


Jaunieši ir mūsu nākotne!

JAUNIEŠI IR MŪSU ŠODIENA!



Pamatinformācija
Dibināta 2019. gada 16. decembrī, kad trīs brāļi – Gints, Mārtiņš un Raimonds nolemj

vienoties jaunatnes organizācijā, lai sniegtu būtisku atbalstu bērnu un jauniešu

neformālās izglītības nodrošināšanā. 

Pārstāvot bērnu un jauniešu intereses esam pārstāvēti Biedrības "Bauskas rajona lauku

partnerība" valdes sastāvā. 

Uzņemti asociētā biedra statusā Latvijas jaunatnes padomē. Pārstāvēsim mūsu biedru un

citu bērnu un jauniešu intereses nacionālā mēroga organizācijā.

Piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss no 11.03.2020., lēmuma nr. 30.6-

8.71/36288, darbības jomā pilsoniskas sabiedrības attīstība.

Iekļauti Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes organizāciju sarakstā no 06.12.2021.,

lēmuma nr. 9-1.3/21/7. 





Darbības mērķi
Veicināt labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālajai un radošajai attīstībai, sekmējot
pilnvērtīgu to personības attīstību, palīdzot tiem integrēties sabiedrībā un veicinot to
iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā;

Popularizēt bērnu, jauniešu un citu Latvijas iedzīvotāju vidū veselīgu dzīvesveidu un sportu,
pilnveidot viņu morālo, garīgo un fizisko izaugsmi;

Sniegt palīdzību ģimenēm, cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un vientuļajiem
pensionāriem organizējot dažādus labdarības pasākumus;

Organizēt dažādām mērķu grupām seminārus, apmācības, individuālas biedru konsultācijas,
nometnes un citas praktiskās un teorētiskās nodarbības, tai skaitā izmantojot neformālās
izglītības metodes - brīvprātīgais darbs;

Veicināt jauniešu pilsonisko sabiedrības līdzdalību, stiprinot demokrātisko vidi Latvijā;



 
Apmācības, semināri un kursi

Mūsu organizācijas biedriem (vecumā no 13 - 25 gadiem), kā arī citiem interesentiem,

kas nav mūsu biedri, bet uzrunā organizētas aktivitātes organizē un piedāvā dažādus

bez maksas apmācības, seminārus un kursus.



 
Darbs ar dažādu sociālo grupu pārstāvjiem

Mūsu organizācijas viens no galvenajiem uzdevumiem ir integrēt un saliedēt bērnu un

jauniešu sabiedrību - strādāt ar dažādām sociālajām grupām (NEET, ielu jaunieši,

jaunieši ar ierobežotām iespējām, atstumtības riska jaunieši u.c.). Metodes ir dažādas

un tiek izvērtētas atbilstošakās konkrētai situācijai.



 
Labdarības maratons "Roku Rokā"

Labdarība - tā ir darbība, kura plūst cauri organizācijai bez pārtraukuma. Organizējam

plaša mēroga labdarības maratonu "Roku Rokā", kurā tiek ietverta palīdzība Latvijas un

Ukrainas iedzīvotājiem (pārtika, nepārtika, apģērbs) - līdz šim palīdzība sniegt vairāk

nekā 8 000 mājsaimniecībām, Labdarības koncerts "Spārnus veidojam kopā", Bērnu

prieks katrā mājā,  un citi.



 
Palīdzības sniegšana Ukrainas civiliedzīvotājiem

Esam galvenie koordinatori Ukrainas civiliedzīvotāju palīdzības sniegšanā Bauskas

novadā - humanitārā palīdzība un atbalsts iedzīvotājiem, kuri izmitināti šajā reģionā;

Iekārtota liela noliktava Bauskas novadā, Saulainē, kura brīvi pieejama noteiktos laikos

Ukrainas un Latvijas iedzīvotājiem, lai saņemtu pārtikas, nepārtikas un apģērbu

palīdzību.



 
Jauniešu medijs "LAIKS JAUNIEŠIEM TV"

Bērni un jaunieši apguvuši pamatprasmes FOTO & VIDEO veidošanā atspoguļo dazadus

pašākumus- veidojot apskatus, intervijas un aizkadrus;

Materiālu publicējot www.laiksjauniesiem.lv, facebook, youtube, kā arī pārpublicējot

bauska.lv un citi portāli pēc materiāla nozīmes;



 
Jaunieša kvalitatīvi izstrādātā mājaslapa

Nodarbinātības valsts aģentūras projektā Nr. 9.1.1.1./15/I/001 „Subsidētās darbavietas

bezdarbniekiem” jaunietis - bezdarbnieks izveidojis kvalitatīvu, pārskatāmu un viegli

lietojamu mājaslapu - www.laiksjauniesiem.lv, kurā var atrast jaunāko informāciju, kā arī

uzzināt plašāk par pasākumiem, partneriem, organizāciju un ziedošanu.



 
2022. gada statistikas rādītāji

Biedrības "Laiks Jauniešiem" aktivitātes 2022. gadā līdz decembrim
sasniegušas 1500 unikālus jauniešus;

Palīdzība sniegta 7 500 mājsaimniecībām labdarības maratona "Roku
Rokā" ietvaros

2022. gadā biedrība realizējusi vairākus projektus: Erasmus+ līdzdalības
projektu "LAWavailable", Pumpurs projektu "Bauskas jaunieši - pāri
kalniem un lejām", Bauskas pašvaldības atbalsīto projektu "Laiks
Jauniešiem TV" 





Informācija medijos
Mūsu vīzija ir, ka par labajiem darbiem un aktivitātēm ir jārunā skaļi, jo darbs ar

bērniem un jauniešiem nav vienkāršs, tas ir ļoti specifisks. Latvijas sabiedrībai ir

jāapzinās, ka bērni un jaunieši ir mūsu šodiena. Tieši tāpēc runājam plaši - gan reģiona

mērogā, gan nacionālā mērogā - digitāli, gan drukātā vidē.



Apbalvojumi
Organizācija saņēmusi vairākus reģiona, kā arī nacionāla mēroga apbalvojumus par

sasniegumiem bērnu un jauniešu darbības jomā:

2021. gadā saņemts apbalvojums bērniem un jauniešiem „Zemgales Rabarbers” – par

aktīvu darbību, pārstāvot visas apbalvojuma vērtības;

2021. gadā saņemts Bauskas pilsētas pašvaldības apbalvojums biedrībai "Laiks

Jauniešiem" par kvalitatīvu brīvprātīgā darba veicināšana sniedzot palīdzīgu roku

grūtības nonākušiem cilvēkiem Bauskas novadā un Latvijā kopumā;

2022. gadā biedrības "Laiks Jauniešiem" valdes priekšsēdetājs Gints Jankovskis saņēmis

Bauskas novada pašvaldības vienu no augstākajiem apbalvojumiem - "Gada cilvēks

2022" par sabiedrisko aktivitāti un panākumiem darbā ar jaunatni, popularizējot

labdarību, brīvprātīgo darbu un veicinot Bauskas novada atpazīstamību;



 
Ziedojumi

Ziedojot biedrībai “Laiks Jauniešiem”, privātpersonas un uzņēmumiem ir tiesības
saņemt ienākuma nodokļa atlaidi.

Bankas rekvizīti:
 

Nosaukums: LAIKS JAUNIEŠIEM BIEDRĪBA
Reģistrācijas numurs: 40008293617
Juridiskā adrese: Bauskas nov., Īslīces pag., Rītausmas, 
“Lauktehnika 14” – 13, LV-3901
Konts: LV62HABA0551047710873
Kods: HABALV22
Banka: Swedbank AS



 
Kontaktinformācija

 
Laiks Jauniešiem 

@LaiksJauniesiem 
@LaiksJauniesiem

 
www.laiksjauniesiem.lv 
+371 28 646 934 
info@laiksjauniesiem.lv


