
Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes 

konkursa par finansējuma piešķiršanu jaunatnes nometņu 

un neformālo apmācību projektiem 2017.gadā 

REZULTĀTI 
 
 

 

1. Neformālās apmācības „Es sveiks! ” (880 Eur) 

Kaunatas pag., biedrība “Rāznas Nacionālā parka biedrība” 

Koordinators: Mairita Broliša (Brīvā laika pavadīšanas centra „Strops” vadītāja) 

Militāro apmācību pamatu apgūšana, Latvijas Robežsardzes darba iepazīšana 

 

2. Nekur nav tik labi kā mājās...  (915 Eur) 

Ilzeskalna pag., biedrība “Jaunkalve” 

Koordinators: Elvita Kotāne (apmācību koordinators) 

Ilzeskalna pagasta kultūrmantojuma, tradīciju un iedzīvotāju pētīšana 

 

3. „GROW UP”  (790 Eur) 

Bērzgales pag., Bērzgales BJC „Baterija” 

Koordinators: Ilze Čudare (Jaunatnes lietu speciāliste ) 

Rokdarbu tehnikas, gleznošanas, sporta un pašaizsardzības pamatu apgūšana 

 

4. Nometne „KARAVĪRA CEĻŠ” (900 Eur) 

Nautrēnu pag.,  Nodibinājums Nautrēnu vidusskolas atbalsta fonds 

Koordinators: Alise Sjakste (10.klases skolniece) 

Jaunsargu kustības un piederības dzimtajam novadam popularizēšana bērnu un jauniešu vidū   

 

 

5. „Vesels audzis, Boņ!”/darbošanās un eksperimentēšana ekovidē /  (560 Eur) 

Sakstagala pag., Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola 

Koordinators: Lāsma Malta (sporta skolotāja) 

Veselīga dzīvesveida popularizēšana, izmantojot sportiskās, eksperimentēšanas prasmes ekovidē 

 

6. „Aktīvs Rēzeknes nūvodā”(900 Eur) 

Dricāni , Biedrība „LOBS” 

Koordinators: Ingūna Seimule  (Dricānu jauniešu koordinatore) 

Neformālās izglītības un starppagastu jauniešu sadraudzības veicināšana 

 

7. JAUNIEŠI – MALTAI 80.JUBILEJĀ (790 Eur) 

Maltas pag., Maltas bērnu un jauniešu centrs 

Koordinators: Inta Bule ( metodiķe) 

Maltas pagasta jauniešu pilsoniskās apziņas veicināšana, līdzdarbojoties Maltas ciema 80.jubilejas svinību 

organizēšanā 

 

8. Ārpus „Burām” (870 Eur) 

Kaunata, Kaunatas jauniešu centrs „Buras” 

Koordinators: Ligita Jokste-Bogdanova ( jauniešu ventera vadītāja) 

Veselīga dzīvesveida aktivitāšu popularizēšana jauniešu vidū un izdzīvošanas prasmju apgūšana āra apstākļos 

 

9. Satiec savu uzņēmēju (810 Eur) 

Puša, Pušas biedrība „Novus” 

Koordinators: Indra Dzene  (biedrības valdes locekle) 

Lauku tūrisma un uzņēmējdarbības popularizēšana jauniešu vidū 



 

10. ID./Iedvesmo darīt!/ 3 aizraujošas dienas dzīvei, darbam un izaugsmei Rēzeknes novadā (885 Eur) 

Vērēmu pag., Biedrība „Izglītības un informāciju tehnoloģiju darbnīca (IITD) ” 

Koordinators: Oskars Krukovskis  (latviešu valodas skolotājs)  

Jauniešu iniciatīvu veicināšana sabiedriskajās, uzņēmējdarbības un starppagastu aktivitātēs 

 

11. Krāsaino dienu piedzīvojums (800 Eur) 

Strūžānu pag., Biedrība „DINAMIKA PLUS ” 

Koordinators: Arnis Stepiņš (biedrības dalībnieks) 

Izdzīvošanas pamatu apgūšana āra vides apstākļos 

 

12. CEĻŠ UZ VESELĪBU ( 900 Eur) 

Feimaņu pag., Biedrība „Austrumlatvijas radošo iniciatīvu centrs” 

Koordinators: Anna Kudure (biedrības valdes locekle)  

Veselīga uztura, sporta un bioloģisko saimniecību popularizēšana jauniešu vidū 

 

 

 

Kopā: Eur 10 000 

 


