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KONGRESA PROTOKOLS NR. 1/2017
Kongresa norises vieta: LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes, 402.auditorijā, Aspazijas
bulv. 5, Rīgā
Kongress sasaukts: mutiski 18.12.2016.un rakstiski 15.02.2017., LJP prezidents
Kongresa norises datums: 04.03.2017.
Kongress sākas: 13.25
Kopējais Kongresa balsstiesīgo dalīborganizāciju skaits: 29 organizācijas
Kongresā piedalās: 26 dalībnieki no kuriem 23 pārstāv balsstiesīgās organizācijas.
Kongresu vada: LJP prezidents Emīls Anškens
Kongresu protokolē: LJP biroja vadītāja Elīna Ramāne
Darba kārtība:
1. Kongresa atklāšana. Darba kārtības apstiprināšana. Kongresa vadītāja un protokolētāja
ievēlēšana.
2. Biedru statuss (Uzņemšana, statusa maiņa)
2.1. Biedrības “Avantis” uzņemšana (biedrs)
2.2. Biedrības “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 probācijas dienestu
5.3. LJP pasākumi 2017. gadā
Darba kārtības jautājumu izskatīšana:
1. Kongresa atklāšana. Darba kārtības apstiprināšana. Kongresa vadītāja un
protokolētāja ievēlēšana.
E.Anškens atklāj LJP Kongresu. Informē, ka Kongresā lēmumu pieņemšanai ir balsu kvorums.
Iepazīstina klātesošos ar darba kārtību un ierosina par Kongresa vadītāju iecelt E.Anškenu un par
protokolētāju E.Ramāni. Aicina balsstiesīgos balsot. Balsstiesīgās personas 22.
Nolemj: Ar 22 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas, apstiprināt Kongresa darba kārtību, par
Kongresa vadītāju iecelt E.Anškenu un par protokolētāju E.Ramāni.
2. Biedru statuss (uzņemšana, statusa maiņa)
2.1. Biedrības “Avantis” uzņemšana (biedrs)
E.Anškens informē, ka ir saņemti visi nepieciešamie dokumenti biedrības “Avantis” uzņemšanas
izskatīšanai. Biedrība atbilst pilna biedra statusam. Aicina biedrības pārstāvi iepazīstināt
klātesošos ar biedrību, tās mērķiem, darbības jomu.
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M.Rācene informē, ka biedrība “Avantis” jau 14 gadus veido radošus, aktīvus un iedvesmojošus
projektus vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī, kuri pozitīvi ietekmē jauniešus vecumā no 14
- 26 gadiem no dažādām sociālām, ekonomiskām un kultūras vidēm. Kopš 2005.gada biedrībai ir
sabiedriskā labuma statuss, un 2016.gadā tā ieguva jaunatnes organizācijas statusu.
I.Šubēvica norāda, ka biedrība regulāri iesaistījusies LJP rīkotajās aktivitātēs, neesot biedru
statusā.
E.Anškens aicina balsot par biedrības “Avantis” uzņemšanu par LJP biedru. Balsstiesīgās
personas 22.
Nolemj: Ar 21 balsīm – par, 0 – pret, 1 – atturas, uzņemt biedrību “Avantis” par LJP biedru.
Biedrības “Avantis” pārstāvim piešķirt balsstiesības.
2.2. Biedrības “Kalsnavas jaunieši” uzņemšana (biedrs)
E.Anškens informē, ka ir saņemti visi nepieciešamie dokumenti biedrības “Kalsnavas jaunieši”
uzņemšanas izskatīšanai. Biedrība atbilst pilna biedra statusam. Aicina biedrības pārstāvi
iepazīstināt klātesošos ar biedrību, tās mērķiem, darbības jomu.
Biedrības “Kalsnavas jaunieši” pārstāvis sniedz prezentāciju par biedrības paveikto un nākotnes
plāniem. Biedrības “Kalsnavas jaunieši” pārstāvim tiek uzdots jautājums par, to ko biedrība ir
gatava sniegt LJP un ko tā sagaida no dalības LJP. Pārstāvis informē, ka no LJP sagaida no LJP
informāciju par aktualitātēm jaunatnes jomā un ir gatava aktīvi iesaistīties LJP rīkotajās aktivitātēs.
E.Anškens aicina balsot par biedrības “Kalsnavas jaunieši” uzņemšanu par LJP biedru.
Balsstiesīgās personas 23.
Nolemj: Ar 21 balsīm – par, 0 – pret, 2 – atturas, uzņemt biedrību “Kalsnavas jaunieši” par
LJP biedru. Biedrības “Kalsnavas jaunieši” pārstāvim piešķir balsstiesības.
2.3. “Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne” statusa maiņa (no biedrs uz asociētais biedrs)
E.Anškens informē, ka “Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne” ir Latvijas Sarkanā Krusta nodaļa un
tāpēc tās statuss neatbilst noteikumiem, lai būtu par LJP biedru. LSKJ pārstāvis nav ieradies, bet
organizācija ir informēta par šo situāciju un neiebilst statusa maiņai. Balsstiesīgās personas 24.
Nolemj: Ar 23 balsīm – par, 0 – pret, 1 – atturas, mainīt “Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne”
statusu no biedrs uz asociētais biedrs.
2.4. “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 biedrs uz asociētais biedrs. Pamatojoties uz biedrības iesniegumu E.Anškens aicina
balsot par statusa maiņu. Balsstiesīgās personas 24.
Nolemj: Ar 23 balsīm – par, 0 – pret, 1 – atturas, mainīt biedrības “Creative Minds for Culture”
statusu no biedrs uz asociētais biedrs. Biedrības “Creative Minds for Culture” zaudē
balsstiesības.
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3. 2016. gada pārskata apstiprināšana. Darbības pārskats.
M.Šteins prezentē dokumentu (pielikumā) un informē par darbiem, kuri ir paveikti (izpildīti, daļēji
izpildīti).
I.Šubēvica prezentē 2016. gada pārskatu (pielikumā) un informē, ka 2016. gadā saņemti ievērojami
ziedojumi. Kopējais budžets pieaug ik gadu. 2017.-2018. gadam ir izveidota ieņēmumu bāze un
nav plānots aktīvi strādāt pie finanšu piesaistes. 2016. gadā pieauguši ienākumi no pakalpojumu
sniegšanas.
Dalīborganizācijas aicina izskatāmos dokumentus izsūtīt vismaz 1 nedēļu pirms, lai ar tiem varētu
kārtīgi iepazīties.
E.Anškens aicina balsot par pārskatu apstiprināšanu. Balsstiesīgās personas 23.
Nolemj: Ar 20 balsīm – par, 0 – pret, 3 – atturas, apstiprināt 2016.gada pārskatu un darbības
pārskatu. LJP valde apņemas turpmāk aktuālos dokumentus izsūtīt dalīborganizācijām laicīgi.
4. 2017. gada darba plāna apstiprināšana.
M.Šteins prezentē 2017. gada darba plānu un informē, ka 2017. gada darba plāns ir ļoti līdzīgs
iepriekšējā gada plānam.
Baltijas Reģionālā fonda pārstāvis jautā vai pēc Strukturētā Dialoga cikla noslēguma ir plānota
izvērtēšanas tikšanās, kā arī Strukturētā Dialoga rekomendāciju ieviešanas monitorings vai
tamlīdzīgas darbības
I.Šubēvica informē, ka šobrīd saistībā ar šo jautājumu tiek strādāts ar Izglītības un zinātnes
ministriju, kuras darbiniekam ir pienākums apkopot informāciju par rekomendāciju ieviešanu un
to monitoringu. Strukturētā Dialoga V cikla izvērtēšana reģionālo partneru līmenī notiks LJP
Vasaras akadēmijas ietvaros augustā.
Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas pārstāvis aicina nosaukt trīs prioritātes LJP darbā
2017. gadā.
E.Anškens kā trīs prioritātes min budžeta palielināšanu Valsts programmā, Jaunatnes likuma
uzlabošanu un Brīvprātīgā darba likuma izvērtēšanu un uzlabošanu.
Saistībā ar projekta “Proti un Dari” izvērtēšanu E.Anškens informē, ka 30.martā notiks projekta
uzraudzības padomes sēdē, kurā tiks iesniegti ieteikumu/pretenzijas par to kā līdz šim ir vadīta šī
programma. Par situāciju ar projektu ir informēta arī Izglītības un zinātnes ministrija. Balsstiesīgās
personas 23.
Nolemj: Ar 23 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas, apstiprināt 2017.gada darba plānu. Pieņemt
zināšanai sniegto informāciju.
5. Dažādi
5.1. Izmaiņas likumdošanā par biedrību grāmatvedības kārtošanu
I.Šubēvica informē, ka ar 2017. gada 1.janvārī spēkā stājušies grozījumi grāmatvedības likumā,
kuri nosaka, ka par gada pārskatu līdzatbildīgs ir arī grāmatvedis. Kā arī grozīju nosaka
ierobežojumus personām ,kuras var veikt grāmatvedības kārtošanu. I.Šubēvica informē, ka VID
iesniedzamajā atskaitē likums nosaka, ka ir jānorāda informācija par personām, kuras veikušas
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biedrībā brīvprātīgo darbu, bet par kārtību kādā šī informācija ir jānorāda saistošo Ministru
kabineta noteikumu nav.
Dalīborganizāciju pārstāvji norāda, ka viņu organizācijās 2016. gadā personas nav veikušas
brīvprātīgo darbu un tam par pamatojumu ir tas, ka joprojām nav skaidrības par Brīvprātīgā darba
likumu un tajā norādītajiem punktiem, par brīvprātīgā darba veicēju apdrošināšanu. Balsstiesīgās
personas 23.
Nolemj: Ar 23 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas, pieņemt zināšanai.
5.2. Sadarbība ar Valsts probācijas dienestu
M.Šteins informē, ka ir notikusi tikšanās ar Valsts probācijas dienesta pārstāvjiem, kurā tika
apspriesta LJP iesaiste jauniešu noziedzības samazināšanā. Valsts probācijas dienests ierosina
veidot fondu kopā ar LJP ar mērķi izglītot jauniešus. Marta mēnesī notiks nākamā tikšanās, kurā
jāsniedz atbilde par šo platformu.
I.Šubēvica aicina izveidot atsevišķu darba grupu šī jautājuma izvērtēšanai. Balsstiesīgās
personas 23.
Nolemj: Ar 23 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas, atbalstīt konceptuāli, pieņemt zināšanai.
5.3. LJP pasākumi 2017. gadā
I.Šubēvica prezentē LJP 2017. gada pasākumu kalendāru (pielikumā) un informē par lielākajiem
pasākumiem tuvākajos mēnešos. Aicina dalīborganizācijas informēt par saviem aktuālajiem
pasākumiem.
Jaunatnes līderu koalīcijas pārstāvis informē par uzsākto Pilsoniskās līdzdalības projektu, kurā
aicina iesaistīties interesentus.
Kongresu pamet Baltijas Reģionālā fonda un Projektu darbnīca kopienām pārstāvji.
Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas pārstāvis informē par grāmatas “Ziemciešu cilts”
atvēršanas svētkiem 7. aprīlī. Informē, ka no 6.-12. augustam “Ezerniekos” notiks nometne, kurā
organizācijas ir aicinātas piedalīties ar savām aktivitātēm.
Biedrības “Jaunie vanagi” pārstāvis informē, ka ikgadējais pasākums “Dublis” šogad notiks 2.3.septembrī.
Biedrības “Latvijas Mazpulki” pārstāvis informē, ka tiek plānota konference par Jauniešu valstisko
audzināšanu. Sīkāka informācija par konferenci tiks izziņota vēlāk. Balsstiesīgās personas 21.
Nolemj: Ar 21 balsīm – par, 0 – pret, 0 – atturas, pieņemt zināšanai.
Kongress slēgts: 17.00
Kongresa vadītājs: Emīls Anškens
Kongresa protokolētājs: Elīna Ramāne

