
Latvijas Jaunatnes padomes
intere�u aizstāvības projekts 

�Uzcel Tiltu��Uzcel Tiltu�

2003. gada decembris - 2004. gada septembris



projekta atbalstītāji

City Hotel �Bruņinieks�

Sabiedrības Integrācijas fonds

Eiropas Savienības Phare programma

NVO centrs



...mērķis......mērķis...
Radīt labvēlīgu normatīvo vidi bērnu un jaunie�u 

sabiedrisko organizāciju attīstībai un to ilgtspējīgas darbības 
nodro�inā�anai

LJP 36 dalīborganizāciju un vietējo bērnu un jaunie�u 
sabiedrisko organizāciju 26 Latvijas rajonos organizāciju 
darbības kapacitātes cel�ana. 

Projekta darbība aptver visu Latviju, 

aktivitātes tiek organizētas kā reģionālajā, tā valsts līmenī.



...uzdevumi......uzdevumi...

Pilnveidot likumprojektu �Darbs ar jaunatni� sadarbībā 
ar NVO un valsts varas struktūrām, lai nodro�inātu tā 
pieņem�anu LR Saeimā

Izstrādāt MK Noteikumu projektu likuma īsteno�anai

Izstrādāt jaunie�u intere�u aizstāvības programmas
pa�valdībās



Izstrādāt metodisko materiālu intere�u aizstāvībā;

Celt kapacitāti bērnu un jaunie�u NVO, organizējot 10 
neformālās izglītības seminārus un 3 konferences;

Veikt pētījumu par likumprojekta ietekmi uz 
sociālekonomisko un politisko vidi Latvijā.



...rezultāti......rezultāti...

Likumprojekts �Darbs ar jaunatni� iesniegts LR 
Saeimā

Izstrādāts MK Noteikumu projekts

Izstrādātas 11 intere�u aizstāvības programmas 
Latvijas novados



Apmācīti 200 jaunie�u no bērnu un jaunie�u 
NVO Latvijā par NVO lomu pilsoniskā sabiedrībā, 
intere�u aizstāvībā un līdzdalībā

Veikts pētījums par likumprojekta ietekmi uz 
sociālekonomisko un politisko vidi

Izstrādāts metodiskais materiāls



...īstenotāji valsts līmenī......īstenotāji valsts līmenī...
Jaunie�u darba grupa jurista vadībā ar ekspertu un LJP valdes 

locekļu līdzdalību

Darba grupas uzdevumi

Pilnveidot likumprojektu �Darbs ar jaunatni�;

Izstrādāt MK noteikumu projektu likuma īsteno�anai;

Izstrādāt sabiedrisko attiecību plānu, kas paredz publikācijas, 

intervijas masu saziņas līdzekļos un citas aktivitātes sabiedrības 

informē�anai;

Organizēt regulāras tik�anās ar valsts pārvaldes struktūru 

pārstāvjiem.



...īstenotāji ...īstenotāji -- partneri reģionālajā līmenī...partneri reģionālajā līmenī...

Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs 
Dienvidlatgales atbalsta centrs 
Jaunie�u iniciatīvu atbalsta centrs �Sava Kabata� 
SO �Stratēģija� 
�Jaunatnes Demokrātijas skola� Nīcā, Liepājas rajonā
SO �Kovārnis�
�Latvijas Mazpulku organizācija� 



...partneru uzdevumi......partneru uzdevumi...

Organizēt darba grupas intere�u aizstāvības 
programmu izstrādē sadarbībā ar pa�valdībām;

organizēt 10 neformālās izglītības seminārus bērnu 
un jaunie�u sabiedrisko organizāciju biedriem;

Piedalīties metodiskā materiāla izveidē.



...darba grupas intere�u aizstāvības programmu izstrādē......darba grupas intere�u aizstāvības programmu izstrādē...

Projekta ietvaros strādās 11 darba grupas, aptverot 4 Latvijas novadus

Rīgā
SO �Latvijas Mazpulku organizācija�

Zemgales novadā 
SO �Kovārnis� - Jelgava, Bauska un Dobele

Kurzemes novadā
SO �Jaunatnes Demokrātijas skola�- Liepāja
SO �Latvijas Mazpulku organizācija�  - Kuldīga un Saldus
Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs - Talsi, Ventspils un Tukums



Vidzemes novadā
SO �Stratēģija�  - Valmiera,  Limba�i, Valka un Cēsis
SO �Latvijas Mazpulku organizācija� - Madona

Latgales novadā
Dienvidlatgales atbalsta centrs - Daugavpils un Krāslava
Jaunie�u iniciatīvu atbalsta centrs �Sava Kabata� - Līvāni un Jēkabpils
SO �Latvijas Mazpulku organizācija� - Ludza, Rēzekne, Alūksne, Gulbene 
un Balvi



...nozīmīgākās neformālās izglītības aktivitātes......nozīmīgākās neformālās izglītības aktivitātes...

10 apmācības semināri par NVO lomu pilsoniskā 
sabiedrībā, intere�u aizstāvībā un līdzdalībā bērnu un 
jaunie�u sabiedrisko organizāciju biedriem

3 konferences, kuru laikā tiksies visi projekta īsteno�anā 
iesaistītie partneri un citu NVO, valsts pārvaldes, masu 
mediju pārstāvji un politiķi, lai kopīgi dalītos pieredzē un 
izvērtētu projekta gaitu

11 reģionālās darba grupas intere�u aizstāvības 
programmas izstrādē 



...tuvākie plāni......tuvākie plāni...

nākamā konference 
2004.gada 21. maijs

projekta noslēguma konference 
2004.gada 27. - 28. augusts

apmācības seminārs Vidzemes novada bērnu un 
jaunie�u organizācijām Valmierā 

2004.gada 12. - 14. februāris



...Kontaktinformācija......Kontaktinformācija...

Latvijas Jaunatnes padome
Agnese Knabe, t.7221402, agnese.knabe@ljp.lv, Rīga

Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs
Agnese  Valtmane,t.3291384, zkcentrs@talsi.info, Talsi

Dienvidlatgales atbalsta centrs
Oskars Zuģickis, t.5423468, oskars@nvo.dpunet.lv, Daugavpils

Jaunie�u iniciatīvu atbalsta centrs �Sava Kabata�
Inga Zvaigzne, t.5343868, savakabata@inbox.lv, Līvāni



SO �Stratēģija�
Zanda Bērziņa, t.4281792, zanda_berzina@va.lv , Valmiera

�Jaunatnes Demokrātijas skola�
T.3469876, jdskola@yahoo.com Nīca, Liepājas rajons 

SO �Kovārnis�
Māris Dumpis, t.3022217, brivpratigie@ljp.lv, Jelgava

�Latvijas Mazpulku organizācija�
Ieva Kasemira, t.7557998, ieva.kasemira@ljp, Rīgā
Karīna Smirnova, t. 4852241 bjc@madona.lv, Madona
Anna Stepanova, t.5951840 upemp@tvnet.lv, Ludza
Marika Vieglā, t.9937768 marse@inbox.lv, Gulbene
Filips Lastovskis fils4@inbox.lv, Saldus


