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KO JAUNIEŠIEM DARĪT VASARĀ?
Diskusiju vada: Madara ŪLANDE

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "NVO fonds" projekts "Kā būt sabiedrībai noderīgam jaunietim", 

līgums Nr. 2017.LV/NVOF/PSA/034/05



„Kafija ar politiķiem” ir metode, 

neformāla dialoga veidošanai 

starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, 

kā arī jauniešu iesaistīšanai lēmumu 

pieņemšanas procesos, viedokļa paušanā 
un kopienas attīstībā

kas tas ir?



Kam jaunieši 
uzticas?



K U R Ā M  I N S T I T Ū C I J Ā M  J A U N I E Š I  U Z T I C A S / N E U Z T I C A S ?  ( % )

Latvijas armijai

Jauniešu organizācijām

Eiropas Savienībai

Policijai

Baznīcai

Pašvaldībai

Valsts iestādēm

Nevalstiskajām organizācijām

Valsts Prezidentam

Ministru Prezidentei

Saeimai

Politiskajām partijām

-19.18

-32.41

-37.5

-35.91

-51.32

-39.48

-40.87

-53.84

-60.98

-61.9

-73.15

-77.91

63.1

39.42

35.98

33.66

32.54

29.43

25.6

18.92

16.53

15.61

8.6

5.75

Uzticas
Neuzticas

LJP pētījuma “Jauniešu politiskā līdzdalība Latvijā” aptaujas dati



Kas, 
jauniešuprāt, ir 

efektīvākie 
līdzdalības veidi?



K A S  I R  E F E K T Ī V Ā K I E  V E I D I ,  K Ā  I E T E K M Ē T  P O L I T I Ķ U  L Ē M U M U S ?  ( % )

Piedalīšanās referendumos

Piedalīšanās pašvaldības vēlēšanās

Piedalīšanās Saeimas vēlēšanās

Piedalīšanās streikā

Parakstu vākšana kādai iniciatīvai

Personīga kontaktēšanās ar politiķiem (internetā, personīgi)

Piedalīšanās miermīlīgās protesta akcijās

Dalība partijas darbā

Pārtikas produktu, rūpniecības preču boikots politisku iemeslu dēļ

Piedalīšanās vardarbīgās protesta akcijās

Politiskas petīcijas parakstīšana

Dalība nevalstiskās organizācijas darbā

Diskusijas par politiku ar skolotājiem, pasniedzējiem

Diskusijas par politiku ar draugiem, paziņām

Naudas ziedošana politiskai partijai vai iniciatīvai

Diskusijas par politiku ar ģimenes locekļiem

Politisku drukas materiālu izplatīšana (avīzes, bukleti u.tml.)

Politisku komentāru rakstīšana internetā

48

42

41

41

38

31

29

26

26

25

23

19

16

14

14

13

12

8



Kādas 
līdzdalības 

aktivitātes veic 
paši jaunieši?



K Ā D A S  A K T I V I T Ā T E S  PA Š I  J A U N I E Š I  V E I C ?  ( % )

Piedalīšanās referendumos

Piedalīšanās pašvaldības vēlēšanās

Piedalīšanās Saeimas vēlēšanās

Piedalīšanās streikā

Parakstu vākšana kādai iniciatīvai

Personīga kontaktēšanās ar politiķiem (internetā, personīgi)

Piedalīšanās miermīlīgās protesta akcijās

Dalība partijas darbā

Pārtikas produktu, rūpniecības preču boikots politisku iemeslu dēļ

Piedalīšanās vardarbīgās protesta akcijās

Politiskas petīcijas parakstīšana

Dalība nevalstiskās organizācijas darbā

Diskusijas par politiku ar skolotājiem, pasniedzējiem

Diskusijas par politiku ar draugiem, paziņām

Naudas ziedošana politiskai partijai vai iniciatīvai

Diskusijas par politiku ar ģimenes locekļiem

Politisku drukas materiālu izplatīšana (avīzes, bukleti u.tml.)

Politisku komentāru rakstīšana internetā

48

42

41

41

38

31

29

26

26

25

23

19

16

14

14

13

12

8

42.86

56.08

64.55

9.85

40.54

24.14

16.6

7.47

16.67

6.22

21.76

19.11

63.62

78.04

6.35

73.54

9.59

35.98

Ir efektīvi
Pats piedalās



«Jaunieši izvēlas 
jaunas politiskās līdzdalības formas. 

Tās ir individuālākas, specializētas, tematiskas un arvien 
mazāk saistītas ar tradicionālām līdzdalības formām - 
izteikšanās sociālajos tīklos, interešu grupu veidošana 

tiešsaistē, flashmob pasākumi, komunikācija ar politiķiem 
internetā u.tml., jaunieši jūt daudz lielākas iespējas 

ietekmēt politiskos lēmumus tieši un nepastarpināti.»

Secinājumi?



  RESURSSRESURSS

... nevis PROBLĒMA



iepazīsimies!

Uzdevums: satikt un aprunāties ar  
dažādiem cilvēkiem grupās pa trīs, 
uzzinot sarunu biedru vārdu, 
nodarbošanos un atbildes uz ekrānā 
redzamo jautājumu! 

Katram “raundam” – 2 minūtes 



1.jautājums

Kāds ir tavs dienas 
ritms un kurā dienas 

daļā ir visvieglāk radīt 
jaunas idejas?



2.jautājums

Ko tu dzīvē gribētu 
iemācīties un kādēļ?



3.jautājums

Kādēļ tu piedalies šajā 
pasākumā un ko gribi 

pateikt/dzirdēt no 
pārējiem?



• Runājiet no sirds par to, kas ir svarīgi

• Runājiet skaidri, klausieties uzmanīgi

•  Sasaistiet idejas

• Ejiet dziļumā, nevis plašumā

• Rakstiet, zīmējiet, dejojiet, dziediet …

Etiķete



Brīvais laiks: Aktīvs, jēgpilns, izglītojošs. Visaptverošs: Māksla, mūzika, 
sports utml. Kādas brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem vasarā 
šobrīd pietrūkst Ogrē un tās novadā, un kā jaunieši, pašvaldība un citi 
sadarbības partneri kopā varētu tās radīt? 

Brīvprātīgais darbs: Kādā veidā jaunieši vasarā varētu jēgpilni iesaistīties 
Ogres un tās novada norisēs? Kādu notikumu, pasākumu, norišu 
līdzveidošanā jaunieši varētu piedalīties?

Diskusijas jautājumi



Nodarbinātība: Kāda palīdzība un atbalsts ir nepieciešams (ne tikai no 
pašvaldības puses, bet vispār), lai jaunieši Ogrē un tās novadā vasarā 
varētu strādāt atalgotu darbu? Kas šobrīd pietrūkst?

Uzņēmējdarbība: Kas būtu nepieciešams, lai palīdzētu jauniešiem attīstīt 
savas uzņēmējdarbības idejas un veidot savus uzņēmumus – tai skaitā 
sociālos uzņēmumus? Ko var darīt pašvaldība, un ko var darīt paši 
jaunieši?

Izglītība: Māksla, mūzika, sports, uzņēmējdarbība, tehnoloģijas utt. 
Profesionālas ievirzes izglītība. Neformālā izglītība. Kādas mācīšanās (tajā 
skaitā sporta nodarbības), sevis pilnveidošanas  iespējas būtu aktuālas un 
interesantas jauniešiem vasarā, un kas būtu nepieciešams, lai tādas 
varētu organizēt un nodrošināt?

Diskusijas jautājumi



Laiks 
sarunai!



   Paldies, ka atnāci!
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