Cēsīs norisināsies pirmās vēlēšanas bērniem un
jauniešiem - balsošana par pilsētvides
risinājumiem

Saeimas vēlēšanu dienā, 2022.gada 1.oktobrī, Cēsīs norisināsies pirmās vēlēšanas
bērniem un jauniešiem. Tas būs sabiedrības līdzdalības pasākums, kura laikā Cēsu
izglītības iestāžu audzēkņi balsos par, viņuprāt, labākajiem risinājumiem Cēsu
pilsētvidē.
Bērnu un jauniešu vēlēšanās, kurām, atsaucoties uz pirmā Latvijas Valsts prezidenta
Jāņa Čakstes vārdiem, dots nosaukums “Demokrātija sākas ģimenē”, varēs piedalīties
bērni no pirmsskolas līdz 12.klasei. Katrai vecuma grupai būs savs balsošanas
jautājums – bērnudārzu audzēkņi un pirmklasnieki balsos par ziedu krāsu izvēli Maija
parka rotaļu laukumā, 2. līdz 7.klašu skolēni izvēlēsies rotaļu iekārtu Maija parkā,
savukārt jaunieši no 8. līdz 12.klasei izvēlēsies vietu pilsētā, kurā vajadzētu uzstādīt
ūdens brīvkrānus.
"Ir svarīgi, ka mūsu bērniem ir iespēja sajust savas balss nozīmīgumu. Turklāt tās
spēkam ejot tālāk par ģimeni, klasi vai skolu un ietekmējot pavisam reālas pārmaiņas
pilsētvidē," akcentē Cēsu novada Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes vadītāja
Linda Markus-Narvila, vienlaikus piebilstot, ka "arī mēs kā vecāki ik dienas mācāmies
no saviem bērniem – un ticība sev, saviem spēkiem un savai balsij ir lietas, ko ir vērts
apgūt un kas stiprina ikvienu ģimeni, pilsētu un valsti."

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Kristīne Bērziņa uzsver: "Brīvas un
demokrātiskas vēlēšanas ir vērtība, kuru sniegtās iespējas jānovērtē un atbildīgi
jāizmanto. Diemžēl vēlētāju līdzdalība no vēlēšanām uz vēlēšanām mazinās un arvien
pieaug to vēlētāju skaits, kuri atzīst, ka vēlēšanās nepiedalās, jo ir zaudējuši ticību tam,
ka viņu balss spēj ko ietekmēt. Tā, protams, nav taisnība, jo vēlēšanu rezultātu veido
katra vēlētāja balss. Tāpēc ir ļoti svarīgi iedrošināt bērnus un jauniešus līdzdarboties
lēmumu pieņemšanā, lai veidotu izpratni par viņu spēju ietekmēt notikumus savā
skolā, pašvaldībā un valstī. Tādējādi nākotnes vēlētājos tiks stiprināta apziņa, ka viņu
viedoklim ir nozīme un ar savu aktīvu līdzdarbošanos var panākt pārmaiņas."
Balsošanas biļetenus septembra beigās Cēsu skolēni un bērnudārzu audzēkņi saņems
savā izglītības iestādē, bet nobalsot par sev vēlamo pilsētvides risinājumu varēs
sestdien, 1.oktobrī, no plkst.8.00 līdz plkst.17.00, kopā ar saviem vecākiem dodoties uz
14.Saeimas vēlēšanu iecirkņiem. Bērnu un jauniešu balsošanas stendi atradīsies blakus
Saeimas vēlēšanu vietām, un tie kopumā būs piecās vietās: AS "Cata", Cēsu
1.pamatskolā, Cēsu 2.pamatskolā, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā, Cēsu sporta
kompleksā.
Cēsu bērnu un jauniešu vēlēšanas ir Cēsu novada pilotprojekts sabiedrības līdzdalības
aktivizēšanai, lai veicinātu un radinātu pilsētas jauno paaudzi demokrātiskā veidā
paust savu viedokli par savas dzimtās vietas attīstību. Cēsu novada pašvaldība īsteno
pilotprojektu sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļu un Centrālo
vēlēšanu komisiju.

7 jautājumi par vēlēšanām bērniem un
jauniešiem Cēsīs

