STRUKTURĒTĀ DIALOGA IV CIKLA
NOSLĒGUMA KONFERENCE
29.-31.10.2015.
Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums, Nīcgales iela 26, Rīga
Konference ir noslēguma pasākums Strukturētā dialoga IV cikla aktivitātēm Latvijā, kura galvenā tēma ir
jauniešu iespēju veicināšana politiskai līdzdalībai. Konferences mērķis ir izstrādāt rīcību priekšlikumus
ES jaunatnes konferences rekomendāciju ieviešanai Latvijā jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai.
Konferencē būs iespēja iepazīties ar IV cikla ieviešanu Latvijā, citu valstu pieredzi un pētījuma par jauniešu
politisko līdzdalību Latvijā rezultātiem, kā arī aktuālākajiem pasākumiem Latvijā 2015-2016.gadā jaunatnes
politikas jomā.
Konferencē aicināti piedalīties lēmumu pieņēmēji (pašvaldību pārstāvji (deputāti, darbinieki), Saeimas
deputāti, ministriju pārstāvji, plānošanas reģionu pārstāvji u.c.), jaunieši, jaunatnes darbinieki,
nevalstisko organizāciju pārstāvji, jaunatnes darba pētnieki u.c. interesenti.
Dalība konferencē ir bez maksas. Dalībniekiem tiks nodrošināta ēdināšana, konferences materiāli un
nepieciešamības gadījumā nakšņošana. Konferences dalībniekiem pašiem jāsedz ceļa izdevumi
nokļūšanai uz/no konferences norises vietu.
Konferenci organizē Latvijas Jaunatnes padome (LJP) Strukturētā dialoga pasākumu ietvaros, kas notiek ar
iropas Savienības neformālās izglītības programmas rasmus , iropas Komisijas un Izglītības un zinātnes
ministrijas finansiālu atbalstu.
Strukturētais dialogs ir process, kas jauniešiem, politikas
veidotājiem un īstenotājiem sniedz iespēju aktualizēt
jaunatnes politikas problēmjautājumus vietējā, nacionālā un
iropas līmenī.
Vairāk par Strukturēto dialogu: www.ljp.lv
Papildus informācija par konferenci:
Vilis Brūveris, Latvijas Jaunatnes padomes Starptautiskās
programmas direktors, 26132223, dialogs@ljp.lv

Konference tiek organizēta un finansēta projekta “Strukturētā dialoga īstenošana Itālijas, Latvijas un Luksemburgas prezidentūras Eiropas
Savienības padomē” un projekta “Strukturētā dialoga nacionālā darba grupa – jaunatne” ietvaros, ar Eiropas Komisijas, Izglītības un
zinātnes ministrijas un Eiropas Savienības programmas Erasmus+ finansiālu atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un
Eiropas Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
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Ceturtdiena, 29.10.2015.
9:00 - 11:00

Dalībnieku ierašanās, Reģistrācija

11:00 - 11:30

Atklāšana
Latvijas Jaunatnes padomes prezidents Emīls Anškens
Saeimas deputāts, Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs Edvards Smiltēns
(tbc)
Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora
vietniece jaunatnes jomā Sanda Brūna

11:30 - 12:00

Strukturētā dialoga IV cikls Eiropā un Latvijā
Latvijas Jaunatnes padomes Starptautiskās programmas direktors Vilis Brūveris

12:00 - 12:30

Jauniešu politiskā līdzdalība Latvijā
Latvijas jaunatnes padomes pētījuma līdzautore asoc.prof. Anda Laķe

12:30 - 13:00

Ekspertu diskusija par jauniešu politisko līdzdalību
Pētniece, asoc.prof. Anda Laķe
Saeimas deputāts, IZM parlamentārais sekretārs Edvards Smiltēns (tbc)
Latvijas Jaunatnes padomes prezidents Emīls Anškens
ES jaunatnes konferences dalībniece Madara Lamberte

13:00 - 14:30

Pusdienas

14:30 - 16:00

Jauniešu politiskā līdzdalība kaimiņvalstīs
Lietuvas jaunatnes padomes pārstāve Elena Sinkeviciute
Zviedrijas jaunatnes padomes pārstāvis Per Markus Risman
Somijas jaunatnes padomes pārstāve Iina Sovari

16:00 - 18:00

Darbs grupās
Situācijas apzināšana pašvaldībās un valstī saistībā ar izstrādātajām rekomendācijām
Rekomendāciju īstenošanas labās prakses piemēru apzināšana

18:00 - 19:00

Vakariņas

20.00 - 22:00

Neformāls vakara pasākums “Dziesmu kaujas”

Konference tiek organizēta un finansēta projekta “Strukturētā dialoga īstenošana Itālijas, Latvijas un Luksemburgas prezidentūras Eiropas
Savienības padomē” un projekta “Strukturētā dialoga nacionālā darba grupa – jaunatne” ietvaros, ar Eiropas Komisijas, Izglītības un
zinātnes ministrijas un Eiropas Savienības programmas Erasmus+ finansiālu atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un
Eiropas Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
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Piektdiena, 30.10.2015.
9:00 – 9:45

Brokastis

10:00 - 13:00

Darbs grupās
Rekomendāciju īstenošanas iespējas Latvijā - rīcību priekšlikumu izstrāde

13:00

Pusdienas

14:30 - 15:00

Rekomendāciju īstenošanas rīcību priekšlikumu prezentācija
Piedalās nacionālā un vietējā līmeņa lēmumu pieņēmēji

15:00 - 16:00

Atvērtā sarunu telpa ar lēmumu pieņēmējiem
Diskusijas grupās ar nacionālā un vietējā līmeņa lēmumu pieņēmējiem

16:00 - 16:30

Kafijas pauze

16:30 – 17.30

Lēmumu pieņēmēju diskusija

17:30 - 18:00

Rekomendāciju īstenošanas iespējas - kopsavilkums

18:00 - 19:00

Vakariņas

20.00 - 22:00

Neformāls vakara pasākums “Danču danči”

Konference tiek organizēta un finansēta projekta “Strukturētā dialoga īstenošana Itālijas, Latvijas un Luksemburgas prezidentūras Eiropas
Savienības padomē” un projekta “Strukturētā dialoga nacionālā darba grupa – jaunatne” ietvaros, ar Eiropas Komisijas, Izglītības un
zinātnes ministrijas un Eiropas Savienības programmas Erasmus+ finansiālu atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un
Eiropas Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
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Sestdiena, 31.10.2015.
9:00 - 9:45

Brokastis

10:00 - 11:00

Konferences rezultātu kopsavilkums
Latvijas Jaunatnes padomes Starptautiskās programmas direktors Vilis Brūveris

11:00 - 11:30

Strukturētā dialoga V cikls
Strukturētā dialoga 5.cikla vadības komitejas pārstāve, Nīderlandes jaunatnes
padomes pārstāve Sjoukje van Oosterhout

11:30 - 12:00

Līdzdalības pasākumi jaunatnes jomā 2015. un 2016.gadā
Latvijas Jaunatnes padomes izpilddirektore Inese Šubēvica

12:00 - 13:00

Konferences noslēgums
Eiropas Jaunatnes foruma valdes locekle Berenice Jond
Latvijas Jaunatnes padomes prezidents Emīls Anškens
Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta
direktora vietniece jaunatnes jomā Sanda Brūna

13:00 - 14:00

Pusdienas

No 14:00

Došanās mājup

Konference tiek organizēta un finansēta projekta “Strukturētā dialoga īstenošana Itālijas, Latvijas un Luksemburgas prezidentūras Eiropas
Savienības padomē” un projekta “Strukturētā dialoga nacionālā darba grupa – jaunatne” ietvaros, ar Eiropas Komisijas, Izglītības un
zinātnes ministrijas un Eiropas Savienības programmas Erasmus+ finansiālu atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un
Eiropas Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

