
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!  

Jūtos ļoti labi, ar prieku piedalījos pasākumos. Turpmāk iesaistīšos līdzīgos pasākumos. 

Noteikti iesaistīšos turpmākos projektos, un manuprāt, tas katram palīdz ar socializēšanos.  

Īsti pārmaiņas neesmu pamanījis. 

Es jūtos lieliski, jo ir sajūta, ka es padaru gan BJMK Rokskolu, gan projektu "Muzikālie pilsoņi" 

populārāku. Jā, iesaistīšos arī citos šāda veida projektos. 

Man ļoti ļoti ļoti sajūsmina piedalīties pasākumos. Socializēties ir mana lieta :) 

Es jūtos labi pēc dalības pasākumā, jo bija interesanti sadarboties un iepazīties ar citiem bērniem. Es 

domāju, ka piedalīšos atkal, kad būs iespēja! 

Pēc pasākuma labi jutos un labprāt iesaistīšos līdzīgos pasākumos 

Nostiprināju piederības sajūtu BJMK kopienai. (Piederības sajūta kopienai ir kas jauns un maz izzināts 

vidējam latvietim ar viensētnieka vienpatīgo domāšanu un pasaules uztveri.) 

Labprāt piedalītos kā skatītājs kādos interesantos projektos, kur var iegūt kādu jaunu info, iedvesmu 

(sevišķi online). 

Man personīgi patika spēlēt kopā ar ansambli un klausīties arī citus, teiksim tā visi pasākumi ir 

ietekmējuši kaut ko manā dzīvē un palīdzēja justies ērtāk uzstājoties publikas priekšā, neesmu vairāk 

tik noslēgta sevī un arī ir palicis vieglāk runāt un mācīties. Un tad kad būs atkal iespējams uzstāties 

jā, centīšos aizbraukt tur kur varēšu. (visticamāk kaut ko uzrakstīju ne pa tēmu, bet gribēju pateikt) 

Pēc dalības pasākumos ir laba padarīta darba sajūta. Ikdienā vai savā domāšanā īsti nozīmīgas 

izmaiņas gan neesmu pamanījis. Turpmāk noteikti piedalīšos BJMK pasākumos, jo tie ir ļoti interesanti 

un tajos labi var pavadīt laiku. 

Neko būtisku neesmu novērojis, bet noteikti iesaistīšos nākamajos pasākumos 

Man ļoti tas papildina pieredzi ar skatuves mākslu, lai gan uz tā atrodos bieži, tomēr nekad nav par 

daudz treniņi un iespējas uzstāties, kad tas ir nepieciešams un tiek piedāvāts. Arī jaunas atmiņas, 

zināšanas un pieredzi vienmēr iegūstu no šādiem pasākumiem. :) 

Jūtos iedvesmota domāt par savu devumu sabiedrībai un iesaistīties brīvprātīgajā darbā . 

Noteikti centīšos iesaistīties līdzīgos projektos. Jauna pieredze, iespēja iepazīties, komunicēt ar 

jauniem interesantiem cilvēkiem. 

Tas iedeva man vairāk pieredzes, kas mūziķim ir ārkārtīgi svarīga. Ļoti bieži domāju par saviem 

muzikālajiem sastāviem, ka ja vajadzēs vietu, kur izmēģināt dzīvē, tā noteikti būtu Līgotnes skatuve. 

Es labprāt piedalīšos līdzīgos projektos, lai nezaudētu saiti ar BJMK un tā cilvēkiem! 

Šajā grūtajā laikā, jo īpaši novērtēju jebkādus pasākumus - lai tie būtu tiešsaistē vai klātienē. 

Apmeklētie pasākumi radīja tuvības, piederības sajūtu, nelielus kopā būšanas svētkus, kas pēdējo 2 

gadu laikā ir kļuvis ļoti svarīgi. 

Šāda veida pasākumi vienmēr iedvesmo. Pašlaik, protams, vislabāk atmiņā palikusi velo-koncerttūre, 

kuras laikā bija ļoti labi saskatāms, cik reizēm dažas dziesmas var būt nozīmīgas, aizkustinoši pat. 

Bet arī festivāls vasaras sākumā bija ļoti svarīgs, kā iespēja beidzot būt kopā, nelielās/drošās grupās, 

bet vismaz ne pie datora ekrāniem ;) 

Jūtos labi, bija interesanti un jautri, labprāt piedalītos šādos projektos atkārtoti. 



Vienmēr nogurusi, bet pilna ar prieku galu galā Dārtai ļoti patika. Iespēju robežās piedalīsies arī 

turpmāk. 

Noteikti iesaistīšos vēl, ļoti patika un gribas vēl! 

Ļoti patīk projekti! Pēc projektiem esmu vairāk motivēts un rodas vēlme sacerēt sev dziesmiņu, noteikti 

iesaistīšos līdzīgos projektos! 

Bija jauki toreiz iziet ārā no mājas, jo likās ka pasaule ir apstājusies. Improvizācijas teātris toreiz ielika 

mani atpakaļ realitātē, ka es dzīvoju sabiedrībā starp dažādām vecuma grupām un cilvēkiem. Bija 

jauki izrauties no skolas ikdienas un nedaudz izklaidēties. Ja būs pieejams vēl kāds pasākums saistībā 

ar improvizācijas teātri vai arī kāds cits pasākums - labprāt iesaistīšos. 

Pēc dalības projektā esmu kļuvis iecietīgāks pret citiem, un labprāt piedalītos citos līdzīgos 

pasākumos :) 

Man ļoti patīk, ka notiek šāda veida pasākumi, kuros varu piedalīties gan es, gan arī jebkurš cits 

jaunietis. Noteikti šie pasākumi manā ikdienā raisa plašāku skatu uz dzīvi un arī rod turpmāko pieredzi. 

Turpmāk uz šādiem pasākumiem dotos ar lielāko prieku. 

Vēlētos iesaistītos projektos, jo bija jautri. 

Es jūtos apmierināts un esmu ievērojis izmaiņas ikdienā. 

Ļoti patīk visi BJMK pasākumi, noteikti vēlēšos iesaistīties vairākos pasākumos. 

Nedomāju, ka tas ir ietekmējis manu ikdienu/domāšanu, bet noteikti bija patīkami piedalīties un 

iesaistīšos citos līdzīgos projektos. 

Pēc projekta pasākumiem es pamanu to, ka es pats jūtos labi par padarītiem darbiem, to ka es kādam 

palīdzēju, devu prieku, kaut kādā veidā veicot dažādus fiziskus darbus vai muzicējot. Jūtu, ka man 

uzlabojas komunikācijas prasmes, jo komunicēt projektos vajag daudz un bez tās nekur nevar tālu 

tikt, es ievēroju, ka mans zināšanu klāsts paplašinās, piemēram, mūzikas aparatūras nosaukumu ziņā 

un ko katra lieta dara, kā kaut ko saslēgt utt., vai arī, ja es palīdzu brīvprātīgajā darbā ar kādiem 

fiziskiem ar būvniecību saistītiem darbiem tad es parasti uzzinu, kā kaut ko labāk veidot, kā dažādas 

lietas ietekmē citas utt.  

 



 

 


