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TERMINU SKAIDROJUMS 
 
 

Jaunatne – Saskaņā ar Jaunatnes likumu jaunietis Latvijā ir persona vecumā no 13 

līdz 25 gadiem. 

 

Jaunatnes likums -  likums, kura  mērķis ir uzlabot jauniešu — personu vecumā no 

13 līdz 25 gadiem — dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu un 

patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstot darbu ar 

jaunatni. 

 

Jaunatnes politika – visās valsts politikas jomās īstenojamu mērķtiecīgu darbību 

kopums, kas veicina jauniešu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un 

dzīves kvalitātes uzlabošanos.  

Jaunatnes politikas mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu 

iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, atbalstot darbu ar 

jaunatni un nodrošinot jauniešiem vieglāku pāreju no bērna uz pieaugušā statusu.  

Valsts jaunatnes politiku īsteno valsts pārvaldes iestādes un pašvaldību iestādes, 

jaunatnes organizācijas un citas fiziskās un juridiskās personas saskaņā ar līgumu.  

Jaunatnes politikas pamatnostādnes  2015. - 2020.gadam  - vidēja termiņa 

politikas plānošanas dokuments turpmākajiem 6 gadiem, kura mērķis ir jauniešu dzīves 

kvalitātes uzlabošana, panākot saskaņotas jaunatnes politikas īstenošanu un tās 

koordināciju visos līmeņos, identificējot prioritāros rīcības virzienus un politikas rezultātus.  

Darbs ar jaunatni – uz jauniešiem vērsts plānotu, praktisku pasākumu kopums, kas 

nodrošina jaunatnes politikas īstenošanu, jauniešu vērtīborientācijas veidošanos un 

vispārcilvēcisko vērtību nostiprināšanos. 

Darbu ar jaunatni var veikt: 

1) Atbalstot un veicinot jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu 

intelektuālajai un radošajai attīstībai; 
2) Nodrošinot jauniešiem iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un 

kompetences neformālās izglītības ceļā; 

3) Nodrošinot jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku; 

4) Nodrošinot jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas 

pieejamību. 

Institucionālā sistēma darbam ar jaunatni: 

1) Par darbu ar jaunatni atbildīgā pašvaldības institūcija; 
2) Pieņemts darbā jaunatnes lietu speciālists - persona, kas plāno, veic un koordinē 

darbu ar jaunatni; 

3) Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija (starpinstitūciju platforma); 

4) Jauniešu centrs, kura mērķis ir veicināt pašvaldības jauniešu iniciatīvas, līdzdalību 

lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē; 

5) Jauniešu dome, kas sekmē pašvaldības jauniešu sadarbību, pieredzes apmaiņu un 

iniciatīvas darbā ar jaunatni; 

6) Jaunatnes organizāciju iesaistīšana. 

 

Pašvaldība – administratīvi teritoriāla vienība valsts sastāvā ar noteiktu teritoriju un 

tajā dzīvojošiem iedzīvotājiem.  

Pašvaldību kompetencē ietilpst svarīgāko sociālo pakalpojumu sniegšana tās teritorijā 

dzīvojošiem iedzīvotājiem. Tai skaitā, komunālie pakalpojumi, teritorijas labiekārtošana un 

tās sanitārā tīrība, nodrošināt iedzīvotāju izglītību, rūpēties par kultūras pasākumiem, 
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sekmēt vietējo un nacionālo tradīciju un kultūras vērtību saglabāšanu. Pašvaldības 

nodrošina veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, 

nodrošina iedzīvotājiem sociālo palīdzību, sniedz palīdzību iedzīvotājiem mājokļu 

jautājumu risināšanā, sekmē uzņēmējdarbību, rūpējas par nodarbinātību, gādā par 

sabiedrisko kārtību, nosaka zemes izmantošanas un apbūves kārtību, organizē sabiedriskā 

transporta pakalpojumus. 

Pašvaldības darbā ar jaunatni uzstādījumi: 

1) Pašvaldība, pildot savas funkcijas, veic darbu ar jaunatni, ievērojot jaunatnes 

politikas pamatprincipus un valsts jaunatnes politikas attīstības plānošanas 

dokumentus;  

2) Pašvaldība plāno darbu ar jaunatni, izstrādājot pašvaldības jaunatnes politikas 

attīstības plānošanas dokumentus; 

3) Pašvaldība nodrošina institucionālu sistēmu darbam ar jaunatni.  

 

Izglītības pārvalde – pašvaldības noteikta atbildīgā institūcija darbam ar jaunatni 

 

Jaunatnes lietu speciālists – pašvaldības noteikta atbildīgā persona darbam ar 

jaunatni (pašvaldību jaunatnes lietu koordinators). Veic darbu ar jaunatni, sadarbojoties ar 

jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām, izstrādā priekšlikumus jaunatnes 

politikas pilnveidei, īsteno un koordinē informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus 

un programmas jaunatnes politikas jomā, sekmē jauniešu pilsonisko audzināšanu, veicina 

jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, 

konsultē jauniešus jaunatnes politikas jomā, tajā skaitā par pasākumu, projektu un 

programmu izstrādi un īstenošanu, kā arī veicina jauniešu personības attīstību. 

 

Jaunatnes koordinators, jauniešu centra vadītājs – pašvaldības noteikta persona, 

kas tieši atbildīga par jauniešu centru pilnvērtīgu darbu. 

 

Jaunatnes darbinieks – Persona, kas veic darbu ar jaunatni, iesaistot jauniešus darba 

ar jaunatni īstenošanā un izvērtēšanā; nodrošina aktivitātes un lietderīgā brīvā laika 

pavadīšanas iespējas jauniešiem vietējā līmenī; līdzdarbojas starptautisko pasākumu un 

projektu īstenošanā; konsultē jauniešus par viņiem aktuālajām tēmām; nodrošina 

informācijas pieejamību un apriti par jaunatnes politikas jautājumiem. 

 

Jaunatnes konsultatīvā padome (komisija) – pašvaldības izveidota padomdevēja 

institūcija, kuras mērķis ir veicināt pašvaldības darba ar jaunatni saskaņotu īstenošanu, 

veicinot jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. 

Komisijas sastāvā iekļauj pašvaldības speciālistus, kuri veic darbu ar jaunatni, jauniešu 

domes, jaunatnes organizāciju, jauniešu iniciatīvu grupu vai citu biedrību un nodibinājumu, 

kas veic darbu ar jaunatni, pārstāvjus. Jaunatnes organizāciju deleģētie pārstāvji veido 

vismaz pusi no Jaunatnes konsultatīvās padomes sastāva. 

Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas pamatuzdevumi ir šādi: 

1) Veicināt pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sadarbību jautājumos, kas attiecas 

uz jauniešiem; 

2) Apkopot un analizēt informāciju par pašvaldības jauniešu problēmām, vajadzībām 

un interesēm; 

3) Izstrādāt un iesniegt pašvaldībai priekšlikumus par to, kā veicams pašvaldības 

darbs ar jaunatni un kā pilnveidojama valsts jaunatnes politika; 

4) Izstrādāt priekšlikumus jauniešu iesaistīšanai politiskās, ekonomiskās, sociālās un 

kultūras dzīves, kā arī vides aizsardzības aktivitātēs; 

5) Izstrādāt priekšlikumus jauniešu līdzdalības un iniciatīvu īstenošanas atbalstam; 

6) Sniegt pašvaldības vadībai ieteikumus par finanšu plānošanu darbam ar jaunatni. 
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Jauniešu centrs – pašvaldības iestāde vai pašvaldības iestādes struktūrvienība. Tas ir 

viens no pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanas instrumentiem un institucionālās 

sistēmas darbam ar jaunatni sastāvdaļām.  

Jauniešu centra mērķis ir ar neformālās izglītības metodēm veicināt atbalstu jauniešu 

iniciatīvām, nodrošinot uz jauniešiem orientētu plānotu praktisku pasākumu kopuma 

organizēšanu un piedāvājot iespējas izmantot brīvo laiku lietderīgi jauniešu pilnvērtīgai 

izaugsmei. 

Jauniešu centra būtiskākie uzdevumi ir šādi: 

 nodrošināt jauniešiem lietderīga brīvā laika pavadīšanas un izmantošanas iespējas;  

 sekmēt jauniešiem zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās un interešu 

izglītības, īstenojot dažādus neformālās izglītības pasākumus, projektus un programmas;  

 radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai;  

 nodrošināt nepieciešamo atbalstu jauniešu iniciatīvām;  

 sekmēt jauniešu līdzdalību jaunatnes organizācijās, jauniešu iniciatīvu grupās un 

brīvprātīgajā darbā;  

 nodrošināt piekļuvi jauniešu vajadzībām un interesēm atbilstošai informācijai;  

 sekmēt sociālā riska grupu jauniešu iekļaušanu vienaudžu vidū jauniešu centra 

darbībā;  

 organizēt jauniešu individuālās un grupu konsultācijas par jauniešiem aktuālām 

tēmām;  

 veicināt sadarbību starp jauniešu centru un ar darbā jaunatni iesaistītajām personām 

reģionālā, valsts un starptautiskā mērogā;  

 sekmēt pašvaldības jauniešu iesaistīšanos reģionāla, valsts un starptautiska mēroga 

pasākumos, projektos un programmās jaunatnes jomā. 

Jauniešu līdzdalība - process, kurā jauniešiem ir iespēja piedalīties sev būtisku 

jautājumu izlemšanā un apkārt notiekošā veidošanā ar mērķi uzlabot savu un līdzcilvēku 

dzīves kvalitāti. Jauniešiem ir tiesības līdzdarboties jaunatnes politikas izstrādē un 

īstenošanā: 

1) iesaistoties neformālās izglītības iegūšanā un sniegšanā un veicot brīvprātīgo 

darbu; 

2) darbojoties izglītības iestāžu pašpārvaldēs; 

3) izstrādājot un īstenojot projektus, kā arī citas iniciatīvas; 

4) piedaloties jaunatnes organizāciju, kā arī citu biedrību un nodibinājumu darbībā; 

5) iesaistoties jaunatnes politiku ietekmējošu valsts un pašvaldību lēmumu 

pieņemšanas procesā; 

6) iesaistoties citās aktivitātēs, kas vērstas uz jauniešu līdzdalības veicināšanu 

jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā. 

 

Skolu jaunatnes parlaments (jauniešu dome) – skolu jaunatnes pašpārvalžu 

pārstāvji. Sekmē pašvaldības jauniešu sadarbību, pieredzes apmaiņu un iniciatīvas darbā ar 

jaunatni. Svarīgākie uzdevumi: 

1) Piedalīties jauniešu interešu un vajadzību izpētē un analizēšanā, izstrādāt 

priekšlikumus pašvaldības jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai;  

2) Veicināt pašvaldības jauniešu sadarbību un pieredzes apmaiņu;  

3) Veicināt jauniešu sadarbību ar pašvaldību, citām jauniešu domēm, institūcijām un 

organizācijām;  

4) Līdzdarboties pašvaldības organizētajos pasākumos;  

5) Izplatīt informāciju par jauniešiem piedāvātajām iespējām;  

6) Iesaistīties pašvaldības darbā ar jaunatni un tā ietvaros organizētajos pasākumos, 

projektos un programmās. 



 6 

Jauniešu nevalstiskā organizācija (NVO) – Biedrību vai nodibinājumu reģistrā 

reģistrēta biedrība, kas atbilst šādiem kritērijiem: 

1) Viens no biedrības statūtos noteiktajiem darbības mērķiem ir darbs ar jaunatni, 

jauniešu iniciatīvu un līdzdalības lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē 

veicināšana; 

2) Biedrībā vismaz divas trešdaļas biedru ir bērni un jaunieši vai arī vairākas 

biedrības, kurās kopā vismaz divas trešdaļas biedru ir bērni un jaunieši; 

3) Biedrības pārvaldes institūcijās ir nodrošināta jauniešu līdzdalība, un šīs 

līdzdalības kārtība noteikta attiecīgās biedrības statūtos. 

Brīvprātīgais darbs - organizēts un uz labas gribas pamata veikts fiziskās personas 

fizisks vai intelektuāls bezatlīdzības darbs sabiedrības labā. Brīvprātīgajam darbam nav 

peļņas gūšanas nolūka. 

Interešu izglītība - personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana 

neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības 

Neformālā izglītība - ārpus formālās izglītības organizētām interesēm un 

pieprasījumam atbilstoša izglītojoša darbība. Neformālās izglītības mērķis ir sniegt 

zināšanas, veidot prasmes, iemaņas un attieksmes, kā arī veicināt jauniešu vispusīgu 

attīstību un aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. 

 

NEET grupas jaunieši  – jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri 

nemācās, nestrādā, neapgūst arodu nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā 

bezdarbnieki. 

 

DYPALL Network (Delevoping Youth Participation At Local Level) – 

starptautisks jauniešu līdzdalības tīkls kurā šobrīd ir iesaistītas 22 Eiropas 

partnerorganizācijas un pašvaldības (ieskaitot arī Rēzeknes novada pašvaldību) no 17 

valstīm, kura mērķis ir iesaistīt jauniešus lēmumu pieņemšanas procesā vietējā un reģionālā 

līmenī, kā arī paaugstināt jaunatnes darbinieku un pašvaldības amatpersonu kompetences 

darbā ar jaunatni. 
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IEVADS 

 

Jaunatnes politikas mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu 

iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, atbalstot darbu ar 

jaunatni un nodrošinot jauniešiem vieglāku pāreju no bērna uz pieaugušā statusu. 

Rēzeknes novada jaunatnes politikas stratēģija ir izstrādāta pamatojoties uz Rēzeknes 

novada attīstības programmu 2012. – 2018.gadam, Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģiju 2033, Jaunatnes likumu, kas stājās spēkā 2009. gada 1.janvārī un pamatojoties uz 

Jaunatnes politikas pamatnostādnēm 2015. -2020. gadam. 
 

ESOŠĀS SITUĀCIJAS APRAKSTS 
 

Rēzeknes novads pastāv kopš 2009. gada 

1. Jūlija, kad izveidojās pēc administratīvi 

teritoriālās reformas Rēzeknes rajona 

pašvaldībai sadaloties 2 novados: Rēzeknes 

novadā un Viļānu novadā. 

Rēzeknes novads ir sadalīts administratīvi 

teritoriālās vienībās – 25 pagastos – 

Audriņu, Bērzgales, Čornajas, Dricānu, 

Feimaņu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, 

Kantinieku, Kaunatas, Lendžu, Lūznavas, 

Maltas, Mākoņkalna, Nautrēnu, Nagļu, 

Ozolaines, Ozolmuižas, Pušas, Rikavas, 

Sakstagala, Silmalas, Stoļerovas, Strūžānu, 

Vērēmu pagasti.  

Rēzeknes novads atrodas pašā 

Latgales vidū, netālu no Latvijas valsts un arī 

visas Eiropas Savienības austrumu robežas ar 

Krieviju un Baltkrieviju. Novada teritoriju šķērso 

starptautiskas nozīmes automaģistrāles un 

dzelzceļa maģistrāles Rīga – Maskava, 

Sanktpēterburga – Varšava, kas novada teritorijai piešķir ērta tranzīta koridora statusu. 

Attālums no novada administrācijas 

atrašanās vietas līdz Rīgai – 242 km, 

attālums līdz Krievijas robežai – 38km. Robežteritorijas veido 9 novadi – Aglonas, Ludzas, 

Ciblas, Riebiņu, Dagdas, Viļānu, Kārsavas, Balvu, Madonas novads. 

Pēc platības Rēzeknes novads ir lielākais Latvijā – 2524 km
2
. Tas aizņem 3,9% no 

Latvijas platības. Novads sastāda 17,35% Latgales reģiona kopējās platības. Blīvums – 12,4 

iedz./km
2
. Iedzīvotāju skaits – 31 3774. latvieši: 17 500 (57,91 %), krievi: 11 072 (36,64 

%), poļi: 391 (1,29 %), baltkrievi: 379 (1,25 %), citas tautības: 563 (1.86 %), neizvēlēta 

tautība: 391 (1,29 %)
1
.  

Pēc Rēzeknes novada iedzīvotāju reģistra datiem (uz 29.11.2016.) Rēzeknes novadā 

pavisam kopā dzīvo 4332 jaunieši vecumā no 13-25 gadiem (ieskaitot), no kuriem visvairāk 

jauniešu dzīvo Silmalas pagastā (465 jaunieši), bet vismazāk Pušas pagastā (40 jaunieši), 

jauniešu skaitu Rēzeknes novada pagastos skatīt 2.attēlā. 

 

 

 

                                                 
1
 PLMP dati uz 01.01.2014. 

1.attēls. Rēzeknes novada 

atrašanās vieta 
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2.attēls. Jauniešu skaits Rēzeknes novadā (13-25 gadi) 

 

Dominējošās ražošanas nozares Rēzeknes novadā  ir kokapstrāde, ceļu un 

maģistrāļu būvniecība,  kravu pārvadājumi, kā arī lauksaimniecības ražošana, kuru pārstāv 

lauksaimniecības kooperatīvi. Ekonomikas attīstību novadā sekmē Rēzeknes speciālā  

ekonomiskā zona (RSEZ), tās teritorijā atrodas trīs lielākie novada uzņēmumi – lielformāta 

saplākšņu ražotājs RSEZ SIA „Verems”, metālapstrādes uzņēmums RSEZ SIA „LEAX 

Rēzekne” un RSEZ SIA „Rigamet”, kas nodarbojas ar cauruļu ražošanu.  

Rēzeknes novada teritorijā darbojas 40 izglītības iestādes un to struktūrvienības, kas 

nodrošina iespēju saņemt pirmsskolas, vispārējo, speciālo, profesionālo, profesionālās 

ievirzes un interešu izglītību. Kopējais piedāvāto izglītības programmu skaits ir 28.  

Rēzeknes novadā darbojas:  

 

 16 vispārizglītojošās skolas  

 7 pamatskolas  

 6 vidusskolas  

 3 internātpamatskolas 

 Četrām skolām ir struktūrvienības 

 17 pirmsskolas izglītības iestādes 

 7 skolās ir pirmsskolas grupas 

 1 bērnu un jauniešu sporta skola 

 1 bērnu mūzikas skola Maltā 

 1 bērnu mākslas skola Nautrēnos (Ludzas filiāle) 

 

Mācības Rēzeknes novada izglītības iestādēs 2016. gada rudenī uzsākuši 2404 skolēni, 

tostarp, 2123 skolēni mācās vispārizglītojošajās skolās un 281 skolēns – speciālajās un 

internātskolās. 10. klasē novada vidusskolās mācības uzsāka 122 skolēni, savukārt 1. klasi 

uzsāka 184 bērni. Skolas gaitu uzsākšanu vēl gaida 863 pirmsskolas vecuma bērni 

Rēzeknes novadā, no kuriem 290 bērni ir vecumā no pieciem līdz sešiem gadiem.  

 

 

 

 

Rēzeknes novada bērniem un jauniešiem tiek piedāvātas 238 interešu izglītības 

programmas, kuras tiek īstenotas pagastos, skolās un bērnu un jauniešu centros, no kurām:  
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 58% - kultūrizglītības programmas  (dejas, mūzika, teātri, vizuālā un lietišķā 

māksla, ģitāristi, teātris, estrādes dejas, vokālais ansamblis); 

 19% - sporta izglītības programmas (sporta spēles, galda spēles, vingrošana, 

tūrisms, riteņbraucēji, jaunie rikšotāji, florbols, distanču slēpošana); 

 13%  tehniskās modelēšana (datori un programmēšana, lego, robotika, modelēšana); 

 5% vides izglītības programmas  (vides izglītības programmas, dabas draugi, 

ornitoloģija); 

 5% citas programmas (mazpulki, jaunsargi, skolas avīzes, foto-video jaunrade, 

kokapstrāde). 

 

Rēzeknes novada izglītības pārvalde sadarbojas arī ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, 

kurā tiek īstenotas mazo inženieru, jauno ķīmiķu skolas, interjera un modes dizaina, 

elektronikas, robotikas un mehatronikas interešu izglītības programmas. 

 

 

 

 
 

RĒZEKNES NOVADA DARBAM AR JAUNATNI STRUKTŪRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzeknes novada darbam ar jaunatni ikgadēji tiek piešķirts jaunatnes budžets, kuru 

pamatā veido jauniešu novada mēroga pasākumu un aktivitāšu rīkošanas izmaksas, kā arī 

piecu projektu konkursu īstenošanas izmaksas. 

 

 

 

 

Par ikgadējiem pasākumiem un aktivitātēm Rēzeknes novada jauniešiem ir kļuvuši: 

 

Rēzeknes 

novada  

pašvaldība 

Rēzeknes novada 

jaunatnes lietu 

speciālists 

Jaunatne

s  

koordinat

ori 

Jaunatnes 

centru  

vadītāji 

Skolu 

jaunatnes 

parlaments 

(jauniešu 

dome) 

JAUNATN

E 

Jaunieš

u 

biedrīb

as 



 10 

 Skrējiens “Rāzna - Muokūņkolns”; 

 Jaunatnes diena; 

 Jauniešu forums; 

 Jaunatnes mini hokeja līga; 

 Jauniešu muzikālā parāde “Manc Akorc”; 

 Rēzeknes novada dienas strītbola turnīrs. 

 

Rēzeknes novada jauniešu  atbalstīšanai iekļaušanos politiskajos, ekonomiskajos, 

sociālajos  un  kultūras  procesos Rēzeknes novadā,  kā arī jaunatnes lietderīga brīvā laika 

pavadīšanas iespēju uzlabošanai un uzņēmējdarbības un nodarbinātības sekmēšanai 

jauniešu vidū, Rēzeknes novada pašvaldības izglītības pārvalde ikgadēji izsludina piecus 

jauniešu projektu konkursus: 

 

 Jauniešu iniciatīvu projektu konkursu; 

 Jauniešu nometņu un neformālo apmācību projektu konkursu; 

 Jauniešu inventāra iegādes projektu konkursu; 

 Jauniešu vasaras darba prakses projektu konkursu; 

 Jauno uzņēmēju projektu konkursu. 

 

 

2015. gada nogalē tika uzsākta Rēzeknes novada sadarbība starptautiskajā DYPALL 

Network tīkla projektā, kura mērķis ir iesaistīt jauniešus lēmumu pieņemšanas procesā 

vietējā un reģionālā līmenī, kā arī paaugstināt jaunatnes darbinieku un pašvaldības 

amatpersonu kompetences darbā ar jaunatni.       

 Sākot ar 2016. gadu Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar Jaunatnes 

starptautisko programmu aģentūru īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Proti un dari!”, 

kura mērķis ir motivēt un aktivizēt NEET grupas jauniešus, kā arī veicināt viņu iesaisti 

izglītībā, t.sk. aroda apguvē, iniciatīvas «Jauniešu garantija» pasākumos, ko īsteno NVA un 

Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. 

Projekts tiks īstenots līdz 2018. gada decembrim. Rēzeknes novada aktīvākie jaunieši ir 

nodibinājuši vairākas nevalstiskās organizācijas (NVO) - biedrības, kuras aktīvi darbojas un 

organizē dažāda veida kultūras un sporta pasākumus, realizējot savas idejas vairākos 

projektu konkursos (Rēzeknes novada izglītības pārvaldes projektu konkursi, NVA 

projektu konkursi, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 

projekti, ERASMUS+ programma “Jaunatne darbībā”, biedrības “Rēzeknes rajona kopienu 

partnerības” projektu konkursi), tādējādi piedāvājot Rēzeknes novada bērniem, jauniešiem 

un pieaugušajiem  lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un jaunu prasmju apguvi.  

Vienas no aktīvākajām Rēzeknes novada jauniešu biedrībām ir: 

 

 Biedrības „Kukuži” un “LOBS” Dricānu pagastā; 

 Biedrība „Lead 4 Real” Kaunatas pagastā; 

 Biedrības „Jaunieši Rogovkai”, “Par Rogovku!” un “Rogovkieši” Nautrēnu 

pagastā; 

 Biedrība ,”Interešu centrs Izaugsme” Verēmu pagastā; 

 Biedrība „Aktīvisti” un “Lubānas vilnis” Gaigalavas pagastā;  

 Biedrība „Dinamika plus” Strūžānu pagastā;  

 Biedrība “Bučas” Feimaņu pagastā;  

 Biedrība “Jaunkalve” Ilzeskalna pagastā  

 Biedrība „Maltys zīds” Maltas pagastā; 
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 Biedrība „Muosys MM” Pušas pagastā,  

 Biedrība „Latgales multimediju darbnīca” Ozolaines pagastā; 

 Biedrība "Esi vasals" Ozolmuižas pagastā; 

 Biedrība “Rāznas ezera krasta jaunieši” Čornajas pagastā. 

Rēzeknes novadā darbojas arī vairāki jauniešu centri, brīvā laika pavadīšanas centri 

un jauniešu sanākšanas vietas, kur, jauniešiem ar dažādām iespējām, ir iespēja ne tikai 

lietderīgi pavadīt brīvo laiku spēlējot galda spēles, komandu spēles, bet arī  plānot un 

realizēt jauniešu iniciatīvas  vietējā un reģionā mērogā. Šajās jauniešu pulcēšanās vietās var 

iegūt arī aktuālāko informāciju jaunatnes jomā novada, reģiona un valsts līmenī, kā arī 

iegūt palīdzību dažādās dzīves situācijās, saistībā ar konfliku risināšanu u.c. jauniešu 

problēmām. 

JAUNIEŠU CENTRI, BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS  

CENTRI UN JAUNIEŠU SANĀKŠANAS VIETAS  

RĒZEKNES NOVADĀ 

 

 
Audriņu pagasts   Audriņu pagasta kultūras nams 

    Audriņi, Piemiņas iela 9 

 

Bērzgales pagasts  Bērzgales bērnu un jauniešu centrs “Baterija” 

    Bērzgale, Rītupes iela 34 

 

Čornajas pagasts  Čornajas tautas nams: Čornaja, Miera iela 1  

Čornajas pagasta Ratnieku kultūras nams:  

Ratnieki , Uzvaras iela 1    

 

Dricānu pagasts   Dricānu jauniešu centrs “Kukuži” 

    Dricāni, Kastaņi 3 

 

Feimaņu pagasts  Feimaņu jaunatnes iniciatīvu centrs “Kastanis”  

Feimaņi 

     

Gaigalavas pagasts  Gaigalavas jauniešu centrs “Enjoy” 

    Gaigalava, Rēzeknes iela 2 
 

 

Griškānu pagasts  Griškānu jauniešu centrs “JOLO”  

                                         Sprūževa, Centrālā iela 27  

 

Ilzeskalna pagasts Ilzeskalna jauniešu centrs “Ilžukolna jaunatne” 

    Ilzeskalns, Jaunatnes iela 1 

 

Kantinieku pagasts Kantinieku pagasta sporta un atpūtas centrs 

    Liuža 

 

Kaunatas pagasts  Kaunatas jauniešu centrs “Buras” 

    Kaunata, Rāznas iela 36 

 

Lendžu pagasts  Lendžu pagasta jauniešu istaba  

    Lendži, Viraudas iela 5 



 12 

  

Lūznavas pagasts  Aktīvās atpūtas centrs “ZELTA ZVĪŅA” 

    Lūznava, Pils iela 2 

 

Maltas pagasts   Maltas bērnu un jauniešu centrs 

    Malta, Parka iela 20  

 

Mākoņkalna pagasts Mākoņkalna brīvā laika pavadīšanas centrs “Strops”  

    Lipuški, Mākoņkalna iela 3 

 

Nautrēnu pagasts   Rogovkas multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs 

    Nautrēnu pagasts, Rogovka 

 

Nagļu pagasts  Nagļu pagasta tautas nams 

    Nagļi 

 

Ozolaines pagasts  Ozolaines jauniešu centrs “OzO” 

    Bekši, Ozolaines tautas nams 

 

Ozolmuižas pagasts Ozolmuižas bērnu un jauniešu centrs 

    Ozolmuiža, “Laimas” 

 

Pušas pagasts  Pušas pagasta kultūras nams 

    Puša, Parka iela 1 

 

Rikavas pagasts  Rikavas pagasta kultūras nams 

    Rikava, Jaunības iela 10 

 

 

Sakstagala pagasts Sakstagala sabiedrisko aktivitāšu centrs 

    Sakstagals, Kalna iela 2 

 

Silmalas pagasts  Silmalas pagasta kultūras nams, dienas centrs,  

sporta nodarbību kabineti:  

Gornica, Saules iela 4 

Kruķi, Miera iela 9 

Štikāni, Preiļu iela 9 

Ružina, Laktīgalu iela 7 

 

Stoļerovas pagasts Stoļerovas pagasta saietu nams 

    Stoļerova, Skola iela 2 

 

Strūžānu pagasts  Strūžānu pagasta kultūras nams 

     Strūžāni, Miera iela 14 

   

Vērēmu pagasts  Verēmu jauniešu centrs “Izaugsme” 

    Sondori, J. Zvīdra iela 3C 

 

 

DARBS AR JAUNATNI UN JAUNATNES POLITIKA RĒZEKNES 

NOVADĀ 
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Vīzija - Rēzeknes novads ir jauniešu iespēju vide, kas sekmē jauniešu veidošanos par 

vispusīgi attīstītiem, izglītotiem, veselīgiem un sociāli nodrošinātiem sabiedrības locekļiem, 

kuri īsteno savas iniciatīvas, aktīvi piedaloties lēmumu pieņemšanas procesos – sava 

pagasta un Rēzeknes novada politiskajā, ekonomiskajā un sabiedriskajā dzīvē. 

 

Mērķis – Atbalstot darbu ar jaunatni, uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu 

iniciatīvas, aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un politiskajā, ekonomiskajā un 

sabiedriskajā dzīvē. 

 

Ņemot vērā Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2015. -2020. gadam ietvertos  

rīcības virzienus, jaunatnes jomas attīstībai un mērķa sasniegšanai Rēzeknes novadā, tiek 

izvirzītas sekojošas prioritātes: 

 

 Jauniešu līdzdalība; 

 Jauniešu informētība; 

 Neformālā izglītība; 

 Jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas; 

 Jauniešu nodarbinātība un uzņēmējdarbības veicināšana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RĒZEKNES NOVADA JAUNATNES POLITIKAS ILGTERMIŅA UN 

ĪSTERMIŅA MĒRĶI 
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Jaunatnes 

politikas 

prioritārā joma 

Jaunatnes politikas 

ilgtermiņa mērķi 

Jaunatnes politikas īstermiņa mērķi un 

uzdevumi 

1. Jauniešu 

līdzdalība un 

brīvprātīgais 

darbs 

1.1. Radīt labvēlīgu 

vidi jauniešu aktīvas 

līdzdalības attīstībai 

dažādos sabiedrības 

līmeņos un procesos 

1.1.1. Veidot vienotu atbalsta sistēmu jaunatnes 

darba organizēšanai 

 

1) Katru gadu paredzēt finansējumu 

pašvaldības budžetā darbam ar jaunatni  

2) Nostiprināt un pilnveidot jau esošo jauniešu 

centru un brīvā laika pavadīšanas centru 

darbību, rīkojot kopīgas tikšanās, seminārus un 

apmācības u.c. 

3) Veicināt Maltas, Dricānu, Nautrēnu 

(Rogovka) un Kaunatas pagastu Rēzeknes 

novada  nozīmes jauniešu centru attīstību, lai 

veicinātu kopējo novada teritorijas 

policentrisku un līdzsvarotu attīstību 
4) Paplašināt jauniešu centru pārklājumu 

novadā, izveidojot vēl 1-2 jauniešu centrus 

5) Katru gadu noteikt 2 Jaunatnes pagastus, 

kuriem papildus tiek piešķirts finansējums un 

pastiprināti tiek pievērsta uzmanība darbam ar 

jaunatni 

6) Katrā pagastā izveidot jaunatnes 

koordinatora apmaksātu pilnas vai daļējas 

slodzes štata vienību. Noteikt cilvēku, kas 

strādās ar jaunatni 

7) Veicināt jaunatnes darbinieku darba 

algu/likmju palielināšanu, lai nodrošinātu 

profesionālu un pienākumu veikšanai 

piemērotu darbinieku noturēšanu un 

piesaistīšanu darbam ar jauniešiem, kā arī lai 

nodrošinātu kvalitatīvu darbu no jaunatnes 

darbinieku puses 

8) Veicināt novada jaunatnes kordinatoru 

regulāru kvalifikācijas celšanu  

9) Pilnveidot un paplašināt vietējo, reģionālo, 

nacionālo un starptautisko sadarbības tīklu 

jaunatnes politikas mērķu sasniegšanai 

10) Atbalstīt jauniešu organizāciju darbību un 

veicināt jaunu organizāciju veidošanos 

 

1.1.2. Veicināt jauniešu līdzdalību Rēzeknes 

novada aktivitātēs 
 

1) Iesaistīt jauniešus pasākumu un aktivitāšu 

organizēšanā un projektu realizēšanā, iesaistot 

arī NEET jauniešus 

2) Turpināt skolu jaunatnes parlamenta darbu 

3) Nodrošināt jauniešiem iespēju piedalīties 

lēmumu pieņemšanas procesos, izveidojot 

Jaunatnes lietu konsultatīvo padomi un/ vai 

Jauniešu domi 
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4) Organizēt jaunatnes iniciatīvu un jauniešu 

nometņu projektu konkursus 

5) Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu  

jauniešu un ar jaunatnes darbu saistītiem 

projektiem 

6) Reizi gadā organizēt Rēzeknes novada 

Jaunatnes forumu. 

7) Iesaistīt jauniešus lēmumu pieņemšanā, 

piešķirot jauniešiem lēmumu pieņēmēju tiesības 

un pienākumus 
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Jaunatnes 

politikas 

prioritārā joma 

Jaunatnes 

politikas 

ilgtermiņa 

mērķi 

Jaunatnes politikas īstermiņa mērķi 

1. Jauniešu 

līdzdalība 

un brīvprātīgais 

darbs 

1.1. Radīt 

labvēlīgu vidi 

jauniešu aktīvas 

līdzdalības 

attīstībai dažādos 

sabiedrības 

līmeņos un 

procesos 

 

1.1.3. Attīstīt jauniešu brīvprātīgā darba sistēmu 

 

1) Izplatīt informāciju par brīvprātīgā darba 

iespējām vietējā un starptautiskā mērogā 

2)Iesaistīt dažādu nozaru partnerus brīvprātīgā 

darba sistēmā (izglītības un kultūras iestādes, 

sociālais dienests u.c.) 

3) Organizēt jauniešu brīvprātīgo darbu novada, 

reģiona un starptautiska mēroga rīkotajos 

pasākumos un aktivitātēs 

 

1.1.4. Veicināt jauniešu lokālpatriotismu 

 

1) Iesaistīt jauniešus Rēzeknes novada un tā pagastu 

reklamējošās aktivitātēs un kampaņās (izstādes, 

uzņēmēju dienas, pusmaratons) 

2)Organizēt tematiskus pasākumus, lai izzinātu 

novada vēsturi, kultūru, cilvēkus utt.  

 

2. Jauniešu 

informētība 

2.1. Nodrošināt 

savstarpēju 

informācijas 

apmaiņu starp 

jauniešiem un 

pašvaldību 

2.1.1. Apzināt jaunatni, tās iespējas un vēlmes 

 

1)Regulāri veikt aptaujas par jauniešu brīvā laika 

pavadīšanas iespējām, lai apkopotu informāciju par 

darbu ar jaunatni novadā 

2) Regulāri sniegt jauniešiem aktuālu informāciju 

izmantojot dažādus informācijas nesējus (sociālie 

tīkli, afišas, infografikas u.c.) 

3. Neformālā 

izglītība 
3.1. Sekmēt 

jauniešu 

neformālās 

izglītības 

attīstību 

 

3.1.1. Popularizēt neformālās izglītības nozīmi un 

piedāvājumu 

 

1) Organizēt dažādus neformālās izglītības 

pasākumus un apmācības, iesaistot arī NEET 

jauniešus 

2) Izplatīt informāciju par neformālās izglītības 

iespējām jauniešiem pieejamās vietās 

3)Motivēt jauniešus izmantot dažādu finanšu 

instrumentu iespējas neformālās izglītības 

īstenošanai (ERASMUS+ 

programma “Jaunatne darbībā” u.c.) 
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Jaunatnes 

politikas 

prioritārā joma 

Jaunatnes 

politikas 

ilgtermiņa 

mērķi 

Jaunatnes politikas īstermiņa mērķi 

4. Jauniešu brīvā 

laika 

pavadīšanas 

iespējas 

4.1. Radīt iespēju 

ikvienam 

jaunietim pavadīt 

brīvo laiku 

atbilstoši viņa 

vecumam, 

vajadzībām un 

interesēm 

4.1.1. Uzlabot materiāli tehnisko bāzi jauniešu 

brīvā laika pavadīšanas vietās 

 

1) Organizēt jaunatnes inventāra iegādes projektu 

konkursus  

2) Uzlabot jauniešu centru materiāltehnisko bāzi, 

katrā pagastā pielāgojot jauniešiem atbilstošas, 

piemērotas telpas 

3) Veicināt novada jauniešu centru darbību 

papildus finansējuma piesaisti 

 

4.1.2. Veicināt un atbalstīt jauniešu tradicionālo 

pasākumu veidošanos 

 

1) Veicināt jaunu un atbalstīt jau esošo novada 

jauniešu tradicionālo pasākumu organizēšanu 

(Jaunatnes diena, skrējiens”Rāzna-Muokūņkolns” 

u.c.) 

 

4.1.3. Organizēt saturīgas brīvā laika pavadīšanas 

aktivitātes skolas brīvlaikā 

 

1) Organizēt nometņu un neformālo apmācību 

projektu konkursus 

 

5. Jauniešu 

nodarbinātība 

un 

uzņēmējdarbīb

as veicināšana 

5.1.Veicināt 

jaunatnes 

nodarbinātību un 

uzņēmējdarbību 

Rēzeknes novadā 

 

5.1. Atbalstīt jauniešu integrēšanos “pieaugušo 

sabiedrībā”  un veicināt jauniešu atgriešanos 

Rēzeknes novadā 

 

1)Organizēt jauno uzņēmēju projektu konkursus 

2)Organizēt seminārus par jauniešu karjeras 

iespējām, sadarbojoties ar NVA un novada 

komercdarbības speciālistiem 

3) Uzlabot jauniešu centru sadarbību ar vietējiem 

uzņēmējiem un citām institūcijām ēdu dienas 

rīkošanai novadā 

 

5.2. Veicināt jauniešu nodarbinātību vasaras laikā 

 

1)Organizēt jauniešu vasaras darba prakses 

novada jauniešu centros un kultūras namos 

2)Veidot sadarbību ar NVA un novada uzņēmējiem 

3)Organizēt brīvprātīgā darba aktivitātes 
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ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS VADĪBA UN PĀRRAUDZĪBA 
 

 
Par Rēzeknes novada Jaunatnes politikas attīstības programmas pārraudzību atbildīgā 

institūcija ir Rēzeknes novada pašvaldība. Programmas ilgtspēju nodrošinās Rēzeknes 

novada pašvaldības Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciālists sadarbībā ar Rēzeknes 

novada jauniešu centriem, skolu jaunatnes parlamentu, jauniešu organizācijām un citām 

pašvaldības un valsts institūcijām. 

Darbam ar jaunatni Rēzeknes novadā katru gadu tiek izstrādāts pašvaldības budžeta 

projekts nākamajam gadam, kurā tiek atspoguļotas plānotās jauniešu aktivitātes un projektu 

konkursi un tām atvēlētais finansējums, saskaņā ar Rēzeknes novada jaunatnes politikas 

attīstības programmu. 

Reizi gadā Rēzeknes novada jaunatnes lietu speciālists kopā ar skolu jaunatnes 

parlamentu un novada jaunatnes lietu koordinatoriem veic Rēzeknes novada jaunatnes 

politikas attīstības programmas īstenošanas izvērtēšanu. 

 

 

 

 

Rēzeknes novada domes priekšēdētājs      Monvīds Švarcs 

 

Rēzeknes novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālists                           Jānis Šaudiņš 

 

 


