Situācijas apraksts Rēzekne.
Jaunatnes lietu nodaļa veic darbu ar jaunatni un sekmē jauniešu neformālās izglītības iespējas,
nodrošinot ARPC pārraudzībā esošo neformālās izglītības virzienu darbību un jaunatnes iniciatīvu
plānotu pasākumu attīstību jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai un pilnvērtīgai izaugsmei Rēzeknes
pašvaldībā. ARPC pārraudzībā darbojas divi jaunatnes neformālās izglītības centri – Rēzeknes
pilsētas Jauniešu atvērtais centrs „JACis” (Viļānu iela 2 (ieeja no Pils ielas), Rēzeknes pilsētas
Jaunatnes iniciatīvu centrs „Draugu centrs” (Atbrīvošanas alejā 166, Rēzeknē
JAUNATNES INICIATĪVAS:
Īstenoti 732 neformālās izglītības pasākumi (konkursi, diskusijas, radošās darbnīcas, ārpusskolas
izglītojošās, sportiskās, sociālās, drošības, karjeras, labdarības u.c. aktivitātes); izsludināts un
realizēts Rēzeknes pilsētas Jaunatnes iniciatīvu konkurss - EUR 4270 (īstenoti 27 projekti no tiem
ARPC Jaunatnes lietu nodaļā: “ Sniegavīrs”, “Ziemassvētku jampadracis”, “Ķepa 2018”, “Rainis un
Aspazija”;izsludināts un īstenots Rēzeknes pilsētas bērnu un jauniešu nometņu konkurss - EUR
17250 (īstenotas 19 nometnes no tiem Jaunatnes lietu nodaļā: “Mazo princešu un džentelmeņu skola”,
“5 dienas apkārt Eiropai”; sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Jauniešu domi īstenoti jauniešu līdzdalības
pasākumi: Forums “ Iedvesmo Rēzekni”, “ Kafija ar politiķiem”, “Tēja ar darba devējiem”, “
Saldējums ar lielajiem”, “ Brunch ar lēmumu pieņēmējiem”;
2.JAUNATNES KARJERA UN NODARBINĀTĪBA:
Izsludināts un realizēts Rēzeknes pilsētas Jauniešu karjeras un vasaras nodarbinātības projektu
konkurss. Tika atbalstītas 12 vakances Rēzeknes pašvaldības iestādēs un biedrībās, kas kopumā
sastāda 5161 EUR un uzņēmumos – 63 vakances – 20349 EUR; īstenoti pasākumi “Karjeras nedēļas
ietvaros”; noslēgti brīvprātīga darba līgumi ar jauniešiem; izsludināts un realizēts Mazo biznesa
projektu konkurss; notika Jauniešu tikšanās ar Rēzeknes Uzņēmēju biedrību; notiek mācību
ekskursija pie uzņēmējiem; dalība starptautiska projektā “ ComUnYouth”, EURES praktiska
semināra "E-resursi manai karjerai “organizēšana Rēzeknes Tehnikumā jauniešiem sadarbība ar
Daugavpils NVA.
3.REĢIONĀLIE JAUNATNES PASĀKUMI:
Organizēta Latgales reģiona izstāde jauniešiem «Mana izaugsmes iespēja» (“Austrumlatvijas radošo
pakalpojumu centrs”); Latgales plānošanas reģionā jaunatnes lietu speciālistu seminārs ( Latgales
plānošanas reģions sadarbībā ar ARPC JLN), organizētas Biznesa spēles projekta "Esi Līderis"
ietvaros (Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija sadarbībā ar ARPC JLN);
Jaunsardzes reģionālās telpu orientēšanās sacensības; Strukturētā dialoga reģionāla konference
(Latvijas Jaunatnes Padome sadarbībā ar ARPC JLN un reģionālo koordinatoru - biedrību
"Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs); Latgales jauniešu muzikālā parāde "Manc akorc 2018". ESF
projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” PUMPURS. Simulācijas
spēle sadarbībā ar AFS Latvija. Vēlēšanu simulācija ar mērķi pievērst uzmanību vālēšanu procesam,
iepazīstināt ar noteikumiem, lai audzinātu jauniešus par sabiedriski aktīviem pilsoņiem.
4.STARPTAUTISKIE PROJEKTI JAUNATNES DARBA JOMĀ:
Eiropas brīvprātīga darba projekta “EVS – one goal for all” un “Challange yourself for EVS in Latvia”
realizēšana programmas "Erasmus +" ietvaros. Dalība starptautiskajā apmaiņas projektā “Move and
taste” un apmācībās “Power XL” Vācijā. ARPC ir akreditēta kā Eiropas brīvprātīgā darba nosūtītājun uzņēmējorganizācija. Dalība projektā “The Business of Future” realizēšana Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gada ietvaros.
Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt iestādes darbību nākotnē
Paredzēti vairāki pasākumi, konferences un semināri gan Latvijas mērogā, gan starptautiskajā.
Pasākumi sekmē lielu cilvēku pieplūdumu, kas popularizē ne tikai ARPC, bet arī Rēzekni, Latgali
kopumā. Tiks rīkoti vairāki pilsētas, novada pasākumi, kas piesaistīs vairāk APRC "Zeimuļs"
apmeklētājus. Jaunu starptautisko un vietējo projektu realizēšana, piesaistot Eiropas un Latvijas
fondus (piemēram, Eiropas brīvprātīga darba projekti, jauniešu iniciatīvas projekti u.c.).
Jaunatnes lietu jomā:
ARPC projektu konkursi jaunatnes darba jomā: Jaunatnes iniciatīvu projektu līdzfinansējuma
konkurss; Bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanas līdzfinansējuma konkurss; Jauniešu
mazo biznesa projektu konkurss; Karjeras un vasaras nodarbinātības projektu konkurss, valsts
programmas konkurss.

Reģionālie pasākumi:
Latgales reģiona izstāde "Mana izaugsmes iespēja", Ikgadējās Biznesa spēles projekta "Esi Līderis"
ietvaros. Projekts "Esi Līderis" ir Vislatvijas skolu projekts, kas jau 18 gadus dod iespēju skolēniem
iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā,; Latgales jauniešu muzikālā
parāde "Manc akorc 2018" oktobris. Latgales reģiona jauniešu tikšanās ar politiķiem, Latgales
jaunatnes lietu speciālistu pieredzes apmaiņas brauciens, Latgales Jaunatnes festivāls ( oktobris).
Jaunatnes iniciatīvu pasākumi:
"JAČa", "Draugu centra" neformālās izglītības pasākumi (vid.200 - 250 pasākumi); Jauniešu domes
pasākumi; Jauniešu līdzdalības pasākumi - "Kafija ar politiķiem", "Tēja ar darba devējiem",
pasākums " Brunch ar lēmumu pieņēmējiem", skrējiens "Ieelpo Rēzekni"; Vidusskolēnu konkurss
"Erudīts 2019" (5 kārtas, 11 mācību iestādes), Līdzdalības pasākums „ Saldējums ar lielajiem”- bērnu
tikšanas ar Rēzeknes domes deputātiem; Labdarības tirdziņš; Iepazīšanās ar radošo profesiju
pārstāvjiem “ Karjeras nedēļas 2018 ietvaros”; Pasākums veltīts Starptautiskai Labdarības dienai;
Jaunatnes diena – radošs festivāls; Bērnu aizsardzības dienai vēstīts pasākums; Dalība „Lielajā talkā”;
Rēzeknes pilsētas jauniešu forums „Iedvesmo Rēzekni”; Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes ikgadēja
Valentīndienas akcija; ARPC “Zeimuļs” zinību diena – “Atkal uz Zeimuli”; “Ievirzi vasaru!”;
Radošo darbnīcu nodrošināšana labdarības koncerta “Eņģeļi ar mums” ietvaros; „Lāčplēša diena” dalība lāpu gājienā; Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai veltīts skrējiens „Ieelpo Rēzekni”;
Starpkultūru vakars ar EBD brīvprātīgiem; Jauniešu muzikālā parāde “ Manc akorc” un “Popiela”;
Pasākums bērniem „Ziemassvētki klāt!”; fotokonkurss “Zoom-in” “ Rēzeknes stāsti 100 gadu
garumā”, Latvijas vēstures izzinošais pārgājiens “100x100 soļi Latvijā”
Dalība projektos:
Turpināt starptautiskos jaunatnes darba jomas projektus brīvprātīgā darba, jauniešu apmaiņu,
apmācību, iniciatīvu jomā; Dalība jaunās ES programmas «Erasmus+» 2014.-2020.g. jaunatnes darba
projektos; Eiropas Brīvprātīgā darba projekta "EVS - one goal for all" un “ Challenge yourself for
EVS in Latvia” realizēšana;
Projekta iesniegšana Valsts programmas izsludināta projektu konkursā "Atbalsts jaunatnes politikas
īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas
dokumentiem."; Projekta iesniegšana "Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju
tikšanās" programmas " Erasmus+ "izsludināta konkursā; Dalība starptautiskajā apmaiņas projektā
Vācijā un Lietuvā.
Pētniecības darbi un attīstības pasākumi
Jaunatnes lietu nodaļā:
Jaunatnes politikas stratēģijas izveide. Dalība Latvijas Pašvaldību Savienībā Jaunatnes lietu
speciālistu koordinējošas grupas tikšanās. Dalība jaunās ES programmas «Erasmus+» 2014.-2020.g.
jaunatnes darba projektos; turpināt dalību starptautiskajā projektā par kvalitāti un inovācijām jauniešu
līdzdalībā lēmumu pieņemšanā; Turpināt starptautiskos jaunatnes darba jomas projektus brīvprātīgā
darba, jauniešu apmaiņu, apmācību, iniciatīvu jomā; Sadarbībā ar Jauniešu domi veikt Rēzeknes
jauniešu aptauju par neformālās izglītības atpazīstamību un informētību un nepieciešamajiem ARPC
pasākumiem; Piedalīties informatīvajā seminārā pašvaldībām par Jaunatnes politikas valsts
programmu 2019.gadā; Sniegt iespējas visiem jauniešiem iesaistīties un sadarboties, prezentēt savus
sasniegumus, apgūt vai pilnveidot prasmes , iemaņas un zināšanas; Apzināt un popularizēt labās
prakses piemērus; Veicināt sabiedrības informētību un izpratni par jaunatnes jomas lomu audzēkņu
dzīves prasmju un profesionālo iemaņu attīstīšanā; Veikt turpmākas aktivitātes jauniešu attīstībai,
karjeras izvēlei un izaugsmei, radošuma sekmēšanai.
Izvērtēšana :
Trešdien, 30. janvārī , Rēzeknes pilsētas domes lielajā zālē, jau ceturto gadu pēc kārtas,
norisinājās Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes rīkotā neformāla jauniešu, politiķu un lēmumu
pieņēmēju tikšanās “Vēlbrokastis ar lēmumu pieņēmējiem”, kuras ietvaros jaunieši, lēmumu
pieņēmēji un deputāti neformālos apstākļos diskutēja par abām pusēm aktuāliem jautājumiem
un problēmām un meklēja risinājumus , kā kopīgiem spēkiem tiekties uz Rēzeknes iedzīvotāju
dzīves kvalitātes un iespēju uzlabošanu. Pasākumā tika aicināti visi Rēzeknes pilsētas domes
deputāti, pašvaldības iestāžu vadītāji, karjeras konsultanti, uzņēmēji un biedrību pārstāvji, kas
veic darbu ar jaunatni.

•

Šogad pasākumā tika aicināti skolu pašpārvalžu aktīvākie jaunieši, jo tieši viņi darbojoties var
izvērtēt izaicinājumus un veiksmes piemērus. Pasākumā laika atskatījāmies uz triju gadu
paveikto, uz priekšlikumiem, kuri tika sagatavoti pēc katra pasākuma, diskutējam ko izdevās
realizēt un pie ka vēl jāpiestrādā. Pasākumā 2. daļā jaunieši un lēmumu pieņēmēji iepazinās
ar rekomendācijām, kuri tika izstrādāti 25. janvārī reģionāla strukturētā dialoga diskusijas
laikā Daugavpilī, kura piedalījās gan LR Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska,
Saeimas deputāti Edgars Kucins un Mārtiņš Bondars, Latgales plānošanas reģiona
Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks/Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs
Maksimovs, Daugavpils pilsētas Domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš, Daugavpils
novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins, Balvu novada domes priekšsēdētāja
vietniece Anita Petrova, Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle,
Kārsavas novada domes deputāts Juris Vorkalis u.c..
Tā bija lieliska iespēja uzreiz izvērtēt situāciju mūsu pilsētā gan jauniešiem, gan lēmumu
pieņēmējiem.
Daugavpilī izstrādātas rekomendācijas ir sekojošas:
Izglītība un izaugsme
1.Veicināt jauniešu tikšanās, pasākumus kopā ar politiķiem, paredzot finansējumu gan
pasākumu īstenošanai, speciālistu apmaksai (sarunu moderatori, diskusiju virzītāji), gan
transporta izdevumiem jauniešiem.( jau notiek 4 pasākumi gadā)
2. Veidot domes sēdes online režīmā.( ir,var vērot klātiene)
3.Paredzēt finansējumu jauniešu komunikācijas prasmju attīstīšanai. Ir paredzēts iniciatīvu
projektu finansējumā
4. Pielāgot izglītības sistēmu jauniešu prasībām - radīt iespēju individuāla mācību plāna
sastādīšanu vidusskolēniem, bagātināt mācību saturu ar praksi.( nav iespējas, jo klases ir
mazas un ja katras gribēs mācīties ko savu tad nesanāks)
5. Paplašināt reģionos dažādu neformālās izglītības, tālmācības,interešu izglītības apmācību
piedāvājumu. Piedāvājums Rēzeknē ir liels.
6.Veicināt brīvprātīgā darba iespējas (prasmju iegūšanas nolūkos)reģionālajos
uzņēmumos. Uzņēmēji aktīvi iesaista jauniešus savos pasākumos, akcijas , kultūras sporta
izklaides pasākumos . Notiek sadarbība ar Latvijas darba devēju konfederācijas
pārstāvjiem un Rēzeknes uzņēmējiem
7.Izstrādāt dažādas atbalsta programmas biedrību sadarbībai, lai var organizēt pasākumus
starp novada biedrībām. Tiek organizēti arī NVO izstādes un lielajos pasākumos gan ar
sporta biedrībām, gan jaunatnes un kultūras ir aicinātās un aktīvi ņem dalību
Kultūra
8. Veidot kultūras pasākumus reģionos, nodarbības ar praktiskām darbnīcām, cilvēkiem,
ekspertiem. Tiek darīts, turpmāk tiks attīstīts.
9. Veidot jauniešu iniciatīvu atbalsta programmas jauniešiem savu atpūtas pasākumu
radīšanai. Tiek darīts,2018 gada 35 iniciatīvu projekti ar domes atbalstu ( finansējumu)
10. Veicināt sporta resursu pieejamību, inventāra atjaunošanu reģionos. Radīt sadarbības
mehānismu starp sporta iestādēm resursu koplietošanai. Tiek darīts un īstenots veselības
veicināšanas pasākums kurā jaunieši ņem dalību
Veselība un sports
11. Radīt vairāk veiksmes, pieredzes stāstus par tiem jauniešiem, kas ir veselīgi, sportiski,
sniegt viņiem atbalstu pieredzes nodošanai.Tiek darīts, aicinām uz veselības dienām ,
dažādu projektu ietvaros arī
12. Veidot jauniešu tikšanās vietas, atbalsta punktus, kuros pieejamas alternatīvas. Ir
13. Veicināt atbalsta programmas uzņēmējiem, kas ļautu dot papildus finansējumu jauniešu
nodarbināšanai reģionos, tādējādi nodrošinot viņiem konkurētspējīgu atalgojumu.Ir gan
vasaras nodarbinātības programma, Gān tikšanas ar uzņēmējiem 2 reiz gadā, notiek
pasākums “ Tēja ar darba dēvēju” Parasti jaunieši diskutē, ko uzņēmējs var dod viņiem un
ko viņi uzņēmējam.
Nodarbinātība un uzņēmējdarbība

14. Veidot sociālās atbalsta programmas skolu jauniešiem, lai no skolas brīvajā laikā varētu
gan gūt darba pieredzi, gan atalgojumu.Parasti tas ir prakses vai brīvprātīgais darbs, lai
iegūtu pieredzi.
15.Viedot atbalsta, rekomendāciju sistēmu, kas jauniešiem dotu iespēju vieglāk iekļauties
darba tirgū. Karjeras atbalsta projekts, dažāda veida pasākumi.
16. Attīstīt pašvaldību biznesa inkubatorus.Biznesa inkubators sadarbojas ar mums un
organizē dažāda veida info dienas, apmācības, ņem jaunus uzņēmējus uz pre inkubācijas un
inkubācijas periodu.
Pašlaik notiek LATLIT projekts “ Bussines of future” kurā jauniešiem ir iespēja iegūt
zināšanas marketinga, SEO fotografēšana, Amazon utt. Pilsetā ar domes finansējumu notiek
mazo biznesa projektu konkursi- 2018 gada uzvarētājs atvērs skaņu ierakstu studiju februāra
beigās.
17. Veicināt brīvprātīga darba atzīšanu, popularizēšanu, reklamēšanu gan jauniešu vidū, gan
pašvaldības iestādēs.Jau notiek. Ir brīvprātīgo godināšanas pasākumi, pateicības, brīvprātīgo
līgumi un grāmatiņas
Jauniešu līdzdalība
18. Organizēt jauniešu tikšanos arī ar izpildinstitūcijām, lai veidotos izpratne un pārliecību
par lēmumu īstenošanos. Notiek
19. Veidot kampaņas, akcijas, kurās jaunieši jau no 16 gadiem piedalās
vēlēšanuprogrammās.Pašlaik būs pasākums 12 februāri. "Šoreiz es balsošu!" ir Eiropas
Parlamenta iniciatīva, kas aicina iesaistīties ikvienu ES valstu, arī Latvijas
iedzīvotāju. www.soreizesbalsosu.eu Platformas mērķis padarīt Eiropu stiprāku. Platforma ir
neatkarīga no politiskajām partijām vai ideoloģijas, komunikācijas mērķis ir veicināt
līdzdalību Eiropas vēlēšanās. Šoreiz nepietiek tikai cerēt uz labāku nākotni — šoreiz mums
visiem ir jāuzņemas atbildība. Tādēļ šoreiz aicinām ne tikai balsot, bet arī mudināt to darīt
citus. Ja balso visi, ieguvējs ir ikviens. Maijā arī bija vēlēšanu simulācija. Vairāk uzmanības
japievērš jauniešu izglītošana un medijprātībā.
20. Organizēt neformālās izglītības pasākumus (ieskaitot apmācības) jauniešiem kopā ar
lēmumu pieņēmējiem Jau notiek, iepriekšējus gadus katru mēnesī bija neformāla tikšana ar
ldeputātiem un tad lēmumu pieņemejs pat izvēlējas ko un ka darīt vai meistarklasi radit vai
par darbu un izglītību runāt.
Analizējot izstrādātas rekomendācijas gan jaunieši gan lēmumu pieņēmēji nonāca pie
secinājumiem, ka lielāka daļa rekomendāciju ir jau ievestas un darbojas: notiek līdzdalības
pasākumi “ Kafija ar politiķiem”, “ Vēlbrokastis ar lēmumu pieņēmējiem”, “ Saldējums ar
lielajiem”; domes sēdes var vērot klātiene; notiek jauniešu iniciatīvu i un mazo biznesa
konkursi; ir 2 jaunatnes centri un ARPC Zeimuļs, kurā tiek īstenotas neformālas un 86 interešu
izglītības programmas, attīstīts brīvprātīgais darbs jauniešu, sporta, kultūras jomās, notiek
brīvprātīgo godināšanas pasākumi un ir izstrāds atzīšanas dokuments; darbojas sporta skola
un ir pieejama vide sporta pasākumu organizēšana, notiek veselības veicināšanas projekts, kas
paredz bezmaksas pasākumus visām vecuma grupām; notiek tikšanas ar uzņēmējiem un
vasaras laikā jauniešiem ir iespēja piedalīties vasaras nodarbinātības programmā; inkubators
organizē atvērto durvju dienas un dažāda veida apmācības, tikšanas; notiek dažāda veida
pasākumi , kas saistīti ar karjeru. Tas nozīmē, ka mēs darbojamies pareiza virzienā un
galvenais mērķis – veicināt jauniešu un lēmumu pieņēmēju (deputātu, pašvaldības darbinieku,
iestāžu vadītāju) savstarpējo dialogu – ir sasniegts.
Nosūtu Jums arī ieteikumus kurus jaunieši izstrādā pēc katra Brunch, tas nozīme 2016, 2017,
2018 gada tika izstrādātas sekojoši ieteikumi:
Rēzeknes Jauniešu priekšlikumi no līdzdalības pasākumiem:
·
Izveidot “Jauniešu kārtības patruļa ” – palīgs iestādēm, pārvaldēm, kārtības
nodrošināšanai sabiedriskās vietās, tūlītēja informācijas nodošana attiecīgajām iestādēm; ik
pa laikam tiek darīts
• ·
Regulāra nozīmīgu vietu, ēku kopīga restaurēšana/sakopšana;tiek darīts
• ·
Video novērošanas uzstādīšana autobusa pieturās, vandālisma draudiem pakļautās
vietās; tiek darīts
• ·
Jauniešu labo darbu atbalsta sistēmas izstrāde;ir forums
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·
Jauniešu brīvprātīgā darba pašvaldības iestādēs veicināšana; tiek darīts
·
veidot aģitāciju par veselīgā dzīvesveida popularizēšanu, uzstādot āra trenažierus pie
Kovšu ezera, Rēzeknes pilsētas upes un Vipingas mežaparkā, tādējādi veicinot aktīvu
dzīvesveidu jauniešu vidū;procesā
·
uzstādīt miskastes ielu krustojumos; tiek darīts
·
vairāk uzmanības pievērst brīvprātīgā darba popularizēšanai, motivējot jauniešus ar
dažāda veida brīvbiļetēm, piemēram, uz koncertu, baseinu, ekskursiju; tiek darīts
·
rīkot neformālās tikšanās ar domes deputātiem un lēmumu pieņēmējiem, piemēram,
vienu reizi mēnesī organizēt tikšanos ar vienu domes pārstāvi, kurā jauniešiem būtu iespēja
diskutēt par aktuāliem jautājumiem un saņemt vērtīgus ieteikumus un padomus no domes
deputātiem; tiek darīts
·
Rēzeknes pilsētas skolās aktualizēt brīvprātīgā darba nozīmīgumu; tiek darīts
·
izveidot brīvprātīgo kustību, kas sekotu un uzraudzītu kārtību pilsētā tiek darīts
·
rast piekļuvi Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas laboratorijām citu skolu skolēniem, lai
ikviens varētu gūt priekšstatu par norisi tajā un pielietot iegūtās zināšanas praksē;procesā
·
organizēt sporta svētkus visiem Rēzeknes pilsētas jauniešiem, kā arī rīkot dažādus
sporta sadraudzības pasākumus atbilstoši bērna vecumam un sagatavotībai, lai ikvienam būtu
iespēja tajos piedalīties; tiek darīts
·
direktoru vietniekiem un skolotājiem obligāti ir jāinformē jaunieši par plānotājām
aktivitātēm. Vēlams, lai jauniešiem būtu pieejami darba plāni ar jauniešu pasākumiem un
jauniešu izveidotajām afišām; sāpīgs jautājums ( jo katru gadu jaunieši sūdzas, ka nav
informācijas par iespējam , ka skolas neinformē un pat nepiedāvā)- procesā
·
rīkot svinīgu pasākumu "Rēzeknes lepnums", kurā tiktu apbalvoti jaunieši, sportisti,
pedagogi un citu jomu speciālisti, un kurā varētu piedalīties ikviens interesents u.c. tiek darīts
·
Vairāk līdzdalību pasākumu:
·
organizēt sporta sacensības starp jauniešiem un domes darbiniekiem (piemēram,
hokejā, volejbolā u.c.)
·
kopā ar deputātiem rīkot labdarības pasākumus slimnīcā, veco ļaužu pansionātā, bērnu
namā.
·
"Brauciens ar smailītēm pa Rēzeknes upi kopā ar politiķiem", tādējādi pievēršot abu
pušu uzmanību upes piesārņotībai un talkas organizēšanai;
·
dārza svētku organizēšana;
·
kulinārijas sacensības kopā ar politiķiem, piesaistot neatkarīgus ekspertus;
·
kopīgās egles izvēle domē un citām iestādēm, tādējādi ieviešot jaunu tradīciju
pilsētā tiek darīts
·
sabiedrības sagatavošana atkritumu šķirošanai; tiek darīts rīkotas akcijas
·
godināt brīvprātīgos jauniešus; tiek darīts
·
iesaistīt uzņēmējus darbā ar jauniešiem; tiek darīts
·
ieviest skolās mantu atstāšanas skapīšus; būs jo pašlaik notiek renovācijas
·
skolas mājaslapu pilnveidošana ar nepieciešamo informāciju; procesā
·
izveidot oficiālu e-pasta adresi sūdzību saņemšanai; tiek darīts
·
izveidot informācijas paneli visās izglītības iestādēs; procesā
·
organizēt tikšanos ar skolu pašpārvaldēm; tiek darīts
·
aktīvāk izmantot neformālās izglītības iespējas ARPC “Zeimuļs” svešvalodu
kompetences paaugstināšanai; tiek darīts
·
radīt mācību materiālus pieejamus e-vidē.procesā

