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VALDES SĒDES PROTOKOLS NR. 3/2017
Sēdes norises vieta: LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes, 402.auditorijā, Aspazijas
bulv. 5, Rīgā
Valdes sēde sasaukta: mutiski 09.02.2017. Prezidents
Sēdes norises datums: 04.03.2017.
Sēde sākas: 12.00
Piedalās:
LJP prezidents Emīls Anškens;
LJP viceprezidents, Interešu aizstāvības programmas direktors Mārtiņš Šteins;
LJP valdes locekļi Aleksandrs Oļeiņikovs, Edgars Muktupāvels.
LJP izpilddirektore Inese Šubēvica
LJP biroja vadītāja Elīna Ramāne
Valdes sēdi vada: LJP prezidents Emīls Anškens
Valdes sēdi protokolē: LJP biroja vadītāja Elīna Ramāne
Darba kārtība:
1. Biedrības “Avantis” uzņemšana
2. Biedrības “Kalsnavas jaunieši” uzņemšana
3. “Creative Minds for Culture” statusa maiņa (no biedrs uz asociētais biedrs)
4. 2016. gada pārskata apstiprināšana.
5. 2017. gada darba plāna apstiprināšana
6. LJP Kongresa darba kārtības apstiprināšana
Darba kārtības jautājumu izskatīšana:
1. Biedrības “Avantis” uzņemšana
E.Anškens informē, ka ir saņemti visi nepieciešamie dokumenti biedrības “Avantis” uzņemšanas
izskatīšanai. Biedrība atbilst pilna biedra statusam.
Nolemj: Ar 4 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas, virzīt biedrības “Avantis” uzņemšanu LJP
Kongresā, iekļaujot Kongresa darba kārtības 2. punktā.
2. Biedrības “Kalsnavas jaunieši” uzņemšana
E.Anškens informē, ka ir saņemti visi nepieciešamie dokumenti biedrības “Kalsnavas jaunieši”
uzņemšanas izskatīšanai. Biedrība atbilst pilna biedra statusam.
Nolemj: Ar 4 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas, virzīt biedrības “Kalsnavas jaunieši”
uzņemšanu LJP Kongresā, iekļaujot Kongresa darba kārtības 2. punktā.
3. “Creative Minds for Culture” statusa maiņa (no biedrs uz asociētais biedrs)
E.Anškens informē, ka ir saņemts biedrības “Creative Minds for Culture” iesniegums, par statusa
maiņu no biedra par asociēto biedru.
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Nolemj: Ar 4 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas, virzīt biedrības “Creative Minds for Culture”
statusa maiņu LJP Kongresā, iekļaujot Kongresa darba kārtības 2. punktā.
4. 2016. gada pārskata apstiprināšana
I.Šubēvica informē, ka valdei uz u-pastu tika izsūtīts 2016. gada pārskats, lai ar to iepazītos.
Nolemj: Ar 4 balsīm – par, 0 – pret, 0 – apstiprināt 2016. gada pārskatu un virzīt to
apstiprināšanai LJP Kongresā.
5. 2017. gada darba plāna apstiprināšana
I.Šubēvica informē, ka valdei uz e-pastu nosūtīts 2017. darba plāns, ar kuru valde bija aicināta
iepazīties un komentēt.
Nolemj: Ar 4 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas, apstiprināt 2017. gada darba plānu un virzīt
to apstiprināšanai Kongresā.
6. LJP Kongresa darba kārtības apstiprināšana
E.Anškens, pamatojoties uz valdes sēdē pieņemtajiem lēmumiem aicina apstiprināt LJP
Kongresa rediģēto darba kārtību:
LJP Kongresa darba kārtība:
1.
Kongresa atklāšana. Darba kārtības apstiprināšana. Kongresa vadītāja un protokolētāja
ievēlēšana.
2.
Biedru statuss (Uzņemšana, statusa maiņa)
2.1. “Avantis” uzņemšana (biedrs)
2.2. “Kalsnavas jaunieši” uzņemšana (biedrs)
2.3. “Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne” statusa maiņa (no biedrs uz asociētais biedrs)
2.4. “Creative Minds for Culture” statusa maiņa (no biedrs uz asociētais biedrs)
3.
2016. gada pārskata apstiprināšana. Darbības pārskats.
4.
2017. gada darba plāna apstiprināšana.
5.
Dažādi
5.1. Izmaiņas likumdošanā par biedrību grāmatvedības kārtošanu.
5.2. Sadarbība ar Valsts probācija dienestu
5.3. LJP pasākumi 2017. gadā
Nolemj: Ar 4 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas, apstiprināt rediģēto Kongresa darba kārtību.
Sēde slēgta: 13.00
Sēdes vadītājs: Emīls Anškens
Sēdes protokolētājs: Elīna Ramāne

