REĢIONĀLAIS FORUMS

„JAUNATNES STRATĒĢIJA PAŠVALDĪBĀS”
2016.gada 12.-13.maijs
Viesu nams “Turbas”, Ikšķiles novads

Ceturtdiena, 12. maijs

9:00 - 10:00

Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, kafijas pauze

10:00 - 10:30

Foruma atklāšana
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras direktore Daina Sproģe
Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta
direktora vietniece jaunatnes jomā Aija Riba
Latvijas Pašvaldību savienība, jaunatnes lietu speciāliste Lelde Vazdiķe

10:30 - 12:00

Darbs ar jaunatni pašvaldībās – mūsdienu situācija un tendences Latvijā
Pētījuma „Darba ar jaunatni situācijas izpēte pašvaldībās un darba ar jaunatni attīstības
modeļu izstrāde” rezultātu prezentācija
Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departaments,
pārvaldes vecākā referente jaunatnes jomā Marika Arkliņa

Politikas plānošanas dokumentu izstrāde pašvaldību jaunatnes politikas jomā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas
departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākais eksperts Andris
Eglītis

12:00 – 12:30

Darba grupas
Tematiskās darbnīcas prasmju attīstīšanai un situācijas apzināšanai
- Starpinstitucionālā sadarbība nacionālajā līmenī darba ar jaunatni plānošanai un
uzlabošanai pašvaldībās
- Starpinstitucionālā sadarbība vietējā līmenī darba ar jaunatni plānošanai un
uzlabošanai pašvaldībās
- Pašvaldības plānošanas dokumentu jaunatnes jomā īstenošana
- Politikas plānošanas dokumentu ieviešanas mehānisms
- Jauniešu līdzdalība lēmumu pieņemšanā pašvaldībās
- Jaunatnes lietu speciālista un jaunatne darbinieka loma efektīva jaunatnes darba
organizēšanā pašvaldībā
- Uz pierādījumiem balstīts darbs ar jaunatni pašvaldībā

12:30 - 14:00
14:00 - 16:00

Pusdienas
Darba grupas
Tematiskās darbnīcas prasmju attīstīšanai un situācijas apzināšanai - turpinājums
No plkst.16:00 pieejama kafija un tēja

16:00 - 18:00

Labā prakse un veiksmīga pieredze darbā ar jaunatni reģionos: plānošana,
ieviešana un ietekme, izvērtēšana
Interaktīva sesija pieredzes apmaiņai
Ogres novada pašvaldība - Rinalds Rudzītis
Talsu novada pašvaldība – Līva Maķe
Gulbenes novada pašvaldība – Anita Birzniece
Jelgavas novada pašvaldība – Kristīne Kode
Jelgavas pilsētas pašvaldība – Jeļena Grīsle
Kaimiņvalsts pašvaldības pieredze – Viļņas pilsētas pašvaldība - Jonas Laniauskas
*Atkārtojas 2 reizes

18:30 - 19:00

Dienas kopsavilkums

19:00 - 20:00

Vakariņas

20:00 - 22:00

Neformāls radošais vakars

Piektdiena, 13. maijs
8:30 – 9:30

Brokastis

9:30 - 10:00

Dienas sākums un dienas programma

10:00 – 10:30

2013.gada Nacionālā jaunatnes politikas foruma rezolūcijas un rekomendāciju
ieviešana – sasniegumi, izaicinājumi

No plkst.11:00 pieejama kafija un tēja
10:30 - 12:30

Darba grupas
Priekšlikumu un ierosinājumi darba ar jaunatni efektivitātes uzlabošanai
pašvaldībās

12:30 - 14:00

Pusdienas

14:00 – 14:30

Darba grupu rezultātu prezentācijas

14:30 – 15:50

Iespējas, atbalsts un resursi attīstībai
Nākamo gadu prioritātes jaunatnes jomā Latvijā un Eiropā – Marika Arkliņa (Izglītības
un zinātnes ministrija)
Palīginstrumenti un rīki darbam ar jaunatni pašvaldībās – Lelde Vazdiķe (Latvijas
Pašvaldību savienība)
Erasmus+ programmas Strukturētā dialoga projekti: jauniešu un jaunatnes politikas
veidotāju tikšanās - Vladislava Šķēle (Jaunatne starptautisko programmu aģentūra)
Projekts „Proti un dari” – Viola Korpa (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra)

15:50 - 16:15

Pašvaldību turpmāka sadarbība un rīcība
Kopīgie un individuālie rīcības plāni

16:15 - 16:30

Foruma izvērtēšana un noslēgums

No 16:30

Neformālas sarunas pie tējas un kafijas. Došanās mājās
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