
 

STRUKTURĒTĀ DIALOGA V CIKLA 
NACIONĀLĀ KONFERENCE 2016 

22.-23.09.2016.,  Jelgavā 
Jelgavas tehnikums, Pulkveža O.Kalpaka iela 37 

Pasākumā aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, jaunatnes darbā 
iesaistītie, nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvji, pašvaldību un Saeimas 
deputāti, valsts pārvaldes iestāžu darbinieki. 

Pasākuma mērķis ir veicināt dialogu starp jauniešiem un politikas veidotājiem un 
īstenotājiem jauniešiem aktuālos jautājumos. Strukturētā Dialoga V cikla tēma Eiropā ir 
“Veicināt visu jauniešu iesaisti dažādā, vienotā un iekļaujošā Eiropā” ar moto “Gatavi 
dzīvei, gatavi sabiedrībai”. 

Pasākuma organizatori sedz ēdināšanas, izmitināšanas izmaksas un ar programmas 
nodrošināšanu saistītās izmaksas. Dalībniekiem ir jāsedz transporta izmaksas nokļūšanai 
uz/no pasākuma norises vietu.  

Pieteikšanās konferencei: līdz 5.septembrim, aizpildot anketu: ej.uz/SDNAC 

Ceturtdiena, 22.09.2016. 
Līdz 11:00  Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, rīta tējas/kafijas pauze 
11:00  Atklāšana (Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas  Jaunatnes padome) 
11:30  Strukturētā dialoga 2016 nacionālais ziņojums (E.Anškens) 
12:00  Strukturētā Dialoga aktivitātes reģionos – foto atskats 
13:00  Pusdienas 
14:00 Darbs grupās - rekomendāciju izstrāde nacionālajam un Eiropas līmenim par 

Strukturētā dialoga Eiropā konsultāciju jautājumiem 
17:00  Tējas/Kafijas pauze  
17:30  Jelgava – Jauniešu galvaspilsēta 2016 
19:00  Pikniks Strukturētā Dialoga vēstnieku stilā, Neformāls vakara pasākums 
21.30  Atgriešanās pasākuma norises vietā 

Piektdiena, 23.09.2016. 
9:00   Brokastis 
10:00  Darba grupu rekomendāciju prezentācija (Evija Rudzīte) 
10:30   Diskusija par rekomendācijām, rekomendāciju apstiprināšana un 

http://ej.uz/SDNAC


  rekomendāciju tālāka virzība – darbs grupās (integrēta pauze) 
12:30  Rekomendāciju apstiprināšana (Latvijas delegācijas Eiropas konferencē 
pārstāvji) 
13.00  Jaunatnes politikas iniciatīvas un valsts atbalsts darbam ar  
  jaunatni 2017.gadā (Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis) 
13:30   Konferences noslēgums 
14:00   Pusdienas 
  
Papildus informācija:  ljp@ljp.lv, Tālr.Nr. 29209607 

Paralēli  Konferences norises vietā darbosies: 
 ⁃ Foto stūrītis! – iemūžini sevi un citus un sūti bildes uz brojs@ljp.lv. Veidosim         

Konferences albumu kopā! 
 ⁃ Resursu punkts! – izvieto līdzi paņemtos materiālus, kas ir Tavā rīcībā un varētu         

būt noderīgi citiem jauniešiem, jauniešu organizācijām, pašvaldībām un valsts 
institūcijām. Resursu punktā tiks izvietots arī sludinājumu dēlis par aktuāliem 
piedāvājumiem jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem un jaunatnes politikas 
veidotājiem, kur būs iespēja izvietot arī savu informāciju . Iesaisties! Izmanto! 

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

 ⁃ Sociālie tīkli kā atbalsts!  - par aktuālāko pirms un Konferences norises laikā         
meklē www.twitter.com profilā @LJP_lv, Facebook lapā @Latvijas Jaunatnes 
padome un informācijas izplatīšanai aicinām izmantot  #Invest InYouth 
#StrukturetaisD 

           Projektu īsteno biedrība “Latvijas Jaunatnes padome” sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju Eiropas 
Savienības neformālās, izglītības programmas Erasmus+ finansētā projekta “Strukturētā dialoga īstenošana 
Nīderlandes, Slovākijas un Maltas prezidentūras Eiropas Savienības padomē” ietvaros. Projektu līdzfinansē 
Eiropas Komisija. 
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