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Projekta tēma „Jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšanas iespējas 

Tukuma novadā” tika izvēlēta, apzinoties pilsoniskās līdzdalības nozīmīgumu 

jauniešiem, kas var virzīt pārmaiņas un būtiski uzlabot gan savu, gan vietējās 

kopienas dzīvi. 

Projekta autori: Tukuma 2.vidusskolas Eiropas Parlamenta vēstnieku skolas 

dalībnieki Patrīcija Zinovjeva, Beāte Rajenko, Evelīna Ose, Jaroslavs Kuzmickis, 

Elīza Ozola, Marta Anna Putene, Elīza Dūša. Konsultante- skolotāja Kristīne Gereiša. 

Projekta mērķis: noskaidrot Tukuma novada jauniešu pilsoniskās līdzdalības 

līmeni, salīdzināt to ar jauniešu pisonisko aktivitāti citās ES valstīs, kā arī izstrādāt 

priekšlikumus jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšanai.  

Projekta uzdevumi: 

1. Īsumā iepazīties ar teorētisko literatūru un uzzināt par Tukuma novada 

jauniešu pilsoniskajām aktivitātēm iepriekšējos gados; 

2. Izstrādāt anketu Tukuma novada jauniešiem, lai noskaidrotu viņu 

pilsoniskās līdzdalības līmeni. 

3. Veikt anketēšanu un rezultātu apkopošanu. 

4. Šādu pašu anketēšanu veikt EPVS sadarbības partneriem Rumānijā un 

Portugālē. Salīdzināt rezultātus ar Tukuma novadā iegūtajiem 

rezultātiem. 

5. Apkopot un analizēt iegūtos datus. 

6. Balstoties uz aptaujas rezultātiem, izstrādāt priekšlikumus jauniešu 

pilsoniskās līdzdalības veicināšanai. 

Pētījuma bāze: dažādu skolu jaunieši Tukumā, COLEGIUL NATIONAL 

MIHAIL SADOVEANU PASCANI skolas jaunieši (Pascani, Rumānija) un 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AROUCA skolēni (Arouca, Portugāle).  



 
 

1. Pētījuma teorētiskais pamatojums 
 

Iespējams, visvienkāršākā pilsoniskās līdzdalības definīcija ir “pilsoņu 

mijiedarbība ar viņu sabiedrību un valdību”. Izmantojot Dāvida Krovlija, sabiedrības 

“Social Capital, Inc.” dibinātāja, definīciju, pilsonisko līdzdalību varētu formulēt arī 

kā aktīva pilsoņa piedalīšanos kopienas dzīvē, lai uzlabotu apstākļus citiem vai 

palīdzēt veidot kopienas nākotni. (3) 

 Vietnē https://youth.gov, ko izveidojusi ASV valdība kvalitatīvu jaunatnes 

projektu izstrādei, jauniešu pilsoniskā līdzdalība ir definēta kā darbs, lai mainītu savas 

kopienas pilsonisko dzīvi. Tas ietver arī zināšanu, prasmju, vērtību un motivācijas 

attīstīšanu, lai panāktu šīs pārmaiņas. Šīs aktivitātes bagātina jauniešu dzīvi un ir 

sociāli izdevīgas sabiedrībai. Pētnieciskajā literatūrā ir identificētas četras savstarpēji 

saistītas lietas, kas ir nepieciešamas pilsoniskajai līdzdalībai: pilsoniskā aktivitāte 

(iesaistīšanāas brīvprātīgajā darbā vietējās kopienas labā),  pilsoņa pienākuma 

apzināšanās un vēlme veikt pozitīvas izmaiņas sabiedrībā (piemēram, balsošana 

vēlēšanās), pilsoniskās prasmes jeb spēja iesaistīties sabiedrībā, politikā un 

demokrātijā, kā arī sociālā sadarbība, uzticēšanās, saikne ar citiem. Pilsoniskā 

līdzdalība ietver “strādāšanu, lai mainītu savas kopienas pilsonisko dzīvi un attīstītu 

zināšanu, prasmju, vērtību un motivācijas kombināciju, lai panāktu pārmaiņas.(2) Tas 

nozīmē dzīves kvalitātes veicināšanu kopienā, izmantojot gan politiskos, gan 

nepolitiskos procesus.” Pilsoniskā līdzdalība ietver dažādas politiskās aktivitātes, 

vides aizsardzības un kopienas darba formas.(2)  

 Jauniešu pilsoniskā līdzdalība ir būtiska, jo tā ir iespēja jauniešiem tikt 

sadzirdētiem lēmumu pieņemšanas procesos, būtiski uzlabojot gan savu dzīvi, gan 

savas vietējās kopienas attīstību. Nereti jauniešu novatoriskās idejas spēj virzīt 

pārmaiņas un radīt pozitīvu rezultātu veidos, kas nav pa spēkam vecākajām 

paaudzēm. Jauniešu līdzdalība var būt jebkāda aktīva jauniešu iesaiste ne tikai 

starptautiskā, bet arī nacionālā un vietējā līmenī.  

 2021. gada jūnijā veiktā Eirobarometra jauniešu aptauja norāda, ka jauniešu 

interese un iesaistīšanās demokrātiskajā dzīvē pēdējās dekādes laikā ir pieaugusi. 

Jauniešu galvenās prioritātes ir nabadzības un sociālās nevienlīdzības apkarošana, 

klimata pārmaiņu apkarošana un vides aizsardzība, un bezdarba vai darba trūkuma 

samazināšana.(1)  

 Šā pētījuma mērķis is noskaidrot jauniešu pilsoniskās līdzdalības līmeni tieši 

Tukuma novadā un izstrādāt priekšlikumus tā paaugstināšanai. 

 

 

2. Tukuma novada jauniešu pilsoniskā līdzdalība 

iepriekšējos gados 

Mūsu skolas Eiropas Parlamenta vēstnieku skolas aktīviste 12.b klases skolniece 

Linda Milojeva pagājušajā gadā izstrādāja zinātniskās pētniecības darbu „Tukuma 

jauniešu pilsoniskā aktivitāte laika posmā no 2000.-2020.gadam”, kura izstrādes gaitā 

tikās ar iepriekšējo gadu jaunatnes darba aktīvistiem Agri Zvaigzneskalnu, Egdaru 

Koroņevski, Jāni Eisaku un Sandi Ozoliņu un secināja, ka iepriekšējos gados Tukuma 

novada jaunieši aktīvi līdzdarbojās lēmumu pieņemšanā un novada politiskajās un 

pilsoniskajās aktivitātēs.  

https://youth.gov/
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/youth-survey-2021


 
 

Sarunās tika noskaidrots, ka pirmais jauniešu politikas virzītājs Tukumā bija 

Jauniešu klubs „10x10”, kurš dibināts 1993.gadā, tad jaunatnes lietās iesaistījās NVO 

centrs, kas kopumā veicināja jauniešu pilsonisko līdzdalību. 

2000.gada sākumā, pateicoties Jaunantes starptautisko programmu aģentūrai un ar 

projektu atbalstu, sākās mērķtiecīga jaunatnes politikas virzīšana un, sadarbībā ar 

Latvijas Jaunatnes padomi tika pieņemts Jaunatnes likums 2008.gadā, kas bija 

sasniegums visiem entuziastiem, kuri strādāja ar jauniešiem. Aktīva lomaTukumā bija 

biedrībai “Jaunatnes līderu koalīcija”, kas šeit darbojās ar Inesi Šubēvicu priekšgalā. 

Vēsturiski ir tas, ka pirmoreiz 2011.-2017. gada Tukuma novada integrētās attīstības 

programmā tika iekļauta sadaļa par jauniešu neformālās izglītības attīstību. 

2010. gadā parādījās pirmās Jaunatnes lietu komisijas, kafija ar politiķiem (politiķi 

ar jauniešiem diskutē un aktualizē jauniešu problēmas), pirmais jaunatnes lietu 

speciālists, daudzi starptautiski apmaiņas projekti un Eiropas brīvprātīgā darba 

projekti. Lielu artavu tajā ir ieguldījusi Ieva Upesleja un Kaspars Liepa. Kopš 

2011.gada Sporta ielā 1 ar Tukuma novada Izglītības pārvaldes atbalstu darbojas 

Tukuma novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs, kura mērķis ir uzlabot 

jauniešu dzīves kvalitāti, veicināt pašvaldības jauniešu iniciatīvas, viņu līdzdalību 

lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Centra vēl joprojām darbojas un organizē 

dažādas aktivitātes: kafija ar politiķiem, balva „Gada jaunietis” utt..” 

Pirms 5 gadiem izveidojās TEJ tīkls – Tukuma, Engures un Jaunpils novadu 

skolēnu pašpārvalžu tīkls. Tajā tika apvienotas 15 trīs novadu skolas (pēc  Novadu 

reformas visas šīs skolas tagad ir Tukuma novadā) . Jaunieši regulāri tiekas, apspriež 

dažādas ar skolu saistītas tēmas. Pagājušajā gadā tika uzsākts TEJ tīkla ilgtspējas 

nodrošināšas projekts, kurā TEJ tīkla jaunieši mācījās par komandu veidošanu, runas 

mākslu un citām lietām. Arī šis tīkls ir veidots ar domu, izzināt jauniešu problēmas 

skolās un, savstarpēji apmainoties ar idejām, risināt šīs problēmas. Tukuma novadā 

nav oficiālu jauniešu nodaļu dažādām politiskajām partijām, bet vairākas partijas 

aicina jauniešus iesaistīties tajās.  

 

3. Pētījums par jauniešu pilsonisko līdzdalību 

Lai noskaidrotu, jauniešu pilsoniskās līdzdalības līmeni Tukuma novadā, tika 

izveidota anketa un ievietota vietnē https://visidati.lv.  (Iegūtie dati- 1.pielikumā) 

Projekta autoriem šķita interesanti salīdzināt Tukuma novada jauniešu atbildes ar citu 

valstu jauniešu domām, tāpēc pētījumā tika iesaistīti arī EPVS partnerskolu jaunieši: 

COLEGIUL NATIONAL MIHAIL SADOVEANU PASCANI skolas jaunieši 

(Pascani, Rumānija) un AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AROUCA skolēni 

(Arouca, Portugāle), piedāvājot viņiem tādu pašu anketu angļu valodā. Tas pētījuma 

veicējiem ļāva labāk izprast situāciju un izdarīt secinājumus. 

Jautāti, vai sevi uzskata par pilsoniski aktīvu jaunieti, 57% Tukuma novada 

jauniešu atzina, ka viņi nav pilsoniski aktīvi, 23% nevarēja sniegt precīzu atbildi uz 

šo jautājumu, un tikai 20% respondentu uzskatīja sevi par pilsoniski aktīviem. 

Projekta autoriem šie dati šķita satraucoši arī salīdzinājumā ar atbildēm, kas tika 

saņemtas no partnerskolām Portugālē un Rumānijā. Tur sevi par pilsoniski aktīviem 

atzina 41% respondentu, 32% šaubījās un nevarēja sniegt precīzu atbildi, un tikai 

https://visidati.lv/


 
 

27% jauniešu uz šo jautājumu atbildēja noliedzoši. (Skat. 1.un 2.pielikumu- 1., 

6.attēls) 

Uz jautājumu, vai piedalītos vēlēšanās, 67% vietējo respondentu atbildēja, ka 

piedalīsies, 20% nevarēja dot precīzu atbildi, bet 13% apgalvoja, ka vēlēšanās 

nepiedalīsies. Portugālē un Rumānijā 73% jauniešu plāno piedalīties vēlēšanās,  

tikai viens respondents (3%) nebija izlēmis, un 24% atbildēja, ka nepiedalīsies. 

Autori secina, ka šajā jautājumā atšķirības starp dažādu Eiropas valstu jauniešiem 

nav tik krasas, kā arī atbilde uz šo jautājumu ļauj secināt, ka jaunieši ir pārāk 

paškritiski, vērtējot savu pilsonisko aktivitāti. (Skat. 1.un 2.pielikumu- 2., 7.attēls) 

Jautāti, kāpēc piedalītos vēlēšanās, vairums Tukuma novada respondenti 

minēja vēlmi uzlabot pašreizējo situāciju, kam sekoja iemesls, ka tas ir jauniešu 

pilsoņa pienākums. Tikai 2% jauniešu atzīst, ka viņus interesē politiskie procesi. 

Rezultāti Portugāles un Rumānijas skolās ir atšķirīgi- tur vairums respondentu 

norāda, ka dosies balsot, jo tas ir viņu pilsoņa pienākums, bet atbilde, ka ar to grib 

uzlabot pašreizējo situāciju ir otrā populārākā. Arī to jauniešu skaits, kas interesējas 

par politiskajiem procesiem, ir mazliet lielāks kā tukumniekiem.  

Kā iemesli, kāpēc jaunieši nepiedalīsies vēlēšanās, tiek minēta 

neieinteresētība, informācijas trūkums, kā arī pārliecība, ka ar savu piedalīšanos 

vēlēšanās neko nespēs mainīt. Pirmie divi iemesli tika norādīti arī Portugāles un 

Rumānijas jauniešu anketās, taču tur nebija neviens respondents, kas uzskatītu, ka 

viņa balss neko nespēj mainīt. (Skat. 1.un 2.pielikumu- 3., 8.attēls). Šeit pētījuma 

autori saskatīja jomu, kur turpmāk darboties- jauniešu pilsoniskā izglītošana un  

principu skaidrošana. 

Jautājumā par savu pilsonisko līdzdalību, 72% Tukuma novada respondentu 

atbildēja, ka ir piedalījušies vides sakopšanas talkās (41% respondentu Portugālē un 

Rumānijā), 33% ir veikuši citu brīvprātīgo darbu, piemēram, palīdzējuši veciem 

cilvēkiem vai strādājuši dzīvnieku patversmē (8% Rumānijā un Portugālē), 60 % ir 

iesaistījušies labdarībā (Rumānijā un Portugālē- 38%), jauniešu organizācijās ir 

darbojušies 20% respondentu (30%- partnerskolās), bet jauniešu projektos 33% 

Tukuma novada respondentu un 43% jauniešu no pārējām dalībvalstīm. Skolēnu 

parlamentā ir iesaistījušies 23% aptaujāto no Tukuma novada (5% no Rumānijas un 

Portugāles skolām). Vēlāk sarunās gan atklājās, ka ne visi jaunieši, kas atzīmējuši 

dalību skolēnu parlamentā, ir tur reāli darbojušies, daži ir tikai iesaistījušies skolēnu 

parlamenta organizētajās aktivitātēs. 10 % Tukuma novada respondentu un 14% 

respondentu no pārējām valstīm atzina, ka nav piedalījušiem nevienā no minētajām 

aktivitātēm. (Skat. 1.un 2.pielikumu- 4., 9.attēls). Šīs atbildes būtībā parāda, ka 

Tukuma novada jauniešu pilsoniskā līdzdalība nav zemāka kā pārējās valstīs, kas 

piedalījās aptaujā. Analizējot un salīdzinos datus, kas iegūti šajā jautājumā un 

jautājumā, kur jauniešiem tika vaicāts, vai viņi ir pilsoniski aktīvi, parādās lielas 

atšķirības. Pētījuma autori izsaka pieļāvumu, ka iespējams, jaunieši talkās un 

brīvprātīgajā darbā iesaistījušies ne pēc pašu iniciatīvas, bet šie pasākumi bijas 

skolas vai klases organizēti. (1.un 2.pielikums- 3., 8.attēls). 

Pēdējais anketas jautājums bija par to, kas jauniešus vairāk mudinātu 

iesaistīties pilsoniskajās aktivitātēs. Atbildes sarindojās šādi: 1. interesants un labi 

organizēts pasākums (47%); 2.-3. iespēja uzlabot apkārtējo vidi un iespēja darboties 

kopā ar citiem jauniešiem (abām atbildēm 27%), 4. pienākuma apziņa (30%); 5.-6. 

izpratne par veicamā darba nozīmīgumu un laicīgi pieejama informācija (abas 



 
 

atbildes izvēlējušies 27% respondentu). Portugāles un Rumānijas jauniešiem 

atbildes sarindojās citādi: tur 1.vietā ir iespēja uzlabot apkārtējo vidi (65%), 2.vietā 

pienākuma apziņa (54%), 3.-4.- izpratne par veicamā darba nozīmīgumu un laicīgi 

pieejama informācija (abas atbildes izvēlējušies 46% respondentu). 5.- iespēja 

darboties kopā ar citiem jauniešiem (35%) un 6.- interesants un labi organizēts 

pasākums (27%). 

Ievāktā infomācija tālāk tika analizēta un izmantota priekšlikumu jauniešu 

pilsoniskās līdzdalības veicināšanai izstrādei. 

 

4. Priekšlikumi jauniešu pilsoniskās līdzdalības 

veicināšanai 
 

Balstoties uz pētījuma datiem, pēc „prāta vētras” un savstarpējām diskusijām, 

tika izstrādāti priekšlikumi jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšanai Tukuma 

novadā. 

1. Skolās pievērst lielāku vērību jauniešu pilsoniskajai audzināšanai- 

debates, lomu spēles simulācijas. Būtu nepieciešami dažādi mācību projekti 

izpratnes par demokrātiju un pilsonisko līdzdalību paaugstināšanai. Projekta 

autori uzskata, ka tieši skola ir tā vieta, kur pieejami visi jaunieši (gan 

aktīvākie, gan arī tie, kas izvēlas nekur neiesaistīties), tādēļ tieši šeit 

vajadzētu uzrunāt jauniešus, ieinteresēt un iesaistīt. 

2. Dažādām interešu grupām, jauniešu organizācijām būtu jāveido pasākumus 

jauniešiem un apmācības kuros tiktu skaidrots, kā un kāpēc jauniešiem 

iesaistīties šo organizāciju darbībā. Arī paši projekta autori atzina, ka viņiem 

nav informācijas par iespējām iesaistīties dažādu organizāciju darbībā. 

3. Stiprināt novada jauniešu organizācijas, jo, kā atzina Tukuma novada 

Domes priekšsēdētājs Guntars Važa: „Arī jauniešiem, tāpat kā pārējiem 

novada iedzīvotājiem, savas idejas un vajadzības būtu jāpasniedz caur 

biedrībām vai tā būtu jauniešu dome vai parlaments, vai domu biedru grupa.  

Tas darbosies tikai tad, ja paši iedzīvotāji (arī jaunieši) būs aktīvi un gribēs 

piedalīties savu problēmu risināšanā un lēmumu pieņemšanā. Ja šī iniciatīva 

nav brīvprātīga, tad rezultāta nebūs.” Viņš arī atgādināja, ka tas joprojām 

neaizliedz jebkuram iedzīvotājam (t.sk.jaunietim) vērsties pašvaldībā ar savu 

redzējumu, kā labāk risināt ikdienas vajadzības un problēmas.  

4. Visās novada skolās darbojas skolēnu parlamenti. Projekta autori uzskata, ka 

jāveicina visu skolu skolēnu parlamentu kopdarbība, tiem sadarbojoties 

ar Tukuma novada Domi, Izglītības pārvaldi un citām institūcijām 

jauniešiem būtisku jautājumu risināšanā. 

5. Organizēt jauniešiem brīvprātīgā darba iespējas novadā, veicināt jauniešu 

iesaisti labdarības projektos. 

6. Daudzās skolās tiek realizēti jauniešu un skolu sadarbības projekti. Autori 

uzskata, ka šo projektu darbību vēl jāpaplašina, dodot iespēju piedalīties 

lielākam skaitam jauniešu. Projekti var tikt realizēti gan skolās, gan jauniešu 

organizācijās, gan tos var koordinēt Multifunkcionālais Jaunatnes iniciatīvu 

centrs.  



 
 

7. Arī paši projekta autori- Eiropas Parlamenta vēstnieku skolas programmas 

aktīvisti var organizēt dažādus pasākumus jauniešiem ar mērķi veicināt 

viņu pilsoniskās apziņas paaugstināšanos (vairums respondentu atzinuši, ka 

tieši interesanti un labi organizēti pasākumi tos mudinātu iesistīties). 

8. Novadā var veidot sarunas jauniešu organizācijām ar lēmumu 

pieņēmējiem. Jautājumos, kas skar jauniešus, organizēt konsultējas ar 

pašiem jauniešiem, kas, neapšaubāmi, veicinās jauniešu pilsonisko 

atbildību, ieinteresētību un tālāko iesaistīšanos politiskajās un pilsoniskajās 

aktivitātēs. 
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