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VALDES SĒDES PROTOKOLS NR. 1/2017
Sēdes norises vieta: LJP birojs, Šarlotes iela 1b, Rīga
Valdes sēde sasaukta: rakstiski, Prezidents
Sēdes norises datums: 12.01.2017
Sēde sākas: 16:00
Piedalās:
LJP prezidents Emīls Anškens;
LJP viceprezidents, Interešu aizstāvības programmas direktors Mārtiņš
Šteins;
LJP valdes locekļi Aleksandrs Oļeiņikovs, Rita Kubuliņa, Edgars
Muktupāvels (piedalās caur skype).
LJP izpilddirektore Inese Šubēvica
Valdes sēdi vada: LJP prezidents Emīls Anškens
Valdes sēdi protokolē: LJP viceprezidents, Interešu aizstāvības programmas direktors
Mārtiņš Šteins
Darba kārtība:
1. LJP Kongresa darba kārtības apstiprināšana (Inese)
2. LSKJ statusa maiņa (Inese)
3. LJP un Latvijas simtgade (Inese, Mārtiņš)
4. LJP vērtības (Emīls)
5. LJP mājas lapas pārveide (Emīls)
6. 2017. gada plāns/atbildības (Inese, valdes locekļi)
7. Darbinieku atskaites (Darbinieki)
8. Dažādi
E. Anškens: rosinu apstiprināt valdes sēdes darba kārtību 12.janvāra sēdei. Emīls
rosina mainīt valdes sēdes darba kārtību un sākt ar jautājumu: “LJP mājas lapas
pārveide”. Rosina punktam “2017. gada plāns/atbildības” sasaukt atsevišķu valdes sēdi
janvārī.
Nolemj: Ar 4 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas, mainīt darba kārtību atbilstoši
ierosinājumam.
Darba kārtība:
1. LJP mājas lapas pārveide
2. LJP Kongresa darba kārtības apstiprināšana
3. LSKJ statusa maiņa
4. LJP un Latvijas simtgade
5. LJP vērtības
6. 2017. gada plāns/atbildības
7. Darbinieku atskaites
8. Dažādi
Darba kārtības jautājumu izskatīšana:
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1. LJP mājas lapas pārveide
Sēdei caur skype pievienojas Lauris Igaunis, Wunder pārstāvis.
Klātesošie diskutē par LJP mājaslapu. Izmanto google docs kopējo dokumentu.
Komentāri tiek uzreiz rakstīti google dokumentā:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11sChnwZwluOKwZEudZmo4u9m7f0Dl3G
DuHRpaSbG-5k/edit#gid=1909329848 (Pielikumā komentāru fails uz 12.01.2017.)
16:51 caur skype pievienojas Edgars Muktupāvels
Nolemj: Ar 5 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas, A.Oļeiņikovs (iesaistot E.Ramāni)
izveido un sakārto Google Drive pieeju visiem, kur ir visu dokumentu paraugi un
glabājas informācija, kā arī vienojas, ka E.Anškens turpina darbus LJP mājas lapas
pārveidē un uztur komunikāciju ar sadarbības partneriem.
2. LJP Kongresa darba kārtības apstiprināšana
E.Anškens: rosinu esošo Kongresa kārtību apstiprināt šādā redakcijā:
LJP Kongresa darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kongresa atklāšana. Darba kārtības apstiprināšana (Emīls)
Kongresa vadītāja un protokolētāja ievēlēšana (vada Emīls, protokolē Elīna)
2016.gada pārskata apstiprināšana (Inese)
Darba plāna izpildes pārskats (Visi valdes locekļi)
LJP biedru / asociēto biedru uzņemšana / izslēgšana /statusa maiņa (Emīls)
2017.gada budžeta apstiprināšana (Inese)
LJP uzdevumu plāns 2017.gadam (Emīls, Inese)
LJP pozīciju apstiprināšana (Mārtiņš)
LJP vērtību/principu apstiprināšana (Emīls)
LJP dalība Latvijas simtgades svinībās (Mārtiņš)
Dažādi

Nolemj: Ar 5 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas, apstiprināt LJP Kongresa darba
kārtību.
3. LSKJ statusa maiņa
E.Anškens Informē, ka pārskatot esošo biedru statusus pēc būtības tika konstatēts, ka
biedrība “Latvijas sarkanais krusts”, ko LJP pārstāv tās struktūrvienība “Latvijas
sarkanā krusta jaunatne”, nevar būt pilns biedrs, jo tā neatbilst pilna biedra statusam.
Nolemj: Ar 5 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas, virzīt uz Kongresu jautājumu par
LSKJ statusa maiņu no pilna biedra statusu uz asociētā biedra statusu.
4. LJP un Latvijas simtgade
M.Šteins informē, ka tiks sagatavota vēstule par LJP konsultanta statusu VKKF
programmas “Latvijai 100” projektu vērtēšanā, kur kā galvenā prioritāte šai gadā ir
bērnu un jauniešu iesaiste. Vēstulē lūgsim iekļaut ar padomdevēja tiesībām LJP
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pārstāvi. Tāpat LJP DO tiks iesaistīties iesniegt idejas par LJP un Latvijas simtgades
svinībām, par to, kā vajadzētu svinēt 18.11.2018.
Nolemj: Ar 5 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas, pieņemt zināšanai informāciju un
uzdod vēstules melnrakstu izsūtīt valdes e-pastu listei apstiprināšanai.
5. LJP vērtības
E.Anškens informē, ka LJP vērtības tiks izdiskutētas līdz Kongresam. Lai LJP DO
diskutē savā starpā un komentē LJP vērtības. Emīls nosūtīs pirmo reizi sagatavoto LJP
vērtību dokumentu līdz 13.jan. un dod 1 mēnesi laika komentēšanai. Pēc tam apkopo,
un atkal sūta LJP DO tīklam, dodot vēl 3 nedēļas laika komentēšanai. Un tad gatavo
lēmumprojektu uz LJP Kongresu.
Nolemj: Ar 5 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas, pieņemt zināšanai informāciju un
rosina veicināt LJP DO būt atbildīgām un aktīvām LJP vērtību komentēšanā.
6. 2017. gada plāns/atbildības
I.Šubēvica: informē, ka Elīna paliek uz lietvedību un projektu koordinēšanu. Laura
dodas prom. Stratēģiskie virzieni 2017.gadā paliek tādi paši kā 2016.gadā. NVO
festivāls būs iekš Jauniešu galvaspilsētas – Liepājā – Starptautiskās Jaunatnes dienas
ietvaros.
Inese: par darba plāna izpildi atbild valde. Par 2017.gada plānu sagatavos Inese.
M.Šteins līdz LJP Kongresam sagatavos darba plāna izpildes tabula (pilnībā, daļēji,
nav izpildīts – noradīt darbu izpildes statusu).
Notiek valdes diskusijas par LJP budžetu 2016. Atbilžu sniegšana uz valdes locekļa
Edgara Muktupāvela jautājumiem.
Nolemj: Ar 5 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas, pieņemt zināšanai informāciju un
punktam “2017. gada plāns/atbildības” sasaukt atsevišķu valdes sēdi janvārī.
Sēde slēgta: 19:15
Sēdes vadītājs: Emīls Anškens
Sēdes protokolētājs: Mārtiņš Šteins

