
2019. GADA DARBĪBAS PĀRSKATS



NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS NODARBĪBAS JAUNIEŠIEM

- 2019. gadā kopā ir notikušas 1149 nodarbības, kurās 
izglītoti 9805 jaunieši.

- Kopā notikuši arī 236 nodarbību cikli (2 līdz 4 

nodarbības vienai grupai), kuros izglītoti 39% jeb 3821 
jaunietis.

- Visvairāk nodarbības ir vadītas par 
attiecībām, pubertāti un atkarību profilaksi.



2019. gadā apmeklētās vietas
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PASĀKUMI VIETĒJĀS SABIEDRĪBAS VESELĪBAS 
VEICINĀŠANAI UN SLIMĪBU PROFILAKSEI

Projekta mērķis: Nodrošināt izglītojošas lekcijas

pieaugušajiem (skolēnu vecākiem) par

reproduktīvo veselību un atkarībām.

- 2019. gadā kopā notikušas 43 lekcijas. 

- Lekcijas notika: Viļakas novadā, Krāslavā, Rīgā, 

Olainē, Saldū, Skrundā, Jūrmalā, Balvos, Ādažos, 

Talsu novadā, Preiļu novadā, Madonā, Jēkabpilī 
un Aknīstē.



INTEREŠU AIZSTĀVĪBAS DARBS IEDZĪVOTĀJU SEKSUĀLĀS UN 
REPRODUKTĪVĀS VESELĪBAS UN TIESĪBU JOMĀ 2019. GADĀ 

Projekta īstenošanas laiks: 2019. gada janvāris 
– 2019. gada novembris.

Projekta mērķis: nodrošināt mazaizsargāto

iedzīvotāju grupu un visas sabiedrības interešu

pārstāvniecību veselības, īpaši reproduktīvās
veselības un tiesību, veicināšanas jomā.

- Tika sekmēta jaunas Saeimas deputātu interešu grupas –

Deputātu grupa dzimumu līdztiesības, reproduktīvās

veselības un veselīgas seksualitātes veicināšanai – izveide,

kas tika nodibināta 2019. gada 26. septembrī. Grupas

sastāvā šobrīd ir 14 Saeimas deputāti, kas pārstāv 3 Saeimā
pārstāvēto politisko spēku frakcijas.





Citi laiki - citas vērtības? Kā mainoties tehnoloģijām mainās 
jauniešu paradumi un uztvere

Projekta mērķis: Apmācīt skolotājus kā reaģēt uz jauniešu jautājumiem par

pornogrāfiju. Šādi jautājumi parādās arvien jaunākās skolēnu klasēs.

- Projekta laikā notika 2 skolotāju semināri.

- Projekta noslēgumā notika konference “Citi laiki - citas vērtības? Kā

mainoties tehnoloģijām mainās jauniešu paradumi un uztvere”, kura notika

SWEDBANK centrālajā ēkā 17.oktobrī. Konferencē piedalījās 79 dalībnieki.





„YOUTH SPECTACTORS”
Sociālā teātra metode darbā ar 12-25 gadīgiem jauniešiem ar dzimumu lomu
stereotipiem saistītas vardarbības mazināšanai.

Projekta īstenošanas laiks: 2019. gada 1. oktobris – 2021. gada 30. septembris.

- Veiksmīgs projekta pieteikums LR Kultūras ministrijas izsludinātajā konkursā Valsts

budžeta apakšprogrammā 22.10.00 „Sabiedrības saliedētības pasākumi” Eiropas

Komisijas, starptautisko organizāciju vai ārvalstu fondu ietvaros atbalstītajiem
projektiem 2019. gadā paredzētā līdzfinansējuma piešķiršanai - noslēgts līgums.

Eiropas Savienības 

programma „Tiesības, 

vienlīdzība un pilsonība” 

(REC 2014-2020)



HIV/AIDS NODARBĪBAS LATVIJAS VIDUSSKOLĀS
Projekta īstenošanas laiks: 2019. gada 1. decembris – 2020. gada 31.maijs.

Projekta mērķis: Izglītot Latvijas vidusskolēnus par HIV/AIDS un tā profilaksi.

- Kopumā projekta laikā notiks 45 nodarbības Latvijas 

vidusskolās, bet 2019. gadā notika jau 3 nodarbības, kurās 
par HIV/AIDS tika izglītoti 50 jaunieši.



HIV TĒMAS AKTUALIZĒŠANA IZGLĪTOJOŠĀS NODARBĪBĀS
LATVIJAS SKOLĀS
Projekta mērķis:  Aktualizēt HIV prevencijas tēmu Latvijas jauniešu vidē.

- 30 nodarbībās jaunieši tika izglītoti par STI/HIV inficēšanās iespējām, riskiem, 
mītiem, drošām attiecībām, prezervatīva lietošanu.

MEDIĶU IZGLĪTOŠANA PAR HIV/AIDS AKTUALITĀTĒM LATVIJĀ
Projekta mērķis: Sagatavot izglītojošu nodarbību medicīnas darbiniekiem par

HIV/AIDS aktualitātēm un novadīt tematiskos priekšlasījumus.

- Sagatavota izglītojoša lekcija un īstenoti 5 izglītojoši 

pasākumi neatliekamās palīdzības dienesta speciālistiem 
Rīgā. Kopā izglītojošos pasākumus apmeklēja 446 mediķi. 



DZIMUMU LĪDZTIESĪBAS PRINCIPU IEVĒROŠANA 
ORGANIZĀCIJAS DARBĀ

Projekta mērķis: Novērtēt esošo situāciju dzimumu līdztiesības 
principu ievērošanā organizācijas darbā.

- Esošās situācijas analīze;

- Dzimumu līdztiesības principi vadlīnijās un

programmās;

- Darbības plāna izstrāde situācijas uzlabošanai.



ESOŠĀS VĒRTĪBAS, LABĀKI RĀMJI – VEIDOT VIEDOKLI PAR 
SEKSUĀLĀS VESELĪBAS IZGLĪTĪBU LATVIJAS SABIEDRĪBĀ

Projekta īstenošanas laiks: 2018. gada jūlijs – 2020. gada janvāris.

1) Veicināt izpratni par vispārējas seksuālās veselības izglītības nozīmi Latvijas sabiedrībā un gūt atbalstu tās

iekļaušanai Latvijas izglītības sistēmā;

2) Efektivizēt pretsparu opozīcijas organizāciju īstenotajām aktivitātēm publiskajā telpā, kas vērstas pret

seksuālās veselības izglītības ieviešanu skolās, pasniedzot pierādījumos, faktos un pētījumos balstītus

argumentus vienkāršā, saprotamā un uzrunājošā valodā;

3)  Pārliecināt, gūt papildu atbalstu un mobilizēt sabiedrību, īpašu uzmanību pievēršot jauniešiem un sievietēm.

Projekta laikā kopā tika izveidoti 25 izglītojoši un informatīvi izklaidējoši video, kas 
sasniedza ievērojamu sociālās vietnes “Facebook” unikālo lietotāju skaitu.



“Papardes zieds” Facebook kontā publicētā satura

sasniegto lietotāju skaits projekta pēdējos 3 mēnešos

(10.2019-12.2019.):

“Papardes zieds” Facebook kontā publicētā satura

sasniegto lietotāju skaits projekta pēdējos 3 mēnešos

(10.2019-12.2019.):

Skatītākais video (32 000 

skatījumu), eksperte: Marija 

ĀBELTIŅA, klīniskā psiholoģe, 

kognitīvi biheiviorālā 

psihoterapeite:



Es augu vesels 3 «Reklāma un veselība»

Projekta īstenošanas laiks: No 2015. gada līdz 2019. gadam.

Projekta mērķis: Veicināt skolotāju izpratni par reklāmas ietekmi uz 

jauniešu veselību, attīstot prasmes kritiski un radoši izvērtēt informāciju, 
pieņemot lēmumus.

- Viens seminārs, kurš notika 2019. gada 25. janvārī 
Dobelē. 12 dalībnieki.



INTERNETA VILINĀJUMS: MULSINOŠAIS UN STRĪDĪGAIS

Projekta īstenošanas laiks: No 2018. gada un joprojām.

Projekta mērķis: Veidot skolotāju izpratni par cilvēka seksualitāti, apgūt prasmes

kā veiksmīgāk risināt situācijas ar skolēniem saistībā ar pornogrāfiska satura

materiālu saskari interneta vidē.

Projekta aktivitātes 2018. gadā 29 novembrī Liepājā:

- Seminārs, 25 dalībnieki.



SOCIĀLO DARBINIEKU KVALIFIKĀCIJAS PILNVEIDES 
PROGRAMMA: “UZZINI. MOTIVĒ. RĪKOJIES.”

Projekta īstenošanas laiks: 2019. gada janvāris – 2019. gada marts.

Projekta mērķis: Programmas mērķis ir pilnveidot sociālo darbinieku 

zināšanas par seksualitātes pamatprincipiem, īpašu uzmanību pievēršot 
ģimenes plānošanas jautājumiem.

- Semināru apmeklē 10 Cēsu un Cēsu

novada sociālie darbinieki.



„PAPARDES ZIEDS” FESTIVĀLOS 2019. GADĀ

“ZZ čempionāts”, 23. – 25. maijā



„PAPARDES ZIEDS” FESTIVĀLOS 2019. GADĀ

Ķekavas novada svētki, 15. jūnijs Ilūkstes pilsētas svētki, 10. jūlijs Limbažu jauniešu svētki 

"RAMPA", 30. augusts

Hospitāļu 

ielas kaimiņu 

svētki, 8. 

septembris

Olaines 

novada 

jauniešu diena, 

31. augusts



IPPF JAUNIEŠU PROJEKTS

Projekta īstenošanas laiks: 2018. gada 1. oktobris – 2019. gada 3. oktobris.

Projekta mērķis: Palielināt jauniešu līdzdalību organizācijas darbībā un radīt 
jauniešiem draudzīgu vidi, izmantojot uz jauniešiem centrētu pieeju.

- Projekta laikā tika īstenotas 8 

tikšanās/apmācības/pasākumi kopā ar jauniešiem, ielikti 
pamati turpmāko brīvprātīgo iesaistei organizācijas darbā.



“PAPARDES ZIEDS” BRĪVPRĀTĪGO DARBS
Projekta īstenošanas laiks: 2019. gada 1. janvāris – 2019. gada 30.oktobris

Projekta mērķis: Aktīvi iesaistīt brīvprātīgos organizācijā, ņemto vērā viņu

intereses, un darbojoties “Papardes zieds” labā.



IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS PAR 2019. GADU



PALDIES
PAR 

UZMANĪBU!


