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Strukturētās diskusijas “Kafija ar politiķiem”
rekomendāciju apkopojums Valmieras pilsētā

1) Kas būtu jādara, lai veicinātu uzticību un sapratni starp jauniešiem un lēmumu
pieņēmējiem, kā arī uzlabotu abu iesaistīto pušu savstarpējās sadarbības kvalitāti?
• Jauniešu/deputātu iniciatīva problēmu risināšanā.
• Mazināt bailes nebūt sadzirdētam (neformālās tikšanās ar politiķiem u.c.) (talkas,kopīga
desu cepšana utt.)
• Kontaktu izveidošana ar politiķiem.
• Māka izmantot pašvaldības institūcijas
• Vairāk veidot šādus “Kafija ar politiķiem” pasākumus, lai “nojauktu robežas”
• Vairāk informēt jauniešus par politiķu aktivitātēm
• Attiecības kā “ģimenei”.
• Deputāts iet pie jauniešiem (cilvēciskais faktors)
2) Kas būtu jādara, lai jaunieši un jauniešu organizācijas kopā ar lēmumu pieņēmējiem
(valsts, pašvaldību amatpersonas) pilnvērtīgi iesaistītos lēmumu pieņemšanas
procesos?
• Izveidot struktūrvienību, kurā darbojas skolu pašpārvaldes prezidents un 2-3 pārstāvji
• Šī struktūra apsriež pašvaldības sēdēs skatāmos jautājumus un iesūta savu viedokli un
idejas
• Valmieras Jauniešu domes pārstāvis piedalās domes sēdēs un informē jauniešus par
pieņemtajiem lēmumiem un uzklausa jauniešu viedokli
• Skolās tiek izvietoti plakāti ar pašvaldības deputātiem un info par deputāta darbībām
komitejā un e-pastu. Audzināšanas sutndās iekļauj aktuālo politinformāciju (informē un
iegūst jauniešu viedokli)
• Lai veidotu jaunos līderus, kas iesaistās jaunatnes politikas veidošanā vajag atbalstīt
NVO, kuras darbojas ar jauniešiem regulāri ar programmu
3) Kas būtu jādara visos iespējamos izglītības veidos, lai veicinātu politisko līdzdalību?
• Deputāti dodas ciemos uz skolām (regulāri), stundu laikā. Lai interesantāk, aicina arī
deputātus no Saeimas un Eiropas komisjām
• Jaunatnes lietu konsultatīvajā komisijā iekļauj skolu pašpārvalžu pārstāvjus
• Pašvaldība deliģē NVO mācīt prasmes skolās
• NVO kopā ar deputātiem dodas uz skolām, lai parādītu savstarpējo sadarbību un
aicinātu citus pievienoties
• Specīgu „jumts” organizāciju, kas virza jauniešu idejas un iformē par lietu virzību
• Skolās pulciņi (līderības klubs, debašu klubs utml.)
• Bildes ar pašvaldības deputātiem skolās, veicina atpazīstamību!
• Politoloģijas un citus saistītos skolotājus apmācīt par aktualitātēm pašvaldībā, iemācīt

jauniešiem kas jādara ar savām idejām
• Ieviest projektu vadības stundas, aktualizēt un ieviest politoloģiju
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?
• Izmantot uzmācīgas reklāmas
• Politiķu ciemošanās skolās
• Speciāla interneta sadaļa jauniešiem
• Ielu aktivitātes
• Popularizēt caur jauniešu peronību labās prakses piemērus, pozitīvo pieredzi.
• Koordinēt jauniešu aktualitātes:
1) No attīstības un politiskās dienas kārtības
2) Deliģēt, iesaistīt plašāku loku jauniešu, kas par to varētu paust viedokli.
• Piesaistīt sabiedriskai interesei (neformālas vai jau piedāvātās, piemēram, koris,futbols)
ar draugu palīdzību)
• Sagatavot aktuālu interešu un iniciatīvu sarakstu un īpaši popularizēt to
jaunpienācējiem (AVS, VIA un skolas)
• Ierīkot bonusu sistēmu cilvēkiem, kuri domā kaut ko vairāk (tiem, kuri ir aktīvāki,
vairāk darbojas u.tml)
5) Kā darbs ar jaunatni var veicināt jauniešu politisko līdzdalību?
• Jauniešu forums (kā meistarklase)
• Pasniegt informāciju interesantā veidā. (klauna tērpā ar ruporu iziet pilsētas ielās)
(izraut no ikdienas rutīnas)
• Deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem izlītības iestādēs- jauniešu pašpārvaldēm.
• Organizēt neformālās tikšanās ar deputātiem,jauniešiem. (volejbols,basketbols utt.)
• Pasniegt interesējošā veidā (atdalīt aktuālākos jautājumus, skolas apkopo
interesējošākos jautājumus, un pasniedz politiķiem)
• Iespēja piedalītes domes sēdēs, komitejās (to uzzina caur klašu auzinātājiem)
• Tematiskās stundas skolās (informēt skolā,vietās,kur visvairāk apgrozās)(audzināšanas
stundās par politiku)
• “Pagalma forums” (ir jaunieši kas jau atrodas pagalmā, ierodas politiķi un no tiem
“flash-mob’’ nolemjam kaut ko izdarīt, kas tur pietrūkst, tā ieinteresējot un radot cerību,
pozitīvo piemēru). Mazais grants - kopīgi izlemjam, kādu aktualitāti šeit var atbalstīt.
Nosacījums - tas interesē vismaz par kādām prioritātēm.
• Jauniešu referendums (kā jauniešiem svarīgus jautājumus saistošā veidā varētu
nobalsot/ ieinteresēt, vismaz 50% ~4000 jauniešu)
• Ielu kultūras pasākums - īpašs akcents tieši no Valmieras (koncentrēties uz vienu, pēc
tam cīnīties par to jaunieši - būs iesaistījušies politiskā līdzdalībā).
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