KAMPAŅA "10X LIELĀKS FINANSĒJUMS ERASMUS+"

Jau vairākas nedēļas Eiropas Savienībā tiek realizēta kampaņa "10X lielāks finansējums
Erasmus+". Šajā kampaņā piedalās Latvijas Jaunatnes padome publicējot kampaņas ietvaros
sagatavotos cilvēkstāstus LJP Facebook kontā, tādējādi vēršot sabiedrības uzmanību uz
finansējuma palielināšanas nepieciešamību. Kampaņā aicināts iesaistīties ikviens Erasmus+
programmas atbalstītājs ievietojot savos sociālo tīklu profilos speciāli kampaņai sagatavotos
materiālus un parakstot petīciju. Plašāka informācija par kampaņas rašanos, tās mērķiem un cita

ar kampaņu saistītā informācija pieejama šeit.

TIEK IZSLUDINĀTS KONKURSS "LATVIJAS JAUNIEŠU
GALVASPILSĒTA 2019"
Vai Tavā pašvaldībā notiek aktīvs darbs ar jaunatni? Vai Tavā pilsētā vai novadā ir aktīvi, radoši
un mērķtiecīgi jaunieši? Ja atbilde ir jā, tad piesaki savu pašvaldību konkursam “Latvijas Jauniešu
galvaspilsēta 2019”.
Konkursa “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2019” mērķis ir noteikt vienu pašvaldību vai divu
pašvaldību apvienību, kas 2019.gadā uzņemsies pildīt Latvijas Jauniešu galvaspilsētas lomu.
Pieteikums konkursam jāiesniedz līdz 2018.gada 15.jūnijam, pieteikumam dalībai konkursā
jāpievieno arī šim konkursam jauniešu izstrādātu video vizītkarti par pašvaldību (video garums
līdz 3 minūtēm, titros iekļaujot informāciju par video autoriem, filmētājiem, montāžu).
“Latvijas Jauniešu galvaspilsētas 2019” statusa ieguvēja noteikšanā tiks ņemts vērā žūrijas
vērtējums un sabiedrības balsojuma rezultāti.
Konkursa uzvarētāja paziņošanas pasākums notiks Starptautiskajā Jaunatnes dienā 2018.gada
12. augustā, Madonas novadā– Latvijas Jauniešu galvaspilsētā 2018. Plašāka informācija.

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 informācija šeit.

Latvijas Mazpulku "Jauno vadītāju skola 2018"
Biedrība “Latvijas Mazpulki” ar Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu aicina kļūt par
dalībniekiem jauno mazpulku vadītāju vasaras skolā, kas notiks trīs daļās:
▪ 28.jūnijs
pl.
10:3016:00!
nodarbība
“Latvijas
Mazpulku
tradīcijas
un
vērtības”;
▪ 2.3.augustā
(vieta
tiks
precizēta)
nodarbība
“Neformālā
izglītība
un
līderisms
Mazpulkos”;
▪ 16.augustā
pieredzes
krāšanas
izbraukums
uz
aktīvākajiem
mazpulkiem
novados.
Jaunajiem mazpulku vadītājiem būs iespēja sev arī piesaistīt mentoru – kādu pieredzes bagātu
mazpulku, kurš palīdzēs veiksmīgi uzsākt jaunā mazpulka darbību.
Lai kļūtu par Mazpulku vadītāju skolas dalībnieku, LĪDZ 23. JŪNIJAM PIESAKIES:
ej.uz/MazpulkuSkola2018
Dalība apmācībās ir bez maksas.

LATVIJAS MAZPULKU XXIII SPORTA SPĒLES “ZAĻAIS
STARTS!”
Ceturtdien, 3. maijā, Džūkstes pamatskolā notiks gadskārtējās Latvijas Mazpulku sporta spēles
“Zaļais starts!”. Pasākuma mērķis ir popularizēt sportiska un videi draudzīga dzīvesveida tradīcijas

lauku jauniešu vidū, piedāvājot sportiskas un aizraujošas, veselību veicinošas un izzinošas
sacensības.
Latvijas Mazpulku Rīgas klubiņš un 307. Džūkstes mazpulks aicina mazpulcēnus no visiem
Latvijas novadiem, veselīgā dzīvesveida piekritējus aktīvi iesākt pavasari kopā ar Džūkstes
pasaku tēliem Baltā galdauta svētku noskaņās. Papildus informācija.

Iepazīsti skautus un gaidas nometnē “24. paralēle”
Vai Tev patīk dzīvošana dabā, gulēšana teltīs un ēst gatavošana uz ugunskura? Vai arī vēlies kļūt
labāks, lai darītu daudz labus darbus? Varbūt esi dzirdējis par skautiem un gaidām un vēlies
saprast, ko un kā viņi īsti dara?
Jau ceturto reizi Latvijas skauti un gaidas rīko nometni “24. paralēle”, kurā aicināti piedalīties gan
pieaugušie, gan bērni un jaunieši, kuri nav skauti un gaidas, bet vēlas iepazīt skautu un gaidu
darbību, piedaloties āra dzīves nometnē.
Nometnes mērķis ir iepazīt skautu un gaidu darbību, piedaloties āra dzīves aktivitātēs, mācoties
skautu un gaidu vērtības un tradīcijas, kā arī jēgpilni un aktīvi pavadīt vasaras brīvlaiku un iegūt
jaunus draugus.
Ja Tev iepatiksies tas, ko un kā dara skauti un gaidas, tad gaidīsim Tevi kādā citā šīs vasaras
nometnē vai kādā no vienībām jau nākamajā sezonā. Pieteikšanās: Līdz 1. jūnijam. Papildus
informācija.

AICINA PIEDALĪTIES JAUNIEŠU FORUMĀ "JAUNĀS
SIMTGADES PAVASARIS"
Latvijas Jaunatnes padomes dalīborganizācija "Latvijas Mazpulki" aicina piedalīties jauniešu
forumā "Jaunās simtgades pavasaris" 12.maijā Rīgas Motormuzejā, kur būs iespēja iepazīties ar
jauniešiem, kuri īsteno projektus par godu Latvijas simtgadei, iepazīties ar radošiem, vērtīgiem,
jauniešu iesaisti veicinošiem projektiem Latvijas simtgadē, kā arī uzzināt par kopīgo un atšķirīgo
simtgades svinībās citās valstīs. Papildus informācija.

NVO seminārs par datu aizsardzību
Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments aicina 16. maijā, no plkst. 14.00 līdz
17.00 NVO namā, Ieriķu ielā 43A nevalstisko organizāciju pārstāvjus uz semināru “Fizisko
personu datu aizsardzība un tās aktualitātes”.2018. gada 25. maijā stāsies spēkā Vispārīgā
personas datu aizsardzības regula. Seminārā tiks apskatīti praktiskie personas datu aizsardzības
principu piemērošanas aspekti, kā arī sniegts vispārējs ieskats un aktuālā informācija par jauno
personas datu aizsardzības regulējumu. Semināra tēmas: Personas datu aizsardzības jēdziens,
termini; Normatīvais regulējums; Personas datu apstrādes pamati; Datu subjekta tiesības un datu
subjekta piekrišana personas datu apstrādei; Personas dati darba tiesiskajās attiecībās,
mārketinga aktivitātēs; Datu bāžu veidošanas, videonovērošanas vai citās ar datu apstrādi
saistītās praktiskajās jomās; Atbildība par pārkāpumiem datu aizsardzības jomā. Nodarbību vadīs
sertificēta datu aizsardzības speciāliste Ingrīda Imaka. Lektore ieguvusi maģistra grādu tiesību
zinātnēs un būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā. Pieteikties semināram var
šeit.

Sanāksme par sabiedriskā labuma organizāciju regulējumu
11.05.2018. notiks sanāksme par Finanšu ministrijas izstrādāto likumprojektu “Grozījumi likumā
“Sabiedriskā labuma organizāciju likums””, kurā nevalstiskās organizācijas varēs paust viedokli
par sabiedriskā labuma organizāciju darbības pilnveidošanu.

Piesakies Saeimas un NVO forumam!
Nevalstisko organizāciju pārstāvji aicināti pieteikties dalībai ikgadējā Saeimas un nevalstisko
organizāciju (NVO) forumā, kas šogad notiks 1.jūnijā Saeimas namā. Saeimas un NVO forumu
atklās Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Dalībniekus uzrunās arī biedrības “Latvijas
Pilsoniskā alianse” padomes priekšsēdētājs Uldis Dūmiņš. Foruma darbs plānots trīs paralēlās
sesijās. Pirmajā darba sesijā foruma dalībnieki spriedīs par to, kā pilnveidot nevalstisko
organizāciju un valsts iestāžu dialogu un novērst pastāvošos šķēršļus. Plānots runāt par to, cik
efektīvi praksē ieviesti tiesiskajā regulējumā iestrādātie instrumenti, kas nodrošina sabiedrisko
līdzdalību. Tāpat iecerēts apspriest jautājumus, kas saistīti ar lobisma tiesiskā regulējuma
nepieciešamību. Otrajā foruma sesijā dalībnieki diskutēs par NVO lomu un atbildību politiskajā
procesā un to, vai un kā sabiedriskās organizācijas var celt sabiedrības līdzdalību laikā, kad
vērojama zema politiskā iesaiste un kad īpaši svarīgi sniegt dažādām sabiedrības grupām
atbalstu un zināšanas, lai uzlabotu iedzīvotāju drošumspēju. Plānots aktualizēt arī jautājumu par
iedzīvotāju uzticības stiprināšanu sabiedriskajām organizācijām. NVO foruma trešā sesija būs
veltīta sociālās atbildības attīstībai Latvijā. Viens no plaukstošas pilsoniskās sabiedrības
pamatakmeņiem ir cilvēki, kuri gatavi idejas vārdā ziedot ne tikai naudu, bet arī savas iemaņas,
prasmes un laiku. Tomēr patlaban trūkst skaidra vēstījuma, ka sociāli atbildīga rīcība un
filantropija ir novērtēta. Sesijā dalībnieki pārrunās pēc nodokļu reformas aktualizēto jautājumu par
nodokļu atvieglojumiem ziedotājiem, kas svarīgs gan uzņēmējiem, gan ziedojumu saņēmējiem –
sabiedriskā labuma organizācijām. Tāpat sesijas dalībnieki spriedīs par nevalstiskajam sektoram
nozīmīgo tiesisko regulējumu brīvprātīgā darba un sociālās uzņēmējdarbības jomās.
Pēcpusdienā tiks sniegti ziņojumi par katras sesijas darba rezultātiem. Pieteikties forumam var
elektroniski līdz 23.maija pulksten 17.00. Dalībnieku skaits sesijās un forumā kopumā ir
ierobežots. Foruma norisei varēs sekot līdzi arī tiešsaistē www.saeima.lv. Kopš Saeima
2006.gadā pieņēma deklarāciju, kurā noteikti Saeimas un NVO sadarbības principi un veicamie
uzdevumi sadarbības pilnveidošanai, forums kļuvis par ikgadēju tradīciju. Šis būs divpadsmitais
Saeimas un NVO forums, un to organizē parlaments sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām.
Pieteikšanās.

Goi miera fonds aicina jauniešus piedalīties ikgadējā
starptautiskā eseju konkursā
Goi miera fonds (Goi Peace Foundation) aicina jauniešus līdz 25 gadiem piedalīties ikgadējā
starptautiskā eseju konkursā, kura tēma 2018. gadam ir “Pārmaiņas, ko es vēlos veikt”.
Ik gadu Goi miera fonds ar UNESCO atbalstu organizē starptautisku eseju konkursu jauniešiem,
lai veicinātu miera kultūru un stiprinātu starpkultūru dialogu. Konkurss ir viens no globālās rīcības
programmas “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” projektiem.
Šī gada konkursa tēma ir “Pārmaiņas, kuras vēlos radīt” (The Change I Want to Make). Jaunieši ir
aicināti atbildēt uz jautājumu, kādas pārmaiņas vēlētos veikt savā skolā, darbavietā, kopienā,
valstī vai pasaulē, lai tā kļūtu par labāku vietu mums visiem.

Konkursā var piedalīties jaunieši līdz 25 gadu vecumam. Vērtēšana notiks divās vecuma grupās:
līdz 14 gadu vecumam (bērnu); no 15 līdz 25 gadu vecumam (jauniešu). Eseja jāiesniedz līdz
2018. gada 15. jūnijam. Papildus informācija.

Jaunieši aicināti piedalīties Latvijas - Japānas apmaiņas
programmā
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina Latvijas jauniešus piedalīties
Starptautiskā jaunatnes attīstības apmaiņas programmā starp Latviju un Japānu (International
Youth Development Exchange Program). Apmaiņas ietvaros šī gada rudenī 14 jaunieši no
Japānas viesosies Latvijā, lai uzzinātu vairāk par Latviju un tās kultūru, un 9 jaunieši no Latvijas
dosies uz Japānu, lai labāk iepazītu Japānas kultūru. Lai pieteiktos dalībai programmā, līdz 30.
maijam jāatsūta savs CV un jāaizpilda pieteikuma anketa.
Latvijas – Japānas apmaiņas programmas mērķis ir veidot labāku sapratni un draudzīgas
attiecības starp Latvijas un Japānas jauniešiem, tādējādi stiprinot starptautisko sadarbību un
dodot iespēju jauniešiem labāk iepazīt un izprast abu valstu kultūru un sabiedrību, kā arī veicināt
jauniešu līderību globālā līmenī. Plašāka informācija.

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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