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“Kafija ar politiķiem” 

04.01.2018., Kandavas multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs "Nagla", Zīļu iela 2, Kandava 

 

Pārskats par jauniešu aktuālajiem jautājumiem  

Kandavas novadā 

Grupu darbs 

Eiropas Savienības Strukturētā dialoga jaunatnes jomā VI. cikla vietējo konsultāciju jautājumi:  

1. Kam būtu jāmainās, lai padarītu lauku reģionus pievilcīgākus jauniešiem? 

2. Ko varētu darīt, lai palīdzētu jauniešiem no atstumtām sabiedrības grupām, pilnībā iekļauties sabiedrībā? 

3. Kas palīdzētu jauniešiem attīstīt kritisko domāšanu un mediju pratību? 

4. Jauniešiem interesanti pasākumi Kandavas novadā. 

 

1. Kam būtu jāmainās, lai padarītu lauku reģionus pievilcīgākus 

jauniešiem? 

 

1. Attīstīta sporta dzīve. 

2. Saglabāt lauku skolas (kultūra, sports) 

3. sakārtot infrastruktūru novadā: 

* asfaltēts ceļš; 

* ūdens, kanalizācija; 

* kultūra, bibliotēka; 

* medicīna; 

* peldvieta. 

3. Darbavietas. 

4. Dienesta dzīvokļi. 

5. Iesaistīt miljonārus, veidot sadarbību, kas piesaista. 

6. Izmantot tūrisma iespējas. 

7. Vienāds telefona pārklājums un internets novadā. 
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8. Labs sabiedriskais transports. 

9. Vietējais transports uz novada centra skolām. (mākslas, mūzikas, sporta, deju) 

10. Ģimenēm draudzīga vide. Piedzīvojumu parks visām vecuma grupām. 

11. Parki interesanti visām vecuma grupām. 

12. Kino teātris. 

13. Pašu ražoti produkti. 

14. Nakts klubs. 

15. Prakses iespējas jauniešiem. 

16. Kafejnīcas. 

17. Restorāni, Tokyo City-suši restorāns. 

18. Piedzīvojumu parks. 

19. Meža trases. 

20. Bērniem darbavietas, lai varētu nopelnīt. 

 

Rekomendācijas 

1. Pašvaldībai būtu jāsaglabā lauku skolas, lai nodrošinātu bērnu skaita 

nemainību un  iespēju mācīties pēc iespējas tuvāk mājām, saglabātu 

jauniešu kultūras un spora dzīvi. Lauku skolas palīdzētu saglabāt 

sabiedrības inteliģenci arī lauku reģionos. 

 

2. Valstij un pašvaldībai būtu jāsakārto infrastruktūra, lai visi pakalpojumi 

būtu pieejami tuvāk mājām, kas uzlabotu novada iedzīvotāju un jauniešu 

dzīves kvalitāti. Sakārtota infrastruktūra palīdzētu piesaistīt uzņēmējus 

lauku reģioniem, nodrošinot darbavietas un speciālistu pieprasījumu. 

 

3. Valstij, pašvaldībai, uzņēmējiem, pašiem iedzīvotājiem būtu jāveido 

ģimenēm draudzīga, veselīga, ekoloģiska, tīra vide, lai uzlabotu 

iedzīvotāju piederību novadam un radītu laukus pievilcīgākus pilsētās 

dzīvojošiem jauniešiem. Ja lauku reģioni būs ģimenei draudzīga vide, tas 

rosinās vietējo lauksaimniecību, nodarbinātību un mājražošanu. Aicinot 

pilsētvides ģimenes pārcelties uz lauku reģionu, tiks palielināts lauku 
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reģionu iedzīvotāju skaits, līdz ar to palielinot nodokļu maksātāju skaitu un 

finansiāli atbalstot lauku reģionu pašvaldības. 

 

2. Ko varētu darīt, lai palīdzētu jauniešiem no atstumtām sabiedrības 

grupām, pilnībā iekļauties sabiedrībā? 

Atstumtās sabiedrības grupas: 

 Jaunieši no nelabvēlīgām ģimenēm. 

 Romu tautības jaunieši. 

 Policijas redzeslokā nonākušie. 

 Invalīdi.  

 Citādas ādas krāsas cilvēki.  

 Trešo valstu valstspiederīgie.  

 Audžu bērni. 

 

Stereotipi par sabiedrībā atstumtām grupām - netīri, nelabi ož, bailīgi, zagļi, izraisa nepatiku, cita 

ādas krāsa. 

Kā tikt vaļā no stereotipiem? 

 Sadarboties; 

 Iepazīties kopīgos pasākumos; 

 Iesaistīt pasākumos; 

 Dot iespēju parādīt savas spējas; 

 Pašiem mainīt domas. 

 

Kā mēs varam mazināt diskrimināciju? 

 Iepazīstināt jauniešus ar šīm grupām; 

 Iesaistīt kopīgās aktivitātēs, pasākumos, projektos; 

 Pašvaldības institūcijas sadarbojas kopējās situācijas risināšanā. 

 

Kas sekmētu, ka šo grupu jaunieši jūtas labāk mūsu sabiedrībā? 

Pasākumi, sabiedrības izglītošana. 
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Rekomendācijas 

1. Skolotājam būtu pastiprināti jāpievērš uzmanība jauniešu no nelabvēlīgām 

ģimenēm iekļaušanai klases kolektīvā, lai mazinātu šo jauniešu atstumtību 

un veicinātu līdzdalību skolas dzīvē. 

 

2. Skolai būtu jāatbalsta un jāmotivē  romu tautības jauniešus uzlabot sekmes 

mācībās, lai veicinātu jauniešu iespējas iegūt izglītību un vēlāk konkurēt 

darba tirgū, kas mainītu sabiedrības attieksmi pret romiem. 

 

3. Pašvaldībai, skolai, jauniešu centriem būtu jāveido pasākumi ģimenēm, 

iesaistot audžu ģimenes, lai veidotu labvēlīgu sabiedrības attieksmi un 

izpratni par audžu ģimeņu jauniešiem un veidotu viņiem ģimenes 

piederības sajūtu. 

 

3. Kas palīdzētu jauniešiem attīstīt kritisko domāšanu un 

mēdijpratību? 

Jaunieši sastopas ar viltus ziņām sociālajos tīklos, televīzijā, uz ielas, vēlēšanu propagandā. Skolas 

ikdienā (meli,baumošana). 

Risinājumi: 

1. Meklējam citus informācijas avotus-salīdzināšanai. 

2. Nenoticēt, nebūt naiviem, neuzķerties uz sensācijām, šokējošiem jaunumiem. 

3. Izmantot oficiālos ziņu avotus-ziņu aģentūras un uzmanīties no dzeltenās preses. Kandava.lv 

4. Noskaidrot informāciju no pirmavota-tiešs kontakts. Neuzķerties pirmsvēlēšanu laikā. 

5. Pareizi pasniegt informāciju, lai netiktu pārprasts. 

6. Pievēršam uzmanību nepatieso, šaubīgo ziņu detaļām, izglītība, pašiem pilnveidoties. 

7. Sociālajos tīklos – pašiem analizēt un saprast, neuzķerties uz muļķīgiem profiliem. 

8. Filtrēt un šķirot informāciju. 

9. Klausīties un skatīties vairākus ziņu avotus. 

 

Rekomendācijas 
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1. Skolai, jaunatnes centram būtu jāorganizē debašu klubs jauniešiem, lai jaunieši 

attīstītu spēju kritiski izvērtēt dažādus viedokļus un argumentēti pamatot savu 

skatupunktu.  

2.Skolai būtu  jāveido uz faktiem balstītu mēdiju listi, lai nodrošinātu jauniešiem 

patiesu informācijas avotu bāzi. 

3. Skolai būtu jāpievērš lielāka uzmanība mācību priekšmetiem, kuros jaunieši apgūst 

gramatiku, mēdiju pratību, fotogrāfiju patiesīguma noteikšanu, lai nodrošinātu 

jauniešiem zināšanas un prasmes informācijas patiesīguma noteikšanā sociālajos 

tīklos un masu medijos. 

 

 

4. Jauniešiem interesanti pasākumi Kandavas novadā! 

1. Brīvdabas ......promenādē. 

2. Imagine drakons-Pasaules slavenības. 

3.Derīgo izrakteņu izpēte Kandavas novadā (zelts, dimanti, nafta). 

4. Mūzikas maratoni-visa veida mūzika. 

5. Atjaunot Bruņinieku pilskalnu pirmatnējā izskatā. 

6. Starptautisks datorspēļu festivāls. 

7. Baltijas Helovīnu festivāls Pilskalnā. 

8. Pilsēta zem ūdens. 

9. Novada talantīgākie dziedātāji, dejotāji vienkopus Ozolāji/stadions. 

10. Vecpilsētas pasākums ”Ceļojums laikā”- ir bijis un ir jāatkārto. 

11. Renesanses laikmeta sporta spēles. 

12. Realitātes šovs „Izdzīvošana mežā”. 

13. Baltijas vai pasaules kūku čempionāts. 

14. Porziņģa kauss. 

15. Pasaules spēkavīru čempionāts. 

16. Kafija ar Eiropas politiķiem. 

17. Kandavā Baiļu faktors XXX, Baltijas iedzīvotājiem. 
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18. Sarakstīt 1000000 vārdu minūtē!!! 

19. Arheoloģiskos izrakumus Kandavas novadā. 

20. Uzbūvēt slēgto stadionu. 

21. Traktoru un automašīnu ražotne. 

22. Viena liela skola, kurā mācītos visi Kandavas novada skolnieki, skolai pa vidu baseins un 

stadions. 

23. Uzaicināt Donaldu Trampu un Kandavu. 

 

Rekomendācijas 

1.Pašvaldības kultūras un sporta pārvaldei kopā ar Kandavas multifunkcionālā 

jaunatnes iniciatīvu centra "Nagla” jauniešiem būtu jāveido darba grupa Baltijas 

Helovīna ( Latvijas budēļu) festivāla Pilskalnā organizēšanai, lai veidotu un realizētu 

starptautisku projektu jauniešiem no visām Baltijas valstīm – starpkultūru izglītībai, 

jaunu organizatorisku prasmju apgūšanai (kā arī ķirbju audzēšanas un ķirbju ēdienu 

gatavošanas prasmju attīstīšanai).  

2. Kandavas novada Kultūras un sporta pārvaldei  kopā ar Kandavas multifunkcionālā 

jaunatnes iniciatīvu centra "Nagla" jauniešiem būtu jāveido darba grupa Renesanses 

sporta spēļu organizēšanai, lai veidotu jaunu Kandavas novada tradīciju. 

3. Pašvaldības kultūras un sporta pārvaldei kopā ar Kandavas multifunkcionālā 

jaunatnes iniciatīvu centra "Nagla” jauniešiem un producentiem būtu jāveido darba 

grupa Brīvdabas koncerta Ozolājos ar pasaules slavenām grupām organizēšanai, lai 

veidotu Kandavas novada atpazīstamību pasaulē. 

 

Sagatavoja: 

Gunta Kelle 

Aktivitātes “Kafija ar politiķi” moderatore 


