
Mana līdzdalība apkaimes problēmas(u) risināšanā. 

Jauniešu aktivitātes un pilsoniskās līdzdalības veicināšana Preiļos. 

  

Problēma. 

  

Preiļu jaunieši dalās 2 daļās – aktīvie jaunieši, kuri iesaistās pilsētas dzīves veidošanā un tie jaunieši, 

kuri ir pasīvāki un kūtrāki uz līdzdarbošanos vai jaunu un jēgpilnu brīvā laika pavadīšanas veidu 

meklēšanu un izmēģināšanu. Tādēļ Preiļos saglabājas vērā ņemams daudzums jauniešu, kuri nevēlas 

sevi attīstīt un palīdzēt veidot labāku pilsētu visiem un daļa arī to, kuri gribētu, bet baidās, nav 

apzinājuši visas iespējas, netic savu ideju pilnveidošanai, nezin kā un kur tie var iesaistīties vai paust 

savas iniciatīvas. 

Šī ir vērā ņemama problēma, jo mazpilsētas attīstībai nepieciešami aktīvi, atsaucīgi, darboties griboši 

cilvēki. Tā kā jauniešu enerģija bieži vien ir visspēcīgākā, tiem ir lietderīgi apgūt jaunas prasmes 

turpmākajai dzīvei, tiem ir unikālas idejas, savs skatījums uz notiekošo pilsētā, problēmām tajā, kā arī 

iegūtais gandarījums un prieks ārpusskolas aktivitātēs var uzlabot sniegumu vispārizglītojošajās 

izglītības iestādēs, nonācām pie tā, ka vairāk jāuzrunā pilsētas jaunieši, lai tie uzzinātu par plašajām 

iespējām, ko sniedz to pilsēta. 

Kā arī nepieciešams celt jauniešu pilsoniskās līdzdalības aktivitāti, jo ikdienā nākas dzirdēt virkni 

sūdzību, taču reti kurš tiešām vēršas atbilstošajās iestādēs, lai sāktu darbu pie problēmu risināšanas. 

Novērojama neticība savam spēkam raisīt izmaiņas, neuzticība tam, ka politiķi uzklausītu jauniešu 

viedokli, manāmas arī domas par to, ka viena indivīda viedoklim nav jēgas, kas varētu negatīvi 

ietekmēt arī balsstiesīgo jauniešu aktivitāti vēlēšanās. 

Šo visu apvienojot, var teikt, ka galvenā problēma ir jauniešu pilsoniskās līdzdalības līmenis pilsētas 

dzīves pilnveidošanā, kas sasaucas ar jauniešu iesaisti dažādās ārpusskolas aktivitātēs. Novadā ir gana 

daudz aktīvu jauniešu, taču ir vērā ņemama daļa to, kuri jāturpina uzrunāt un motivēt, lai tie izvēlētos 

vairāk izmantot sniegtās iespējas.  

 

Galvenā mērķgrupa, kuru šis projekts skars, ir pilsētas jaunieši, īpaši skolas vecuma, lai lieliskā 

pieredze sniegto iespēju dēļ pilsētā tos motivētu un iedvesmotu arī tālāk turpināt palīdzēt veidot un 

attīstīt Preiļu pilsētu. Kā arī šiem jauniešiem ir īpaši svarīgi sevi attīstīt, pilnveidot un atrast savas 

galvenās aizraušanās, lai vēlāk spētu veikt pareizo izvēli starp augstākās izglītības iestādēm un 

karjeras ceļiem. 

 

Skartas tiks arī skolas, organizācijas, jauniešu centri u.t.t., kurus uzrunāsim, lai kopīgi censtos uzrunāt 

Preiļu jauniešus tiem vieglākā un interesantākā veidā. 

 

 

 

 

 



 

Kāpēc šāda problēma ir radusies?  

 

 

Jauniešu pasivitātes cēloņi: 

 

● Neizpratne par to, kā iesniegt savas domas un ieteikumus pilsētas dzīves uzlabošanai novada 

pašvaldībā;  

 

● Neticība sevī un idejas realizācijā; 

 

● Uzskati, ka viena cilvēka viedoklis nevar neko izmainīt; 

 

● Neuzticība deputātiem un pārvaldei; 

 

● Vecāku pasivitātes un aizspriedumu ietekme uz jauniešiem; 

 

● Masu mediju informācijas pasniegšana par politiķiem; 

 

● Covid pandēmija. 

 

 

Kā jau bija iepriekš minēts, Preiļiem ir nepieciešami darboties griboši jaunieši un viņu iesaistīšanās, 

idejas un enerğija pilsētas dzīves līmeņa uzlabošanai, taču daļa no tiem ir pasīvi pilsoniskajā 

līdzdalībā. Kā vienu no šīs problēmas iemesliem var minēt neziņu par to, kur un kā iesniegt savas 

domas un ieteikumus, lai tie sasniegtu novada pārvaldi. Tieši šim nolūkam tika izveidota saruna ar  

deputātiem Marutu Plivdu un Juri Ertu, kuri sniedza atbildes uz šo svarīgo jautājumu, kā arī motivēja 

jauniešus pilsētas dzīves uzlabojumiem. Abi sarunas dalībnieki pieminēja, ka pašvaldībai ir svarīgs 

jauniešu viedoklis un situācijas redzējums. 

 

 

Viens no veidiem, kā arī varētu sekmēt pilsētas attīstību, ir piedalīšanās ārpusstundu aktivitātēs, tāpēc 

pusaudžiem ir jāzina par iespējām savā pilsētā - pulciņiem, centriem, skolām, deju kolektīviem u.c., 

šajās vietās jaunieši var smelties idejas un gūt spēcīgu atbalstu savu plānu realizācijā, tādējādi tiekot 

galā ar neziņu, kur iesaistīties, un neticību savos spēkos. 

 

 

Dažās ğimenēs valda uzskati, ka viena balss neko neietekmē, ka deputāti rīkojas tā, kā viņiem ir 

izdevīgāk, tāpēc pieaugušie neiesaistās gan Latvijas Saeimas, novada pašvaldības, Eiropas Parlamenta 

vēlēšanās, novada rīkotajos pasākumos, tā kā vecāki ir autoritāte saviem bērniem, jaunieši ieklausās 

viņu domās un rīcības vērtē par pareizām, tādējādi paliekot pasīvi savu domu īstenošanā un nākotnes 

uzlabošanā. 

 

 

Savukārt saknes neuzticībai politiķiem rodas gan ğimenē, gan arī masu medijos. Ne katrs no TV 

raidījumu skatītājiem prot šķirot informāciju un paskatīties uz subjektīvu viedokli no citas puses, jo 

šīs profesionālās jomas izpratnei ir vajadzīga iedziļināšanās tēmā un sīkāka avotu pētīšana, kam bieži 



vien skatītājs nav gatavs veltīt laiku. Turklāt arī ir jāsaprot, ka politiķus, tieši tāpat kā pārējos, 

ierobežo likumi, tāpēc viņi nevar rīkoties, pakļaujoties savām vēlmēm. 

 

 

Covid vīrusa pandēmija arī savā ziņā ietekmēja jauniešu līdzdalību - ilgstoša pašizolācija, kas ietekmē 

ne tikai fizisko veselību, bet arī ir trieciens mentālajai, nespēja tikties klātienē un apgrūtināta dzīve ar 

jauniem drošības noteikumiem. Lielākā daļa darba bija jāveic datorā, daudzas iepriekš nezinātas 

prasmes apguva skolēni un skolotāji, lai varētu mācīties un strādāt attālināti, protams, šāda neierasta 

darba izpilde aizņēma krietni vairāk laika un spēka, ko varētu veltīt citiem jautājumiem.  

 

 

Vairāk nekā gadu ilga mājsēde, var teikt, atradināja visu paaudžu cilvēkus tikties reālajā dzīvē, jo jau 

kļuva par ieradumu sazināties “Zoom” konferencēs vai “Google Meet” platformā. Viennozīmīgi 

nespēja apmeklēt publiskās vietas arī nedeva neko labu, jo, pat ja bija kāda laba ideja, tā pilnā mērā 

bija grūti un problemātiski realizējama. Pašlaik karantīnas sekas joprojām ir izjūtamas dažās dzīves 

jomās un pašsajūtā, kurai ir noteikti noteicoša vieta jauniešu iespējās. 

 

 

Lielākā daļa no pieminētajiem ierobežojošajiem iemesliem jauniešu aktivitātei ir pārvarāmi un 

uzlabojami, veidojot sarunas ar pārvaldes locekļiem, pētot viņu darbu, iesaistoties interesējošajās 

darbnīcās un tādā veidā gūstot atbalstu. Sekas, ko pēc sevis ir atstājusi Covid pandēmija, vēl dažu 

laiku būs izjūtamas turpmākajā dzīvē, taču nav nekā neiespējama, lai tas paliktu par cēloni nemainīt 

dzīvi uz labāko pusi. 

 

  



 

Risinājumi. 

 

 

Izvērtējot problēmu un tās cēloņus, varam piedāvāt šādus risinājumus: 

 

1. Informatīva video par jauniešiem piedāvātajām iespējām Preiļu pilsētā izveide; 

2. Izveidotā video publicēšana sociālo tīklu lapās un nosūtīšana izglītības iestādēm; 

3. Aptaujas par jauniešu skatījumu uz problēmsituācijām pilsētā, izpratni par pilsnonisko 

līdzdalību un aktivitātēm, sniegto iespēju vērtējumu izveide, aptaujas datu apkopošana un 

analizēšana. 

4. Publicēt aptaujas rezultātu apkopojumu sabiedrības apskatei. 

 

 

Video vīzija. 

 

 

Caur video vēlamies parādīt visas vai vismaz lielāko daļu no jauniešu iespējām līdzdarboties pilsētas 

dzīves veidošanā, jēgpilni un lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Par katru iespēju darboties stāsta vai nu 

jaunietis, kas tur darbojas, vai arī kāds skolotājs, direktors, vadītājs. Papildus caur video tiek vizuāli 

parādīta konkrētā aktivitāte, ievietoti foto no pieredzētā. 

 

Par ikkatru iespēju/aktivitāti tiek sniegta informācija par to, ko tieši var darīt, kā var pievienoties, 

kāpēc būtu tas jādara. Tādā veidā tiek sniegtas atbildes uz galvenajiem jautājumiem, kas saistīti ar 

iespēju pievienoties, jo pārējos jautājumus tālāk var uzdot attiecīgās aktivitātes/centra vadītājam. 

 

Video tiek arī iekļautas intervijas ar Preiļu novada deputātiem Juri Ertu un Marutu Plivdu. Tie sniedz 

atbildes uz jautājumiem, kuri vairāk saistīti ar pilsonisko līdzdalību, iniciatīvu nonākšanas procesu 

līdz pašvaldībai, iespēju palīdzēt bēgļiem, savu vērtējumu par jauniešu aktivitāti pilsētā. Deputātu 

klātbūtne video būtu arī kā lielāks apliecinājums jauniešiem par to, ka novadam tie rūp, rūp to idejas, 

vēlmes un labklājība. 

 

Kā arī šo video veidos un filmēšanas, komunikācijas procesus organizēs paši jaunieši, lai attīstītu 

plānošas, komunikācijas un tehniskās prasmes. Arī paši jaunieši izveidos scenāriju, veidos plānu, 

filmēs, montēs. 

 

 

Aptaujas vīzija. 

 

 

Izveidotā aptauja būtu kā papildinājums video, lai vēl vairāk uzzinātu jauniešu viedokli un varētu lemt 

par turpmākajiem pasākumiem, projektiem, iecerēm. Aptauja tiks izsūtīta Preiļu pilsētas 

vispārizglītojošajām izglītības iestādēm, tiks publicēta sociālajos tīklos, pārsūtīta jauniešu “Whatsapp” 

grupās, lai iegūtu lielāku respondentu skaitu. 

 

Kā arī aptaujas rezultātu apkopojums tiks publicēts sociālo tīklu lapās sabiedrības apskatei. 

 

  



Ieguvumi: 

 

1. Attīstīta projektā iesaistīto jauniešu komandas darba prasme; 

 

2. Apzinātas līdzdarbošanās iespējas Preiļu pilsētā; 

 

3. Komunikācija ar novada deputātiem, kas ļauj vēl vairāk stiprināt sadarbības saikni starp 

politiķi un jaunieti; 

 

4. Veicināta Preiļu jauniešu pilsoniskās līdzdalības attīstība, apzināšanās, vēlme darboties un 

izpratne par to, kur sākt; 

 

5. Izveidots videomateriāls, kurā apkopotas visas vai lielākā daļa no jauniešu iespējām pilsētā; 

 

6. Video iespējams atjaunināt un rādīt arī vairākus gadus uz priekšu; 

 

7. Informācija pasniegta jauniešiem vieglāk uztveramā un piesaistošākā veidā, ko tiem piedāvā 

pašu vienaudži vai aktivitāšu vadītāji/skolotāji; 

 

8. Caur anketu apkopota informācija, lai spriestu par nākošajām iespējamajām darbībām pilsētas 

dzīves uzlabošanai. 

 

 

Darāmo darbu saraksts: 

 

1. Izveidot sarakstu ar jauniešu iespējām Preiļos; 

 

2. Izveidot video scenāriju, jautājumus; 

 

3. Uzrunāt izvēlētās iestādes/organizācijas/klubus skolas u.t.t. un deputātus, veidot 

komunikācijas procesu; 

 

4. Iefilmēt materiālu; 

 

5. Apkopot materiālu, montēt video; 

 

6. Izveidot aptauju, nosūtīt to skolām, publicēt sociālajos tīklos; 

 

7. Apkopot aptaujas rezultātus, veikt secinājumus; 

 

8. Publicēt gatavo video; 

 

9. Publicēt aptaujas rezultātu apkopojumu; 

 

10. Plānot nākošās darbības, lai veicinātu jauniešu līdzdalību. 

 


