
2022. gada Jauniešu iniciatīvu projektu konkursa rezultāti 

Nr.p.k. Projekta autors, nosaukums un kopsavilkums Piešķirtais 
finansējums 
(EUR) 

1. Krista Jansone, projekts “Dāvātprieks” 500 

Projekta mērķis ir atgādināt J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas 6. - 8. klašu skolēniem un skolas līdzpārvaldei, ka adventes 
laiks ir ne tikai dāvanu saņemšanas, bet arī dāvāšanas laiks. 
Organizējot dažādas darbnīcas, skolēni uzzinās, kā mājas apstākļos no dažādiem, varbūt pat nevajadzīgiem, materiāliem var 
pagatavot skaistas, mazas un mīļas dāvaniņas. Skolēni tiks iepazīstināti ar labdarības iespējām mūsu pilsētā un paši varēs doties 
dāvanas pasniegt gan pensionāriem un cilvēkiem ar invaliditāti, gan dzīvniekiem dzīvnieku patversmē. Nodarbībās iegūtās 
iemaņas skolēni varēs izmantot, lai pagatavotu dāvaniņas arī saviem tuviniekiem. Iespējams, šis projekts varētu pārtapt ikgadējā 
skolas tradīcijā. 

 

2. Alise Admidiņa, projekts “Staro, mana skola!” 500 

 Projekta mērķis ir saliedēt un stiprināt vietējo kopienu, radīt piederības sajūtu, nodrošinot daudzpusīgu un jēgpilnu brīvā laika 
pavadīšanu, svinot skolas simtgadi.  
Projekta ietvaros jauniešiem tiks radīta iespēja uzņemties atbildību par saturīgu pasākuma organizēšanu, bagātinot brīvā laika 
pavadīšanas iespējas. Skolas simtgades svētki tiks atklāti ar gaismas šovu un skolēnu meistarklasēm. Ikvienam pilsētas 
iedzīvotājam būs iespēja apmeklēt skolu, lai piedalītos skolēnu vadītajās meistarklasēs un pārsteigt skolu ar savu klātbūtni, tā 
jēgpilni pavadot darbdienas vakaru. Aktivitāšu klāsts būs daudzveidīgs un piepildīts un jebkurš apmeklētājs spēs atrast sev 
atbilstošāko nodarbi. 

 

3.  Kristers Tomsons, projekts “Sadarbojies, iesaisties un izkusties” 489 

 Projekta mērķis ir sadarbības stiprināšana starp Liepājas skolu pašvpārvaldēm. Apakšmērķis – izglītot un sagatavot pašpārvalžu 
jauniešus jaunajam mācību gadam, izmantojot mūsu veidoto grāmatžurnālu, kas palīdzētu skolām ikdienas dzīvē. 
Grāmatžurnāls jauniešiem kalpos kā ceļvedis dažādu saliedēšanās aktivitāšu veikšanai. Papildu tam, mūsu projekts nodrošinās 
ne tikai jaunu kontaktu izveidi, bet arī ļaus praktizēs vairākas no grāmatžurnālā minētajām aktivitātēm skolas ikdienas dzīvē un 
pasākumos. 

 

4. Elza Ozola, projekts “Mediju mākslas meistarklase” 500 

 Projekta mērķis ir realizēt neformālās mācīšanās, aktivitāšu pasākumu – radošo meistarklasi veco un jauno mediju jeb teksta un 
mediju mākslas sintēzi. Profesionāļu pavadībā izveidot radošu vidi, cilvēkresursu kolektīvu kopīgai sadarbībai nākotnē dažādu 
radošu projektu īstenošanai un kolektīvās masas izjūtai. 

 

5. Viktorija Fedosejeva, projekts “Ģenetīvs. KĀ?” 196 
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 Projekta mērķis ir skolu līdzpārvalžu sadarbības stiprināšana un jauniešu līdziesaiste. 
Projekta komanda uzskata, ka svarīgi ir gūt pieredzi no citiem jauniešiem. Iepazīties un izzināt viņu viedokli. Ilgu laiku mēs esam 
dzīvojuši savā vidē. Tāpēc ir jāpaskatās apkārt, jāiepazīstas, jāveido jauna sadraudzība, kurā mēs ne tikai iegūsim jaunu pieredzi, 
bet iepazīsim jaunu vidi, runāsim latviešu valodā, iegūsim jaunus draugus – latviešus. Bet kā? Darot! Tāpēc vēlamies ar šī 
projekta palīdzību iepazīties ar citu skolu skolēnu pieredzi – kā kļūt par sadarbības partneriem skolotājiem, kā būt pilsoniski 
aktīviem, kā nepagurt. Un svarīgi – iegūsim jaunus draugus! 

 

6. Ance Pakalniņa, projekts “Ziemassvētku noskaņojuma deva” 390 

 Projekta mērķis ir saliedēt 7.-9. klašu skolēnus, kā arī palīdzēt 7. klašu skolēniem vairāk iejusties skolā, pavadot kvalitatīvu laiku 
Ziemassvētku noskaņās, piedaloties dažādās radošās aktivitātēs. 
Decembrī 7.-9. klašu skolēniem būs pasākums saistībā ar Ziemassvētkiem. Pasākuma laikā skolēni piedalīsies dažādās darbnīcās 
un aktivitātēs, piemēram, taisīs ziemassvētku rotājumus un dāvanas, ceps piparkūkas un pīrādziņus, skatīsies Ziemassvētku 
filmas, kā arī ieviesīs skolā Ziemassvētku noskaņojumu. Pēc nedaudz mierīgajām aktivitātēm, būs iespējams nedaudz padziedāt 
un padejot pie Ziemassvētku dziesmām diskotēkā. Pēc visa izdarītā skolēni pavadīs nakti skolā, un no rīta ar sporta skolotāja 
palīdzību sportiski iesāks dienu. Aktivitātēs iesaistīsies skolotāji, kuri palīdzēs uzturēt kārtību un drošību. 

 

7.  Pelageja Andrijanova, projekts “Bokss un teātris – skatuves cīņas pamati” 400 

 Projekta mērķis ir iepazīstināt jauniešus ar skatuves cīņas pamatiem un principiem, apgūt un skatuves mākslā izmantot jaunas 
prasmes. Apgūtās prasmes tiks izmantotas, uzvedot jaunu teātra izrādi, kas būs veltīta skolas 30 gadu jubilejai. 
Izrādē būs iekļauti horeogrāfiski risinājumi, kas no aktieriem prasa fizisku sagatavotību un skatuves cīņas pamatu iemaņas, 
tāpēc projektam būs piesaistīts sertificēts boksa treneris. 

 

8.  Ieva Poškus, projekts “Latvija un kino” 350 

 Projekta mērķis ir veicināt skolēnos patriotismu un piederības sajūtu, vienlaikus padziļinot zināšanas un izpratni par Latvijas 
vēsturi, kultūru, kino un literatūru. 
Projekta ietvaros novembrī, atzīmējot Latvijas valsts svētkus, plānots noskatīties vairākus latviešu kinodarbus, kā arī organizēts 
galda spēļu vakars, kura pamatā būs zināšanu bagātināšana par Latviju. Galda spēles, projektam noslēdzoties, būs pieejamas 
ikvienam skolēnam skolas atpūtas telpā. 

 

9. Arīna Puzanova, projekts “Skolas stūrītis jēgpilnai laika pavadīšanai” 418 

 Projekta mērķis ir veicināt Liepājas 3.pamatskolas skolēnu iesaistīšanos aktivitātēs, kas sekmēs skolēnu aktīvu līdzdalību skolas 
dzīves organizēšanā un veselīgu fizisko aktivitāšu paaugstināšanā. 
Projekta ietvaros tiks iegādāti un skolā izvietoti novusa galdi, kas būs brīvi pieejams jebkuram skolēnam, lai lietderīgi pavadītu 
laiku starp stundām vai pēc stundām. Plānots organizēt arī skolēnu novusa turnīrus. 
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10. Alise Kņūtiņa, projekts “Liepājas piekrastes un ostas izzināšana” 500 

 Paplašināt zināšanas par zvejniecību Baltijas jūrā, par mūsu Liepājas ostas attīstību un pilnveidošanos, kā arī iepazīt dažādas 
zivju sugas, kas mīt Baltijas jūrā. 
Projekta ietvaros plānots noklausīties vēsturisku stāstījumu par zvejniecību, zvejniecības kuģiem un Liepājas ostas vēsturi. 
Doties izbraucienā pa Baltijas jūru ar vēsturisku kuģi, pašiem pagatavot Baltijas jūras zivis. Dalīties ar projekta rezultātiem un 
iepazīstināt citus jauniešus ar šāda veida projektiem. 

 

11. Rodrigo Viktors Vītols, projekts “Sporto un esi aktīvs!” 257 

 Projekta mērķis ir popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, veicināt Liepājas jauniešu fizisko un garīgo attīstību, kā arī 
organizēt un rādīt pieejamus apstākļus sporta nodarbībām visām iedzīvotāju grupām, neatkarīgi no to sportiskās sagatavotības 
un to vecumu. 
Projekta ietvaros plānots ielu vingrotāju paraugdemonstrējums un pieredzes stāsti, kā arī tiks organizēta sacensību stafete, kurā 
ikviens jaunietis varēs piedalīties, izmēģinot savu spēku, veiklību un izturību dažādos stafetes elementos. 

 

 


