
"Rīgas Centrālā organizācija  (RCO) ir organizācijas Klubs “Māja” smadzenes, kas vieno visas
vienības un atbild par to darbību. Šis ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc RCO gluži kā
Klubs “Māja” ir ļoti svarīga jauniešu iesaiste un līdzdalība, jauniešu informētība par Eiropas
Savienības iespējām un, protams, iniciatīvu veicināšana. 

Ikdienā RCO pilda dažādus uzdevumus, kā piemēram, viens no tiem ir pārvaldīt un vienot 
 vienības, lai Klubs “Māja” visi jaunieši būtu vienoti un spētu sadarboties. Taču ir arī citi
uzdevumi, kā piemēram, uzturēt informācijas apriti visā biedrībā, lai visi tiktu informēti par
iespējām iesaistīties dažādos pasākumos vai projektos."

Mūsu mērķis ir rosināt jauniešus nebūt vienaldzīgiem un pašiem iesaistīties savas
un savas valsts nākotnes veidošanā.

Klubs „Māja”, saukts arī par Hausu, ir vienīgā jaunatnes organizācija Latvijā, kuras
mērķis ir informēt un izglītot jauniešus par Eiropas Savienību.

K L U B S  " MĀ J A "  P O D K Ā S T S
" KON T R A S T S "

"Kontrasts" ir jauniešu izveidots audio saturs, kur raidījuma
vadītāji ir jaunieši, kuri sniedz savu perspektīvu par sabiedrībai
aktuālām tēmām, veidojot diskusiju ar attiecīgās jomas
speciālistu.

K L U B S  " MĀ J A "  R CO



Iesaistoties skolas dibinātā Eiropas klubā, Tu uzzināsi vairāk par Eiropas Savienību un tās
piedāvātajām iespējām, attīstīsi savas prasmes un zināšanas, iegūsi praktiskas iemaņas projektu
vadīšanā un komandas darbā, iepazīsi jaunus draugus ar līdzīgām interesēm gan Latvijā, gan Eiropā!

Dažādus starptautiskus projektus;
Eiropas Parlamenta vēstnieku skolu;
Neformālo izglītību Eiropas Savienības un politikas jautājumos;
Lekcijas ar nozares profesionāļiem personīgajai izaugsmei;
Iespēju iegūt zināšanas projektu rakstīšanā un īstenošanā;
Dalību Klubs “Māja” tradicionālajos pasākumos.

Eiropas klubs ir skolas interešu izglītības programma, kurā skolotāji un
jaunieši darbojas un organizē neformālās izglītības pasākumus ar mērķi
paplašināt zināšanas par Eiropu un Latviju Eiropas Savienībā. 

K L U B S  " MĀ J A "  E I R O P A S  K L U B U  D A R B Ī B A  I E K Ļ A U J :



Vairāk par De.ģenerācija aktivitātēm meklē:
@de.generacija

De.ģenerācija

degeneracija.lv

P L A T F O RMA  J A UN A J I E M
MĀK S L I N I E K I E M

Veiksmīgas sadarbības veidošana ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai;
Radošās darbības popularizēšana;
Mudinājums veidot vienotu domu biedru grupu un platformu
mākslinieku personīgajai izaugsmei.

Mākslas izpausmes platforma “De.ģenerācija” ir platforma, kas atbalsta jaunos
māksliniekus, nodrošina izaugsmes iespējas un kontaktu veidošanu mākslinieku starpā.

Platformas darbība ir vērsta uz izstāžu veidošanu, kultūras pasākumu organizēšanu un
apmeklēšanu, dažādu jaunu konceptu īstenošanu, kā arī  mākslinieku piesaisti un sadarbību.

Platformas prioritātes:

J P A  " H A D E S S "

De.ģenerācija komandā darbojas arī
Jauno prozaiķu apvienība, kurā
jauniešiem ir iespēja paust savus
uzskatus, pilnveidot savas zināšanas un
attīstīt talantu prozu rakstīšanā.



Starptautisku aktivitāšu un jauniešu apmaiņu
organizēšana;
Publisku akciju veidošana;
Sanāksmes;
Nometnes;
Kampaņas;
Citas aktivitātes ar mērķi veicināt izpratni par Eiropu
un popularizēt Eiropas federācijas idejas.

JEF galvenās aktivitātes:

Seko līdzi JEF aktivitātēm Eiropā!
@jef_europe

@Young European Federalists [JEF]

Klubs „Māja” ir arī starptautiskās organizācijas „Jaunie Eiropas Federālisti” (JEF) pārstāvniecība
Latvijā, kas dod mums iespēju vairāk izprast, ko domā un dara jaunieši visā Eiropā.

Klubs “Māja”- Jaunatne vienotai Eiropai ir pilntiesīgs Young European Federalists juridiskais
biedrs kopš 1999.gada.

"Mūsu vadošā ideja ir vienota, federāla Eiropa, kuras pamatā ir miera,
demokrātijas un tiesiskuma vērtības."

J A UN I E  E I R O P A S
F E D E R Ā L I S T I



JDP galvenais gada notikums Latvijā ir nacionāla līmeņa jauniešu konference, kas norisinās katru
rudeni un apkopo gan jauniešus, gan vadošos tēmu ekspertus vienā diskursā par tādiem svarīgiem
jautājumiem kā cilvēktiesības, klimata krīze, dezinformācija, dzimumu līdztiesība, u.c. 
JDP organizē dažādas diskusijas un citas izzinošas aktivitātes visa gada garumā, kurām var sekot līdzi
JDP sociālajos tīklos. 
Starptautiskā mērogā JDP pārstāv Latvijas Jauniešu delegāts ANO. Delegāts piedalās visaugstākā
līmeņa ANO pasākumos kopā ar Latvijas valsts delegāciju. Klimata konference, Ģenerālā Asambleja,
Augsta līmeņa politiskais forums un ECOSOC forums ir pasaules valstu diskursa sirds un jauniešiem ir
dota balss tajā - arī Latvijas jauniešiem. 

"ANO Jauniešu delegātu programma ir kā tilts starp Apvienoto Nāciju
Organizāciju un Latvijas jauniešiem."

Seko līdzi ANO JDP aktivitātēm arī mūsu sociālajos tīklos!

@unyouth_latvia

@UNyouth_Latvia
Latvian UN Youth Delegation

ANO JDP programma balstās uz ANO vērtību aktualizēšanu Latvijas mērogā starp Latvijas
jauniešiem, kā arī jauniešu viedokļu apkopošanu, lai tos pilnvērtīgi varētu pārstāvēt ANO. 

ANO  J A UN I E Š U
D E L E G Ā T U

P ROG R AMMA

ANO JDP galvenās aktivitātes:


