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 “Kā būt sabiedriski un ekonomiski aktīvam jaunietim” 
  

projekta “Jauniešu pilsoniskās līdzdalības atklāsmei “Izzini, atklāj un izveido””  

n o s l ē g u m a  k o n f e r e n c e  

 Rēzeknes un Viļānu novadu jauniešiem  

 

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” organizē projekta “Jauniešu pilsoniskās līdzdalības atklāsmei 
“Izzini, atklāj un izveido”” noslēguma konferenci Rēzeknes un Viļānu novadu jauniešiem: “Kā būt sabiedriski un 
ekonomiski aktīvam jaunietim”. Konference notiks Rēzeknes novada pašvaldības ēkā (Atbrīvošanas alejā 95A, 
Rēzeknē) 31.augustā plkst. 10.00 
 

 

DARBA KĀRTĪBA 

10.00 – 10.15  Dalībnieku reģistrācija. 
 

10.15 – 10.30  Konferences atklāšana, īss atskats uz projekta aktivitātēm, video prezentācija. Darba 
kārtība. 

  Rēzeknes rajona kopienu partnerības izpilddirektore Ineta Elksne 
  Konferences vadītāja Daina Kriviņa 
 

10.30 – 11.15         Jauniešu īstenotās iniciatīvas. Izaicinājumi, ieguvumi un pieredze. 
 Projekta “Izzini, atklāj un izveido” dalībnieku prezentācijas 
 
11.15 – 12.15  Diskusiju panelis. Kā būt sabiedriski un ekonomiski aktīvam, ieviest dzīvē savas idejas? 
  Rēzeknes rajona kopienu partnerības izpilddirektore Ineta Elksne  
 

MOTIVĀCIJA un PAŠmotivācija – Mērķu saistība ar personīgajiem sasniegumiem dzīvē. 
Konferences vadītāja, eksperte mērķu sasniegšanā Daina Kriviņa 
 

 IDEJA –  Iespējas un interese veidot uzņēmējdarbību laukos. 
Saldumu zīmola “Cukurella” veidotāja Velga Sarmule 
 

 RESURSI -  Resursi un līdzdalība vietējā pašvaldībā. 
Rēzeknes novada domes deputāts,  Jaunatnes un kultūras projektu vadītājs 
Guntis Rasims 

    
12.15 – 12.35  KAFIJAS PAUZE 
 

12.35 – 13.35  Sabiedriski un ekonomiski aktīva jauniešu kopiena. Darbs tematiskajās grupās: 
 
Pašvaldības, iestāžu, uzņēmumu un jauniešu sadarbība Rēzeknes un Viļānu novados. 
(Darba grupas vadītāja Daina Kriviņa) 
 
Jauniešu rosinātas un īstenotas lietderīgas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes Rēzeknes 
un Viļānu novados. (Darba grupas vadītājs Guntis Rasims) 
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Jauniešu brīvprātīgais darbs Rēzeknes un Viļānu novados. (Darba grupas vadītāja Ineta 
Elksne) 

 

13.35 – 13.45 KAFIJAS PAUZE 
 

13.45 – 14.30  Darba grupu prezentācijas. Diskusija. Jautājumi un atbildes. 
 

14.30 – 15.00  Konferences noslēgums, kopsavilkums, kopbilde. 
 

  Noslēguma koncerts 
 
 
 
 
 
 
Visi pasākuma dalībnieki ar savu dalību apliecina, ka piekrīt fotografēšanai un filmēšanai pasākuma norises 
laikā publiski pieejamajās zonās un to izmantošanai publicitātes nolūkos. 


