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Strukturētās diskusijas “Kafija ar politiķiem”
esošās situācijas un rekomendāciju apkopojums
Gulbenes novadā

1) Kas būtu jādara, lai veicinātu uzticību un sapratni starp jauniešiem un lēmumu
pieņēmējiem, kā arī uzlabotu abu iesaistīto pušu savstarpējās sadarbības kvalitāti?
• Aicināt uz tikšanos (jauniešu centrs)
• Komitejās aicināt piedalīties, lai izsaka savu viedokli un priekšlikumus (piem.,
pašpārvaldes vadītājs ņem līdzi skolas jaunieti)
• Priekšlikumus iesniegt arī elektroniski (pirms komitejas zinot jautājumus)
• Jauniešiem nevajag kautrēties un iet uz domes sēdēm
• Domes priekšsēdētājs/deputāti jauniešu pasākumā iepazīstina par novada domes
paveikto un plānoto, reizi pusgadā
• Sportiskas aktivitātes politiķiem ar jauniešiem
2)

Kas būtu jādara, lai jaunieši un jauniešu organizācijas kopā ar lēmumu
pieņēmējiem (valsts, pašvaldību amatpersonas) pilnvērtīgi iesaistītos lēmumu
pieņemšanas procesos?
• Sistemātisks dialogs (Jaunieši tiekas ar politiķiem, izmantojot metodi “Kafija ar
politiķiem”)
• Novada administrācija piedāvā ekskursijas pa novada domes ēku un piedāvā iespēju
uzaicināt kādu no šiem cilvēkiem uz skolu
• Pedagogu vidū aktivizēt izpratnes veidošanu par politiskajiem procesiem Gulbenes
novadā, valstī

3) Kas būtu jādara visos iespējamos izglītības veidos, lai veicinātu politisko līdzdalību?
• Popularizēt jebkuru jauniešu organizāciju veidošanos un attīstīšanos
• Jauniešu dienās - jaunieši + politiķi kopā dara.... ( muzicē,talko utt.)
• Turpināt “Kafiju ar politiķiem” skolās, lai lemtu par skolas jautājumiem
• Bijušie (tagadējie politiķi) audzēkņi nāk un stāsta par politisko līdzdalību un tās
paveidiem, pieredzi
• Politiķi iet pie jauniešiem
• Skolēnu pašpārvalžu tikšanās ar politiķiem
• Aktualizēt ēnu dienu
• Politiķi pavada dienu ar jauniešiem (dažādos neformālos veidos)
• Ārpus savas ierastās ikdienas vides īsteno kopīgus pasākumus
Jāveicina uzticība!!! Jauniešiem jāsajūt, ka arī politiķiem interesē jauniešu lietas!
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?
Motivēšana:
• Jaunieši apmeklē domes sēdes (JC organizē apmeklējumus)
• Darbs ar pašpārvaldēm
• Deputāti apmeklē skolas, ieinteresējas par darbu
• Jauniešu centri kā jauniešu „iekustinātāji” – ideju ģenerētāji paņemt uz pārsteigumu
• Jaunatnes lietu speciālists informē, mudina uz politisko līdzdalību
Iesaiste:
• Dalība politiskajā partijā
• Dalība domes sēdēs un komitejās
• Neformālā politiskā kustība
• Debašu klubi
• Deputāti brīvprātīgajā darbā
• Prakses vietas Gulbenes novadā
5) Kā darbs ar jaunatni var veicināt jauniešu politisko līdzdalību?
• Turpināt diskusijas. Jaunieši – lēmumu pieņēmēji (piemērots laiks lauku skolēniem)
• Jauniešu centru un skolēnu pašpārvalžu diskusijas (informācija par to, kā un pie kā
griezties ar savu ideju) Bez skolotājiem!
• Skolu un Jauniešu centru sadarbība
• Jaunieši iet uz domes sēdēm/komitejas sēdēm (pašpārvaldes, Jauniešu centri)
• Domes sēde jauniešiem pieejamā laikā
• Skolā stāsta par lēmumu pieņemšanas procesu (deputāts, administrācijas pārstāvis)
• Papildus ēnu diena. Skolēniem/Jauniešiem. “Sekotāji” aprīlī
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