
B
pieredzē 
vienaudži

 
vēlamās 
telpu un 
plašu viet
 
Piedāvāj
 

Koman
Nodarbīb
praktizēsi
arī vairāk
Kontaktp
 

Ārpus k
40 minūš
jauniešiem
Kontaktp
 

Uzņēmē
Piedāvāja
galvenos 
inovatīva
Kontaktp
 

Bez stre
40 minūš
situācijas
dažādiem
Kontaktp
 

Stereot
Skolēni 4
kādu indi
Kontaktp
 

Dūms 
40 minūš
vielu iete
saistībā a
Kontaktp
 

Kontra
Skolēni 4
Kā arī atk
Kontaktp
 

HIV/AI
40 minūš
cilvēku, k
Kontaktp
 
 
Papild
Elgu G

Biedrība „Ven
ar vienaudžie
iem, tajās  nep
  Apmācību 
nodarbības, s
krēslu iekārto
tu. 

jam šādas ne

ndas darbs 
ba dalībniekiem
ies, kā strādāt

kām mācību st
persona – Mārt

kastes 
šu nodarbībā,
m domāt rado

persona – Emīl

ējdarbības
am 40 minūšu

ar uzņēmējd
as biznesa idej
persona – Laim

esa 
šu nodarbība 
s – eksāmeni,

m stresa un satr
persona – Līva

tipi 
40 nodarbības
ivīdu un "ielie

persona – Sabī

šu nodarbībā a
ekmi uz ķerm
ar smēķēšanu, 
persona – Sign

acepcija 
40 minūšu nod
kārtot un nosta
persona – Sabī

IDS 
šu nodarbībā j
kā arī iegūs ie
persona – Kris

dus jautāj
Ganiņu – 2

Viena
ntspils Jaunie
em tēmās, par
piedalās skol
programmas 

sazinoties ar a
ojums, tad lūg

eformālās izg

2.0 
m piedāvā iep
t komandā un 
tundām.  
tiņš Lindenbe

, piedaloties 
ošāk un būt atv
ls Anškens, 2

 101 
u izglītojošu n
darbību saistīt
as. 

ma Kamzola, 2

iepazīstina sk
, publiska uzs
raukuma sama

a Kukle, 28250

s minūšu laikā
ek to kastītē". 
īne Lazdiņa, 2

ar klases kolek
meni un prātu.

alkoholismu u
ne Mežniece, 2

darbības laikā 
abilizēt zināša
īne Lazdiņa, 2

jauniešiem bū
teikumus slim
ta Skudra, 297

umu gadī
29618197,

 
Bie

M

audžu iz
šu dome” ir a

r kurām nereti
otāji, jo pastā
tiek piedāvāt

attiecīgās nod
gums nodrošin

glītības progr

pazīt vienam o
ieskatīsies taj

ergs, 29851866

praktiskās ak
vērtākiem dzīv
8647442, emi

nodarbību par 
tos jēdzienus

20469687, laim

kolēnus ar izp
stāšanās, ikdi
azināšanas paņ
0635, liiva.ku

ā varēs iepazī
Sajust, kā jūta

25931382, lazd

ktīvu tiks veik
 Skolēniem b
un narkomāni
28863297, sig

ar aktivitāšu p
anas prezervat
25931382, lazd

ūs iespējas pā
mību profilakse
769534, skudr

ījumā vara
 elga.gani

edrība
Maiznieku iela

tālr. 2

zglītotāji
apmācījusi vie
i ir grūti runā
āv iespēja, ka 
tas 8.-12. kla
darbības konta
nāt aktu zāli

rammas: 

otru tuvāk, sal
jā, kas ir līder

6, m.lindenbe

ktivitātēs, jaun
ves iespējām. 
ils.anskens@g

uzņēmējdarbī
s, un ar inter

ma.kamzola@

platītākajiem 
ienas stress u
aņēmieniem. 
ukle@gmail.co

īt sabiedrībā p
as sabiedrības
dina.sabine@

ktas dažādas a
būs iespēja izt
iju, bet tomēr 
gne104@gmai

palīdzību varē
tīvu pareizā li
dina.sabine@

ārbaudīt savas
ei. Nodarbība
ra.krista@gm

at sazināti
ina@vents

“Vents
a 11, Ventsp
9792717; e-p

i piedāvā
enaudžu izglīt
āt ar pieauguša
viņi var radīt 
asēm. Progra
aktpersonu. T
vai klasi, kur

liedēties, kā a
is un kādam t

rgs@gmail.co

nieši izzinās 
 

gmail.com 

ību. Tajā pastā
resantām un 

@gmail.com 

stresa rašanās
u.c. Ar aktivit

om 

pastāvošos ste
s stereotipiem 
gmail.com 

ktivitātes, kas
teikties, paust
galvenais uzs
il.com 

ēs atkārtot vai
etošanā.  
gmail.com 

s zināšanas pa
as laikā jaunieš

mail.com  

ies ar mūsu
spils.lv  

spils Ja
ils, LV-3601;
pasts: info@j

ā apmācī
totājus, kas ir 
ajiem. Tā kā n
barjeru un vei

ammām jāpies
Tā kā visās no
rā var ātri pā

arī jautri un in
am jābūt. Lek

om 

savus domāš

āstīsim par biz
radošām aktiv

s iemesliem. 
tāšu un disku

ereotipus. Izpr
pakļauts cilvē

s rosinās tos pā
t savu viedok
vars tiks likts 

i iepazīt kontr

ar HIV/AIDS 
ši strādā grupā

u apmācīb

auniešu
; Reģ. Nr. 40
jauniesudom

ības 

gatavi dalītie
nodarbībās ir 
icināt jauniešo
sakās vismaz
odarbībās ir n
ārbīdīt krēslu

nteresanti pava
ktori piedāvā n

šanas rāmjus. 

iznesa inkubat
ivitātēm grup

Tiek izvērtēta
usiju palīdzību

rast to nozīmi
ēks.  

ārdomāt un ap
kli un uzzināt
 uz smēķēšanu

racepcijas veid

 un izprast šo
ās un paši mā

ību koord

u dome
0008074582;
me.lv 

es savās zināša
svarīga saikn

os noslēgtību.
z trīs dienas 
nepieciešams
s un galdus, i

adīt laiku. Dal
nodarbības vie

Nodarbība p

toriem, paskai
ās, mēģināsim

as izplatītākās
u skolēni uzz

i, kā tas liedz 

pzināties psiho
piemērus no

u un tās sekām

dus un to efek

o slimību iete
ca viens otru.

dinatori  

 e”

anās un 
ne starp 
  
pirms 
mobils 

iegūstot 

lībnieki 
enai vai 

palīdzēs 

idrosim 
m radīt 

s stresa 
zina par 

iepazīt 

oaktīvo 
 dzīves 

m. 

ktivitāti. 

ekmi uz 


