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 Nometnes « Izdzīvošanas skola» ar NBS līdzdalību no 
2003. gada u.c. nomteņu programmas 

 Bērnu un jauniešu radošā apvienība  

   « Opā-Opā» (no 2003. gada) 

 Programma riska jauniešu integrācijai darba tirgū 
(2008.),    integrācijas projekti bērniem un jauniešiem 
(2009.,2011.,2013.,2014.), 

 Saskarsmes veicināšanas programma (2014.), 

 Radošā iniciatīvu centra izvedošana (02.2015.) 



 Ilglaicība - pastāvīgs kontakts un sadarbība 

 Pēctecība 

 Regularitāte darbību plānošanā un realizācijā 

 Resursu apmaiņa 

 Pieņemšana 

 Iniciatīvas atbalstīšana 



 Drāmas, mākslas, kustību un mūzikas terapijas metodes, 
teātra uzvedumu un pasākumu veidošana (radošs 
projekts ar rezultātu) 

 Nometnes un pārgājieni 

 Nodarbības (Sociālās spēles, grupu darbi un diskusijas, 
kino vakari u.c.) 

 Saskarsmes treniņi un interaktīvi semināri 

 Brīvprātīgais darbs projektos 

 





• Programma DARI  ir kā māja, ko mēs būvējam 
kopā. To būvējot mēs dāvājam citiem prieku 
(Laura) 

• No sākuma bija maza sēkla,  te sāka augt 
(Vitālijs) 

• Izaugsmes iespējas caur dažādiem treniņiem, 
nodarbībām un uzdevumiem (Madara) 

• Programma, kas man deva citu dzīvi un 
pamainīja mani uz labo pusi, deva man cilvēkus, 
ar kuriem patīk veidot attiecības (Ļoha) 



• Man Dari ir kā ģimene un es visus mīlu, jo mēs 
esam kopā jau  8 mēnešus! (Ņikita) 

• Dari man viss patīk. Tur ir labi cilvēki, ar kuriem 
var parunāt, man tur nāk arī draugi. Tur ir jautri, 
un ja kas ir noticis, tur palīdzēs. (Ringolds) 

• Attiecības  ar labiem cilvēkiem. (Nikolajs) 

• Es varu pastāstīt visu – problēmas un to, kas ar 
mani šodien ir noticis. Mēs esam liela ģimene jau 
8 mēnešus!!! Man ir liels prieks, ka esmu te 
nonākusi (Milēna) 

 

 

 

 

 



• Palīdz netaisīt tik daudz muļķības (tikai mazliet). 
Ir ļooooti jautras nometnes. Te es atradu savu 
labāko draugu, kurš mani aizveda uz labo pusi. 
Bija prieks sadarboties ar lielāko daļu no visiem 
(Mārcis) 

• Tā ir labākā vieta, kur es esmu bijis. Satiku jaunus 
un foršus draugus (Matīss) 

• Projekts DARI... Te es iepazinos ar jauniem 
draugiem un man parādījās jaunas attiecības, un 
par to man ir liels prieks. Projekts mani iemācīja 
būt stiprai un pārliecinātai (Lalla) 



Programmas ilgums : 8 mēneši  

no 01.10.2016. - 31.05.2017. 

Programmas mērķis - nodrošināt pusaudžiem / 
jauniešiem ar uzvedības un saskarsmes grūtībām un 
viņa piesaistes personām psihosociālu atbalstu, lai 
mazinātu uzvedības un saskarsmes grūtības un to 
izraisītās sekas. 

Mērķa grupa - 15 pusaudži/jaunieši vecumā no 13-18 
gadiem un viņu atbalsta/piesaistes personas 



Resilience - personības dzīvesspēks, spēja tikt 
galā ar traumu. Ļauj traumu pārvērst par 
pakāpienu, uz kura pakāpties, lai tiktu pāri . 
Pieeja ļauj ieraudzīt  savus spēka punktus, kas 
radušies  citādi paskatoties  uz traumu. 





VESELĪBU 

DROŠĪBU 

??? 

VESELĪBU 

SOCIĀLO 

DARBU 

IZGLĪTĪBU 

KULTŪRU 





• skolas kavējumu epizodes un motivācijas mācībām trūkums ( nepilda 
mājas darbus, vājas sekmes ( periodiska nesekmība vai neattestēti 
mācību priekšmeti), 

• saskarsmes grūtības ar vienaudžiem un/vai autoritātēm (strīdi un/vai 
kautiņi ar klasesbiedriem, rupja un/vai izaicinoša izturēšanās pret 
pieaugušajiem-skolotājiem, palīdzošajiem speciālistiem, vecākiem), 

• emocionāla labilitāte ( vāja paškontrole, spējas emocionālas 
reakcijas,impulsīva rīcība, emociju izreaģēšana darbībā), 

• Sociālajā anamnēzē emocionālas vai fiziskas vardarbības pieredze, 

• Pazemināta motivācija ( stabilu interešu un mērķa trūkums), 

• Pusaudzim ir vismaz viena atbalsta/ piesaistes persona, kura ir motivēta 
un spēj sadarboties ar programmas speciālistiem un kurai nav ar 
atkarības ( regulāra  alkohola un narkotisko vielu lietošana, 
datoratkarība, azartspēļu atkarība). 



• Grupas saliedēšanas nometne (3 dienas) 

• Radošas nodarbības grupā (Interaktīvās saskarsmes/dzīvesspēka 
psiholoģijas; nevardarbības filozofijas/izdzīvošanas prasmju; laikmetīgās 
dejas/kustības brīvības; radošās 
pašizpausmes/mūzikas/drāmas/kino/mākslas)  

• Psihoterapijas sesijas  

• Sociālā darbinieka konsultācijas  

• Speciālistu (narkologa, ginekologa, karjeras konsultanta, speciālā 
pedagoga u.c.) konsultācijas pēc vajadzības ) 

• Mentoringu  

• Starpinstitucionālo sadarbību (starpinstitucionālas tikšanās pakalpojuma 
sniegšanas laikā)  

• Nodarbības pusaudzim kopā ar vecāku (32 nodarbības x 3 stundas) 



• 8 radošo nodarbību stundas nedēļā 

      (otrdien (2), piektdien(2), sestdien (4)) 

• Katru otro nedēļu nodarbība kopā ar vecāku 3 stundas  

      (trešdien) 

• Psihoterapeita, sociālā darbinieka u.c. speciālistu 
konsultācijas (biežums pēc nepieciešamības) 

• Mentora pakalpojums (biežums pēc nepieciešamības) 

• Starpinstitucionālā sadarbība  

     (biežums pēc  nepieciešamības) 



Grupas 
process 

Attīstošie 
pasākumi, kas 

veicina 
piesaisti 

Akcents uz 
individuālo 

darbu 

Sociālā darba specifika- attiecību  izveidošana  
un mentorings  dzīvesvietā; vietā, kur jaunietis 

tusē, konsultēšana ārpus kabineta 

Darām kopā, ejam, piedzīvojam, stiprinām 
attiecības un  uzticēšanos 

Telpa un vide, kur es varu sastapties ar citiem, 
redzēt sevi no malas, trenēties attiecību veidošanā, 

pārbaudīt savas iespējas un robežas, saņemt 
atgriezenisko saiti,  radoši izpausties 



• Sociālais darbinieks 

• Psihoterapeits 

• Psihologs 

• 4 nodarbību vadītāji (interaktīvās saskarsmes; 
dzīvesspēka un nevardarbības filozofijas; laikmetīgās 
kustības un improvizācijas; radošās pašrealizācijas), 

• 5 mentori, 

• 5 brīvprātīgie jauniešu līderi- mentoru palīgi, veido 
saturošo vidi grupu darbos 

• Supervizors 







• 2 nometnes: Ziemas treniņš- nometne “ Iedrošinies 
Darīt!” ( 3 dienas), Pavasara nometne “ Notici Darot!”  ( 
5 dienas) 

• Noslēguma pārgājiens/laivu brauciens “Ieguvumi 
Darot!” ( 3 dienas) 

• Ģimenes ekskursija/pikniks 

• Pieredzes apmaiņas dienas un pasākumi ( sadarbība ar 
Radio Marija Latvija, biedrību “Latvijas 
Kinematogrāfistu savienība”, reperiem Reiks un Deniss,  
NBS Rekrūtēšanas un Atlases centru, u.c.) 











 

• Pozitīva saskarsme un paškontrolētāka uzvedība ( 
t.sk. mazāk pāri darījumu citiem) 

• Pārbaudītas spējas un  jaunas iespējas ( ir 
motivācija sadarboties , interese attīstīt savas 
spējas) 

• Apzinātāki konflikti ( attiecību konflikti ģimenē un 
skolas vidē, veicinātas risinājuma iespējas  u.c.) 

• Uzlabojušās prasmes sadarboties, darboties 
komandā/vienaudžu vidē, palīdzēt viens otram 

• Veicināta spēja kritiski izvērtēt sevi 

 



 




