Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes
konkursa par finansējuma piešķiršanu jaunatnes nometņu
un neformālo apmācību projektiem 2015.gadā
Rezultāti.

1. Radošās darbnīcas Bērzgalē „Es varu pats!” (970 Eur)
Bērzgales pag., Bērzgales pagasta pārvalde
Nodarbību cikls radošo spēju attīstīšanai tādās nozarēs, kā rokdarbu tehnikā, zīmēšanā, darbā ar koku un mālu,
teātra mākslā un pašaizsardzības elementos.
2. Neformālos apmācību cikls jauniešiem vides izglītībā „Zaļais sienāzis” (970 Eur)
Maltas pag., Maltas bērnu un jauniešu centrs
Jauniešu izpratnes veicināšana neformālā veidā par apkārtējās vides aizsardzības pasākumiem un veselīgu
dzīvesveidu
3. Neformālās apmācības „Baldys nūslāpumi” (510 Eur)
Pušas pag., biedrība „Muosys MM”
Jauniešu iesaistīšana novada tūrisma, kultūrvides un uzņēmējdarbības attīstībā, izstrādājot sentēvu kultūras
mantojumu un ievērības cienīgu objektu tūrisma maršrutus
4. Jauniešu vides nometne „OZOL(aines)ZEME” (995 Eur)
Ozolaines pag., biedrība „ESTO”
Jauniešu izglītošana neformālā veidā par ekoloģiju, atjaunojamajiem enerģijas resursiem un atkritumu ottreizējo
pārstrādi un šķirošanu
5. Krāsaino dienu piedzīvojums (1000 Eur)
Strūžānu pag., biedrība „DINAMIKA PLUS”
Apkārtējās dabas iepazīšana interaktīvā veidā, apgūstot izdzīvošanas prasmes atklātā vidē.
6. „TUVĀK DABAI” (800 Eur)
Verēmu pag., biedrība „Interešu centrs Izaugsme”
Jauniešu savstarpējās saskarsmes veicināšana un apkārtējās vides saudzēšanas pasākumi, neizmantojot sakaru
līdzekļus.
7. Nometne „LATGALES VASARA – DAAIĻRADEI UN DRAUDZĪBAI” (1000 Eur)
Maltas pag., Maltas speciālā internātpamatskola
Bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem sociālo un radošo spēju attīstīšana un latvisko vasaras saulgriežu tradīciju
izpēte un kopšana.
8. Neformālo apmācību projekts „Rušonas kods” (715 Eur)
Feimaņu pag., biedrība „Austrumlatvijas radošo iniciatīvu centrs”
Alpīnisma elementu apgūšana un lauka prasmju un iemaņu popularizēšana jauniešu vidū.
9. Sapņi piepildās Rogovkā 2015 (940 Eur)
Nautrēnu pag., biedrība „Jaunieši Rogovkai”
Neformālās apmācības ar mērķi attīstīt mākslinieciskās prasmes tādās nozarēs kā datorgrafika, bungu spēlēšana,
dzeja, aktierspēle, klavierspēle, gleznošana, skeitbords un scenogrāfija.

10. „Latgolys bārni” (700 Eur)
Dricānu pag., biedrība „Kukuži”
Jauniešu iesaistīšana Rēzeknes novada tūrisma nozares attīstībā un pilnveidošanā
11. „Izzināt.Saprast.Uzdrīkstēties!” (950 Eur)
Feimaņu pag., biedrība „Bučas”
Jauniešu uzņēmējspējas, sociālo prasmju un ideju realizēšanas veicināšana pielietojot neformālās izglītības
metodes.
12. „SURVIVAL MODE ozON”: Kā izdzīvot savvaļā bez interneta? (450 Eur)
Ozolaines pag., OzO (Ozolaines pagasta jaunieši)
Apmācības ar mērķi popularizēt jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, atsakoties no interneta.

Kopā: Eur 10 000 (pieejami, Eur 10 000)

