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Agrita Blumberga

Decembra sākumā Talsu 
novada bērnu un jauniešu 
centrā uz gada laikā paveikto 
atskatījās Starpnovadu sko-
lēnu pašpārvalžu un jaunie-
šu organizāciju apvienības 
«TAS.ES» pārstāvji. Jaunieši 
un jaunatnes darbā iesaistī-
tie iepazīstināja klātesošos 
ar aizvadītajām aktivitātēm, 
sniedza ieskatu brīvprātīgajā 
darbā, prezentēja iniciatīvu 
projektu rezultātus un sumi-
nāja gada brīvprātīgos.

Par jautru atmosfēru pasāku-
ma laikā rūpējās «TAS.ES» rado-
šās darba grupas dalībnieks Ro-
berts Ivanovs. Sveicot sanākušos 
gada noslēguma seminārā «Ko 
sēsi, to pļausi», viņš iepazīstināja 
ar viesiem — Talsu novada jau-
natnes lietu konsultatīvās pado-
mes, organizāciju un pašvaldības 
pārstāvjiem, kā arī iniciatīvu pro-
jektu īstenotājiem.

Pašvaldību pārstāvēja domes 
deputāte Ilva Norenberga, izglītī-
bas pārvaldes galvenā speciāliste 
bērnu tiesību jautājumos Daiga 
Feldmane un Talsu novada domes 
priekšsēdētājs Edgars Zelderis. 
«Nākot uz šo pasākumu, domāju 
par to, kas ir jauniešu aktivitātes 
un brīvprātīgais darbs. Atceros sa-
vus skolas laikus, kas nav nemaz 
tik sen, un saprotu, ka varēju būt 
aktīvāks. Man prieks, ka jūs tādi 
esat. Brīvprātīgais darbs pavadīs 
jūs visu dzīvi. Ir svarīgi atrast vei-
du, kā palīdzēt citiem, nedomājot 
par savu maku vai labklājību, bet 
gan to, kā palīdzēt cilvēkiem un 
sabiedrībai kopumā. Gribu jums 
novēlēt būt aktīviem, jo to no-
teikti novērtēs! Lai jums izdevies 
pasākums un daudz interesantu 
ideju!» vēlēja E. Zelderis.
Ieskatu īstenotajās 
aktivitātēs
sniedza Talsu novada bērnu un 
jauniešu centra jaunatnes lietu 
speciāliste Līva Maķe. 2017. gads 
iesākās ar konkursu «Labākā 
jauniešu organizācija», kurā līdz 
finālam nokļuva septiņas orga-
nizācijas. Šoreiz uzdevums bija 
sarežģītāks — jauniešiem bija jā-

sagatavo trīs aktivitātes un pēcāk 
jāiesniedz apjomīgs apraksts. 
Viens no galvenajiem vērtēšanas 
kritērijiem bija aktivitātes no-
zīme un pienesums sabiedrībā. 
Šogad tika aizsākts arī talantu 
konkurss «Citāds pipars», kuram 
pieteicās 19 dalībnieki. Desmit 
labākajiem bija iespēja uzstāties 
jauniešu dienā, kas norisinā-
jās jau 14. reizi. Tajā piedalījās 
24 organizācijas no desmit no-
vadiem — tālākie viesi bija iera-
dušies no Madonas un Rūjienas. 
Lai arī tēmas katru gadu mai-
nās, sauklis paliek nemainīgs — 
«Kopā esam, darām, varam bez 
alkohola un citām apreibinošām 
vielām». Pēc jauniešu dienas se-
koja jauniešu iniciatīvu projektu 
konkurss, kurā atbalstu saņēma 
septiņi projekti. Šoreiz dalīb-
nieki bija vērsuši uzmanību uz 
projektiem ar paliekošu vērtību. 
Bez lielām izmaiņām notika lī-
deru semināri, un tika uzsākta 
mājaslapas informācijas atjauno-
šana. Akcijā «Pasmaidi Latvijai» 
piedalījās rekordliels dalībnieku 
skaits — desmit organizācijas. 
Foto akcijas otrā daļa vēl aizvien 
ir apskatāma bērnu un jauniešu 
centra otrajā stāvā.

Viena no ievērojamākajām 
aktivitātēm 2017. gadā bija pro-
jekts «Viss manā kabatā», kuru 
uzrakstīja Amanda Vorslova un 
Samanta Pluģe. Tas tika īstenots 
Izglītības un zinātnes ministri-
jas Jaunatnes politikas valsts 
programmas 2017. gadam valsts 
budžeta finansējuma ietvaros. 
Projekta mērķis bija izstrādāt 
jauniešu organizāciju darbības 
un attīstības moduli un soļus, lai 
sekmētu jauniešu organizāciju 
un skolēnu pašpārvalžu attīstību, 
apmācītu jauniešus moduļa pie-
lietošanā, nodrošinātu jaunatnes 
darba nepārtrauktību plānvei-
dīgai un ilgtermiņa jaunatnes 
politikas īstenošanai. Galvenā 
projekta aktivitāte bija apmācī-
bas «Viss manā kabatā», kas no 
21. līdz 23  augustam norisinājās 
Upesgrīvas internātpamatskolā. 
To laikā 28 jaunieši pēc neformā-
lās izglītības principiem apguva 
dažādas prasmes un iemaņas, 
kas palīdzēja attīstīt un popu-
larizēt jauniešu organizāciju un 
skolēnu pašpārvalžu darbu.

Lai iekustinātu publiku, jaunatnes lietu speciālistei Līvai Maķei talkā nāca pasākuma 
vadītājs Roberts Ivanovs.                                                                        Daiņa Kārkluvalka foto

Uzstājās Talsu novada bērnu un jauniešu centra vokālās gru-
pas «Ritmi» vecākā grupa. Pedagoģe — Baiba Bite (no kreisās).

2017. gadā atbalstīti 
šādi iniciatīvu projekti:

 «Esi drošs, košs un drau-
dzīgs!» (Marta Prūse) — izveidots 
riteņbraukšanas laukums ar ceļa-
zīmēm un šķēršļiem, kur praktiski 
apgūt ceļu satiksmes noteikumus 
un drošu braukšanu, kā arī labie-
kārtota Virbu pamatskolas terito-
rija (320,20 eiro);

 «Saknēs ieausts» (Samanta 
Zoniņa) — organizētas piecas 
radošās darbnīcas jauniešiem par 
latviešu mūziku, dančiem, rakstu 
zīmēm, tradīcijām, ticējumiem 
un tradicionālajiem ēdieniem 
(448 eiro);

 «Talsu 2.  vidusskola 
SKRIEN—1» (Gunārs Grīn-
hofs) — skrējiens divās trasēs 
Talsu 2. vidusskolas skolēniem, 
vecākiem, skolotājiem, absolven-
tiem, pirmsskolas izglītības ies-
tādes «Sprīdītis» vecāko grupu 
bērniem, skolotājiem un vecā-
kiem (490,80 eiro);

 «Melniem dūmiem sakām 
NĒ, ar riteni ir jārullē!» (Evika 
Freiberga) — eko dienas organi-
zēšana Valdemārpils vidusskolā: 
izglītojošas, radošas, videi drau-
dzīgas aktivitātes Talsu novada 
jauniešiem (499,05 eiro);

 «Daudziem dūmiem jāiziet 
cauri, lai uguni redzētu» (Inga 
Lavrinoviča) — izveidota uguns-
kura vieta pie Virbu pamatsko-
las, labiekārtota skolas apkārtne 
(405 eiro);

 «Smaidu placis Dursupes 
pamatskolā» (Kārlis Jēcis) — 
izveidota ugunskura vieta un 
atpūtas laukums pie Dursupes 
pamatskolas, labiekārtota skolas 
apkārtne (500 eiro);

 «Draudzības maiss» (Sa-
bīne Vīlaka) — pieredzes ap-
maiņas pasākumi starp jaunie-
šu organizācijām Talsu novadā 
(336,82 eiro).

Par reklāmas veidiem un sociālo 
platformu izmantošanu pastāstīja di-
gitālās komunikācijas un sabiedrisko 
attiecību praktiķis Mareks Matisons, 
savukārt par prezentāciju un publis-
ko runu dalībniekus izglītoja raidīju-
mu vadītājs, Rīgas Kultūru vidussko-
las skolotājs un Latvijas Neatkarīgās 
televīzijas žurnālists Oskars Lepers. 
Reklāmas dizainu jaunieši apguva 
kopā ar fotogrāfu Aivaru Vilku — 
rezultātā tika izstrādāti divi reklā-
mas stendi.
Apmācību laikā jaunieši
izstrādāja galvenos soļus, kas jāsper, 
lai organizācija varētu pilnveidoties 
un attīstīties. Lai veiksmīgi darbotos, 
jāsaprot darbības virziens un mērķi — 
šī iemesla dēļ ir svarīgi izvirzīt gan 
ilgtermiņa, gan īstermiņa mērķus. To 
esamība palīdz koncentrēties uz re-
zultātu un tam palēnām tuvoties. Tā-
pat jāapzinās iekšējie un ārējie resursi 
un jāattīsta publiskā komunikācija. 
Prezentācija palīdz piesaistīt jaunus 
biedrus, un tas ir veids, kā skaidrot 
organizācijas mērķus un stāstīt par 
paveikto plašākai sabiedrībai. Mūs-
dienās informācijas telpa kļūst aizvien 
piesātinātāka un organizācijām nav 
viegli kļūt pamanāmām, tāpēc jādomā 
par radošu pieeju pasākumu popula-
rizēšanā. To izdarīt palīdz mērķaudi-
torijas apzināšana — saprotot, kāda ir 
mērķauditorija, iespējams rīkot atbils-
tošus pasākumus un izveidot labākas 
reklāmas. Jauniešu mērķauditorija 
ir diezgan plaša grupa, tāpēc ir vērts 
padomāt par konkrētāku iedalījumu. 
Saliedētā un produktīvi strādājošā ko-
mandā ir vieglāk sasniegt mērķus un 
radīt jaunas idejas, tāpēc svarīgs solis 
ir komandas attīstība.

Ar brīvprātīgo darbu jauniešus 
iepazīstināja Talsu televīzijas žur-
nāliste Baiba Demberga. «Esmu 
piedalījusies dažādos projektos un 
palīdzējusi Talsu novada fondam or-
ganizēt iedzīvotāju forumus. Pirms 
septiņiem gadiem mamma un tētis 
man jautāja: «Kāpēc tu to dari? Tev 
taču nemaksā!» Cilvēku prieks man 
nozīmē daudz vairāk par lieku eiro 
makā,» skaidro B. Demberga.

2011. gadā viņa iesaistījās Eiropas 

brīvprātīgajā darbā un atzīst, ka tas ir 
liels izaicinājums, jo nākas spert soli 
nezināmajā. «Šādu pieredzi nav ie-
spējams iegūt, atrodoties skolas solā. 
Jauniešiem, kuri ir vecumā no 17 līdz 
30 gadiem, ir šī lieliskā iespēja doties 
Eiropas brīvprātīgajā darbā. Pro-
jekts ilgst no diviem līdz 12 mēne-
šiem, un darbības jomām nav robe-
žu — jūs varat strādāt ar jauniešiem, 
radīt video, glābt bruņurupučus un 
darīt daudz ko citu. Katram pašam ir 
jāsaprot, kurā jomā viņš sevi vēlas at-
tīstīt. Vispirms jums ir jāizdomā, ko 
gribat darīt, pēc tam jāatrod projekts 
un jāmeklē organizācija, kas palīdzēs 
sagatavot nepieciešamos papīrus. Pie 
mums to dara Talsu novada fonds,» 
norāda B. Demberga. Šobrīd viņa ir 
mentore diviem brīvprātīgajiem — 
Lukašam Horvatovičam (Slovākija) 
un Kirilam Goševskim (Maķedoni-
ja), kuri Talsos vada jauniešu ideju 
laboratoriju. Tā īsteno labdarības pa-
sākumus, lai savāktu līdzekļus pašu 
organizētam projektu konkursam un 
dotu iespēju vienaudžiem īstenot sa-
vas ieceres.
Brīvprātīgajā darbā šogad
iesaistījās 29 jaunieši — 15 no viņiem 
nostrādāja vairāk nekā 60 stundu, sa-
vukārt četri — vairāk nekā 100 stun-
du. Kopumā jaunieši nostrādāja 
1806 stundas un 30 minūtes. «Diena 
tiešām ir gara — vispirms stundas, 
pēc tam seminārs, bet man šķiet, ka 
tie, kuri šodien šeit atrodas, būs kaut 
ko redzējuši, ieguvuši un sapratuši. 
Katrs no mums spēj izdarīt daudz 
laba, un reizēm jāmāk ar sevi palielī-
ties un pateikt citiem: «Ja es varu, arī 
tu vari!» Man ir prieks, ka mums ir 
tik daudz brīvprātīgā darba darītāju 
un ka mums ir, kam teikt paldies,» 
sanākušos uzrunāja Talsu novada 
bērnu un jauniešu centra direkto-
re un jaunatnes lietu konsultatīvās 
padomes priekšsēdētāja Doloresa 
Lepere. Īpašu pateicību par iesais-
tīšanos brīvprātīgajā darbā saņēma 
Kristaps Blumbergs (123,5 dar-
ba stundas), Amanda Vorslova 
(179 darba stundas), Samanta Pluģe 
(183 darba stundas) un Samanta Zo-
niņa (192 darba stundas).


