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Rīgā, 2015. gada 13. augustā  

Nilam Ušakovam 

Sociāldemokrātiskās partijas "Saskaņa" valdes priekšsēdētājam 

 

Par Nila Ušakova atbalstu un dalību projektā Studentu Paradīze 

Jau astoto gadu, apvienojot spēkus, 25 Latvijas augstskolu studējošo pašpārvaldes 2015. gada 

septembrī gatavojas īstenot projektu Studentu Paradīze, kas ik gadu kalpo kā lielākais studentu 

festivāls Baltijas valstīs, kuros pulcējas ap 12 000 jauniešu. Studentu Paradīze jauniešu vidū ir kļuvusi 

par ikgadēju tradīciju, kā arī būtisku kultūras dzīves sastāvdaļu Latvijā, kuru atpazīst un gaida 

praktiski visi Latvijā dzīvojošie jaunieši vecumā no 16 - 21 gadam. Festivāls kalpo arī kā jaunā studiju 

gada atklāšanas svētki, ar pozitīvām emocijām iesākot studijas augstskolās. 

Festivāls Studentu Paradīze dod apmeklētājiem iespēju ne tikai klausīties plašu aktuālās 

mūzikas piedāvājumu, bet arī iesaistīties festivāla organizēšanā un aktivitāšu piedāvājumā.  Festivāls 

katru gadu nodrošina iespējas gūt pieredzi un uzsākt karjeru vismaz 250 jauniešiem ar brīvprātīgo 

programmas palīdzību. Tāpat festivāls dod iespēju arī jaunajiem mūziķiem un māksliniekiem kļūt 

atpazīstamākiem, piedāvājot tiem uzstāties uz pasākuma skatuvēm vai aktivizējot sevi citu festivāla 

zonu ietvaros (studentu kinoteātris, mākslas zona utt). Šajā gadā ir plānots festivāla laikā organizēt arī 

Studentu strītbola turnīru, tādējādi piešķirot festivālam arī sportisku noskaņu.  Festivāla ietvaros 

plānotā studentu uzņēmumu Tirdziņa zona veicinās jauno uzņēmēju attīstību. Organizatori augstu 

vērtē arī jauniešu zināšanu dimensiju - festivāla ietvaros notiks Erudīcijas spēle, ar mērķi atrast 

Latvijas erudītāko studentu. 

Festivāla veiksmīgai norisei, organizatori vēlas lūgt partijas priekšsēdētāja Nila Ušakova 

atbalstu finansiālā formā 3000 EUR + PVN apmērā; 

Festivāla organizatoru vēlas dot iespēju arī Rīgas domes priekšsēdētājam iesaistīties pasākuma 

norisē ar kādu no šīm aktivitātēm: 

1. Uzruna / sveiciens jauniešiem pasākuma laikā no galvenās skatuves; 

2. Video sveiciens jauniešiem gan pirms pasākuma, gan pasākuma laikā; 

3. Balvas piešķiršana un pasniegšana Erudīcijas spēles uzvarētājam - erudītākajam studentam 

Latvijā; 

4. Pirmā groza iemešana strītbola turnīra sākumā; 

5. Cita veida iesaiste vienojoties ar festivāla organizatoriem. 
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Organziatori jau ir sūtījuši arī Nilam Ušakovam adresētu vēstuli ar aicinājumu atbalstīt 

festivāla norisi ar Rīgas Domes starpniecību. 

Projekts Studentu Paradīze norisināsies 2015. gada 18. septembrī Arēnā Rīga.  

Apvienojoties 10 augstākās izglītības iestāžu studējošo pašpārvaldēm, projekts Studentu 

Paradīze pirmoreiz tika organizēts 2007. gadā, kad pasākumu apmeklēja 5000 studējošo. Šobrīd 

Studentu Paradīze ir kļuvusi par lielāko jauniešu auditorijai paredzēto pasākumu Latvijā. 

Projekta Studentu Paradīze organizatori būtu ļoti pagodināti, ja Sociāldemokrātiskās partijas 

"Saskaņa" priekšsēdētājs rastu iespēju atbalstīt pasākumu.  

 

 

Cieņā,  

Sindija Podaviļņika 

Ondo.lv Studentu Paradīze projekta vadītāja vietniece 
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