
 
U-18 - Īss apraksts 

 
 

Kas ir U-18? 
U-18 ir vēlēšanas visiem bērniem un jauniešiem. Deviņas dienas pirms „īstām“ vēlēšanām, visi, kuri vēl nav 
sasnieguši 18 gadu vecumu, var balsot, tikai pie nedaudz mainītiem nosacījumiem. 
Rezultāti tiks izvērtēti, un publicēti. U-18 vēlēšanas var notikt gan Federālo zemju, gan Bundestāga un 
Eiropas vēlēšanu ietvaros. 
Piedalīties var visi bērni un jaunieši, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu neatkarīgi no tautības. 
 
U-18 aizsākās 1996. gadā vienā Berlīnes vēlēšanu iecirknī, un uz doto brīdi ir kļuvusi par lielāko politiskās 
izglītības iniciatīvu bērniem un jauniešiem Vācijā. Pēdējās U-18 vēlēšanās, Bundestāga vēlēšanās 2013, 
valsts mērogā, kopā piedalījās 198 365 bērni un jaunieši. 

 
Mērķis  
Sniegt atbalstu jauniem cilvēkiem izprast politiku, saskatīt atšķirības starp partijām un to vēlēšanu 
programmām, un pārbaudīt vēlēšanu solījumus. Lai bērni un jaunieši šādā veidā izzinātu savas intereses, un 
atbilstoši tās formulētu, paši rastu atbildes uz politiskiem jautājumiem, un aktīvi līdz veidotu savu dzīves 
vidi. 
 
Organizatori un atbalstītāji 
U18 vēlēšanas organizē, un atbalsta Vācijas Bērnu fonds (Deutsche Kinderhilfswerk), Vācijas Federālā 
Jaunatnes padome (Deutschem Bundesjugendring), Federālā Jaunatnes padomes (Landesjugendring), 
daudzas jaunatnes asociācijas (Jugendverbände) un Berlīnes U-18 tīkls. 
 
Arī Tu vari U-18 vēlēšanas organizēt! 
Ja vēlies organizēt U-18 vēlēšanas, piemēram, pašvaldības vai Federālo zemju vēlēšanas, vari jebkurā brīdī, 
pie mums griezties! 
 
 
Kā norit U-18 vēlēšanas? 
U-18 vēlēšanu projekta norises kopsavilkums  
 
1. Fāze - gatavošanās 
 
Jau laicīgi pirms U18 vēlēšanas notiek, iesaistītās institūcijas, kā piemēram, iesaistītais vēlēšanu iecirknis un 
koordinatori, uzsāk savas aktivitātes. Sagatavošanās laiks liek pamatu visai kampaņai. Jo tieši šajā laikā bērni 
un jaunieši tiek ieinteresēti par politiku, tiek sniegtas zināšanas par vēlēšanas norisi, notiek diskusijas ar 
jauniešiem un/vai starp jauniešiem, lai varētu izšķirties par vienu partiju. Minēto darbu jāveic darbiniecēm 
un darbiniekiem vēlēšanu iecirkņos, kurus bērni un jaunieši apmeklē.  
Sagatavošanās darbu palete ir loti daudzpusīga, un var tik realizēti ar radošu pieskārienu - U18 vēlēšanas 
piedāvā telpu Jūsu fantāzijai! Lai kādā formā, Jūs darbotos ar tēmu demokrātija, partijas un vēlēšanas, lai 
sagatavotos U-18 vēlēšanām, paliek Jūsu ziņā. 
 
 
 



 
2. Fāze - īstenošana 
 
Deviņas dienas pirms „īstām“ vēlēšanām (piektdienā), visi U-18 vēlēšanas iecirkņi ir atvērti visām vēlētājām 
un visiem vēlētājiem. Vēlēšanu iecirknī izkarina vai izliek dokumentus par vēlēšanām. Blakus minētajam 
nepieciešama ir vēlēšanu urna, vēlēšanu kabīne, ducis pildspalvu un sakopēti vēlēšanu biļeteni. 
Un tad viss var sākties! 
 
Bērni un jaunieši, saņem viņu izvēlētajā vēlēšanu iecirknī, sava vēlēšanas apgabala vēlēšanu biļetenu, ieiet 
vēlēšanu kabīnē, ievelk krustiņu savai pirmajai un otrajai balsij, un iemet savu biļetenu vēlēšanu urnā. 
Vēlēšanas iecirknis slēdzas tieši tāpat kā vēlēšanās plkst. 18:00. Balsu skaitīšana notiek publiski, un to veic 
jaunie cilvēki paši. Rezultāti tiek paziņoti vēlēšanu centrālei, un tad publiskoti.  Dažādos vēlēšanu 
pasākumos rezultāti var tik diskutēti kopā ar jauniešiem, politikas pārstāvjiem un preses pārstāvjiem. 
 
 
Vēlēšanu studija 
Bundestāga vēlēšanās 2009 un 2013. gadā, kā arī Berlīnes parlamenta vēlēšanās 2011. gadā, politiķes un 
politiķi sniedza atbildes un intervijas jauniešiem. Tika plaši informēts par U18 vēlēšanām, radīts satraukums, 
gaidot vēlēšanu rezultātu, un gaidot  pirmās prognozes, un radās daudzi piemēri jauniešu aktivitātēm un 
iesaistei. Vēlēšanu studija izrādījās veiksmīgs veids, kā palielināt atpazīstamību jauniešu vidū, kā arī 
palielināt interesi medijos, un ļaut bērniem  un jauniešiem rotaļīgi apgūt mediju kompetences. 
 
3. Fāze -  noslēgums 
U-18 vēlēšanas rada iespēju jauniešiem, vienam ar otru un ar citām iesaistītām personām, runāt par 
politiku. Bērnos un jauniešos radīto interesi par politiku un sabiedrisko aktivitāti, ļauj pedagoģiskajām 
institūcijām, savu „politiskās izglītības“ uzdevumu turpināt ar citām aktivitātēm un projektiem.  Lai 
multiplikatores un multiplikatorus šajā jomā atbalstītu, šī mājaslapa sniedz didaktisku atbalstu. Dažādi 
materiāli, kā piemēram, dažādas grāmatas ar metodēm par politisko izglītību, izskaidrošanas un 
argumentēšanas treniņi par pret-demokrātisku aģitāciju vai izdales materiāli sabiedriskām  un politiskām 
aktvitātēm, ir pieejami lejuplādēšanai.  
 
Ja, rodas jautājumi par U-18 vēlēšanām, mēs esam Tavā rīcībā: 
 
 
U18 Federālās zemes koordinācijas centrs Berlīne 
℅ Fonds SPI (Stiftung SPI) Drehscheibe Kinder- und Jugendpolitik 
Katharina Wengenroth, Karin Bremer 
 
Te.  +49 (030) 49 300 194   E-Pasts.  U18-berlin@stiftung-spi.de 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


