
VASARAS AKADĒMIJA
2016.gada 18.-21.AUGUSTS
Līgatnes rehabilitācijas centrs, Līgatne

LJP ir jaunatnes organizāciju un organizāciju, kas strādā ar jauniešiem, apvienība, kas pārstāv jauniešu intereses nacionālā un
Eiropas līmenī. LJP šobrīd apvieno 33 organizācijas Latvijā un sadarbojas ar daudzām pašvaldībām, NVO un valsts instiūcijām
jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai un darba ar jaunatni attīstības veicināšanai.

LJP Vasaras akadēmija tiek organizēta ar mērķi iegūt jaunas zināšanas, attīstīt kādas noteiktas prasmes un veidot attieksmes.
LJP  Vasaras  akadēmijas  programma  ir  veidota  atbilstoši  jaunatnes  politikas  dienaskārtībai  un  daudzveidīgā  programmā
ikviens interesents varēs atrast sev ko noderīgu un dalīties savās zināšanās ar citiem. Par aktīvu dalību LJP Vasaras akadēmijas
interaktīvās nodarbībās, dalībniekiem būs iespēja saņemt pārsteiguma / piemiņas balvas! 

Vasaras akadēmijā aicināti piedalīties: LJP dalīborganizāciju pārstāvji, LJP iniciatīvu dalībnieki, sadarbības partneri, jauniešu
NVO biedri,  viesi. Dalībnieku skaits ir  ierobežots. Priekšroka dalībai  LJP Vasaras akadēmijā tiks dota LJP dalīborganizāciju
pārstāvjiem un LJP Strukturētā dialoga un Brīvprātīgā darba iniciatīvu dalībniekiem, bet pieteikties var ikviens, kuru aizrauj
jaunatnes NVO un organizāciju, kas strādā ar jauniešiem vecumā līdz 30 gadiem, darbība. Dalībnieku vecums – no 13 gadiem
(līdz 18 gadiem – tikai ar vecāku atļauju).  LJP Vasaras akadēmijas darba valoda – latviešu (nepieciešamības gadījumā tiks
nodrošināts tulkojums uz krievu / angļu valodām).

Organizatori  sedz  izmaksas,  kas  saistītas  ar  dalībnieku  ēdināšanu,  naktsmītnēm,  programmas  satura  nodrošināšanu.
Nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināts autobuss maršrutā Rīga-Līgatne-Rīga. Citas ceļa izmaksas, kas saistītas ar dalību
pasākumā,  dalībniekiem jāsedz pašiem.

Pieteikšanās,  aizpildot  https://docs.google.com/a/ljp.lv/forms/d/1iiulZx5SyMsVKwSKTEUExZaaJe-09CIXGeoq3gOjr_o/edit
līdz 30.07.2016. Informācija par iespēju piedalīties LJP Vasaras akadēmijā visiem interesentiem tiks nosūtīta līdz 05.08.2016.
Papildus informācija saņemama, rakstot uz e-pastu: ljp@ljp.lv. 

PROGRAMMA1

Ceturtdiena, 18.08.2016. 
10.20-12.20 Ierašanās / Iekārtošanās / Reģistrācija

12.20-13.20 Pusdienas

13.20-15.20

(iekļauta pauze)

15.20 – 18.20
(viesis)

Vasaras akadēmijas atklāšana. Iepazīšanās ar organizatoriem, dalībniekiem, programmu

Organizācijas  kapacitātes  (veiktspējas)  novērtēšana  (metodoloģijas  praktiska  pielietošana  savu
organizāciju  darbības izvērtēšanai)

Sociālā uzņēmējdarbība (tās būtība, likumprojekts, iespējamās idejas īstenošanai, realitāte manas organizācijas
darbības atbalstam). 
Vada Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore Madara Peipiņa

19.20-20.20 Vakariņas

21.20i Sadraudzības vakars

1 Pasākumā tiks filmēts un fotografēts un materiāli tiks izmantoti tematisko video sižetu sagatavošanā.
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Piektdiena, 19.08.2016. 
8.20-9.20
9.20-10.20

Brokastis 
Rīta Zvaigzne

10.20-13.20
(viesi)
(iekļauta pauze)

Starpnozaru sadarbība jauniešu interešu aizstāvībai Latvijā
Piedalās Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un  attīstības departamenta direktora 
vietniece jaunatnes jomā Aija Riba un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Eiropas 
Savienības programmu daļas vadītāja  Rasa Lazdiņa un  Eiropas Savienības programmu daļas 
projektu koordinatore Vladislava Šķēle

13.20-14.20 Pusdienas

14.20-15.20 Interešu aizstāvība jaunatnes jomā Latvijā un Eiropā – īsa pamācība mīlestībā
Vada jaunatnes politikas eksperte Inese Šubēvica

15.20-19.20

(iekļauta pauze)

LJP 25 –  2017.gada plāns
Piedalās LJP bijušie darbinieki un valdes locekļi 
(TBC)

Tiešās līdzdalības online rīka izveide jauniešiem 
vecumā no 13-17 gadiem
Piedalās Biedrības Latvijas Bērnu labklājības tīkls 
pārstāvji

Jauniešu tiešās līdzdalības iespējas - jaunieši Organizāciju darbības attīstība – organizāciju 
pārstāvji

19.20-20.20 Vakariņas

21.20i Talantu / NeTalantu vakars



Sestdiena, 20.08.2016.

9.20-10.20 Brokastis

10.20-12.20
(viesis)

Rīta Zvaigzne un sarunas par dzīvi ar veselīga dzīvesveida piekritēju 
Inesi Ziņģīti

12.20-14.20

(iekļauta pauze)

Dalībnieku koordinētas Tematiskās darbnīcas

 Publiskā runa – kā mēs 
dzirdam ko runājam? - jaunieši

Foto apstrāde / 
Tematisko video  montāža - 
jaunieši

Organizācijas logo: filosofija un 
praktiskais pielietojums – 
organizāciju pārstāvji

14.20-15.20 Pusdienas

16.20-17.20 Brīvprātīgā darba organizēšana organizācijās - prakse un likumdošana
Moderē Inese Šubēvica un Mārtiņš Šteins

17.20-19.20
(iekļauta pauze)

Tematiskās darbnīcas

Tematiskais gads jaunatnes jomā Latvijā 2017-
2020 - jaunieši

Jaunatnes valsts politikas programmas 
prioritātes 2017 – organizāciju pārstāvji

19.20-20.20 Vakariņas

21.20i Jautrais vakars

Svētdiena, 21.08.2016.
9.20-10.20 Brokastis

10.20-11.20 Vēstures dvesma – Padomju slepeno bunkuru stāsti (bezmaksas apmeklējums)

11.20-13.20 Pārstāvju Sapulce
1. LJP 2016.gada 1.pusgada darbības pārskats
2. LJP Vasaras akadēmijas rezultātu apkopošana / izvērtēšana
3. Jaunu biedru uzņemšana
4. LJP pozīciju apstiprināšana
5. Citi jautājumi

13.20-14.20 Pusdienas

no 14.20 Došanās mājup
* Tematisko darbnīcu tēmas var tikt papildinātas / mainītas, atbilstoši  dalībnieku interesēm un iniciatīvām.

Papildus informācija: LJP vasaras akadēmijas koordinatore  Inese  Šubēvica, ljp@ljp.lv,  29209607
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