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Latgales skolēnu pašpārvalžu un to konsultantu forums   

“Skolas parlaments – pilsoniskas sabiedrības pamats” 

2020. gada 21. februāris 
 Daugavpils novada kultūras centrs “Vārpa” (Dobeles iela 30, Daugavpils) 

 

Programma  
10.30 – 
11.00 

Reģistrācija. 
 

11.00 – 
11.20 

Foruma atklāšana  
Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvja uzruna. 
Latgales plānošanas reģiona pārstāvja uzruna. 
Andris Kužnieks - Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā vadītāja p.i. 
Arvīds Kucins – Daugavpils novada domes priekšsēdētājs. 
Andrejs Elksniņš – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs. 
 

 

 

Iepazīstināšana ar foruma norisi, Oskars Zuģickis - moderators 
11:20 – 
11:50 

Aktīva līdzdarbošanās "Skolēnu pašpārvaldes – kas mēs esam un kur 
vēlamies doties?”. Anna Īviņa jaunatnes jomas speciāliste un neformālās 
izglītības apmācību vadītāja. 

11.50 – 
12.15  

Tējas pauze 

12.10 – 
15.25 

Darbs divās grupās: 
Rīkot un/vai piedalīties. Artis Krists Mednis, Nacionālās darba grupas Eiropas 
Jaunatnes dialoga īstenošanai Latvijā loceklis. Latvijas Lauku foruma 
brīvprātīgais. Samanta Berga, aktīva jauniete, Eiropas Solidaritātes brīvprātīgā 
Azerbaidžānā. 
 

Motivācija. Kā sevī radīt vēlmi līdzdarboties? Marika Rudzīte – Griķe, 
uzņēmēja – sociālo un biznesa projektu vadītāja. 
 

Ideālais atbalsts skolēnu pašpārvaldēm. Ar pašvaldību uz “Tu”. Milāna 
Loča, Daugavpils novada jaunatnes projektu koordinatore un Olesja Ņiktina, 
Daugavpils novada domes jaunatnes lietu speciāliste. 
 

Brīvprātīgo darbs. Kristīne Leontjeva, British Council Latvija projekta 
“Darbīgās kopienas” vadītāja.  
 

12.10 – 
15.25 

Jaunietis un tā iespējas Eiropā. Liene Valdmane, Eiropas Kustības Latvijā 
ģenerālsekretāre 
 

Projekti un akcijas – durvis uz rosību. Aivars Bačkurs, Dagdas novada 
Ezernieku pagasta Saietu nama vadītājs. 
 

Mācību uzņēmumi skolā. Ņikita Kazakevičs, LIAA Jelgavas Biznesa 
inkubatora vadītājs. 
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Pašpārvalžu sadarbības iespējas un izaicinājumi. Oskars Zuģickis, Latgales 
plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists.  

 
 
 
 

 

12:10 – 
14:40 

Seminārs skolēnu pašpārvalžu kuratoriem, skolu administrāciju pārstāvjiem un 
jaunatnes lietu speciālistiem. 
 

“Pašpārvalde VS konsultants” vai “Pašpārvalde un konsultants”. 
Pašpārvaldes konsultanta lomas un iespējas – konsultanta sadarbība ar 
pašpārvaldi, pieredzes stāsti un metodes darbam ar pašpārvaldēm. Anna Īviņa, 
Jaunatnes jomas speciāliste un neformālās izglītības apmācību vadītāja. 
 

Eiropas Komisijas piedāvājums skolām. Jeļena Ābola, Eiropas Komisijas 
pārstāvniecība Latvijā Komunikācijas nodaļas vadītāja 
 

Darbīgās kopienas kā atbalsts izaugsmes procesā. Kristīne Leontjeva, 
British Council pārstāvniecības Latvijā projektu koordinatore 
 

MOT - programma skolēniem dzīvotprasmes apguvei. Tās mērķis ir veidot 
stipru jaunatni, lai novērstu bulingu, vardarbību, alkohola un narkotiku lietošanu, 
sociālo atstumtību un no tās izrietošās garīgās veselības problēmas. MOT misija 
ir veidot atvērtāku, pretimnākošāku un drošāku sabiedrību. MOT programmas 
filozofijas pamatā ir 3 universālas cilvēciskās vērtības: Drosme dzīvot, Drosme 
rūpēties, Drosme pateikt “nē”. Ilze Paidere - Staķe, MOT Latvija vadītāja. 
 

 
15:30 

 
Foruma rezultātu apkopojums. 
 

 
 
 
Pasākumu atbalsta: 
 

 

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar rīkotājiem, tālr.: 2 65 65 858! 


