Galvenā informācija par projektu „Dubnas pieRaksti”
Projekta īstenotājs: biedrība „ Latgolys Studentu centrs”
Projekta partneri:
1.
2.
3.
4.

Višķu jauniešu centrs,
Vārkavas novada Kultūras centrā,
Preiļu jauniešu centrā „ČETRI”,
Līvānu jaunatnes un iniciatīvu centrā „ Kvartāls”.

Projekta atbalstītājs: LR Kultūras ministrija un biedrība
„Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”.
Projekta norises laiks: 24.04.2017-30.11.2017
Laivošanas laiks: 13.-18.06.2017.
Projekta kopsavilkums: “Dubnas pieRaksti” ir jauniešu iniciatīvu projekts Latgales jauniešiem.
Galvenā projekta doma ir ar aktīvu darbību — 6 dienu garu ekspedīciju pa Dubnas upi, attīstītu
jauniešos iniciatīvu, komunikācijas un sadarbības prasmes, un jaunas kompetences: vides,
kultūrvēstures, pilsoniskuma un videogrāfijas jomās.
Projekta dalībnieki: 20 jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem no Daugavpils, Vārkavas, Preiļu un
Līvānu novada. Jau pieteikšanas posmā jaunieši tiks organizēti 3 grupās, kuras padziļināti izpētīs
vienu no projekta tēmām: vide, kultūrvēsture (dzīvesstāsti), videogrāfija.
Projekta posmi: 1. Jauniešu pieteikšanās posms; 2. Laivošanas posms; 3. Darba grupu
galaproduktu izstrādes posms; 4. Projekta redzamo rezultātu prezentācijas pasākumi (apraksts,
izstāde, filma); 5. Projekta izvērtēšana, rezultātu izplatīšana.
Jauniešu pieteikšanās posms. No 15. līdz 29. jūnijam tiks izsludināts jauniešu pieteikšanās
posms. Šajā posmā visi jaunieši no Daugavpils, Vārkavas, Preiļu un Līvānu novadiem vecumā no
18 līdz 30 gadiem varēs pieteikties dalībai projektā. Lai pieteiktos, jauniešiem būs jāaizpilda anketa.
Pēc pieteikuma beigām projekta darba grupa izvērtēs pieteikuma anketas, īpaši ņemot vērā
dalībnieka motivāciju, tiks atlasīti 20 jaunieši no iepriekš minētājiem novadiem.
Laivošanas posms notiks no 13. līdz 18. jūnijam pa Dubnas upi posmā Višķi – Līvāni. Laivošana
tiks organizēta ar kanoe laivām, katrā laivā pa diviem dalībniekiem. Laivošanas komplektā ir iekļauti
airi, glābšanas veste, ūdens necaurlaidīgais maiss. Nakšņošana notiks teltīs, stipra lietus gadījumā,
iespēju robežās arī telpās. Braucot a laivām ik pa laikam tiks organizētas apstāšanās un grupu darbi
– fotografēšana, filmēšana, dabas izpēte. Ēdienreizes tiks nodrošinātas. Vakaros tiks organizētās
dažādas meistarklases, kuru laikā jaunieši iegūs jaunas kompetences. Viss jauniešu darbs tiks
organizēts grupās.
Pēc laivošanas posma, katrs grupas eksperts strādās ar savu jauniešu grupu, kur kopīgi izstrādās
projekta redzamos galarezultātus.
1. grupa būs atbildīga par vides (upes) fizioģeogrāfisko raksturojumu. (Aprakstu veidošanu, par
Dubnā augošajiem augiem, zivīm, ūdens kukaiņiem u. c.).

2. grupa būs atbildīga par kultūrvēsturisko objektu apskati, aprakstu veidošanu par šiem objektiem.
Dubnas piekrastes iedzīvotāju intervēšanu, par to, kā viņi sadzīvo ar upi, par to, kā ir mainījusies
viņu dzīve dažādos laikos un dažādu „varu” ietekmē.
3. grupa būs atbildīga par fotografēšanu un video filmēšanu, montāžu u.c. Par fotogrāfiju izstādes
un video filmas izveidošanu un prezentēšanu.
Vasaras beigās šīs trīs jauniešu grupas izveidos 3 projekta galaproduktus – 1 aprakstu par Dubnas
upi no ģeogrāfiskā, ģeoloģiskā vides viedokļa, kas tiks drukāts kā liela izmēra baneris un
elektroniskā informācija publicēta pašvaldību mājas lapās, 1 filmu, kur tiks atspoguļoti
kultūrvēsturiskie objekti un piekrastē dzīvojošo cilvēku dzīvesstāsti, 3. grupas būs atbildīga par
fotogrāfiju izstādes veidošanu – 25 fotogrāfijas, kur tiks attēlota gan daba, gan piekrastes dzīvotnes,
gan cilvēki.
Projekta mērķis: apvienojot dažādu novadu jauniešus kopīgā projektā un ar dažādu mācīšanās
metožu un tēmu palīdzību, attīstīt jauniešos lokālpatriotismu, iniciatīvu un pilsonisko līdzdalību.
Projekta uzdevumi:







Veicināt dažādu novadu iestāžu sadarbību jaunatnes jomā;
Aicināt jauniešus iepazīt un aizsargāt savas apkārtnes dabas objektus;
Dot iespēju jauniešiem interesantā veidā apgūt dažādas jaunas prasmes;
Attīstīt jauniešos lokālpatriotismu un iniciatīvu;
Aicināt jauniešus sarunāties un runāt ar savā pusē dzīvojošajiem cilvēkiem, iemācīt ievākt,
saglabāt un modernā veidā parādīt citiem interesantu un noderīgu informāciju;
Veicināt jauniešu izpratni par Latvijas vēsturi, Latvijas valsts veidošanos.

Projekta galvenā mērķa grupa:
Projekts ir vērsts uz jauniešu sadarbības veicināšanu, projektā iesaistot jauniešus no vairākām
pašvaldībām: Daugavpils novada, Vārkavas novada un Līvānu novada pašvaldībām.
Plānots, ka visos projekta posmos kopumā tieši tiks iesaistīti 28 jauni cilvēki, no kuriem 20 būs
jaunieši/dalībnieki, 8 dažādu jomu eksperti.
Plānots, ka ekspedīcijā dosies 26 cilvēki, no kuriem 20 būs jaunieši un 6 būs grupiņu vadītāji un
eksperti. Ar vides jomas grupu strādās Vita Briška, video, foto jomas grupiņu strādās Jolanta
Smilga, ar kultūrvēstures un interviju grupiņu strādās Jānis Briška. Eksperts pilsoniskuma aktivitāšu
īstenošanā – Dagnija Dudarjonoka. Eksperts interviju, stāstu un video sižetu satura veidošanā —
Gunta Nagle. Vēl viens neformālo izglītības metožu eksperts un vides/eksperte konsultante Linda
Landsmane. Dažādus projekta darbus veikt palīgā tiks lūgti divi biedrības brīvprātīgie jaunieši.
Līdz ar to jau uz šo brīdi projekta realizēšanā tieši ir iesaistīti 30 cilvēki. Plānots, ka projekta
galaproduktu prezentācijas visos trijos novados apmeklēs vismaz 170 cilvēki. Tā kā informatīvais
materiāls un filma tiks ievietoti internetā tos apskatīs vairāki simti cilvēku. Līdz ar to varētu teikt, ka
no šī projekta kādu labumu gūs salīdzinoši liels cilvēku skaits.
Visas projekta aktivitātēs ir bez maksas!
Projekta kontaktpersona: Dagnija Dudarajonoka (E-pasta adrese: dagneja@gmail.com, Tel. nr.:
28362243)

