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Mēs biedrībā “Latvijas Sarkanais Krusts” ticam jauniešu enerģijai, spēkam un 
potenciālam mainīt pasauli! 
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Tev pateikt, — Tu vari vairāk nekā Tu domā!
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arī misijas apziņa. Lai kā arī būtu, novēlu, lai Tev šī rokasgrāmata kopā ar 
darbošanos organizācijā ir vērtīgs ceļvedis Tevis paša un mūsu kopīgajai izaugsmei.

         Kopā varam palīdzēt!

LSKJ līderu rokasgrāmata ir publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un 
Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds” projekta “LSKJ kapacitātes un ilgtspējas celšana 
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Novērst un atvieglot cilvēku ciešanas, 
tādējādi palīdzot saglabāt un veicināt 
cilvēka cieņu un mieru pasaulē.

Sarkanā Krusta kustības pirmsākumi meklējami 
1859. gada 24. jūnijā Solferīno, Ziemeļitālijā, kur 
apvienotais franču un itāļu karaspēks cīnījās 
pret austriešiem. Kaujā dažu stundu laikā tika 
ievainoti un nogalināti ap 40 000 karotāju. 
Notikušais dziļi iespaidoja nejaušu aculiecinieku 
– šveiciešu uzņēmēju Anrī Dinānu (Henry 
Dunant), kura grāmata 
“Atmiņas par Solferīno” kļuva 
par pamatu plašām 
sabiedriskām diskusijām, kas 
1863. gada 9. februārī 
vainagojās ar “Starptautiskās 
palīdzības organizācijas 
ievainotajiem” dibināšanu.

VĒSTURE

Starptautiskā 
Sarkanā Krusta 
kustības
MISIJA

EMBLĒMAS
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 Ik gadu 8. maijs – Anrī Dināna 
dzimšanas diena – tiek 
atzīmēta kā Starptautiskā 
Sarkanā Krusta un Sarkanā 
Pusmēness kustības 
gadadiena.MAIJS

SK idejas 
rašanās stāsts:

2021. gadā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness 
nacionālās biedrības ir 192 valstīs.

1859. g. 24. jūnijā Solferīno, 
Itālijā nogalināti ap 40 000 
karotāju

1863. g. 9. februārī dibināta 
“Starptautiskā palīdzības 
organizācija ievainotajiem” 
(tagad – Starptautiskā 
Sarkanā Krusta Komiteja, 
ICRC) 

1863. g. oktobrī apstiprināta 
organizācijas emblēma – 
sarkans krusts uz balta fona 

1918. g. dibināta biedrība 
“Latvijas Sarkanais Krusts”

1919. g. izveidota Sarkanā 
Krusta biedrību līga (vēlāk – 
Starptautiskā Sarkanā Krusta 
un Sarkanā Pusmēness 
nacionālo biedrību Federācija, 
IFRC)

1923. g. izveidotas pirmās 
Latvijas Sarkanā Krusta 
Jaunatnes grupas 
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Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness 
kustības PAMATPRINCIPI

Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā 
Pusmēness (SSKSP) kustības mērķis ir 
aizsargāt dzīvību un veselību, kā arī 
nodrošināt cieņu pret cilvēku. Tā veicina 
savstarpēju saprašanos, draudzību, sadarbību 
un pastāvīgu mieru starp cilvekiem. Kustība nediskriminē indivīdus uz 

nacionalitātes, rases, reliģiskās 
piederības, stāvokļa sabiedrībā vai 
politisko uzskatu pamata. Tā cenšas 
mazināt cilvēku ciešanas, vadoties 
tikai no viņu vajadzībām.

Lai saglabātu vispārēju uzticību, SSKSP 
kustība nenostājas nevienā kara darbībā 
iesaistītā pusē un nepiedalās politiska, 
rasistiska, reliģiska vai ideoloģiska 
rakstura strīdos.

Darbojoties kā valsts palīgs humānās 
palīdzības jomā, nacionālā biedrība 
saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem 
vienmēr saglabā autonomiju un 
rīkojas saskaņā ar kustības darbības 
principiem.

Sarkanais Krusts ir brīvprātīga palīdzības 
kustība, kuras darbību nevada vēlme gūt 
materiālu labumu.

SSKSP kustība, kurā visām nacionālajām 
biedrībām ir vienāds statuss, atbildība un 
pienākums savstarpēji palīdzēt, aptver 
visu pasauli.

Katrā valstī ir tikai viena Sarkanā 
Krusta vai Sarkanā Pusmēness 
nacionālā biedrība. Tā ir pieejama 
ikvienam un sniedz humāno palīdzību 
visā valsts teritorijā.

humānisms

objektivitāte

neitralitāte

neatkarība

brīvprātība

visaptverošums

vienotība



Biedrība ”Latvijas Sarkanais Krusts” (turpmāk – LSK) ir viena 
no lielākajām biedru un brīvprātīgo organizācijām Latvijā, 
kas jau kopš tās dibināšanas – 1918. gada 20. novembra – 
sniedz palīdzību grūtībās nonākušiem cilvēkiem. Tās darbība aptver visu Latvijas 
teritoriju – katrā reģionā darbojas LSK komiteja, tādējādi nodrošinot palīdzību pēc 
iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietām.

Ieskats LSK statūtos un stratēģijā noteiktajos PAMATUZDEVUMOS:

LATVIJAS SARKANAIS KRUSTS
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profesionālas, kvalitatīvas, savlaicīgas, vajadzībām 
atbilstošas palīdzības sniegšana cilvēkiem, kuri nonākuši 
krīzes situācijā, neatkarīgi no viņu tautības, rases, reliģiskās 
piederības, stāvokļa sabiedrībā vai politiskajiem uzskatiem.

LSK 
darbības 

kļūt par Latvijā un pasaulē atpazīstamu, labi organizētu, 
ekonomiski patstāvīgu organizāciju, kura operatīvi un 
profesionāli risina krīzes situācijā nonākušu Latvijas un 
citu valstu iedzīvotāju problēmas.

LSK 
darbības 

misija

vīzija

Popularizēt starptautiskās 
humanitārās tiesības, SSKSP 
kustības pamatprincipus.

Reaģēt ārkārtas situācijās, 
iesaistīt iedzīvotājus pirmās 
palīdzības sniegšanā.

Aktīvi līdzdarboties veselības 
veicināšanas jomā.

Nodrošināt LSK meklēšanas 
dienesta darbu;

Radīt labvēlīgus apstākļus 
jauniešu intelektuālajai un 
radošajai attīstībai, atbalstot un 
veicinot jauniešu iniciatīvas.

Sekmēt sociālo integrāciju.

Popularizēt un attīstīt 
bezatlīdzības asins donoru 
kustību.

Sadarboties ar 
SSKSP kustības 
dalībniekiem. 

LSK statūti:
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Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne (turpmāk – LSKJ) apvieno 
jauniešus, kuri ir biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” biedri un 
brīvprātīgie vecumā no 13 līdz  ~30 gadiem. LSKJ atbalsta jauniešu 
iniciatīvas un idejas, veicina iesaistīšanos neformālās izglītības 
apguvē un popularizēšanā, motivē jauniešus lietderīgi izmantot 
brīvo laiku, īsteno humāno darbu sabiedrības labā.

LSKJ darbības programmu ietvaros mēs organizējam 
seminārus un apmācības, rīkojam nometnes, akcijas un 
ziedojumu vākšanas kampaņas, publiskus pasākumus, 

konkursus, kā arī kopīgi plānojam un lietderīgi 
pavadām savu brīvo laiku.

Iemācīties un zināt! Lai ikviens no mums 
spēj glābt līdzcilvēku dzīvību.

Dāvāt prieku un sirds siltumu tiem, kuriem 
ikdienā tā pietrūkst.

Vairot iecietību, pasauli padarot par 
draudzīgāku vietu ikvienam.

Iedvesmojošas idejas un komandas darbs 
virza pasauli! Vai esi gatavs pievienoties?

Mēs esam PAR veselīgu un atbildīgu 
dzīvesveidu. Mēs esam PAR rūpēm par dabu 
un apkārtējo vidi!

LATVIJAS SARKANĀ KRUSTA JAUNATNE

LSKJ darbības
PROGRAMMAS:

Jauniešu
iniciatīvas

Neformālā
izglītība

Brīvprātīgais
darbs

Lietderīgi
pavadīts laiks

Humānais darbs 
sabiedrības 

labā

Kas mēs esam?
Noskaties video:

Diskriminācijas un 
vardarbības mazināšana

LSKJ attīstība, ideju 
popularizēšana, reģionālā 
un starptautiskā sadarbība

Pirmā palīdzība

SociālāS IEKĻAUŠANAS
VEICINĀŠANA

Veselības veicināšana
un atbildība par 
ilgtspējīgu vidi
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Citi mani 
RAKSTURO kā...1.

Visvieglākais veids, KĀ pašam augt kā 
personībai, ir pulcēt ap sevi cilvēkus, 

kuri ir gudrāki par tevi pašu.LOMAS

Piezvani saviem draugiem/ ģimenes 
locekļiem/ kolēģiem un pajautā, kā viņi 
tevi raksturo.

Citi par
mani
saka...



Kādēļ es iesaistījos LSK?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2. Uzraksti 10 iemeslus!

Kādas tavas “stiprās puses” 
parādās šajos iemeslos un kur 
tās dzīvē vēl varēs noderēt?

8

Mani pieci nākotnes MĒRĶI
dzīvē kopumā un LSK:3.

4.

Kā darbošanās LSK var palīdzēt man 
sasniegt savus dzīves mērķus?

Kādi ir/ būs mani IEGUVUMI, 
darbojoties LSK?

1.

2.

3.

4.

5.

Noskaties video:
Kas ir NVO?
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5. Padomā, kādas vēl tu zini, un piezīmē tās klāt!
Apskati, kādas atbildības jauniešiem ir iespējams uzņemties LSK.

Nodaļas vadīt
āj

s
Nodaļas vadītā

ja

          vietnieks

Pirmās palīdzīb
as

     nodarbību vadīt
āj

s

     komandas vadīt
āj

s

A
tbildīgais par dizaina

 m
ateriālu, piemēram, a

fišu,
 v

ei
do

ša
nu

Projekta

Atbildīgais
          par aktivitā

ti
 

Jauniešu stāsti:

Darba grupas

          vadītājs

Video veidotājs
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 Jautājum
s

refleksija
iKas man jādara, lai kādam citam jaunietim palīdzētu 

nokļūt citā lomā (piemēram, par darba grupas vadītāju)? 

Cik dažādās lomās es – jaunietis – 
varu izpausties, darbojoties LSK?

Grupas līderis     Erasmus+ apmaiņ
ā

     piesaistītājs
Saliedēšanās akti

vi
tā

šu

 organizato
rs

Jauno brīvprātīgo

Atbildīgais par  n
od

aļ
as

 

          atpazīstamību n
ov

ad
ā

N
odaļas jaunumu iz

sū
tī

tā
js

 - 

          komunikācijas vadī
tā

js

draugs

sekotājs iniciators

padomdevējs

atbildīgaismeklētājs
radītājs

motivētājs

paziņa

LSKJ padomes lo
ce

kl
is
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Novērtē savas šī brīža 
kompetences 1.

Neklausiet nevienu, kurš saka, 
ka jūs nevarat kaut ko izdarīt.KOMpetenceS

  M
ot

iv
āc

ija
    

    
    

    
 In

iciatīva 
        

    mācīties               Komunikācija           pārvaldība               un inovācija    

 

     
     

      
      

       
        

    Vēlme                                        
                   Stresa                        Radošum

s 

   Resursu                       Digitālās 

          Atbildības                   Empātija                
          

Laika      
      

     
     

    L
ēm

um
u 

    
    

    
    

    
   K

ri
ti

sk
ā

  plānošana                      prasm
es  

        uzņemšanās                                                       
      pārvaldība      

     
     

   p
ieņem

ša
na

    
    

    
    

   d
om

āš
an

a 
 

Iekrāso skalā 1-10

10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

(1 – zemu attīstīta / 10 – augsti attīstīta)

Kuras  3  kompetences 
attīstīt šogad?
Atzīmē ar zvaigznīti!

NO FILMAS “tiesības uz laimi” 
(the pUrsuit of happYness)
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Kompetenču
līmeņi

Pabeidz 
teikumu

2.

3. Kompetence ir...

 Jautājum
i

refleksija
iKādas kompetences man ir vajadzīgas, lai darbotos LSK?

Kādas kompetences es vēlētos redzēt savā komandā?

Atbildes meklē:

Kādas kompetences 
es varu attīstīt, 
darbojoties LSK?

Kā varu iedrošināt otru jaunieti 
uzņemties darīt to, ko viņš vēl nemāk?

prasmes

zināšanas

Attieksmes,
vērtības
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Kuru cilvēku tu uzskati par veiksmīgu līderi?
Nosauc 3 iemeslus, kāpēc izvēlējies šo cilvēku!1.

Kādas ir 7 atšķirības starp
līderi un vadītāju?2.

LĪDERISMS IR RĪCĪBA,
NEVIS POZĪCIJA.LĪDERISMA VEIDI

Viņš/ viņa var būt no ģimenes, draugiem, 
Latvijas, Eiropas, pasaules...

1.

2.

3.

Atbildes meklē:

Pabeidz 
teikumu!3. īderis bez titula ir

DONALDS MAKGANONS

adītājsīderis

Tests :
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Kādām 
10 īpašībām 
jāpiemīt 
labam līderim?

Atzīmē ar zvaigznīti,  kuras 3 īpašības 
no augstāk minētajām vēlies sevī attīstīt!

4. Novērtē šīs īpašības 
sevī skalā no 1 līdz 10!5.

Kā sevī attīstīt 
līdera prasmes

 Jautājum
i

refleksija
i

Kā es varu zināt, vai es esmu līderis? 
Ko es iegūstu, ja esmu līderis? 
Kā par tādu kļūt? 

1 105

Apzināties savas 
stiprās un vājās puses

Koncentrēties 
uz pozitīvo

Jautāt risinājumus, nevis 
uzklausīt attaisnojumus

Iepazīties un 
komunicēt

Iedrošināt 
radošumu 
komandā

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Piemērs:

(1 – zemu attīstīta / 10 – augsti attīstīta)
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Vai darbošanās Sarkanajā Krustā ir mācīšanās?
Vai to vadu es vai citi?
Kā notiek mācīšanās?
Kā es mācos, ko es daru?

Kas man vēl JĀIEMĀCĀS, lai es būtu labs 
LSK Jaunatnes nodaļas līderis?

1.

Mācīties ir tas pats, 
kas AIRĒT pret straumi: 
tiklīdz pārstāsi airēt -

 tūlīt tevi nesīs atpakaļ.PAŠVADĪTA MĀCĪŠANĀS*
*self-directed learning

ķīniešu sakāmvārds



Kā ir iespējams ATTĪSTĪT 
uz izaugsmi vērsto domāšanu?3.

 Jautājum
i

refleksija
i

Kā un ko es vislabāk varu mācīties, veicot brīvprātīgo darbu LSK?
Kā atlikušās 7 nodarbībās varu sev palīdzēt saprast, ko esmu iemācījies?
Kas var man palīdzēt mācīties un kur to atrast? (piem., mācīšanās 
dienasgrāmata/ kalendārs)

Aizstāt vārdu “kļūdīšanās” ar ..

Uzņemties atbildību par ...

Saskatīt izaicinājumus kā ...

Jautāt atgriezenisko saiti un 
neuztvert to personiski, bet no tās ...

Attīstīt savas ...

Izmantot vārdu ...

Atrast laiku ...

iespējas

“mācīšanās”

mācīties

“nepilnības”

savu attieksmi

refleksijai

“pagaidām”

Savieno teikuma sākumu... ar beigām

16

Uzraksti 
ATŠĶIRĪBAS!2.

(growth mindset) (fixed mindset)

Uz izaugsmi 
vērsta domāšana

Fiksēta
domāšana

Viena no pasaules vadošajām pētniecēm motivācijas un 
personīgās pilnveides jautājumos – Kerola Dveka (Carol Dweck) – 
ir izvirzījusi teoriju par diviem pretējiem konceptiem:

Atbildes meklē:

Kuru domāšanu 
tu vēlies sev?
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Izveido 10 soļu plānu 3 mēnešiem, kā tu attīstīsi
3 izvēlētās kompetences!

1. 2.

3.

4.

5.

Izaicinājums

(Skatīt 11. lpp.)
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6.

7.

8.

9.

10.
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MOTIVĀCIJAS VEIDI
Vienīgais cilvēks, kurš var 

tevi atturēt no taviem 
mērķiem, esi tu pats.

Kādi ir iekšēji un ārējie motivatori? 2.

Iepazīsties ar FLOW modeli

FLOW (p
lūsma)

1.

Iekšējā motivācija Ārējā motivācija

Tā autors ir Mihājs Čīksentmihāji (Csíkszentmihályi Mihály). Modelis raksturo, ka 
radošums, prieks un augsta līmeņa iesaiste organizācijā iespējama tad, ja ir iespēja 
sasniegt “plūsmas” stāvokli — izaicinājuma līmeņa un prasmju līmeņa saskaņu.

Aizpildi tabulu!

Iz
ai

ci
nā

ju
m

s

prasmju līmenis

augsts

uzbudinājums

trauksme

nervozitāte

vēlme kontrolēt

atslābums

garlaicība

augsts

zems

zems

Atbildes meklē:
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 Jautājum
i

refleksija
iKas  jauniešus demotivē darboties LSKJ nodaļās? Vai un kā tu 

to vari novērst vai mazināt?
Ko es uzzināju par savu motivāciju?
Kā es varu motivēt citus jauniešus LSKJ?

Kāpēc es iesaistos LSKJ?3.
Mana 

iekšējā motivācija
Mana

ārējā motivācija

Aizpildi tabulu!

Lai jaunietim būtu 
motivācija iesaistīties LSKJ, 
1. solis ir palīdzēt 
viņam vispār uzzināt 
par LSKJ.

2. solis ir būt atvērtiem 
un nodrošināt iespēju 
pievienoties.

3. solis ir 
viņus apmācīt 
un iedrošināt.

Motivācijas 
zvaigznes 

modelis

Mērķis

ProcessSasniegumi

Īpašuma sajūtaAtzinība

darbības idejas vārdā, 
jēgpilnums, atbilstība 

vērtībām

būšana kopā, 
piesaistošas metodes, 

patīkamas emocijas

progress un 
mācīšanās, spēja 

tikt galā ar 
izaicinājumiem

iesaistīšanās no paša 
sākuma, uzticība, 

atbildība, vara

pašam sev, no citiem, 
finansiāla, morāla, 

“dokuments”

Ie
st

āj
ot

ie
s

LS
K

J
D

ar
bo

jo
ti

es
ilg

te
rm

iņ
ā



6 / KOMANDA

21

KOMANDAS VEIDOŠANA
UN VEIDI

Nākšana kopā ir sākums. 
Turēšanās kopā ir progress. 

Darbs kopā ir veiksme.

HenrIJS FordS

Atbildes meklē:

Pārbaudi atbildes:Kādas ir komandas ATTĪSTĪBAS FĀZES?2.

Ar ko KOMANDA atšķiras no GRUPAS? 1.
Komanda Grupa

Aizpildi tabulu!

Pieraksti katrai fāzei nosaukumu!

Komanda ir kā dzīvs 
organisms, kas piedzimst, 
izaug, nobriest un pārtop 

jaunā formā, lai sāktu ciklu 
no sākuma.

iepazīšanās

šķiršanās

vietas atrašana

uzticēšanās
produktīvs darbs

Kā LSKJ nodaļa var 
kļūt par komandu? 
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Kādi ir komandas 
SPĒLĒTĀJI?3.

Lai komanda veiksmīgi darbotos, tajā ir 
nepieciešami dažādi spēlētāji, un katram 
ir jāzina savi pienākumi, atbildība.

Vadītājs 

Izpildītājs

Ideju ģenerators

Administrators/ 
uzraudzītājs

Iedvesmotājs

Resursu pētnieks/ 
sagādnieks 

Komandas cilvēks

Uzraksti tabulā konkrētu 
aktivitāti/-es, kurā/-s novēroji 
katra spēlētāja lomu.SPĒLĒTĀJI

KURŠ uzņēmās
šī spēlētāja lomu?
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Kāds komandas 
spēlētājs ESMU ES?4.

Kādi komandas darbā var būt 
ŠĶĒRŠĻI UN IZAICINĀJUMI?5.

Lomas ir dažādas, un cilvēki ir dažādi. 
Svarīgi, lai komandā visi nebūtu vienādi. 



24

 Jautājum
i

refleksija
iKā varētu justies jauns brīvprātīgais, kurš ienāk nodaļā brīdī, kad kāda 

pasākuma plāns jau ir vidū/ pusceļā uz pabeigšanu?
Ja es esmu komandas vadītājs, kā man izmantot neformālo līderi savā labā?
Kā komandas vadītājam rīkoties, ja viņš netiek galā ar saviem pienākumiem?

Ar ko KOMANDAS VADĪTĀJS galvenokārt 
atšķiras no citiem komandas spēlētājiem?

6.

Tev būs izveidot un noturēt komandu aktīvu!

Tev būs ģenerēt idejas un uzklausīt citu domas!

Tev būs izvirzīt mērķi un sekot tā izpildei!

Tev būs redzēt “lielo bildi” un saskatīt mazās detaļas!

Tev būs nemitīgi mācīties un atbalstīt mācībās citus!

Tev būs dalīties informācijā un regulāri komunicēt!

Tev būs apzināties situācijas un pieņemt lēmumus!

Tev būs iesaistīties sarežģījumu un konfliktu risināšanā!

Tev būs plānot, uzraudzīt, nodrošināt kvalitāti un domāt ilgtermiņā!

Tev būs atbildēt uz jautājumiem un tos uzdot!

Tev būs iedvesmot un motivēt savu komandu!

Tev būs sadarboties ar saviem komandas biedriem, LSK pārstāvjiem!

Tu drīksti kļūdīties, nezināt kaut ko un lūgt palīdzību!

Komandas vadītāja 13 baušļi

Atbildes meklē:

Atbalsta
rīkus 
meklē

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.



Pieraksti katrai stratēģijai nosaukumu!
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KONFLIKTI
Centies, lai strīdā tavi vārdi būtu maigi, 

bet argumenti stingri! Centies pretinieku 
nevis sāpināt, bet gan pārliecināt!

2.

Vai konflikts var būt POZITĪVS un 
ko var MĀCĪTIES no konfliktiem? 

1.

ļevs TOLSTOJS

Konfliktu risināšanas STRATĒĢIJAS Atbildes meklē:

At
ti

ec
īb

as

Mērķis
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Kā REAĢĒT
konfliktos3.

DOMU,
UZVEDĪBAS,

EMOCIJU

Saprātīgā reaģēšana

Uz emocijām balstīta reaģēšana

Pašsaglabāšanās reaģēšana

Kā tu vērtē savu reaģēšanas prasmi konfliktu situācijās?

trīsstūri
s

Tava uzvedība/ 
rīcība

Tavas izjūtas/ 
emocijas

Tavas 
domas

Atsauc atmiņā kādu konfliktu un brīvajā vietā 
pieraksti, kādas bija tavas domas, emocijas un rīcība!

 Jautājum
s

refleksija
i

Izmanto psihologa Ārona  Beka 
(Aaron Beck) radīto trīsstūri.
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EMOCIJU 
aplis4.

 Atrodi aplī emociju, kā tu šodien jūties!
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 Jautājum
i

refleksija
i

Savieno atbilstošos!
IETEIKUMI konfliktsituāciju risināšanai5.

Pabeidz
teikumu6.

Kāpēc baidāmies no konfliktiem un izvairāmies no tiem? 
Kā es visbiežāk rīkojos, redzot konfliktu no malas, kurā pats neesmu iesaistīts?
Vai var rasties situācija, ka viena konfliktā iesaistītā puse neuzskata, ka ir 
konflikts, bet otra puse uzskata? Kāpēc?

Noskaties video:

Kritiskā 
domāšana

Kopīga cīņa

Konflikts
“uz galda”

Konflikts, 
emocijas 
un prāts

“FIX” metode

Konflikts ir...

Izvērtēt, vai visa informācija ir atbilstoša, 
pareiza. Ja iespējams, pārbaudīt informācijas 
kanālu (vai tas, ko man teica/ ko uzzināju, tiešām 
atbilst patiesībai).

Risinot konfliktu, iedomāties, ka tas atrodas 
uz galda. Sīkākai analīzei var izmantot 
papildmateriālus, piemēram, līmlapiņas, uz 
kurām uzrakstīt kādas konflikta detaļas, 
marķierus un citus priekšmetus. 

Cīņa pret konfliktu, nevis vienam pret otru. 
Vienoties ar otru pusi, ka jūs kopīgi cīnāties pret 
konfliktu vai konkrēto situāciju. Nevis viens pret 
otru. 

Cilvēkiem piemīt  vairākas reakcijas - instinktīvā/ 
glābšanās reakcija, emocionālā reakcija, loģiskā 
reakcija. Nonākot konfliktsituācijā, būtiski, lai ar 
prātu varam nodalīt emocijas un fokusēties uz 
pašu konfliktsituāciju ar “vēsu prātu”.

Metode konflikta risināšanai, kurā cilvēki 
sākotnēji dalās ar faktiem par konkrētu situāciju  
un pēc tam pastāsta, kā par to jūtas, kādas 
domas šī situācija viņos raisa.
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Mēs nevaram savienot 
punktus, skatoties nākotnē, 

to var izdarīt tikai, skatoties 
pagātnē. Un uz nākotni mums 

ir tikai jācer un jānotic, ka 
visam, ko mēs darām un kas 

ar mums notiek, ir sava jēga, 
un nākotnē viss sakārtosies.

Atbildes meklē:

Kādas refleksijas 
METODES var izmantot?2.

Kas ir 
REFLEKSIJA?1.

Refleksija, pašrefleksija 
un atgriezeniskā saite

Stīvs DžobsS

Refleksija
ir...
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 Jautājum
s

refleksija
i

Ieraksti savus piemērus “hamburgeros”, 
kā dot ieteikumus un kritiku!

Atgriezeniskās saites
HAMBURGERS3.

Mana 
MĪĻĀKĀ KĻŪDA4.

Kā pēc LSKJ aktivitātes organizēšanas varu izvērtēt, ko 
esmu iemācījies? 

Kļūda, no kuras es 
daudz mācījos...

Kļūda, kuru es 
vēlētos atkārtot...

Kļūda, kuru es 
ieteiktu visiem...

Kļūda, par kuru 
esmu pateicīgs/-a...

Kļūda, kas mani 
visvairāk ir mainījusi...

Treniņa biedram:

Mācību biedram:

Komandas biedram:



*invaliditāte, veselības 
problēmas, cita kultūra, 

cits sociālais stāvoklis utt.

gan komandai, gan jaunietim?

Atbildes meklē:

Noskaties video un 
atbildi uz jautājumiem!

Kādus IEGUVUMUS un IZAICINĀJUMUS tu saskati, 
iesaistot komandā jauniešus ar mazākām iespējām*

Iekļaujošas komandas 
PAMATPRINCIPI

9 / KOMANDA

31

iekļaujoša komanda
Dzīve Tev paver iespējas. Tev 

tikai atliek vai nu tās pieņemt, 
vai arī baidīties no tām.

2.

3.

1.
džims kerijs

Ko darīt, ja mūsu komandā 
parādās "baltais zvirbulis"? 

Kā es komunicēju LSKJ nodaļā ar 
tiem, kuri nav manā draugu bariņā?

Noskaties video:



Izdomā 5 PAMATVĒRTĪBAS, kas raksturotu tavu nodaļu/ komandu. 
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 Jautājum
s

refleksija
iCik mūsu komanda ir atvērta cilvēkiem no citas skolas, grupas, 

mazākumtautībām? 

Kādā nodaļā/ komandā tu vēlies būt?5.

IDEJAS 4.
Kā labāk iekļaut jaunpienācējus 
komandā un nodaļā? 

ikdienas paradumiem /tradīcijām

pasākumiem/aktivitātēm
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Katra plānošanai veltītā 
minūte pēc tam mums dod 

darba stundas.

LSKJ NODAĻAS DZĪVE

LSKJ 
gada plāns

Kas ir vienaudžu un 
tālāk-izglītotāju apmācības

Nodaļu pieredzes
apmaiņa

ziemā

Nodaļu pieredzes
apmaiņa

vasarā

Nodaļu pieredzes
apmaiņa

pavasarī

Starptautisks
apmaiņas projekts

Starptautisks
apmaiņas projekts

Aktivitātes
nodaļās

Aktivitātes
nodaļās

Aktivitātes
nodaļās

Aktivitātes
nodaļās

Jauno biedru piesaiste
septembrī

LSKJ konference
rudenī

1.
3.2.

Piesakies LSKJ 
apmācībām, Apgūsti teoriju kopā 

ar citiem jauniešiem 
+ izej praksi.

Vadi nodarbības 
bērniem un jauniešiem, 
kā LSKJ 
tālāk-izglītotājs.

kad tās tiek izsludinātas 
www.redcross.lv vai 
organizācijas ietvaros.

4 un vairāk reizes gadā LSKJ 
vadītājs organizē visu 
Jaunatnes nodaļu 
pārstāvjiem apmācības un 
pieredzes apmaiņas. 

1-2 dienu 
apmācības un pieredzes
apmaiņa starp nodaļām.

Nodaļas izstrādā savus
individuālos gada plānus, 
balstoties uz LSKJ nodaļu gada plānu.

Apskati piemēru:
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Par aktivitāšu 
organizēšanas 
soļiem uzzini 
nākamajā nodaļā.

Starptautiskās
aktivitātes

Organizatori Partneri

Nodaļas aktivitātes 
VAR organizēt
3 līmeņos

A

B

C

Gada plāns:

LSK komitejas jaunieši drīkst 
veidot Erasmus+ starptautiskas 
apmaiņas projektu 
pieteikumus, to iepriekš 
saskaņojot ar izpilddirektoru, 
LSK starptautisko un 
sabiedrisko attiecību 
programmas vadītāju, LSKJ 
vadītāju. Īpaši būtiska ir 
aktuālas tēmas izvēle un 
starptautisko sadarbības 
partneru piesaiste. Tie 
iepriekš jāsaskaņo.

LSKJ vadītājs veido 
apvienoto komandu no 
vairākām nodaļām, ar 
kuru izstrādā Erasmus+ 
projekta pieteikumu:

Kad kādas citas 
valsts biedrība 
piedāvā LSK būt par 
partneri, komitejas 
saņem e-pastā 
informāciju ar 
iespēju jauniešiem 
piedalīties. Izmanto!

Jauniešiem individuāli ir 
iespēja piedalīties 
starptautiskās apmaiņās un 
treniņos, piesakoties dažādu 
biedrību atklātiem 
konkursiem/uzaicinājumiem.

LSK Jaunatnes nodaļas izstrādā savus 
individuālos gada plānus, balstoties uz LSKJ nodaļu kopējo gada plānu

SEP OKT NOV DEC

JAN FEB MAR APR

MAI JUN JUL AUG

Erasmus+ apmaiņa Erasmus+ apmaiņa

Aktivitātes pašā nodaļā

Aktivitātes konkrētām
cilvēku grupām

Publiskās
aktivitātes

Informācija:

Projekta "AWAKE" 
piemērs:
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Sapulces laikā biedri un/vai brīvprātīgie uzņemas 
dažādas atbildības, pienākumus, ko paveic konkrētā 

laikā individuāli vai mazākās grupās pēc sapulces.

Gatavošanās aktivitātei un saskaņošana

LSKJ NODAĻAS 
DZĪVE

Nodaļas vadītājs 
un/ vai vietnieks aicina 
nodaļas biedrus un/ vai 
brīvprātīgos uz sapulci. 

Nodaļa nosvin 
realizēto aktivitāti, 

izvērtē + un -. 

LSK Jaunatnes 
nodaļa ir daļa no 

LSK ģimenes

LSK Jaunatnes 
nodaļas sapulce.

Turpinās gatavošanās 
aktivitātei/-ēm pēc sapulces 
gan individuāli, gan grupās. 
Tiek veikti dažādi uzdevumi.

Jaunatnes nodaļas 
aktivitātes ir jāsaskaņo 

ar LSK komitejas 
izpilddirektoru.

Aktivitātes īstenošana.
(13 pamatsoļus skatīt 

39.-40. lpp.)

Nodaļas vadītājs kopā ar 
vietnieku sagatavojas 

nodaļas sapulcei. 

Lai kļūtu par LSK biedru:

1. izvērtē savu motivāciju, 
2. sazinies ar tuvāko LSK 
komiteju,
3. iemaksā biedra naudu.
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Atceries sapulces sākt ar 
iepazīšanos un iespēju 
katram pastāstīt, kas 
aktuāls ikdienā. Kas foršs 
noticis katram? 
Tēja, cepumi + attiecības + 
brīvprātīgais darbs.

Nav vienas “pareizās 
formulas”, kā sadalīt 
pienākumus. To var 
darīt dažādos veidos.
Kurš ko darīs? Skaidrība ir 
kā vadība!  

Kā dibināt LSK 
Jaunatnes nodaļu

Kā ērti un pārredzami saplānot 
LSK Jaunatnes nodaļas semestra 
un/vai gada plānu?
Pieraksti un vizuāli materiāli.

Iepazīšanās un 
saliedēšanās
aktivitātes

Piemēri pienākumu 
sadalei – LSKJ nodaļu 
struktūras

Ieteikumi gada 
plāna veidošanai

“Gribēšana dažreiz ir lielāka par 
mācēšanu”. Sadalot  atbildības un 
uzdevumus, ļoti svarīgi ir atbalstīt 
un motivēt citam citu. LSK 
Jaunatnē jaunieši mācās darot - 
viņi neatnāk kā profesionāļi.

Piemēri atbalstīšanai, 
motivēšanai

Piedalies pasākumā
kā dalībnieks

Dalies ar informāciju
sociālo tīklU VIETNĒS

palīdzi
praktiski

Veido
aktivitātes

Vadi
komandu

Atnāc uz citu rīkotu pasākumu kā dalībnieks un 
paņem līdzi kādu savu draugu.

Tas ļaus mūsu idejām un informācijai 
sasniegt plašāku cilvēku loku.

Atsaucies palīdzēt citu Sarkanā Krusta 
brīvprātīgo un sadarbības organizāciju 
rīkotos pasākumos.

Iesaisties projektu, iniciatīvu veidošanā, 
sadarbībā ar citiem īsteno savas idejas, 
iegūsti organizatoriskās prasmes un 
radi brīvprātīgā darba iespējas citiem.

Iedvesmo, motivē citus, 
uzņemies atbildību, organizē 
darbu, iegūsti vērtīgu pieredzi 
un prasmes.

Par LSKJ nodaļu 
sapulcēm

Iesaistes, atbild
ības līm

eņi
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Atmini krustvārdu mīklu par
PROJEKTU ĪSTENOŠANU! 1.

projektU un citU
aktivitāšu ORGANIZĒŠANA

1. Kas ir pamatā jebkurai projekta idejai vēl bez vajadzības?

2. Kas projekta laikā ir jāsasniedz? 

3. Kā sauc to, ko projekta noslēgumā var izmērīt/ saskaitīt/ novērtēt?

4. Cilvēku grupa, kuru vieno kopīgs mērķis.

5. Kā vienā vārdā var nosaukt projektam nepieciešamos materiālus, laiku, 
zināšanas, prasmes, norises vietu utt.?

Projektu
 īstenoša

na

1.

2.

9.

3.

4.

5.

6.

8.

7.

10.



Mana projektu/ aktivitāšu 
īstenošanas PIEREDZE2.

38

6. Kā sauc projekta fāzi starp aktivitātes plānošanu un  īstenošanu?

7. Kā vienā vārdā sauc aktivitātes, ar kuru palīdzību mērķa grupa un sabiedrība uzzina 
par aktivitāti/ organizāciju/ projektu?

8. Kas tiek realizēts projekta ietvaros, lai sasniegtu projekta mērķi?

9. Projekta noslēguma fāze, kurā cilvēki tiek aicināti izteikt gan plusus, gan mīnusus.

10. Kas paliek pēc projekta beigām, kad rezultāti sasniegti?

Pabeidz 
teikumu3.

Projekts ir...

Kas bija labi? Ko uzlabotu, ja īstenotu 
vēlreiz šādu aktivitāti? 

Kurš “ķēdes posms” 
bija vājais?

Par ko īpaši lepojies, 
kas īpaši labi izdevās?
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13 pamatsoļi, kā organizēt 
aktivitāti/ projektu

Vieta, laiks

Sagatavošanās

Atsauksmes

Izvērtēšana un svinības

Ilgtermiņa ietekme

Publicitāte

Kura norises vieta un laiks būs vispiemērotākie? Kāpēc?

Kas mums ir jāizdara pirms pašas aktivitātes/-ēm?
Cik daudz laika un cilvēku resursu mums nepieciešams, lai to paveiktu kvalitatīvi?

Kas var noiet greizi? Kā novērst iespējamos riskus?

Kā mērķa grupa uzzinās par aktivitāti/-ēm?
Kā apkārtējā sabiedrība zinās, kas un kāpēc tiek organizēts?

Aktivitātes/-šu saturs
Kas tieši notiks?

Kādā veidā mēs varam uzzināt mērķa grupas 
viedokli par notikušo aktivitāti/ projektu?

Kā komanda varētu izvērtēt  + un - ? 
Kā plānot nākotnes plānus? 

Kā komanda vislabāk var nosvinēt padarīto un sasniegto?

Kā iegūtie rezultāti nepazudīs?
Ko varam veikt kā nākamo aktivitāti, lai iegūto ietekmi pastiprinātu?

13.

7.

10.

11.

12.

8.

9.
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Problēma/ vajadzība 

Mērķis + mērķa grupa

Rezultāti

Komanda un sadarbības partneri

LSKJ programma 

 Jautājum
s

refleksija
i

Kas visvairāk attur 
tevi no projekta 
veidošanas?

Kā mēs zinām, ka šī ir īsta problēma, nevis mūsu izdomāta?
Kādi dati un informācijas avoti to apstiprina?

Ko konkrēti mēs vēlamies sasniegt/ mainīt?
Kuriem un cik cilvēkiem aktivitāte/-s ir mērķēta/-s? Kāpēc viņiem 
šī aktivitāte/ projekts būtu nepieciešams? 
(piem., X dienas centra bērni, X pansionāta ļaudis, X skaits jauniešu vecumā 
no 15 līdz 20 gadiem X pilsētā utt.)

Kas būs sasniegts un mainījies aktivitātes/ projekta beigās? 
Vai un kā mēs to zināsim/ izmērīsim?

Kuri cilvēki un cik ir vajadzīgi, lai sasniegtu mērķi?
Kāda atbildība un uzdevumi katram tiks uzticēti?

Resursi

Kurai no 5 LSKJ programmām atbilst šī tēma?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

LSK
komiteja

Pašvaldība Fondi

Kādi konkrēti “netaustāmie” resursi mums ir vajadzīgi, lai šo paveiktu, – 
prasmes, zināšanas, atbildība, laiks u.c.?
Kādi “taustāmie” resursi mums ir nepieciešami – materiāli, tehnika, 
produkti, pakalpojumi u.c.? Kā mēs varam izveidot aktivitātes tāmi?
Kādi resursi mums jau ir? Kurus resursus varam aizņemties no 
sadarbības partneriem – jauniešu centrs, citas NVO, skolas utt.?

Kur iegūt finansējumu 
aktivitāšu un projektu idejām?
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Mācīšanās 
PIRAMĪDA1.

Neformālās izglītības METODES un to VEIDI 2.

Izglītība ir viens no 
spēcīgākajiem rīkiem, ko Tu vari 

izmantot, lai maInītu pasauli.
NEFORMĀLĀS 
IZGLĪTĪBAS METODES

Ievieto piramīdā 
mācīšanās veidus 
pareizās vietās!

Grupu diskusija

Lekcija

Mācīt citus

Audiovizuāla prezentācija

Lasīšana 

Demonstrācija 

Spēle

Katram veidam pretī uzraksti vienu aktivitāti!

Nelsons Mandela

5%

10%

20%

30%

50%

75%

90%

Atbildes meklē:

iepazīšanās

“ledus  laušana”

komandu veidošanas

uzmundrinošās

grupu darbi

diskusijas

izvērtēšana

(ENERGISER)

Džeroms Bruners (Jerome Bruner)



3. Kas KOPĪGS un kas ATŠĶIRĪGS 
šīm mācīšanās metodēm?
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 Jautājum
i

refleksija
i

Kāda saistība LSKJ un neformālajai izglītībai?
Kā jauniešus iesaistīt organizēšanas procesā? 

Atbildes meklē:

Brīvprātība

Plānots, vadīts
process

Refleksijas nozīme,
pašizvērtēšana

Process
svarīgāks par

rezultātu

Skaidrs mērķis
un vīzija

Pašrealizācija

Metožu, vides ziņā
daudzveidīga

Ietekme uz katru
individuāli, grupu,

sabiedrību

Aktīva
līdzdalība

Mācīšanās
darot

Fokuss uz
attieksmēm,

vērtībām

Mācīšanās
būt

Atvērta, 
droša un atbalstoša

vide

Mācīšanās būt
kopā ar citiem

Balstīta uz 
jauniešu vajadzībām, 

interesēm

NEFORMĀLĀ
IZGLĪTĪBA

FORMĀLĀ
IZGLĪTĪBA

ikdienas
mācīšanās

NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS
(NFI) PRINCIPI
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Cik trīsstūrus es redzu?1.

Ko viens nevar, var otrs.SADARBĪBA

Uzliec hronometru 2 min un saskaiti, cik 
šajā zīmējumā redzi trīsstūrus!

Atsauc atmiņā piemērus no sadarbības 
LSKJ un citās organizācijās!2.

Ja šādas pieredzes nav, var uzrakstīt/ atcerēties par cita veida 
sadarbību, piemēram, no skolas laika.

Ieguvumi
pozitīvi aspekti

Izaicinājumi
ne tik pozitīva pieredze

Pareizā atbilde ir (1+14):5x10+5

LATVIEŠU SAKĀMVĀRDS



3. Ar kuriem partneriem ir 
jāsaskaņo sadarbība? 
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6 soļi 
“ZELTA” sadarbībai

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 Jautājum
s

refleksija
i

Kā vislabāk attīstīt sadarbību (un kāpēc) starp LSKJ nodaļām?
Kādi var būt riski uzsākot sadarbību?

Ieraksti luksoforā sadarbības 
partneru piemērus!

Vietējā, reģionālā līmeņa 
aktivitāšu partneri:

(Saskaņo ar 
izpilddirektoru)

Pirms dodies pie partneriem vaicāt, vai ir 
iespējams aizņemties vai ziedot kādus 
konkrētus resursus aktivitātēm, noteikti 
to saskaņo ar savas komitejas 
izpilddirektoru! Iespējams, ka šādi resursi 
ir pieejami tavā vai citā tuvējā komitejā.

Pajautā LSKJ vadītājam vai biroja 
vadītājam, vai šādi resursi ir pieejami LSK 
sekretariātā.

Katrā pašvaldībā ir jauniešu centrs/ 
jauniešu māja, kuras resursus visbiežāk 
bez maksas var izmantot arī LSK jaunieši.

Starptautiska līmeņa 
partneri:

(Saskaņo ar LSK 
sekretariātu)

Nacionāla līmeņa 
partneri:

(Saskaņo ar LSK 
sekretariātu)

Pirms kopā ar komitejas izpilddirektoru 
uzrunājat sadarbības partnerus, 
padomājiet par principu "dots pret dotu". 
Kāpēc sadarbibas partneris vēlētos 
atbalstīt? Ko viņš no tā iegūtu? Varbūt 
reklāmu, pieredzi, gandarījumu? 

Izvērtejiet kopā ar izpilddirektoru, kā 
pateiksiet "paldies" sadarbības 
partneriem.

Pārrunājiet, vai un kā šo sadarbību 
turpināt ilgtermiņā.

Atbildes meklē:
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Kāds ir LSK 
PUBLISKAIS TĒLS?1.

Cilvēki nepĒrk preces un 
pakalpojumus, viņi pērk 

attiecības, stāstus un BRĪNUMU.
Publiskais tēls 
un tā veidošana

SETS GODINS

1. Kā TEV šķiet, kuri 5 vārdi raksturo 
LSK publisko tēlu?

2. Sazinies ar kādu no SAVAS NODAĻAS 
JAUNIEŠIEM un pajautā, kuri 5 vārdi, 
viņaprāt, raksturo LSK publisko tēlu.

3. Sazinies ar kādu no SAVAS ĢIMENES (vai 
kaimiņu) un pajautā, kuri 5 vārdi, viņaprāt, 
raksturo LSK publisko tēlu.

4. Sazinies ar SAVAS NODAĻAS KOMITEJAS 
IZPILDDIREKTORU (vai kādu citu 
darbinieku) un pajautā, kuri 5 vārdi, 
viņaprāt, raksturo LSK publisko tēlu.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.



LSK spēkā esošie noteikumi 
un nosacījumi publicitātei3.
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 Jautājum
s

refleksija
iDarot vienas un tās pašas darbības, nevar gribēt citu 

rezultātu. Ko varu darīt citādi, lai piesaistītu jauniešus? 

Atbildes meklē:

Kas tas ir - publiskais tēls?2. Izveido savu definīciju!

Drīkst Nedrīkst

Kā publiskais tēls ietekmē jauniešu iesaisti LSK?
Kā publisko tēlu var uzlabot? 
Kas to var sabojāt?

Materiāli, ko tu vari lietot 
JAUNIEŠU INFORMĒŠANAI
- video
- prezentācijas
- afišas
- skrejlapas

Apskati resursus
Google Drive!

@red_cross_youth_latvia

redcross.lv/jauniesi

lsk.jaunatne
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IEGUVUMI1.

Veiksmīgs cilvēks ir tas, kurš spēj 
uzcelt savu ēku no sprunguļiem, 

ko citi viņam meta ceļā.

Ieguvumi un 
ilgtermiņa ietekme

deivids brinklijs

Atbildi uz jautājumiem!

Ko no darbošanās LSKJ iegūst 
nodaļas jaunietis?

Ko no piedalīšanās LSKJ aktivitātēs
iegūst citi jaunieši?

Ko iegūst LSK, ja jaunieši darbojas LSKJ?

Ko iegūst vietējā kopiena/ sabiedrība, 
ja jaunieši iesaistās LSKJ?

Ko no darbošanās LSKJ iegūstu es?
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Mana nākotne LSK2. Atbildi uz jautājumiem un pabeidz teikumus!

Darbojoties LSK, es vēlētos 
izdarīt/ sasniegt...

Savas profesionālās karjeras labā 
es šobrīd vēl varētu izdarīt...

Vai es redzu, ka savu profesionālo 
karjeru varētu saistīt ar LSK? 
Ja jā, kā es to iztēlojos pēc 
vairākiem gadiem?

Kādu ietekmi manas izvēles, 
ko izdaru tagad, atstās uz 
manu turpmāko dzīvi?
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Mans RĪCĪBAS plāns3.

SEV PAR 
LABU

SAVU 
jauniešU
LABĀ

vietējās
kopieNas/
sabiedrības
LABĀ

Aizpildi tabulu!

Nākamajās
24-48h

Nākamajās
2 nedēļās

Nākamajos
3 mēnešos
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Salīdzini šī brīža atbildes ar pirmās nedēļas 
atbildēm un rūpīgi izpēti izmaiņas

Kas ir mainījies? 
Kāda ir Tava galvenā atziņa par izmaiņām?

Novērtē savas šī brīža kompetences 4.

5.

  M
ot

iv
āc

ija
    

    
    

    
 In

iciatīva 
        

    mācīties               Komunikācija           pārvaldība               un inovācija    

 

     
     

      
      

       
        

    Vēlme                                        
                   Stresa                        Radošum

s 

   Resursu                       Digitālās 

          Atbildības                   Empātija                
          

Laika      
      

     
     

    L
ēm

um
u 

    
    

    
    

    
   K

ri
ti

sk
ā

  plānošana                      prasm
es  

        uzņemšanās                                                       
      pārvaldība      

     
     

   p
ieņem

ša
na

    
    

    
    

   d
om

āš
an

a 
 

Iekrāso skalā 1-10

10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

(1 – zemu attīstīta / 10 – augsti attīstīta)
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LSKJ 
informatīvie 
materiāli

 

Par starptautisko SKSP kustību uzzini šeit:

www.ifrc.org

Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” informācija:

www.redcross.lv

Starptautiski treniņi darbā ar jaunatni iesaistītajiem:

www.salto-youth.net

Par Eiropas Solidaritātes Korpusu, Erasmus+ un citām jaunatnes programmām:

www.jaunatne.gov.lv

Starptautiskas apmācības, stipendijas u.c. 

www.eurodesk.eu

Par jauniešu iespējām Latvijā:

www.visasiespejas.lv

RESURSI

Metodes 
darbam ar
jauniešiem

Rokasgrāmatā 
izmantotie 
avoti

@red_cross_youth_latvia

redcross.lv/jauniesi

lsk.jaunatne
Materiāli LSKJ nodaļu darbam:

- video
- prezentācijas
- afišas
- skrejlapas

Apskati resursus
Google Drive!



Tie, kuri ir pietiekami traki, 
lai domātu, ka spēj mainīt 
pasauli, to paTiešām izdara.

STĪVS DŽOBSS



Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes līderu rokasgrāmata ir radīta 
ar mērķi palīdzēt organizācijas jauniešiem izprast sevi, kā arī 
sekmēt viņu prasmes un zināšanas, kas nepieciešamas 
brīvprātīgā darba veikšanā.

Tā paredzēta Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes nodaļu 
vadītājiem, vietniekiem, darba grupu un projekta komandu 
vadītājiem, kā arī tiem jauniešiem, kuri Latvijas Sarkanajam 
Krustampievienojušies salīdzinoši nesen un kādu no minētajām 
lomām veiks pēc gada vai diviem.

Rokasgrāmata ir tikai rīks. Tas, kā Tu to izmantosi, jau ir Tavā 
pārziņā.

Lai izdodas!


