Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksme 7. jūnijā (2019)
Priekuļos

Darba grupu rezultātu apkopojums
Kāds ir mūsu pašvaldības un jauniešu sadarbības MĒRĶIS?













Līdzdarbojoties sadarboties
Veicināt jauniešu aktivitāti
Solidaritāte
Veicināt piederības sajūtu savai pašvaldībai – teritorijai
Teritorijas ilgtspēja
Pašiniciatīva, aktivitātes veicināšana (jaunietis = pašvaldība)
Pašvaldības ilgtspējīga attīstība
Dažādu ideju īstenošana
Izlīdzināt paaudžu vecuma starpību
Lai saglabājas dzīvība pašvaldībā
Aktīvi jaunieši
Apmierinātas abu pušu vajadzības

Ko atstāsim kā MANTOJUMU nākamajām paaudzēm?




































Iet līdzi laikam, apzinoties vērtības
Jautra kopā būšana
Brīvdomātāji
Droša vide
Piederības sajūta
Veidot dzīvi labāku visiem
Pilsoniski aktīvi, atbildīgi jaunieši
Atbalsts
Dzīvesvieta
Attīstība
Kopienas emocionālā labklājība
Jaunas idejas/ perspektīvas nākotnei
Motivēti jaunieši
Labturība
Pozitīvu emociju gūšana (abpusēji)
Darbspējīgi jaunieši
Vieta jauniem mērķiem
Ilgtspējība

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana
Sakopta, piepildīta dzīves telpa

Kultūras objekti un tradīcijas (gleznas, fotogrāfijas, vēstures liecības)
Vides kvalitātes uzlabošana, pilnveidošana
Tradīciju saglabāšana
Līdzatbildība, līdzatbildība, atbildība – atstāsim jauniešiem iespējas visu izdarīt labāk.
Cilvēki pašvaldībā
Labvēlīga vide – tīra, sakopta
Tradīcijas, kultūras vērtības
MŪSU PIRMAIS SOLIS
Attīstīta uzņēmējdarbība
Stipras ģimenes
 Vērsties pie pašvaldības vadības, pieaicinot jauniešus, uz kopīgu
Mājas sajūtu
diskusiju.
Kompetenta uz attīstību vērsta sabiedrība

Ieplānosim tikšanos ar jauniešiem.
Vieta, kur gribētos dzīvot, atgriezties
Bērnības atmiņas
Mežs
Vienlīdzīgas iespējas visiem

Kas VAJADZĪGS jēgpilnai pašvaldības un jauniešu SADARBĪBAI?





















Saruna – kopīga satikšanās
Abpusēja ieklausīšanās – mērķu izvirzīšana
Kopējo darbu veikšana
Ļaut jauniešiem darīt un kļūdīties
Darām – es piedalos
Vēlēšanās
Jaunatnes lietu speciālists
Pašvaldības izpratne par jaunatnes lietu vajadzībām
Satikšanās, kopīgas aktivitātes
Kūciņas
Kopīgi mērķi un vīzija
Cilvēcīgais faktors
Līderis
Savstarpēja sapratne
Kopīgas idejas un to realizēšana
Finansējums
Jauna organizācija, valsts institūcija, kas koordinē jaunatnes lietas
Rezultāts (jēgpilns)
Abām pusēm zināmi spēles noteikumi
Jaunatnes politikas attīstības plāns




Reāla tikšanās!
Kūciņu cepšanas darbnīca jaunieši kopā ar pašvaldības darbiniekiem, uzņēmējiem, deputātiem.



















Izpratne, sapratne, empātija starp paaudzēm
Runātājs un klausītājs (komunikācija)
Jauniešu pašiniciatīva, pašvaldības atbalsts
Lai “ņem pa nopietnam”
Sadarbība pa horizontāli
Savstarpējo baiļu un neticības pārvarēšana
Kopīgs, jēgpilns mērķis
Kompromisi ārpus rāmjiem
Finanses
Plānošana
Vēlme sadarbībai un ticība rezultātam
Struktūra, pienākumu sadale
Sākt darīt
Situācijas izpēte
Komanda
Abpusējai ieinteresētībai (dialogam)
Atgriezeniskā saite

MŪSU PIRMAIS SOLIS

Kā sasniegt un iesaistīt neaktīvos jauniešus?
































Individuāli uzrunāt, tikties
Diskusija par vēlmēm
Likt justies vajadzīgiem
Uzslavas, uzslavas, uzslavas un paldies pateikšana
Atrast viņiem atbildības jomu
Uzticieties mums. Ļaujiet darīt. Neierobežojiet mūs. Nepieciešami modernāki pasākumi jauniešiem
Sociālie mediji – loterija, akcija
Pasākums + balvas
 Iesaistot jauniešu līderus – influencerus
Tēja + kafija + cepumi + kūciņas
 Izveidot neīstu pasākumu
Kas man par to būs?
 Vārda brīvība
Ko man tas dos?
 Wi-Fi
Jādodas pie jauniešiem – individuāla pieeja
 Piedāvāt to, kas tagad topā
Personības faktors – līderis, autoritāte, kurš aizrauj; iesaistīt kādā pasākumā
 Tusiņi
Gribu kaut ko pa īstam
 Sociāli pasākumi - akcijas
Reklamējot caur modernajām platformām
 Mobilais jaunatnes darbs
Pārsteigums atnākot
 Būs ēdiens
Piesolīt labumus, balvas
 To, kas nav mana ikdiena
Aicināt arī neaktīvo jauniešu draugus
 Bezmaksas
Iet ciemos pie viņiem pašiem
 Ekskursija uz Maltu (Latvijas Maltu) :)
Ielu darbs – darbs ielās
Pieņemt un likt justies labi
Liks mieru
Populāras personas
MŪSU PIRMAIS SOLIS
Aplipināt ar “jauniešu vīrusu”
Runāt “pa čomiskam”
 Sporta aktivitāšu (Jaunatnes diena)
Ļaut īstenot savu iniciatīvu
sacensības (Sprūževa, Rēzeknes novads)
Bez publicitātes
19.06.
Forša vieta (jauniešu pašu izveidota)
 Katrs uzrunās vismaz vienu jaunieti!
Paskaidrot detalizēti
Nepiespiesti
1x pamēģināšu

Darba grupu vadītāji: Vineta Saulīte (29 251 224) un Dainis Zaltans (26 199 499); www.jadara.lv

