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Festivāla biļete – labais darbs!  
2013.gadā no 20.aprīļa (Lielās Talkas) līdz 24.augustam (noslēguma pasākumam) ikvienam 

būs iespēja paveikt labu darbu, piedaloties talkās, un iegūt iespēju apmeklēt vienas dienas 

Draudzīgo mūzikas festivālu. 

 

Problēma. Bieži vien dažādos izklaides pasākumos, darbā un atpūtā dažādu atkarību 

izraisošu vielu (alkohols, tabakas izstrādājumi, narkotikas un citas apreibinošas vielas) 

lietošana pieaugušo, bet jo īpaši - jauniešu vidū ir šo pasākumu neatņemama sastāvdaļa. Tā 

rezultātā veidojas atkarības, kas negatīvi ietekmē gan ikvienu cilvēku individuāli, gan ģimeni, 

gan sabiedrību un valsti kopumā. Tik pat aktuālas ir arī cita veida atkarības, piem. 

datoratkarība, u.c. 

Iemesli. Piederības sajūtas trūkums, vientulība, mazvērtība, depresīvas sajūtas. Ir radies 

iespaids, ka lietojot augstāk minētās vielas, šis process vieno. 

Risinājums. Piedāvāt citu vienojošu aspektu – kopīgi paveiktu darbu, saturīgu atpūtu, 

interešizglītību kā brīvā laika pavadīšanas veidu. Savukārt depresīvu sajūtu mazinošs 

apstāklis ir vērst savu uzmanību uz iespēju palīdzēt citiem. Tikai brīvs cilvēks, brīvs no 

jebkāda veida atkarībām, kļūst apzināts un draudzīgs pret cilvēkiem, vidi un sevi. 

 

Projekta mērķis: uzrunāt jauniešus, viņu vecākus, skolotājus un sabiedrību kopumā, 

popularizējot uzskatu un parādot praktiski - relaksēties, atpūsties un jautri pavadīt laiku 

iespējams apzināti, bez atkarību veicinošu vielu un procesu klātbūtnes. Ļaut aizdomāties, 

cik esam atbildīgi paši par savu dzīvi un sekmēt izpratni par to, ka sekas ir ikvienai rīcībai. 

Mazināt materiālo ieinteresētību savstarpējās attiecībās, kā arī popularizēt dažādus veselīgus 

un uz attīstību vērstus brīvā laika pavadīšanas veidus un interešu izglītību. Iecere ir vērst 

sabiedrības uzmanību uz vēlamo rezultātu, bet ne pašu problēmu, lai apzināta izklaide un 

rīcība kļūtu par pozitīvu pieredzi cilvēka dzīvē un ieradumu nākotnē. 

 

Projekta veidotāji: Domubiedru grupa. (Biedrība „Nanda”, biedrība „Esi Brīvs”, 

Biedrība „Pēdas LV”, Latvijas Kultūras Akadēmija, Mamma Daba, Mārtiņa Freimaņa 

fonds u.c.)  
 

Norises laiks. Sākums Lielajā talkā 20.aprīlī, aicinot ikvienu paveikt labu darbu. Iesaistīties 

labajos darbos tiks piedāvāts līdz pat Draudzīgā mūzikas festivāla dienai 24. augustā. 

 

Festivāla noslēguma pasākuma norises vieta. Mežaparka Zaļais teātris. 

 

Mērķauditorija. Aktīvā sabiedrības daļa, galvenokārt jaunieši. Šī projekta izpratnē 

“jaunietis” ir ikviens, kurš jūtas jauns un vēlas pavadīt laiku saturīgi un apzināti. 

 

Paredzamais dalībnieku skaits. Projekta laikā tiks uzrunāta visas Latvijas sabiedrība ar 

masu mediju un sociālo tīklu palīdzību, jo īpaši skolu un augstskolu jaunieši. Talkas – apm. 

2000 dalībnieku. Noslēguma koncertā – līdz 8000 apmeklētāju. 

 

 

 



Projekta shēma 

 

“Cilvēkiem Draudzīgs” ir  uz sabiedrību kopumā vērsta sociālā projekta daļa, kas aicina 

ikvienu būt pilsoniski aktīviem, līdzdarboties labā vairošanā, apzinoties savu nozīmību un 

spēku. Projekta daļas ietvaros sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmijas studentiem tiks 

radītas vairākas mākslas īsfilmas par projekta tēmu. 

“Videi Draudzīgs” Talku virkne. Talkās ikvienam ir iespēja paveikt labu darbu, sakopjot un 

labiekārtojot pilsētvides vai dabas objektus, stādot kokus un košumkrūmus, iepriecinot un 

palīdzot citiem tādā veidā iegūstot iespēju apmeklēt projekta noslēguma pasākumu 

24.augustā. Visu talku pamatā ir paliekošu darbu veikšana publiski pieejamā teritorijā un 

kopīga paveiktā svinēšana ar mūziku, dziesmām un cienastu. 

“Sev Draudzīgs” ir projekta noslēdzošā daļa – vienas dienas neatkarīgs mūzikas festivāls, 

kura vadmotīvs ir -  relaksēties, atpūsties un jautri pavadīt laiku iespējams apzināti, bez 

atkarību veicinošu vielu klātbūtnes. Pasākuma ieskaņā plānots organizēt meistarklases – 

dažādi sporta veidi, deja, mūzikas instrumentu spēle, veselīgu dzīvesveidu veicinošas 

nodarbības. Mērķis ir aizraujošā veidā ieinteresēt jauniešus pavadīt brīvo laiku saturīgi, 

attīstot savas prasmes kā arī popularizēt dažādus veselīgus un uz attīstību vērstus brīvā laika 

pavadīšanas veidus, jeb interešu izglītību. Noslēgumā – koncerts ar Latvijas mūziķu un 

mākslinieku līdzdalību Mežaparka Zaļajā teātrī. 

 

             

 

 

Draudzīgs? Pievienojies!  

 

Ja ir jautājumi, priekšlikumi vai vēlme nākt talkā, droši zvaniet 

t.26564465 (Dace), esibrivs@esibrivs.lv 


