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Darbu uzsākusi Latvijas Republikas simtgades Jauniešu rīcības komiteja
13.februārī uz pirmo sēdi pulcējās Latvijas Republikas simtgades Jauniešu rīcības komiteja. Sēdē tika
apstiprināts komitejas nolikums, ievēlēta priekšsēdētāja un vietnieki, kā arī pārrunāti aktuālie jautājumi.
Par Jauniešu rīcības komitejas priekšsēdētāju ievēlēta Elīna Baltskara, kas ikdienā kā valdes locekle darbojas
nevalstiskajā organizācijā „Youth for City – City for Youth”, rakstot un realizējot projektus, kur īpaša uzmanība tiek
veltīta tieši jauniešu neformālajai izglītībai un tostarp arī patriotisma stiprināšanai. E. Baltskara bijusi arī Cēsu novada
Jauniešu domes priekšsēdētāja. Savukārt par priekšsēdētājas vietniekiem kļuvuši Mārtiņš Šteins, kurš pārstāv Amatas
novada jauniešu organizāciju „Nītaureņi”, un Ropažu novada pašvaldības pārstāvis Sandris Krūmiņš.
Pirmie komitejas locekļu uzdevumi ir ģenerēt idejas Baumaņu Kārļa Himnas goda dienas komunikācijai un
saturam, kā arī dot priekšlikumus aktivitātēm, kas izglītotu sabiedrību saistībā ar Latvijas simtgadi, sevišķi, kā izglītot
pašus mazākos un kā nostiprināt vēsturisko izpratni arī pieaugušajos. Nākamā komitejas sēde ieplānota 27.februārī –
tajā tiks sadalītas atbildības sfēras, lai nodrošinātu Latvijas valsts simtgades svētku mērķu realizēšanu.
Latvijas Republikas simtgades Jauniešu rīcības komitejas locekļi:
Elīna Baltskara, nevalstiskā organizācija „Youth for City – City for Youth”;
Mārtiņš Šteins, jauniešu organizācija „Nītaureņi”;
Sandris Krūmiņš, Ropažu novada pašvaldība;
Oskars Jepsis, biedrība „Jaunatnes kompetences centrs”;
Kristīne Briede, Smiltenes jauniešu dome;
Artūrs Kurbatovs, Jelgavas Spīdolas ģimnāzija, „Brīvprātīgie Jelgavai”;
Ako Kārlis Cekulis, Rīgas Angļu ģimnāzija;
Linda Vaškevica-Veita, Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs;
Paula Āboliņa-Ābola, biedrība „Next”, Aizputes jauniešu IDEJU MĀJA;
Edgars Korsaks-Mills, Latvijas Republikas Jauniešu Saeima;
Deniss Ovčarenko, Ulbrokas vidusskola;
Brigita Medne, biedrība „Māk-onis”;
Randa Medne, biedrība „Latvijas Mazpulki”;
Kārlis Dagilis, Latvijas Radio 5 – „Pieci.lv”;
Kārlis Upsavs, Rīgas Stradiņa universitāte;
Verners Jānis Trokšs, biedrība „Iecavas Jauniešu padome”;
Sanda Brūna, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece
jaunatnes jomā;
Liene Kņaze, LKA Studentu padomes vadītāja;
Anete Krišjanova, LMA Studentu pašpārvaldes vadītāja;
Anete Ašmane, JVLMA Studējošo pašpārvaldes vadītāja.
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