
                                                                                                                                                              

 

 

 
 

NACIONĀLAIS JAUNATNES POLITIKAS FORUMS 

 „IEVIRZI LATVIJU!” 
2013.gada 7.-8.NOVEMBRIS 

Viesnīca “Lielupe”, Bulduru prospekts 64/68, Jūrmala  
 

Foruma mērķi: 

- veicināt sadarbību starp jauniešiem, jauniešu nevalstiskajām organizācijām, pašvaldību amatpersonām un to darbiniekiem, kā arī jaunatnes jomā iesaistītām 

un ieinteresētām valsts institūcijām Latvijā;  

- veicināt reģionālo sadarbības tīklu attīstību efektīvai jaunatnes darba īstenošanai; 

- izvērtēt līdzšinējo plānošanas dokumentos noteikto prioritāšu jaunatnes jomā ieviešanu;  

- diskutēt par nākamā plānošanas perioda 2014.-2020.gadam prioritātēm jaunatnes jomā, tostarp par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 
2015.gadā prioritātēm jaunatnes politikas kontekstā;  

- satikties, dalīties pieredzē, diskutēt par jaunatnes jomā aktuālām tēmām, aktīvi līdzdarboties, kā arī interesanti un vērtīgi pavadīt laiku kopā!  

 

DARBA KĀRTĪBA: 

7.NOVEMBRIS 

10:00-
11:00 

Reģistrēšanās & tēja, kafija 

11:00-
11:30 

Foruma atklāšana. Iepazīšanās. 
Piedalās Šveices vēstniecības, Izglītības un zinātnes ministrijas, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, Latvijas prezidentūras Eiropas 
Savienības Padomē sekretariāta, Latvijas Pašvaldību savienības un jauniešu un jauniešu nevalstisko organizāciju pārstāvji. 
 

11:30-
12:30 

“2010.gada Latvijas nacionālā jaunatnes foruma rezultāti un rekomendācijas – realitāte šodien”. Paneļdiskusija. 
Paneļdiskusijas laikā plānots atskatīties uz 2010.gada Latvijas nacionālā jaunatnes foruma rezultātiem, kā arī rekomendāciju ieviešanas progresu, 
izaicinājumiem, kas ietekmējuši rekomendāciju ieviešanu. 
Piedalās Izglītības un zinātnes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras, Latvijas 
Pašvaldību savienības, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, biedrības “Jauniešu konsultācijas” un jauniešu pārstāvji. 
 

 



                                                                                                                                                              

 

 

 

12:30-
14:00 

„Latvijas perspektīva” I  
Tematiskās prezentācijas. Praktiskā darbošanās - "Open space”. 

 
 

Jauniešu centrs 
pašvaldībā – 
kosmoss vai 

rāmis? 

 
 

Jauniešu 
līdzdalības 

formas 
pašvaldībā 

 

 
Internets strādā 

jaunietim vai 
jaunietis 

internetam? 

 
Politikas 

plānošanas 
dokumenti 
darbam ar 
jaunatni 

pašvaldībās 
 

 
Jaunieša 

profils 
pašvaldībā – kā 
iesaistīt visus? 

Starpinstitucio-
nālā sadarbība 

jaunatnes 
darba attīstībai 
– iesaistes un 

atbildības 
līmenis 

 

Jauniešu 
nodarbinātība 
pašvaldībās - 
brīvprātīgais 

darbs, prakses 
vietas, atalgots 

darbs 

 
Jaunatnes 
politikas 

plānošana 
nacionālā 
mērogā 

 

Plānošanas 
dokumentos 

noteikto 
prioritāšu 
jaunatnes 

jomā 
izvērtēšana 

Pašvaldības 
jauniešu centra 

vadlīnijas. 
Aktuālākie Jauniešu 

centru darbības 
virzieni. Labā 

prakse. 

Līdzdalības 
daudzveidība. 

Aktuālākās 
jauniešu 

intereses un 
jauniešu iesaiste. 

Pašvaldības 
atbalsts jauniešu 

iniciatīvām. 

Interneta vides 
saturs. Aktuālākās 

iniciatīvas. 
Kiberdrošība. 
Lietošanas 

prasmes, prasmes 
atrast informāciju. 

Twitterspēks – 
realitāte vai ilūzija? 
Jauniešu paradumi 
interneta lietošanā. 

Ir vai nav? Vai 
saturam seko 

finansējums? Kāda 
ir šo dokumentu 

sasaiste ar citiem 
plānošanas 

dokumentiem?  

Kādi jaunieši 

dzīvo manā 

pašvaldībā, 

mācās manā 

skolā? Vai 

jāiesaista visi? 

Jaunieši ir/nav 

resurss? Kādas ir 

neaktīvo jauniešu 

iesaistes formas? 

Kādas institūcijas 

iesaistās 

jaunatnes 

politikas 

īstenošanā? Kurš 

par ko atbild? Vai 

funkciju 

deliģēšana ir 

realitāte Latvijā? 

Grozījumi 

“Jaunatnes 

likumā” 

Pieejamība 

neformālās 

izglītības 

pasākumiem. 

Formālās izglītības 

(t.sk. profesionālās) 

loma 

nodarbinātības 

veicināšanā. 

Pašvaldību atbalsts 

jaunajiem 

uzņēmējiem. 

Politikas 

plānošanas 

dokumenti. 

Atbildīgo 

institūciju 

savstarpējā 

koordinācija, 

komunikācija ar 

mērķa grupu un 

iesaistītajiem 

jaunatnes darba 

attīstībā. 

Pamatnostādņu 

vidusposma 

izvērtēšana. 

Ieteikumi 

politikas 

veidotājiem. 

Pamatnostādņu 

ietekme uz 

pašvaldību 

darbu. 

14:00-
15:30 

Pusdienas / Sadarbības veidošana 

15:30-
17:00 

„Latvijas perspektīva” II  
Tematiskās prezentācijas. Praktiskā darbošanās - "Open space”. 
 

17:00-
18:00 

Interaktīvā Tējas & Kafijas / Sarunu & Sadarbības pauze 

18:00-
20:00 

Video reklāmu konkursa „Jaunieši var” apbalvošanas pasākums. 
Izglītības un zinātnes ministrija, konkursa dalībnieki, Nacionālā jaunatnes politikas foruma dalībnieki un aicinātie viesi. 
 

 20:00 Vakariņas. 

21:00-
23:00 

 
Vakara neformālās daļas programma: kino, dejas, fotografēšanās, spēles, sarunas… 
 

 

 



                                                                                                                                                              

 

 

8.NOVEMBRIS 

9:00-9:20 Ievads. 
Atskats uz iepriekšējo dienu, šīs dienas kārtība, iekustēšanās jaunai dienai. 

9:20-10:30 Latvija un Eiropas dimensija. Informatīvais bloks. 
Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014 (15 min) 
Atskats uz 2013.gada pasākumiem, plānotie pasākumi 2014.gadā un jauniešu līdzdalības iespējas. 
“Eiropa 2020” stratēģija un jaunatnes politika Latvijā 2014-2020 (15 min) 
Kā Eiropas vienotā politika tiek ieviesta Latvijā? Kādas iespējas tiek piedāvātas jauniešiem? Galvenie problēmjautājumi.  
Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē un jauniešu aspekts (40 min) 
Nacionālās konsultācijas par nākamās ES Padomes prezidentūras trio (Itālija, Latvija, Luksemburga) prioritātēm, t.sk.  prioritāti „Youth 
Empowerment”. Par citiem aktuālākajiem Prezidentūras jautājumiem, pasākumiem jauniešiem un iespēju līdzdarboties. 
 

10:30-11:00 Interaktīvā Tējas & Kafijas / Sarunu & Sadarbības pauze 
 

11:00-12:30 „Eiropas perspektīva” 
Tematiskās prezentācijas. Praktiskā darbošanās - "Open space”. 
Aktuālākās politikas iniciatīvas Eiropā tiks apskatītas Eiropas Jaunatnes darba stratēģijas 8 aspektu griezumā. 

Izglītība 
 

Nodarbinātība 
 

Radošums un 
uzņēmējdarbība 

Veselība un 
sports 

Līdzdalība 
 

Sociālā 
integrācija 

Brīvprātīgais 
darbs 

Jaunatne un 
pasaule 

Neformālās 
izglītības 
atzīšana 

 
Tu esi Balss! 
– praktiskā 

ideju 
darbnīca 

 

“Jauniešu 
garantija” 

 
Jaunatnes 
politikas 

ietekme uz 
ekonomisko 

izaugsmi 
Latvijā 

 

Jauniešu 
ieguvumi 

piedaloties 
starptautiskās 

iniciatīvās Latvijā 
un ārpus Latvijas 

 

Sports un āra 
dzīve kā 
pieeja 

darbam ar 
jaunatni 

 
Eiropas 

pašvaldības 
balva – 

Nominācija  
Veselība un 

sports 

Vote 16 
 

Eiropas 
Parlamenta 
vēlēšanas 

2014 
 

ES 
strukturētais 

dialogs 
(Latvijas 

prezidentūras ES 
Padomē 

prioritātes) 
 

“Youth index” 
iniciatīva 

Sadarbības 
veidošana 
nacionālā 

līmenī 
Eiropas 

Savienības 
prioritāšu 

īstenošanai 
Latvijā 

 

Eiropas 
brīvprātīgas 

darbs – 
ieguvumi un 
zaudējumi 

Starptautiskā 
sadarbība – 

Austrumpartnerības 
bloks, EuroMed 

partnerības, 
Kaukāza regions, 
Ziemeļvalstu un 
Baltijas valstu 

dimensija 

12:30-14:00 Pusdienas / Sadarbības veidošana 

14:00-15:00 Praktiskās darbošanās – "Open space” Kopsavilkums. 
 



                                                                                                                                                              

 

 

15:00-15:30 Finansējums 2014.-2020.gadā jauniešu iniciatīvām un mobilitātei Latvijā un ārpus Latvijas.  
Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta finansējums jaunatnes politikas īstenošanai. 
Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums Latvijā. 
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ iniciatīvas jauniešu mobilitātei. 
 

15:30-16:00 Noslēgums. 
Dalībnieku kopīgā fotografēšanās. Vadlīniju darba ar jaunatni attīstībai turpmākais sagatavošanas un izplatīšanas stāsts. Ceļa maize. 

 

 

Paralēli Foruma norises vietā darbosies: 

 

- Foto stūrītis! – iemūžini sevi un citus un sūti bildes uz ievaupe@gmail.com.  Veidosim Foruma albumu kopā! 

- Resursu punkts! – izvieto līdzi paņemtos materiālus, kas ir Tavā rīcībā un varētu būt noderīgi citiem jauniešiem, jauniešu organizācijām un pašvaldībām. Resursu 
punktā tiks izvietots arī sludinājumu dēlis par aktuāliem piedāvājumiem jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, kur būs  iespēja izvietot arī savu informāciju 
(sludinājuma veidlapiņas būs pieejamas uz vietas pēc noteikta formāta). Iesaisties! Izmanto! 

- Interaktīvais lauks! – ņem līdzi spēles, darbnīcas, aktivitātes, izstādes un aicini citus brīvajos brīžos iesaistīties. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta! Vairāk 
informācijas proj@inbox.lv. 

- Top Filma!  - visa Foruma norises laikā tiks nodrošināta filmēšana, lai pēc Foruma veidotu filmu. Ja redzi videokameru, uzsmaidi! Ja Tevi vēlas intervēt – neatsaki, 
bet dalies un paud savu viedokli! 

- Twitterī ir spēks!  - par aktuālāko pirms un Foruma norises laikā meklē www.twitter.com profilā @Ievirzi. Informācijas izplatīšanai lūgums izmantot #ievirzi 

 

Kontaktinformācija: Inese Šubēvica, Nacionālā foruma koordinatore, tālr. 29209607, e-pasts: proj@inbox.lv. 
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