
ES programmas „Jaunatne darbībā” finansiāli atbalstītais jaunatnes iniciatīvu projekts „Lēciens iespējās!” 

ir nonācis finiša taisnē! 

 

ES programmas „Jaunatne darbībā” finansiāli atbalstītais Alūksnes Bērnu un jauniešu centra jauniešu kluba „The OTHERS” īstenotais 

projekts „Lēciens iespējās!” ir vairāku jauniešu cītīga un neatlaidīga darba auglis, kas vairāku mēnešu garumā tika izlolots un nu ir pienācis 

noslēgumam. Projekta idejas pamatā bija jauniešu prasmju un zināšanu pilnveidošana, jaunas pieredzes un jaunu iespaidu iegūšana.  

 

Projekta mērķis – veicināt jauniešu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē un Eiropas pilsonības izzināšanā, nodrošinot Alūksnes pilsētas un 

novada iedzīvotājiem daudzveidīgu un kvalitatīvu aktīvās atpūtas pieejamību, veicinot iedzīvotāju interesi par radošām aktivitātēm, ģimenisku 

atpūtu un veselīgu dzīves veidu.  

Uzdevumi: 

1) iesaistīt Alūksnes pilsētas un novada jauniešus visos projekta posmos un aktivitātēs; 

2) veicināt jauniešu izpratni par Eiropas pilsonību un savu vietu tajā;  

2) veicināt Alūksnes pilsētas un novada iedzīvotāju praktisko prasmju pilnveidošanu un radošumu, piedāvājot darboties dažādās 

darbnīcās; 

3) veicināt fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida nozīmīgumu sabiedrībā;  

Darbojoties vairāku mēnešu garumā tika izzināti pasākumu organizēšanas noslēpumi, apgūta režija, reklāma, apskaņošana, finansējuma 

piesaiste, projektu rakstīšanas un jaunu ideju ģenerēšana veidi, kā arī satikti dažādi cilvēkiem un iepazīti vairāki motivējoši pieredzes stāsti.  

Projekta ideja un aktivitātes tika pakārtotas tā, lai noslēgumā jauniešiem rastos plašāks ieskats pasākumu īstenošanas norisē un 

noslēgumā – izveidots „Zaķu skrējiens”, kura moto bija „lēciens”, tāpēc visu īstenoto aktivitāšu pamatā bija lēciena ideja.  

Sākot no februāra notika iknedēļas jauniešu kluba „The OTHERS” otrdienu tikšanās ABJC telpās un tika veidots skrējiena scenārijs, 

gatavotas individuālā un grupu skrējiena aktivitātes, veidota starpkultūru pēcpusdiena, kuras laikā visus interesentus aicināja ielūkoties dažādu 



tautu atšķirīgajās Lieldienu tradīcijās, kuras tika prezentētas arī Liepnas internātpamatskolā un Pededzes pamatskolā. Notika arī dažādas radošās 

darbnīcas, kuru laikā jaunieši iepazina filcēšanu, izveidojot zaķus, kas tika pasniegti „Zaķu skrējiena” īpašākajiem dalībniekiem. Tika veidoti 

tērpi skrējiena organizatoriem, veidoti foto stūrīša atribūtu un foto siena. Interesanta pieredze bija „Zaķu skrējiena” video reklāmas izveide, 

sākot ar scenārija plānošanu un noslēdzoties ar video materiāla izveidi. Tika izveidota iesildīšanās aktivitāte skrējiena dalībniekiem, gatavoti 

priekšnesumi, kā arī citi svarīgi darbi, kas 1. aprīlī noslēdzās ar „Zaķu skrējienu” un sniegputeni.  

„Zaķu skrējiens” sapulcināja ne mazums cilvēku, gan lielus, gan mazus, brašus un mērķtiecīgus lēcējus un aicināja vienoties kopīgā 

individuālajā un grupu, ģimeņu skrējienā, kuru laikā veikto uzdevumu moto bija „lēciens”! Skrējiena dalībnieki tika aicināti būt veselīgiem, 

drosmīgiem, radošiem un spēt uzdrīkstēties, jo tieši uzdrīkstēšanās bija „Zaķu skrējiena” dalībnieku vienojošais elements. Pasākuma laikā tika 

piedāvātas dažādas radošās darbnīcas, piemēram, ausu veidošana, sejas apgleznošana, u.c. Norisinājās tradicionālā olu ripināšana un šūpošanās. 

Pārsteigums visiem bija – batuts!  

Projekta noslēgumā tika izveidota foto izstāde no „Zaķu skrējiena” foto mirkļiem.  

Šis projekts bija nenovērtējama pieredze jauniešu kluba biedriem un to draugiem, kas iesaistījās dažādu aktivitāšu īstenošanā.  

 

"Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt 

atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu." 


