
Iesaisties projektā jauniešiem “PROTI un DARI!” 

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā algotu 

darbu, neapgūsti arodu pie amata meistara un neesi reģistrēts Nodarbinātības 

valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, piesakies atbalstam Eiropas Sociālā 

fonda finansētā projektā "PROTI un DARI!", Nr. 8.3.3.0/15/I/001. 

 

Projekts "PROTI un DARI!" ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītam jaunietim 

tiek sniegts individuāls, tieši viņam domāts atbalsts. Balstoties uz jaunieša prasmēm, 

interesēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām jaunietim tiek izstrādāta 

individuālo pasākumu programma, piedāvājot piemērotus atbalsta pasākumus, kas var 

ietvert tādas aktivitātes kā neformālās un ikdienas mācīšanās, speciālistu konsultācijas 

(psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu), dalība 

pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgais 

darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un 

projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos 

iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara, iesaiste vietējās 

sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti. 

Katrs jaunietis, īstenojot savu individuālu pasākumu programmu, var tikt iesaistīts 

projektā līdz 9 mēnešiem. 

 

Lai īstenotu mērķa grupas jaunieša individuālajā pasākumu programmā plānotos 

atbalsta pasākumus vēl veiksmīgāk un sasniegtu izvirzītos mērķus, katru jaunieti 

ikdienas gaitās atbalsta programmas vadītāji un mentori.  

Jaunieša ieguvumi piedaloties projektā: 

 regulārs individuāls mentora atbalsts (vismaz 20 stundas mēnesī), kas ietver 

jaunieša regulāru motivēšanu sekmīgi pildīt individuālo pasākumu programmu, 

veicinot mācīšanās mērķu sasniegšanu, 

 individuālas konsultācijas, iesaistoties dažādās individuālajā pasākumu 

programmā paredzētās aktivitātēs, 

 neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes, 

 speciālistu konsultācijas, 

 dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), 

 brīvprātīgā darba aktivitātes, 

 iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un 

projektos, 

 ekskursijas uz uzņēmumiem vai īslaicīga prakse uzņēmumā (aktivitātes 

profesijas specifikas iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju 

vai apgūt arodu pie amata meistara), 

 iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs. 

Aicinām jauniešus, kuri atbilst projekta kritērijiem un vēlētos veicināt pozitīvas 

pārmaiņas savā dzīvē, informēt Gitu Tauriņu tālr.:28835821, 

gita.taurina@durbe.lv, līdz 14.aprīlim un  uzzinātu plašāk par iespēju piedalīties 

projektā "PROTI un DARI!". 


