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Vidzemes Strukturētā dialoga Reģionālās konferences
rekomendāciju apkopojums no vietējām diskusijām Burtnieku,
Gulbenes, Madonas novados un Valmieras pilsētā
(*un konferences dalībnieku procentuālais balsojums par aktuālākajām tēmām)

1) Kas būtu jādara, lai veicinātu uzticību un sapratni starp jauniešiem un lēmumu
pieņēmējiem, kā arī uzlabotu abu iesaistīto pušu savstarpējās sadarbības kvalitāti?
80% Palielināt iespēju jauniešiem iepazīties ar deputātiem, ļaut darīt lietas kopā:
 40% Neformālās tikšanās tai skaitā jauniešu centros, jauniešu piedalīšanās
komitejās /domes sēdēs, deputātu viesošanās skolās
 25% Kopīgas aktivitātes un pasākumi – sporta dienas, talkas, pārgājieni
 15% Reizi pusgadā domes priekšsēdētājs iepazīstina jauniešus ar novada domes
paveikto un plānoto
8% Atbalsta persona pilsētas domē, kurš/a ir ‘tiltiņš’ starp jauniešiem un politiķiem

2) Kas būtu jādara, lai jaunieši un jauniešu organizācijas kopā ar lēmumu pieņēmējiem
(valsts, pašvaldību amatpersonas) pilnvērtīgi iesaistītos lēmumu pieņemšanas
procesos?
63% dialoga starp jauniešiem un lēmējvaras pārstāvjiem veicināšana:
 43% Jaunieši ēno deputātus, deputāti ēno jauniešus
 18% Regulāras tikšanās (deputāti dodas uz skolām, skolēni uz novada domi)
 2% Jaunieši (skolas pašpārvalžu pārstāvji) piedalās komitejās/ domes sēdēs un
pārstāv jauniešu viedokli
20% Atbalsta sistēmas jauniešu politiskās līdzdalības veidošana:
 9% Atbalsts NVO, kas veicina jauniešu politiskās līdzdalības prasmju attīstību
 5% Izveidot konsultatīvu struktūrvienību, kurā darbojas skolu pašpārvaldes
prezidents un 2-3 pārstāvji no katras skolas
 3% Nodrošināt starppagastu sabiedrisko transportu
 3% Informācijas buklets jauniešiem par aktuālām iespējām novadā
 0% Jauniešu koordinators pagastos

3) Kas būtu jādara visos iespējamos izglītības veidos, lai veicinātu politisko līdzdalību?
75% Jauniešu un politiķu tikšanās un piedalīšanas kopīgās aktivitātēs:
 33% Neformālās tikšanās, piemēram, „Kafija ar politiķiem”, skolas pašpārvaldes
tiekas ar deputātiem, pirms tam nodefinē jauniešiem aktuālus jautājumus,
deputāti piedalās stundās (vēlams kopā ar NVO pārstāvjiem)
 33% Ēnu dienas novada domē
 9% Kopīgas talkas, sporta dienas, jauniešu pasākumi
 0% Jaunatnes lietu konsultatīvajā komisijā iekļauj skolu pašpārvalžu pārstāvjus
53% Mācību satura daudzveidošana un atbalstošas vides veidošana skolās:
 22% Skola kā informācijas avots par jauniešiem aktuālām iespējām – projekti,
prakses vietas utt.
 10% Bildes ar pašvaldības deputātiem skolās, lai veicinātu atpazīstamību
 8% Ieviest projektu vadības stundas, aktualizēt un ieviest politoloģiju
 5% Politoloģijas un citus saistītos skolotājus apmācīt par aktualitātēm pašvaldībā
 5% Simulācija Domes sēdēm
 3% Skolās veidot darbus/prezentācijas par novada politisko dzīvi 0% Bijušie
audzēkņi apmeklē stundas ar saviem pozitīvajiem pieredzes stāstiem
 0% Sniegt zināšanas un prasmes, kā būt politiski aktīviem – kā argumentēt savu
viedokli, kā izvirzīt problēmsituācijas utt. To varētu darīt NVO pārstāvji.
 0% Veidot „Jauniešu istabas” atpūtas vietas, lai nodrošinātu jauniešu aktivitāti pēc
stundām lauku skolās
 0% Skolās pulciņi (līderības klubs, debašu klubs utml.)
4) Kā jauniešus ar atšķirīgām pieredzēm un zināšanām vajadzētu informēt, iedrošināt un
motivēt iesaistīties politiskos un demokrātiskos
procesos, un kā jaunās un
alternatīvās tehnoloģijas un rīki var tikt izmantotas šiem procesiem?
0% Veidot jauniešu apvienības un grupas ar līdzīgam interesēm (skolu pašpārvaldes,
debašu klubi, neformāli politiskā jauniešu kustības utt.)
53% Sniegt jauniešiem iespēju piedzīvot pozitīvo pieredzi saskarsmē ar pašvaldību,
veicināt pozitīvo piemēru popularizēšanu:
 36% Jaunie biznesmeņi un jauniešu līderi dalās savā pieredzē ar jauniešiem
 8% Jauniešu centri kā iekustinātāji. Jaunatnes lietu speciālists informē, mudina
uz politiskām diskusijām
 3% Nodrošināt prakses vietas
 3% Organizēt jauniešiem saistošas ielu aktivitātes
 3% Nodrošināt apmācības prasmju un zināšanu attīstībai
38% Izmantot daudzveidīgus komunikācijas veidus, kanālus un rīkus:
 12% Saturīgas un jauniešiem interesējošas mājas lapas, sociālie tīkli
 10% Neformālas tikšanās ar deputātiem jauniešu centros, skolās, novada domē u.c.
 8% Aplikācija telefonos, kurā jaunieši spētu atbildēt/ uzdot jautājumus/
ieteikumus deputātiem
 5% Skolu pašpārvaldes kā komunikatori
 3% Uzmācīgas reklāmas
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5) Kā darbs ar jaunatni var veicināt jauniešu politisko līdzdalību?
58% Daudzveidot jaunatnes darbu
 25% Pozitīvo piemēru popularizēšana jauniešu vidū
 15% Neformālas tikšanās un diskusijas jauniešiem ar lēmuma pieņēmējiem, kopīgi
pasākumi (sporta spēles, talkas)
 10% Sniegt jauniešiem vajadzīgās prasmes un zināšanas savu interešu aizstāvībai
 5% Sadarbības palielināšana starp skolām (skolēnu pašpārvaldēm) un jauniešu
centriem, tais skaitā informācijas apmaiņā
 0% Jauniešu forumus veidot kā meistarklases, kurās arī kaut ko iemācās
 0% Organizēt ielu kultūras pasākumus un „Pagalmu forumus”, kas notiek
pagalmos, uz kuriem atnāk vietējie deputāti
 0% Pasniegt informāciju interesantā veidā, piemēram, klauna tērpā ar ruporu iziet
pilsētas ielās, tādējādi izraut no ikdienas rutīnas.
13% Izveidot jauniešu līdzdalības mehānismus
 10% Iespēja piedalīties domes sēdēs, komitejās (to uzzina caur klašu
audzinātājiem)
 3% Veidot jaunatnes konsultatīvo komisiju, kurā ir jaunieši, NOV pārstāvji, dažādu
jomu speciālisti un deputāti
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