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Sanāksmē piedalās: JP pārstāvji no Svētes, Šķibes, Zaļenieku,Centra KP  (skat. pielikumu
Nr.1 ar sarakstu)

Sanāksmi vada: E.Ragovska
Sanāksmi protokolē: E.Ragovska

   Darba kārtība:
1. Sanāksmju datumi un laiki.
2. Dalība Jauniešu iniciatīvas projektā 
3. Dalība Jauniešu pašpārvalžu forumā
4. Paaudžu solidaritātes pasākuma norise
5. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju.

1. Sanāksmju datumi un laiki.
Sanāksmi apmeklē 2-3 pārstāvji no katra KP. JP tikšanās 1x mēnesī, nepieciešamības 
gadījumā biežāk. Dažus jautājumus risinam izmatojot e-pastu, skaipu un telefonu sakarus.

2. Dalība Jauniešu iniciatīvas projektā
Dalībnieki labprāt piedalītos projektā, iesniegtu idejas un paši rakstītu projektu. Nolemjam, 

ka nākošajā tikšanās reizē iesniedz idejas un sadalam pienākumus ko katrs darīs projekta 
rakstīšanas un īstenošanas ietvaros.

3. Dalība Jauniešu pašpārvalžu forumā
4.janvārī plkst.9.30 Zemgales jauniešu pašpārvalžu forums (nolikumu skat.2.pielikumā) No 

Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas 1 pārstāvis un 1 JP koordinators. Mājas darbs: 
postprezentācija, nolemjam izmantot 2011./2012.m.g. atskaiti ar fotogrāfijām un JP mērķiem 
un uzdevumiem. To sagatavosim pirms foruma. Forumā piedalīsies Rinalds Kozlovskis no 
Centra KP.

4. Paaudžu solidaritātes pasākuma norise
Katrā KP notiks Paaudžu solidaritātes pasākums. Svētes KP jaunieši informē citu KP 

jauniešus par pasākuma plusiem un mīnusiem, kā arī piedāvā savu izveidoto izdales 
materiālu.

5. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju.
Iespēju braukt pieredzes apmaiņas braucienā uz Somiju atbalsta visi dalībnieki. Jaunieši, kas 
strādā netiktu, jo no darbā nav iespēju paņemt brīvas dienas. Tā kā vietas braucienam ir 
mazāk nekā gribētāji, nolemjam izstrādāt kritērijus, potenciālajiem pārtāvjiem. Tie ir-valodas
prasmes, aktivitāte Jauniešu pašpārvaldē, labas atsauksmes no KP vadītājiem un priekšmetu 
skolotājiem.



Sanāksmē nolēma:
1. . Zemgales reģiona Jauniešu pašpārvaldes forumā piedalīsies 

Rinalds Kozlovskis no Centra KP.

2. Svētes KP jaunieši informē citu KP jauniešus par Paaudžu 
solidaritātes pasākuma plusiem un mīnusiem, kā arī piedāvā 
savu izveidoto izdales materiālu.

3. Jaunieši piedāvā atlases kritērijus pretendentiem braucienam 
uz Somiju.

4. Jaunieši iesniedz idejas Jauniešu iniciatīvas projekta 
rakstīšanai un īstenošanai.

                              Sanāksmi vadīja: /E.Ragovska/

 
Sanāksmi protokolēja:                           /E.Ragovska/


	Sanāksmē nolēma:

