ES JAUNATNES KONFERENCĒ SOFIJĀ IZVEIDOTI
JAUNATNES MĒRĶI
No 16.-19. aprīlim Sofijā, Bulgārijā notika Eiropas Savienības (ES) Jaunatnes konference, kas ir 2.
ES konference Strukturētā dialoga VI ciklā. Konferencē tika izveidoti jaunatnes mērķi, kuri
atspoguļo jauniešu viedokli no visas Eiropas un tiks izmantoti kā tiešie ieteikumi Eiropas
Komisijai, veidojot nākamo Eiropas jaunatnes stratēģiju.

Ja vēl nav izdevies ar tiem iepazīties, LJP piedāvā īsu katras prioritātes aprakstu latviešu valodā.
Izvirzītie mērķi un papildus informācijašeit.

ROKASGRĀMATA "MĀCĪTIES KOMUNICĒT, MĀCĪTIES
IEKĻAUT"
Laika periodā no 2015.gada oktobra līdz 2017.gada maijam Latvijas Jaunatnes padomes
dalīborganizācija "Baltijas Reģionālais fonds" īstenoja Erasmus+ Stratēģiskās partnerības
projektu “Jaunas metodes iekļaušanai”.
Projekta rezultāts – izstrādātās/adaptētas 50 neformālās izglītības metodes, kuras ir apkopotas
Rokasgrāmatā “Mācīties komunicēt, mācīties iekļaut” / “Learn how to communicate, learn how to
include”, kura drukātā veidā pieejama angļu valodā, savukārt elektroniski arī latviešu, rumāņu un
horvātu valodās. Papildus informācija.

MEMORANDA PADOMES SĒDĒ ZIŅO PAR AKTUALITĀTĒM
EEZ/NORVĒĢIJAS FINANŠU INSTRUMENTU IEVIEŠANĀ
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes
2018. gada 28. marta sēdē tika prezentēta aktuālā informācija par Eiropas Ekonomikas zonas un
Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešanu 2014.-2021. gada periodā.
Programmas

«Pilsoniska

sabiedrība»

mērķis

ir

stiprināt pilsonisku

sabiedrību, aktīvu

pilsoniskumu un mazaizsargātu personu grupu tiesības.
NVO programmas «Pilsoniska sabiedrība» (8,5 milj. EUR) uzsākšanas un ieviešanas laika grafiks
vēl nav zināms, bet NVO būs iespēja:

(1) tieši apsaimniekot NVO fondu, iesniedzot pieteikumu līdz 2018.gada 4.maija plkst.12:00;
(2) īstenot NVO projektus saskaņā ar NVO fonda nosacījumiem.
Papildus informācija.

KLUBS "MĀJA" AICINA UZ JAUNIEŠU DOMJU UN
NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU INFORMATĪVO TĪKLOŠANĀS
SEMINĀRU
Latvijas Jaunatnes padomes dalīborganizācijas "Klubs Māja" - Jaunatne vienotai Eiropai Ikšķiles
vienība un Jauno mākslinieku apvienības "Haoss" aicina uz jauniešu domju un nevalstisko
organizāciju informatīvo tīklošanās semināru 3. maijā Ikšķilē.
Seminārā, tā dalībniekiem, būs iespēja uzzināt ko jaunu par Erasmus+ un Eurodesk, iepazīt
jauniešus no dažādām jaunatnes organizācijām, produktīvi pavadīt laiku dibinot jaunus kontaktus,
radot idejas un plānojot sadarbības iespējas.
Pasākums notiks jau 2. gadu un šogad kā prioritāti ir ilgstošu "draudzību" veidošanu, pasākuma
laikā nevien saliedējoties savstarpēji neformālā gaisotnē, bet izstrādājot komandās konkrētas
sadarbības iespējas. Papildus informācija.

Eiropas jaunatnes pasākums
01.06. – 02.06.2018. notiks Eiropas jaunatnes pasākums, ko organizē Eiropas Parlaments
Strasbūrā, kur ir iespēja jauniešiem vecumā no 16 līdz 30 gadiem piedalīties semināros un
pasākumos ar politikas veidotājiem un piedāvāt savas idejas par Eiropas nākotni. Pasākuma
laikā viņi: sniegs idejas par Eiropas nākotni; apspriedīsies ar Eiropas lēmumu pieņēmējiem;
pievienosies vairāk nekā 8000 jauniešiem no visas Eiropas. Vairāk informācijas var atrast šeit.

Pētījums par brīvprātīgo darbu un attīstības iespējām Latvijas
biedrībās
Biedrības "Bērnu un jauniešu apvienības "Rīts"" jaunatnes lietu speciāliste Iluta Kārkliņa sava
maģistra studiju programmas ietvaros veic pētijumu par brīvprātīgo darbu un attīstības iespējām
Latvijas biedrībās. Lūgums NVO pārstāvjiem aizpildīt pētijuma anketu lūgums šeit

NVO pārstāvjus aicina piedalīties akcijā “Atpakaļ uz skolu
2018”

Jaunatnes organizācija “Klubs “Māja”” aicina nevalstisko organizāciju pārstāvjus piedalīties
ikgadējā akcijā “Atpakaļ uz skolu”. Akcijas mērķis ir sniegt jauniešiem unikālu iespēju pārrunāt ES
jautājumus ar Eiropas lietu ekspertiem - cilvēkiem, kuru darba pienākumi ir saistīti ar dažādām
Eiropas Savienības darbības jomām un aktuālajiem notikumiem. Eiropas lietu eksperti akcijai var
pieteikties līdz 29. martam, aizpildot tiešsaistes anketu šeit. Kā Eiropas lietu eksperts akcijā
“Atpakaļ uz skolu” var iesaistīties ikviens, kurš savā ikdienā saskaras ar Eiropas Savienības
tematiku, strādājot Eiropas Savienības institūcijās, valsts vai pašvaldības iestādēs, vai
nevalstiskajā sektorā.
Eksperta pieredze ES lietās var būt ne tikai politisko jautājumu ziņā, bet arī savā konkrētajā darba
jomā pārstāvot Latvijas intereses Eiropas Savienībā, tai skaitā sadarbojoties ar citu ES valstu
partneriem un īstenojot ES finansētus projektus. Plašāka informācija par ekspertu pieteikšanos
pieejama šeit. Akciju „Atpakaļ uz skolu 2018” rīko Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
sadarbībā ar jaunatnes organizāciju „Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”.

Izsludināta Latgales NVO projektu programma 2018
04.04.2018. Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) izsludina “Latgales NVO
projektu programmu 2018”, kuras mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju
līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu Latgales plānošanas reģionā.
Kopā konkursam pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti trim atbalsta jomām: Pilsoniskās sabiedrības
iniciatīvu atbalsta projektiem (8 000 EUR); Starpkultūru dialoga atbalsta projektiem (8 000 EUR);
Mazākumtautību NVO atbalsta projektiem (8000 EUR). Lai iedzīvotājus informētu par
programmas nosacījumiem, atbalstāmajām aktivitātēm un pieteikuma veidlapas aizpildīšanas
nosacījumiem, DNVOAC laika periodā no 15.-27.aprīlim reģionā rīkos informatīvos seminārus
Daugavpilī, Preiļos, Rēzeknē u.c.pēc pieprasījuma. Vienam projektam maksimāli pieejami
3000,00 EUR, termiņš projektu iesniegšanai ir 2018. gada 7.maija pl.: 16:00. Vairāk informācijas
var atrastšeit.

Rīgā notiks “Sociālās uzņēmējdarbības forumu 2018”
16.maijā Rīgā notiks ikgadējais, nozīmīgākais sociālās uzņēmējdarbības nozares pasākums –
Sociālās uzņēmējdarbības forums 2018, ziņo Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija.
Šoreiz Forumā tiks runāts par investīciju piesaisti sociālajai uzņēmējdarbībai – finanšu un biznesa
vadības eksperti sniegs zināšanas par investīciju veidiem un gatavību tām, pieredzē par
finansējuma piesaisti dalīsies sociālais uzņēmums “BlindArt” – pirmais ALTUM sociālās
uzņēmējdarbības granta saņēmējs Latvijā, kā arī ekoloģiskās modes uzņēmums “Projekts QUID”
(Progetto QUID) no Itālijas. Vairāk informācijas šeit

Skolēni aicināti pieteikties “Prāta spēlēm”
Šī gada 9. maijā Ārlietu ministrijā notiks “Prāta spēlēs”, kurās aicināti piedalīties 10. līdz 12. klašu
skolēni. Komandā ir jābūt četriem spēlētājiem. Konkursa jautājumi skars Eiropas Savienību, tās
vēsturi, personības, ģeogrāfiju un dalībvalstis. Konkursa 10 kārtās tiks izspēlēti līdz 10
jautājumiem katrā kārtā. Erudītākās komandas saņems vērtīgas balvas, kuras sarūpējuši Eiropas
Parlamenta deputātes Sandras Kalnietes birojs, kā arī Īrijas, Polijas, Somijas un Zviedrijas
vēstniecības Latvijā. Komandu dalību var pieteikt līdz 27. Aprīlim. Konkursa pieteikuma anketa un
vairāk informācijas šeit

Sakopsim Latviju kopā! Latvijas Pilsoniskā alianse aicina
pievienoties Lielajā talkā 2018
Latvijas Pilsoniskā aliance šogad Lielajā talkā pievienosies Latvijas Neredzīgo biedrībai, lai
palīdzētu Strazdumuižas ciematā veikt labiekārtošanas darbus. Talka sāksies plkst. 10.00,
pulcēšanās būs pie Braila ielas 5. Līdzi jāņem cimdi un grābekļi. Kopā mēs varam paveikt lielus
darbus, tāpēc aicinam pievienoties un ņemt līdzi draugus. Pēc labi padarīta darba būs arī atpūta.

Ja gribi, lai Tavu informāciju iekļaujam LJP ziņu apkopojumā,
tad sūti to uz mediji@ljp.lv ar norādi „Ziņas”. LJP ziņas
"Zini,kas jāzina!" tiek sagatavotas 1x mēnesī.
Pārpublicēšanās gadījumā pievienojiet norādi uz LJP e-ziņām.
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