Noskaidroti konkursa "Labākais darbā ar jaunatni 2018"
Supermena ieguvēji!
7.decembrī, cauri putenim, labākie darbā ar jaunatni mēroja ceļu uz Madonu, kur kultūras namā
tika nosaukti uzvarētāji konkursā "Labākais darbā ar jaunatni 2018".

Labākie darbā ar jaunatni 2018 ir:
Nominācijā „'Darbīgākais jauniešu centrs (2017.-2018.gadā)”:
Tukuma Jauniešu centrs
Nominācija „Straujākais lēciens darba ar jaunatni attīstībai pašvaldībā”:
Siguldas novada pašvaldība
Nominācija „Darba ar jaunatni tradīcijām bagātākā pašvaldība”:
Jelgavas pilsēta
Nominācija „Inovatīvākā pašvaldība darba ar jaunatni attīstībai vietējā līmenī”:
Ikšķiles novada pašvaldība
Nominācija „Darbīgākā jaunatnes organizācija, biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar
jaunatni līdzdalības veicināšanai jauniešu vidū”:
Valmieras novada fonds
Nominācija „Aktīvākā jaunatnes organizācija, biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar
jaunatni nacionālā mērogā”:
Latvijas Mazpulki - Latvian 4H
Nominācija „Uzlecošais jaunatnes darbinieks”:
Jurgita Bareika
Nominācijā „Aktīvākais jaunatnes darbinieks (2017.-2018.gadā)”:
Ieva Ozoliņa
Nominācija „Pieredzes bagātākais jaunatnes darbinieks”:
Jeļena Grīsle
Paldies ik katram par ieguldījumu darba ar jaunatni attīstībā!

Skauti un gaidas – miera idejas vēstneši
Decembrī cauri visai Eiropai ceļo “Miera gaisma no Betlēmes”, kad skauti un gaidas uz valstu
robežām viens otram nodod simbolisku “Miera gaismu” ar svecītes liesmiņām. Šī gada 19.
decembrī Latvijas skauti un gaidas to saņems no Lietuvas skautiem, kuri to saņēmuši no Polijas
un Austrijas skautiem un gaidām.
Akciju „Miera gaisma no Betlēmes” 1986. gadā aizsāka Austrijas radio ziņu aģentūra, un tā bija
daļa no labdarības pasākuma bērniem ar īpašām vajadzībām un sociāli maznodrošinātajiem
cilvēkiem. Akcijas mērķis ir nodot draudzības un miera vēstījumu pēc iespējas plašākam cilvēku
lokam, kas mudina ikvienu, īpaši skautus un gaidas, veicināt mieru un draudzību apkārtējā
sabiedrībā. Papildus informācija par akciju un tās pasākumiem visā Latvijā meklēšeit.

MAZPULCĒNI APBALVOTI PAR DALĪBU KONKURSĀ
"LATVIEŠU KARAVĪRS LAIKMETU GRIEŽOS"!
Piektdien, 14.12.18., Aizsardzības ministrijā notika mazpulcēnu apbalvošana par dalību konkursā
"Latviešu karavīrs laikmetu griežos", kuru organizēja biedrība ''Latvijas ģenerāļu klubs'' sadarbībā
ar Jaunsardzes un informācijas centru un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.

Apbalvoti tika mazpulcēni un viņu darbu vadītāji no Daugmales mazpulka "Dzirkstelīte", 196.
Bejas mazpulka un no Sējas mazpulka. Pateicības saņems arī mazpulcēni no 477. Nautrēnu
mazpulka un 286. Bārbeles mazpulka, kā arī 29. Ziemeru mazpulka vadītājs.
Īpašu apbalvojumu no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem - ekskursijas uz Ādažu militāro bāzi
un uz Lielvārdes lidlauku, saņēma Sējas mazpulks un Daugmales mazpulks "Dzirkstelīte".

Ir noskaidroti pirmie programmas „Eiropas Solidaritātes
korpuss” projektu īstenotāji
Ceturtdien, 13. decembrī Eiropas Savienības Mājā (Aspazijas bulvārī 28, Rīgā) Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūra (JSPA) svinīgi sveica pirmās programmas „Eiropas
Solidaritātes korpuss” apstiprināto projektu organizācijas.
Pirmie, kas uzsāks programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ieviešanu Latvijā:
1. „Eiropas Solidaritātes korpuss” projekta veida Brīvprātīgais darbs īstenotāji: jauniešu
organizācija "Ligzda".
2. „Eiropas Solidaritātes korpuss” projekta veida Solidaritātes projekti īstenotāji: biedrība „Dabas
Sporta Zāle”.
3. „Eiropas Solidaritātes korpuss” projekta veida Darba projekti īstenotāji: sociālais uzņēmums
„Visas iespējas”.
Pasākumā piedalījās un organizācijas sveica Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra
vietniece, Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore Gunta Arāja.
“Esam gandarīti, ka jau pirmajā programmas ieviešanas gadā interese par ES programmu
“Eiropas Solidaritātes korpuss” ir salīdzinoši liela. 2018. gadā notika tikai viens projektu konkurss
un Latvijā jau ir iesniegti 44 projektu pieteikumi. Apstiprināti ir 27 projekti. Programma ir nozīmīga
ar to, ka papildus brīvprātīgā darba projektiem atbalsta jaunas aktivitātes. Piemēram, darba
projektu ietvaros – Latvijas jauniešu nodarbinātību Latvijas uzņēmumos, kas sekmēs neformālās
izglītības un darba devēju sadarbību,” stāsta Gunta Arāja, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts
sekretāra vietniece, Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore. Papildus informācija.

Pirmais 2019. gada programmas "Erasmus+: Jaunatne
darbībā" konkurss
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk - aģentūra) izsludina programmas
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” pirmo 2019. gada projektu konkursu. Aicinām visus, kuri vēlas
īstenot starptautiskas idejas jaunatnes jomā, iesniegt projektu pieteikumus līdz 2019. gada 5.
februārim
plkst.
13:00
pēc
vietējā
laika
tiešsaistē
tīmekļa
vietnē
https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/screen/home.
Kopējais plānotais finansējums 2019. gada pirmajā projektu konkursā ir 612 632.10 eiro.
Papildus informācija.

Ja gribi, lai Tavu informāciju iekļaujam LJP ziņu apkopojumā,
tad sūti to uz mediji@ljp.lv ar norādi „Ziņas”. LJP ziņas

"Zini,kas jāzina!" tiek sagatavotas 1x mēnesī.
Pārpublicēšanās gadījumā pievienojiet norādi uz LJP e-ziņām
.
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