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Answers (in form of recommendations) to the SD IV cycle guiding
questions below are result of the Structured Dialogue local, regional
and national consultation events in Latvia.
Recommendations on national and local level are reflecting
national situation and should be foreseen in the Latvian reality.
However, any of those recommendations might be discussed on
European level with representatives from other member states to
see the relevance in realities of other countries.

Zemāk redzamās atbildes (rekomendāciju formā) uz Strukturētā
dialoga 4.cikla diskusiju jautājumiem ir Latvijas Strukturētā dialoga
vietējo, regional un nacionālo konsultāciju pasākumu rezultāts.
Nacionālā un vietējā līmeņa rekomendācijas atspoguļo nacionālo
situāciju un tās ir skatāmas Latvijas realitātē. Katra no šīm
rekomendācijām var tiks diskutēta ar citu dalībvalstu pārstāvjiem
Eiropas līmenī, lai apskatītu to atbilstību citu valstu realitātēs.

What should be done to stimulate a culture of political
participation in all aspects of education?

Kas būtu jādara visos iespējamos izglītības veidos, lai
veicinātupolitisko līdzdalību?

European Commission should foster development of innovative and Eiropas Komisijai jāsekmē inovatīvas un uz Eiropas vērtībām
European value orientated generation of educators by financing and orientētas izglītotāju paaudzes veidošanos, finansējot un
promoting innovative training programmes for educators.
popularizējot innovatīvas izglītotāju mācību programmas.
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Ministry of Science and Education of Republic of Latvia and local
municipalities should promote implementation of practical
methodology (e.g. visits of professionals in schools, field trips, case
studies on the ground etc.) within educational process about
political participation topics.

Izglītības un Zinātnes ministrijai un pašvaldībām jāsekmē
praktisko metožu (piemēram, profesionāļu vizītes mācību stundās,
praktiskās eskursijas, piemēru iepazīšana / izpēte darbības vietā
u.c.) pielietošanu mācību procesā par politiskās līdzdalības tēmām.

What should be done to increase trust and
understanding between young people and decisionmakers, empowering both to better work with each
other?

Kas būtu jādara, lai veicinātu uzticību un sapratni starp
jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, kā arī uzlabotu abu
iesaistīto pušu savstarpējās sadarbības kvalitāti?

Decision makers on all levels (European, national and local)
should introduce young people to decisionmaking routine through
organising open office days and job shadowing accessible for all
young people.

Lēmumu pieņēmējiem visos līmeņos (Eiropas, nacionālajā un
vietējā) ir jāiepazīstina jaunieši ar lēmumu pieņemšanas procesu,
organizējot atvērtās durvju dienas un ēnošanas, kas pieejamas
visiem jauniešiem.

Ministry of Science and Education of Republic of Latvia should
foster understanding and competences for cooperation between
young people and decision makers by allocating funding for
development and implementation of non-formal education
programmes on political participation.

Izglītības un Zinātnes ministrijai jāveicina izpratne un
kompetences jauniešu un lēmumu pieņēmēju abpusējai sadarbībai,
piešķot finansējumu neformālās izglītības apmācību programmu
izstrādei un īstenošanai par politisko līdzdalību.

Local municipalities should guarantee participation of young
people living in villages / rural areas in political participation events
by providing their mobility possibilities (transportation).

Novadu pašvaldībām jāgarantē pagastu jauniešu piedalīšanās
politiskās līdzdalības pasākumos, nodrošinot viņu mobilitāti
(transportu).

How should young people and youth organisations be fully
involved in shaping policies together with decision-makers?

Kas būtu jādara, lai jaunieši un jauniešu organizācijas
kopā ar lēmumu pieņēmējiem (valsts, pašvaldību
amatpersonas)
pilnvērtīgi
iesaistītos
lēmumu
pieņemšanas procesos?
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European Commission should determinate that EU member states
provide funding for administrative support and activities in middleterm (at least 3 years) for national youth organisations and
organisations working with young people, as well funding for local
and regional level youth NGOs for participation platform
development in municipalities.

Eiropas Komisijai jānosaka, ka ES dalībvalstis nodrošina
finansējumu administratīvajam atbalstam un aktivitātēm vidējā
termiņā (vismaz 3 gadi) nacionāla mēroga jaunatnes organizācijām
un organizācijām, kuras strādā ar jauniešiem, kā arī finansējumu
vietēja un reģionāla līmeņa jauniešu NVO līdzdalības platformu
veidošanai pašvaldībās.

European Commission in cooperation with European Youth Forum,
National Youth Councils and ministries responsible for youth
should make interested, inform and empower young people and
youth organisations to get involved in decision making processes
by establishing movement of "good will ambassadors" for youth
participation.

Eiropas Komisijai, sadarbībā ar Eiropas Jaunatnes forumu,
nacionālajām jaunatnes padomēm un ES valstu par jaunatni
atbildīgajām ministrijām jāinfomē, jāieinteresē un jāiedrošina
jaunieši un jauniešu organizācijas iesaistīties lēmumu pieņemšanas
procesos, izveidojot jauniešu līdzdalības "labas gribas vēstnieku"
kustību.

Local municipalities should create or renew strategy for youth
policy on local level and involve young people in decision making
process. This should be done in cooperation with youth organisations
and organisations working with young people and based on
evaluation of local youth policy implementation.

Pašvaldībām jāveido vai jāatjauno vietēja līmeņa jaunatnes
politikas stratēģija un jāiesaista jauniešus lēmumu pieņemšanā. Tam
jānotiek sadarbībā ar jauniešu organizācijām un organizācijām, kas
veic darbu ar jaunatni un balstoties uz vietējās jaunatnes politikas
īstenošanas izvērtējumu.

How can youth work empower young people for political
participation?

Kā darbs ar jaunatni var veicināt jauniešu politisko
līdzdalību?

European Commission should establish a support program for
national networks in EU member states, which supports creation of
national youth participation plan and implementation of activities
for young people's political participation at the local, regional and
national level.

Eiropas Komisijai jāizveido atbalsta programma nacionāla mēroga
sadarbības tīkliem ES dalībvalstīs, kuru ietvaros tiek veidots vienots
jauniešu līdzdalības aktivitāšu plāns un īstenotas jauniešu politiskās
līdzdalības aktivitātes vietējā, reģionālā un nacionālā mērogā.

Saeima (National Parliament of Latvia) should determinate
within the Youth Law that until 2020 each municipality has to

Saeimai jaunatnes likumā jānosaka, ka katrā pašvaldībā, līdz 2020
gadam ir obligāti jāizveido jauniešu centrs, kura mērķis ir veicināt
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establish a youth center aiming to promote youth initiatives and
participation in decision-making and public life.

pašvaldība jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un
sabiedriskajā dzīvē.

Local municipalities should create system (finances, human
resources and methodology) for detached youth work in order to
involve youngsters into regular and participation activities that are
acceptable and understandable for them.

Pašvaldībām jāveido ielu jaunatnes darba sistēmu, kas sevī ietver
cilvēku un finanšu resursus un metodoloģiju, ar mērķi iesaistīt
jauniešus regulārās un reālās līdzdalības aktivitātēs jauniešiem
saistošā un saprotamā veidā.

Local municipalities should develop middle-term strategy for youth
policy development or include youth policy dimension into municipal
development strategy, ensuring planned activities for youth political
participation.

Pašvaldībām jāizstrādā vidēja termiņa stratēģija jaunatnes
politikas attīstībai vai pašvaldības attīstības stratēģijā jāiekļauj
jaunatnes politikas dimensija, nodrošinot jaunatnes politiskās
līdzdalības aktivitāšu plānošanu.

How should young people from all backgrounds be informed,
empowered, and engaged to take part in political and
democratic processes, and how should new and alternative
technologies and tools be used for this?

Kā jauniešus ar atšķirīgām pieredzēm un zināšanām
vajadzētu informēt, iedrošināt un motivēt iesaistīties
politiskos un demokrātiskos procesos, un kā jaunās un
alternatīvās tehnoloģijas un rīki var tikt izmantotas
šiem procesiem?

European Commission in EU member states should foster
development of digital applications about all level political
participation opportunities for young people. Applications has to has
to provide information about events and opportunities, as well as
has to provide communication opportunities between young people
and different level decision makers, in a way and language suitable
and understandable for young people.

Eiropas Komisijai jāveicina ES dalībvalstīs digitālu
lietotņu/aplikāciju izveide par visu līmeņu politiskās līdzdalības
iespējām jauniešiem. Lietotnēs/aplikācijās jābūt pieejamai
informācijai par pasākumiem un iespējām, kā arī jānodrošina
jauniešu un dažādu līmeņu lēmumu pieņēmēju savstarpējās
komunikācijas iespēju jauniešiem saprotamā veidā un valodā.

Responsible institutions of EU member states (ministries, public
media, media policy makers) in cooperation with national youth
councils and youth NGOs have to promote media content on topics
related to youth political participation in formats attractive for

ES dalībvalstu atbildīgajām institūcijām (ministrijām,
sabiedriskajiem medijiem, par mediju politiku atbildīgajām
institūcijām), sadarbībā ar nacionālajām jaunatnes padomēm un
jauniešu NVO, jāveicina ar jauniešu politisko līdzdalību saistītu tēmu
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young people (understandable language, up-to-date content, best
practice stories, youth-to-youth approach, youth accessible
broadcasting format and time etc.).

iekļaušanu mediju telpas saturā jauniešiem saistošā formātā
(saprotama valoda, mūsdienīgums, labās prakses piemēri, pieeja
jaunietis-jaunietim, jauniešiem pieejams formāts un raidlaiks u.c.).
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