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Mērķi: 

1) sniegt iespēju jauniešiem lietderīgi un jēgpilni pavadīt brīvo 

laiku; 

2) ļaut jauniešiem iegūt vai atsvaidzināt ugunsdrošības, drošības 

uz ūdens vadlīnijas profesionālu ugunsdzēsēju vadībā;  

3) veicināt sportiskas aktivitātes, iesaistot jauniešus laivošanā; 

4) iesaistīt jauniešus brīvprātīgajā darbā. 



PROJEKTA REZULTĀTI 



 

 

 

Jaunieši guvuši pozitīvas emocijas, 

ieguvuši jaunus draugus un iemaņas 

laivošanā 



 

 

 

Jaunieši veikuši brīvprātīgo darbu 

Pedvāles brīvdabas muzejā 



 

 

 

Projekta organizatori guvuši pieredzi 

projektu rakstīšanā, īstenošanā un 

problēmu risināšanā 



PROJEKTA ĪSTENOTĀJU IEGUVUMI UN 

PADOMI TURPMĀK: 



Projekta īstenotāju ieguvumi un padomi 

turpmāk: 

• nepieciešams liels daudzums pārtikas un dzeramā ūdens 

• VUGD iegūtās zināšanas - kā izkļūt no atvara 

• sagatavošanās darbi jāveic laicīgi (mēs to veicām) 

• brīvprātīgais darbs saliedē dalībniekus 

• karogu veidošanai nav vēlams izmantot krāsas flakonus, jo tas prasa jau esošas 

iemaņas; vajadzīgas rezerves karogu pamatnes, var izgatavot šablonus (mums bija) 

• plakātu pasākumam jāveido viegli uztveramu un ar maz informācijas 

 

 



Projekta īstenotāju ieguvumi un padomi 

turpmāk: 

• patīkami un veselīgi rītu iesākt ar rītarosmi 

• maz fotogrāfiju, jo dalībnieki baidījās par telefoniem 

• elektroierīces jāievieto noslēdzamos, ūdensnecaurlaidīgos iepakojumos 

• mantas, kas tiek ņemtas laivās, jāievieto atkritumu maisos un jāaizsien 

• apaviem un apģērbam jābūt vieglam, plānam 

• uzzinājām par tūrisma iespēju - motorizētu ūdens lapeni 

 

 



PROBLĒMAS, TO IEMESLI UN 

RISINĀŠANAS IETEIKUMI 



Problēmas, to iemesli un risināšanas ieteikumi: 

Problēma: Dalībnieku piesaistīšana 

Problēmas iemesli:  

● grūti piesaistīt jauniešus, jo pasākums ir 

bezmaksas 

● frāze “brīvprātīgais darbs” tiek pārprasta 

● plakāts nav pietiekami uztverams 

Ieteikumi turpmāk:  

• personīgi uzrunāt sev pazīstamus cilvēkus - 

potenciālos dalībniekus 

• jānorāda, ka brīvprātīgais darbs nav plānots 

ilgs un smags 

• plakātā jāietver mazāk informācijas, košākas 

krāsas 

 



Problēmas, to iemesli un risināšanas ieteikumi: 

Problēma: Neorganizētība laivošanas laikā 

Problēmas iemesli:  

● lielais dalībnieku skaits, rakstura un dzīvesveida atšķirības 

● pirms laivošanas nevienojāmies par organizatoriskajiem 

noteikumiem 

Ieteikumi turpmāk:  

• konkrēti laivu braucienam izvēlēties mazāku dalībnieku skaitu 

• pirms kāpšanas laivā vienoties, ka viss kolektīvs turas kopā 

 

 



Problēmas, to iemesli un risināšanas ieteikumi: 

Problēma: Apskates objektu apskatīšana 

Problēmas iemesli:  

● manāms attālums starp dalībnieku laivām 

● laika apstākļi 

● stāvi upes krasti 

 

Ieteikumi turpmāk:  

• veidot organizētāku komandas virzību 

• izstrādāt plānu B - kā aizstāt apskates objektu 

trūkumu 

Piebilde: Dalībnieki apgalvoja, ka vajadzība pēc 

apskates objektiem nebija liela, jo pati Abava šķita 

pietiekami skaista un interesanta 

 



KOPSAVILKUMS 
 

 

 

GALAMĒRĶIS: Rendas tilts 



Paldies par uzmanību!  


