
 
 

TIEŠSAISTES JAUNIEŠU FORUMS  
“KĀP-NES”  

 
2021. gada 12. novembrī no plkst. 14:00 līdz 18:00, izmantojot Zoom platformu  

 
 

Moderatori: Ieva Johansson, Vilis Brūveris  

14:00 – 14:10 Foruma tehniskais ievads, instruktāža  

14:10 – 14:30 

Foruma atklāšana 

Biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DVNVOC) koordinatora Oskara Zuģicka 

sveiciens dalībniekiem  

Daugavpils domes priekšsēdētāja Andreja Elksniņa uzruna 

Augšdaugavas novada domes priekšsēdētāja Arvīda Kucina uzruna 

14:30 – 15:00  Dalībnieku iepazīšanās un spēka resursu atklāšana 

15:00 – 15:20  
Līdzdalības pieeja pārvaldībā, sadarbībā un ieradumos, Skandināvija - Latvija  

Prezentē Henric Johansson (izaugsmes platforma MeYou.One) (ar latviešu valodas tulkojumu) 

15:20 – 16:20  
Darbs VIP istabās - Reģiona resursu karte jauniešu līdzdalībai 

Prezentācijas un komentāri, papildinājumi  

16:20 – 16:35  
Izklaidējošs pārtraukums 

Iespēja izskriet apli, pagatavot kafiju un paklausīties iedvesmojošus “life-hack” ēterā 

16:35 – 16:55 
Latvijas Līdzdalības profils. Latvijas pieredzes un veiksmes stāsti. 

Prezentē Vilis Brūveris, Līdzdalības eksperts, projekta TuEsi.LV vadītājs  

16:55 – 17:15 

DARBA GRUPAS  

A. Mindset for cooperation and NewNormal Models (Domāšanas veids sadarbībai 

un jauniešu pieejas modeļi līdzdalībai). Darba grupa angļu valodā. 

Moderē Henric Johansson.  

B. Brīvprātīgais darbs - veiksmes atslēga jauniešu iesaistei un karjeras sākumam 

Moderē jauniešu biedrību vadītāji Jorens Dobkevičs (biedrība “NEW EAST”) un Jekaterīna 

Smirnova (biedrība “Apelsīns”) 

C. Projekti un iniciatīvas - jauniešu kopienu, NVO mehānismi un resursi ideju 

īstenošanai 

Moderē Oskars Zuģickis (DNVOAC) un Aivars Bačkurs (jauniešu biedrība “Dagne”) 

D. Sadarbība un komunikācija - jauniešu un lēmumu pieņēmēju savstarpējā 

sinerģija un rīcība 

Moderē Ieva Johansson 

E. VIP jaunieši un viņu struktūras (skolēnu pašpārvaldes un jauniešu domes) – 

Inovācijas jaunajā laikmetā 

Moderē Vilis Brūveris (TuEsi.LV)   



 

17:15 – 17:35 Darba grupu prezentācijas  

17:35 – 17:45 Vienojošais Eksperiments “Brīvā mute” 

17:45 – 17:55  Izvērtējums un rīcības soļu definēšana 

17:55 – 18:00  Foruma noslēgums   

 

Pasākums norisinās projekta “Kompleksi pasākumi Latgales reģiona iedzīvotāju pilsoniskās aktivitātes 

veicināšanai” (Nr. 2021/LV/NVOF/MAC/049) ietvaros, ko  finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no 

Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.  

 


