
IDEJU 
STROPS

BITES, TĀPAT KĀ MĒS, DZĪVO VIENOTĀ  
ĢIMENĒ – BIŠU SAIMĒ. MĒS ESAM NOZĪMĪGI, 
VARAM VEIDOT LABĀKU VALSTI, EIROPU  
UN PASAULI. 

INFORMĒ, IESAISTA, IEDVESMO 
UN ATBALSTA PEDAGOGUS

“Ideju strops” top projektā “DemokrātiJĀ”. Projekta 
mērķis ir stiprināt demokrātijas kultūru Latvijas 
skolās. Ikviena izglītības procesā iesaistītā JĀ! 
demokrātiskai un cieņpilnai apziņai, stājai un sazi
ņai klasē, skolā, pilsētā, valstī ir mūsu nākotnes 
pamats. Saki arī savu JĀ! 

Projektu ”DemokrātiJĀ” finansē Islande, Lihten
štei na un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas gran
tu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Pro jektu 
īsteno biedrība “Eiropas Kustība Latvijā” sadar
bībā ar Fondu atvērtai sabiedrībai “DOTS”.

3/2021

DEMOKRĀTIJAS 
STIPRINĀŠANA 

SKOLĀ
AKTUALITĀTES 
1.
“Ideju banka” – iesaki, kā stiprināt demokrātijas kultūru skolā! 
Demokrātijas kultūra skolā izpaužas VISU izglītības procesā 
iesaistīto vēlmē un spējā aktīvi līdzdarboties procesos, kas 
viņus ietekmē. Demokrātijas kultūras atslēgas vārdi ir sadarbība, 
līdzatbildība, kolektīvi lēmumi. Vai skolēni, skolotāji, vecāki var 
ietekmēt būtiskus lēmumus skolā? Kādi līdzdalības mehānismi 
darbojas? 
Ja tev ir ideja, kā stiprināt demokrātijas kultūru skolā, iesniedz 
to “Ideju bankā” 
Iesniegtā ideja ir Tavs DemokrātiJĀ Latvijas skolās! 

2.
Kursi “DemokrātiJĀ: Gudrība” (4 h) – piesakies!
Kursos tiks pilnveidota izpratne un zināšanas par demokrātisku 
izglītības procesu un pilsoniskās lietpratības stiprināšanu mācī bu 
saturā un pieejā. Kursu norises laiki izvēlei: 20., 22., 27., 29. aprīlis. 

3.
“Eiropas eksāmens” 7., 8. un 9. maijā 
www.esmaja.lv
Katru gadu, atzīmējot Eiropas dienu, arvien 
vairāk skolēnu un pieaugušo piedalās tieš
saistes testā – pa gā jušajā gadā dalībnieku 
skaits pārsniedza 30  000. Eiropas eksā  menu šogad raksturo 
vārdi REDZI, DZIRDI, UZZINI, IZPROTI, mudinot pilnveidot zinā
šanas un izpratni, kļūt aktīvākiem, kopā veidot Latviju un Eiropas 
Savienību. Sīkāk par Eiropas eksāmens. 
Šogad Eiropas eksāmenā var piedalīties jau no 1. klases. Skolas 
iepriekšēja reģistrācija Eiropas eksāmenam nav obligāta, bet 
sniedz daudzas priekšrocības. Reģistrē skolu! 

4.
Konkurss 9.–12. klašu skolēniem “Es zinu visu!”
Lai veicinātu zināšanu sabiedrības veidošanos Latvijā, mākslas 
galerija “Art Platz” sadarbībā ar vēstures skolotāju Edgaru 
Bērziņu aicina 9.–12. klašu skolēnus individuāli vai ar ģimenēm 
piedalīties attālinātā erudīcijas konkursā “Es zinu visu!”. Kon
kurss notiek ZOOM vidē, tam ir plānoti 10 pusfināli un fināls. 
Komandas sacentīsies zināšanās un erudīcijā par 25 tēmām (ar 
tēmu sarakstu var iepazīties “Art Platz” mājaslapā).
Erudīcijas konkurss notiek katru otro trešdienu.  
Konkursa norisei var sekot līdzi 
galerijas “Art Platz” Youtube kanālā.  
Lai pieteiktos dalībai, ir jāaizpilda 
elektro niska pieteikuma anketa.  
Pirms anketas aizpildīšanas aici nām 
iepa zī ties ar konkursa nolikumu.
Ja jums ir jautājumi, aicinām 
sazināties, raks  tot epastu uz  
artplatz.office@gmail.com. 

7., 8., 9. maijs
www.esmaja.lv

7., 8., 9. maijs
www.esmaja.lv

7., 8., 9. maijs
www.esmaja.lv

7., 8., 9. maijs
www.esmaja.lv

JĀ!

JĀ!

https://www.surveymonkey.com/r/7WLXV2D
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTuaxU6n4EeS6m85q6Zc2X4vJScC_iksO7V5XRfMAlDLTIJg/viewform 
http://www.esmaja.lv
https://esmaja.lv/lv/projekti/eiropas-eksamens/aktuali
https://eksamens.eu/registracija/
http://platzkart.info/lv/calendar/erudite.php
https://www.youtube.com/channel/UCYv3kw2v_2yKizgABNaqE_w/videos
https://www.youtube.com/channel/UCYv3kw2v_2yKizgABNaqE_w/videos
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctvkNWbRxGQSQ_Vz-FIjC2u63q7DHAu8y_DCgGjtngCFzdqA/viewform
https://drive.google.com/file/d/1-_S8Ncn_tIOtN5zxMiy1eWiJjuon-vtr/view
https://drive.google.com/file/d/1-_S8Ncn_tIOtN5zxMiy1eWiJjuon-vtr/view
http://artplatz.office@gmail.com


MATERIĀLI DARBAM KLASĒ 
Resursi un idejas
Šajā “Ideju stropā” esam apkopojuši dziesmas par demokrātiju, brīvību un citām nozīmīgām vērtībām, kas izmantojamas, 
tuvojoties Demokrātijas nedēļai. Dziesmas mācību procesā var izmantot gan skolēnu klausīšanās prasmju pilnveidei, gan 
tēmas un diskusijas ievadā, gan radošu uzdevumu veikšanai. Dažas idejas:

 ¥ Skolēni saņem dziesmas tekstu, kurā izlaisti konkrēti vārdi. Uzdevums – saklausīt tekstā izlaistos vārdus. Ja teksts ar 
izlaistajiem vārdiem tiek rādīts uz ekrāna (klasē vai tiešsaistes mācībās), tad tukšās vārdu vietas jānumurē, lai skolēni var 
pierakstīt ciparam atbilstošu vārdu. Vieglāks variants – tekstam pievienoti lieki vārdi, kurus skolēni saklausa un pieraksta;

 ¥ Pēc dziesmas noklausīšanās skolēni kopā izvēlas 20 nozīmīgākos dziesmas vārdus, kurus uzraksta uz tāfeles vai parāda 
uz ekrāna. No šiem vārdiem katrs skolēns individuāli izvēlas 9, kurus ieraksta Bingo kartītē. Skolotājs sauc izvēlētos 
20 vārdus jauktā secībā, skolēni vārdus atzīmē savā kartītē. Kuram pirmajam kartītē nosvītroti visi vārdi, tas sauc: “Bingo!” 
Pēc spēles kartītē ierakstītos vārdus skolēni iesaista stāstījumā, veido jautājumus par tiem. Spēle piemērota tiešsaistes 
mācībām.

 ¥ Dziesmas klausīšanās laikā skolēni raksta vai zīmē (sajūtu glezna) savas sajūtas, vārdus, kas uzrunāja, turpina dziesmas 
tekstu vai kādu tās rindu.

 ¥ Dziesmas tekstu pārvērš intervijā, dialogā, uzrunā.
 ¥ Inscenē situāciju, kurai dziesma varētu būt veltīta.
 ¥ Dziesma kalpo kā ierosme rakstveida diskusijai. Dziesmu klausoties, skolēni pieraksta vienu rindu, frāzi, kas uzrunā 
visvairāk. Tad savu lapu padod nākamajam skolēnam, kurš izlasa uzrakstīto un komentē to. Tā, kamēr katrā lapā ir vismaz 
5 komentāri. Tad lapa nonāk atpakaļ pie tās īpašnieka, kurš ieraksta noslēdzošo komentāru. Rakstveida diskusijai seko 
saruna par to, kas pārsteidza, par ko padomāja, komentējot citu domas.

 ¥ Atrod dziesmu, dzejoli, literāru darbu, filmu ar līdzīgu vai pretēju vēstījumu. Interesanti ir meklēt ārzemju dziesmas ar 
līdzīgu vēstījumu.

 ¥ Var veidot pāru sarunas. Skolēni, nezinot, par ko būs jārunā, sarunā 5 randiņus, uz lapiņas atzīmējot katras sarunas 
laiku. Tad skolotājs aicina satikties pirmajiem sarunu biedriem un pasaka tēmu, apgalvojumu, jautājumu (skat. “Brīvības 
dziesma” 3. lpp.). Sarunas laiku dala uz pusēm, lai abi sarunu biedri var izteikt savas domas. Nosacījums – kamēr 
runā viens, otrs tikai klausās. Pēc katras sarunas notiek pārrunas klasē – ko interesantu skolēni dzirdēja viens no otra. 
Jautājumi var būt par to, kā skolēni saprot kādu dziesmas frāzi, kāda nozīme ir mūzikai – vai tā tiek radīta izklaidei vai var 
kalpot arī kā ierocis, par sev tuvām dziesmām u.c.

JĀ!

1.
Dziesma “Mana sirds” radīta 2020. gada Demokrātijas 
nedēļai (1.–9. maijs). Mūzika: Ralfs Eilands, Mārcis 
Vasiļevskis. Vārdi: Ralfs Eilands. Dziesmu izpilda “Kaut Kur 
Ziemeļos”: Ralfs Eilands, Igo, Žoržs Siksna, Juris Kaukulis, 
Lauris Reiniks, DAGAMBA, Kristīne Prauliņa, Patrisha, Roberto 
Meloni, Ervīns Ramiņš, Sabīne Žuga, Sabīne BlūmaBlūmane.  
https://www.youtube.com/watch?v=2eZBotT0CSo

2.
Dziesma “Virs zemes nav taisnības, dūrei tik spēks”.  
https://www.youtube.com/watch?v=pAgPXbvZ1m0
Mūzika: Andris Kivičs. Vārdi: Eduards Veidenbaums. 

3.
Dziesma “Taisnība”. Izpilda grupa “Zodiaks”.  
Autori: J. Lūsēns, E. TreimanisZvārgulis.  
https://www.youtube.com/
watch?v=At0ADKo4AYA

4.
Dziesma “Mainīt pasauli”.  
Muzikālā apvienība “Camillas” un Gustavo.  
https://www.youtube.com/watch?v=
2EdWdJOtVwM&list=PLMoXXi0aO
KwC0Upuf01bsWx5QjKTt4j
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5.
“Brīvības dziesma”. Izpilda Zigfrīds Muktupāvels.  
Mūzika: Imants Kalniņš.  
https://www.youtube.com/watch?v=zmcBhXtBtM0
Dziesmas vārdi:
Kā Jūs domājat, 
Vai zelta ķēdes 
Maigāk rokas, vieglāk kājas slēdz?

Kā Jūs domājat, 
Kādēļ no sprostiem 
Projām ieslodzītie putni vēlas bēgt?

Tā ir brīvība, kas dārgāka par sauli. 
Tās ir ilgas, kas no sprostiem ārā sauc! 
Tā ir laime pamosties no dziesmām, 
Rīta vēju sveikt, kas rasu zālē trauc!

Un kādēļ no cilvēkiem bēg stirnas? 
Kādēļ sagūstīti putni bēdās mirst?

Kādēļ sakustoties ūdens virsmai 
Zivis bailēs dziļi dzelmē grimst?

Tā ir brīvība, kas dārgāka par sauli. 
Tās ir ilgas, kas no sprostiem ārā sauc! 
Tā ir laime pamosties no dziesmām, 
Rīta vēju sveikt, kas rasu zālē trauc!

Uzdevumi
Katrā “Ideju stropā” tiek piedāvāti praktiski uzdevumi darbam 
klasē, kas ļauj iepazīt arī kādu Latvijas nevalstisko organizāciju. 
Šoreiz iepazīstam radošo apvienību jauniešiem “TREPES”, 
kas rada iespēju pilnveidot savu personību caur brīvprātīgā 
darbu un līdzdalību sociālās, pilsoniskās aktivitātēs.

Biedrības “TREPES” vizītkarte
Biedrība kā interešu grupa tika izveidota 1998. gadā Aizkrauklē. 
Kopš 2008. gada biedrība darbojas Rīgā, pašlaik Turgeņeva 
ielā 15, atjaunotajā Lastādijas apkaimē. Sekot līdzi biedrības 
aktualitātēm aicinām “Facebook” profilā TREPES. 
Biedrībā darbojas 15 līdz 30 gadus veci jaunieši un jaunatnes 
darbinieki.
TREPES īsteno vietējos un starptautiskos projektus, labdarī
bas akcijas un izglītojošas kampaņas, veic brīvprātīgo darbu 
un iesaista tajā arī plašu sabiedrību. 2020. gadā brīvprātīgajā 
darbā kopā pavadītas 13 456 stundas. 

Biedrības “Trepes” Četru sezonu izaicinājums
Biedrības “Trepes” vadītāja Ramona Liepiņa saka: “Darīt labus 
darbus nav varoņdarbs, tā ir dabiska cilvēka rīcība – darīt 
un palīdzēt. Ja tev ir ko dot, tev ir vairāk spēka, enerģijas, 
mīlestības – dalies ar to! Kļūstot par brīvprātīgo, tu iemācies 
daudz jauna, īsteno savas idejas un talantus, iegūsti draugus, 
iepazīsti pasauli tās dažādībā, kā arī gūsti gandarījumu un 
vairo ticību saviem spēkiem. Mēs varam padarīt pasauli labā
ku! Te mūsu idejas pirmajiem solīšiem, ko vari spert arī tu!”

 

JĀ!

Vārdi spēlei  
"Bingo": 

SPROSTI, ĶĒDES, BRĪVĪBA, 
SAULE, ILGAS, LAIME, 
ŪDENS, ZIVIS, BAILES, 
DZELME, RĪTS, ROKAS, 

KĀJAS, VIRSMA, DZIESMAS, 
PUTNI, VĒJŠ, RASA,  

ZĀLE, STIRNAS.

Jautājumi spēlei  
"5 randiņi":

 KO NOZĪMĒ "BRĪVS CILVĒKS"?
 KO VALSTIJ NOZĪMĒ BRĪVĪBA?
 VAI TU JŪTIES BRĪVS?
 KĀPĒC CILVĒKI GRIB IEROBEŽOT 

CITU BRĪVĪBU?
 PASTĀSTI GADĪJUMU NO 

LATVIJAS VĒSTURES, KAD TIKUSI 
IEROBEŽOTA MŪSU BRĪVĪBA.
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Biedrības “Trepes” Četru sezonu izaicinājums – pavasaris

“Trepes” sezonas darbi

Novērtē, cik 
lielas pūles 
tev prasītu šis 
darbs (0–3*)!

Ieraksti sajūtas, domas, kas, tavuprāt,  
pārņem, kad šis darbs ir paveikts!

Vairo gaismu! 
Apciemojam vientuļos seniorus,  
lai veiktu pavasara tīrīšanas  
darbus – nomazgātu logus,  
lampas, iztīrītu māju. 

Krāso pavasari! 
Svinam Lieldienas, aicinot sabiedrību 
ziedot saldumus, ko dāvinām tālāk 
citiem. Krāsojam dažkārt  
pat 1500 olu, lai iepriecinātu  
bērnus, seniorus,  
bezpajumtniekus.

Pabaro un samīļo!
Palīdzam Dzīvnieku patversmei 
“Ulubele” organizēt pavasara talku. Visu 
gadu barojam ielu kaķīšus un meklējam 
viņiem mājas. Dodamies uz  
Dzīvnieku pansiju Ugālē,  
palīdzot tur uzstādīt jaunas  
būdas, tīrīt voljērus, sakopt  
vidi. Taisām arī putnubūrus.

Palīdzi iemīlēt Latviju!
Svinam 4. maiju, klājam balto  
galdautu un aicinām ciemos  
dažādu kultūru cilvēkus, 
stāstot, skaidrojot viņiem  
par Latviju.

Rīko svētkus! 
Rīkojam Ģimeņu dienu,  
ko svinam kopā  
ar mums draudzīgajām  
audžuģimenēm.

*0 – nekādas, 1 – nelielas pūles, 2 – jūtamas pūles, 3 – tikai ar lielu piespiešanos varētu paveikt 

JĀ!
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Biedrības “Trepes” Četru sezonu izaicinājums – vasara
Tava 
darbu 
secība

“Trepes” sezonas darbi Sarindo, kādā secībā tu veiktu šos darbus! Pamato, saistot ar savām 
interesēm, prasmēm, zināšanām, pieredzi, rakstura iezīmēm!

Palīdzi izprast mūsu kultūru!
Ieskandinām Līgo svētkus 
kopā ar citu valstu jauniešiem. 
Ļaujam izbaudīt  
īstus svētkus  
ar ķimeņu sieru  
un ugunskuru.

Dalies prasmēs un zināšanās!
Visu vasaru piedāvājam brīvā 
laika aktivitātes bērniem  
(7–13 gadi) un jauniešiem  
(14–18 gadi) –  
radošās darbnīcas,  
pārgājienus Rīgas  
iepazīšanai. 

Rīko nometni!
Jūlijā rīkojam nometni un 
dažādas aktivitātes romu 
jauniešiem, palīdzot  
viņiem apgūt dzīvei 
nepieciešamās  
prasmes. 

Palīdzi piemājas darbos!
Augustā dodamies 
izbraukumos un  
palīdzam senioriem  
piemājas darbos.

Rīko festivālu!
Vasaras noslēgumā rīkojam 
minifestivālu “Populārs kopā  
ar draugu”. Tajā bērni  
un jaunieši atklāj  
savus talantus  
kopā ar sabiedrībā  
populāriem cilvēkiem.

JĀ!
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Biedrības “Trepes” Četru sezonu izaicinājums – rudens

“Trepes” sezonas darbi Izvērtē, cik noderīga un kam (kas gūst labumu no tās), tavuprāt, ir minētā 
aktivitāte! Atbildi ar īsu pamatojumu raksti vārdiem! Salīdziniet atbildes!

Talko!
Septembrī palīdzam  
dzīvnieku patversmei  
“Ulubele” rīkot  
rudens talku.

Dziedi!
Novembrī mēs svinam Mārtiņa 
dienu. Dodamies palīdzēt uz 
dzīvnieku patversmi, jo mūsu 
draugs dziedātājs  
Mārtiņš Freimanis ļoti  
mīlēja dzīvniekus.  
Rīkojam arī Mārtiņa  
dziesmu vakarus.

Iededz svecītes un  
sveic svētkos!
11. novembrī kopā ar ārvalstu 
jauniešiem dodamies  
aizdegt svecītes,  
stāstot par Lāčplēša  
dienu. Sveicam  
svētkos seniorus.

Atdod lieko!
Vai tavā skapī ir drēbes,  
ko neesi sen vilcis? Ziema 
tuvojas, un kādam tās  
ļaus sasildīties –  
atdod tās apģērbu  
pieņemšanas punktos. 

Izmanto iespēju mācīties!
Pie mums var iemācīties valodas 
un iepazīt dažādas kultūras, jo 
kopā ar mums brīvprātīgā darbu 
veic jaunieši no Indijas, Sīrijas, 
Irānas, Turcijas, Krievijas, Ķīnas,  
Afganistānas, Tibetas,  
Spānijas, Pakistāmas, 
Azerbaidžānas, Itālijas,  
Marokas, Nigērijas.

JĀ!
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Biedrības “Trepes” Četru sezonu izaicinājums – ziema

“Trepes” sezonas darbi Kāda sabiedrības problēma tiek 
risināta?

Mana ideja, ko vēl šīs problēmas 
risināšanai varētu darīt

Vairo prieku! 
Jau no 2008. gada “Trepes” rīko Svētku 
gaidīšanas akciju “Vairo prieku!”. Šajos  
gados ir iepriecināti vairāk nekā 30 000 cil
vēku, kuriem svētku laikā prieka ir mazāk 
nekā mums pašiem. Esam gandarīti, ka 
katru gadu akcijā iesaistās arī izglītības 
iestādes, iesaistot savus audzēkņus 
un viņu ģimenes. 2020. gadā atsaucās 
860 dāvanu rūķīši, katrs sarūpējot vairākas 
dāvanas. Dāvanas iepriecina vientuļos 
seniorus, mazturīgo ģimeņu bērnus  
un jauniešus, grupu dzīvokļu  
jauniešus, bezpajumtniekus,  
bērnus, kuri ārstējas  
onkoloģijas nodaļā un citus.

Proti pateikt Paldies! 
Katru gadu tiek saskaitītas visas 
brīvprātīgajā darbā pavadītās  
stundas un apbalvoti aktīvākie 
brīvprātīgie. Par labu darbu  
ir jāprot pateikt arī Paldies!.

Svini! 
Katru gadu 5. decembrī  
tiek atzīmēta Starptautiskā  
Brīvprātīgā darba diena.

Vairo siltumu! 
Janvārī “Trepes” apciemo vientuļos 
seniorus, lai pārliecinātos,  
ka viņiem mājokļos ir silts.  
Daudziem sarūpējam  
malku un briketes.

Vairo zināšanas! 
Februārī jaunieši mācās  
rakstīt un iesniedz projektus,  
lai varētu īstenot jaunas  
idejas labiem darbiem. 

JĀ!
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JAUNATNES ORGANIZĀCIJAS — IZZINI UN IESAISTIES
Ja neatrodi sev piemērotu organizāciju, pulcē domubiedrus un dibini savu! Sīkāka informācija (skaties punktu 11.1.).

Nr. 
p.k. Nosaukums Darbības vieta  

(juridiskā adrese)
Kontaktinformācija  
(tālrunis, epasts, tīmekļa vietnes adrese)

1. “Latvijas Mazpulki” Ezermalas iela 24/26, Rīga, LV1014
 29115267, 
 mazpulki@inbox.lv
 www.mazpulki.lv

2. “Jaunatne smaidam” “Mīlupes”, Bārbeles pag.,  
Vecumnieku nov., LV3905

 28663569
 info@jaunatnesmaidam.lv 
 www.jaunatnesmaidam.lv

3. “Mums pieder pasaule” “Sapņi”, Svitenes pag., 
Rundāles nov., LV3917

 29177996
 biedriba_mpp@inbox.lv

4. “Creativus” Brīvības iela 15, Ogre, LV5001
 29620739
 creativus@creativus.lv
 www.creativus.lv

5. “Jaunatnes organizāciju 
apvienība “IMKA Latvija”” Matīsa iela 31–25, Rīga, LV1001

 67285076
 imka@imka.lv
 www.imka.lv

6.
“REDRadošu Efektu 
Darbnīca”

“Upes Šukumi”, Sausnējas pag.,  
Ērgļu nov., Latvija, LV4841

 27787663 
 redbiedriba@gmail.com
 www.redngo.lv

7.
“Latvijas Skautu un gaidu 
centrālā organizācija” Tallinas iela 3–11, Rīga, LV1001

 27852614
 info@skauti.lv 
 www.skauti.lv

8.
“Latgales jauniešu 
sadarbības tīkls”  Vienības iela 12–34, Krāslava, LV5601

 29299769
 LJST@inbox.lv 
 www.ljst.lv

9.
“Kultūras un izglītības 
studija „Talantu pilsēta”” Dzirnavu iela 135–313, Rīga, LV1050

 26819616 
 info@talantupilseta.lv 
 www.talantupilseta.lv 

10.
“Radošā apvienība 
jauniešiem “Trepes”” Rožu iela 4, Mārupes novads, LV2167

 27193638 
 ra.trepes@inbox.lv 
 www.vairoprieku.lv 

11.
“Latvijas Jauniešu 
organizācija “Tellus”” Tērbatas iela 49/51–7, Rīga, LV1011

 29177159
 info@tellus.lv 
 www.tellus.lv 

12.
“Latvijas Jaunatnes  
padome” Šarlotes iela 1b, Rīga, LV1001

 28647442
 ljp@ljp.lv 
 www.ljp.lv

13. “Jaunais Samārietis” Andreja Saharova iela 27–22, Rīga, LV1082  www.samariesi.lv

14.
“Klubs “Māja” – jaunatne 
vienotai Eiropai” Hospitāļu iela 25a–2, Rīga, LV1013  www.klubsmaja.lv

15. “Jauniešu konsultācijas” Ģertrūdes iela 46–5, Rīga, LV1011  29540182
 janis.logins@gmail.com

16. “Skrejceļš” Krūmu iela 29, Liepāja, LV3405  29871558
 marina.vikaine@inbox.lv 

17. “Urban move” Starta iela 1, Rīga, LV1026  29837235
 Sanda.Bruna@gmail.com 

18. “STREETBASKET” Starta iela 1, Rīga, LV1026  28844828
 elbakjans.raimonds@gmail.com 
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19. “Esmu Grīziņkalna patriots” Starta iela 1, Rīga, LV1026  28844828
 elbakjans.raimonds@gmail.com 

20. “Smart kick” Starta iela 1, Rīga, LV1026  26399856
 gunta.lipina@gmail.com 

21.
“Latvijas Jauno zemnieku 
klubs” Krišjāņa Barona iela 40, Jelgava, LV3001  26619432

 jzk@jzk.lv, www.jzk.lv

22. “History Makers” Biķernieku iela 53–31, Rīga, LV1039  299 66 307
 info@historymakers.lv

23.
Bērnu un jauniešu centrs 
“Dari Vari”

“Rudiņi”, Taurene,  
Vecpiebalgas novads, LV4119

 27566777 
 info@darivari.lv 
 www.darivari.lv 

24.
 “Youth for City   
City for Youth” Raunas iela 4, Cēsis, LV4101  29330399 

 yccy.cesis@gmail.com

25.  “Virziens A” Valmieras iela 12, Rencēni, Rencēnu pag., 
Burtnieku nov., LV4232

 28850099 
 virziensa@gmail.com 
 www.virziensa.mozello.lv

26. “Avantis” Blaumaņa iela 38/40, Rīga, LV1011
 29495959
 info@avantis.lv 
 www.avantis.lv

27. “O Istaba” Dārziņu Putnu iela 9, Ogresgals,  
Ogresgala pag., Ogres nov., LV5001

 26464136 
 lasmacim@inbox.lv

28. “Kaktuss” 1905. gada iela 10–1, Kuldīga, LV3301  26027469 
 ievakaltniece@gmail.com

29.
“Vidusdaugavas  
NVO centrs” Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV5201

 65220097
 29 44 96 22 
 nvoresursi@inbox.lv 
 www.jekabpilsnvo.lv

30.
“Jauniešu organizācija 
“Nītaureņi””

“Ausekļi”, Nītaures pag.,  
Amatas nov., LV4112

 26590545 
 info@nitaureni.lv 
 www.nitaureni.lv

31. “Creative Minds for Culture” “Urdziņas”, Murjāņi, 
Sējas nov., LV2142

 27723995 
 mindsforculture@gmail.com

32. “Move up” Jelgavas iela 10, Vircava, Vircavas pag., 
Jelgavas nov., LV3020

 29854280 
 einars.deribo@gmail.com

33.
“Kandavas novada 
Jauniešiem”

 “Dekšņas”, Kandavas pag.,  
Kandavas nov., LV3120

 26397359 
 lindatarasova@inbox.lv

34.
Latvijas jauniešu sporta 
attīstības biedrība  Klijānu iela 6, Rīga, LV1013  22189120 

 aleksandrovicsmartins@gmail.com

35. “Kalmārs” Brīvības iela 48, Balvi, Balvu nov., LV4501  20278819 
 olitaloseva7@inbox.lv

36. “Protests” Blaumaņa iela 5A–23, Rīga, LV1010  26591527 
 protestsjaunatne@gmail.com

37. “19 naglas” Alejas iela 4–7, Medumi, Medumu pag., 
Daugavpils nov., LV5460

 26793922 
 milana.locha@gmail.com

38. “Marupe Identity” Vīnkalnu iela 41–1, Mārupe,  
Mārupes nov., LV2167

 27440034 
 marupeidentity@gmail.com

39.
“Attīstības platforma 
YOU+” Vecā ostmala 24, Liepāja, LV3401  26046749 

 info@youpluss.lv

40. “Piedzīvojuma Gars” Latgales iela 11, Rīga, LV1073  29366301 
 info@piedzivojumagars.lv
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