
Kā Tu jūties pēc dalības projektā, tā pasākumos? Vai esi novērojis kādas 

izmaiņas savā ikdienā/domāšanā? Vai turpmāk iesaistīsies līdzīgos 

projektos? Ļoti novērtēsim Tavu personīgo atsauksmi! 

Jutos fantastiski, daudz labas atmiņas un emocijas palikušas pēc šiem pasākumiem. 

Noteikti vēl turpmāk vēlos piedalīties bjmk pasākumos, jo cilvēki kuri tos veido un kas 

piedalās ir kolosāli un vienmēr šādos pasākumos ir ļoti savdabīgi forša atmosfēra, 

jautrība. 

 

Man ļoti patīk tāda veida projekti / pasākumi, noteikti piedalīšos vēl kad būs iespēja , 

esmu kļuvusi komunikablāka, atvērtāka pret cilvēkiem, jo apkārt ir radoši cilvēki !  

Jutu gandarījuma sajūtu. Labprāt iesaistīšos šāda veida projektos arī nākotnē. 

Patika iesaistīties šajos projektos, ļoti interesanta un noderīga pieredze. Turpmāk 

centīšos iesaistīties šados projektos vairāk, jo tie ir ļoti noderīgi un ir prieks iepriecināt 

citus. 

 

Gandarījuma un pašizaugsmes garša. 

 

Pēc projekta es jūtos ļoti labi un no pasākumiem es ieguvu prieku un gandarījumuEs 

esmu ievērojis to ka man pēc uzstāšanās un uzstāšanās laikā vairs nerodas stress. 

Turpmāk es velētos turpināt piedalīties līdzīgos projektos. 

 

Noteikti piedalīšos vēl pasākumos, noteikti lika aizdomāties 

 

Ļoti patika tā sirsnība, kas bija zemgales koncerttūrē. Ar kādu prieku mūs sagaidīja 

cilvēki visās aprūpes iestādēs. Un arī redzēt gandarījumu, laba darba sajūtu 

jauniešos, kas spēlēja koncertos. Pieļauju, ka lielākā daļa no viņiem pirmo reizi 

spēlēja tādai auditorijai, kas citādāk koncertus vispār nevar apmeklēt. Un tiešām 

prieks bija gan klausītājiem, gan projekta dalībniekiem! Arī festivāls un talkas bija ļoti 

forši! Festivāls bija kā svaiga gaisa malks pēc ilgās pašizolācijas pavasarī, un tas kā 

festivāls tika noorganizēts, pilnīgi noteikti bija pilsoniski atbildīgi, viss notika pēc spēkā 

esošajiem noteikumiem, un bija patīkami novērot,.ka jaunieši tos ievēro, un ir saprātīgi 

sabiedrības labā, lai gan citā situācijā, droši vien būtu gribējuši vairāk "patrakot" :) 

Pēc pasākumiem jūtu gandarījumu un prieku par savu ieguldīto darbu. Turpmāk 

noteikti plānoju iesaistīties pasākumos, kurus rīko BJMK, jo tie vienmēr ir interesanti, 

aizraujoši un arī izglītojoši. 

 

Labprāt turpmāk iesaistīšos šādos projektos. Tie dod iespēju iepazīties un komunicēt 

ar dažāda gājuma cilvēkiem. 

 

Man patīk visi pasākumi, bet nemāku sadarboties ar cilvēkiem 

 

Es biju sajūsmā, jo katrā piedalījos kā mūziķis, tas deva man lielāko pieredzi spēlēt 

neparastās situācijās (piem. piekabē) jaunajai publikai. Arī bija prieks par sevi saprast, 

ka piedalos tādā lielā valsts finansētā pasākumā. 



Kopš pirmā brīvprātīgā koncerta uz dzīvi parādijās cits skats. Apzinājos cik 

pārsteigumu bagāta tā var būt, jo noteikti nedomāju, ka spēlēšu publikai. Var teikt, ka 

izgāju ārā no komforta zonas un jūtos nedaudz pārliecinātāks par sevi un dzīves 

iespējām. Sāku mūziku uztvert nedaudz nopietnāk. Manā grupā mēs tagad mēģinām 

būt nopietnāki un pilnveidot trūkumus, protams ākstīšanās un jokošanās nekur 

nepaliek. Manuprāt, šādi pasākumi (vismaz man) nāk tikai par labu. :) 

 

Pēc dalības projektā, tā pasākumos, es jūtos lepns, ka es varu būt daļa no cilvēkiem, 

kuri dara labu sabiedrībai, un katru nakamo projektu gaidu ar nepacietību.  

 

1.Priecīgs par padarīto darbu. 2. Esmu. 3. Iesaistīšos.  

 

Pēc iespējas, cenšos vienmēr palīdzēt, neatteikt, būt noderīgs, protams, ja to varu 

savienot ar citiem darba pienākumiem:) 

 

Vienmēr jūtu kopības spēku talkās, kas vairo sabiedrības kopības spēku. Ļoti patīk 

izpausties mūzikā, dzirdēt citus un apmainīties ar radošo enerģiju! 

 

Man ļoti patika piedalīties, jo ieguvu nozīmīgu pieredzi, kas palīdzēs tālākajās gaitās  

Šis projekts mani pamudināja turpmāk iesaistīties šāda veida projektos un 

pasākumos, jo galvenais ir palīdzēt cilvēkiem. 

 

Es esmu ievērojis, ka tagad man labprāt patīk uzstāties koncertos, ja man piedāvā 

iespēju. 

 

Interesanti ir iesaistīties pasākumos un darīt to, ko ikdienā nesanāk. 

 

Mani iedvesmoja šāda veida pasākumi un motivēja piedalīties pēc iespējas vairāk 

kūltūras pasākumos, ne tikai BJMK ietvaros, bet arī starptautiskos pasākumos. Ir ļoti 

forši iepazīt jaunus cilvēkus, kontaktus un izbaudīt tomomentu, kuru tu pavadi uz 

skatuves. 

 

Ļoti burvīgi pasākumi, noteikti iesaistīšos vēl tāda veida pasākumos 

 

Pēc projekta jūtos pozitīvi, esmu novērojis, ka esmu kļuvis empātiskāks pret citiem. 

Noteikti redzu sevi nākotnē piedaloties līdzīgos projektos. 

 

Iesaistīšos līdzīgos projektos, jo brīvprātīgais darbs veicina veselīgas apziņas 

veidošanos, ka ieguvums no darba var būt ne tikai finansiāls, bet arī  simbolisks. 

Projektā realizētie pasākumi veicināja manī atbildību par pilsonisko līdzdalību un 

stiprināja nostāju, ka katra cilvēka iesaiste sabiedrības attīstības veicināšanā ir 

būtiska. 

 

Bija jauki piedalīties bjmk talkā un spēlēt festivālā, kā arī Labdarības kocertūrē, kurā 

varējām iepriecināt cilvēkus kuriem mūzika un koncerti nav ikdiena. Noteikti turpmāk 

iesaistīšos līdzīgos projektos. 



Piedalīšanās pasākumos deva man prieku muzicēt, komunicēt ar interesantiem 

cilvēkiem, palīdzēt. Noteikti piedalīšos vēl šādos projektos, pēc iespējamības, un 

piesaistīšu citus, jo ir daudz labu emociju un atmiņu. 

 

Patīka darboties un palīdzēt kā brīvprātīgajam. Noteikti iesaistīšo nākotnē, jo tādējādi 

kļūstu sociālāka un sadarbīgāka. 

 

Pasākumi ir iespēja kā mēs - jaunieši spējam sevi attīstīt un pilnveidot sevi kā 

personības un pilnvērtīgu sabiedrības locekli. Šī projekta laikā norisinājušies 

pasākumi, tik tiešām vieno sabiedrību un pēc pasākumu apmeklēšanas ir tā 

piepildījuma sajūta, jo ir komunicēts ar dažādu raksturu un vecumu cilvēkiem, kas, 

manuprāt, ir pats svarīgākais, lai saprastu, kāda ir katra paša loma sociālajā dzīvē.  

 








