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

1) Kas būtu jādara, lai veicinātu uzticību un sapratni starp jauniešiem un lēmumu
pieņēmējiem, kā arī uzlabotu abu iesaistīto pušu savstarpējās sadarbības kvalitāti?
• Sniegt pārskatāmu uzticību (domes sēdes tiešraidē)
• Diskusijas ar citiem deputātiem (tie, kas nav tie redzamākie)
• Jauniešu dome + Pašvaldības dome + kafija
• Pasākumi kopā ar politiķiem
• NEET jauniešiem (mentors)
• ! Dāvā domei domu! - ideja@madona.lv
2)

Kas būtu jādara, lai jaunieši un jauniešu organizācijas kopā ar lēmumu
pieņēmējiem (valsts, pašvaldību amatpersonas) pilnvērtīgi iesaistītos lēmumu
pieņemšanas procesos?
• Uzdrīkstēšanās veicināšana
• Katrā pagastā jaunatnes darba koordinators
• Respektēt jauniešu idejas pasākumu organizēšanā
• Transporta nodrošināšana uz jauniešu aktivitāšu vietām
• Atklātā domes sēde ar novada jauniešu pārstāvju piedalīšanos par jaunatnes lietām
• Tikšanās ar politiķiem klases audzināšanas stundās
• Psihologi jauniešu centros – psiholoģiskās barjeras jaukšana
• Uzsākt mentoru kustību jaunatnes darbā
• Mudināt jauniešus Ēnu dienā ēnot deputātus

3) Kas būtu jādara visos iespējamos izglītības veidos, lai veicinātu politisko līdzdalību?
• Twitter un citos sociālajos tīklos informācija jauniešiem
• Politiķi uztic jauniešiem uzdevumus. Domes sēdes simulācija
• Politiķi ēno jaunieti!
• Sniegt plašāku iespēju NVO, lai viņu darbība neapsīkst
• Domē un neformālā vidē “Jauniešu stunda” (tiekas jaunietis un politiķis)
• Biežākas tikšanās jauniešiem ar politiķiem (sarunas, aktivitātes un citas kopīgas
neformālas nodarbes)
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?

• Izveidot aplikāciju, kurā būtu jāatbild uz jautājumiem par Madonas novada pašvaldību
un tās aktualitātēm, par to piešķirot ik mēnesi balvas zinošākajiem lietotājiem. Gada
beigās – lielā balva
• Strādāt vairāk ar elektroniskajiem sociālajiem medijiem (rakstīt vienkāršā valodā)
5) Kā darbs ar jaunatni var veicināt jauniešu politisko līdzdalību?
• Svarīgākā vērtība - ģimene!
• Jauniešu politika sākas ģimenē, bēnu dārzā un skolā
• Ļaut ieteikt viedokli un idejas. Īstenot kaut daļu no tām
• Pozitīvo piemēru popularizēšana.
• Ieinteresēt jauniešus, “iemetot āķi”
• Sekot līdzi informācijai, ko sniedz lēmējvara
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