
	  

Metodiskā tikšanās ar jaunatnes lietu speciālistiem 
un jauniešu centru vadītājiem 

	  

Laiks: 2013. gada 27. marts, no plkst. 10.30 līdz 15.30. 
 
Vieta: Izglītības un zinātnes ministrijas Lielā zāle, Vaļņu ielā 2, Rīgā. 
 
Mērķis: sniegt informāciju par aktualitātēm jaunatnes politikas nozarē. 
 
Reģistrācija: no plkst. 10.00 
 

Darba programma 
 

10.30 Atklāšanas vārdi  
Sporta un jaunatnes departamenta 
direktore, valsts sekretāra vietniece 
Ulrika Auniņa-Naumova  

Informatīvā daļa 
10.35 Aktualitātes darbā ar jaunatni pašvaldībās 

2013. gadā 
Sporta un jaunatnes departamenta 
direktora vietniece jaunatnes 
jomā Diāna Sīmansone  

11.00 Īrijas-Lietuvas-Grieķijas prezidentūras 
prioritātes jaunatnes jomā. Strukturētā 
dialoga rezultāti 

Latvijas Jaunatnes padomes 
pārstāve Laura Zvejniece 

11.15 Par aktualitātēm un iespējām 2013. gadā 
ES programmā „Jaunatne darbībā” 

 „Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra”, Rasa 
Lazdiņa 

11.30 Par plānotajām aktivitātēm 2013. gadā 
Latvijas-Šveices sadarbības programmā 

„Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra”, Aija Riba 

11.45  Aktualitātes skolēnu pašpārvalžu darbībā Valsts izglītības satura centra 
Interešu izglītības un 
tālākizglītības departamenta 
vecākā referente Evija Pelša 

12.00 Starptautiskā jauniešu pašaudzināšanas 
programma AWARD kā neformālās 
izglītības metode un jauniešu sociālās 
iekļaušanas līdzeklis 

Valsts izglītības satura centra 
Interešu izglītības un 
tālākizglītības departamenta 
vecākā referente Dita Bētere 

12.20 Sabiedrības integrācijas fonda atbalsts 
jauniešu iniciatīvām 

Sabiedrības integrācijas fonda 
direktore Aija Bauere 

12.40 Jauniešu veselības veicināšanas atbalsts 
pašvaldībās 
 

Veselības ministrijas Veselības 
veicināšanas nodaļas vecākā 
referente  Sanita Kukliča 



 
Informācija par veselības veicināšanas 
spēli „Izpīpē spēli” 

 
Latvijas Skautu un gaidu 
centrālās organizācijas pārstāvis 
Mārtiņš Spriņģis 

13.00 Eiropas Pilsoņu gads Latvijā un ES –
mērķi un iespējas 

Eiropas Kustības Latvijā 
prezidents, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejas 
(EESK) loceklis, Eiropas Pilsoņu 
gada prezidents EESK Andris 
Gobiņš 
 
Kultūras ministrijas Sabiedrības 
integrācijas departamenta 
Sabiedrības integrācijas un 
pilsoniskās sabiedrības attīstības 
nodaļas vadītāja Anita 
Kleinberga 

13.30 Kafijas pauze, neformālas sarunas 
Interaktīvā un pieredzes apmaiņas daļa 

14.30 Kas katram bērnam jāzina par drošību 
internetā, un kā mēs varam palīdzēt? 

„Net-Safe Latvia” Drošāka 
interneta centra vadītāja Maija 
Katkovska 

14.40 ES Mūžizglītības programmas projekta 
„Integrēta neformālās izglītības rezultātu 
atzīšanas sistēma: nacionālā sadarbības 
tīkla izveide” īstenošana 

Val-Net projekta vadītāja Vita 
Žunda 

14.50 Informācija par kampaņas organizēšanu 
jauniešiem par iespējām lietderīgi pavadīt 
brīvo laiku ārpus formālās izglītības 
sistēmas 

Komunikācijas aģentūras 
pārstāve Ieva Aile 

15.10 Jautājumi un atbildes 
15.30 Noslēgums  

	  


