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Valdes sēdes protokols Nr. 5/2017
Sēdes norises vieta: LJP birojs, Šarlotes iela 1b, Rīga
Valdes sēde sasaukta: mutiski, 30.03.2017., Prezidents
Sēdes norises datums: 19.04.2017
Sēde sākas: 20.00
Piedalās:
Emīls Anškens - prezidents
Mārtiņš Šteins - viceprezidents, Interešu aizstāvības programmas direktors
Aleksandrs Oļeiņikovs - valdes loceklis
Edgars Muktupāvels – valdes loceklis
Inese Šubēvica - izpilddirektore, Projektu programmas direktore
Valdes sēdi vada: LJP prezidents Emīls Anškens
Valdes sēdi protokolē: LJP izpilddirektore Inese Šubēvica
Darba kārtība:
1. Iepriekšējā valdes sēdes protokols
2. LJP Kongresa 2017 protokols
3. LJP darbības pārskats
4. LJP jaunā mājaslapa
5. LJP 25 koncepta izstrāde
6. Jaunatnes Starptautisko Programmas Aģentūras darbības izvērtējums
7. Strukturētā Dialoga projekta īstenošana
8. LJP Vasaras akadēmija

Darba kārtības jautājumu izskatīšana:
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1. Iepriekšējā valdes sēdes protokols
E.Muktupāvels aktualizē jautājumu par LJP valdes sēžu protokolu publicēšanu. Pēc valdes
sēdes protokols tika nosūtīts saskaņošanai valdei.
M.Šteins informē, ka protokols ir jāparaksta un jāievieto lietvedībā. Protokolu paraksta sēdes
vadītājs un protokolētājs.
E.Anškens informē, ka uz nākamo tikšanos atvedīs parakstītu protokolu un lūdz E.Ramānei
nodrošināt savlaicīgu informācijas ievietošanu mājas lapā, t.sk. par LJP Kongresu.
Nolemj: Ar 4 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas. Pieņemt zināšanai.
2. LJP Kongresa 2017 protokols
E.Muktupāvels lūdz nodrošināt LJP Kongresa materiālu ievietošanu LJP mājas lapā publiskai
pieejamībai.
Nolemj: Ar 4 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas. E.Ramānei līdz 25.aprīlim nodrošinārt
informācijas sagatavošanu un ievietošanu LJP mājas lapā.
3. LJP darbības pārskats
Klātesošie informē par notikumiem aprīlī – iniciatīvu Vēlies Vēlēt, dalību valsts pārvaldes un
organizāciju sēdēs un pasākumos, sadarbību ar Labklājības ministriju projektā Bērnu
līdzdalības rīka ieviešana Latvijā un aktualitātēm tuvākajā laikā.
Nolemj: Ar 4 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas. Pieņemt zināšnanai.
4. LJP jaunā mājas lapa
E.Anškens informē par progresu jaunās mājas lapas attīstībā – satura veidošana, tehniskie
risinājumi, tās iespējas, LJP valdes turpmāko darbību mājaslapas satura uzlabošanā, informē
par DO atsaucību informācijas pārbaudē (25 sniedza vērtējumu, atbildes, komentārus).
Nolemj: Ar 4 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas. Valde sniedz priekšlikumus E.Anškenam par
satura uzlabošanu, papildināšanu, precizēšanu līdz 1.maijam, t.sk. I.Šubēvica sagatavo
informāciju publicējamā formā par aktuāliem LJP projektiem. E.Anškens sagatavo un izsūta DO
informāciju, kuru nepieciešams tulkot krievu valodā ar aicinājumu tulkot.
5. LJP 25 koncepta izstrāde
I.Šubēvica aktualizē jautājumu par LJP 25 pasākuma konceptu – 15.septembrī. I.Šubēvica
ierosina par pamatu izmantot M.Šteina sagatavoto apkopojumu un ārvalstu kolēģu dalības
nodrošināšanai sagatavot pieteikumu Zviedrijas vēstniecībai.
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Nolemj: Ar 4 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas.“Valde līdz 24.aprīlim iesūta priekšlikumus par
pamatu ņemot M.Šteina sagatavoto ideju apkopojumu.”
6. Jaunatnes Starptautisko Programmas Aģentūras darbības izvērtējums
E.Mutupāvels aicina valdi iniciēt LJP, IZM un JSPA tikšanos, lai pārrunātu jautājumus par
Erasmus+ vērtēšanas procesu, vērtējumu sniegšanu projektu iesniedzējiem, iespēju noteikt
ierobežojumus vienai organizācijai saņemt vairāk kā 1 projekta atbalstu katrā pieteikumu
iesniegšanas kārtā katrā projektu veidā un citus aktuālos jautājumus.
I.Šubēvica lūdz atbalstīt šo ideju, ņemot vērā, ka ikreiz, kad tiek izziņoti rezultāti Erasmus+
pieteikšanās kārtā, tiek saņemti telefona zvani un epasti no organizācijām un pašvaldībām ar
lūgumu skaidrot vērtēšanas komisijas lēmumu. LJP nav šāds mandāts un nemaz nav piekļuve
šādai informācijai. Šīs jautājums jau tika pacelts sarunās ar JSPA un IZM 2015.gadā, bet,
diemžēl, jāatzīst, ka ir virkne jautājumi, kas ir runājami.
Nolemj: Ar 4 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas. I.Šubēvicai uzrunāt IZM un JSPA ar aicinājumu
tikties, lai pārrunātu aktuālos jautājumus par Erasmus+ projektiem.
7. Strukturētā Dialoga projekta īstenošana
I.Šubēvica informē, ka ir saņemts lēmums par SD projekta noraidīšanu no JSPA. Ņemot vērā, ka
pieteikumā iekļautās izmaksas ir vitāli svarīgas SD NWG noteikto rezultatīvo rādītāju
sasniegšanā, ir vienošanās par tikšanos ar IZM, lai pārrunātu jautājumu par alternatīvām
sasniegt noteiktos rezultatīvos rādītājus.
Nolēma: Ar 4 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas. Pieņemt zināšanai. I.Šubēvica pēc tikšanās
sagatavo un nosūta valdei aktuālo informāciju epastā, lai lemtu par turpmāko LJP rīcību.
8. LJP Vasaras akadēmija
I.Šubēvica informē, ka ir noslēgusies ideju apkopošana no DO par LJP Vasaras akadēmijas
programmu un programma tiek gatavota, ņemot vērā DO intereses un LJP finansiālās iespējas.
Nolemj: Ar 4 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas. I.Šubēvica līdz 1.maijam iesūta valdei LJP
Vasaras akadēmijas programmu apstiprināšanai
Sēde slēgta: 22.30
Sēdes vadītājs:

Emīls Anškens ________________________

Sēdes protokolētājs: Inese Šubēvica ________________________
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