Preses relīze
RIAC jauniešu neformālā grupa „Sajūtu monstriņi” 2018.g. aprīlī ir uzsākusi
realizēt Jauniešu iniciatīvu projektu „Multisensorā Latvijas karte RIAC: esmu
sajūtās un sirdī ar Latviju”. Projektu atbalsta Rēzeknes pilsētas pašvaldība un
koordinē Austrumlatvijas Radošo pakalpojumu centrs „Zeimuļs.”
Projekta īstenošanas termiņi: 09.04.2018. – 30.11.2018.
Projekta darba grupā darbojas: 7 cilvēki, ieskaitot JIG (Jauniešu iniciatīvas
grupas) vadītāju – Ritvaldi Bleivi.
Projekta vadītājs: RIAC direktora vietn. metodiskajā darbā Inna Guseva (palīdz
projekta pieteicējam – jauniešu iniciatīvas grupas vadītājam vadīt un īstenot projekta
aktivitātes, atbild par līdzekļu izlietojumu)
Projekta konsultants: RIAC metodiķis Ženija Truskovska (konsultē projekta
pieteicēju, jauniešu iniciatīvas grupu projekta rakstīšanā, atbild par projekta aktivitāšu
saturisko daļu)
Piešķirtie līdzekļi no Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes „Austrumlatvijas radošo
pakalpojumu centrs” (EUR) – 270,00, pašfinansējums – 190,00, cits finansējums
(sponsori u.c.) – 90,00.
Kādu jauniešu problēmu iniciatīva risinās?
Uzskatām, ka jauniešiem bieži nepamatoti pārmet patriotisma trūkumu. Mūsu
iniciatīva vērsta uz vēlmi piedalīties ar radošu izdomu un radošu darbu Latvijas 100gades svētkos, tādā veidā apliecinot savu piederību skolai, pilsētai un Latvijai, kurā
mācāmies un dzīvojam. Šajā iniciatīvā vēlamies uzrunāt piedalīties ne tikai skolas
skolotājus, bet arī skolēnu vecākus, lai viņi aktīvāk, šoreiz atraktīvāk var iesaistīties
skolas dzīvē, piemēram, kāds audzē puķes, stādus, krūmus, kokus u.c. un skolas
pavasara gadatirdziņā, kas ir jauna tradīcija skolā, var padalīties ar materiāliem Sajūtu
kartes ierīkošanai, kā arī var piedalīties Sajūtu kartes ierīkošanas darbos kā
brīvprātīgie palīgi. Mēs domājam, ka šāds kopīgs un aizrautīgs darbs stiprinās mūsu
skolēnu ģimenes, stiprinās arī skolu kā ģimeni.
Šajā projektā mēs stiprināsim saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes,
iesaistot citus RIAC skolēnus, vecākus un skolotājus, nometnes „Lai skan!” bērnus un
viņu vecākus, kā arī citu Rēzeknes pilsētas skolu skolēnus mūsu iniciatīvas
īstenošanā.
Šajā projektā pilnveidosim prasmi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību šos
lēmumus izpildīt, proti, ja pieņemam lēmumu izveidot kaut ko nozīmīgu skolai,
pilsētai, Latvijai, tad uzņemamies atbildību to arī izdarīt un uzturēt.
Jauniešiem ar valodas traucējumiem u.c. speciālajām vajadzībām bieži ir
pašvērtējuma un pašapziņas problēmas, kas rada šķēršļus integrēties sabiedrībā,

pašizpausties un pašrealizēties. Domājam, ka, realizējot nozīmīgu ieceri skolas,
pilsētas un Latvijas valsts labā tās simtgades svētkos, paaugstināsies mūsu
pašvērtējums, ticība saviem spēkiem un varēšanai. Varēsim lepoties ar sevi, vecāki un
skola leposies ar mums, būsim kļuvuši pašpārliecinātāki un veiksmīgāki gan mācībās,
gan sabiedriskajā darbā, gan dzīvē kopumā.
Projekta tiešā mērķgrupa: -20 RIAC jaunieši (7 JIG un 13 jaunieši no 6., 7.un
8.klases) ar valodas traucējumiem u.c. speciālajām vajadzībām, kuriem ir saskarsmes,
komunikācijas un sadarbības prasmju trūkums, bieži zems un nepietiekams
pašvērtējums un pašapziņa, kas negatīvi ietekmē jauniešu pašrealizāciju un
pašizpaušanos sociāli pieņemamā veidā gan ierastajā skolas, gan ārpusskolas vidē,
nepietiekami attīstītas spējas pieņemt svarīgus lēmumus un pildīt apņemšanos, ierīkos
un uzturēs Sajūtu karti.

1.2. Iniciatīvas darba grupa, t.sk., iniciatīvas koordinators/JIP vadītājs
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Galvenais mērķis: pilnveidot tiešās mērķgrupas -20 RIAC jauniešu (7 JIG jaunieši
un 13 jaunieši no 6., 7. un 8.klases) ar valodas traucējumiem u.c. speciālajām
vajadzībām saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes, paaugstināt
pašvērtējumu un pašapziņu, veicināt pašrealizāciju un pašizpaušanos sociāli nozīmīga
uzdevuma veikšanā – Latvijas Sajūtu kartes ierīkošana un uzturēšana RIAC teritorijā.
Uzdevumi: (ir iespējamas korekcijas projekta īstenošanas gaitā!)
1) piedalīties RIAC skolēnu konkursā un izstrādāt Latvijas Sajūtu kartes
skici/maketu, pilnveidojot saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes,
sastrādājoties ar skolotājiem, jaunāko klašu skolēniem un vecākiem;
2) organizēt ekskursiju uz stādu audzētavām Sakstagalā, Pļaviņās, uz Latvijas
mežu Kalsnavas arborētumu, lai gūt iespaidus Sajūtu kartes ierīkošanai un
uzturēšanai, tāpat vēlamies apmeklēt stādu audzētavas, Latvijas mežu
Kalsnavas arborētumu, lai gūt iespaidus, nepieciešamo informāciju un
iegādāties materiālus Sajūtu kartes ierīkošanai;
3) organizēt „Pavasara gadatirdziņu” RIAC iekšpagalmā, aicinot piedalīties
visu klašu skolēnus un viņu ģimenes, priekšmetu un internāta skolotājus ar
ģimenes locekļiem, lai stiprinātu piederību skolai, pilsētai, Latvijai, veicot
sabiedriski nozīmīgu darbu;
4) ierīkot Latvijas Sajūtu karti RIAC teritorijā, izmantojot iegādāto stādāmo u.c.
materiālu par projekta līdzekļiem, kā arī saziedotos materiālus „Pavasara
gadatirdziņā”, sagatavot un uzstādīt norādes kartē;
5) organizēt Latvijas Sajūtu kartes svinīgu atklāšanas pasākumu skolas mācību
gada noslēguma dienā, radīt iespēju visiem skolēniem organizēti izstaigāt un
izjust sajūtu karti, rast prieku un lepnumu par kopīgi padarītu darbu – dāvanu
Latvijai 100-gades svētkos;
6) veikt Sajūtu kartes uzturēšanas darbus vasaras mēnešos, atbilstoši
izstrādātajam grafikam, iesaistot arī vasaras nometnes „Lai skan!” bērnus,
vecākus, darbiniekus;
7) organizēt Latvijas Sajūtu kartes prezentēšanas pasākumus RIAC sadraudzības
un partneru skolu audzēkņiem, piedāvājot viktorīnas, atraktīvas izzinošas
aktivitātes, kuru laikā skolēni ne tikai jautri, bet arī saturīgi un izzinoši
pavadīs brīvo laiku;
8) organizēt projekta noslēguma aktivitāti RIAC svinīgā Latvijas valsts 100gades atzīmēšanas dienā, sagatavot šim pasākumam
prezentāciju un
fotoizstādi „ Esam sajūtās un sirdī ar Latviju”, kur iemūžināti mirkļi no JIG
dalībnieku, tiešās un netiešās mērķa grupas dalības Latvijas Sajūtu kartes
izveidošanā, uzturēšanā un sajušanā, apzinoties, ka ir paveikts nozīmīgs darbs
savas skolas, pilsētas un Latvijas labā.

