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 Projektu konkursa nolikums, vērtēšanas kritēriji, pieteiku-

ma veidlapa un atskaišu formas pieejamas Rēzeknes novada pašval-

dības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv 

Konsultācijas var saņemt pie Nodibinājuma LEARN vecākās konsultan-

tes Dainas Butleres, zvanot 26543286 vai tiekoties personīgi Rēzeknes 

novada pašvaldības ēkā, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, 34.kab. 

(pieņemšanas laiki: pirmdienās un ceturtdienās pl.09:00 – 12:00 vai ie-

priekš saskaņojot vizītes laiku.) 

25.decembī Ozolmuižas Kul-

tūras namā plkst.22:00 tiks 

rīkota Ziemassvētku balle, 

par jautru mūziku rūpēsies 

muzikants “Juris”. 

Galdiņu rezervācija pa tālr. 

29121139, Ieeja par brīvu. 

Informācija ņemta no www.rezeknesnovads.lv 
Jaungada dāvanas bērniem 

2015.gada 12.janvārī Rēzeknes novada pašvaldības ēkā (Atbrīvošanas alejā 95A, liela-

jā zālē) pl.10:00 notiks seminārs, kurā tiks sniegta plašāka informācija un skaidrojumi 

par projekta pieteikuma sagatavošanu. 

Visiem mūsu pagastā deklarētajiem bērniem vecumā līdz 15 gadiem (ieskaitot) ir jāsa-

ņem pagasta pārvaldes sarūpētā Jaungada dāvana (konfekšu paka), un to var izdarīt vai nu ap-

meklējot bērnu eglīti 25.12.2014. plkst.16.00, vai griežoties pagasta pārvaldē. Bērni vecumā 

līdz 6 gadiem uz eglīti tiks uzaicināti arī ar ielūguma palīdzību, bet ja gadījumā Jūs ielūgumu kaut 

kādu apstākļu dēļ neesat saņēmuši , bet bērns ir deklarēts mūsu pagastā, droši nāciet un saņe-

miet dāvanu. Lūgums arī visiem pārējiem pagastā deklarētajiem bērniem vecumā līdz 15 gadiem 

pašiem doties pēc dāvanām un saņemt tās vismaz līdz 1. martam, jo mēs tās neizvadāsim un 

nepaņemtās dāvanas martā tiks izlietotas  jauniešu centra organizētajos pasākumos (konfektes 

arī bojājas).  
Sagatavoja: V.Runča 

Lai silta vasara, 

       Lai ziemā sniegs, 

Lai darbs, lai draugi 

       Un pa reizei prieks, 

Lai dvēsele var  

        Baltu domu dziju tīt, 

Lai atnāk tas, 

        Ko gribam sagaidīt. 

/Ā.Elksne/ 

Par iecirkņa inspektoru 

Mūsu pagastam ir mainījies iecirkņa 

inspektors, turpmāk nepieciešamības 

gadījumā Jums jāgriežas pie Viktora 

Kuprijanova, kurš pagastā būs sasto-

pams katra mēneša pirmajā un trešajā 

trešdienā no plkst.10.30 - 11.30 kultū-

ras nama mazajā zālītē.  

/Tālruņa Nr. 64603560/ 

2015.kazas gadā piepildās 

visas ieceres! 

http://www.rezeknesnovads.lv/
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Par komunālajiem maksājumiem 

Par sniega tīrīšanu Par iedzīvotāju deklarēšanos 

Ir atkal aizritējis vēl viens gan rūpju, gan priecīgu brīžu pilns gads. Vecajā gadā būtu labi vēl tikt brīviem no 

parādiem,  jo visi Jūs zināt, ka ir tāds ticējums- kā uzsāksi Jauno gadu tā arī to pavadīsi, un tāpēc būtu labi to uzsākt 

tīriem no parādiem. Ļoti daudzi no Jums šogad ir apzinīgi un par komunālajiem pakalpojumiem maksā katru mēnesi, 

bet, protams, ir arī liela daļa iedzīvotāju, kuri uzskata, ka tas vispār nav jādara, pat nenāk un nevienojas par to, kad tiks 

segti parādi. Es vēlreiz atgādinu, izlasiet līgumu, un tur ir skaidri pateikts cik ilgi Jūs vēl varat nesamaksāt un kādas ir 

pakalpojumu sniedzēja tiesības rīkoties gadījumos, ja netiek pildītas līgumā atrunātās saistības. Ja esat nonākuši kaut 

kādās materiālās grūtībās, un ir radušās problēmas ar līguma pildīšanu, tad nāciet un runājiet un Jūs tiksiet saprasti, 

bet ja Jūs neliksieties ne zinis, tad arī mēs, bez sirdsapziņas pārmetumiem, lūgsim palīdzību parādu piedzinējiem. Lū-

dzu pildiet savas saistības! Sagatavoja: V.Runča 

Ļoti lūdzam tos pagasta iedzīvotājus, kuri dzīvo mūsu 

pagastā, bet ir deklarēti kaut kur citur deklarēties pie mums, 

jo pagasta budžets veidojas atkarībā no iedzīvotāju skaita. Ja 

Jums ir internetbankas pieslēgums, Jūs bez maksas varat 

paši piedeklarēties ieejot portālā www.latvija.lv. Ja nav inter-

netbankas pieslēguma, tad deklarēties varat pagastā, bet 

tikai tad būs jāmaksā - 4.27 EUR (no maksas atbrīvoti: politis-

ki represētas personas, invalīdi, personas, kuras atzītas par 

trūcīgām, ČAAS likvidēšanas dalībnieki, pensionāri, kuru pen-

sijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu, 

reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu.  

Sagatavoja: V.Runča 

Sniegs tiks tīrīts tāpat kā iepriekšējos gados:  

Pagasta pārvaldes pārziņā esošos autoceļus tīrī-

sim pirmām kārtām; 

Bez maksas tiks tīrīti piebraucamie ceļi pie vientu-

ļo pensionāru mājām, pie 1.grupas invalīdu, 

pie ilgstoši slimu/gulošu/ pagasta iedzīvotāju 

mājām; 

Par samaksu tīrīsim piebraucamos ceļus arī pārē-

jiem pagasta iedzīvotājiem, kuri būs to pietei-

kuši. 

Jebkurā gadījumā lūgums zvanīt un pieteikt snie-

ga tīrīšanu, jo mēs tiešām visus nevaram apzināt. 

Jāzvana atbildīgajam par autoceļu uzturēšanu 

Genādijam Varlamovam,  tel.20214696 

Sagatavoja: V.Runča 

Jaunumi sociālajā jomā 

Rēzeknes novada pašvaldībā ir pieņemti saistošie noteiku-

mi, saskaņā ar kuriem  tiek noteikts   maznodrošinātās ģime-

nes vai personas statuss. Ģimene/persona atzīstama par maz-

nodrošinātu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo 

triju mēnešu laikā nepārsniedz 170 euro un ja: 

tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi un vērtspapīri; 

tai nav parādsaistību, kā arī tā nav izsniegusi aizdevumus; 

tai nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu  

gūšanai; 

tā nav noslēgusi uztura līgumu; 

tā neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā. 

Ģimenei, kurām ir maznodrošinātās ģimenes statuss ir iespēja  

saņemt palīdzību bērnu ēdināšanas 
Sagatavoja: Ā.Skromule 

Ozolmuižas pagasta Kultūras dzīvei ir  

aizritējis krāsains gads  

 Kā jau katru gadu novembra sākumā tika 

rīkota Zemnieku balle, kurā tika sveikti pagasta z/

s un uzņēmēji, kā arī sakoptāko piemājas sētu 

īpašnieki. Pirmo gadu tika sveikti arī daudzdzīvokļu 

māju saimnieki – par skaistākajām un sakoptāka-

jām puķu dobēm. Balles laikā viesi ne tikai izdejo-

jās, bet arī atraktīvi piedalījās visās aktivitātēs.  

 Ozolmuiža pagastā dzīvo ļoti aktīvi 

jaunieši, kas izmanto katru iespēju piedalīties 

kadā pasākumā, kā arī īstenot pašiem kādu, 

piemēram, „Kovboju vakaru”. Pasākuma laikā 

kopā ar Ozolaines, Rēzeknes, Maltas un Son-

doru jauniešiem tika spēlētas atraktīvas spē-

les un dejotas dejas, kā arī bija iespēja nobil-

dēties kovboju stila foto stūrītī.  

Sagatavoja: L.Bistrova 
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Visa gada garumā bibliotēka re-

gulāri papildināja jaunu grāmatu klāstu. 

Uz doto brīdi grāmatu iegādei ir izlietoti 

811€, periodikai-699€. 2015. gadā biblio-

tēkas lietotājiem tiks piedāvāti 31 nosau-

kuma preses izdevumi-žurnāli: Leģendas, 

Kas jauns, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Dār-

za Pasaule, 1000 советов, Открыто, Мой 

уютный дом, Народный доктор, Люблю 

готовить, Zīlīte, Ezis, Spicīte, Avene, Sīrups 

un citi. 

 Tuvojas Ziemassvētki un Jaunais gads. 

Lai šos svētkus padarītu košākus un inte-

resantākus bibliotēka piedāvā dažādu 

nozaru literatūru. No 17.12 līdz 23.12 

varēs apskatīt iespieddarbu izstādi „Zaķīts 

pūta ledus tauri Ziemassvētkus vēstī-

dams” un bērnu zīmējumu izstādi „Balti 

Ziemassvētki” . 

Aicinājums! 

Aicinām bērnus un jauniešus piedalīties sava pagasta sa-

biedriskajā dzīvē, nāciet gan ar savām  idejām un ierosinājumiem, 

gan arī tāpat vien pavadīt brīvo laiku! Tā kā Ozolmuižas pagasta 

jaunieši ir aktīvi aizvadījuši šo gadu rīkojot dažādus jautrus pasāku-

mus, tādēļ  Ozolmuižas pagasta Bērnu un jauniešu centra vadītāja 

Kristīne Rimša (T.26466734) aicina iesaistīties arī citus pagasta 

jauniešus. Ja nav iespējas tikt uz jauniešu centru zvaniet, meklēsim 

iespēju. 

Paldies visiem tiem, kas aktīvi darbojās un piedalījās šogad 

dažādos pasākumos gan kā palīgi, gan kā dalībnieki, kā arī tiem, kas 

apmeklē Bērnu un jauniešu centru. Esiet aktīvi! 

Bibliotēka  

Informāciju sagatavoja: Z.Alberhta 

Informāciju sagatavoja: K.Rimša 

 No 19.novembra līdz 28.novembrim Rēzeknes novada Ozolmuižas pagasta 

Bērnu un jauniešu centra vadītāja Kristīne Rimša un Rēzeknes futbola akadēmijas 

treneris Rihards Ivanovs piedalījās Dagdas novada jauniešu biedrības „Dagne“ 

„Erasmus +” programmas projektā „Neformalitātes izmantošana: Sports kā 

instruments neformālās izglītības veicināšanai”.  Tas tika organizēts treninga veidā, 

kura mērķis bija apmācīt sporta trenerus un jaunatnes darbiniekus pielietot 

neformālās izglītības metodes caur sportu darbā ar jauniešiem, kuri dzīvo lauku 

rajonos, risku grupas jauniešiem un jauniešiem no nelabvēlīgas vides utml.Treninga 

norises vieta bija viesu nams „Obiteļ“. Viesu nams atradās visai nomaļā vietā, kuru 

ieskāva mežs. Apmācībās piedalījās 4 valstis - Gruzija, Lietuva, Baltkrievija un Latvija. 

Katru valsti pārstāvēja 7 cilvēki. Treninga laikā dalībnikiem bija iespēja: iepazīties ar 

neformālās izglītības teorijām un metodēm, un to praktisko pielietojumu caur sportu; 

apmainīties ar veiksmīgām praksēm un dažādām metodēm darbā ar jauniešiem ar 

mazākām iespējām, lai papildinātu sporta treneru un jaunatnes darbinieku „pūra 

lādīti“; izstrādāt vai izveidot jaunas metodes, lai izmantot tās dažādos sporta 

pasākumos kā neformālās izglītības instrumentu darbā ar jauniešiem ar mazākām 

iespējām; iepazīties ar programmu „Erasmus +“ kā resursu, lai realizētu neformālās 

izglītības programmas caur sportu nacionālā un starptautiskā līmenī; attīstīt partnerību 

un sadarbību starp Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas un Gruzijas sporta treneriem un 

jauniešu darbiniekiem, lai realizētu savstarpējus izglītojošus projektus caur sportu 

izmantojot programmu „Erasmus +“. Treninga norises laikā visiem dalībniekiem bija 

dota iespēja  attīstīt savas personīgās kompetences gan darbojoties mazākās grupās, 

gan vienā lielā grupā. Pirmās trīs dienas tika veltītas grupas iepazīstināšanai un 

saliedēšanai. Katra diena sākās ar kaut kādu aktivitāti jeb tā saucamo „enerdžaizeri“, 

lai iekustinātu un sagatavotu grupu darbam. Bija iespēja visiem izteikt savas domas, 

izjūtas vai emocijas tajā brīdī visiem klātesošajiem. 

Pēc ikviena uzdevuma, ko veica dalībnieki, tika veiktas pārrunāja. Tika 

jautāts, kā kurš jutās uzdevuma laikā, kādas emocijas valdīja jeb, ar vienu vārdu 

sakot, notika refleksija.  

Refleksija - cilvēka pašizziņa, kas izpaužas savu personīgo pārdzīvojumu, 

sajūtu un pārdomu uztvērumos un apcerēšanā. Refleksija ir ne tikai sevis saprašana 

un zināšanas par sevi, bet arī noskaidrošana, ko citi zina par mani, kā saprot manas 

personības nozīmes, emocionālās reakcijas utt. 

Refleksija ir ļoti svarīga arī ikdienas darbā ar jauniešiem, jauniešu grupām, 

lai izveidotu, ja nepieciešams, saliedētu komandu, jo tās laikā tiek atklātas katra 

personīgās izjūtas un emocijas. Un tieši tāda vide tika veidota visu apmācību laiku, lai 

veicinātu dalībniekus izteikt to, ko katrs jūt vai juta pildot uzdevumu.  

Apmācībās piedalījās 28 dalībnieki, un bieži vien tā bija viena grupa, kurai 

tika dots ļoti vienkāršs uzdevums, kura izpildīšanai bija nepieciešamas katra 

individuālās prasmes strādāt grupā, uzticēties, komunicēt, uzklausīt otru un 

ieklausīties.  

Neformālajās apmācībās „Erasmus +“ programmas ietvaros 

piedalījās Ozolmuižas pagasta Bērnu un jauniešu centra vadītāja  

Apmācības vidus daļā, treneri stāstīja 

par grupas attīstības stadijām un dinamiku, 

kas un kāpēc notiek. Ir svarīgi vērot visu grupu 

kopumā. Tika stāstīts par jaunatnes 

iesaistīšanu pasākumu organizēšanā. Cik lielā 

mērā mēs uzticam jauniešiem pašiem 

darboties un pašiem arī pieļaut kļūdas, lai pēc 

tam no tām mācīties. 

Treninga noslēdzošajā dienā plaši 

tika stāstīts par „Erasmus +“ programmu, tika 

veidoti un apspriesti jauni sadarbības projektu 

uzmetumi, paustas jaunas idejas un to 

iespējamās realizācijas iespējas. 

Šis trenings bija lieliska iespēja 

attīstīt kā savas personīgās kompetences, kā 

arī iepazīt jaunus iespējamos starptautiskās 

sadarbības partnerus un pakāpties par vienu 

pakāpienu augstāk gan savā izaugsmē, gan arī 

dodot iespēju turpmāk citiem piedalīties šādā 

treningā! 

Gribētos pateikties šī projekta 

organizētājiem un realizētājiem: Dagdas 

novada jauniešu biedrības „Dagne“ valdes 

priekšsēdētājai Svetlanai Ilatkovskai un  šīs 

biedrības valdes loceklei Ainai Odiņecai, par 

iespēju piedalīties šajā treningā, kā arī ļoti liels 

paldies treneriem – Мариша Корж 

(Baltkrievija), Donatas Petkauskas (Lietuva) 

par milzīgo ieguldījumu mūsu kā jaunatnes 

darbinieku attīstībā, gan arī personīgajā 

attīstībā un sevis izzināšanā! 

Informāciju sagatavoja: K.Rimša 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Izzi%C5%86a
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Person%C4%ABba&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Reakcija&action=edit&redlink=1
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Informāciju apkopoja un sagatavoja: L.Bistrova 
Mob.26189481,bistrovaliga@inbox.lv 

                                                            Pavairots:280 eks. 

 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pa-

gasta pārvalde atgādina, ka saskaņā ar Ministru kabine-

ta 2010.gada 3.augusta noteikumu (prot. Nr.40 22.§) 

“Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas 

noteikumu” 7.punktu, zemes īpašnieks vai tiesiskais val-

dītājs nodrošina meliorācijas sistēmas kopšanu un sagla-

bāšanu, t.i.  ūdensnoteku, novadgrāvju, kontūrgrāvju un 

susinātājgrāvju gultnēs un nogāzēs novāc kokus, koku 

un krūmu atvases, kas traucē ūdens plūsmu gultnē vai 

meliorācijas sistēmas uzturēšanas darbus, kā arī renovā-

cijas vai rekonstrukcijas būvdarbus.  

Zemes īpašnieku un tiesisko valdītāju  

(arī zemes nomnieku) ievērībai! 

Sagatavoja zemes lietu speciāliste J.Jakuškina 

Jaunieši var bez maksas iegūt profesiju 

Sākusies ziemas uzņemšana 30 profesionālās izglītības 

iestādēs visā Latvijā, kas piedāvā jauniešiem vecumā no 

17 līdz 29 gadiem bez maksas apgūt kādu no 62 profe-

sijām Jauniešu garantijas projekta ietvaros. Mācības ilgs 

1 vai 1,5 gadu, pieejama arī stipendija no 70 līdz 115 

eiro mēnesī. 

Mācību programmām var pieteikties arī tie jaunieši, kas ir reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki 

vai darba meklētāji. Dokumentus izglītības iestādēs var iesniegt no 1. decembra. 1,5 gada programmās mācības sākas jau 

2015. gada 12. janvārī, bet 1 gada programmās – 23. februārī. 

Kāpēc izvēlēties tieši šīs mācību programmas? 

Var saņemt stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī. 

Iespēja iegūt profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, ja to paredz konkrētā izglītības programma un tas nepie-

ciešams darba tirgū, piemēram, autovadītāja apliecību. 

Kvalifikācijas prakses laikā tiek apmaksāti ceļa izdevumi uz kvalifikācijas prakses vietu, izdevumi par naktsmītni (līdz 

71 eiro mēnesī), civiltiesiskā apdrošināšana un obligātās veselības pārbaudes izdevumi, ja to paredz izvēlētās 

profesijas specifika. 

Jauniešiem ir iespēja apgūt, piemēram, lokmetinātāja, tērpu stila speciālista, apdares darbu strādnieka, vizuālās reklāmas 

noformētāja, kuģa pavāra, zobārsta asistenta, ēku siltinātāja, interjera dizaina speciālista, datorsistēmu tehniķa un citas 

profesijas.  

Vairāk par profesijām, uzņemšanas laikiem un nosacījumiem: www.niid.lv. 

Papildu informācija par projektu pieejama: www.viaa.gov.lv sadaļā ”VIAA īstenotie projekti”. 

Profesionālā izglītība ir ieguldījums Tavā nākotnē, ko finansē Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme 

un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu 

nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" 2. kārtas projekts (identifikācijas Nr. 7.2.1.JG2). 

 

Darbība atbalstīta saskaņā ar Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu. 

Prasības jaunietim: 

vecums - 17 - 29 gadi (ieskaitot); 

pabeigta 9. vai 12. klase; 

ar vai bez iepriekš iegūtas kvalifikācijas; gadu pirms 

uzņemšanas nav iegūta profesionālā kvalifikācija. 

Informācija ņemta no www.viaa.gov.lv 

Lai visu rūgto aizmirst sirds un Jums 

kļūst priecīgi, silti, viegli un patīkami. 

Klusus Ziemassvētkus un Laimīgu 
Jauno gadu!  

                                                                                   
Pagasta pārvaldes vadītāja un darbinieki. 

Personība – veiksmīga uzņēmuma pamats Pasākumā uzstāsies prezentāciju, biznesa sarunu un finanšu tirgus 

konsultants Toms Kreicbergs, mārketinga komunikāciju aģentūras 

„IDEA” vadītājs Ģirts Ozoliņš, psiholoģe un psihoterapeite, Rīgas Geštal-

ta institūta pasniedzēja Baiba Pumpiņa un lietišķās etiķetes eksperte 

Aija Strautmane. Pieejamas būs arī individuālās konsultācijas par aktu-

ālajām Eiropas Savienības fondu u.c. atbalsta programmām uzņēmē-

jiem, kā arī video prezentācija par LIAA atbalstu uzņēmējiem.                                                        

Dalība bez maksas. 

Pasākuma programma atrodama pielikumā. Vairāk informācijas un re-

ģistrācija LIAA mājaslapā www.liaa.gov.lv 

Sīkāka informācija: 

LIAA Biznesa informācijas nodaļa 

+371 67039459 

zinas@liaa.gov.lv 

Lijas Investīciju un attīstības aģentūra 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) 

aicina uz semināru un tikšanos uzņēmējiem un 

uzņēmējdarbības uzsācējiem „Personība – veik-

smīga uzņēmuma pamats”, kas notiks šī gada 

16. decembrī Biznesa augstskolā „Turība”! 

Pasākumā tiks meklētas atbildes, kā kļūt par 

veiksmīgu uzņēmēju – pārliecinoši piedalīties 

biznesa sarunās, atklāt radošo potenciālu, strā-

dāt pie savas personības izaugsmes un ievērot 

etiķeti, lai iederētos biznesa vidē. 

http://www.niid.lv/node/749
http://www.viaa.gov.lv
http://www.liaa.gov.lv/lv

