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Kopš augusta vidus 
Talsu novada bērnu un 
jauniešu centra jaunat-
nes lietu speciālistes 
pienākumus pilda Dana 
Šteinberga. Viņas galve-
nais mērķis ir panākt, lai 
jaunieši neformālā ceļā 
iegūtu dzīvei nepiecieša-
mās prasmes. Jaunieši 
ir ideju pilni, darboties 
griboši, bet bieži vien vi-
ņiem pietrūkst motivāci-
jas. Ko šādos gadījumos 
darīt? Līdzdarboties pa-
šai, jo tikai ar savu dar-
bošanos iespējams paraut 
līdzi jauniešus!

Pirmo tikšanos ar starpnovadu apvie-
nības skolēnu pašpārvalžu, jauniešu orga-
nizāciju un apvienības «TAS.ES» līderiem 
Dana aizvadīja 18. septembrī. Tās laikā 
viņa iepazinās ar jauniešiem, apzināja in-
tereses un informēja sanākušos par gaidā-
majām aktualitātēm. Ierodoties semināra 
norises vietā, katram dalībniekam bija jā-
nogriež diega pavediens un jāpastāsta par 
sevi tik daudz lietu, cik reižu diegu izdevās 
aptīt ap rādītāja pirkstu. Noslēgumā jau-
nieši veica aktivitāti projekta «Mans zī-
mogs» ietvaros. Klātesošajiem tika izdalīts 
publikācijas materiāls ar nosaukumu «Ide-
ju grozs», kas izveidots, apkopojot apmācī-
bu «Mans zīmogs» materiālus. «Ideju gro-
zā» apkopotas populārākās idejas dažādās 
jomās, un tas kalpo kā palīgs pasākumu 
organizēšanā. Projektā jauniešiem bija jā-
veido materiāls par piederību apmācībām 
«Mans zīmogs», piederību Talsu novadam 
un Latvijai. Taustāmā veidā materiālu būs 
iespējams aplūkot oktobrī.

Pēc semināra Dana atzina, ka darbs ar 
jauniešiem viņai nav svešs. Iepriekš viņa 
Virbu pamatskolā strādāja par skolotāju, 
direktora vietnieci audzināšanas darbā un 
skolēnu pašpārvaldes konsultanti. Vasa-
ras sākumā viņa mainīja dzīvesvietu, līdz 
ar to nācās meklēt darbu, kas atrastos 
tuvāk dzīvesvietai. Sociālajā vietnē «face-
book.com» Dana ievēroja, ka Talsu nova-

da bērnu un jauniešu centrā tiek meklēta 
jaunatnes lietu speciāliste, un viņa izlēma 
pieteikties. Ikdienā jaunatnes lietu spe-
ciālists koordinē darbu ar jauniešiem — 
raksta, pārstrādā nolikumus, plāno un 
gatavo dažādus seminārus, tiekas gan ar 
jauniešiem, gan jaunatnes darbiniekiem 
Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga no-
vadā. Paralēli tam Dana seko līdzi projek-
ta «Mans zīmogs» aktivitātēm. Projektu 

uzrakstīja iepriekšējā jaunatnes lietu spe-
ciāliste, un tas tiek īstenots Izglītības un 
zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas 
valsts programmas 2018. gadam valsts 
budžeta finansējuma ietvaros. Nākotnē 
Dana vēlas nodrošināt jēgpilnas aktivitā-
tes atbilstoši jauniešu vajadzībām un inte-
resēm un veikt darbu tā, lai tas būtu vērsts 
uz jauniešu personīgo attīstību un lai viņi 
neformālā ceļā iegūtu dzīvei nepiecieša-

mās prasmes. Šobrīd viņas prioritāte ir 
iepazīt jauniešus, apzināt viņu intereses 
un vajadzības, lai pēc tam kopīgi veiktu 
izmaiņas. Dana ir pārliecināta — lai jau-
nietis būtu ieinteresēts, tādai jābūt arī vi-
ņai pašai.

«Jaunieši ir ideju pilni, darboties gri-
boši, bet bieži vien ir diezgan noslogoti 
(mācības skolā, interešu izglītības pul-
ciņi, personīgās aktivitātes) un viņiem 
pietrūkst iniciatīvas, motivācijas, nav tā 
dzinuļa, kas viņus pastumj, pabīda, iedro-
šina. Kā palīdzēt? Darīt! Ja darīsi pats, ar 
savu darbošanos parausi līdzi arī citus.

Darbojoties pašpārvaldē vai apvienībā, 
jauniešiem ir iespēja sevi pilnveidot. Viņi 
spēj drošāk izteikties, gūst pieredzi uzstā-
ties publikas priekšā, līdz ar to kļūst dro-
šāki, mācās izteikt savas idejas un saprast, 
kuras no tām ir realizējamas. Vēl nesen 
ar «TAS.ES» radošās grupas pārstāvēm 
runājām par to, kā jaunieši, kuri jau vai-
rākus gadus piedalās starpnovadu apvie-
nības jauniešu līderu semināros, ir mai-
nījušies — kļuvuši drošāki, atvērtāki. Tas 
jauniešiem nāk par labu,» uzskata Dana.B

«Darbojoties pašpārvaldē vai 
apvienībā, jaunieši spēj drošāk 
izteikties, gūst pieredzi uzstāties 
publikas priekšā, līdz ar to kļūst 
drošāki, mācās izteikt idejas un 
saprast, kuras no tām ir realizēja-
mas,» norāda jaunatnes lietu spe-
ciāliste Dana Šteinberga.

Seminārā jaunieši pārrunāja aktualitātes un turpināja iepazīt cits citu.
Edgara Lāča foto
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Jaunie filmu veidotāji aicinā-
ti piedalīties konkursā un saņemt 
7500 eiro savas īsfilmas uzņemšanai, 
kā arī Eiropas labāko režisoru pado-
mus idejas realizēšanai.

Konkursā var piedalīties filmu veido-
tāji, kuri dzīvo Eiropas Savienībā (ES), 
iesniegšanas brīdī (31.10.2018.) ir sa-
snieguši 18 gadu vecumu un nav vecāki 
par 35 gadiem. Pieteikumus var iesniegt 
tikai individuāli. Grupu pieteikumi ne-
tiks ņemti vērā. Lai piedalītos konkursā, 
nepieciešams izpildīt trīs uzdevumus: 
sagatavot piedāvātās filmas aprakstu 
(ja angļu valoda nav dalībnieka dzim-
tā valoda, to iespējams izdarīt kādā no 
ES oficiālajām valodām); ar viedtālruni 
nofilmēt īsu pieteikuma video un pie-
vienot saiti uz kādu agrāk radītu īsfil-

mu, kas tapusi pēdējo piecu gadu laikā 
(par īsfilmas valodu nav īpašu prasību). 
Pieteikumus var iesniegt vienā no pie-
cām kategorijām: mobilitāte, ilgtspēja, 
iemaņas un uzņēmējdarbība, digitālā 
vide vai tiesības. Žūrijā darbosies pie-
ci Eiropas kinorežisori, kuri novērtēs 
darbus un atlasīs desmit finālistus — pa 
diviem pretendentiem katrā no piecām 
kategorijām. Sākot no 2019. gada jan-
vāra, piecu nedēļu laikā uzvarētājs tiks 
noteikts publiskas tiešsaistes balsošanas 
kārtībā. Rezultāts tiks paziņots kon-
kursa interneta vietnē, kā arī Eiropas 
Komisijas sociālo tīklu kontos. Katra 
nedēļa tiks veltīta vienai kategorijai. 
Uzvarētāji saņems 7500 eiro dotāciju, 
lai līdz 30.04.2019. producētu, uzfilmētu 
un samontētu savu filmu. Katram uzva-
rētājam filmēšanas un montāžas proce-
sā palīdzēs viens žūrijas loceklis — pro-
fesionāls režisors.
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Lai jautājumu par skeitparka at-
jaunošanu virzītu uz priekšu, Talsu 
novada domes vadība tikās ar talse-
nieku Aināru Mazjāni, kurš sociāla-
jā tīklā «facebook» izveidojis grupu 
«Skeitparks Talsos būs!» un par labu 
šai iniciatīvai vāc parakstus, informē 
Talsu novada pašvaldības sabiedrisko 
attiecību nodaļas vadītāja pienākumu 
izpildītāja Inita Fedko.

Jautājums par skeitparku iet roku 
rokā ar veloparka koncepcijas izstrādi 
Vilkmuižas ezera apkārtnē, kas iesākta 
pirms vairākiem gadiem. Tā paredz asfal-
tētas velotrases un skeitparka izveidi, ie-
kļaujot papildu atsevišķus aktīvās atpūtas 
elementus. Tomēr uzņēmēji nākuši klajā 

ar iniciatīvu uzcelt ledus halli un peldba-
seinu, par vienu no kompleksa atrašanās 
vietām minot bijušā skeitparka teritori-
ju. Tiklīdz kļūs zināms, kas notiks ar šīm 
sporta būvēm, darbu, lai izveidotu velo-
parku, turpinās.

Talsu novada domes priekšsēdētājs 
Dainis Karols uzsver, ka izpētes darbs ir 
būtisks un tikai pēc rūpīgas analīzes va-
rēs izdarīt secinājumus. Lai precizētu ne-
skaidros jautājumus, jāturpina veloparka 
koncepcijas izstrāde. Pēc tam jāvēršas 
izglītības, kultūras un sporta jautājumu 
komitejā, kā arī jālemj par šī jautājuma 
finansiālā aspekta iekļaušanu nākamā 
gada budžetā. D. Karols rosina izveidot 
darba grupu visu jautājumu noskaidroša-
nai, iesaistot ne tikai pašvaldības speciā-
listus, bet arī aktīvās sabiedrības grupas 
pārstāvjus.

Aktuālākie pasākumi jaunatnes jomā 1. semestrī:
 28. septembrī — jauniešu dienas 

plānošanas vakars;
 no 1. oktobra līdz 2. novembrim — 

Latvijas svētkiem veltītās akcijas «Pašī-
tis — Pasmaidi Latvijai» 3. daļa «Es un 
mani vecvecāki»;
 9. oktobrī — starpnovadu apvienī-

bas skolēnu pašpārvalžu, jauniešu orga-
nizāciju un apvienības «TAS.ES» līderu 
seminārs. Projekta «Mans zīmogs» semi-
nārs «Mans zīmogs jaunatnes politikā»;
 26. oktobrī — Latvijas simtgadei 

veltītā pasākumu cikla «Pilsoniskās līdz-
dalības un labo darbu maratons» labo 
darbu festivāls Kurzemē;
 no 1. līdz 22. novembrim — Talsu, 

Rojas, Mērsraga un Dundagas novada 
skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organi-
zāciju apvienības «TAS.ES» akcija «Pa-

smaidi Latvijai»;
 9. novembrī — izstādes «Pašītis — 

Pasmaidi Latvijai» atklāšana;
 15. novembrī — starpnovadu skolu 

svinības, kas veltītas Latvijas valsts prok-
lamēšanas 100. gadadienai;
 29. novembrī — starpnovadu ap-

vienības skolēnu pašpārvalžu, jauniešu 
organizāciju un apvienības «TAS.ES» lī-
deru seminārs;
 no 3. līdz 15. decembrim — labdarī-

bas akcija «Rūķi pār novadiem»;
 7. decembrī — starpnovadu apvie-

nības skolēnu pašpārvalžu, jauniešu or-
ganizāciju, apvienības «TAS.ES» jaunie-
šu un jaunatnes darbinieku «Apaļā galda 
sarunas», jauniešu iniciatīvu projektu 
rezultātu prezentācijas, brīvprātīgo godi-
nāšana.


