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Lai cilvēks varētu būt pilsoniski aktīvs, ar augstu 

atbildības un piederības izjūtu savai valstij, ir 

nepieciešams jau mācību laikā skolā audzēkņiem 

palīdzēt attīstīt tādas dzīves vērtības, kas aktivizē vēlmi 

iesaistīties sociālajos procesos un sniedz pamatu 

aktīvai un konstruktīvai rīcībspējai.

Ievadam
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Jauniešu līdzdalība brīvprātīgajā darbā

Jauniešu līdzdalība sabiedriskajās organizācijās
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Jauniešu sociālās līdzdalības raksturojums



European Commission. (2015). Situation of young people in the European Union.

Balstiesīgo jauniešu dalība vietējās vai nacionālajās vēlēšanās
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Jauniešu politiskās līdzdalības raksturojums

Nav pārliecināti par savām iespējām ietekmēt  lēmumus, ko pieņem pašvaldība vai Latvijas valdība
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International Civic and Citizenship Education Study 2009
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Pilsoniskās attieksmes rādītāji 
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Jauniešu pilsoniskās līdzdalības jēdziena koncepcija



Labās prakses piemēri
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Tikšanās ar pašvaldības un Latvijas Republikas Saeimas deputātiem, 
lai argumentēti diskutētu par jauniešu nozīmi pilsētas un valsts 

attīstībā.

Tikšanās ar jauniešu nevalstiskās organizācijas pārstāvjiem, lai 
iepazītos ar organizācijas darbību un sniegtajām iespējām.

Dalība skolas skolēnu līdzpārvaldes pasākuma organizēšanā, lai 
veicinātu skolēnu atbildības veidošanos.

Sociālās labdarības akcijas organizēšana, lai palīdzētu dzīvnieku 
patversmes iemītniekiem.
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Noslēgumā…

Mēs nevaram uzbūvēt nākotni 
mūsu jauniešiem, bet mēs varam 
veidot mūsu jauniešus nākotnei!
/Franklins Delano Rūzvelts/
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