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Valdes sēdes protokols Nr. 4/2017
Sēdes norises vieta: LJP birojs, Šarlotes iela 1b, Rīga
Valdes sēde sasaukta: mutiski, 07.03.2017., Prezidents
Sēdes norises datums: 30.03.2017
Sēde sākas: 14:20
Piedalās:
Emīls Anškens - prezidents
Mārtiņš Šteins - viceprezidents, Interešu aizstāvības programmas direktors
Aleksandrs Oļeiņikovs - valdes loceklis
Rita Kubuliņa – valdes locekle
Edgars Muktupāvels – valdes loceklis
Inese Šubēvica - izpilddirektore, Projektu programmas direktore
Marija Vlasenko – pašnodarbināta persona
Valdes sēdi vada: LJP prezidents Emīls Anškens
Valdes sēdi protokolē: LJP viceprezidents Mārtiņš Šteins
Darba kārtība:
1.
Par Strukturētā dialoga projekta vadītāju
2.
LJP mājas lapa
3.
Interešu aizstāvība 2017
4.
Pilsoniskās izglītības saturs un sadarbība ar VISC
5.
LJP finansējums/projekti
6.
LJP pasākumi 2017
7.
LJP Vasaras akadēmijas programma
8.
LJP 25 pasākums 15.09.2017.
9.
Atskaites
10.
Dažādi
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Darba kārtības jautājumu izskatīšana:
1.

Par Strukturētā dialoga projekta vadītāju

A.Oļeiņikovs informē, ka M.Vlasenko ir izteikusi interesi darboties LJP kā SD projekta
vadītāja. I.Šubēvica informē, ka ir tikusies ar M.Vlasenko, pārrunājusi uzdevumu
apjomu, M.Vlasenko iepriekšēju pieredzi (5 gadu pieredze NVO, pieredze SD
pasākumos, pieredze pasākumu organizēšanā un darbā ar jauniešiem) un interesi
darboties LJP un aicina valdi apstiprināt līguma slēgšanu starp LJP un M.Vlasenko par
SD projekta vadīšanu ar 2017.gada aprīli.
Nolemj: Ar 5 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas, slēgt līgumu ar M.Vlasenko par SD
projekta vadīšanu. Par līguma slēgšanu atbildīgā persona E.Anškens.

2. LJP jaunā mājaslapa.
E.Anškens informē par jauno mājaslapu, par tās izstrādes progresu, par iespējām iepazīties
ar iepriekšējām LJP mājas lapām [links]. E.Anškens informē, ka līdz 11.04.2017. No
11.04.2017., kad plānots mājas lapu atvērt publiskai lietošanai, plānots, ka tiek
uzsākta uzlabotā LJP logo lietošana.
Nolemj: Ar 5 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas, apstiprināt LJP mājas lapas atklāšanu
11.04.2017. Atbildīgām personām līdz 08.04.2017. sagatavot un iesūtīt E.Anškenam
informāciju statistiskajām mājas lapām sadaļām: I.Šubēvica – par LJP īstenotiem
projektiem 2013-2017.
3.

Interešu aizstāvība 2017

I.Šubēvica informē, ka vairākkārt ir saņemts jautājums no dalīborganizācijām un
dažādām valsts isntitūcijām par LJP interešu aizstāvības prioritātēm 2017.gadā un
aicina tās definēt.
M.Šteins informē, ka šī gada prioritātes ir Brīvprātīgā darba likuma izvērtēšana,
kopējais finansējuma palielinājums jaunatnes NVO un grozījumi Jaunatnes likumā.
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I.Šubēvica informē, ka šobrīd dažādās Jaunatnes konsultatīvās padomes darba
grupās notiek darbs pie dažādu jautājumu izvērtēšanas (piemēram, neformālās
izglītības atzīšana, jaunatnes darbinieku un jaunatnes lietu speciālistu apmācības) un
pēc darba grupu rezultātu apstiprināšanas, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM)
aicinās uz sēdi Jaunatnes likuma grozījumu sagatavošanas darba grupu, kura
sagatavos grozījumu priekšlikumu iesniegšanu izskatīšanai Saeimā apkopotā veidā.
I.Šubēvica aicina aktualizēt diskusiju par NVO iespējām saņemt piekļuvi
finansējumam uz nelieliem aizdevuma procentiem finanšu plūsmas nodrošināšanai
NVO īstenojamiem projektiem, piemēram, uz ALTUM bāzes. Šāds priekšlikums tika
prezentēts MK un NVO Memoranda īstenošanas padomes 22.02.2017. konferencē,
kas guva lielu atbalstu no dalībnieku, t.sk. Finanšu ministrijas darbinieku, puses.
M.Šteins informē, ka interešu aizstāvība tiek īstenota, balstoties uz LJP 2017.gada
darba plānu. Līdz 01.07.2017. ir iespēja iesniegt priekšlikumus jaunajām politikas
iniciatīvām IZM. Aktuāls jautājums ir “Jauniešu garantijas” programmas izvērtējums
2017.gadā.
E.Anškens informē par programmas “Proti un Dari” uzraudzības padomes sēdes
norisi 30.03.2017. un plānotajām pozitīvājām izmaiņām administratīvā sloga
samazināšanai. Joprojām aktuāls ir jautājums par programmas finansējuma plānoto
atlikumu un to, ka Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra neizrāda interesi šo
jautājumu risināt.
Nolemj: Ar 5 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas, M.Šteinam līdz nākamajai valdes
sēdei sagatavot un iesniegt valdei izskastīšanai LJP interešu aizstāvības mērķus,
prioritātes un uzdevumus 2017.gadam.
4.

Pilsoniskās izglītības saturs un sadarbība ar VISC

I.Šubēvica aktualizē jautājumu par to, ka Vaalsts Izglītības Satura Centra ekspertu
lokā nav cilvēki, kas izprot NVO ieteikumus pilsoniskās izglītības attīstībai formālās
izglītības sistēmā un ka neformālās izglītības cilvēki nav iesaistīti. Būtiski ir saprast
kādi pasākumi un kad ir plānoti VISC īstenotajā projektā par uz kompetencēm
balstītu izglītības satura izstrādi, lai LJP varētu lemt kā iesaistīties.
A.Oļeiņikovs aktualizēt jautājumu par to, ka būtu svarīgi noskaidrot kas ir pilsoniskās
izglītības ekspertu darba grupa un kā šajā grupā var iesaistīties NVO.
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I.Šubēvica lūdz M.Šteinam precizēt, kas tieši tiek lūgts no VISC jau notikušās
komunikācijas ietvaros.
Nolemj: Ar 5 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas, A.Oļeiņikovs sazinās ar VISC izglītības
satura projekta vadītāju Z.Oliņu un vienoties par LJP iesaisti projekta aktivitātēs.
5.

LJP finansējums un aktuālie projekti

E.Muktupāvels aktualizē jautājumu par aktuālajiem un plānotajiem LJP projektiem un
to finansējuma apjomu 2017.gadam.
I.Šubēvica informē, ka:
−
Eiropas Komisijā ir iesniegts un apstiprināts projekts “Strukturētā dialoga
īstenošana 2017.-2018.gadā” par summu vairāk kā 65000 eiro. Tiek gaidīts līgums no
EK. Līdz ar to, ka nav līgums, nav zināms projekta īstenošanas laiks (attiecināmo
izmaksu periods);
−
ir sagatavots un iesniegts JSPA projekta pieteikums par Strukturētā dialoga
īstenošanu Igaunijas, Austrijas un Bulgārijas prezidentūras laikā Eiropas Savienības
padomē par summu 50000 eiro, kur tiek gaidīta atbilde no JSPA;
−
ir sagatavots un iesniegts projekta pieteikums JSPA par LJP darbības atbalstu
jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros (2017.gadā – 25000 eiro, 2018.gadā –
15000 eiro) un iesniegts pieteikums IZM par līguma par uzdevumu deleģēšanu SD
ieviešanai Latvijā īstenošanu 2017. un 2018.gadā par summu vairāk kā 16000 eiro;
−
2016.gadā tika sagatavots, iesniegts un saņemts atbalsts projektam par
Interešu aizstāvības jaunatnes jomā īstenošanu. Projekta summa – 8000 eiro,
projektu administrē Sabiedrības integrācijas fonds NVO fonda programmas ietvaros;
−
I.Šubēvica informē, ka 2017.gadā plānoti 10 IZM izbraukumi uz pašvaldībām,
kur darbs ar jaunatni notiek mazāk aktīvi un IZM izteicis piedāvājumu LJP
sadarboties šīs iniciatīvas īstenošanā. Konkrēti lēmumi nav pieņemti, pasākumi vēl
netiek plānoti. I.Šubēvica informēs LJP valdi, ja būs kāda virzība šajā jautājumā.
Nolemj: Ar 5 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas, pieņemt zināšanai informāciju par LJP
2017.gada projektiem un to finansējumu.
6.

LJP pasākumi
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I.Šubēvica informē par:
−
“Vēlies vēlēt!” iniciatīvu, kura šobrīd ir izsludināta un notiek saskaņošanas un
loģistikas plānošanas darbi. Aktivitātes plānotas aprīlī – maijā. Šobrīd uz 10-15
projektā plānotajām vietām ir 35 pieteikumi, kurus LJP maksimāli mēģinās
apstiprināt;
−
to, ka turpinās sadarbība ar diasporu: 01.04.2017. LJP DO pārstāve
R.Muraševa LJP uzdevumā tiekas ar latviešu diasporas jauniešiem Zviedrijā, notiek
pārrunas par sadarbību pasākumos vasarā, tiek gaidīta atbilde no JSPA par Latvijas
diasporu organizāciju iesniegto KA1 projektu, kur atbalsta saņemšans gadījumā LJP
iesaistīsies projekta īstenošanā;
−
LJP 2017.gada pasākumiem, kuri arī iekļauti LJP kalendārā un publiski
ikvienam intereseentam pieejami.
Nolemj: Ar 5 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas, pieņemt zināšanai informāciju par LJP
2017.gada pasākumiem.
7.

LJP Vasaras akadēmijas programma

I.Šubēvica informē, ka ir jāsāk darbs pie LJP Vasaras akadēmijas programmas gala
redakcijas, informē par sagatavošanās procesu. LJP VA2017 programmā šobrīd ir
iekļauts: SD vēstnieku - jauniešu apmācības, tikšanās ar SD reģionālajiem
koordinatoriem, kritiskās domāšanas darbnīca jauniešiem (LJP DO projekta ietvaros),
notiks LJP Pārstāvju sapulce. (jāgatavo pozīcijas, ja aktuāli, līdz tam jāveicina
diskusija par LJP vērtībām, lai pārstāvju sapulcē var tās apstiprināt.).
Nolemj: Ar 5 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas, I.Šubēvica izsūta LJP DO ielūgumu
pieteikt un vadīt savas aktivitātes LJP VA laikā un/vai informēt par savām interesēm.
Informācijas sniegšanas un apkopošanas termiņš – 20.04.2017.

8.

LJP 25 pasākums 15.09.2017.

I.Šubēvica lūdz valdei vienoties par LJP 25 pasākuma konceptu, lai birojs var uzsākt
darbu pie pasākuma tehniskās sagatavošanas.
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Valde attīsta diskusiju par LJP 25 gadu darbības jubilejas pasākumu: jāsaprot, ko mēs
gribam darīt un kā darīt (mērķis, ko vēlamies sasniegt), cik un kādus viesus aicinām,
kāds ir pasākuma koncepts. Tiek apspriesti dažādi formāti un pieejas.
Nolemj: Ar 5 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas, par LJP25 pasākuma konceptu
apstiprināt “25 stāsti” (pasākums 2 daļās – 25 cilvēku/organizāciju stāsti iedvesmai,
pieredzei un svinības neformālā atmosfērā) – pielikumā. Līdz 15.04.2017 valde
apstiprina pasākuma konceptu un nodot to atbildīgām personām īstenošanai.

9.

Atskaites

M.Šteins informē, ka nav laikā iesniegtas interešu aizstāvības programmas atskaites.
Šobrīd ir iesniegta janvāra atskaite. Tiek gatavotas februāra un marta atskaites.
I.Šubēvica, ka ja pēc aktivitātēm top raksts vai apskats LJP mājaslapā, kur ir
informācija par pasākumu, pielikumi, prezentācijas, foto un citi materiāli, tad nav
nepieciešama atsevišķa pasākuma atskaite. Pietiek ar rakstu, kur mēneša atskaitēs
norāda linku uz materiāliem.
I.Šubēvicai papildus iepriekš minētajam citos darba kārtības jautājumos nav nekas
minams.
E.Anškens informē par LJP pārstāvniecību aizvadītajā Eiropas Jaunatnes konferencē
Maltā.
Nolemj: Ar 5 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas, pieņemt zināšanai.

10.

Dažādi

10.1. LJP grāmatvedība
I.Šubēvica informē, ka ir panākta vienošanas ar E.Muktupāvelu par grāmatveža
pienākumu pildīšanu pēc tekošo dokumentu nodošanas.
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Nolemj: Ar 5 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas, pieņemt zināšanai.
10.2. Valdes sēžu protokoli
E.Muktupāvels aicina vienoties par termiņu, kurā sēžu protokolu sagatavotājs nosūta
valdei apstiprināšanai valdes sēdes projektu. Pēc protokola rakstiskas saskaņošanas,
tie tiek ievietoti LJP mājaslapā publiskai pieejamībai.
Nolemj: Ar 5 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas, valdes sēdes protokola projektu
sagatavo 1 nedēļas laikā pēc sēdes, apstiprina 1 nedēļas laikā. Par protokolu tehnisku
ievietošanu mājas lapā atbild mājas lapas admiistrators (LJP komunikācijas
speciālists). Līdz 10.04.2017. sagatavot publicēšanai mājas lapā visus valdes sēžu
protokolus par 2015. un 2016.gadu.

Sēde slēgta: 17:20
Sēdes vadītājs:

Emīls Anškens ________________________

Sēdes protokolētājs: Mārtiņš Šteins ________________________

