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Ievads

   Aktīva  pilsoniskā  līdzdalība  ir  būtisks  demokrātijas  priekšnosacījums.  Tādēļ  jauniešu

politiskā  līdzdalība  ir  daudzu  pasaules  valstu  politiķu  un  pētnieku  dienaskārtībā  -  tieši

jauniešu  iesaiste  un iesaistīšanās  nosaka demokrātijas  procesa ilgtspēju.  Pēdējo divdesmit

gadu laikā pētījumi uzrāda jauniešu politiskās līdzdalības ievērojamu kritumu – jaunieši nav

aktīvi balsotāji vēlēšanās, reti piedalās politiskās aktivitātēs, politikas nozīmi savā ikdienas

dzīve vērtē izteikti zemu, pauž neuzticēšanos valsts un pašvaldību institūcijām.[1] 

  Kādi jaunieši ir un kādi – nav politiski aktīvi? Kādēļ jaunieši iesaistās vai neiesaistās? Kas

pamudina jauniešus līdzdalībai vai attur no tās? Kādas ir jauniešu reālās iespējas ietekmēt

politisko procesu?

Jauniešu l dzdal bas  jēdzienu galvenokārt  saprot kā iesaist šanos visa veida sabiedriskajāsı ̄ ı ̄ ı ̄

aktivitātēs,  tajā skaitā gan  politisko  l dzdal bu,  gan  ar  iesaisti  izgl t bas,  sporta  un  citāsı ̄ ı ̄ ı ̄ ı ̄ ı ̄

iniciat vās.  Politiskā l dzdal ba  savukārt  veicina  pilsoniskās  pieder bas  sajūtu,  padaraı ̄ ı ̄ ı ̄ ı ̄

politikas  procesu  pārredzamāku  un  atbild gāku  pret  jauniešiem.  Vienlaikus  tas  pal dzı ̄ ı ̄

jauniešiem stiprināt pašapzi u, att st t pašiniciat vu un apgūt un pārbaud t jaunas prasmesn̦ ı ̄ ı ̄ ı ̄ ı ̄

nodarbināt bai,  komunikācijai  un  sadarb bai.  Demokrātiskā vidē jauniešu  l dzdal bai  navı ̄ ı ̄ ı ̄ ı ̄

eogrāfisku robežu, tomēr vēsturiskām, eogrāfiskām un nacionālajāmg̒ g̒

kultūras normām ir liela ietekme uz l dzdal bas mode iem.ı ̄ ı ̄ l ̦  Jaunieši vecumā no 15 l dz 25ı ̄

gadiem veido piekto da u no pasaules iedz votājieml ̦ ı ̄ ,  tomēr vi u ietekme valstu politiskajāsn̦

institūcijās ir ierobežota. L dz ar to jauniešu politiskās l dzdal bas un iesaist šanās jautājumsı ̄ ı ̄ ı ̄ ı ̄

ir  aktuāls  jebkurai  demokrātiskai  sabiedr bai,  jo  bez  akt vas  jauniešu  l dzdal bası ̄ ı ̄ ı ̄ ı ̄

demokrātiskajos procesos š  sistēma zaudē savu le itimitāti. Turklāt jaunatnes kā sabiedr bası ̄ g̒ ı ̄

da as nepietiekama pārstāv ba tradicionālajā politikā noved pie sliktas jauniešu interešul ̦ ı ̄

pārstāv bas gan politiskajos procesos, gan institūcijāsı ̄ . [2] 

   Jaunatnes politika būt bā sastāv no trim da ām – tie ir principi, vērt bas un centieni, kası ̄ l ̦ ı ̄

vērsti  uz  l dzdal bu,  iespēju  vienl dz bu,  māc šanos  un  sociālo  iek aušanos,  pilsoniskoı ̄ ı ̄ ı ̄ ı ̄ ı ̄ l ̦

apzi u. Un arvien biežāk – ar  individuālo un sabiedr bas droš bu. Jaunatnes politika ietvern̦ ı ̄ ı ̄ ı ̄

darbu  ar  jaunatni,  neformālo  izgl t bu,  jaunatnes  sabiedriskās  organizācijas  un  jauniešusı ̄ ı ̄

mijiedarb bā. ı ̄
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   Skatoties plašāk – jaunatnes politika ir kā rāmis, kas nodrošina, ka darbs ar jaunatni pozit viı ̄

att stās vienā virzienā, lai gan šo darbu veic dažādās nozarēs. oti svar gs princips jaunatnesı ̄ L̦ ı ̄

politikā ir struktūra, kas katru dienu veido un steno šo politiku. Struktūrai jābūt saist tai arı ̄ ı ̄

valsts  pārvaldes  un  pašvald bas  iestādēm,  nacionālo  un  re ionālo  l meni,  jaunatnesı ̄ g̒ ı ̄

sabiedriskajām organizācijām un sabiedriskajām organizācijām, kas strādā ar jaunatni. [3]

   Analizējot jauniešu l dzdal bu dažādās Eiropas valst s,  tika identificēti  vairāki  jauniešuı ̄ ı ̄ ı ̄

politisko l dzdal bu sekmējošie faktori, proti: ı ̄ ı ̄

1)  nepieciešams  paplašināt  l dzdal bas  un  demokrātijas  koncepciju  ārpus  tradicionālajāmı ̄ ı ̄

l dzdal bas un demokrātijas pārstāv bas formām; ı ̄ ı ̄ ı ̄

2) jāuzlabo savstarpējā  izpratne  par  institūciju  un jauniešu l dzdal bu,  jo pastāv viedok uı ̄ ı ̄ l ̦

atš ir ba par to, kā iestādes un kā jaunieši izprot l dzdal bu;k̦ ı ̄ ı ̄ ı ̄

 3) l dzdal bai  jābūt vairāk saist tai  ar pārstāv bas ties bām; “viens izmērs neder visiem”:ı ̄ ı ̄ ı ̄ ı ̄ ı ̄

labāka  izpratne  un  efekt vāka  jauniešu  politiskā l dzdal ba  prasa  pašu  pieeju  dažāduı ̄ ı ̄ ı ̄ ı ̄

kategoriju jauniešiem ar konkrētām problēmām. [4]

    Dzīves kvalitāti mūsdienās vairāk ietekmē iespējas un prakse būt aktīvam sabiedriskajos

un  sociālajos  procesos,  būt  mobilam  izglītībā,  praksē  un  nodarbinātībā,  būt  iesaistītam

pilsoniskajās, brīvā laika, kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātēs. 

 Kur un kā iesaistīties un būt aktīvam – tās lielā mērā ir pašu jauniešu izvēles, bet jaunatnes

politikas  plānotāju  un  īstenotāju  dienaskārtībā  aktuālam  jābūt  šo  iespēju  pieejamības  un

daudzveidības nodrošināšanas jautājumam. [1] 

1.Neformālās izglītības jēdziens un principi

    Jauniešu  līdzdalības  sekmēšana  varbūt  daudzveidīga.  Viena  no  iespējām  ir  jauniešu

izglītošana. Bet kura tad izglītības sistēma tās sekmēšanai ir pieejamāka?

Nav labākas vai sliktākas izglītības sistēmas. Gan formālā izglītība, ko apgūstam skolā un

augstskolā, gan neformālā izglītība, kas tiek īstenota dažādos semināros, apmācībās, jauniešu

apmaiņās,  brīvprātīgā  darba  un  līdzdalības  iniciatīvās,  ir  nepieciešamas  ikviena  jaunieša

pašizaugsmei. Formālā un neformālā izglītība papildina viena otru. Tikai ņemot labāko un

konkrētam jaunietim piemērotāko no katras izglītības sistēmas, mēs varam sasniegt optimālu

rezultātu jauniešu pašizaugsmē.
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   Neformālās izglītības definīciju ir daudz, un katram no to autoriem ir sava pārliecība un

taisnība. Neformālā izglītība tiek organizēta ārpus formālās izglītības, tā ir jauniešu interesēm

un vajadzībām atbilstoša izglītošanas forma ar mērķi veicināt un atbalstīt jauniešu attīstību un

izaugsmi. Tātad neformālajai izglītībai raksturīgi, ka tā tiek īstenota ārpus formālās izglītības

sistēmas  un  tās  uzdevums  ir  radīt  atbalstošu  vidi  jauniešu  attīstībai.  Dalība  neformālajā

izglītībā  ir  brīvprātīga  un  visiem pieejama,  līdz  ar  to  motivācija  iesaistīties  ir  augsta  un

nodrošina aktīvu piedalīšanos un līdzdalību.

Neformālā izglītība balstās uz šādiem pamatprincipiem:

•  mācīties darot — iegūt praktiskās iemaņas un prasmes (piemēram, pateikt savu viedokli,

dalīties  sajūtās,  atrast  risinājumu dzīves  situācijām un konfliktiem,  vadīt  grupu,  izmantot

efektīvi savus un citu resursus);

• mācīties būt kopā ar citiem — izpratne par citādo, atšķirīgā atzīšana un pieņemšana (šis

princips  izpaužas  arī  prasmē  strādāt  grupā,  dzīvot  kopā,  risināt  situācijas  gan  ar  savas

kultūras, gan citu nāciju pārstāvjiem);

•  mācīties mācīties — iegūt noteiktu zināšanu apjomu, mācīties atrast informāciju, analizēt

savu pieredzi un iegūtās zināšanas un izmantot to jaunās dzīves situācijās;

•  mācīties būt — izprast savu iekšējo pasauli un attīstīt to, veidot dzīvi saskaņā ar sevi un

saviem uzskatiem.

    Galvenais uzsvars

neformālajā  izglītībā

tiek  likts  uz

principiem  mācīties

darot un mācīties būt

kopā ar citiem. Tie ir

svarīgākie  punkti,  kas

nodrošina  neformālās

izglītības  efektivitāti

un  veiksmi.

Neformālajā  izglītībā

iegūtās  iemaņas  un

prasmes  saglabājas

ilgāk un dod iespēju tās

izmantot dažādās dzīves situācijās. Bieži neformālās izglītības mācību process ir piesātināts
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ar pārdzīvojumiem un emocijām, līdz ar to liela atbildība ir tā organizatoriem un vadītājiem

— procesa virzītājiem. [5] 

2.Jauniešu līdzdalība un likumdošana Latvijā

   Latvijas Jaunatnes likuma mērķis ir “uzlabot jauniešu — personu vecumā no 13 līdz 25

gadiem — dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību

lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstot darbu ar jaunatni.” [6]

Jaunatnes politikas pamatprincipi ir šādi:

1) līdzdalības princips — nodrošināt jauniešiem iespēju iesaistīties jaunatnes politiku

ietekmējošu lēmumu apspriešanā pirms to pieņemšanas;

2)  informācijas  pieejamības  princips —  sekmēt  jauniešu  nodrošināšanu  ar  viņu

attīstības vajadzībām atbilstošu informāciju;

3)  vienlīdzīgu  iespēju  princips —  nodrošināt  jauniešiem  iespēju  bez  jebkādas

diskriminācijas  aktīvi  piedalīties  sabiedriskās,  politiskās,  kultūras  un  ekonomiskās

dzīves aktivitātēs;

4) jauniešu interešu ievērošanas princips — risinot ar jaunatni saistītus jautājumus,

izvērtēt jauniešu intereses, tiesības, vajadzības un iespējas;

5)  labvēlīgu  ekonomisko  priekšnosacījumu  princips —  veicināt  tādu  apstākļu

veidošanos,  kuros  jauniešiem  ir  iespēja  būt  ekonomiski  patstāvīgiem  Latvijas

iedzīvotājiem;

6)  jauniešu  integrācijas  princips — veicināt  starpkultūru  dialogu  visos  jaunatnes

politikas izstrādes un īstenošanas posmos;

7)  mobilitātes  un  starptautiskās  sadarbības  princips —  nodrošināt  jauniešiem

iespēju būt mobiliem, apgūt zināšanas un prasmes ārpus viņu dzīvesvietas un veicināt

citu  valstu ieteikumu,  kā arī  labās prakses apmaiņu un ieviešanu Latvijas  jaunatnes

politikā. [6] 

   Likums “Jaunatnes likums” (08.05.2008.) ir nozīmīgs dokuments, kas pieņemts, lai Latvijā

sekmētu darbu ar jaunatni, un tā tiešais mērķis ir uzlabot jauniešu — personu vecumā no 13

līdz 25 gadiem — dzīves kvalitāti,  veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu,

līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstot darbu ar jaunatni.
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3. Līdzdalības līmeņi un veidi

“ Būt par pilsoni – tas ir ceļojums, nevis galamērķis.”   (Hastings) 

    Lēmumu pieņemšanā un jauniešiem aktuālu iniciatīvu īstenošanā 

pašvaldībā jaunieši var tikt iesaistīti un iesaistās dažādos veidos. 

Jauniešu līdzdalība dažādās jomās ir atšķirīgā līmenī. 

Teorētiķi uzsver, ka jauniešu līdzdalība tiek īstenota kvalitatīvāk, ja tos 

maksimāli iesaista pasākumos. 

Praktiķi uzsver, ka ir nepieciešams izvērtēt jautājuma būtību, pirms 

pieņemt lēmumu, kādu jauniešu līdzdalības līmeni mēs vēlamies panākt konkrētā vidē, kurā 

darbojamies. 

Adaptēts pēc R. Harta (1992) [7] 

1.līmenis  – manipulēšana -  pieaugušie  organizē  virkni  pasākumu jauniešiem,  nodrošinot

informāciju par pasākumu un mudinot jauniešus piedalīties,  lai  pieaugušais  realizētu savu

ideju;
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2.līmenis- jaunietis kā dekorācija - laiku pa laikam tiek organizēta saruna ar jauniešiem, lai

uzzinātu viņu viedokli par kādu aktuālu jautājumu, saņemtu vērtējumu par notikumiem vai

pasākumiem, bet jaunietis ir tikai kā dekorācija, kas palīdz izpildīt pieaugušo inicaitīvas;

3.līmenis  – jaunieša  līdzdalība kā šovs –  jaunietis  ir  kā šova elements  pieaugušā ideju

realizācijas procesā, jaunietim ir niecīgas iniciatīvas iespējas;

4.līmenis  –  iecelts  un  infomēts  -  tiek  nodrošināts,  ka  jauniešu  viedokļi  par  aktuāliem

jautājumiem tiek izzināti un ņemti vērā lēmumu pieņemšanā, tomēr joprojām jauietis tikai

saņem pieaugušo uzdevumus vai tiek infomēts par notiekošo; 

5.līmenis – konsultēts un informēts – notiek jauniešu viedokļu uzklausīšana, konsultēšanās

ar tiem, tomēr pieaugušie pieņem lēmumus, jaunietis izpilda uzdoto; 

6.līmenis – ideju nodošana – pieaugušo idejas un iniciatīvas, jauniešu ideju uzklausīšana un

pieņemšana, kopīgi lēmumi;

7.līmenis  – iniciatīva  un vadība-  jaunieši  visu dara paši  – veido iniciatīvas,  tās  realizē,

notiek pašvadība;

8.līmenis- iniciatīva, vadība un partnerattiecības – jaunieši rada idejas, paši to norisi vada,

tomēr pastāv ciešas partnerattiecības ar pieaugušajiem kā konsultantiem.

Formālie līdzdalības veidi:

skolēnu un studentu pašpārvaldes –mācību iestādes ietvaros organizētas skolēnu un

studentu grupas, kuras līdzdarbojas iestādes darba, mācību procesa un sabiedriskās

dzīves organizēšanā. Katrā skolā (augstskolā, universitātē u.c.) tām var būt atšķirīgas

funkcijas un to īstenošana,  bet to galvenais mērķis ir pārstāvēt skolēnu un student

intereses visdažādākajos jautājumos;

jauniešu konsultatīvās padomes – valsts vai pašvaldības iestādes paspārnē veidotas

jauniešu padomes, kuru mērķis ir pārstāvēt jauniešu intereses un viedokli konkrētās

iestādes  jaunatnes  politikas  veidošanā  un  īstenošanā,  kā  arī  veicināt  jauniešu
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līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Šādas konsultatīvās padomes

var tikt veidotas, piemēram, kādas konkrētas pilsētas vai novada ietvaros, un tajās var

tikt pārtāvēti konkrētās administratīvās teritorijas jauniešu orgazniāciju pārstāvji;

dalība vēlēšanās un referendumos –  valsts  un pašvaldības līmenī  šis  ir  viens no

universālākajiem un vecākajiem līdzdalības instrumentiem, un attiecas uz visiem, kas

sasnieguši  pilngadību.  Tādā  veidā  jaunieši  var  piedalīties  arī  nacionāla  mēroga

lēmumu pieņemšanā.  Taču vēlēšanas  un  referendumi  var  tikt  rīkoti  arī  ļoti  lokālā

mērogā, piemēram, skolā – ievēlot pašpārvaldes prezidentu vai izsakot viedokli par

kādu skolas mēroga jautājumu;

dalība sabiedriskajās apspriešanās – arī šajā gadījumā oficiāli tiek ņemts vērā tikai

to  iedzīvotāju  viedoklis,  kas  ir  sasnieguši  18  gadu  vecumu,  un  nereti  sabiedriskās

apspriešanas  notiek  par  ļoti  speficiskiem  jautājumiem,  kuriem  ir  nepieciešamas

priekšzināšanas  un  iedziļināšanās.  Taču,  ja  apspriežamais  jautājums  ir  cieši  saistīts  ar

jauniešiem un  viņu  dzīves  kvalitāti,  ir  vērts  veltīt  laiku  jautājuma  izskaidrošanai,  lai  arī

jauniešiem dotu iespēju izteikt savu viedokli un, iespējams, ietekmēt gala rezultātu; 

oficiāla viedokļa paušana – atzinumu un vēstuļu rakstīšana, vai arī viedokļa paušana

kādā citā oficiālā veidā. Valsts un pašvaldības iestādēm ir pienākums noteiktā laika

posmā  (ne  ilgāk  kā  mēneša  laikā)  pēc  „lietas  būtības”  atbildēt  uz  visām  tām

adresētajām vēstulēm. Šo instrumentu var izmantot gan, lai paustu viena jaunieša vai

jauniešu grupas viedokli, gan lai parādītu, ka konkrētais jautājums ir būtisks daudz

cilvēkiem,  tādējādi  aicinot  valsts  vai  pašvaldības  iestādi  tam pievērst  pastiprinātu

uzmanību un ņemt vērā iedzīvotāju (t.sk. jauniešu) viedokli;

 dalība politiķu (domes, darba grupu, komisiju) sēdēs – lielākā daļa pašvaldības

domju, komisiju un darba grupu oficiālās sēdes ir atklātas, un tās var apmeklēt ikviens

interesents  (par  dalības  kārtību  gan  jāpainteresējas  iepriekš).  Šo  līdzdalības

instrumentu jaunieši var izmantot, piemēram, brīžos, ja domes sēdē tiek skatīts kāds

ar  jauniešiem  cieši  saistīts  jautājums  –  ierodoties  uz  sēdi,  jaunieši  pārādīs,  ka

jautājums nav tikai „uz papīra”, bet ka ar to dzīvē saskaras dzīvi cilvēki. Tā būs arī

iespēja izteikt viedokli un uzdot papildus jautājumus;

brīvprātīgais darbs – brīvprātīgais darbs ir valstiski oficiāli atzīts līdzdalības veids,

kā jaunieši var iesaistīties sabiedrībā notiekošajā, sniegt ieguldījumu apkārtējās vides

uzlabošanā un apgūt jaunas prasmes un iemaņas. Brīvprātīgais darbs ir ļoti izplatīts
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tieši  jauniešu  vidū,  un ir  labs  veids,  kā iesaistīt  jauniešus  tiem apkārt  notiekošajā

interesantā  veidā,  kas  ietver  gan izaicinājumus,  gan  atbildību,  gan  iespēju labi  un

interesanti pavadīt brīvo laiku;

iesaistīšanās dažādu nevalstisko organizāciju (biedrību, nodibinājumu, partiju,

reliģisko organizāciju u.c.) darbībā – arī šis ir likumā atzīts līdzdalības veids, kas

nodrošina jauniešiem iespēju līdzdarboties sabiedrībā notiekošajā tieši tādā veidā un

apjomā, kāds jaunietim ir pieņemams. Nevastisko organizāciju īstenotās aktivitātes ir

visdažādākās – sākot no pasākumu rīkošanas līdz pat interešu aizstāvībai nacionālā

mērogā – un visos līmeņos ir iespējams gūt vērtīgu līdzdalības pieredzi, kas noderēs

turpmāk.

Neformālie līdzdalības veidi:

– neformālas tikšanās ar politiķiem (piem. „Kafija ar politiķiem”, „Saldējums ar lielajiem”,

„idejuTalka” u.c.) – pasākumi, kuros jaunieši ar politiķiem satiekas neformālā atmosfērā, lai

runātu par kādu konkrētu tēmu vai, piemēram, lai iepazītos. Šādas tikšanās ir vērtīgas gan

jauniešiem, kuri jūtas daudz brīvāk un drošāk, gan arī politiķiem, kuri var veltīt uzmanību

jauniešiem un viņu jautājumu būtībai, nevis sēdes protokolam vai likumā noteiktajai atbildes

sniegšanas kārtībai. Šādu tikšanos laikā bieži vien tiek rasti risinājumi problēmām un radītas

jaunas idejas nākotnes sadarbībai;

– foto,  video,  teātra un citu radošo metožu izmantošana viedokļa paušanā  – lai  gan

likuma ietvaros ir noteiktas viedokļa paušanas formas, kuras ir jāņem vērā, taču valsts un
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pašvaldības  iestādēs  strādājošie  ir  dzīvi  cilvēki  ar  savām  domām,  emocijām  un  dzīves

pieredzi,  kuri  jūt,  redz  un  dzird  līdzīgi,  kā  pārējie.  Tādēļ  ir  vērts  izmantot  radošas  un

netradicionālas  metodes,  kur  viedoklis  tiek  pausts  nevis  rakstiski,  bet  kādā  citādā  veidā,

tādējādi uzrunājot politiķus nevis kā oficiālas amatpersonas, bet kā līdzcilvēkus. Pārdomāti

un  spilgti  foto,  video,  teātra  u.c.  darbi,  kurus  politiķis  ir  redzējis  īstajā  laikā  un  vietā

(piemēram, jauniešu veidota foto izstāde par to, kas notiek ar jauniešiem, ja tiem nav iespējas

pavadīt brīvo laiku drošā vidē), var atstāt ļoti lielu ietekmi un pārdzīvojumu, un galarezultātā

ietekmēt politiķa pieņemto lēmumu;

– sociālie mediji – aizvien palielinās to cilvēku skaits, kas aktīvi sazinās ar citiem, izmantojot

sociālos medijus (twitter.com, draugiem.lv, facebook.com u.c.). Ņemot vērā, ka jauniešiem

mūsdienās lietot sociālos medijus ir tikpat dabiski, kā elpot, tā ir lieliska iespēja, lai darītu

politiķiem zināmu jauniešu  viedokli  un  jautājumus.  Tā  ir  arī  vide,  kur  publicēt  jauniešu

veidotos rakstus, foto, video – visu, kas kādā veidā pauž vēlmi un motivāciju iesaistīties;

– publiskas akcijas un kampaņas – šis ir līdzdalības veids, kur radošumam un izdomai nav

robežu, un nereti būšana trakam un dullam atmaksājas desmitkārtīgi. Tas var būt gan jauniešu

veidots lāpu gājiens, gan dramas performance zem pilsētas domes logiem, gan zibakcija (jeb

flashmobs) par kādu noteiktu tēmu. Iespējas ir plašas, un tas arī ir veids, kā jauniešiem ļaut

līdzdarboties

tieši tādā veidā, kā viņiem vislabāk izdodas. [8] 

Jaunietim nepieciešamās prasmes 
līdzdalības pašvadībā

  Lai jaunieši radoši un mērķtiecīgi varētu izmantot tās līdzdalības iespējas, kas ir visapkārt,

nepieciešamas noteiktas prasmes un iemaņas, kas ne vienmēr tiek iemācītas ģimenē vai skolā.

Kas  tās  ir  par  prasmēm  un  iemaņām,  kas  nepieciešamas  jaunietim  aktīvā  līdzddalības

pašvadībā? Kā tās var attīstīt?
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1. spēja apzināties un formulēt savas vēlmes un iespējas –tā ir prasme domāt ilgtermiņā,

vizualizēt nākotni un savu mērķi. Šo prasmi var attīstīt, izzinot citu dzīves pieredzi,

klausoties stāstus, meklējot pozitīvus piemērus sev līdzās;

2. iespēju ieraudzīšana un izmantošana – tā ir prasme piedalīties, tomēr bieži jaunieši

domā, ko tad es vai tas uz mani neatiecas. Tomēr doto prasmi var attīstīt, uzrunājot un

iedrošinot jaunieti, izraisot interesi, pamudinot piedalīties;

3. prasme uzņemties atbildību un iniciatīvu – bailes ierobežo ikvienu, arī neveiksmes,

tomēr ik neliela uzslava var likt jaunietim uzņemties iniciatīvu un atbildību. Protams,

ikviens  pieļauj  kļūdas,  tomēr  tieša  jaunieša  motivēšana,  atzīstot  viņa  darbus,  var

veicināt dotās prasmes izaugsmi;

4. prasme radīt  un atklāt  savu ideju  – ja vēlamies  kādu lūgt piedalīties  savas idejas

relaizācijā, ir jāprot tā iedegt arī cita acīs. Dodiet iespēju jaunietim runāt, mācīties

runājot!  Iedrošiniet jauniešus stāstīt par savām idejām citiem un prasīt atgriezenisko

saiti,  viedokli,  komentārus!  Aiciniet  stāstīt  par  savām idejām,  izmantojot  dažādus

formātus un līdzekļus, kopā atrodiet to veidu, kas vislabāk izceļ idejas stiprās puses;

5. prasme jautāt -  labi un trāpīgi jautājumi noder ne vien idejas,  projekta,  pasākuma

plānošanas  posmā,  lai  atrastu  un  izgaismotu  vājās  vietas,  un  sagatavotos

iespējamajiem riskiem,  bet  arī  diskusijās  un  sarunās,  lai  precīzi  noskaidrotu  otras

puses viedokli un argumentus. Pasme uzdot jautājumus noderēs ikvienā sarunā  arī              

darba pārrunās  vai  slēdzot  biznesa  vienošanā Tas ļaus  iegūt pilnīgāku bildi”  pars s s s s s s s s s s s s s  

esošo situāciju, un pieņemt vislabākos lēmumus;

6. prasme rast risinājumu –  problēmas ikviens ātri ierauga, bet tās risinājumu –retais,

tāpēc ir būtiski sekmēt dotās prasmes attīstību. Nosodīt un kritizēt varam ātri, bet rast

pareizo
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risinājumu – ne vienmēr. Jaunietim jāļauj izdzīvot jau esošas problēmas, apzinoties to

risinājumu. Jāmudina meklēt piemērus līdzīgu problēmu risināšanā, kā arī jāapzinās

iespējamie padomdevēji.

Kāpēc jauniešu līdzdalība ir būtiska? 

Jauniem cilvēkiem: 

 Viņi gust apliecinājumu, ka lēmumi, kas ietekmē viņu dzīvi, atbilst viņu interesēm;

 Jaunieši  vēlās  apzināties,  ka viņu pieņemtais  lēmums ir  ņemts  vērā un ka tas  var

ietekmēt situāciju; ka viņiem ir iespēja izmainīt sev interesējošus jautājumus un vidi,

kurā viņi dzīvo; 

 Viņi apzinās un mācās, kā sasniegt mērķus un kā izteikt savas idejas, tādējādi attīstot

savas prasmes, kuras ļauj viņiem ikdienā būt labiem līderiem; 

  Pieņemot lēmumu tagad, viņi var ietekmēt autoritātes tā,  lai  nākotnē viņi dzīvotu

labākā pasaulē. 

Autoritātēm:

 Tā vietā, lai sastaptos ar jauniešiem, kuri ‘neko nedara’, viņi iegūst motivētus jaunus 

cilvēkus, kuri aktīvi iesaistās lēmumu pieņemšanas procesos un ir gatavi veikt 

izmaiņas; 

 Tādējādi viņi apzinās jauniešiem aktuālās problēmas un politiskie lēmumi tiek 

pieņemti, balstoties uz reālo situāciju; 

 Jauniešiem ir svarīgi iesaistīties, lai viņi justos vajadzīgi, tas būs labs iemesls palikt 

savā reģionā un nedoties prom uz citu pilsētu vai pat valsti (attiecās uz valstīm, kurām

jauniešu migrācija ir būtisks jautājums);

 Viņi var gūt jaunas un neordināras idejas, paplašināt savu skatījumu un tādējādi iegūt 

jaunus risinājums, ierosmes ikdienas darbam vietējā un valsts līmenī;

 Darbs ar jauniešiem, tas ir darbs ar valsts, novada un pilsētas ‘nākotni’.

Sabiedrībai: 

 Jaunieši jūtas piederīgi vietējai sabiedrībai, viņi ir optimistiski noskaņoti un rīkojas; tā

vietā, lai dotos uz citu valsti, viņi paliek mājās un jūtas laimīgi;
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  Ir  būtiski,  lai  jauniešu darbs sniegtu  labumus ne tikai  pašiem jauniešiem,  bet  arī

veciem cilvēkiem un sabiedrībai kopumā;

 Jauniem cilvēkiem ir vairāk enerģijas, kuru viņi var izmantot lēmumu pieņemšanā,

tāpat entuziasms, ar kādu viņi virza lietas, var panākt reālas izmaiņas;

  Augsts jauniešu līdzdalības  līmenis  palielina kopējo sabiedrības atbildības  līmeni;

jauniešu līdzdalība ir ceļš uz pilsonisku sabiedrību. 

Jauniešu līdzdalības ideāla situācija:

 Jauniešu līdzdalība notiek visur, kur norisinās ar jauniešiem saistīti procesi, tādējādi

viņi var izteikties un būt aktīvi;

 Ikviens  ir  situācijas  noteicējs  un tas nav ‘kaut  kur virs  galvas’,  ikviens  var sniegt

vienlīdzīgu ieguldījumu; 

  Līdzdalībai jauniešu organizācijās ir laba reputācija, tas tiek atbalstīts; 

  Jaunieši nedomā, ka būt organizācijā tā ir daļa no lielas politiskas spēlēs;

  Skolās ir entuziastiski un prasmīgi skolotāji,  kuri prot jauniešu līdzdalību integrēt

skolas aktivitātes; 

  Sabiedrībā  pastāv lielāka  izpratne  par  to,  kā var  iesaistīties  lēmuma pieņemšanas

procesos;

  Ne  tikai  pieaugušie  motivē  jauniešus  iesaistīties,  bet  arī  otrādi;  pieeja  jaunietis

jaunietim sabiedrībā ir aktuāla; 

 Tiek ievērotas ikviena pilsoņa tiesības sniegt ieguldījumu vietējā sabiedrībā;

 Pēc katras aktivitātes vai projekta jaunieši iegūst atgriezenisko saiti, kas ir izdarīts labi

un kas ne;

 Darbā ar jauniešiem un bērniem tiek izmantota caurspīdīgāka politika; 

 Konkurences vietā starp organizācijām pastāv solidaritāte;

  Ir veikti pētījumi, kuru rezultātus var izmantot, argumentējot savu viedokli, sarunās

ar autoritātēm (valsts un pašvaldības līmenī);

 Darbs ar jauniešiem reģionos notiek kvalitatīvi;

  Jauniešu  līdzdalība  tiek  automātiski  iekļauta  jaunu  regulējumu  un  nosacījumu

izstrādē; 

  Jaunieši ar invaliditāti  un citas grupas ar mazākām iespējām (piemēram, bērni no

ģimenēm  ar  maziem  ienākumiem,  izbraukušās  ģimenes)  tiek  iesaistīti  lēmumu

pieņemšanas procesos;

 Sabiedrība atpazīst neformālo izglītību un jauniešu līdzdalību;
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 Plašsaziņas līdzekļi iedrošina jauniešus būt aktīviem un līdzdarboties. [9]

PROGRAMMA

Mērķauditorija : 13-23 gadīgi jaunieši (jauktas vecumposmu grupas) 

Dalībnieku skaits grupā: 15 - 20 

Mērķis: 

sekmēt jauniešu pilsoniskās izglītības attīstību un sekmēt to līdzdalības kompetences ģimenē,

skolā, pilsētā, novadā un  valstī, veidot jauniešu izpratni par dažādiem līdzdalības veidiem un

sniegt  praktiskus  rīkus  politiskās  līdzdalības  praktizēšanai,  attīstīt  līdera  spējas  un  spēju

motivēt  un  iesaistīt  citus  skolas  un  jauniešus  padomes  vai  jauniešu  iniciatīvas  grupas

aktivitātēs, kā arī celt jaunatnes padomju un iniciatīvu grupu kapacitāti, sniedzot zināšanas

par dalības iespējām dažādās programmās un projektos.

Uzdevumi:

1.veicināt jauniešu pilsonisko atbildību un līdzdalību ģimenē, skolā, pilsētā, novadā un valstī,
tā atklājot jaunieša lomu pilsoniskuma stiprināšanā;

2. definēt un skaidrot līdzdalības veidus un to norisei nepieciešamās prasmes;

3. stiprināt ikviena jaunieša pilsoniskās pozīcijas tēla veidošanu, skaidrojot  ikvienam 
jaunietim tam nepieciešamās prasmes un zināšanas; 

4.radoši un saistoši aktualizēt jauniešu vecumposmam nozīmīgas pilsoniskās līdzdalības 
formas;

5. darbojoties individuāli, pāros un komandā apgūt nepieciešamo prasmju daudzumu 
pilsoniskās pašizglītības un darbības  veicināšanai, plānot un sasniegt mērķi, aktualizēt un 
analizēt paveikto, sekmēt pašrefleksiju;

6. attīstīt sadarbības prasmes, paužot savu viedokli, argumentējot un darbojoties komandā, tā 
veidojot līdzdalības ieteikumus vienaudžiem, kā arī līdzdarbojoties;

7. rosināt jauniešu prasmi publiski uzstāties, pamatot un kritiski domāt;

8.sekmēt jauniešu medijpratību, definējot, aizstāvot un paužot savas iniciatīvas;
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9. stiprināt jauniešu iniciatīvu sekmīgu norisi, iesaistot sabiedrību un skaidrojot tai līdzdalības
nozīmīgumu.

Apmācību laiks : 24 stundas 

Līdzdalības metodes:

1. Jauniešu tikšanās ar vietējo lēmumu pieņēmējiem – dialogs starp jaunieti un politiķi, 
debates vai diskusija, politiķu ēnošana, neformālā “līdzdalības kafejnīca” – jauniešu 
un politiķu dialogs par nozīmīgām tēmām;

2. Pieredzes nodošana un konsultēšana, atzinumu sniegšana- tikšanās ar ekspertiem, 
labie pieredzes stāsti;

3. Jauniešu ideju platforma – jauna NVO dibināšana, jauniešu organizācijas izveides 
soļi, statūtu būtība, projektu apguve – aktīva līdzdalība, kas sniedz sociālu 
ieguldījumu sabiedrībai;

4. Simulācija - lomu maiņa- iespēja piedzīvot un izjust, kā būt lēmumu pieņēmējam, kā 
notiek lēmumu pieņemšanas procedūra, kas sekmētu reālo darbību;

5. Radošā līdzdalība – izrādes izveide par kādu nozīmīgu tēmu , jaunietis – grāmata, ko 
var lasīt /sarunāties/ citi – “ dzīvā bibliotēka”, problēmu video, dzīvais dzejolis – 
atslēgas vārds, kas rada dzejas rindas redzamās problēmas atklāšanai, pseido- 
vēlēšanu izspēle, vēstule sabiedrībai, foto izstāde – problēmskice, zibakcija/flash- 
mob par kādu noteiktu tēmu;

6. Praktiskā līdzdalība- ziedojumu kampaņu norise, tā sniedzot tiešu labumu sabiedrībai;

7. Jaunietis – vides eksperts – brīvprātīgais darbs “Ir katram roka jāpieliek, lai lielais 
darbs uz priekšu iet!”/Rainis/ - jauniešu iniciacēti darbi, akcijas,sporta pasākumi, 
notikumi;

8. Mediju apguve - interneta platformas apguve, kas sniedz informāciju par jauniešiem 
nozīmīgu problēmu risinājumiem, video konferences, viedokļa  nodošana interneta 
vietnēs ( pilsētas, novada), publiskās aptaujas, jauniešu domubiedru grupas profila  
vai mājaslapas izveide (piem. facebook.com), saziņa ar medijiem (fotogrāfijas, 
video,TV, mūzika, aplikācijas utt.);

9. Jauniešu izglītošana - mentorēšana – jauniešu apmācīšana būt par metoriem citiem 
jauniešiem – mācīšanās mācot, sniedzot atbalstu un padomu vienaudžiem;

10. Jaunietis – apmaiņas projekta dalībnieks – apzināties iespējas un programmas, kur gūt
līdzdalības pieredzi;

11. Jaunietis – stratēģis – jauniešu vajadzības tiek nodotas novada/pilsētas jaunatnes lietu 
speciālistam, tā sekmējot kvalitatīvas un vērtīgas jaunatnes politikas stratēģijas 
izveidi.
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Atgriezeniskās saites saņemšanas un nodošanas formas:

 Debates, aptauja, e-pasti,tiešsaistes forma, sociālie mediji- grupas izveide,video 
ziņojums, preses relīze, tiešais dialogs, intervija.

Atgriezeniskās saites saturs:

Informācija par: 

 procesu (projekts, programmas, pētījumi, notikumi, iniciatīvas, darba formas utt.);

 rezultāti un ieteikumi;

 nākamie soļi un nākotnes plāns.

Uzdod jautājumus par:

 nozīmīgiem problēmjautājumiem un tēmām;

 viedokli.

Tā var motivēt jauniešus turpināt līdzdarboties. Jauniešu ieguldījuma atzīšana.

Kad sniegt atgriezenisko saiti?

 Visa procesa laikā (ja iespējams).

 Pēc rezultātu sasniegšanas (nav nozīmes vai tie ir labi vai slikti rezultāti).

 Stadijas ‘nākotnes plāni” laikā un pēc tās.

 Vienmēr, kad jūs vai institūcija izmantosiet iepriekšējā jauniešu līdzdalības procesā 

iegūtos rezultātus.

Kāpēc ir svarīgi sniegt atgriezenisko saiti?

 Lai jauniešu līdzdalības process tiktu veikts pilnvērtīgi.

 Lai parādītu, ka jauniešu viedoklis tiek uztverts nopietni un viņi ir būtiska sabiedrības 

daļa.

 Lai mācītos no dažādiem partneriem un viņu pieredzes.

 Lai informētu sabiedrību un iesaistītās puses par notiekošajiem procesiem.

 Lai uzturētu motivāciju līdzdarboties arī turpmāk.

Ko darīt ar atgriezenisko saiti?

 Notiek dažādu viedokļu apzināšanās – jāsniedz atbildes, jāizskaidro, kāpēc tiek

 pieņemts konkrētais lēmums.

16



 Pēc atgriezeniskās saites iegūšanas jāuztur komunikācija.

 Neignorējiet!

 Nekad neaizmirstiet komunicēt ar mērķgrupu, kurai lūdzāt sniegt atgriezenisko saiti.

[9]

Apmācību saturs:

1.diena “ Esi tas, kas esi!” – 6 stundas

N.p.k

.

Tēma Metode Ilgums Piezīmes

1. Es – jaunietis - 

pilsonis. 

Dalībnieku savstarpēja

iepazīšanās. 

Iepazīšanās ar foruma 

organizatoriem  un 

foruma  saturu. 

Foruma noteikumi –

komandas darba 

likumu izstrāde.

Apļa  metode,

siluetu

izveide,

prezentēšana.

2 h Vārds  +  kustība,  sadaloties

pāros, veido cilvēka siluetu, ko

“ apdzīvo” – stāsts par sevi.

Komandu  formēšana  un

stiprināšana.

2. Līdzdalības  ķēde. Es

– līdzdalībnieks vakar,

šodien  un  rīt.

Līdzdalības  prasmju

apzināšanās.

Līdzdalības

ķēdes

izveide.

ELEVATOR

PITCH - lifta

metode.

1 h Ķēdes  izveide, atklājot 

pieredzi, video rullīšu –

paraugu demonstrēšana, 60 

sekunžu stāstījums.

3. Brilles. Ko es redzu?

Jauniešu  problēmu

apzināšanās  –

fotostāsts. 

Līdzdalības

veidu

apzināšanās

un izpratne  –

formālie  un

neformālie.

Debates. 

2 h Līdzdalības veidu simulācija. 

Darbs grupās. 

4. Tava  diena  sešos Mēmais 1 h Dienas ieguvumu kuba izveide.
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vārdos. Pašrefleksija. šovs/publiska

uzstāšanās.

Pašanalīze.  Mājas  darbs  par

tiesībām un pienākumiem. 

2.diena “ Un topi, par to…”  – 6 stundas

N.p.k

.

Tēma Metode Ilgums Piezīmes

1. Minūte, lai paustu 

viedokli. Rīta 

sasveicināšanās.Manas 

tiesības un pienākumi.

Viedokļa paušana – 

tiesības vai pienākums. 

Iepriekšējās  dienas

refleksija.  Pieci  pirksti

vienai  rokai  -  5

pienākumi  un  5  tiesību

normas. 

“ World coffe” - kafijas

metode grupu darbam.

1 h Kā  pareizi  paust

viedokli?  Publiska

uzstāšanās,

publiska vēstule un

raksts presei, video

uzruna.

2. Loģisko  līmeņu

piramīda –  līdzdalības

iespēju  apzināšanās.

Dzīves  rats  –  savu  spēju

un zināšanu apzināšanās. 

Koučinga  elementu

izmantošana.  Dzīves

rata  izspēle.

Prezentācija.

1h Kas nepieciešams 

man kā jaunietim 

21.gs.?

3. Mans  mentors. Jauniešu

iniciatīva  –  aktīva

līdzdalība.

Mentorēšanas nozīmes  

apzināšanās. 

Lēmumpieņemošās

personas  atrašana  un

uzrunāšana. 

Prāta  vētras  –  ideju

radīšana. 

Sava  mentora  izvēle,

darba grupas formēšana.

Mērķa  ekspedīcija  –

iniciatīvas  vietas

apzināšana. 

3 h Izvēlēts  mentors,

izveidotas  darba

grupas un definēta

iniciatīva.

Došanās  “

pasaulē”  un

atgriešanās.

4. Tava diena sešos vārdos

vienā  saistītā  teikumā.

Refleksija. 

Mēmais  šovs/publiska

uzstāšanās.

1 h Dienas  ieguvumu

kuba

izveide.Pašanalīze.
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3.diena “ …Kas Tu varētu būt!” – 6 stundas 

N.p.k

.

Tēma Metode Ilgums Piezīmes

1. Rīta sasveicināšanās : “ 

Tu vari, ja dari !” 

Komandas gara 

stiprināšana.

Spēlē  “  Mans

spogulis” un 

“ Apgriez otrādi ” 

1 h Teātra  elementu

izspēle.

2. Līdzdalības  līmeņu

apzināšanās.  Jaunietis  kā

iniciators vai instruments.

Situāciju  spēle.

Diskusija. 

1 h Teātra sporta 

elementu izspēle.

3. Jauniešu  iniciatīvas

stunda – iniciatīvas ceļi.

Iniciatīvu  izvēle,  plusi  un

mīnusi.Realizācija.

Pašvadība,

komandas  darbs,

tikšanās  un

iniciatīvas

realizācija

2 h Jaunieši realizē savas

iniciatīvas , sekmējot

līdzdalības  prasmju

attīstību.  Pieredzes

bagāžas uzkrāšana.

4. Grupas  diena  sešos

teikumos.  Grupas

refleksija. 

Mēmais

šovs/publiska

uzstāšanās.

1 h Veiktās  iniciatīvas

ieguvumu/zaudējum

u   kuba  izveide.

Pašanalīze.

Mājas darbs : sociālā

profila  izveide  –

iniciatīvas  laikā
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piedzīvotais.

4.diena “ Vai esi tapis? “  – 6 stundas

N.p.k

.

Tēma Metode Ilgums Piezīmes

1.

Rīta sasveicināšanās. 

Jauniešu iniciatīvu 

reklāma.

Pāru darbs.

Grupu  darbs,

vērtēšana/analīze. 

1 h

PPP-  patīk,

pajautā, piedāvā.

2.

Ārpus  rāmja.  Tikšanās  ar

politiķiem/deputātiem.

Lietišķa saruna, tās norise.

Mācību

ekskursija.

Dialogs. 

2 h 

Došanās uz 

novada 

Domi/Saeimu.

3. 

NVO  līdzdalība  pilsētā,

novadā  un  valstī.  NVO

dibināšanas soļi.

Galvenie NVO līdzdalības 

veidi. 

Pieredzes  stāsts  –

tikšanās  ar

ekspertu. 

Rosinoša  lekcija.

Diskusija.  

1h 30 min.

Aicināts  uz

sarunu  ar

jauniešiem  NVO

eksperts  –

cilvēks,  kas  pats

dibinājis NVO un

to  veiksmīgi

vada.

4. Jaunietis –stratēģis. 

Jauniešu vajadzību   

nodošana  novada/pilsētas 

jaunatnes lietu speciālistam –

stratēģijas ieteikumu izveide. 

 Noskaņojuma  koka   un

kuba izveide. Refleksija. 

Memoranda

rakstīšana.Dialogs

.

1h 30 min.

Uzaicināts  tikties

novada  jaunatnes

lietu speciālists.

Dienas  ieguvumu

kuba izveide.
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Metodiskais materiāls programmas realizācijai

1.diena. “ Esi tas, kas esi!”

1. solis. 

Iepazīšanās. Visi sastājas aplī. Katrs dalībnieks nosauc savu vārdu, tam vienlaicīgi 

pievienojot kādu kustību un balss izteiksmi. Pārējie aplī atkārto visu identiski – gan nosaucot 

vārdu, gan vienlaicīgi atkārtojot kustību. 

Norises laiks: aptuveni 20 min.

2. solis. 

Silueti.Dalībnieki sadalās pāros – vēlams savtarpēji

nepazīstami jaunieši. No lielas papīra loksnes (tapešu rulli var

izmantot) veido cilvēka siluetu – var pārnest uz papīra savu

ķermeņa siluetu. Par to pāris vienojas savstarpēji. Pāra

dalībnieki kopā “apdzīvo” siluetu, to padarot par savu

vizītkarti un sadalot telpiski uz pusēm. 

Sagatavošanās un stāstījuma laiks: 1 h 40 min.

3. solis. 

Līdzdalības ķēde. Visi sadalās grupās pa četri vai pieci:

Mērķis: sadalīt grupu pa pāriem vai arī komandās pa 3 – 4 cilvēkiem. 

Nepieciešams: kārtis ar līmlapiņām. Uz katrām 2 (3-4) kārtīm uzlīmē vienādas līmlapiņas. 

(vēlams uz katras lapiņas uzzīmēt kādu sejas izteiksmi), maisiņš. 

Norise: katrs izvelk vienu kārti un meklē cilvēku, kuram ir tāda pati kārts/is. 

Vai katrs atveido to sejas izteiksmi, kas ir uzzīmēta uz kārts un meklē otru/vairākus cilvēku/us, 

kuriem ir tāda pati sejas izteiksme. 
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Katra grupa saņem papīra loksnes, līmi, šķēres un flomasterus, kā arī darba lapa ar Lifta runas

posmiem.  Grupas  tiek  iepazīstināta  ar  Elevator  Pitch  jeb  Lifta  runas  pamatiem,  tad  tiek

demonstrēts  video  materiāls  kā  paraugs:  https://www.youtube.com/watch?v=fnrvfdjHD5E,

https://www.facebook.com/nasdaily/videos/vl.1751712431714110/820983491387138/?

type=1 .

Katrai  grupai  tiek  dots  laiks  līdzdalības  prasmju  ķēdes  izveidošanai  un  60  sek.  runas

sagatavošanai par jauniešiem nepieciešamajām līdzdalības prasmēm. Ķēdi veido,  sagriežot

papīru  3  cm  platās  un  10  cm  garās  loksnēs,  kurās  grupas  dalībieki  ieraksta,  viņuprāt,

aktuālāko prasmi un kuras savstarpēji salīmē kopā kā ķēdes posmus.

Katra grupa prezentē savu izveidoto ķēdi 6o sek. Lifta runā. Visas grupas sastiprina kopā

savas izveidotās ķēdes ar vēl nenosaukto prasmju posmiem.

Sagatavošanās un prezentācijas laiks: 1 h.

Darba lapai: 

ELEVATOR PITCH 

JEB LIFTA RUNA (60 SEKUNDES)

1. uzdevums. Grupā  apspriedieties  un  uzrakstiet  uz  papīra  loksnēm  5-6

īpašības  (atbilstoši  grupas  dalībieku  skaitam),  kas  nepieciešamas

Runas atklāšana - "āķis ; kas ieinteresē 
klausītājus

Vajadzība - runas mērķis

Risinājums–  specifskss inovatvs 
risinājums; kas būs unikālss atšķirīgs

Ieguvumi - pievienotā vērtbas ko iegūs 
klausītāji

Noslēgums-aicinājums uz konkrētu 
rīcību 
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ikvienam,  lai  varētu  pilnvērtīgi  līdzdarboties  sabiedrībā!  Izveidojiet

līdzdalības ķēdi, posmus salīmējot kopā!

2. uzdevums. Iepazīstieties ar ELEVATOR PITCH JEB LIFTA RUNAS

principiem – vērojiet video piemērus!

3. uzdevums. Izveidojiet grupas LIFTA RUNU – 60 sekundes – kuras laikā

demonstrējiet/atklājiet  savu  pieredzi  un  nepieciešamās  īpašības

veiksmīgai līdzdarbībai!

4. uzdevums Izvēlieties grupas līderi, kurš prezentēs Jūsu runu!

4. solis. 

Brilles. Jauniešu problēmu apzināšanās – fotostāsts.Katrs

dalībnieks saņem papīra brilles (skat. pielik.), kurās, 2 minīūtes

padomājot, ieraksta kādas 2 pašam redzamas jauniešu problēmas

skolā, ģimenē, pilsētā vai novadā, valstī. Sadalās grupās pa 5 un

izstāsta katrs par sevis apzinātajām problēmām. Top lielās “grupas

problēmbrilles” . Visa grupa prezentē kopdarbu. 

Brilles novieto redzamā vietā. 

Sagatavošanās un prezentēšanas laiks: 30 min.

5. solis. 

Ko es redzu? Līdzdalības veidu apzināšanās un izpratne  – formālie un neformālie.Simulācija

-  imitācija reālas darbības aizstāšanai. Šis imitētais modelis atspoguļo galvenās īpašības vai 

uzvedību izvēlētai fiziskai vai abstraktai sistēmai vai procesam. Simulācijas spēlē dalībnieki 

darbojas mākslīgi radītā  darbības vidē, kurā ir iespējams darboties maksimāli pietuvināti 

dzīves situācijai. Simulācijas galvenais uzdevums ir piedāvāt dalībniekiem dažādos veidos 

pētīt līdzdalības veidus. Dalībnieki sadalīti grupās pa 4-5.

 Katra grupa saņem aploksnē vai izlozē viena jauniešu līdzdalības veida aprakstu:

1.grupa – brīvprātīgais darbs (skat. https://likumi.lv/ta/id/275061-brivpratiga-darba-likums ) 

2.grupa – dalība vēlēšanās un referendumos vai dalība politiķu sēdē

3.grupa - viedokļu paušana, izmantojot sociālos medijus
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4.grupa - neformāla tikšanās ar politiķi (piemēram, "kafija ar politiķi")

5.grupa – publiska akcija vai kampaņa.

Apmācību mentors var mainīt izvēlētos līdzdalības veidus, vispirms klātesošos iepazīstinot ar

visiem  veidiem.  Katrai  grupai  tiek  dots  uzdevums  radoši  plānot  un  simulējot  izspēlēt

iedoto/izlozēto līdzdalības veidu. 

Sagatavošanās un prezentēšanas laiks: 1 h 30 min.

6.solis. 

Tava diena sešos vārdos. Pašrefleksija. Kuba

izveide (skat.pielik.).

Katram dalībniekam jāsagatavo kubs - pēc dotā

parauga jāizgriež kuba forma un jāuzlīmē uz

biezāka papīra. Tad katrs savā kubā ieraksta 6

vārdus, kas raksturotu apmācību dalībnieka

sajūtas, iegūtās zināšanas, emocijas.

Katrs uzstājas, prezentējot savu kubu vai arī

katru vārdu, kas kubā ierakstīts, rāda kā mēmā

šova elementu. Pārējie cenšas vārdus uzminēt

un veidot dienas raksturojumu sešos vārdos.

Pabeigtie kubi tiek uzkrāti līdz foruma

noslēgumam.

Sagatavošanās un prezentēšanas laiks: 1 h .

Tiek uzdots noslēgumā mājas darbs: 

5 pirksti vienai rokai –apzināt 5 savus pienākumus un 5 savas tiesības (skat. informāciju par 

tiesībām un pienākumiem: 

http://www.bti.gov.lv/lat/tiesibas_un_pienakumi/berna_tiesibas_un_pienakumi_/?doc=13) 

2.diena. “ Un topi, par to…”  

1.solis.

 Minūte, lai paustu

viedokli. Rīta

sasveicināšanās

sarokojoties. 
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Tiek dots uzdevums 10 minūšu laikā sarokoties ar maksimāli vairākiem foruma dalībniekiem,

parādot mājasdarbu un izstāstot par savām tiesībām un pienākumiem.

Norises laiks: 15 min.

2. solis.

 Viedokļa paušana – tiesības vai pienākums? Dalībnieki sadalās grupās pa  5, ievēlot  grupā 

BOSU- to dalībnieku, kas nekļūst par Staigātāju. Pārējie grupā kļūst par Staigātājiem un 

dodas pēc 5 minūšu apsriedes uz nākošo grupu, kur iekļaujas darbā, paužot savu viedokli.

Katra grupa saņem apsriežamo tēmu:

1.grupa: Kas ir viedoklis? 

2.grupa: Kad jāpauž viedoklis?

3.grupa : Kāda nozīme ir viedoklim?

4. grupa: Kā jaunieši var paust viedokli?

5.grupa: Kāda ir viedokļa paušanas nozīme pašam un sabiedrībai ?

Grupas “Boss”,atnākot jauniem Staigātājiem, izstāsta par iepriekš runāto, jaunpienācēji 

cenšas papildināt Bosa apkopoto informāciju. Katra grupa, kad visi Staigātāji atgriezušies, 

prezentē savu darbu.

Sagatavošanās un prezentēšanas laiks: 45 min.

3.solis.

Loģisko līmeņu piramīda. Dzīves rats. 

Kas  ir  koučings?  Vārda koučings saknes  ir  meklējamas  viduslaiku  franču  valodā  vārdā

„coche”,  kas,  savukārt,  cēlies  no  ungāru  vietvārda  „Kocs”.  Tolaik  no  Ungārijas  tika

pārvadātas preces uz Franciju. Preču pārvadātājus iesauca par „kočiem”.  Mūsdienās izmanto

1.grupa

2.grupa3.grupa

4.grupa
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terminu „koučs”, ar kuru apzīmē treneri, kas palīdz cilvēkam izprast sevi un tikt dzīvē ātrāk

uz priekšu.

Koučings ir sarunas par katra dzīvi un sapņiem. Katrs dalībnieks saņem “ dzīves ratu” (skat.

pielik.) , kurā jāieliek atskaites punkti – vērtējums no 1 līdz 10, nosakot savas dzīves šī brīža

kvalitāti. Var pievienot vēl citus atskaites punktus. 

Katrs iztēlojas  doto apli  kā velosipēda daļu -  riepu.  Ieliktos  vērtējumus savieno.  Novērtē

katrs, ar kādu riteni šobrīd brauc. Tā notiek apzināšanās, kas katram kā 21.gs.  jaunietim ir

nepieciešams “vērtīgas” jaunieša dzīves norisei. Iespējamie cita veida uzdevuma soļi: 

 izvērtē visus 8 elementus un ieliec atzīmi skalā no 0 līdz 10, proti, cik ļoti tu esi 

apmierināts ar šī brīža situāciju. Tad savieno visus vērtējumus ar nepārtrauktu līniju!

 no visiem 8 izvēlies 3 svarīgākos elementus un iekrāso tos ar tumšāku krāsu!

 no 3 svarīgākajiem izvēlies 1 – to, kurš šajā brīdī visvairāk ietekmē tavu dzīvi. Nevis 

to, ar zemāko atzīmi, bet tieši ietekmīgāko!

  uzraksti rīcības plānu ar 5 konkrētām aktivitātēm, kuras veiksi nākamo 60 dienu 

laikā, lai būtiski uzlabotu izvēlēto jomu!

 uzraksti kritērijus, pēc kuriem tu zināsi, ka esi pavirzījies uz priekšu!

 par pārmaiņām un jaunām atziņām (adaptēts pēc E.Untāla).

Kopīgā sarunā dalībnieki nonāk pie secinājumiem.  

Norises laiks: 1 h. 

4. solis.

 Mans mentors. Jauniešu līdzdalība – aktīva līdzdalība.

Tiek  apzināta  mentora  loma  jaunieša  dzīvē.  Vadītājs  rada  diskusijas  situāciju,

noskaidrojot,kas ir mentors.

 Mentors  ir  padomdevējs  –  pieaugušais,  jaunieša  atbalsta  un  uzticības  persona. Mentors

sniedz atbalstu jaunietim, uzklausot viņu, pavadot kopā laiku dažādās aktivitātēs un palīdzot

jaunietim labāk sagatavoties kāda mērķa sasniegšanā. 

Apmācību  mentors  izvēlas  4  jauniešus  līderus  –  iespējamos  jauniešu  grupu  (katrā  5

dalībnieki,ieskaitot  līderi)   trenerus.  Tiek  formētas  darba  grupas.  Tiek  radītas  jauniešu

inicatīvas - idejas. Mentoram jāvada grupu darbs līdz noteiktai formai, lai veiksmīgi realizētu

trešās apmācību dienas aktivitātes. 

Tiek dots uzdevums: saistībā ar 4 grupu idejas atslēgasvārdiem ( bērni, kultūra, sports, veci

cilvēki) , jāgūst visa pieejamā informāciju – dažādi pētījumi, viedokļi, idejas, kā citi to jau ir

realizējuši, ja līdzīgs kas bijis. Jāmeklē  virzieni, kas nav vēl attīstīti, un jārisina problēmas, ar

kurām  citi  ir  saskārušies,  bet  nav  tikuši  galā.  Jāsakrāj  kaudzīte  ar  tekstiem  un  bildēm,
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jāizveido  piespraužamais  dēlis/lapa   ar  idejas  realizācijas  ceļiem.  Jāizmanto  dators  un

internets. 

Mentors iedvesmai rāda 101 fotoattēlu: 

https://www.slideshare.net/marcnewshoestoday/100-images-for-visual-brainstorming/9

Notiek intensīvs grupu darbs. Jauniešiem jānonāk līdz savas iniciatīvas formai. 

Iespējamie iniciatīvu veidi:

- bērni – lasīt pasakas bērnudārzā;

- kultūra – brīvprātīgais darbs kultūras centrā/muzejā;

- sports – āra sporta nodarbība pilsētas gājēju ielā;

- veci cilvēki – pastaiga pansionātā vai sapņa piepildīšana. 

Grupu darba norises laiks:  1 h 30 min.

5.solis.

 Lēmumpieņemošās personas atrašana un uzrunāšana. 

Saruna par iniciatīvas veikšanas soļiem. Kā atrast lēmumpieņemošo presonu? 

Mērķa ekspedīcija – katra grupa dodas iniciatīvas vietas apzināšanā un lēmumpieņemošās 

personas atrašanā. Mentors konsultē un sniedz norādes par iespējamo personu esamību 

atbilstoši grupu iniciatīvu tēmām. 

Grupas patstāvīgi dodas “pasaulē” – uz iniciatīvu realizācijas vietām/vai pie lēmumus 

pieņemošajām  personām un atgriežas. 

Grupu darba norises laiks:  1 h 30 min. 

6.solis. 

Tava diena sešos vārdos. Pašrefleksija. Kuba izveide (skat.pielik.) kā pirmajā dienā. Šoreiz 6 

vārdi – saistīts teikums. Katra dalībnieka 2.dienas kubs nonāk pie 1.dienas kuba.

3.diena. “ …Kas Tu varētu būt!”

1.solis. 

Rīta sasveicināšanās – komandas gara stiprināšana. 

1.aktivitāte “Mans spogulis” 

Dalībnieki  tiek  sadalīti  komandās  pa  trim.  Viens  no  trijiem  ir  aklais  mākslinieks,  otrs  -

modelis, trešais - skulptūra. Aklajam māksliniekam ir aizsietas acis, un viņa uzdevums ir,

uzmanīgi aptaustot modeli, izveidot tādu pašu formu skulptūrai. Modelis uzdevuma sākumā

ieņem pozīciju, kāda ir jāveido māksliniekam, un visu veidošanas laiku neizmaina sākotnēji

ieņemto pozu. Skulptūras uzdevums ir būt pakļāvīgai kā mālam - kā mākslinieks noliek kādu
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ķermeņa  daļu,  tādā  pozā  tā  arī  paliek.  Kad  māksliniekam  liekas,  ka  viņš  savu  darbu  ir

pabeidzis un skulptūra ir kļuvusi par modeļa kopiju, viņš var atvērt acis. Uzdevumu turpinot,

lomas var rotēt, tādējādi katrs no grupas būs bijis gan aklais mākslinieks, gan modelis, gan

skulptūra.  Pēc  uzdevuma  vēlams  veikt  atgriezenisko  saiti,  lai  noskaidrotu,  kā  grupas

dalībnieki jutās, pildot to vai citu uzdevumu.

2. aktivitāte “Apgriezt otrādi!” 

Nepieciešams vecs palags, kas ir uzklāts uz grīdas/zāles. Visi apmācību dalībnieki noģērbj

kurpes un uzkāpj uz tā. Grupai palags ir jāapgriež uz otru pusi, nenokāpjot no tā. Sarežģītāk

un interesantāk šo uzdevumu ir veikt, ja grupa ir lielāka, bet palags ir mazāks.  

Norises laiks: 1 h. 

BOSS
PASLAVĒ
PAJAUTĀ
PIEDĀVĀ
PIEKRĪTI
PIEBALSO

2.solis.

 Līdzdalības līmeņi.  Nepieciešams: iepriekš sagatavotas „līdzdalības kāpnes”- uzzīmētas uz

liela auduma gabala, līmlapiņas. 

Lai  noskaidrotu,  kā  jaunieši  uztver  savu  lomu  līdzdalības  jomā,  viņiem  var  izskaidrot

informāciju par līdzdalības kāpnēm (skat. teorijas 3. punktu 5.- 6.lpp. Līdzdalības līmeņi un

veidi) un iedot divas krāsainas līmlapiņas – sarkanu un zaļu. Zaļo līmlapiņu katrs dalībnieks

pielīmē tajā  posmā,  kurā viņš  atrodas  šobrīd,  bet  sarkano līmlapiņu  – posmā,  kurā vēlas

nokļūt nākotnē.  

Norises laiks: 1 h. 

3.solis. 

Jauniešu iniciatīvas stunda. Katra grupa realizē savu ieplānoto iniciatīvu, tā sekmējot 

līdzdalības prasmju attīstību. Tiek uzkrāta pieredze- gan pozitīva, gan negatīva.

Mentoram jāņem vērā jauniešu iniciatīvu plānošanas soļi:
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Konteksts un motivācija.

Kāpēc ideja ir svarīga jauniešiem? Kāpēc šis projekts jāīsteno kā jauniešu iniciatīva? Kāds ir

iniciatīvas konteksts? Kāda ir jauniešu personīgā motivācija?

Mērķi un uzdevumi.

Kādi ir iniciatīvas mērķi un uzdevumi? Ko jaunieši vēlas sasniegt, īstenojot šo iniciatīvu? 

Kādas pārmaiņas tas ieviesīs un kādā veidā?

Labuma guvēji.

Kas gūs labumu no iniciatīvas? Kurus cilvēkus tas ietekmēs vistiešāk un kādu labumu tas 

dos? Kādi būs jauniešu pašu ieguvumi no iniciatīvas? Ko viņi paši personīgi vēlas iemācīties?

Sagatavošana.

Kādi sagatavošanās pasākumi ir jāveic, lai sasniegtu noteiktos mērķus?

Jauniešu grupas dalībnieku iesaistīšana.

Kurš un kādā veidā būs atbildīgs par iniciatīvas idejas īstenošanu? Vai visi grupas dalībnieki 

varēs veltīt vienādu laiku un enerģiju? Vai grupā ir viens vai vairāki līderi? Kādas ir lomas 

grupā? Kādus komunikācijas kanālus grupa izmantos iniciatīvas laikā?

Koučings/ mentorēšana.

Kāda ir kouča/mentora un citu atbalstītāju loma? Kad un kā viņi komunicēs? Cik patstāvīga ir

grupa, pirms vēršanās pēc palīdzības? 

Vietējā ietekme.

Kāda būs šī projekta ietekme uz vietējās sabiedrības dzīvi? Kas vēl būtu nepieciešams, lai

projekts sniegtu iespējami lielāku labumu vietējai sabiedrībai?

Pilsētas dimensija.

Kādu pievienoto vērtību pilsētai sniedz šis projekts? 

Laika grafiks.

Kādas aktivitātes palīdzēs sasniegt jauniešu izvirzītos mērķus un uzdevumus? Kurš ir 

atbildīgs par katru no tām? Kad un kur tieši šīs aktivitātes notiks? Kādi ir termiņi?

Budžets.

Kādas ir ar iniciatīvu saistītās izmaksas? Kādi materiāli un resursi ir nepieciešami? Kādi cita

veida resursi (ieguldījumi natūrā vai finansiālie) ir nepieciešami projektam?

Izvērtēšana.

Kā projekts tiks izvērtēts visā tā realizācijas laikā? Kā jaunieši pārbaudīs, vai viss ir īstenots

atbilstoši plānam un vai ir sasniegti izvirzītie mērķi? Kādā veidā tiks novērots grupas darbs,

iniciatīvas ietekme uz vietējo sabiedrību un idejas attīstība?

Turpinājums.
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Kāds ir iespējamais projekta turpinājums? Kuras iniciatīvas daļas vajadzētu turpināt un kādā

veidā? Kāpēc?

Iniciatīvas realizācijas  laiks: 2 h. 

4.solis. 

Grupas diena sešos teikumos. Grupas pašrefleksija. Kuba izveide (skat.pielik.) kā pirmajā 

dienā. Šoreiz 6 teikumi – grupas kopdarbs. Kubs ietver sevī jauniešu iniciatīvas 

atspoguļojumu. Katra grupa prezentē savu kubu. 

Sagatavošanās un prezentēšanas laiks: 1 h .

4.diena. “ Vai esi tapis?” 

1. solis. 

Rīta sasveicināšanās. 

Iepriekšējās dienas jauniešu darba grupas izveido īsu savas grupas saukli, kas ietver katra 

grupas dalībnieka vārdus.

Sagatavošanās un prezentēšanas laiks: 15 minūtes .

2.solis. 

Jauniešu paveikto iniciatīvu reklāma kā SVID analīze. 

Katra  grupa  pakļauj  savu  realizēto  ideju  stratēģiskajam  plānošanas  rīkam,  izvērtējot  tās

stiprās  un  vājās  puses,  iespējas  un draudus.  To visu izveido  kā  reklāmu brīvā  formā un

prezentē. 

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES

IESPĒJAS DRAUDI 

(skat. pielik. darba lapu) 

Sagatavošanās un prezentēšanas laiks: 45 minūtes

3.solis. Ārpus rāmja.
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Mācību ekskursija – tikšanās ar novada Domes politiķiem/deputātiem vai došanās uz Saeimu.

Jaunieši dialoga formā pārrunā sev nozīmīgus jautājumus – vēlams tos jautājumus, kas 

attēloti “brillēs” vai kas atklājās,  veicot grupu iniciatīvas. Jaunieši, pirms došanās uz Domi/ 

Saeimu, atraktīvos apgalvojumos tiek iepazīstināti ar lietišķas tikšanās un sarunas principiem.

Ir sagatavoti apgalvojumi par liertišķas sarunas norisi – skat.pielik.- apgalvojumi, kas kalpo 

sarunai ar jauniešiem, tā brīvi akcentējot lietišķas tikšanās formu un nosacījumus. 

Norises laiks: 2 h

4.solis.

 NVO līdzdalība pilsētā, novadā un valstī. NVO dibināšanas soļi. Ir organizēta tikšanās ar 

NVO ekspertu, kas atklāj NVO dibināšanas soļus, līdzdalības iespējas un labo pieredzi. 

Piemēram, biedrības "Ogres basketbola klubs" pārstāvis. Lekcija/ diskusija. 

Jaunietis un projekti (darba lapa)-diskusija.

Norises laiks: 1 h

5.solis.

Jaunietis –stratēģis. 

Ciemiņa ierašanās – novada jaunatnes lietu speciālists – ko dara?  Dialogs.

Jaunatnes lietu speciālists - persona, kas plāno, veic un koordinē darbu ar jaunatni. Jaunatnes

lietu speciālists sadarbojas ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām, izstrādā

priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei, īsteno un koordinē informatīvus un izglītojošus

pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā, sekmē jauniešu pilsonisko

audzināšanu,  veicina  jauniešu  brīvprātīgo  darbu  un  līdzdalību  lēmumu  pieņemšanā  un

sabiedriskajā dzīvē, konsultē jauniešus jaunatnes politikas jomā, tajā skaitā par pasākumu,

projektu  un  programmu  izstrādi  un  īstenošanu,  kā  arī  veicina  jauniešu  personības

attīstību. [12] 

Sarunas  laiks: 30 min.

6.solis. 

Memoranda rakstīšana.

Dalībnieki sadalās grupās pa 4-5 un izstrādā 2 ieteikumus – memoranda punktus  –jauniešu 

stratēģijas plānam. Memorands –viens no lietišķās sarakstīšanās veidiem par kādu nozīmīgu 

un apspriežamu jautājumu. 

Sagatavošanās un prezentēšanas laiks: 30 min .
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7.solis. 

Noskaņojuma koka izveide. Aktivitātes mērķis :  atcerēties un izvērtēt iespaidus un

iegūto.  Nepieciešams:  A3 zīmējums – Latvijas  simtgades  Austras   koks,  uz  kura

simboliskajiem zariem drīz sēdēs vai rāpsies cilvēciņi ar  savu sejas izteiksmi.  

Katram dalībniekam ir  jāuzzīmē sava noskaņojuma cilvēciņš  kokā uz tā zara, kur

tajā brīdī jūtas esam. Pie cilvēciņa pieraksta savu vārdu. Katrs izstāsta par apmācībās

gūto pieredzi. 

Sagatavošanās un prezentēšanas laiks: 30 min.

8.solis. Tava  diena sešos vārdos. 

Pirmās dienas kuba papildināšana vai labošana. Katrs prezentē savu kubu, akcentējot jauno, 

atšķirīgo no pirmās dienas.

Sagatavošanās un prezentēšanas laiks: 30 min .

Atvadīšanās . 
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SVID ANALĪZE

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES

IESPĒJAS DRAUDI 
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Nr.p.k

.

Apgalvojumi

1. Galvenais lietišķo sarunu mērķis – kā apmierināt savas intereses,  nesabojājot

attiecības ar otru pusi vai citām iesaistītajām pusēm, nenododot savas intereses.
2. Katra tikšanās būs atšķirīga, un tādēļ ļoti svarīga ir spēja būt elastīgam, spēja 

novērot un izprast situāciju, vadīt savas un citu cilvēku emocijas, apzināties 

savas un citu cilvēku uztveres un spriešanas atšķirības, efektīvas komunikācijas 

iemaņas – aktīvā klausīšanās, jautājumu tehnika, verbālā un neverbālā valoda.
3. Neverbālā valoda nav svarīga. Nozīme ir tikai vārdiem.
4. Tiekoties pirmo reizi  ar iespējamo sarunu partneri,  svarīgi iegūt pēc iespējas

vairāk  informācijas  par  tikšanās  partnera  darbības  jomu –  pašreizējo  amatu,

pienākumiem, panākumiem, vai gluži otrādi - neveiksmēm.
5. Nekad nav jāizvairās no politiskām vai reliģiskām tēmām.
6. Sarunas nobeigumā ir svarīgi pārliecināties, vai iesaistītās puses līdzīgi 

izpratušas risinājumus, lēmumus, sasniegumus, nākamos soļus.
7. Nav svarīgi vai nepieciešams pateikties par sadarbību, un var sarunai atvēlēto 

laiku arī pārsniegt. 
8. Vistuvākajā laikā pēc tikšanās būtu vēlams nosūtīt e-pastu ar sarunas 

apkopojumu. Tas var kalpot par dokumentu, uz kuru varēsiet atsaukties 

nepieciešamības gadījumā, kā arī tas dod iespēju otrai pusei vēlreiz 

pārliecināties par kopējo izpratni un pieņemtajiem lēmumiem un izdarīt savas 

korekcijas, pirms sākušās kādas darbības.
9. Ejot uz lietišķu tikšanos, apģērbam nav nozīmes – tas varbūt jebkāds.

10. Lietišķas tikšanās laikā jāievēro koptas valodas normas.
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1.grupa – BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS  

 Brīvprātīgais darbs ir laika un prasmju ziedojums sabiedriski

lietderīgiem mērķiem.

Brīvprātīgais darbs ir darbs bez atlīdzības vai

pakalpojumu sniegšana, ko citas personas vai

sabiedrības interesēs veic fiziska persona, nestājoties ar

organizāciju darba tiesiskās attiecībās (nosaka Biedrību un

nodibinājumu likuma 8. pants)

 

 Brīvprātīgais darbs ir aktivitāte, ko veic persona no savas brīvas gribas, izvēles un 

motivācijas, bez finansiālas ieinteresētības, organizētos apstākļos (nevalstiskajā 

organizācijā, biedrībā vai citās organizētās grupās). Brīvprātīgā darba mērķis ir sniegt 

ieguldījuma kāda cita vai visas sabiedrības kopējā labumā (lai gan vienlaicīgi arī pats 

brīvprātīgais gūst nozīmīgu labumu)



Brīvprātīgais darbs ir visā pasaulē atzīts un populārs veids, ka iedzīvotāji  iesaistās 

sabiedriskajā dzīvē un pārveido, uzlabo savu un apkārtējo dzīves kvalitāti, darbojoties

gan valstiskās, gan nevalstiskās un privātās organizācijās.

Brīvprātīgā darba tradīcijas pasaulē ir aizsāktas vairāk kā pirms 100 gadiem. 

Pirmās valstis bija Nīderlande un ASV, mūsdienās šī kustība ir ieguvusi starptautisku 

skanējumu. Citās pasaules valstīs brīvprātīgais darbs ir ļoti izplatīts, piemēram, 

Skandināvijas valstīs ap 30% iedzīvotāju darbojas kā brīvprātīgie, Vācijā tie ir 34%, 

ASV vairāk kā 50% iedzīvotāju. Mērķtiecīgi un organizēti brīvprātīgo kustība Latvijā 

tiek attīstīta tikai no 1998.gada. šobrīd Latvijā norit darbs pie brīvprātīgo darba 

tiesiskā regulējuma definēšanas.



Neatkarīgi no vecuma, dzimuma, izcelsmes, nacionalitātes, reliģiskās piederības, 

politiskajiem uzskatiem un citiem sociāliem, fiziskiem vai ģeogrāfiskiem 

nosacījumiem brīvprātīgais darbs ikvienam sniedz iespējas:

- Būt sabiedriski aktīvam;
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- Līdzdarboties dažādos projektos;

- Iegūt jaunu pieredzi – sociālu un profesionālu;

- Iegūt jaunas zināšanas;

- Parādīt savus talantus un prasmes;

- Iegūt jaunus sociālos kontaktus;

- Redzēt pasauli un sabiedrību;

- Īstenot savas idejas.

Brīvprātīgā darba veicējs visbiežāk nesaņem atalgojumu naudiskā izteiksmē, bet 

noteikti saņem gandarījumu un prieku par savu paveikto darbiņu.

Brīvprātīgā Darba definīcija

Par brīvprātīgo darbu tiek uzskatīts aktivitāte, kas notiek bez peļņas sektorā, un:

- kur labuma guvējs ir sabiedrība un brīvprātīgais;

- kas notiek no brīvprātīgā brīvas gribas;

- kas notiek bez samaksas.

Brīvprātīgā darba principi:

- Brīvprātīgais darbs sniedz labumu gan sabiedrībai, gan brīvprātīgajam;

- Brīvprātīgais darbs nav apmaksāts;

- Brīvprātīgais darbs vienmēr ir brīvas izvēles jautājums;

- Brīvprātīgais darbs ir likumīgs ceļš kā pilsoņi var piedalīties un ietekmēt 

sabiedriskās norises;

- Brīvprātīgais darbs ir līdzeklis kā indivīds var risināt cilvēciskās, vides un sociālās 

vajadzības;

- Brīvprātīgais darbs tiek īstenots tikai bezpeļņas sektorā;

- Brīvprātīgais darbs neaizvieto algotu darbaspēku, ne arī rada draudus apmaksāta 

darbaspēka drošībai;

- Brīvprātīgais darbs atzīst cita tiesības, cieņu un kultūru;

- Brīvprātīgais darbs veicina cilvēktiesības un vienlīdzību.
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2.grupa – dalība vēlēšanās un referendumos vai dalība politiķu 

sēdēs

Dalība vēlēšanās un referendumos — valsts un

pašvaldības līmenī šis ir viens no universālākajiem un

vecākajiem līdzdalības instrumentiem un attiecas uz visiem,

kas sasnieguši 18 gadu vecumu.

 Jaunieši var piedalīties nacionāla mēroga lēmumu pieņemšanā, un vēlēšanas un

referendumi var tikt rīkoti arī vietējā mērogā, piemēram, skolā ievēlot 

pašpārvaldes prezidentu vai izsakot viedokli par kādu skolas mēroga jautājumu. 

• Dalība sabiedriskajās apspriešanās — arī šajā gadījumā oficiāli tiek ņemts 

vērā tikai to iedzīvotāju viedoklis, kas ir sasnieguši 18 gadu vecumu, un nereti 

sabiedriskās apspriešanas notiek par ļoti specifiskiem 10 jautājumiem, kuros ir 

nepieciešamas priekšzināšanas un iedziļināšanās. Taču, ja apspriežamais 

jautājums ir cieši saistīts ar jauniešiem un viņu dzīves kvalitāti, ir vērts veltīt 

laiku jautājuma izskaidrošanai, lai arī jauniešiem dotu iespēju izteikt savu 

viedokli un, iespējams, ietekmēt gala rezultātu.

 • Oficiāla viedokļa paušana — atzinumu un vēstuļu rakstīšana vai arī viedokļa 

paušana kādā citā oficiālā veidā. Valsts un pašvaldības iestādēm ir pienākums 
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noteiktā laika posmā, bet ne ilgāk kā mēneša laikā, pēc lietas būtības atbildēt uz 

visām tām adresētajām vēstulēm. Šo instrumentu var izmantot gan lai paustu 

viena jaunieša vai jauniešu grupas viedokli, gan lai parādītu, ka konkrētais 

jautājums ir būtisks daudziem cilvēkiem, tādējādi aicinot valsts vai pašvaldības 

iestādi tam pievērst pastiprinātu uzmanību un ņemt vērā jauniešu viedokli.

 • Dalība politiķu sēdēs: lielākā daļa pašvaldības domju, komisiju un darba 

grupu oficiālās sēdes ir atklātas, un tās var apmeklēt ikviens interesents (par 

dalības kārtību gan jāpainteresējas iepriekš). Šo līdzdalības instrumentu jaunieši

var izmantot, piemēram, brīžos, ja domes sēdē tiek skatīts kāds ar jauniešiem 

cieši saistīts jautājums – ierodoties uz sēdi, jaunieši parādīs, ka jautājums nav 

tikai uz papīra, bet ka ar to dzīvē saskaras dzīvi cilvēki. Tā būs arī iespēja izteikt

viedokli un uzdot papildus jautājumus.
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3.grupa - viedokļu paušana, izmantojot sociālos medijus vai foto, 

video u.c metodes

 Foto, video, teātra un citu radošo izpausmes formu

izmantošana viedokļa paušanā — lai gan

likuma ietvaros ir noteiktas viedokļa paušanas

formas, kuras ir jāņem vērā, taču valsts un

pašvaldības iestādēs strādājošie ir dzīvi cilvēki ar savām

domām, emocijām un dzīves pieredzi, kuri jūt, redz un dzird tāpat kā 

pārējie. Tādēļ ir vērts izmantot radošas un netradicionālas metodes, kur 

viedoklis tiek pausts nevis rakstiski, bet kādā citādā veidā, uzrunājot 

politiķus nevis kā oficiālas amatpersonas, bet kā līdzcilvēkus. Pārdomāti 

un spilgti foto, video, teātra un citi darbi, kurus politiķis ir redzējis īstajā 

laikā un vietā, var radīt ļoti lielu pārdzīvojumu un ietekmēt politiķa 

pieņemto lēmumu. Paliekošu iespaidu, piemēram, var atstāt jauniešu 

veidota foto izstāde par to, kas notiek ar jauniešiem, ja tiem nav iespējas 

pavadīt brīvo laiku drošā vidē.

 • Sociālie mediji — aizvien palielinās to cilvēku skaits, kas aktīvi sazinās ar 

citiem, izmantojot sociālos medijus twitter.com, draugiem.lv, facebook.com un 

citus. Ņemot vērā, ka jauniešiem mūsdienās lietot sociālos medijus ir tikpat 

dabiski kā elpot, tā ir lieliska iespēja, lai darītu politiķiem zināmu jauniešu 
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viedokli un jautājumus. Tā ir arī vide, kur publicēt jauniešu veidotos rakstus, 

foto, video — it visu, kas kādā veidā pauž vēlmi un motivāciju iesaistīties.
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4.grupa – neformāla tikšanās ar politiķiem un strukturētais dialogs

 Neformālas tikšanās ar politiķiem un viedokļu

paušana (piemēram, „Kafija ar politiķiem”,

„Saldējums ar lielajiem”, „ideju Talka” un

citas metodes) — pasākumi, kuros jaunieši ar

politiķiem satiekas neformālā atmosfērā, lai runātu par

kādu konkrētu tēmu vai vienkārši iepazītos. Šādas tikšanās ir vērtīgas gan

jauniešiem, kuri šādās tikšanās jūtas daudz brīvāk un drošāk, gan arī 

politiķiem, kuri var veltīt uzmanību jauniešiem un viņu jautājumu būtībai,

nevis sēdes protokolam vai likumā noteiktajai atbildes sniegšanas 

kārtībai. Šādu tikšanos laikā bieži vien tiek rasti risinājumi problēmām un

radītas jaunas idejas nākotnes sadarbībai

 STRUKTURĒTAIS  DIALOGS  ir  process,  kas  sniedz  iespēju

jauniešiem  iesaistīties  politikas  veidošanā  par  jautājumiem,  kas

ietekmē pašus jauniešus.

 Strukturētajā dialogā politikas veidotāji ar jauniešiem diskutē par 

dažādiem tematiem, lai ņemtu vērā jauniešu viedokli, veidojot 

novada vai pat ES jaunatnes politiku.

 Par apspriežamajiem tematiem un jautājumiem lemj dalībvalstu jaunatnes

ministri ES līmenī; pašu procesu koordinē komiteja, kurā darbojas pašreizējā ES

prezidentvalstu trijotne, Eiropas Komisija un Eiropas Jaunatnes forums. Šī 

komiteja arī izlemj, kurus jautājumus divreiz gadā uzdot jauniešiem visā Eiropā.
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 Tad šos jautājumus ņem par pamatu nacionālo darba grupu rīkotajā 

apspriešanā katrā ES valstī. Šo apspriešanos parasti vada jaunatnes padomes, un

tajā piedalās arī citas jaunatnes organizācijas un ieinteresētās aprindas.

 Dažreiz piedalās arī starptautiskās jaunatnes organizācijas un informē par 

savu dalībnieku viedokli.
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 5.grupa – publiskas akcijas vai kampaņa, iniciatīvas

 Publiskas akcijas un kampaņas — šis ir līdzdalības

veids, kur radošumam un izdomai nav robežu

un nereti būšana trakam un dullam

atmaksājas desmitkārtīgi. 

 Tas var būt gan jauniešu veidots lāpu

gājiens, gan performance zem pilsētas domes

logiem, gan zibakcija (flashmob) par kādu noteiktu

tēmu. Akciju un kampaņu formas var būt daudzveidīgas, tātad šī

ir iespēja jauniešiem līdzdarboties tieši tādā veidā, kā viņiem 

šķiet vispieņemamāk.

PIEMĒRAM:

 Resursu taupīšana (darba grupa "Skrodernīca"): tika izveidots 

milzīgs kampaņas tēls - T- krekls, kurš tika sašūts no 66 lietotiem 

T-krekliem, kurus ziedoja "Otrā Elpa". T-krekls izvietots NVO 

namā, pieejami arī foto flaijeri par projektā veiktās aptaujas 

rezultātiem T-kreklu lietošanas paradumos;

•    Skola sauc (darba grupa "Palidzesim.lv"): tika vākti finansiālie 

un materiālie ziedojumi mazturīgo un daudzbērnu ģimeņu bērniem 

- skolas somu piepildīšanai;

•    Veselības rinķis (darba grupa "Rinķotāju klubs"): tika 

organizēta publiska kampaņa, kuras laikā stāstīts par rinķošanas 

pozitīvo ietekmi uz veselību;

•    Dzīvesziņas skola (darba grupa "Pērkonieši)": tika organizēta 4 

dienu nometne, kurā veiksmīgi sadarbojās starppaaudžu dalībnieki 
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un dalījās savā pieredzē par latvisko dzīvesziņu, tradīcijām un 

dzīves gudrībām.

 Katrai  darba  grupai  bija  savs  koordinators,  grupā  darbojās  3

jaunieši,  kas  iesaistījās  gan  ideju  ģenerēšanas  procesā,  gan

kampaņu organizēšanā.

 Jauniešu iniciatīvas 

 Jaunieši kopā raksta un strādā jauniešu iniciatīvas projektos. 

Jauniešu iniciatīvas projekti ir radoši. Iniciatīvas projektā 

jaunieši dara to, kas viņus interesē. Taču projektam jādod 

labums apkārtējiem cilvēkiem.

Projektos var organizēt dažādus pasākumus. Šie pasākumi var 

notikt skolā, pilsētā vai pagastā. Ar šādiem projektiem var 

palīdzēt citiem cilvēkiem.

 Jauniešu iniciatīvas projekts ir Tava iespēja pierādīt sev un 

citiem, ka Tu pats daudz ko vari! Tu vari atrisināt problēmas, 

kas Tevi atrauc.

Tu vari sadarboties ar vienaudžiem, skolotājiem, skolas 

administrāciju, pašvaldību un uzņēmējiem. Ja piedalīsies 

jauniešu iniciatīvas projektā, Tu iemācīsies daudz ko jaunu un 

sekmēsi brīvprātīgo darbu. Viss, ko iemācīsies, Tev noderēs gan

mācoties skolā, gan sākot strādāt.
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ATSLĒGAS VĀRDI INICIATĪVĀM:

BĒRNI 

KULTŪRA

VECI

GRĀMATA
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Darba lapa

Jaunietis un projekti

1. Konteksts un motivācija.

Kāpēc  ideja  ir  svarīga  jauniešiem?  Kāpēc  šis  projekts  jāīsteno  kā

Jauniešu  iniciatīva?  Kāds  ir  projekta  konteksts?  Kāda  ir  jauniešu

personīgā motivācija?

2. Mērķi un uzdevumi.

Kādi ir projekta mērķi un uzdevumi? Ko jaunieši vēlas sasniegt,

īstenojot šo projektu? Kādas pārmaiņas tas ieviesīs un kādā veidā?

3. Labuma guvēji.

Kas gūs labumu no projekta? Kurus cilvēkus tas ietekmēs vistiešāk

un  kādu  labumu tas  dos?  Kādi  būs  jauniešu  pašu  ieguvumi  no

projekta? Ko viņi paši personīgi vēlas iemācīties?

4. Sagatavošana.

Kādi  sagatavošanās  pasākumi  ir  jāveic,  lai  sasniegtu  noteiktos

mērķus?

5. Jauniešu grupas dalībnieku iesaistīšana.

Kurš un kādā veidā būs atbildīgs par projekta idejas īstenošanu?

Vai visi grupas dalībnieki varēs veltīt vienādu laiku un enerģiju?

Vai grupā ir viens vai vairāki līderi? Kādas ir lomas grupā? Kādus

komunikācijas kanālus grupa izmantos projekta laikā?

6. Mentors.

Kāda  ir  mentora  un  citu  atbalstītāju  loma?  Kad  un  kā  viņi

komunicēs? Cik patstāvīga ir grupa pirms vēršanās pēc palīdzības?

Kā notiks sadarbība un komunikācija, ja projektu īstenos neformāla

jauniešu  grupa,  kam  nepieciešama  atbalsta  organizācija?  Kā
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jaunieši  saņems  naudu  un  kādā  veidā  tiks  organizēta  finansiālā

atskaitīšanās?

7. Vietējā ietekme.

Kāda būs šī projekta ietekme uz vietējās sabiedrības dzīvi? Kas vēl

(personas un/vai organizācijas)  jau ir iesaistījušies un vēlas palīdzēt

projekta  idejas  īstenošanā?  Kas  vēl  būtu  nepieciešams,  lai  projekts

sniegtu iespējami lielāku labumu vietējai sabiedrībai?

8. Laika grafiks.

Kādas aktivitātes palīdzēs sasniegt  jauniešu izvirzītos mērķus un

uzdevumus? Kurš ir atbildīgs par katru no tām? Kad un kur tieši šīs

aktivitātes notiks? Kādi ir termiņi?

9. Budžets.

Kādas ir ar projektu saistītās izmaksas? Kādi materiāli un resursi ir

nepieciešami?  Kādi  cita  veida  resursi  (ieguldījumi  natūrā  vai

finansiālie) ir nepieciešami projektam un vai tie ir iekļauti budžetā?

10.Izvērtēšana.

Kā projekts  tiks  izvērtēts  visā  tā  realizācijas  laikā?  Kā  jaunieši

pārbaudīs, vai viss ir īstenots atbilstoši plānam un, vai ir sasniegti

izvirzītie mērķi? Kādā veidā tiks novērots grupas darbs, projekta

ietekme uz vietējo sabiedrību un idejas attīstība?

11.Turpinājums.

Kāds  ir  iespējamais  projekta  turpinājums?  Kuras  projekta  daļas

vajadzētu turpināt un kādā veidā? Kādi ir tālākie soļi pēc projekta

veiksmīga noslēguma?

53


	Ievads
	1.Neformālās izglītības jēdziens un principi
	2.Jauniešu līdzdalība un likumdošana Latvijā
	3. Līdzdalības līmeņi un veidi

	Jaunietim nepieciešamās prasmes līdzdalības pašvadībā
	Kāpēc jauniešu līdzdalība ir būtiska?
	PROGRAMMA
	Līdzdalības metodes:
	Metodiskais materiāls programmas realizācijai
	1.diena. “ Esi tas, kas esi!”
	1. solis.
	Iepazīšanās. Visi sastājas aplī. Katrs dalībnieks nosauc savu vārdu, tam vienlaicīgi pievienojot kādu kustību un balss izteiksmi. Pārējie aplī atkārto visu identiski – gan nosaucot vārdu, gan vienlaicīgi atkārtojot kustību.
	Norises laiks: aptuveni 20 min.
	2. solis.
	Silueti.Dalībnieki sadalās pāros – vēlams savtarpēji nepazīstami jaunieši. No lielas papīra loksnes (tapešu rulli var izmantot) veido cilvēka siluetu – var pārnest uz papīra savu ķermeņa siluetu. Par to pāris vienojas savstarpēji. Pāra dalībnieki kopā “apdzīvo” siluetu, to padarot par savu vizītkarti un sadalot telpiski uz pusēm.
	Sagatavošanās un stāstījuma laiks: 1 h 40 min.
	3. solis.
	Līdzdalības ķēde. Visi sadalās grupās pa četri vai pieci:
	Katra grupa saņem papīra loksnes, līmi, šķēres un flomasterus, kā arī darba lapa ar Lifta runas posmiem. Grupas tiek iepazīstināta ar Elevator Pitch jeb Lifta runas pamatiem, tad tiek demonstrēts video materiāls kā paraugs: https://www.youtube.com/watch?v=fnrvfdjHD5E, https://www.facebook.com/nasdaily/videos/vl.1751712431714110/820983491387138/?type=1 .
	Katrai grupai tiek dots laiks līdzdalības prasmju ķēdes izveidošanai un 60 sek. runas sagatavošanai par jauniešiem nepieciešamajām līdzdalības prasmēm. Ķēdi veido, sagriežot papīru 3 cm platās un 10 cm garās loksnēs, kurās grupas dalībieki ieraksta, viņuprāt, aktuālāko prasmi un kuras savstarpēji salīmē kopā kā ķēdes posmus.
	Katra grupa prezentē savu izveidoto ķēdi 6o sek. Lifta runā. Visas grupas sastiprina kopā savas izveidotās ķēdes ar vēl nenosaukto prasmju posmiem.
	Sagatavošanās un prezentācijas laiks: 1 h.
	Darba lapai:
	ELEVATOR PITCH
	JEB LIFTA RUNA (60 SEKUNDES)
	
	2. uzdevums. Iepazīstieties ar ELEVATOR PITCH JEB LIFTA RUNAS principiem – vērojiet video piemērus!
	3. uzdevums. Izveidojiet grupas LIFTA RUNU – 60 sekundes – kuras laikā demonstrējiet/atklājiet savu pieredzi un nepieciešamās īpašības veiksmīgai līdzdarbībai!
	4. uzdevums Izvēlieties grupas līderi, kurš prezentēs Jūsu runu!
	Kas ir koučings? Vārda koučings saknes ir meklējamas viduslaiku franču valodā vārdā „coche”, kas, savukārt, cēlies no ungāru vietvārda „Kocs”. Tolaik no Ungārijas tika pārvadātas preces uz Franciju. Preču pārvadātājus iesauca par „kočiem”.  Mūsdienās izmanto terminu „koučs”, ar kuru apzīmē treneri, kas palīdz cilvēkam izprast sevi un tikt dzīvē ātrāk uz priekšu.
	1.solis.
	Rīta sasveicināšanās – komandas gara stiprināšana.
	2. aktivitāte “Apgriezt otrādi!”
	Jauniešu paveikto iniciatīvu reklāma kā SVID analīze.

	Izmantotā literatūra un avoti:
	Pielikumi
	Darba lapa
	Jaunietis un projekti

