidošanai, 
balstītas uz to, kas patīk un šķiet interesants 

• Pieejama ikvienam un nav obligāta 

• Personības attīstības veicināšana un 
atbalstīšana 



Ikviens var 
piedalīties 

Zināšanas 



Informācija 
Demonstrējums 

(piemērs) 

Praktiskā 
darbošanās 

Trenera padoms 
(kļūdu labošana) 

Pieredzes gūšana Piesaista arī citus 



• Ļaut jauniešiem iesniegt savas idejas 

– Perspektīvas atbalsta/darba grupas 

– Finansējums 

– Rakstīt projektus 

• Izveidot neformālās izglītības sistēmu valstī 

– Finansējums no valsts 

– Projektnedēļās skolās 

– Ēnu diena + praktiskā darbošanās 

 

 



• Neformālā izglītība dažādās nozarēs 
– Ne tikai vispārēja personības pilnveide, bet 

konkrētas nozares 
• Sports  

• Mājturība  

• Mūzika 

• Dejošana 

• Māksla 

• Uzņēmējdarbība 

• U.c. 



 


