Reģionālo ekspertu tikšanās un labās prakses vizītes darba kārtība
2017.gada 21. – 22. novembrī, Limbaži
Dalībnieki: Kultūras ministrijas reģionālo ekspertu tīkla romu jautājumos pārstāvji; Limbažu novada
pašvaldības iestāžu pārstāvji, eksperti un romu tautības pārstāvji
1.diena, otrdiena, 21.novembrī
11:00
11:30
12:00
12:15-14:30

Ierašanās viesnīcā Igates pilī – Limbažu novads, Vidrižu pagasts
Ievada informācija no Kultūras ministrijas par projekta aktivitāti pie kafijas
Izbraukšana no Igates pils saskaņā ar brauciena plānotā darba kārtību
Lādezera pamatskolas apmeklējums (Lādezers, Skolas iela 1, Limbažu pagasts)
 Informācija par skolu un īstenotajiem romu izglītības veicināšanas pasākumiem.
 Romu integrācijas pasākumi Lādezera pamatskolā. Tikšanās ar romu skolēniem
un vecākiem.
Ilga Bērziņa, Limbažu sociālā dienesta vadītāja;
Taiga Plitniece, Lādezera pamatskolas direktore;
Sandra Bogdanoviča, Lādezera pamatskolas romu skolotāja palīgs.



Diskusija par romu iekļaušanos sabiedrībā un integrācijas pasākumiem
pašvaldībās ar nelielo romu iedzīvotāju skaitu
Vada moderatore eksperte Kristīne Liepiņa
Skolēnu koncerts.

14:30–15:30
15:30 –16:30

Pusdienas kafejnīcā “Kļava” (Lauku iela 1, Limbaži)
Limbažu bērnu un jauniešu centra apmeklējums (Rīgas iela 19, Limbaži)
Ilze Žūriņa – Davidčuka, direktore

16:30- 17:30
17:30

Neformāls kultūras pasākums: Limbažu muzeja apmeklējums

9:30
10:00 –11:00

Izbraukšana no Igates pils uz Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolu
Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas apmeklējums
 Diskusija par romu integrācijas pieredzi vietējā līmenī un citās Limbažu novada
pilsētās
 Tikšanās ar Viļķenes romu skolēniem un to vecākiem.
Pusdienas kafejnīcā “Kļava” (Lauku iela 1, Limbaži, Limbažu pilsēta)
Reģionālo ekspertu tikšanās Limbažu novada pašvaldībā (Rīgas iela 16, Limbaži)

12:00 –13:00
13:10 –16:00

Atgriešanās Igates pilī.
2.diena, trešdiena, 22.novembrī

Diskusijas turpinājums par romu iekļaušanos sabiedrībā un integrācijas pasākumiem
pašvaldībās ar nelielo romu iedzīvotāju skaitu
Vada moderatore eksperte Kristīne Liepiņa

Šīs pasākums ir īstenots projekta „Latvijas romu platforma II: dialogs, līdzdalība un savstarpēja mācīšanās”
ietvaros” (līgums nr.763963-NRP2-LV) ar Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība
2014 – 2020” finansiālo atbalstu. Par pasākuma saturu atbild Kultūras ministrija un tajā nav atspoguļots Eiropas
Komisijas viedoklis.

