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Jaunas sejas politikā
15 Latvijas jauniešu iesaistīšanos politikā, valsts
pārvaldē, vienlaikus veicinot atbildīgu lēmumu
Stāsta Sandra Jēkabsone:
pieņemšanu Ministru kabinetā, taču projekta ide- Vispirms gribu pajas autori izvirzīja arī ilgtermiņa mērķi: veicinā!
teikt, ka ikvienam jauniejauniešu iesaistīšanos politikā - gan tieši, [dztim bija iespēja būt mūsu
darbojoties partijās, gan pastarpināti, izsakot arvietā, jo apr�a sākumā
gumentētu vtedokli, idejas un pilsoniski [dzdarbogan internetā - Latvijas
joties lēmumu pieņemšanā, tādējādi nodrošinot
Jaunatnes padomes māpaaudžu maiņu Latvijas politikā un jaunu [deru
jas lapā, portālā drauvetdošanos gan politiskajās par!tJāS, gan nevaig1em.Jv, gan laikrakstos
sttskajā sektorā.
Diena un 5min. bija izsluVai šie mērķi tika sasniegti, vislabāk var
dināts publiskais konspriest projekta vērotāji no malas. Mēs, jaunieši,
kurss, kur ikviens varē ja pieteikties. Arī es to izdamanuprāt, izpildījām uzstādīto iecen: ieinteresēt
rji u. Ministru atlasei bija divas kārtas, pirmā bija
apkārtēJOS Jauniešus sākt domā!, pieda[ties un
ši elektromskā pteteikšanās, otrā- mtervtjas klāizteikt savu vtedokh, un šis bija viens no svarīgālienē, kur žūriJa, tādi paši Jaunieši kā mēs, tzvēlēkajiem projekta mērķiem.
jās viņuprāt atbilstošākos da[bniekus šim projekKontakts ar LR Ministru kabinetu gan personītam.
gt man neizvetdojās. lespējams, tāpēc, ka proJekMans celš [dz da[bai projektā gan nedaudz
ta nonses laikā finanšu ministram bija jāsagataatšķīrās no vispārējās kārtības. Gluži tāpat kā vivo 2009 gada valsts budžeta grozījumi un darbs
st, arī es pieteicos pirmaJā kārtā, taču otra1ā kār :
mtmslnJa btJa lolt saspnngts gan mtmstram, gan
tā nevarēju ptedaiTties, JO nebiJu Latvt1ā latkā, kad
vtstem darbtmektem.
notika intervijas. Ši teDalat cttu 1aumešu
azsalaciete Sandra Jēkabsone studē Rīgas
mesla dēl biju saņēmusi atteikuma vēstuli, 1au
Tehniskaiā umversitātē, lnžemerekonomtkas �mistru gan izveidosamterinājusies, kad un vadības fakultātē, darbojas nevalsttskaJā orgam- Jas lolt l .�ba satkne ar
pēkšņi... Dtenā pirms zācijā BESHBoard of European Students of Techno- mmts l njam, mm�s
projekta sākuma zvani- /ogy) kā arī tzmanto katru tespeJu kaut kur atzcelot !ne . Tā� � d žt an !
tem erese t_ �rpt��
Ja lnāra Kehre, projekta un k� Jaunu temācīttes.
darb olle� ka bnvp.�attidejas autore un orgam_
v
.
gte •sava mmts!nJa».
.
zatore un piedāvāJa
opavasar Sandra diVUS menešus ptedalījas
Projekta noslēguman tā tetkt ielēkt jau
�
Latvtjas Jaunatnes padomes organtiētajā pro- mā man radās 17 dabrau ošā vtl�tenā. Tāžā_dt teteikumt, kur�s
brīža 1auntešu finanšu Jektā •Jaumešu mmtstru kabmets•.
<:"' apkopoJU un nesummistre dtenu pirms
v
's projekts tika īstenots, lai veicinātu sabiedrī- !tJU mtmstnJal. ..
projekta uzsākšanas
SekoJot mmtstru
btJa atteikustes no da[bas tuvmāšanos lēmumu pteņemšanas procebas taJā, un, zmot, ka sam nac10nālā [menī un pahelinātu Jauniešu mtere- darbam, an sapr�tu,
es loti vēlos ptedaiTties, st un izpratni par politiku. Lat šo mērki īstenotu, tika ka vten_s . pats c!lveks
ptedāvāja man šo vie- .tzvet.dota 15 1aumeš u k oma�d a. k ura- ka1rs b'. tJa savas neatkangt no. ta, ctk
.
augstu postem ieņem,
_ nozares mtmstrs. Sandra btJa vtena
tu'
.
no vmtem.
ī
nav
_ .
. spēJ
proJekt a pte1et kurna
. gs ..atrismāt
_ _ . s�tuactJU LatvtJa. Vtsra\stīju, ka es gribētu
ptrms tam tr 1abut �erķttectgam komandas darbūt jauniešu tzglīlības un zinātnes mmtstre vai
bam uz vtenotte_m_ merķtem.
kultūras mmistre. Bet fmanšu mmistres posteDažt n� svangakaļtem teteikum�em:
ms.. .? NebtJa daudz laika tzlemt, bet vēlme pieda•llVIwf valsts merķ1, uz ho mes eja'!', saye[!tes - mtlzīga. Pati studēJu uzņēmējdarbību un
mot aizdevumu no SVF (Starptaut sķa valutas_
vadību, arī ekonomika un finanses man nav sve�
fo�da), la1 nauda f1htu ne y1s f1ha1 !zl_ereta, bet �fl
ša sfēra, tāpēc teicu vten •iā!•.
pec tam _atgflelfos �a1sŗ1. Pfl�fltatem vajadz�tu
Mazs kuriozs· pēc atgnešanās Latvijā kādu
but }Zglitlbal un uz�emejdaŗb1ba1, j�. valsts g�st
latku nebiju sekojusi [dzt notikumtem un bija jau
1enahumu ne tlhal lstermlņa, �et afl llgtermlņa.•
piemirsies, kas ir finanšu mmistrs. Kad lnāra pa�s atttecas uz paptldu tenakumtem valsts butetca, ka finanšu mtmstrs ir Emars Repše, un arī
dzeta: .
_
_.
viņš apstiprinājis, ka pteda[sies projektā, biJU lott
Ņep1ec1esams 1ey!est progreswo!edl/Vota�u
pārsteigta, bet atpakalcela nebija un es pieņēmu
1enahuma nodohll. Sad1 rastos Latvija Vldussla
šo izaicinājumu.
nis. Progresīvais nodoklis varētu būt no 15% lidz
25% (varbūt vairāh...). Šajā saharā arī būtu jālih
Mērktiecīgs komandas darbs
vidē atvieglojumi (par bērmem, apgādājamām
- Dienas kārtību un dtenas gattas Jaumešu
personām.. .J. Atvieglojumus varētu pārvērst par
mmistru kabmetā organizē1u es patt - zvanīju,
papildu piemahsām tiem ci /vēhiem. ham tie pie
jautāJu, runāju, organizē1u tikšanos gan ar Jaunie
nāhas.
štem, gan dažādiem nozares un sabtedrības pār
Mans redzējums Šajā saharā šobrīd: (ple
stāvJiem. Vienīgais obligātais un kalendāros ne
mērs) es hā jauniete 20 gados, pabeigusi arod
mainīgais bija iknedēlas Jauniešu ministru kabi
sholu va1 vidusskolu, vēlos sā/rt strādāt. 1ā hā
neta sēdes.
man nav pieredzes, man mahsā mimmālo algu.
ProJekta īstermiņa mērķts btJa nodrošinā! šo
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Jauniešu ministri- projekta kopbilde.

Man nav ne apgādājamo, ne bērnu, tāpēc no
dokli jāmahsā no visas summas. Bet hāpēc 1 Vai
man 20 gados jau vajadzētu būt bērniem, lai es
varētu nopelnī! valfāk1
Tāpat lietderī1g būtu ieviest progresīvo uzņē
mumu ienāhuma nodohli. Nod,phļa robelas tā
das pašas kā liN: 15 - 25%. Seit savukārt prog
resivitāte varētu strādāt atharībā no uzņēmuma
apgrozijuma: jo ilelāhs apgrozijums, jo valfāh jā
mahsā. Savukārt tiem uzņēmumiem, has nodar
bojas ar ralošanu, daļu no šī nodokļa varētu at
ļaut nemahsāt, ja uzņēmums šo naudu investē
uzņēmuma attīstībā.
Mēs esam safidzinoši maza valsts, tiha1 ap 2
milj. iedzīvotāju. Mums vajadzētu apsvērt obligā
tās vēlēšanas. Pirmhārt, tāpēc, ha.vēlēšanu biļe
teni tieh gatavoti uz visu balsstiesīgo shaitu, otr
hārt, tas cilvēhos rosinātu domāšanas attīstību.
Savukārt Finanšu ministrija varētu būt kā fis
idejas imc1ators. Tiem, kas nepiedalās vēlēša
nās, fidzīg1 kā Beļģljā un Luksemburgā, būtu jā
piemēro soda nauda (tur tā ir 50 eiro). Tas papil
dus būtu arī reāls ienāhums valsts budletā. Lat
vijā, protams, šai naudas summai vajadzēt būt
adekvātai iedzīvotāju ienāhumiem, bet arī pietie
kami motivējpšai, lai vairāk iedzīvotāju p1edafitos
vēlēšanās. Sādas idejas primārais aspekts gan
būtu motivēt iedzīvotājus piedafilles vēlēšanās,
nevis nopelnit.
Pārskatot un mainot esošo vēlēšanu kārtību,
manuprāt, noteihti ļāievieš Austrijas vēlēšanu
sistēma, hur vēlētājiem ir iespēja no visiem vēlē
šanu sarahstiem izvēlēties tos cilvēkus, kurus vi
ņl vēlas, nevis balsot par partiju hā tādu un tad
likt + va1 -•.
No darbošanās projektā ieguvu nenovērtējamu
pteredzi un ieskatu politiskaJOS procesos. B9a ie
spēja saprast, vai politika. ir domāta man. Sobrīd
un vismaz tuvākajā laikā man nav domas iesais
tīties Latvijas politikas dzīvē. Tālākā nākotnē- ie
spējams, dzīve rādīs.
•
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Foto no personiskā arhīva

Nev�l�ti�k� organizācija 1espeja 1kv1enam

Sandra šobrīd ir iesaistījusies BEST organizā
cijā jeb Eiropas Tehnisko universitāšu studentu
apvienībā, kas ir pastāvīgi augoša bezpelņas ne
politiska organizācija. BEST cenšas pa[dzēt Eiro
pas tehnisko zinātņu studentiem klūt starptautis
ki domājošiem, sniedzot labāku izpratni par citu
valstu kultūrām un attīstības iespējām, strādājot
starptautiskā vidē.
- Mēs radām iespējas studentiem tikties un
mācīties citam no cita, pateicoties mūsu kā aka
dēmtskajiem, tā arī neakadēmiskajiem kursiem
un izglīlības simpozijiem. Tāpat mēs piedāvājam
!ādus pakalpojumus kā starptautisks karjeras
centrs, lai paplašinātu iespēju horizontus darba
tirgū.
Pati es darbojos BEST pārstāvniecībā Latvijā,
kas apvieno aktīvus un enerģijas pilnus studentus
no Rīgas Tehniskās universitātes. Mēs darboja
mies brīvprātigi un vēlamies dalīlies zināšanās un
pieredzē ar citiem studentiem. BEST Riga piedāvā
ikvienam RTU studentam piedalīlies gan citu vie
tējo grupu organizētajos akadēmiskajos kursos,
gan pašu organizētajās ikgadējās inženieru sa
censībās, gan arī Baltijas un Eiropas inženieru sa
censībās.
Šajā NVO iesatstījos, jo vēlējos ar kaut ko no
darboties ārpus studijām. Darbojos un pa[dzu pa
sākumu organizēšanā, ar šis organizācijas starp
niecību esmu pabijusi vairākās Eiropas valstis un
braukšu vēl.
Manuprāt, nevalstiskās organizācijas ir lielis
ka iespēja tegūt ptrmo pieredzi un saprast, ko dzī
vē ,gribi darī!. Pozitīvi, ka Latvijā ir loti daudz da
žādu NVO. Ja gribas kādā iesaistīlies, jaunietim ir
Jābūt redzējumam, ko aptuveni gribētos izmēģi
nāt, tad jāmeklē informācija par tuvumā esoša
jām organizācijām un jārīl\Ojas'
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