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Valdes sēdes protokols Nr. 6/2017
Sēdes norises vieta: LJP birojs, Šarlotes iela 1b, Rīga
Valdes sēde sasaukta: mutiski, Prezidents
Sēdes norises datums: 2017-05-19
Sēde sākas: 14:10
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 – Strukturētā dialoga projekta vadītāja
Elīna Ramāne – biroja vadītāja
Valdes sēdi vada: LJP prezidents Emīls Anškens
Valdes sēdi protokolē: LJP valdes loceklis Aleksandrs Oļeiņikovs
Darba kārtība:
1. Darbinieku atskaites
2. Strukturētā dialoga projekta īstenošana
3. Strukturētā Dialoga atklāšanas konference
4. LJP vasaras akadēmija
5. LJP 25
6. Sadarbība ar JSPA
7. 12.augusta pasākums Liepājā
8. Arhīva lietu kārtošana
9. Dažādi

Reģ.Nr.: 40008012686, adrese: Šarlotes iela 1b, Rīga, LV-1001, Latvija
Tālr.: +37129209607, E-pasts: ljp@ljp.lv, mājas lapas adrese: www.ljp.lv.
Darba kārtības jautājumu izskatīšana:
1. Darbinieku Atskaites
I.Šubēvica informē par jaunatnes lietu speciālistu (JLS) apmācībām, “Vēlies Vēlēt” iniciatīvas
norisi, NVO fonda darbību, sadarbību ar probācijas dienestu, par JLS/Jaunatnes Darbinieku
asociācijas jautājumu, Bērnu Labklājības izvērtēšanas rīka attīstību Latvijā, JSPA konferenci
“Jaunas Metodes Darbā ar Jaunatni” (apkopojums nav publicēts). E.Anškens min, ka
konferencē Dainai Sproģei bija asas diskusijas ar dalībniekiem. Inese ziņo par Diskusiju, paar
Eiropas Komisijas 2015.gada finansējumu, par sadarbības līgumu ar Izglītības un zinātnes
ministriju (nav iesniegti papildinājumi atskaitei par iepriekšējo gadu, jauno līgumu neslēgs,
kamēr nav iesniegti papildinājumi par 2016.gadu).
I.Šubēvicai informē, ka visi saņemtie rēķini ir apmaksāti, nav apmaksāta tikai mājas lapa.
M.Šteins informē, ka LJP mājas lapā neradās faili. E.Anškens informē, ka tā ir migrācijas
problēma, kas tiek risināts.
M.Vlasenko informē, ka ir noslēgts līgums ar LJP, ir apmeklēta Strukturētā dialoga Nacionālā
darba grupas sēde (SD NWG), darba sanāksme par tuvākajiem LJP pasākumiem.
M.Šteins ziņo par Vēlies Vēlēt iniciatīvas norisi, konferenci par medijprātību, tikšanos ar
jauno valsts kanceleju vadītāju, Amatas novada jaunatnes darba stratēģijas izstrādi, interviju
ar Eiropas Savienības kampaņas pārstāvjiem, par pasākumu Jauniešu dienā, vizīti Kultūras
Ministrijā par pamatnostādnēm (NVO dalījās pieredzē), par apmācībām jaunajiem JLS par
tiesību pamatiem.
E.Anškens informē, ka bija Briselē Eiropas Jaunatnes Foruma pārstāvju sapulcē – Advisory
Council velēšanas (2 cilvēki ievēlēti no Nordic Baltic Committee), tika pieņemtas rezolūcijas
par LGBT+ tiesībām. E.Anškens informē par Šveices - Latvijas uzraudzības padomes sēdi:
programma noslēgta, finansējums apgūts, rezultāti pārsniegti, par nākamo programmu nav
zināms (centri turpina darboties līdz 2027 gadam), par “Vēlies Vēlēt” iniciatīvu, par SD NWG,
notiek darbs pie SD metodoloģijas 6.ciklam (kā dokumenti sasaistās ar pasākumiem,
iekļaujot veidlapas atskaitēm un rekomendāciju izveidei), informē, ka vēl nav zināms par
procedūru kā būs finansēta atklāšanas konference.
Nolemj: Ar 5 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas, pieņemt zināšanai.

2. Strukturētā Dialoga projekta īstenošana
E.Anškens ziņo, ka NWG vienojās, ka pārskata grantu un rezultatīvus radītājus, samazinot.
I.Šubēvica informē, ka Eiropas Komisija (EK) nepiekritīs samazināt rezultatīvos rādītājus, bet
attēlot atskaitē reālo situāciju un netērēt finansējumu tam, kas nav sasniedzams.
M.Vlasenko min par piedāvāto budžeta izvērtējamu iepriekšējiem projektiem. IZM uzdevums
ir izdomāt SD finansēšanas iespējas. I.Šubēvica un E.Anškens apspriež Vasaras Akadēmijas
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konceptu. E.Muktupāvels jautā par NWG sēdi un Reģionāliem Koordinatoriem SD. I.Šubēvica
skaidro par SD projekta konkursu un finansēšanas modeļa maiņu.
Nolemj: Ar 5 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas, pieņemt zināšanai.

3. Strukturētā Dialoga atklāšanas konference
I.Šubēvica informē, ka konferences datums paliek nemainīgs – 25.jūlijs, ir sagatavots
programmas karkass, bet jāvienojas par darba grupām – apjomu un saturu, nav zināms kā
konference tiks finansēta, telpas rezervētas, konferencē piedalīsies ≈20 diasporas jaunieši.
Pārcelt nav efektīvi, jo brūk kalendārs, nepaliek laiks gatavot ziņojumu u.c. faktori.
I.Šubēvica ziņo, ka Liepāja interesējas par 5. decembra pasākumu realizāciju un mēģina
saprast vai pasākums būs 4. vai 5.decembrī.
E.Anškens ziņo, ka nav koncepta par SD ciklu no Steering Commitee, mūsu SD atklāšanas
konference ir sagatavošanās pirms Tallinas konferencē. E.Anškens piedāvā 1 – paskatīties
iepriekšējās stratēģijas un 2 - darba grupās strādāt pie Latvijai svarīgam tēmām un piedāvā
konferenci taisīt tikai jauniešiem.
Nolemj: Ar 5 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas, pieņemt zināšanai.

4. LJP vasaras akadēmija
I.Šubēvica un M.Vlasenko ziņo, ka ir apkopota informācija ko organizācijas grib Vasaras
Akadēmijā (VA), 4-5 bloki, kopējā tēma “Kritiskā Domāšana”. Formāts - 3 dienas. Vieta –
viesu nams LASO. I.Šubēvica piedāvā aicināt moderatorus uz info sesiju par SD. Arī vietējo
konsultāciju rganizatoriem ir iespējams piedalīties, jo tas palīdzes viņam gatavot pieteikumus
SD konsultāciju realizācijai. Iespējams uztaisīt sesiju par brīvprātīgo darbu, kur dalībnieki
dalās pieredzē par vietējo/starptautisko brīvprātīgo darbu. Pasākuma datumi: 18.-20.
augusts.
Nolemj: Ar 5 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas, pieņemts taisīt VA 3 dienas, nevis 4.

5. LJP 25
I.Šubēvica un M.Šteins informē, ka pasākums plānots 15.septembrī, informē par ideju - 25
stāstu koncepts, formāts 2 stundas stāsti + ballīte, telpa ar skatuvi, pasākumu vada bijušie
valdes locekļi, tiek uzrunātas Dalīborganizācijas (DO) stāstīt par veiksmēm un neveiksmēm,
ēdināšana zviedru galda formātā, noformējums – pēc nepieciešamības, telpas 100 cilvēkiem,
ballīte ar DJ ar gaismām, DO tike aicinātas nest kūkas, LJP piedāvā augļus, dārzeņus, gaļas
plates. E.Ramānei jāsazinās ar Ziemeļblāzmu par pieejamību. Sākuma laiks 16:25, kopējais
13:00 līdz 22:00.
Nolemj: Ar 5 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas, pieņemt zināšanai.
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6. Sadarbība ar JSPA
Edgars piedāvā tikties ar JSPA izrunāt sadarbību ar vai bez Ministriju, izrunāt vērtēšanas
procedūras. Inese plāno apkopot jautājumus JSPA no organizācijām, piedāvā rīkot tikšanas
no LJP puses. Edgars piedāvā aicināt valsts kancelejas direktori. Inese piedāvā izmantot
iepriekšējos materiālus un info. Martiņš sagatavo apkopojumu līdz 31. maijam.
Nolemj: Ar 5 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas, Inese uzruna organizācijas, Martiņš paceļ
materiālus par JSPA un salikt priekšlikumus par ko runāt.

7. 12.augusta pasākums Liepājā
E.Anškens piedāvā atstāt iepriekšējā gada konceptu. I.Šubēvica aicina fokusu likt uz
pašvaldību deputātiem un vadītājiem.
Nolemj: Ar 5 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas, Apstiprināt konceptu.

8. Arhīva lietu kārtošana
E.Ramāne ziņo par arhīvu - pabeigta pirmā daļa, skaidro kādi dokumentu tipi pieliekami
arhīvam, gada pārskatu arhivēšana, uz dokumentu iznicināšanu ir rekomendējams ielūgt
arhivēšanas pārstāvjus.
I.Šubēvica piedāvā ieplānot stundu pirms nākamās valdes sēdes, lai izietu cauri
dokumentiem un pieņemtu lēmumu, kas atstājams, kas arhivējams, kas iznīcināms.
Nolemj: Ar 5 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas, pieņemt zināšanai.

9. Banneri
I.Šubēvica interesējas vai nav nepieciešams mainīt LJP banneri, ņemot vērā, ka ir jauns logo.
Maketu sagatavotu poligrādijas uzņēmums.
Nolemj: Ar 5 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas, Izgatavot LJP banneri ar jauno logo.

10. Dažādi
Biedrība “Papardes zieds” aicina prezidentu/viceprezidentu tikties ar akreditācijas komisijas
pārstāvjiem no IPPF.
Nolemj: Ar 5 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas, tikšanās piedalīsies I.Šubēvica.
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E.Ramāne lūdz apstiprināt LJP veidlapu.
Nolemj: Ar 5 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas, E.Anškens iesūta valdei LJP veidlapu
apstiprinātā redakcijā (pielikumā).

Sēde slēgta: 16:35
Sēdes vadītājs:

Emīls Anškens

________________________

Sēdes protokolētājs:

Aleksandrs Oļeiņikovs ________________________

