
Projekts LLI-402 „Riska grupas 

jauniešu sociālā integrācija, balstoties 

uz sporta aktivitātēm (risk-free)” 

Daugavpilī,  

2019. gada 5. martā 

Projekta vadītāja I.Kriškijāne 



• Vadošais partneris: Latgales plānošanas reģions (LV)  

• Projekta partneris Nr. 2: Latgales reģiona attīstības aģentūra (LV) 

• Projekta partneris Nr. 3: Visaginas pašvaldības administrācija (LT)  

• Projekta partneris Nr.4: Ignalinas Kultūras un sporta centrs (LT)  

Projekta partneri 



• veicināt Latvijas – Lietuvas pierobežu teritorijā dzīvojošo riska grupas 

bērnu un jauniešu sociālo integrāciju caur sportu, uzlabojot sabiedrisko 

āra sporta infrastruktūru un aktivitāšu pieejamību, kā arī nodrošinot 

sociālā atbalsta sistēmu un sadarbību starp organizācijām, lai radītu 

sporta kultūru šajās teritorijās. 

 

 

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018.-31.03.2020. 

Projekta mērķis: 



• 17.-18.12.2018 – Daugavpilī (LV)  

• 19.-20.02.2019 – Visaginā (LT)  

• 21.-22.03.2019 – Krāslavas novadā (LV)  

20 dalībnieki – 10 no LV un 10 no LT  

 

Kapacitātes stiprināšanas pasākumi – apmācības 

personām, kas strādā ar riska grupas bērniem un 

jauniešiem Latvijā un Lietuvā 



Balstoties uz apmācību dalībnieku pieredzi, kā arī analizējot katras 

pašvaldības darbu ar riska grupas bērniem un jauniešiem, tiks veidots 

metodiskais materiāls – rokasgrāmata darbam ar riska grupas bērniem 

un jauniešiem latviešu un lietuviešu valodās. Tas būs pieejams Latgales 

plānošanas reģiona mājas lapā. Termiņš: 2019.gada rudens. 

 

Pašvaldībām 18.02.2019 izsūtīta vēstule ar lūgumu aizpildīt 

aptaujas anketu un sniegt informāciju par riska grupas bērnu un 

jauniešu (vecumā no 7 līdz 29 gadu vecumam) skaitu un specifiku 

pašvaldībā. Termiņš atbildes iesūtīšanai: 15.03.2019. 

Metodiskā materiāla – rokasgrāmatas izstrāde darbam 

ar riska grupas bērniem un jauniešiem 



PLĀNOTS: 

Latgales reģionā organizēt 50 pasākumus (40 min), iesaistot t.sk. arī 

riska grupas bērnus un jauniešus no 2019. gada pavasara  

Publiski pieejamu sporta aktivitāšu organizēšana, 

piesaistot arī zināmus sportistus un jauniešus 

iedvesmojošus cilvēkus 

Ielu sporta sacensību organizēšana 

PLĀNOTS: 

Organizēt 2 pasākumus – ielu sporta sacensības – Latvijā un Lietuvā 

2019. gada vasarā, iesaistot arī riska grupas bērnus un jauniešus  

 



Informācija tiek regulāri atjaunota LPR mājas lapā, sadaļā «Reģionālie 

projekti»  

 

www.lpr.gov.lv 

Informācija par projektu 

http://www.lpr.gov.lv/


Latgales plānošanas reģions 

 

Projekta vadītāja: Iluta Kriškijāne, iluta.kriskijane@lpr.gov.lv, 

+37165423801 

Projekta vadītāja asistente: Zane Egle, zane.egle@lpr.gov.lv, 

+37165423801 

Saziņai:  

mailto:iluta.kriskijane@lpr.gov.lv
mailto:zane.egle@lpr.gov.lv

