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Strukturētā	dialoga	diskusija	
	KO	JAUNIEŠIEM	DARĪT	VASARĀ?	

	
Ogre,	2017.gada	19.	jūlijs	

	

	
	

	
 

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "NVO fonds" projekts "Kā būt 

sabiedrībai noderīgam jaunietim", līgums Nr. 2017.LV/NVOF/PSA/034/05 

Diskusiju vadīja: Madara Ūlande 

Diskusiju organizēja:  biedrība “Attīstības un inovāciju mācību centrs” sadarbībā ar 

Ogres Jauniešu pašizaugsmes, kompetenču un sociāluzņēmējdarbības centru 

“O ISTABA” 

Diskusijā piedalījās: 

Ogres novada pašvaldības deputāti: 

• Egils Helmanis, Ogres novada pašvaldības priekšsēdētājs, 

• Gints Sīviņš, Ogres novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks, 

• Artūrs Mangulis, Ogres novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas priekšsēdētājs, 

• Jānis Iklāvs, Ogres novada pašvaldības domes deputāts, 

• Dzintra Mozule, Ogres novada pašvaldības  Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietniece, 

• Antra Purviņa,Ogres novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas priekšsēdētāja vietniece, 

• Edīte Strazdiņa, Ogres novada pašvaldības domes deputāte. 

• Rinalds Rudzītis, Ogres novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciālists 

• Projekta “Kā būt sabiedrībai noderīgiem jauniešiem” dalībnieki: 

• vadītāja Ieva Vītoliņa 

• mentore, jauniešu trenere Lāsma Cimere 
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• 30 jaunieši – projekta dalībnieki 

Diskusijai tika izvirzīti šādi problēmjautājumi: 

 

1. Nodarbinātība: Kāda palīdzība un atbalsts ir nepieciešams (ne tikai no pašvaldības puses, 

bet vispār), lai jaunieši Ogrē un novadā vasarā varētu strādāt atalgotu darbu? Kā šobrīd 

pietrūkst? 

2. Uzņēmējdarbība: Kas būtu nepieciešams, lai palīdzētu jauniešiem attīstīt savas 

uzņēmējdarbības idejas un veidot savus uzņēmumus – tai skaitā sociālos uzņēmumus? Ko var 

darīt pašvaldība, un ko var darīt paši jaunieši? 

3. Izglītība: Māksla, mūzika, sports, uzņēmējdarbība, tehnoloģijas utt. Profesionālas ievirzes 

izglītība. Neformālā izglītība. Kādas mācīšanās (tajā skaitā sporta nodarbības), sevis 

pilnveidošanas iespējas būtu aktuālas un interesantas jauniešiem vasarā, un kas būtu 

nepieciešams, lai tādas varētu organizēt un nodrošināt? 

4. Brīvais laiks: Aktīvs, jēgpilns, izglītojošs. Visaptverošs: māksla, mūzika, sports utml. Kādu 

brīvā laika pavadīšanas iespēju jauniešiem vasarā šobrīd pietrūkst Ogrē un novadā, un kā 

jaunieši, pašvaldība un citi sadarbības partneri kopā varētu tās radīt? 

5. Brīvprātīgais darbs: Kādā veidā jaunieši vasarā varētu jēgpilni iesaistīties Ogres un tās 

novada norisēs? Kādu notikumu, pasākumu, norišu līdzveidošanā jaunieši varētu piedalīties? 

 

Diskusijas rezultāti: atziņas un priekšlikumi 

1. Nodarbinātība: Kāda palīdzība un atbalsts ir nepieciešams (ne tikai no pašvaldības puses, 

bet vispār), lai jaunieši Ogrē un novadā vasarā varētu strādāt atalgotu darbu? Kas šobrīd 

pietrūkst? Problēmas/risinājumi: 

• Komunikācijas trūkums 

o Risinājums: bērnu, jauniešu centrs kā komunikācijas organizators starp 

jauniešiem un darba devējiem; 

o Risinājums: komunikācijai izmantot kanālus, ko lieto jaunieši – sociālie tīkli – 

Instagram, Facebook. 

• Informācijas trūkums: 

o Risinājums: bērnu, jauniešu centrs kā informatīvais avots jauniešiem un darba 

devējiem; 
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o Risinājums: izmantot komunikāciju kanālus, ko lieto jaunieši – sociālie tīkli – 

Instagram, Facebook. 

o Risinājums: Operatīvais portāls: vieta, kur jaunieši publicē savas prasmes. 

• Ne visi vēlas bērniem/jauniešiem uzticēties: 

o Risinājums: iepriekš brīvprātīgajā darbā uzkrātā pieredze, jauniešu 

pašiniciatīva, meklējot darbu. 

• Trūkst piedāvājumu no uzņēmumiem. 

o Risinājums: Pašvaldība varētu atbalstīt uzņēmumus darba vietu izveidē 

jauniešiem vasarā. 

Ko var darīt jaunieši paši? 

• Ja nav pieprasījuma, nav arī piedāvājuma!  Jauniešiem aktīvāk pašiem jāmeklē, jāprasa 

darbs. Jauniešiem pašiem jāizrāda iniciatīva,  jāiet un jāmeklē darbs. 

• Jāiesaistās brīvprātīgajā darbā, demonstrējot savas prasmes, attieksmi pret darbu. 

 

Kāds atbalsts, tajā skaitā no pašvaldības, nepieciešams? 

• Bērnu, jauniešu centrs – vieta komunikācijai un informācijai, apkopo 

jauniešu/uzņēmēju vajadzības, prasmes, piedāvā darbu utml. 

• Iesaistīt bibliotēkas jauniešu nodarbinātībā, izaugsmē, izglītībā . Bibliotēkas kā tās, kas 

varētu apkopot informāciju par darba piedāvājumu pieprasījumu vasarā, darboties kā 

“kontaktpunkti”, it īpaši ārpus Ogres pilsētas bibliotēku loma ir būtiska. 

• Transports: Nepieciešams atbalstīt ar transportu, lai nokļūtu darba vietā, jo atalgojums 

par darbu ir salīdzinoši neliels, savukārt transporta izmaksas augstas, sabiedriskais 

transports kursē reti. 

• Operatīvais portāls: vieta, kur jaunieši publicē savas prasmes, uzņēmumi vajadzības. 

• Pašvaldība varētu atbalstīt uzņēmumus darba vietu izveidē jauniešiem vasarā 

• Pašvaldība varētu nodarbināt jauniešus vasarā pašvaldības iestādēs un darbos – 

piemēram, tos jauniešus, kas mācās/pabeiguši profesionālās ievirzes skolas - mākslas 

skolu, mūzikas skolu utml. 

2. Uzņēmējdarbība: Kas būtu nepieciešams, lai palīdzētu jauniešiem attīstīt savas 

uzņēmējdarbības idejas un veidot savus uzņēmumus – tai skaitā sociālos uzņēmumus? Ko var 

darīt pašvaldība, un ko var darīt paši jaunieši? 

Problēmas/Risinājumi: 
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• Pietrūkst motivācijas: 

◦ Risinājums: Konkursi, balvas, stipendijas u.c. motivatori. 

• Pietrūkst zināšanu, prasmju: 

◦ Risinājums: Apmācība. 

◦ Risinājums: Mācīšanās darot: veidojot skolēnu mācību uzņēmumus. 

• Informācijas trūkums: 

◦ Risinājums: Jāizmanto jauniešu informācijas kanāli, sociālie tīkli. 

◦ Risinājums: Informatīvs atbalsts no pašvaldības puses – par jauniešu uzņēmumiem 

un iespējām, kādas ir jauniešiem, lai pinveidotu uzņēmējdarbības prasmes. 

• Komunikācijas trūkums ar potenciālajiem klientiem: 

◦ Risinājums: operatīvais portāls/platforma, kur jaunieši piedāvā savus 

pakalpojumus, prasmes. 

Ko var darīt jaunieši paši? 

• Jauniešiem jāsaprot, ko viņi var darīt, ko var piedāvāt? Piemēram: ravēt/novākt ražu, 

pļaut zāli, uzkopt istabu, fotografēt, konsultēt datoru lietošanā utt. Prasmes, spējas 

atbilstoši vecumam. 

• Jauniešiem pašiem jābūt gribai un motivācijai kļūt par uzņēmējiem. 

• Jauniešiem jāizmanto sociālie mediji, lai reklamētu savas prasmes un piedāvājumu 

plašāk –piemēram,  Facebook. 

• Jaunieši var veidot skolēnu uzņēmumus. 

Kāds atbalsts, tajā skaitā no pašvaldības, nepieciešams? 

• Apmācības par uzņēmējdarbību un tās dažādajām jomām – celtniecība, tirdzniecība utt. 

• Nepieciešams informācijas un komunikācijas atbalsts. 

• Atbalsts dalībai izstādēs, tirgos utml. 

3. Izglītība: Kādas mācīšanās, sevis pilnveidošanas iespējas (māksla, mūzika, sports, 

uzņēmējdarbība, tehnoloģijas, profesionālas ievirzes izglītība, neformālā izglītība u.c.) būtu 

aktuālas un interesantas jauniešiem vasarā, un kas būtu nepieciešams, lai tādas varētu organizēt 

un nodrošināt? 

Problēmas/Risinājumi: 

• Iespēju trūkums! 

o Risinājums: sadarbība ar skolām arī vasarā. 
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• Pietrūkst nodarbību ārpus Ogres! 

o Risinājums: Dot/nodrošināt iespēju jauniešiem no lauku reģioniem doties 

uz Ogri piedalīties aktivitātēs (1x nedēļā). 

o Risinājums: Attīstīt piedāvājumu ārpus Ogres dzīvojošiem jauniešiem to 

dzīves vietās. 

• Pietrūkst tehnoloģiju izglītības, nodarbību: robotika, ķīmija, fizika, elektronika 

automodelēšana, galdniecība. 

o Risinājums: piesaistīt atbilstošus speciālistu/ NVO, kas var sniegt šādus 

pakalpojumus. 

• Informācijas trūkums: 

o Risinājums: Informācijas pasniegšana mūsdienu veidā (piem. Sociālie tīkli) 

o Risinājums: Vajag vairāk reklamēt iespējas! 

• Motivācijas trūkums: 

o Risinājums: Mūsdienu tehnoloģijas motivē. 

• Skolotāju attieksme. Skolotāju/mentoru trūkums: 

o Risinājums: Atgriezeniskā saite, nodarbību kvalitātes uzlabošanai.  

o Risinājums: Skolotāju/mentoru motivēšana, piesaistīšana. 

Ko var darīt jaunieši paši? 

• Iesaistīties brīvprātīgajā darbā. 

• Iniciatīvas, projekti. 

Kāds atbalsts, tajā skaitā no pašvaldības, nepieciešams? 

• Tehnikuma bijusī ēka >> atļaut to izmantot/realizēt kā jauniešu māju. 

• Brīvprātīgais darbs – kā iespēja brīvajā laikā pilnveidot savas prasmes. 

• Bibliotēkas uzlabošana, bibliotēka kā neformālās izglītības apguves vieta, it īpaši 

ārpus Ogres pilsētas teritorijas. 

• Pašvaldība atļauj izmantot esošo infrastruktūru jauniešiem brīvlaikos (mūzikas 

skolā muzicēšanai, mākslas skolā – gleznošanai utml., stadions u.c. vietas sportam). 

• Pašvaldība atbalsta profesionālās ievirzes izglītības iestāžu aktivitātes brīvlaikos – 

lai iesaistītu jauniešus izglītojošās aktivitātēs, piemēram, iesaistīšanos izglītojošās 

profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas, sporta nometnēs/forumos/radošās 

darbnīcās (audzēkņiem, kuri mācību gada laikā apmeklē šīs iestādes). 

• Pašvaldība atbalsta tehnoloģiju izglītības infrastruktūras izveidi. 
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4. Brīvais laiks: Kādas brīvā laika pavadīšanas iespējas (aktīvas, jēgpilnas, izglītojošas, 

visaptverošas - māksla, mūzika, sports utml.) jauniešiem vasarā šobrīd pietrūkst Ogrē un tās 

novadā, un kā jaunieši, pašvaldība un citi sadarbības partneri kopā varētu tās radīt? 

Problēmas/Risinājumi:  

-novecojusi darba organizācijas forma, kas strādā uz sevi,nevis jauniešiem un sabiedrību, 

informācijas trūkums par iespējām, jaunatnes lietu speciālista pārslodze vai neprasme būt 

vidutājam starp visiem posmiem; 

-novada Jauniešu dome – veca, lieka struktūra, jālikvidē jauniešu organizāciju (dome, Burziņš 

utt.) sadrumstalotība. 

Ko var darīt jaunieši paši? Darboties NVO un rakstīt projektus. 

Kāds atbalsts, tajā skaitā no pašvaldības, nepieciešams? 

• Atbalsts profesionālās ievirzes (māksla, mūzika, sports) skolēniem vasarā, 

nepieciešama infrastruktūra radošām un sportiskām izpausmēm. 

• Pašvaldība sadarbībā ar skolām, Kultūras centru, pirmskolas iestādēm, Ogres centrālo 

bibliotēku, Ogres mākslas skolu, Sporta centru u.c. iestādēm ir tie, kas vasaras periodā 

rada iespējas jēgpilna brīvā laika pavadīšanai (Mūzikas skolā ir ,piemēram, iespēja 

muzicēt – kāda skaņu studija) 

• Jaunas struktūras izveide – Jauniešu centrs/pārvalde –O TELPA – kas strādā atsevišķi 

no izglītības pārvaldes, kas apvieno visas šobrīd sadalītās jauniešu iestādes, tajā 

darbojas – centra vadītājs, projektu rakstītāji, jauniešu mentori un vēstneši-jaunieši, kas 

veido tīklu ar izglītības iestādēm pilsētā un novadā. 

• Atbalsts nometņu organizēšanā. 

• Ogres jauniešu centram kopā ar jauniešu domi jābūt komandai, kurā ir vadītājs, mentori, 

projektu rakstītājs, brīvprātīgo koordinators, jābūt mobiliem. 

• Pašavaldības atbalsta grozs – stipendija brīvprātīgajam darbam – to veido novada 

uzņēmēju pienesums, KC vai nauda, ko var saņemt ikviens jaunietis, kam vasarā ir 

vēlme strādāt brīvprātīgi, jēgpilni pavadot brīvo laiku – plus iegūstot bonusus. 

• Pievērst beidzot uzmanību jauniešiem –intelektuāļiem!!!Tie var būt citu jauniešu 

mentori. 

• Rast iespēju katrai pašavldības NVO, kas darbojas jauniešu neformālās izglītības jomā, 

sniegt telpu atbalstu. 
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5. Brīvprātīgais darbs: Kādā veidā jaunieši vasarā varētu jēgpilni iesaistīties Ogres un novada 

norisēs? Kādu notikumu, pasākumu, norišu līdzveidošanā jaunieši varētu piedalīties? 

Problēmas/Risinājumi: 

• Pašiem jauniešiem jābūt motivācijai, daudzi negrib darīt brīvprātīgo darbu 

o Risinājums: Informācija par brīvprātīgā darba plusiem. 

o Risinājums: Brīvprātīgais darbs pasākumos, kuri interesē jauniešus – 

festivāli, volejbola sacensības utml. 

• Informācijas, komunikācijas trūkums, vāji strādā jauniešu centrs, Jauniešu centri ir 

neapmeklēti: 

o Risinājums: Jāmāk ieinteresēt jauniešus, jāmotivē; Jāmaina darba stils 

• Vecāki neatļauj bērniem veikt brīvprātīgo darbu, iesaistīties, strādāt neatalgotu 

darbu 

o Risinājums: Informācija par brīvprātīgā darba plusiem. 

Ko var darīt jaunieši paši? 

• Izrādīt pašiem iniciatīvu 

• Piedāvāt savu brīvprātīgo darbu, piemēram, jomās, kas interesē kā hobiji vai 

profesionāli. 

• Piedāvāt savas prasmes kā brīvprātīgo darbu, lai pēc tam, kad būs ieguvuši 

atpazīstamību, varētu darboties profesionāli ar atalgojumu. 

Kāds atbalsts, tajā skaitā no pašvaldības, nepieciešams? 

• Informācija: Ogre jaunietim. Kur pieteikties? Kas notiek? 

• Ievietot informāciju par brīvprātīgo darbu biežāk apmeklētajās mājaslapās. 

• Uzaicinājums jauniešiem no Ogres novada pasākumu organizatoru puses piedalīties 

kā brīvprātīgajiem pasākumu organizēšanā + motivācijai kādi ieguvumi. 

• Jāveido brīvprātīgo datu bāzes. 

• Apmācības. 


