
 

 
 

Erasmus+: Jaunatne darbībā stratēģiskās partnerības projekts 
“Jauniešu dzīves kvalitātes izpēte Baltijas valstīs” 

(Nr. 2017-2-LV02-KA205-001657) 
 

Starptautiska konference 

JAUNATNE ŠODIEN UN RĪT 
Rīga   •   21.02.2019.   •   10:00 – 17:00 

Biznesa augstskola Turība   •   Lielā zāle C321   •   Graudu iela 68    
 

Konferences vadītājs: Valdis Melderis 

09:30 – 10:00 

Dalībnieku ierašanās un reģistrācija 

Uzmundrinoša rīta kafija, tēja 

10:00 – 10:10 

KONFERENCES ATKLĀŠANA 

10:10 – 10:20 

LABBŪTĪBA: JAUNIEŠU SKATĪJUMS 

10:20 – 10:50 

JAUNIETIS MŪSDIENU PASAULĒ: FLIRTS AR ATŠĶIRĪGO 

Prof. Mārcis Auziņš, fiziķis, Latvijas Universitātes profesors, Eksperimentālās fizikas katedras vadītājs 

10:50 – 11:00 

LABBŪTĪBA: INDIKATORI UN MĒRĪJUMI 

11:00 – 12:30 

PROFESIONĀĻU SARUNA: LABBŪTĪBAS DAŽĀDI ASPEKTI 

Veselība, sociālā drošība, līdzdalība, izglītība, ģimene, nodarbinātība, riska uzvedība 

12:30 – 13:00 

SLEPENAIS IEROCIS #1: JAUNATNES INTEREŠU AIZSTĀVĪBA 

Emanuēls Šērvins, interešu aizstāvības konsultants, Hope and Homes for Children, Apvienotā Karaliste 

13:00 – 14:00 

GARDO PUSDIENU PAUZE 

 

 

 



 

14:00 – 16:00 

ROSĪGĀS DARBNĪCAS 

Darbnīca #1 
Auditorija C311 

Darbnīca #2 
Auditorija C323 

KOPIENAS SPĒKS: 
RESURSU KARTĒŠANA UN INTEREŠU AIZSTĀVĪBA 

Emanuēls Šērvins, interešu aizstāvības konsultants, Hope 
and Homes for Children, Apvienotā Karaliste 

Kas ir ietekme? Kam un kādas ir iespējas mainīt esošo 
stāvokli? Kā gūt ietekmi, lai panāktu pozitīvas izmaiņas 
bērniem un jauniešiem? Kādi resursi mums ir pieejami 
pārmaiņu nodrošināšanai? Kā tos efektīvi kombinēt un 

izmantot? Kā panākt lielas, kā – mazas pārmaiņas? 

Darba valoda: angļu 

DARĪT SAVĀDĀK: 
DIZAINA DOMĀŠANA PĀRMAIŅU VEICINĀŠANAI 

Signe Adamoviča un Čārlzs Bušmanis, dizaina domāšanas 
eksperti 

Kā dizaina domāšana var palīdzēt problēmu risināšanā? 
Vai patiešām zinām, kas tieši ir problēma? Vai pareizi 

saprotam jauniešu vajadzības? Kā savādāk paskatīties uz 
jau ierasto? Kā rast negaidītus un efektīvus risinājumus 

jau pierastiem izaicinājumiem? 

Darba valoda: angļu un latviešu 

Darbnīca #3 
Auditorija C304 

Darbnīca #4 
Lielā zāle C321 

LIELI SAPŅI, MAZS BUDŽETS: 
KO DARĪT, JA NAV NAUDAS 

Zane Eniņa, komunikāciju speciāliste, blogere, aizrautīga 
ceļotāja 

 Vai vienmēr nepieciešama nauda? Kā īstenot ieceres, ja 
naudas nav? Kā atraisīt drosmi idejām un darīšanai 

ierobežotu resursu apstākļos? Kur gūt iedvesmu un kā 
nebaidīties spert pirmo soli nezināmajā? 

Darba valoda: latviešu 

SASNIEGT NESASNIEDZAMOS: 
EFEKTĪVAS KOMUNIKĀCIJAS IESPĒJAMĪBA 

Lauma Žubule, neformālās izglītības un emocionālā 
intelekta trenere un praktiķe 

 Kādēļ ir būtiski sasniegt nesasniedzamos? Kāda ir šo 
jauniešu ikdienas realitāte? Ko mēs zinām un ko nezinām? 
Ko darīt individuāli, kopienā, starpsektorāli? Vai Latvijā ir 

labās prakses piemēri? 

Darba valoda: latviešu 

16:00 – 16:45 

SLEPENAIS IEROCIS #2: AR DZIESMU PAR DZĪVI 

Nauris Brikmanis, Improvizācijas kovbojs 

16:45 – 17:00 

KONFERENCES NOSLĒGUMS 

 

 

 

Kontaktpersona: Daiga Eiduka, Latvijas Bērnu labklājības tīkls, +371 29205717, info@bernulabklajiba.lv  

 

Par Latvijas Bērnu labklājības tīklu: www.facebook.com/LatvijasBernuLabklajibasTikls/  

 www.bernulabklajiba.lv  

Dati, pētījumi, pārskati par jauniešiem un darbu ar jaunatni: www.facebook.com/YouthPitStopLV 

Datu, informācijas un komunikācijas platforma par jauniešiem 
un darbu ar jaunatni Baltijas valstīs: 

www.youthpitstop.com   
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LEKTORI UN DARBNĪCU VADĪTĀJI 

Prof. Mārcis Auziņš pēc profesijas ir 
fiziķis, šobrīd Latvijas Universitātes 
profesors un Eksperimentālās fizikas 
katedras vadītājs. No 2007. līdz 
2015. gadam bijis Latvijas 
Universitātes rektors. Strādā kvantu 
fizikas jomā un ir vairāk nekā simts 
zinātnisko rakstu, kas publicēti 

vadošajos pasaules fizikas žurnālos, un vairāku simtu 
konferenču ziņojumu autors. Kopā ar kolēģiem no Rīgas 
un Bērklijas uzrakstījis divas monogrāfijas, kas izdotas 
Cambridge University Press un Oxford University Press 
izdevniecībās un abas ir piedzīvojušas atkārtotus 
izdevumus. Karjeras laikā dzīvojis un strādājis dažādās 
pasaules malās – Ķīnā, Taivānā, Amerikas Savienotajās 
Valstīs, Kanādā, Anglijā, Izraēlā un Vācijā. 

Emanuēls Šērvins (Emmanuel 
Sherwin, Apvienotā Karaliste) bijis 
bērnu interešu aizstāvis kopš 15 gadu 
vecuma, kad dibināja bērnu tiesību 
NVO. Īrijā Emanuēls palīdzējis ieviest 
īpašu finansējuma programmu 
jauniešiem augstākās izglītības 
ieguvei pēc ārpusģimenes aprūpes 

pamešanas. Vēlāk strādājis dažādās valstīs, palīdzot 
nacionālā un vietējā līmenī efektīvāk aizstāvēt bērnu un 
jauniešu intereses. Šobrīd Emanuēls ir politikas un 
inetrešu aizstāvības konsultants organizācijā Hope and 
Homes for Children, kas Centrālās un Austrumeiropas 
valstīs, kā arī Āfrikā veic aktivitātes, lai bērni augtu drošā 
un atbalstošā vidē. Emanuēla aizraušanās ir arī personu 
ar invaliditāti apmācības burāšanā un kuģošanā. 

Zane Eniņa vairāk nekā 15 gadus 
strādājusi mārketinga un sabiedrisko 
attiecību jomā Latvijā, atbildot gan 
par lielu uzņēmumu komunikācijas 
aktivitātēm (Rimi, Kolonna, Kalnozols 
celtniecība), gan palīdzot klientiem 
kā Komunikācijas aģentūras 
darbiniecei. Zane rakstījusi vairākiem 

Latvijas medijiem, piemēram, žurnālam Sestdiena, 
portālam Tvnet, farmaceitu izdevumam Materia Medica. 
Zane ir aizrautīga ceļotāja, kas pabijusi vairāk nekā 75 
pasaules valstīs, piedzīvojumus aprakstot vietnē 
mugursoma.lv.  Lai īstenotu idejas, Zane mēdz aizraut un 
izaicināt sevi, apkārtējos un vispārpieņemtās normas. Tā 
viņai izdevies ceļot vairāk nekā trīs gadus, nonākot 
Antarktīdā, Lieldienu salā, Patagonijā un citviet. 

Lauma Žubule ir neformālās izglītības 
un emocionālā intelekta trenere un 
praktiķe. Lauma ieguvusi izglītību 
darba, organizāciju un personāla 
psiholoģijā Spānijā un Portugālē. 
Šobrīd strādā piedzīvojumu 
organizācijā Lūzumpunkts kā 
personāla un komandu attīstības 

trenere, kā arī sociālās rehabilitācijas programmā kā 
jauniešu mentors un programmas metodologs. Vada 
treniņus par sadarbību, radošumu, motivāciju, stresa 
vadību, organizāciju kultūras uzlabošanu, refleksiju, 
emocionālo intelektu. Laumai ir ilggadīga pieredze darbā 
ar jauniešiem un komandu sadarbības jautājumos. 
Laumas brīvā laika aizraušanās ir pārgājieni kalnos, 
sērfošana, skriešana, kā arī sociālā antropoloģija. 

Signe Adamoviča ir Creativity Lab 
dibinātāja un partnere Latvijā. Signei 
ir plaša pieredze projektu vadībā, 
konsultēšanā, mentorēšanā, politikas 
plānošanā un publiskajā pārvaldē 
nacionālā, ES un starptautiskā līmenī, 
tostarp strādājot Kultūras ministrijā, 
Ārlietu ministrijā un UNESCO radošo 

industriju, dizaina, inovāciju, kultūrpolitikas, ārlietu un 
personālvadības jomā. Signe ir bijusi iesaistīta dažādu 
inovāciju projektu izstrādē un vadībā, stratēģisku 
ziņojumu sagatavošanā un pasākumu organizēšanā. 
Signei ir maģistra grāds juridisko tekstu tulkošanā un 
humanitāro zinātņu bakalaura grāds mākslās. 2014. gadā 
Signe saņēma Ārlietu ministrijas Atzinības rakstu par 
nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Republikas stiprināšanā. 
Brīvajā laikā Signei patīk dziedāt, lasīt un ceļot. 

Čārlzs Bušmanis ir viens no dizaina 
studijas Design Elevator dibinātājiem, 
industriālā dizaina pārstāvis un 
dizaina konsultants ar pieredzi 
inovāciju radīšanā, dizaina izglītībā un 
darbā ar start-up uzņēmumiem. Viņa 
izstrādātais autonomais bezvadu 
mikrofons “Runa” tika iekļauts 

Latvijas Dizaina gada balvas 2017 finālistu sarakstā. 
Čārlzs ir studējis Eindhovenas Dizaina akadēmijā 
Nīderlandē, kā arī Šveices augstskolās – Tehnoloģiju 
institūtā Cīrihē (ETH Zürich) un Lozannas Mākslas un 
dizaina augstskolā (ECAL), kā arī līdzdarbojies projektos 
Eiropas kodolpētījumu organizācijā CERN. Dizainu Čārlzs 
uztver kā instrumentu, ar ko iespējams jēgpilni risināt 
kompleksus izaicinājumus, veikt izpēti un prototipēt 
risinājumus, lai iegūtu vislabākos iespējamos rezultātus. 

 


