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PĀRSTĀVJU SAPULCES PROTOKOLS NR.
Sēdes norises vieta: Viesu nams ‘’Laso’’, Cēsis
Pārstāvju sapulce sasaukta: 06.03.2015. mutiski un 17.07.2015. rakstiski, Prezidents
Sēdes norises datums: 23.08.2015.
Sēde sākas: plkst.11.10
Kopējais balsstiesīgo dalīborganizāciju skaits: 27 organizācijas
Piedalās: 15 balsstiesīgās dalīborganizācijas
Sēdi vada: LJP prezidents Emīls Anškens
Sēdi protokolē: LJP biroja vadītāja Krista Lubiņa
Darba kārtība:
1. LJP 2015.gada 1.pusgada darbības pārskats;
2. LJP Vasaras akadēmijas rezultātu apkopošana / izvērtēšana;
3. LJP pozīciju apstiprināšana;
4. Citi jautājumi:
4.1. LJP dalība LAPAS ar 2016.gadu
4.2. LJP dalīborganizāciju atbildība
4.3. Par LJP kandidātu MK un NVO Memoranda padomē
Darba norise:
1. LJP 2015.gada 1.pusgada darbības pārskats
I.Šubēvica informē par plānoto ‘’Jauniešu galvaspilsētas’’ ieviešanu, attīstības sadarbību, lēmumu stiprināt
LJP lomu, LJP plānoto finansējumu 2016.gadā, pozīciju par jaunatnes darba standartu ieviešanu, pozīciju
par valsts atbalstu organizācijām, kas strādā ar jauniešiem, jaunatnes fonda izveidi, pozīciju par jaunatnes
tematiku, par LJP publicitāti, sasniegumiem Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā.
Nolēma: Par - 15, Pret - 0, Atturas – 0. Pieņemt zināšanai.
2. LJP Vasaras akadēmijas rezultātu apkopošana / izvērtēšana
I.Šubēvica informē par formātu, kādā akadēmija norisinājās, sesiju tematiem, diskusiju ar politiķiem.
E.Muktupāvels izsaka pateicību par iespēju jauniešiem piedalīties LJP Vasaras akadēmijā. I.Šubēvica
informē, ka visa apkopotā informācija tiks publicēta LJP mājas lapā.
Nolēma: Par - 15, Pret - 0, Atturas – 0. Pieņemt zināšanai.
3. LJP pozīciju apstiprināšana
I.Šubēvica informē par LJP pozīciju redakcijām (pielikumā) un sniedz papildus informāciju par to aktualitāti
un līdz šim īstenotiem pasākumiem pozīciju apspriešanā gan dalīborganizāciju vidū, gan ar citām
nevalstiskām organizācijām, pašvaldību un valsts iestāžu darbiniekiem:
3.1. LJP pozīcija par jauniešiem draudzīgu finanšu programmu īstenošanu Latvijā
Nolēma: Par - 15, Pret - 0, Atturas - 0. Apstiprināt LJP pozīciju par jauniešiem draudzīgu finanšu
programmu īstenošanu Latvijā.

3.2. LJP pozīcija par cittautību jauniešu iesaisti Nevalstisko organizāciju darbā
I.Šubēvica informē par to, kāpēc pozīcijā iekļauti jaunieši, kuri runā tikai angļu vai krievu valodās.
A.Dzenis ierosina mainīt virsrakstu, piedāvājot vārdu ‘’cittautību’’ aizstāt ar ‘’visu tautību jauniešu’’.
Nolēma: Par - 15, Pret - 0, Atturas - 0. Apstiprināt LJP pozīciju, precizējot virsraksta redakciju ‘’LJP
pozīcija par visu tautību jauniešu iesaisti Nevalstisko organizāciju darbā.’’
3.3. LJP pozīcija par iniciatīvu ‘’Vēlēt no 16’’ jeb ‘’Vote16’’
Nolēma: Par - 12, Pret - 0, Atturas - 3. Apstiprināt LJP pozīciju par iniciatīvu ‘’Vēlēt no 16’’ jeb
‘’Vote 16’’.
3.4. LJP pozīcija par NVO fondu Latvijā
Nolēma: Par - 14, Pret - 0, Atturas - 1. Apstiprināt LJP pozīciju par NVO fondu Latvijā.
3.5. LJP pozīcija par sadarbības partneriem un sadarbības līguma formu
Nolēma: Par - 15, Pret - 0, Atturas - 0. Apstiprināt LJP pozīciju par sadarbības partneriem un
sadarbības līguma formu.
3.6 LJP pozīcija par nepieciešamajiem grozījumiem Latvijas Republikas normatīvajos aktos
I.Šubēvica informē, ka sadaļa par Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikumu tika izsūtīta
elektroniski. Pozīcijā tika iekļauti arī grozījumi par BD likumu.
Nolēma: Par - 15, Pret - 0, Atturas - 0. Apstiprināt LJP pozīciju par nepieciešamajiem grozījumiem
Latvijas Republikas normatīvajos aktos.
4. 4.Citi jautājumi
4.1. I.Šubēvica informē par valdes sēdes lēmumu pārrunāt pārstāvju sapulcē jautājumu par LJP
pārstāvniecību LAPAS (Latvijas Platforma attīstības sadarbībai). E.Anškens informē par līdzšinējo
LJP pārstāvniecību LAPAS. Pamatojoties uz dalīborganizāciju kompetencēm un jau esošo līdzdalību
no LJP biedru puses, E.Anškens ierosina LJP izstāšanos no LAPAS biedriem.
Nolēma: Par - 13, Pret - 0, Atturas - 2. LJP izstāties no LAPAS ar 2016.gadu.
4.2. E.Anškens lūdz izteikt klātesošajām dalīborganizācijām viedokli par zemo pārstāvju sapulces
apmeklētību. Klātesošo dalīborganizāciju pārstāvji lūdz LJP izsūtīt vēstuli dalīborganizācijām, kuras
nav ieradušās uz pārstāvju sapulci, kurā LJP pieprasa paskaidrojumu par neierašanos. Vēlāk tos
apkopot un izsūtīt visām dalīborganizācijām informācijai. E.Muktupāvels ierosina turpmākai praksei,
lai organizācijas, kuras tiešām netiek un nevar nodeleģēt pārstāvi, ne vēlāk kā nedēļu iepriekš
nosūtītu paskaidrojumu. Lūdz LJP biroju atkārtoti informēt par Ziemas sesiju, lai organizāciju
iekšienē tiek deleģēti pārstāvji.
Nolēma: Par - 15, Pret - 0, Atturas - 0. LJP izsūtīt vēstuli dalīborganizācijām, kuras nav ieradušās uz
pārstāvju sapulci, atgādināt par plānoto pārstāvju sapulci Ziemas sesijā.
4.3. I.Šubēvica informē par Mārtiņa Šteina kā jauniešu pārstāvja kandidatūru MK un NVO
Memoranda padomē, kas iepriekš tika apspriests ar dažādām NVO un atbalstīts ar 19.08.2015.
valdes lēmumu. Aicina atbalstīt M.Šteina kandidatūru, iesaistoties kandidatūras popularizēšanā
NVO vidū, par rīkiem izmantojot LJP sagatavotos paziņojumus / aicinājumus medijos, sociālajos
tīklos.
Nolēma: Par - 15, Pret - 0, Atturas - 0. Pieņemt zināšanai.
Sēde slēgta: 14.00
LJP prezidents
LJP biroja vadītāja
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E.Anškens
K.Lubiņa

