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Jauniešu neformālās izglītības apmācības  
“Ciemos pie Dullā Dauka” 

 
Informatīvais materiāls 

 
Apmācību laika periods: 6.07.2022. -10.07.2022. 
Apmācību vieta: Ogres novada Meņģeles pagasts 

 
Dalība visā projekta, t.sk. apmācībās ir bez maksas.  
Apmācībās tiks nodrošināta ēdināšana, dzīvošana, transports, nepieciešamie materiāli.  
 
Pieteikuma anketa: https://forms.gle/13nTGWibyBwWiA6i9  
Lūgums pieteikties līdz 27.06.2022. (pirmdiena)! 

Vietu skaits ir ierobežots. 
 
Projekta ideja: 

Ogres novada Meņģeles pagastā dzimis un bērnības gaitas pavadījis stāsta par zinātkāro zēnu Dullo Dauku 
autors – rakstnieks Sudrabu Edžus. Dullajam Daukam ir nerimstošā vēlme izzināt - kas ir aiz horizonta un vai 
zeme ir apaļa? Dullais Dauka šajā projektā tiek akcentēts tādēļ, ka mēs ticam, ka katrā jaunietī ir paslēpies tēls 
Dullais Dauka, kas vēlas izzināt, būt pieņemts, lai cik atšķirīgs nebūtu. Šis projekts būs brīnišķīga iespēja 26 
Latvijas un Ukraiņu jauniešiem nepazaudēt savu Dullu Dauku, bet tiekties izzināt sevi un apkārtni. 
Projekta mērķa sasniegšanai plānots izmantot atslēgas vārdu - kultūra gan kā metodi, gan vidi/telpu/vietu, gan kā 

darbību (ceļojums/tūre), gan simboliskā nozīmē, t.sk. jaunieši kā kultūras daļa, kas apzīmē atsevišķu indivīdu, 
grupu un sabiedrību kopumā. 
 
Saskaņā 2022. gadā izsludināto Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (turpmāk – JSPA) atklāto projektu 
konkursu “Atbalsts iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā”, biedrībai “Move up” tika 
apstiprināts projekts “Jaunieša kulTŪRE” pieteikums (Nr. VP2022/1-40). 
 
Projekta mērķis: 
Projekta virsmērķis ir veicināt jauniešu no Ukrainas ar ierobežotām iespējām (bēgļu/migrantu) iekļaušanos 

Latvijas sabiedrībā, īpaši vietējā kopienā Ogres novadā, veicināt kultūras dažādību izpratni, toleranci un iecietību 
un sekmētu jauniešu aktīvo līdzdalību. 
 
Visa projekta aktivitātes: 
Projekta ietvaros tiks īstenotas dažāda veida aktivitātes, caur kurām tiks attīstītas jauniešu attieksmes, 

zināšanas un prasmes iekļauties un tikt iekļautiem vietējā kopienā, līdzdarboties, veicināta jauniešu savstarpējā 
tolerance un iecietība: 

1. Apmācības “Ciemos pie Dullā Dauka” – no š.g. 6. - 10. jūlijam Meņģeles pagastā; 
2. Ceļojošā izstāde Ogres novada pagastos - 18.07. - 18.08.2022. Ogres novadā; 
3. Labo darbu hakatons - 05.08.2022.(datumi var mainīties) online vidē; 
4. Labo darbu realizēšana - 8.08.-12.08.2022. pēc izvēles. 

 
Mērķa grupa: 
Projekta tiešā mērķauditorija ir jaunieši vecumā 13-18. gadiem. Kopā 26 pers. -> jaunieši ar kultūru atšķirībām. 

Projektā plānots iesaistīt tieši Ogres novada jauniešus:  
1. Ogres novadā uzņemtos bēgļu jauniešu no Ukrainas (13pers.);  
2. Latvijas jauniešus no Ogres novada lauku teritorijām (mazākiem un attālākiem pagastiem) (13pers.). 
 
Projektu īstenotāji: 
 
I Biedrība “Move up” (kādreiz saukta par biedrību “CHEESE”) ir dibināta jau 2010. gadā. Organizācija gadu 

laikā ir augusi un attīstījusies un no jauniešu apvienības, kas tika izveidota, lai spētu ņemt dalību “Youth in Action” 
programmas aktivitātēs, tā ir izaugusi par reģionālu jaunatnes organizācija, kas veicina jauniešu līdzdalību 

lēmumu pieņemšanā, veidojot pasākumus neformālās izglītības jomā, sniedzot jauniešiem informāciju, kas 
nepieciešama, lai sasniegtu plašāku redzējumu par jauniešu iespējām vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī. 
Organizācijas mērķi ir nodrošināt jauniešiem iespēju apgūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un 

kompetences; līdzdarboties jaunatnes jomas attīstībā un neformālās izglītības popularizēšanā nacionālā un 
reģionālā līmenī, nodrošinot jaunatnes jomas interešu aizstāvību, konsultācijas un izglītojošu pasākumu rīkošanu 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Me%C5%86%C4%A3eles_bazn%C4%ABca
https://forms.gle/13nTGWibyBwWiA6i9
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un koordinēšanu; ielu un mobilā jaunatnes darba attīstības veicināšana vietējā un nacionālā līmenī; veicināt 
sadarbību starp jaunatnes un izglītības jomā iesaistītajām biedrībām Latvijā un Eiropā; vietējās pilsoniskās 
sabiedrības sadarbības un labklājības celšana. 
 
II Kā sadarbības partneris projektā izvēlēta vietējā organizācija biedrība “MĒS attīstībai” (darbojas Ogres 

novada Meņģeles pagastā) - dibināta 2013. gadā ar mērķi veidot aktīvu pilsonisko sabiedrību, veicināt un atbalstīt 
sabiedrības iesaistīšanos vietējās lauku teritorijas attīstībā, lai uzlabotu dzīves kvalitāti laukos, sadarboties ar 
valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, lai iesaistītu sabiedrību lēmumu pieņemšanas procesā, kā arī 
iesaistīties projektos, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus mērķu 
sasniegšanai. Biedrībā līdzdarbojas kopumā līdz 12 personām vecumā no 25+. 
Līdz šim biedrība īstenojusi dažādus vietējai sabiedrībai nozīmīgus projektus (piemēram, informācijas stends un 
Meņģeles kartes izveide, uzstādītas dvīņu šūpoles, Meņģeles pieturas un Meņģeles norādes atjaunošana), kā arī 
regulāri iesaistījusies sabiedriskās dzīves aktivitātēs - dažādu kultūras un sporta pasākumu organizēšanā 
(piemēram, “Meņģeles sporta svētki”, muzeju nakts pasākumi, labdarības koncerti baznīcā, Meņģeles estrādē). 
Tāpat biedrība veicina pilsonisko līdzdalību, veicot iedzīvotāju aptaujas un organizējot iedzīvotāju sapulces. 
Ļoti aktuāli biedrībai ir veicināt tieši jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un sabiedriskajā 
dzīvē, tāpēc biedrībai ir ļoti cieša sadarbība ar vietējo skolu, (piemēram, organizēts skolēnu ideju konkurss 
“Varam, jo darām!”, sniedzot mentora atbalstu un finansējumu ideju īstenošanai, organizējot konkursu „Gada 
balva par sasniegumiem mācībās” un nodrošinot mācību braucienus uz Igauniju un Lietuvu, īstenots 
infrastruktūras projekts - basketbola grozu atjaunošana, kā arī sniegts līdzfinansējums pirmsskolas mācību 
materiālu iegādei u.c.). 
 
Apmācību valoda: apmācības notiks mijiedarbojoties latviešu, krievu un angļu valodai. 
 
Dzīvošana: 

Programmas aktivitātes tiks īstenotas Meņģeles pagasta teritorijā, bet naktsmītne būs Meņģeles tautas namā. 
Būs kopēja telpa, kas tiks nodalīta zēniem no meitenēm. 
Pieejamas dušas. 
Nakšņošana: 

 Ukraiņu jauniešiem būs kempinga gultas un guļammaisi. 

 
 Latvijas jauniešiem jāņem līdzi matracis un guļammaiss (iespēju robežās tiks nodrošināts),  

 Jaunieši no Meņģeles, ja vēlas, var doties nakšņot mājā. 
 
Līdzi jāņem:  

 Ērti apavi un apģērbs aktivitātēm iekšā un ārā; 

 Mugursoma (ja ir); 

 Peldlietas: dvielis, čības, peldkostīms; 

 Personiskās higiēnas lietas (zobbirste, zobupasta, dvielis, mazgāšanās līdzekļi utt.); 

 Ja vēlas: spēles, suvenīrus, tradicionālās lietas... 
 
Apmācību laikā tiks fotografēts un filmēts, materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām. 

 
Kontaktpersona: 

Agnese: +371 26314619 (agnese.jankuna@gmail.com) 
Einārs: +371 29854280 (Einars.deribo@gmail.com)  
Laine (komunikācija ar Ukraiņu jauniešiem): +371 26662294 (laine.paupere@gmail.com)  
 

 
 

UZ TIKŠANOS! 
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APMĀCĪBU PROGRAMMA 

 
1. diena (trešdiena) 

06.07.2022 
2. diena (ceturtdiena) 

07.07.2022 
3. diena (piektdiena) 

08.07.2022 
4. diena (sestdiena) 

09.07.2022 
5. diena (svētdiena) 

10.07.2022 

8:00- 9:00 

Ukraiņu jauniešu izbraukšana 
(vieta un laiks tiks precizēts) 

Brokastis Brokastis Brokastis Brokastis 

10:00 

Ārā dzīves aktivitātes 

pārgājiens un laivu brauciens 
(pusdienas brīvā dabā) 

 

Radošās mākslas darbnīcas Radošās  mākslas darbnīcas 

Noslēgums un 
izvērtēšana 

11:00 Kafijas pauze 

12:00 Ierašanās Meņģelē un iekārtošanās 
Gatavošanās 

prombraukšanai 

12:30 Pusdienas Pusdienas Pusdienas Pusdienas 

13:00 Iepazīšanās, saliedēšanas aktivitātes Radošās mūzikas darbnīcas 
Gatavošanās radošajam 

vakaram 
Došanās mājup 

16:00 Kafijas pauze Kafijas pauze Kafijas pauze  

16:30 Komandas darbs Radošās mūzikas darbnīcas Gatavošanās radošajam 
vakaram 

17.30 Dienas izvērtēšana Dienas izvērtēšana Dienas izvērtēšana 

18:00 Vakariņas Vakariņas Vakariņas Vakariņas 

19:00 Kultūras vakars Brīvais laiks: spēles utt. Pidžammu ballīte 
Radošais vakars un danču 

vakars 


