Burtnieku Multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs
2015. gada 16. janvāris,
Burtnieki

Strukturētās diskusijas “Kafija ar politiķiem”
situācijas konstatējuma un rekomendāciju
apkopojums Burtnieku novadā

1) Kas būtu jādara, lai veicinātu uzticību un sapratni starp jauniešiem un lēmumu
pieņēmējiem, kā arī uzlabotu abu iesaistīto pušu savstarpējās sadarbības kvalitāti?
SITUĀCIJA
• Uzbūvēts BJMIC
• Mums ir Daiga Kīna – jauniešu speciālists
• JC “Grieze ” (vai kas tur notiek....)
• Renovētas sporta zāles
• Kopīgas sporta spēles (piedalās visi novadi, ģimenes arī )
• Dziesmu, deju svētki “Ziedoņa virpulis” (piedalās visi novadi)
• Lāčplēšu dienas skrējiens (vairāk Burtniekos)
• Pašvaldība dod autobusu (kā draudzības apliecājums) bez maksas.
- Naudas balvas labākajiem skolēniem
- Laureāti – pašvaldība sveic labākos (sports, mācības)
• Pašvaldība nodrošina dažādus resursus (autobusu.... )
KO VĒL VAJADZĒTU?
• Jaunieši paši nāk ar saviem priekšlikumiem, izsaka savas “sāpes” bez kautrēšanās
• Reizi ceturksnī/ pusgadā jaunieši tiktos ar deputātiem
• Deputāti dodas uz skolām draudzēties ar jauniešiem un diskutēt. Diskusijas politiķiem
ar jauniešiem BEZ skolotājiem un direktora
• Sēdes BJMIC - interesantāk, saistošāk
• Kopīgas hokeja spēles (u.c. sporta spēles)
• Jaunietim pašam kļūt par deputātu / lēmējcilvēku (rosina lēmējvara)
• Kopīgs atraktīvs priekšnesums (piemēram, popielā)
• Turpināt uzturēt skolas, nodrošināt tuvāk mājām pamatizglītību
• Jāiet pie Daigas ar priekšlikumiem vai uz deputātu sapulcēm kKatra mēneša pirmā
3diena (tiekas visi 15 deputāti). Pirms tam jauniešiem jāinformē deputāti.
2) Kas būtu jādara, lai jaunieši un jauniešu organizācijas kopā ar lēmumu pieņēmējiem
(valsts, pašvaldību amatpersonas) pilnvērtīgi iesaistītos lēmumu pieņemšanas
procesos?
SITUĀCIJA (labās lietas)
• Atbalsta biedrības
• Sporta spēles ar deputātiem
• Ēnu diena
• Sociālie portāli
• Pārstāvniecība pašvaldību vēlēšanās

SITUĀCIJA (sliktais/trūkstošais)
• Grūti koordinēt jauniešus pagastos
- Aktīvais koordinators jaunietis
• Nav laba saikne starp jaunatni un pašvaldību. Deputātiem:
- ‘Tulks’
- Konsultatīvā padome
• Trūksts motivācijas:
- Vajag līderus
- Vairāk runāt
- Jauniešu diena
- Pulcēt jauniešus
Citi ierosinājumi:
• Starppagastu sabiedriskais transports
• Informatīvais buklets jauniešiem 1x mēnesī
• Pilnveidot saikni ar sabiedriskajām attiecībām
• Neformālas diskusiju grupas
3) Kas būtu jādara visos iespējamos izglītības veidos, lai veicinātu politisko līdzdalību?
SITUĀCIJA UN PILNVEIDOJAMAIS
 Uzlabot interešu izglītības pieejamību visiem novada, konkrētā pagasta iedzīvotājiem
 Sniegt aktuālu informāciju vairāk/biežāk, lai iegūtu informāciju
 Definēt katrā pagastā aktuālos un sāpīgos jautājumus, pieaicina atbildīgos deputātus,
profesionāļus
 Rīkot aktivitātes kopā ar deputātiem (Piemēram, “Draudzības brauciens apkārt
ezeram”)
 Deputātiem jābūt aktīvākiem, vairāk jāiesaistās/ jāiesaista, jābūt radošiem (abām
pusēm)
 Deputātu iesaistīšanās pašdarbības kolektīvos, sporta aktivitātēs
 Veidot prezentācijas par novada politisko dzīvi, prezentēt pēdējo klašu skolēniem!
 Skolēni rada programmu, ko vēlas dzirdēt. Lēmumu pieņemšana, izstrādāt likumus un
problēmu risināšanas shēmas!
 Matīšu pamatskolas gadījums (Jauniešu istaba). Produktīvāku laika pavadīšanu. Katrā
pagastā.
 Bērniem ir tiesības, bet nav pienākumi. Izlaidība. Atkarīgs no skolas vadības, vecāku
padomes!
 Nav informācijas no biedrībām. Katrā pagastā savu informācijas avotu, lai informētu
jauniešus par aktivitātēm, sēdēm, pasākumiem. Lai nodotu informāciju – pagasta
pašpārvaldes vadītājam jāzin nozīmīga informācija.
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?

SITUĀCIJA UN PILNVEIDOJAMAIS
•
•
•
•
•
•
•
•

Novada mājas lapa ir
Novada avīze ir
Jauniešiem nav intereses par politiskajiem jautājumiem
Jauniešiem nav izpratnes par politiku
Jauniešu centrā INFORMĀCIJU
Skolu pašpārvaldes apmācības
Neformālās izglītības apmācības, ko organizē JSA
Organizēt dažādas apmācības skolās “Jaunietis jaunietim”

5) Kā darbs ar jaunatni var veicināt jauniešu politisko līdzdalību?
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SITUĀCIJA
• Nav nekā....
• Ir atvērtas domes sēdes!
• Būtu nepieciešama pozitīvāka attieksme.
• Nav pašu jauniešu vēlme iesaistīties.
• Jaunieši nav informēti
• Informācija ir
• Pozitīvi – Burtnieku nov. avīze, mājaslapa.
• Sadaļa „Jauniešiem” mājas lapā nav attīstīta.
• Jaunieši paši par sevi – neizsaka savu viedokli.
• Lēmējvarā pārsvarā ir vecākas paaudzes cilvēki.
• Ir 2 jauni cilvēki lēmējvarā.
• „Nesadzird jauniešus” – nav ērti sadzirdēt jauniešus.
• Notiek sporta sbētki, kas sasistoši jauniešiem.
• Ir dejotāji u.c. interešu apvienības (sports u.c.)
• Jaunieši saka,ka „nav ko darīt” – nav motivācijas.
• Rencēnos jaunieši dzīvo sporta zālē.
• Ēvelē teniss – biedrība „ Pāvulēni ”.
• Valmieras tuvums bremzē.
• Ir skolēnu pašpārvaldes.
• Ir Jauniešu centrs – vienmēr atvērts.
• Jaunieši „aizplūst” uz lielajām pilsētām.
• Zems izglītības līmenis.
KAS VĒL VAJADZĪGS?
• Vairāk aktivitātes
• Zolīšu turnīri
• Jauniešiem regulāri organizē tikšanos ar deputātiem un dažādu jomu speciālistiem.
• Deputāti aicina jauniešus!!!!
• Aktivizēt Jaunatnes vēlētu konsultatīvo komisiju.
• Vērsties pašvaldībā ar idejām – caur iesniegumiem, sarunām.
• Izmantot Jaunatnes lietu speciālista esamību.
• Veidot, organizēt nometnes jauniešiem.....
• Sadarboties ar izglītības iestādēm informācijas nodošanai.
• „Bonuss” jauniešiem, lai viņš savu nākotni saistītu ar Burtnieku novadu.
• Aktivizēt bērnu līdzdarboties no b./d. vecuma
- Sports
- Dejošana
- Māksla
- Kultūra
• Izmantot iespējas Burnieku Jauniešu centrā.
• Transporta sakartošana. (Varbūt sadarboties ar izglītības iestādēm )
• Sadarboties ar esošajām organizācijām.
• Sadarboties ar izglītības iestādēm un Jauniešu centriem savā starpā.
• Organizēt, aktivizēt apmācības jauniešiem.
• Caur soc. Tīkliem informēt jauniešus – popularizēt....
• Mājas lapas izveide jauniešiem.
• Dot iespējas neformālajai izglītībai Jauniešu centrā.
• Var
nodrošināt
nepieciešamo inventāru jauniešiem...
Veidojam kopības sajūtu un atbildību pret savu dzimteni!
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