Informācija plašsaziņas līdzekļiem
2015. gada 25.martā

Latvijas Republikas simtgades jauniešu rīcības komiteja apstiprina darbības
plānu un dodas uz Cēsīm
20.martā Latvijas Republikas simtgades jauniešu rīcības komiteja devās pirmajā izbraukuma
sesijā uz Cēsīm, lai gūtu zināšanas un pieredzi, kas nepieciešama Latvijas valsts simtgades svētku
mērķu realizēšanai. Savukārt 23.marta sēdē komiteja apstiprināja 2015.gada darbības plānu, kā arī
iepazinās un izvērtēja priekšlikumus Latvijas Kultūras kanona atdzīvināšanai.
Jauniešu rīcības komiteja uzsākusi aktīvu darbu grupās un apkopojusi idejas saistībā ar Latvijas
simtgades idejas popularizēšanu. Izveidota Vadības grupa, Komunikācijas grupa, kas atbild par vizuālo
identitāti un dažādām aktivitātēm virtuālajā vidē, Partnerības grupa, kuras uzdevums ir veidot vēstnieku
tīklu, īstenot sadarbības iniciatīvas, integrāciju un ārējo komunikāciju, kā arī Notikumu rīkošanas grupa,
kas plāno dažādas gan nacionālas, gan starptautiskas nozīmes aktivitātes.
Cēsis uzskata par Latvijas vēstures simbolu, Latvijas karoga šūpuli, kā arī 2014.gadā tā saņēma
balvu „Jaunietim draudzīgākā pašvaldība”, tādēļ izvēle apmeklēt Cēsis bija likumsakarīga. Izbraukuma
sesijas ietvaros jaunieši apmeklēja Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Instruktoru skolu. Tā ir vienīgā skola
Latvijā, kurā īsteno karavīru vienotu, kvalitatīvu militāro profesionālo izglītību, veic NBS vienību
instruktoru karjeras un kvalifikācijas apmācību un sagatavo jaunākā komandējošā sastāva karavīrus
līdzdalībai starptautiskajās operācijās. Kapteinis un Jaunsargu skolotājs Guntars Norbuts iepazīstināja ar
skolas telpām un uzdevumiem, stāstīja par jaunatnes izglītošanu un tradīcijām jaunsargu apmācībās un
solījuma nodošanā, tradicionālajā Lāčplēša dienas lāpu gājienā, talkās, sporta sacensībās.
Ekskursiju pa Cēsu pilsētas vēsturiskajām vietām ar aizrautīgu stāstījumu vadīja jaunsargi Artūrs
un Artis. Komiteja viesojās arī Cēsu vēstures muzejā, kurā atrodas vispilnīgākā informācija par Latvijas
karoga vēsturi. Cēsu muzejā izveidota interaktīva erudīcijas spēle „Latvijai 100”, kurā spēles laukums
veidots kā laika skala, kas sākas ar 1918. gadu un noslēdzas 2018. gadā. Pārvietojoties pa spēles
laukumiem, skolēns iepazīst svarīgus notikumus Latvijas un Cēsu vēsturē, kultūrā, politikā, sportā,
ekonomikā. Uz katra spēles laukuma izvietots arī vizuālais materiāls.
Vizītes laikā jaunieši tikās ar Cēsu domes priekšsēdētāju Jāni Rozenbergu, Izglītības pārvaldes
vadītāju Lolitu Kokinu un pašvaldības aģentūras „Kultūras un tūrisma centrs” direktora vietnieci Ilonu
Asari. Pārstāvji uzsvēra Cēsu pašvaldības pieredzi darbā ar jaunatni – stāstīja par novada mācību skolās,
par tradīcijām, par Cēsīs plānotajiem pasākumiem 2019.gadā, kad sadarbībā ar Igauniju Cēsu kaujām tiks
atzīmēta simtgade. Jaunieši tikās arī ar Kristīnu Pelšu, kura bija „Latvijai 90” organizācijas biroja vadītāja.
K.Pelša dalījās pieredzē par deviņdesmitgades programmu un deva padomu rast jēgu ikvienai rīcībai,
norādot, ka liela nozīme ir komandai un sadarbībai.
Dienas izskaņā Latvijas Republikas simtgades jauniešu rīcības komiteja devās uz Cēsu Jauniešu
domi, kuras galvenais uzdevums ir veicināt aktīvu un radošu jauniešu dzīvi Cēsu pilsētā. Cēsu Jauniešu
dome darbojas Cēsu pilsētas domes patstāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas pārraudzībā.
Cēsīs darbojas Jauniešu māja, kas iekārtota kā informācijas punkts, un tās galvenā ideja ir sekmēt
jauniešu aktīvu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē un radīt labvēlīgu vidi jaunatnes politikas attīstībai.
Jaunatnes lietu speciāliste Iveta Jermolajeva pastāstīja par iecerēm, gaidot Latvijas simtgadi, un
pārrunāja arī iespējamo sadarbību. Jaunieši prezentēja video materiālus par Lāčplēša dienu, par valsts
karogu, projektu „Autīne - Cēsis - Latvija - 900”, kas tiek realizēts ar programmas „Jaunatne darbībā”
finansiālu atbalstu. Projekta galvenā ideja ir attīstīt patriotisma un vēstures izpratni bērniem un
jauniešiem. Projekta mērķis – ar neformālās izglītības metodēm, ekspedīcijām un radošu pieeju
aktualizēt Latvijas un Eiropas vēstures saistību ar dažādām vēsturiskām vietām, tās popularizēt un

jauniešos veicināt vēstures un patriotisma izpratni, kā arī aktualizēt pastkartīšu un ziņu sūtīšanu pa
pastu, nevis tikai virtuālajā vidē.
Nākamā Jauniešu rīcības komitejas izbraukuma sesija plānota 24. aprīlī Liepājā, kas vēsturiski
bija mītnes vieta Latvijas Pagaidu valdībai.
Par Jauniešu rīcības komitejas patronu ir izvēlēts Dainu tēvs – Krišjānis Barons, kas visiem
zināms ne tikai kā latviešu gara mantu vācējs, bet arī kā viens no jaunās valsts dzimšanas vēstnešiem, kas
spēja pārliecināt un pacelt latviešu tautu līdzdarboties savu vērtību un sava domasspēka apzināšanā,
uzturēšanā un īstenošanā.
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