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6. LAPPUSE

«Mums jāmācās cienīt cilvēkus, kuri savu dzīvi dzīvoja tā, lai 
vēlāk mēs varētu dzīvot savējo,» uzsver Emīls Brigmanis.

Albuma foto

Agrita Blumberga

Talsu Valsts ģimnāzijas ab-
solvents Emīls Brigmanis par 
radu attiecībām un vēsturiska-
jiem nostāstiem ir interesējies 
jau kopš bērnības. Laika gaitā 
jaunieša ceļš pleties plašu-
mā — šobrīd viņš veido dzim-
tas kokus, palīdz ārzemnie-
kiem atrast radiniekus Baltijā 
un pētīšanas procesā ir iesais-
tījis ne vienu vien interesentu.

Mazotnē Emīls regulāri iz-
taujāja vecvecmāmiņu par viņas 

Agrita Blumberga

Jaunieši, kurus daba ap-
veltījusi ar līderu dotībām, 
nedēļas sākumā tikās Upes-
grīvas internātpamatsko-
lā, kur norisinājās mācības 
«Viss manā kabatā». Trīs die-
nu garumā tika aplūkotas tā-
das tēmas kā mārketinga rīku 
un digitālo platformu izman-
tošana, reklāmas un prezen-
tāciju veidošana un publiskā 
uzstāšanās.

Pirmajā dienā dalībnieki iz-
strādāja moduli jeb soļus, pēc 
kuriem vadoties iespējams sekot 
līdzi tam, lai jauniešu organizāci-
ja turpinātu darboties — iegūtu 
jaunus biedrus un tiktu veiksmī-
gi reklamēta. Otra lekcija bija 
veltīta darba organizācijai — 
komandu veidošanai, pienāku-
mu sadalīšanai, kā arī dažādu 
vadības stilu apgūšanai. Dienas 
noslēgumā notika veiklības skrē-
jiens un stafete, kurā jauniešiem 
nācās tikt galā ar neformālās iz-
glītības uzdevumiem.
Otrdien tika popularizēti
mārketinga rīki un digitālās plat-
formas, kuru laikā dalībnieki ap-
guva prasmes, kas lieti noderēs 
ne tikai jauniešu organizāciju un 
skolēnu pašpārvalžu darbā, bet 
arī ikdienā. Lektors runāja par 
mārketinga rīku un digitālo plat-
formu izmantošanu organizāci-
jās, veidiem, kā ar to palīdzību 
iespējams informēt cilvēkus un 
reklāmu lietošanu — optimālo 
laiku, kad nepieciešams ievietot 
reklāmu, un veidu, kā pareizi lie-
līties ar saviem panākumiem.

Noslēgumā jaunieši Aivara Vilka vadībā (no kreisās) 
veidoja reklāmas stendus, kas palīdzēs popularizēt jau-
natnes pasākumus tuvākajā apkārtnē.                              

Daiņa Kārkluvalka foto

bērnību demokrātiskajā un au-
toritārajā Latvijā un savu pir-
mo dzimtas koku izveidoja jau 
astoņu gadu vecumā. Lai arī tas 
bija diezgan plašs, neskaidrības 
par attālākiem radiniekiem vēl 
pastāvēja. Kad viņa vecvecmā-
miņa nomira, Emīls sāka inte-
resēties par iespējām padziļinā-
ti pētīt dzimtas koku. Jaunietis 
meklēja informāciju Latvijas 
Valsts vēstures arhīva mājasla-
pā, kur atrada digitalizētas baz-
nīcu grāmatas, dvēseļu revīzijas, 
mājas grāmatas, tautas skaitīša-
nas un citus noderīgus reģistrus. 
Sākums bija ļoti grūts — nācās 
pierast pie dažādiem rokraks-
tiem un valodām, jo pārsvarā 
materiāli bija vācu, krievu vai 
poļu valodā.
Iztrūkstošos posmus 
savā dzimtas kokā Emīls meklē 
gan elektroniski, gan tiekoties 
ar cilvēkiem un staigājot pa kap-
sētām. Viņš uzsver, ka pētīšana 
nekad nebeidzas, jo vienmēr ir 
kāds ģimenes loceklis, par kuru 
informācijas ir mazāk. «Reizēm 
pētu uzvārdu, nokļūstu strup-

ceļā un sāku pētīt ko citu, taču 
pēc laika atgriežos sākumpunktā 
un strupceļa vairs nav. Citreiz, 
pētot konkrētus uzvārdus vai ģi-
menes, saprotu, ka tām ir kopīgi 
senči. Man ir daudz radinieku, 
pirms sāku vēl pētīt dzimtu, bet 
nu ir vēl vairāk,» smejas Emīls.

Pētīšanas process ir ilgstošs 
un salīdzinoši grūts, jo daudz 
laika jāpavada pie datora un nav 
nemaz tik viegli atrast likum-
sakarības. Nokļūstot līdz vecā-
kiem, kuri Otrajā pasaules karā 
devās bēgļu gaitās uz dažādiem 
pasaules nostūriem, daudziem 
pētīšanas process beidzas, taču 
jaunietis vēlas iet tālāk. Viņš ir 
palīdzējis ne tikai vietējiem iedzī-
votājiem, bet arī Amerikas, Aus-
trālijas, Brazīlijas un Lielbritāni-
jas latviešiem, kā arī igauņiem un 
lietuviešiem. Sākotnēji jaunietis 
ievāc informāciju par pētāmajām 
personām — konkrētā reģionā 
meklē nepieciešamo uzvārdu un 
paralēli veic pierakstus, lai neap-
maldītos dzimtas koka zaros un 
atzaros. Pretī viņš saņem ganda-
rījumu par paveikto.

Nereti nākas piedzīvot
arī kuriozus — katrā otrajā ģi-
menē pastāvot nostāsti par to, 
ka meitenei bija mīlestība ar 
muižkungu, viņa palika stāvoklī, 
bet muižkungs nevarēja atļau-
ties ārlaulības bērnu, tāpēc šo 
meitu izprecināja kučierim.

Dzimtu pētniecība aizņem 
gandrīz visu jaunieša brīvo lai-
ku — viņš interesējas par Bal-
tijas tautu vēsturi, kā arī lasa 
attiecīgo literatūru. «Man in-
teresē Latvijas vēsture, vēlos 
uzzināt ko jaunu par saviem 
senčiem un uzskatu, ka bez 
pagātnes mums nav nākotnes. 
Ir jābūt kādam pamatam vai 
atsperšanās punktam. Tāpat 
mums jāmācās cienīt cilvēkus, 
kuri dzīvoja tā, lai vēlāk mēs 
varētu dzīvot,» teic jaunietis. 
Nākotnē viņš vēlas palīdzēt 
cilvēkiem un studēt tieslietu zi-
nātnes.
Par savu vaļasprieku
Emīls sauc arī ceļošanu. Ie-
priekš viņš ir bijis tādās valstīs 
kā Francija, Vācija, Polija, Če-
hija, Slovākija, Lietuva un Igau-

nija, savukārt šovasar apceļoja 
ASV. «Vide un laika apstākļi 
ir pavisam citādi nekā Latvijā. 
Arī sabiedrība atšķiras — cil-
vēkiem uz dažādām lietām 
un vērtībām ir cits skatījums. 
Amerikas iedzīvotāji ir daudz 
saliedētāki — apciemo drau-
gus, iepriekš nezvanot, un ir 
kā viena liela ģimene. Protams, 
dažādos reģionos šis tas atšķi-
ras, bet kopumā cilvēki ļoti at-
vērti, pretimnākoši un vienmēr 
gatavi palīdzēt. Biju hipiju fes-
tivālā, kur mantas varēja atstāt 
nepieskatītas — telefoni stāvē-
ja speciālās uzlādes stacijās, un 
neviens neuztraucās par to, ka 
kaut ko nozags. Iepazinos ar 
Amerikas pamatiedzīvotāju — 
indiāņu — dzīvesveidu, kultūru 
un problēmām, ar kādām viņi 
ikdienā saskaras. Man ir prieks, 
ka par spīti problēmām viņi ir 
izveidojuši komūnu, kur visiem 
ir līdzīgas vērtības, uzskati un 
nevienam nav jāizliekas par 
kaut ko citu. Diemžēl Latvijā šī 
situācija ir pavisam atšķirīga,» 
skaidro jaunietis.B

«Digitālās komunikācijas 
praktiķis Mareks Matisons 
stāstīja par to, kā veidot sa-
vus sociālos tīklus, lai tie būtu 
darba devējiem draudzīgi un 
nepiesārņotu profilu ar lieku 
un nevajadzīgu informāciju. Ir 
lietas, ar kurām jādalās, un lie-
tas, par kurām var tikai pasmie-
ties,» atklāj Talsu novada bērnu 
un jauniešu centra jaunatnes 
lietu speciāliste Līva Maķe. 

Lektors demonstrēja arī 
veiksmīgos un neveiksmīgos 
reklāmas piemērus — reizēm ir 
vērts izmantot unikālus reklā-
mas veidus, bet dažkārt tie var 
iegāzt. Tāpat jādomā, kā izcelt 
savu organizāciju tā, lai tas ne-
būtu pārāk uzbāzīgi.

Upesgrīvas internātpamatskolā
viesojās arī Oskars Lepers. 

Viņš vadīja lekciju par publisko 
runu un prezentācijām. Viesis 
atzina, ka nav vienota veida, kā 
šajā jomā gūt panākumus, taču 
svarīgākais ir trenēties — jo 
vairāk cilvēks uzstājas un runā 
publikas priekšā, jo pārliecinā-
tāks par sevi jūtas. Lekcijā jau-
niešiem bija jārada un jāpārdod 
sava ideja. Lielākā daļa dalīb-
nieku ideju saistīja ar labdarības 
koncertiem, pasākumiem un 
programmām, kurās tiktu strā-
dāts ar daudzbērnu ģimenēm vai 
bērniem ar īpašām vajadzībām. 
Vakarā jauniešiem bija jāizvēlas 
divi reklāmas veidi un jārada 
reklāmas dizains iedomu pasā-

kumam. Idejas bija dažādas — 
Jāņu pasākumi, Pasaules ūdens 
diena, sacensības basketbolā uz 
skrituļslidām un citi.

«Jaunieši izmantoja internetu, 
un uz vietas tika radītas reklāmas 
dažādos formātos. Tas bija inte-
resants un produktīvs process, 
un arī pašiem dalībniekiem ļoti 
patika. Vakarā mums bija talan-
tu parāde, kurā katrs rādīja, ko 
mācēja: burvju trikus ar kārtīm, 
repoja, vingroja, dziedāja, spēlē-
ja stabuli, ukuleli, ģitāru un citus 
instrumentus,» stāsta L. Maķe. 
Noslēgumā jaunieši veidoja divus 
reklāmas stendus, kas drīz vien 
palīdzēs popularizēt jaunatnes 
pasākumus tuvākajā apkārtnē. 
Konvertēt darbus elektroniskā 
formā palīdzēs Aivars Vilks.
Projekts tika īstenots

Izglītības un zinātnes minis-
trijas Jaunatnes politikas valsts 
programmas 2017. gadam valsts 
budžeta finansējuma ietvaros. 

Pieteikties mācībām, elektronis-
ki aizpildot anketu, interesenti 
varēja visu vasaru. «Dažus iegā-
za tas, ka viņi šai lietai bija piegā-
juši nenopietni. Tā kā pieteicās 
vairāk jauniešu, nekā finansiāli 
spējam atbalstīt, tika izstrādāti 
kritēriji, pēc kuriem atlasījām 
dalībniekus. Tā kā mūsu galve-
nais mērķis bija apmācīt jaunos 
līderus, izvēlējāmies jauniešus 
ar līderu dotībām un skatījā-
mies, vai jaunietis darbojas vai 
vēlas darboties kādā organizāci-
jā,» uzsver L. Maķe. Priekšroka 
šajā gadījumā tika dota puišiem, 
jo novada organizācijās un paš-
pārvaldēs trūkst stiprā dzimuma 
pārstāvju.

Šoreiz, salīdzinot ar iepriek-
šējiem gadiem, atsaucība bija 
lielāka, un apmācībās piedalījās 
jaunieši no 13 līdz pat 25 gadiem. 
Arī atsauksmes bija labas — da-
lībnieki atzina, ka programma 
bija piesātināta un interesanta.B

Par jauniešu labsajūtu rūpējās Talsu novada bērnu un 
jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste Līva Maķe.

«Mums jāmācās cienīt cilvē-
kus, kuri dzīvoja tā, lai vēlāk mēs 
varētu dzīvot,» uzsver Emīls 
Brigmanis.                  Albuma foto


