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VALDES SĒDES PROTOKOLS 2/2017
Sēdes norises datums: 09.02.2017.
Sēdes norises vieta: LJP birojs, Šarlotes iela 1b
Sēde sākas: 14:00
Valdes sēdi vada: LJP prezidents E.Anškens
Valdes sēdi protokolē: Biroja vadītāja E.Ramāne
Piedalās: LJP prezidents E.Anškens, LJP videprezidents M.Šteins, Valdes locekļi E.Muktupāvels,
A.Oļeiņikovs(15:00), LJP izpilddirektore I.Šubēvica, biroja vadītāja E.Ramāne
Citi – Daiga Oļševska
Darba kārtība:
1. Kongresa norise (programma, materiāli)
2. Tikšanās ar Daigu Oļševsku
3. ALF jautājums
4. SD V cikla noslēguma konference
5. Dažādi
E.Anškens rosina apstiprināt valdes sēdes darba kārtību valdes sēdei mainot darba kārtību sākot ar
tikšanos ar Daigu Oļševsku.
Nolemj: Ar 4 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas, mainīt darba kārtību atbilstoši ierosinājumam.
Darba kārtība:
1. Tikšanās ar Daigu Oļševsku
2. Kongresa norise (programma, materiāli)
3. ALF jautājums
4. SD V cikla noslēguma konference
5. Dažādi
Darba kārtības jautājumu izskatīšana:
1. Tikšanās ar Daigu Oļševsku:
E.Anškens. aicina D.Oļševsku informēt par savu darba pieredzi un citām stiprajām pusēm.
D.Oļševska informē, par savu darba pieredzi birojā un grāmatvedībā, kā arī ir profeionāla fotogrāfe.
15.00 ierodas A.Oļeiņikovs.
E.Anškens. jautā par komunikācijām. D.Oļševksa norāda, ka šajā jomā pieredze ir neliela kā arī
informē, ka darbā ar jaunatni pieredze nav. Projektu pieteikumu un projektu koordinācijas
jautājumos pieredzes nav.
D.Oļsevska pamet valdes sēdi.
I.Šubēvica. Norāda, ka kandidātei trūkst pieredzes vajadzīgajās jomās.
Nolemj: Ar 4 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas, noraidīt D.Oļševskas kandidatūru pamatojoties
uz pieredzes trūkumu nepieciešamajās jomās. I. Šibēvica informē D.Oļševsku līdz 12.02.2017. par
valdes lēmumu.
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2. Kongress:
I.Šubēvica informē - Patvērums Drošā māja iespējams sniegs iesniegumu par organizācijas
izslēgšanu no LJP.
E.Muktupāvels informē, ka biedrība “Kalsnavas jaunieši” ir iesnieguši dokumentus, lai iestātos LJP.
I.Šubēvica informē, ka saistošajiem grāmatvedības dokumentiem jābūt gataviem līdz 25.02.2017.
Vēlākais uz 01.03.2017. 2016.
I.Šubēvica aicina izvēlēties vietu Kongresa norisei.
Nolemj: Ar 4 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas, rīkot Kongresu rīkot laikā 13.25-17.25. Uzdod
M.Šteinam pieteikt telpu LU Ekonomikas un Biznesa vadības fakultātē, iekļaut Kongresa darba
kārtībā jautājumus par biedru statusu, Gada pārskata apstiprināšanu, gada darba plāna
apstiprināšanu, darbības pārskatu, 2016. gada izvērtēšanu, dažādi. Uzdod 2016. gada izvērtēšanu
sagatavot M.Šteinam un 2017. gada budžetu I. Šubēvicai.
3. ALF jautājums
E.Muktupāvels atgādina, ka ar ALF jānoslēdz sadarbības līgums.
E.M. Informē par jaunumiem ALF tīklā.
Nolemj: Ar 4 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas, pieņem zināšanai ALF tīkla jaunumus.
I.Šubēvica nosūta E.Anškenam līgumu parakstīšanai un nosūtīšanai ALF līdz 12.02.2017.
4. SD V cikla noslēguma konference
I.Šubēvica informē, ka pieteikšanās rit pilnā sparā. Jaunnedēļ tiks izsūtīti atgādinājumi. Liepāja
nodrošinās palīgus konferences norises vietā. LJP komanda uz Liepāju izbrauc 7.martā.
IŠubēvica norāda uz nepieciešamību izdomāt pateicības reģionālajiem partneriem un citiem
partneriem. Atsaucoties uz citiem gadiem, kad tika pasniegtas koka pateicības I.Šubēvica ierosina
veidot pateicības no stikla.
Nolemj: Ar 4 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas, nolemj pieņemt informāciju zināšanai, veidot
pateicības no stikla.
5. Dažādi
5.1. E.Muktupāvels aicina lemt par Latvijas brīvo arodbiedrību savienības izslēgšanu no biedriem.
I.Šubēvica. rosina iekļaut šo jautājumu nākamajā valdes sēdē un izsūtīt oficiālu vēstuli LBAS ar
aicinājumu piedalīties.
Nolemj: Ar 4 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas, uzdod E.Ramānei sagatavot vēstuli LBAS, kuru
izsūta E.Anškens līdz 15.02.2017.
5.2. Aicina lemt par nākamās valdes sēdes norises laiks un vieta.
Nolemj: Ar 4 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas, nākamo valdes sēdi rīkot 4. martā pl.12:00 LJP
Kongresa norises vietā.
Sēde slēgta: 17:30
Sēdes vadītājs: Emīls Anškens
Sēdes protokolētājs: Elīna Ramāne
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