AICINĀM PIETEIKT AKTĪVĀKOS BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA
VEICĒJUS UN ORGANIZĒTĀJUS GODINĀŠANAI “GADA
BRĪVPRĀTĪGAIS 2018"
Tuvojoties Starptautiskajai brīvprātīgo dienai, aicinām Latvijas iedzīvotājus un organizācijas
pieteikt kandidātus godināšanai “Gada brīvprātīgais 2018”. Brīvprātīgo godināšana notiks
24.novembrī Rīgā un 5.decembrī, starptautiskajā brīvprātīgo dienā, reģionos. Tiks godināti gada
aktīvākie brīvprātīgā darba darītāji un organizētāji, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu

sabiedrības labā, kā arī brīvprātīgajiem draudzīgākās nevalstiskās organizācijas un pašvaldības.
Brīvprātīgo godināšanas mērķis ir veicināt Latvijas iedzīvotāju interesi par brīvprātīgo darbu un
sekmēt gan dažāda vecuma cilvēku, gan organizāciju iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā. Papildus
informācija.

AICINĀM PIETEIKTIES LĪDERI LATVIJAS JAUNIEŠU GRUPAI
APMĀCĪBU SEMINĀRAM PROJEKTA “YOUTH.INFO: FUTURE
YOUTH INFORMATION TOOLBOX” IETVAROS
Latvijas Jaunatnes padome aicina pieteikties līderi Latvijas jauniešu grupai apmācību semināram
Berlīnē (Vācijā) no 22.10.2018. līdz 26.10.2018., kas tiek rīkots projekta “Youth.Info: Future Youth
Information Toolbox” ietvaros.
Aicinām pieteikties grupas līderi apmācībām par vienaudžu izglītotāja jautājumiem. Apmācības
notiks no 22.10.2018. līdz 26.10.2018. Berlīnē (Vācijā), ceļošanas dienas 21.10.2018. un
27.10.2018. Apmācību laikā būs iespēja apgūt vienaudžu izglītotāju pamatprincipus, iepazīties un
izmēģināt projekta ietvaros izstrādātās jauniešu informēšanas metodes, iepazīties ar pārstāvjiem
Īrijas, Vācijas, Lietuvas un Austrijas.
Grupas līderi būs atbildīgs par Latvijas grupas jauniešiem, palīdzēs jauniešiem apmācību norises
vietā, iesaistīties kā dalībnieks apmācību norisē, kā arī pēc mācību norises būs atbalsta persona
jauniešiem organizējot aktivitātes Latvijā. Līderim jābūt ar labām angļu valodas prasmēm.
Vēlams, lai līderis varētu piedalīties 09.10.2018. pl.12.00 online sapulcē par apmācību norisi.
Visi izdevumi, kas saistīti ar piedalīšanos (ceļošana, uzturēšanās Berlīnē) tiek apmaksāti no
projekta līdzekļiem.
Pieteikšanās līdz 08.010.2018. Pieteikuma anketa.

IZSLUDINA KONKURSU "LABĀKAIS DARBĀ AR JAUNATNI
2018"
Konkursa "Labākais darbā ar jaunatni 2018" (turpmāk – konkurss) mērķis – izteikt Izglītības un
zinātnes ministrijas atzinību pašvaldībām, darbā ar jaunatni iesaistītajām personām, kā arī
jaunatnes organizācijām un biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni, par ieguldījumu jauniešu
dzīves kvalitātes uzlabošanā.
Izvirzīt pretendentus līdz 31. oktobrim var jebkura fiziska vai juridiska persona. Konkursa
noslēgums un laureātu apbalvošana paredzēta 7. decembrī, Madonā. Papildus informācija.

LATVIJAS MAZPULKU RUDENS FORUMS UN LAUKU
LABUMU TIRDZIŅŠ SMILTENĒ JAU PAVISAM DRĪZ!
Sestdien, 13.10.18., Smiltenes tehnikumā norisināsies otrais šī gada rudens projektu forums, kura
laikā mazpulcēni iepazīstinās ar savu veikumu šajā gadā. Projektu foruma ietvaros notiks
mazpulcēnu lauku labumu tirdziņš un mazpulcēnu paveikto projektu prezentācijas.
Pasākuma mērķis ir apzināt aktīvākos biedrības „Latvijas Mazpulki” biedrus, novērtēt un sniegt
atzinību mazpulcēnu veiktajam darbam mazpulcēnu projektu ietvaros. Forumā piedalās visi
mazpulcēni, kas veiksmīgi izstrādājuši un aizstāvējuši savus projektus vietējā mazpulka ražas
skatē. Mazpulcēni prezentēs savus projektus šādās jomās – "Sīpoli Latvijas karoga krāsās",
"Mazpulcēnu - trušmīļu skola", "Latviešu karavīrs laikmetu griežos", "Kartupeļi - otrā maize",
"Pavairosim lauka tomātus", kā arī citās dārzkopības, rokdarbu, vides un novadpētniecības jomās.
Papildus informācija.

IZSLUDINA PROJEKTU KONKURSUS JAUNIEŠU MĀCĪBU
MOTIVĀCIJAS VEICINĀŠANAI
No 2018. gada septembra 37 Latvijas pašvaldībās tiek organizēti jaunatnes iniciatīvu projektu

konkursi darbam ar skolēniem, kuriem ir risks nepabeigt skolu . Projektu mērķis – veicināt
jauniešu motivāciju turpināt izglītību, palielināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, iesaistīt
aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības. Projektu konkursi notiek
Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS”* ietvaros, un idejas īstenošanai iespējams iegūt 4600
eiro. Tas ir vērienīgs atbalsts pašvaldību darbam ar jaunatni – tuvāko piecu gadu laikā paredzēts
ieguldīt 2,6 miljonus eiro, piešķirot finansējumu 560 jaunatnes iniciatīvu projektiem visā Latvijā.
Papildus informācija.

Jauniešu izaugsmes forums “Solis 2018”
Biedrība Latvijas Jauno zemnieku klubs jau septīto gadu, sadarbojoties ar vairākiem
uzņēmumiem un zemnieku saimniecībām, rīko jauniešu izaugsmes forumu “Solis 2018”. Lai
pieteiktos forumam ir jāaizpilda zemāk linkā atrodamā elektroniskā pieteikuma anketa un jāgaida
apstiprinājums savā e-pastā! Forumam būs organizēts autobuss no Jelgavas! Ieeja pret
ziedojumu: 20 EUR! Dalībnieku vecums no 18 gadiem! Pieteikuma anketa pieejama šeit
Pieteikšanās aktīva no 8.-15.oktobrim (ieskaitot)! Forums notiks Krāslavas novada Aulejas
pagasta Šķipos, viesu namā “Lejasmalas” no 26.-28.oktobrim! Vairāk informācijas šeit.

Seminārs “Grāmatvedības uzskaite projektos”
Trešdien, 17. oktobrī no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00 NVO namā, Ieriķu ielā 43A aicinām
nevalstisko organizāciju pārstāvjus uz praktisko semināru “Grāmatvedības uzskaite projektos”.
Nodarbību vadīs sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste, Latvijas Nodokļu
konsultantu asociācijas biedre Jadviga Neilande. Semināra galvenās tēmas: projekta budžets;
tiešās attiecināmās izmaksas; darba tiesiskās attiecības; personāla izmaksas; komandējumu un
uzturēšanās izmaksas; aprīkojuma

izmaksas; palīgmateriāli

un

vispārīgie

pakalpojumi;

apakšuzņēmumu līgumi; ekspertu pakalpojumi; netiešās attiecināmās izmaksas; neattiecināmās
izmaksas; pvn piemērošana. Seminārā vietu skaits ir ierobežots! Vēršam uzmanību, ka tiklīdz
nodarbībai būs pieteikušies 25 dalībnieki, reģistrācija tiks pārtraukta. Pieteikties semināram
aicinām šeit.Vairāk infprmācijas šeit.

Publiska diskusija par brīvprātīgo darbu
Lai aktualizētu brīvprātīgā darba un labdarības nozīmi, biedrība “Sadarbības platforma”
ceturtdien, 2018. gada 11. oktobrī plkst. 11.00 ES mājā (Rīgā, Aspazijas bulvārī 28) aicina uz
publisku diskusiju. Kā galvenās diskusijai izvirzītas šādas tēmas: brīvprātīgā darba iespējas un
nozīme, brīvprātīgais darbs kā viena no labdarības formām un brīvprātīgais darbs likuma izpratnē
un praksē. Diskusijas mērķis ir akcentēt brīvprātīgā darba un labdarības lomu ne tikai katra
cilvēka personīgajā izaugsmē, iespējā iesaistīties aktivitātēs, būt atbildīgam par apkārt notiekošo,
bet vērst arī uzmanību uz brīvprātības ieguldījumu un pienesumu sabiedrībai kopumā, tostarp
ekonomikas izaugsmē. Diskusijā piedalīties aicināti nevalstisko organizāciju pārstāvji,
brīvprātīgie, valsts un pašvaldību pārstāvji. Tikšanos vadīs žurnālists Aivis Ceriņš. Savukārt juriste
Kitija Bite klātesošos iepazīstinās ar šogad apkopoto nevalstisko organizāciju pieredzi brīvprātīgā
darba jomā un atklātajām nepilnībām esošajā likumdošanā. Vairāk informācijas, kā arī
pietiekšanās diskusijaišeit.

Jauniešu garantija

Jauniešu garantija - jauns ziņojums izceļ novatoriskas pieejas, lai sasniegtu jauniešus. Kamēr
Jauniešu garantija ir kļuvusi par labi izveidotu līdzekli, lai apkarotu jauniešu bezdarbu Eiropā,
daudzas dalībvalstis joprojām cīnās par to, lai sasniegtu visus jauniešus, kam nepieciešams
atbalsts no Jauniešu garantijas. Pašlaik ES mazāk nekā 40% jauniešu, kas nav nodarbināti, nav
šobrīd mācību iestādē vai apmācībās, ir reģistrēti viņu valsts jauniešu garantiju sniedzējam.
Pēdējos gados daudzas ES valstis ir palielinājušas centienus uzlabot informētību jauniešiem un
informēt viņus par Jaunatnes garantiju un iespējām, ko tā var piedāvāt. Vairāk informācijas šeit.

“Otrā Elpa” sociālo projektu stipendiju konkurss
Līdz 27.oktobrim ir iespēja pieteikties labdarības veikalu “Otrā Elpa” sociālo projektu stipendiju
konkursam un savai idejai iegūt 3000 Eur lielu finansiālo atbalstu. Tas ir saistoši projekta idejai,
kuras mērķis ir: sociāli mazaizsargāto grupu labklājības celšana, vietējās kopienas iedzīvotāju
dzīves kvalitātes uzlabošana, sabiedriskā labuma veidošana, sociālās uzņēmējdarbības attīstība.
Vairāk informācijasšeit.

Rīgā notiks globāls jaunatnes forums par medijpratību
digitālo algoritmu laikmetā
No 24. oktobra līdz 31. oktobrim norisināsies Pasaules medijpratības un informācijpratības
nedēļa. Šīs UNESCO iniciatīvas ietvaros Latvija kļūs par vienu no tematiskās nedēļas vadošā
notikuma – Jaunatnes foruma “Medijpratība algoritmu laikmetā: jaunatnes formula” – mājvietu. 26.
oktobrī Rīgā, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, pulcēsies jaunieši un
medijpratības eksperti no visas pasaules, lai dalītos ar idejām, aktuālu pētījumu rezultātiem un
radošiem projektiem medijpratībā. Vairāk informācijas šeit.

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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