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Jaunatnes dialoga diskusiju apkopojums. Jauniešu ierosinājumi
Starpnovadu Erasmus + strukturētā dialoga projekta “Kopā varam labāk” ietvaros notika
vairākas aktivitātes, kur Lielvārdes, Ķeguma, Ogres novadu jaunieši kopā ar lēmumpieņēmējiem,
izvirzot vairākus aktuālus sadarbības virzienus, diskutēja par to, kā paaugstināt jauniešu līdzdalību
un kā veicināt ilgtermiņa partnerību trijiem novadiem aktuālos jaunatnes politikas jautājumos.
Projekta pirmajā aktivitātē tika izvirzīti 8 visiem novadiem kopīgi sadarbības virzieni –
Izglītība, Daugava, Kultūra, Izklaide, Sports, Labdarība, Tehnoloģijas, Radošais virziens. Pēc tam 2
dienu apmācībās Lielvārdes, Ķeguma un Ogres novadu jaunieši darba grupās izvēlējās 4 virzienus,
kurus turpināja attīstīt savās projekta idejās. Projekta noslēgumā – jauniešu forumā, dalībnieki
darba grupās diskutēja par 4 tēmām, ko bija izvēlējušies arī saviem grupu darbu projektiem –
#Mediji, #Kultūra, #Izglītība/Daugava, #Labdarība.

#MEDIJI/TEHNOLOĢIJAS

#KULTŪRA/ SPORTS

Izmantot jauniešu auditorijai draudzīgākus komunikācijas Lēmumpieņēmēju/deputātu aktīvāka iesaiste un atbalsts
kanālus, izmantojot jaunākās tehnoloģijas (piem., jauniešu pasākumos.
aplikācijas, jaunākos sociālo tīklu kontus, tiešsaistes
(online), blogus, podkāstus).
Veidot kopīgus radošus, izklaides un izglītojošus pasākumus
starp novadiem kopā ar lēmumpieņēmējiem/politiķiem.
Pasniegt informāciju jauniešiem saprotamā valodā.
Piemēram, organizēt kopīgu starpnovadu Jauniešu dienu,
vasaras festivālu, velomaratonu.
Veidot jauniešiem aktuālus sižetus, tiešraides, vēstījumus,
piesaistot harizmātiskas, iedvesmojošas personības.
Veidot jauniešu kultūras pasākumus, iesaistot pēc iespējas
dažādas jauniešu mērķa grupas.
Ierobežot reklāmas, viltus ziņas un absurdus vēstījumus
mediju telpā.
Izveidot atbalsta sistēmu jauniešiem pašiem organizēt
pasākumus (piem., kā starpnovadu iniciatīvu konkurss).
Izveidot visiem novadiem kopīgu jauniešu mediju, lai
vienotā platformā uzzinātu aktualitātes, pasākumus, Sniedzot atbalstu un labās prakses piemērus, veicināt un
iespējas.
motivēt jauniešus piedalīties projektu konkursos.
Iesaistīt jauniešus satura un publikāciju veidošanā novada Pilnveidot jauniešiem atbilstošu infrastruktūru dažādu
pasākumu rīkošanai. Attīstīt vietas (telpas, pilsētvides
avīzēm, skolu mājaslapām, videosižetiem.
iespējas), kur jauniešiem tikties un neformālā vidē pavadīt
Izglītot jauniešus par medijpratību, kritisko domāšanu. bŗīvo laiku.
Iekļaut medijpratību skolu apmācību programmās.
Veicināt sabiedrības pozitīvu attieksmi par jauniešu
pasākumiem un to nepieciešamību.
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Izveidot stilizētus, vizuāli vienojošus interneta piekļuves Veicināt drošu un veselīgu jauniešu pasākumu
punktus, kas kļūtu par jauniešu tikšanās vietu.
organizēšanu.
Izveidot Mediju studiju, kuru varētu apmeklēt visi Attīstīt ūdens sporta veidus sadarbības novados.
sadarbības novadu jaunieši. Organizēt Mediju studijā
apmācības dažādās jomās – žurnālistika, video montāža, Dažādot sporta iespējas jauniešiem – velo maratons,
dizains.
skeitparks, jāšanas sports, peldēšana, skrituļošana.
Veicināt “droša interneta” lietošanu bērnu/jauniešu vidū, Pilnveidot sporta bāzes, atjaunot inventāru. Nodrošināt
organizējot radošu, informatīvu nodarbību visās skolās.
sporta resursu pieejamību vakaros, brīvdienās.
Izveidot atbalsta sistēmu maznodrošinātām/ daudzbērnu
ģimenēm, lai bērni/jaunieši var apmeklēt dažādas sporta
nodarbības.
Radīt atbalsta sistēmu, lai piesaistītu radošus, motivētus
jaunos sporta speciālistus.

#LABDARĪBA
Izveidot regulāras (piem., reizi ceturksnī) kopīgas
labdarības akcijas, iesaistot jauniešus un
lēmumpieņēmējus/deputātus.
Apzināt un izveidot katalogu/platformu par labdarības
iespējām sadarbības novados, kas būtu jauniešiem
pieejams.
Izveidot atvieglotu atbalsta sistēmu jauniešiem, ja viņi
vēlas organizēt labdarības aktivitātes.
Veicināt jauniešus piedalīties labo darbu pasākumos, kas
notiek valstī.
Organizēt labo darbu pasākumus sadarbības novados.
Veicināt un atbalstīt jauniešus iesaistīties brīvprātīgā
darba aktivitātēs.
Veicināt izpratni par brīvprātīgā darba iespējām un nozīmi.
Veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību sadarbības
novados.

#DAUGAVA

Izveidot jauniešiem piemērotu infrastruktūru pie Daugavas
– aprīkotas peldvietas, oficiālas pludmales, vasaras sporta
laukumi (volejbols, āra trenažieri). Attīstīt jauniešu
starpnovadu sadraudzību, izmantojot šādas vietas brīvā
laika pavadīšanai.
Attīstīt jauniešiem piemērotas sporta aktivitātes vasarā –
supošanu, kopīgu laivošanas ceļu, veloceļu gar Daugavas
krastu.
Organizēt kopīgas Daugavas krasta sakopšanas un ūdens
tīrīšanas talkas.
Izveidot jauniešiem saistošu tūrisma maršrutu, izzinošu
ekspedīciju gar Daugavas krastu (kopīgs maršruts
Lielvārdes, Ķeguma un Ogres novadiem).
Plašāk izmantot Daugavu kā resursu tūrisma un
uzņēmējdarbības attīstībai – plostošanas ceļi, laivu, kuģīšu
piestātnes; zemūdens izpētes centrs, niršanas iespējas.
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Veicināt novadu sadarbību cilvēku ar īpašām vajadzībām
(t.sk. jauniešu) iekļaušanu sabiedrībā.

#IZGLĪTĪBA

Radīt inovatīvu, radošu pieeju, kā Daugavu izmantot
starpnovadu sadarbībai tradīciju un kultūras vērtību
stiprināšanā.

# ZAĻĀ KUSTĪBA/EKO

Vairāk runāt skolās par “jauniešu politisko līdzdalību”, Veicināt iedzīvotāju izpratni par atkritumu šķirošanu,
veicināt bērnu/jauniešu izpratni par līdzdalības veidojot izglītojošas kampaņas, nodarbības.
jautājumiem skolas un novada līmenī.
Veicināt stikla, plastmasas pudeļu nodošanas sistēmas
Iepazīstināt ar “politisko līdzdalību” saprotamā, vienkāršā izveidi.
valodā. Iekļaut līdzdalības tēmu mācību saturā.
Izvietot papildu atkritumu tvertnes novadu pilsētās un
Veidojot tiešāku kontaktu politiķiem/lēmumpieņēmējiem pagastos.
ar jauniešiem, būt atvērtākiem un draudzīgākiem (piem.,
nākt pie jauniešiem uz skolu, jauniešu telpu vai citu Rosināt LED apgaismojuma sistēmas ieviešanu.
neformālu vietu), vairāk praktizēt neformālas tikšanās un
iesaistīt jauniešus aktuālu jautājumu risināšanā (piem., Veicināt parku un Daugavas krastu sakopšanu.
iesaistīt jauniešus pilsētvides plānošanā, noskaidrot
jauniešu viedokli par viņiem aktuālu lēmumu pieņemšanu). Rosināt izveidot veloceliņu Lielvārde-Ogre, nodrošinot
iespēju pārvietoties ar velosipēdu.
Sniegt iespēju jauniešiem “ēnot” politiķus, iepazīstot viņu
ikdienu un darbu novadu domēs.
Veicināt eko domāšanu un izpratni jau bērnudārzos,
sākumsskolā, nodrošinot izglītojošas nodarbības.
Veidot jauniešu interesēm atbilstošas mācību programmas,
izmantot modernās tehnoloģijas mācību procesā.
Veicināt prakses iespējas dabaszinību,
medicīnas mācību programmās.

tehnoloģiju,

Veicināt skolēnu mācību pieredzes apmaiņu starp novadu
skolām.
Veidot “bloku tipa” (pāra stundas) apmācību programmas
skolās.
Rosināt izveidot katrā skolā ērtas atpūtas zonas.
Veicināt “mācoties darot” aktivitātes skolās, jaunatnes
aktivitātēs novados.
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Organizēt kopīgu starnovadu “Debašu kubu”, mācot
jauniešiem debatēt un izteikt savu viedokli.
Izveidot plašu un pārdomātu starpnovadu neformālās un
interešu izglītības apmācību piedāvājumu. Atbalstīt
alternatīvus interešu pulciņus, ne tikai tradicionālos.
Izveidot atbalsta sistēmu jauniešu iniciatīvām – veicināt
jauniešu piedalīšanos projektos, praktiski mācīt rakstīt,
plānot un īstenot projektus.
Popularizēt skolu jauniešiem iespējas piedalīties
starptautiskos pieredzes apmaiņas projektos, iegūstot
jaunas kompetences, valodu prasmes.

