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 Lai sniegtu visu nepieciešamo atbalstu lauksaimniekiem, Lauku atbalsta 
dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde 18.aprīlī pagasta 
kultūras namā sniegs konsultācijas klātienē un palīdzēs klientiem aizpildīt     
pieteikumus elektroniski. Plānotais konsultāciju sākums  plkst. 9.00. 

 

Izmaiņas sociālās palīdzības un pakalpojumu jomā.  

2015.gada 4. jūnijā  ir stājušies spēkā Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi 
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā”. Saskaņā ar noteikumiem ir mainījusies   
saņemšanas kārtība kurināmā pabalsta iegādei.  Šo pabalstu piešķir trūcīgai personai  vai ģimenei, 
nestrādājošam 1.,2.,3. grupas invalīdam, kuram saskaņā ar Civillikumu nav likumīgu apgādnieku, 
kurš saņem invaliditātes pensiju, mājsaimniecībā dzīvo viens un kura mēneša ienākumi nepārsniedz 
EUR 185,00, kā arī nestrādājošam, vientuļam pensionāram, kuram saskaņā ar Civillikumu nav   
likumīgu apgādnieku, mājsaimnīcībā dzīvo viens un kura mēneša ienākumi nepārsniedz EUR 
171,00. Skaidrojot  tuvāk,  kas ir likumīgais apgādnieks, varam teikt, persona, kurai Civillikuma 
izpratnē ir pienākums rūpēties par  radinieku, tātad  bērni,  mazbērni.  Pabalstu piešķir personai vai 
ģimenei, kura ir deklarējusi dzīvesvietu un faktiski dzīvo Rēzeknes novada administratīvajā       
teritorijā. Dzīvokļa pabalsta apmērs ir EUR 100,00 apkures sezonas laikā no oktobra līdz maijam 
ieskaitot. Pabalsta saņēmējam ir jāiesniedz Sociālajam dienestam apliecinājums par līdzekļu 
izlietojumu (čeks, akts). 

Ozolmuižas pagasta sociālai darbiniecei  ir mainīts darba telefona numurs mob. 25772281. 

Sagatavoja: A.Skromule 

Atver durvis, paveries 
Kā dabā viss ir mainījies 
Pie mātes zemes pieglaudies 
Tu jutīsi - pa zemi pavasaris iet!  

 12.martā Ozolmuižas kultūras namā notika Rēzeknes vokālo ansambļu konkurss, 

kurā piedalījās ansambļi no novada un arī no Viļāniem.  

 Konkursa laikā katrs ansamblis izpildīja divas dziesmas, kuras vērtēja skates vēr-

tēšanas komisija: Ēriks Čudars — Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas izglītības 

programmas "Diriģēšana" vadītājs, Rēzeknes novada jauktā kora "Ezerzeme" māksliniecis-

kais vadītājs,  Guntra Kuzmina - Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas vokālās     

nodaļas pedagoģe, Rēzeknes novada vokālās studijas SKONAI vadītāja, vokālo ansambļu 

konkursu laureāte, Mg. paed. Jānis Mežinskis - Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas lektors, 

jauktā kora Sonitum un vīru kora Graidi vadītājs, Vokālo ansambļu konkursu un starptautis-

ko koru konkursu laureāts, XVII Baltijas valstu studentu dziesmusvētku Gaudeamus       

virsdiriģents un Ināra Pleikšne - Rēzeknes novada kultūras nodaļas vadītāja.  

 Rēzeknes novada vokālo ansambļu skatē pārsvarā uzstājās sieviešu vokālie    

ansambļi, bet bija arī trīs jauktie ansambļi no Dricāniem, Ilzeskalna un Viļānu novada     

Dekšāres pagasta. Katrs skates ansamblis pārsteidza ar interesantiem un krāsainiem    

tērpiem, kā arī ar skaistu izpildījumu. 

 Noslēdzoties skatei, žūrija apspriedās, lai nolemtu, kuriem vokāliem ansambļiem 

piešķirt 1., 2., vai 3. pakāpi. Ansambļi, kuriem tika piešķirta 1. pakāpe, tika izvirzīti uz       

nākamo kārtu. Skatei noslēdzoties, visi piedalījās jautrās sadziedāšanās aktivitātēs un    

atpūtās neformālā gaisotnē. 

Rēzeknes novada vokālo ansambļu skate Ozolmuižas KN 
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Lai arī kopš ir iestājies jaunais gads ir pagājis samērā maz laika – tikai 2 mēneši, mēs – 

Ozolmuižas pagasta aktīvisti esam daudz kur bijuši un daudz ko paveikuši: 

Sagatavoja: K.Rimša 

22. janvārī Kārsavas kultūras namā jau ceturto reizi tika pasniegtas Kārsavas 
novada Jauniešu gada balvas. Uz pasākumu bijām ieradušies arī mēs kā  
Rēzeknes novada pārstāvji. Ozolmuižas jaunietes pasākumā uzstājās ar  
mūsdienīgu deju; 

23. janvārī Ilzeskalna tautas nama telpās tika atklāts jauniešu centrs 
“Ilžukolna jaunatne”. Tā kā mēs bieži apmeklējam Ilzeskalna pasākumus 
(gan sporta, gan arī citus) un ir izveidojusies sava veida sadarbība, tādēļ arī 
šoreiz nolēmām atbalstīt un aizbraukt ciemos, apsveikt ar tik svarīgu     
notikumu. Aktīvā pēcpusdiena turpinājās ar jautru un interesantu galda       
spēļu turnīru, kur varēja atsaukt atmiņā jau sen bērnībā spēlētās, gan arī 
jaunas, interesantas galda spēles. 

30. janvārī Sakstagala Sabiedrisko aktivitāšu centrā notika Jauniešu pasākums „New Year is Here”, kurā piedalījās jaunieši 
no sešiem Rēzeknes novada pagastiem – Sakstagala, Kaunatas, Bērzgales, Nautrēniem, Mākoņkalna, arī Ozolmuižas       

jaunieši. Pasākuma laikā tika daudz dejots, spēlētas jautras spēles un iegūtas balvas. 

23. februārī lielākā daļa Rēzeknes novada jaunatnes speciālistu tikās šoreiz Kaunatas jauniešu centra “Kontaktligzda” telpās, 
kur tika spriests par aktivitātēm “Veselības nedēļai”, kas būs no 23. – 29.maijam, kā arī par Jaunatnes dienas programmu,  
norises vietas izvēli, kas notiks 17.jūnijā. 

Ozolmuižas Bērnu un jauniešu centra vadītāja Kristīne Rimša februāra beigās  pie-
dalījās Latgales reģiona neformālajās apmācībās par komandas  darbu. Mērķis bija 
veicināt izpratni par grupu/komandu vadības būtību, lai efektīvāk palīdzētu organi-
zēt ideju un mērķu sasniegšanu. Šāda veida apmācības ļoti palīdz darbā ar jaunie-
šiem, rodas daudz dažādu ideju, ko varētu realizēt savā pagastā un nodot citiem. 

2016.gada 29.janvārī notika ikgadējā Izglītības un zinātnes ministrijas organizētā metodiskā tikšanās ar jaunatnes lietu speciā-
listiem un jauniešu centru vadītājiem. Šoreiz tā notika Jelgavā, Latvijas jauniešu galvaspilsētā 2016. Tikšanās mērķis bija 
sniegt informāciju par aktualitātēm jaunatnes politikas nozarē 2016.gadā. Rēzeknes novada jaunatnes speciālisti, tai skaitā arī 
no Ozolmuižas, arī piedalījās šajā tikšanās. 

5. februārī Ozolaines pagasts pulcēja jauniešus no vairākiem Rēzeknes novada   
pagastiem, lai kopā nosvinētu OzO 2 gadu dzimšanas dienu. Lai svinēšana būtu 
interesantāka, jauniešiem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas “Mūzikas Erudītā”. 
Bija jāuzmin atskaņotās dziesmas, jāatsauc atmiņā dziesmās iztrūkstošos vārdus, 
jāuzmin melodiju, dzirdot vien dažas notis, jādzied karaoke, jāatpazīst vecās grupas 
vai dziedātājus, klausoties fragmentus no mūzikas platēm. Deviņu komandu      
konkurencē uzvaru pārliecinoši izcīnīja drosmīgā un zinošā komanda “MUIŽA” no 
Ozolmuižas pagasta, arī vienu no simpātiju balvām saņēma Ozolmuižas komanda, 
kura konkursa laikā parādīja atraktivitāti un drosmi dziedāt un dejot. Paldies visiem 
komandas “MUIŽA” dalībniekiem par piedalīšanos šajā pasākumā!!!  

2016. gada 11. februārī plkst. 11.00 Rēzeknes novada pašvaldības telpās notika pirmais HELSUS diskusiju cikla “Es izvēlos 
būt slavens” seminārs – nodarbība. Sadarbojoties ar vairākām Latvijas pašvaldībām, HELSUS vēlas mudināt jauniešus pievēr-
sties pašizglītībai – neatkāpjoties no studijām, augstākās, profesionālās vai vidējās izglītības iegūšanas. Šajā diskusijā         
piedalījās arī pārstāvji no Ozolmuižas. Mums visinteresantākais likās Lienes Drules stāsts, par to kā viņa tika līdz ŪTAC 
“Bāka”   administratores amatam. Laikam tas mums likās tuvāks, jo ir tuvāk mājām, tuvāk sirdij! 

Viens no pēdējiem tādiem lielākajiem pasākumiem gada sākumā bija 27.februārī “Black Star Mafia is Back” Ozolmuižas   
Kultūras namā, kura organizēšanu šoreiz pilnībā uzņēmās vietējie jaunieši (gan zāles noformējums, gan pasākuma scenārijs). 
Lai arī likās, ka ciemiņu nebūs daudz, tomēr sabrauca gan un galu galā sanāca labs pasākums. Pie mums ciemos atbrauca Ozo 
jaunieši, Malta, Verēmi, Sakstagals un pirmo reizi ciemos bija Griškāni. Pasākumā bija gan talantu šovs, ko vērtēja žūrija un 
katra pagasta jaunieši rādīja ko māk, gan Mis un Misters Black Star konkurss ar dažādiem pārbaudījumiem. Par Mis Black 
Star, pēc žūrijas vērtējumiem, kļuva Klinta Runča no Ozolmuižas un Misters Black Star – Lauris Gadzāns no Ozolmuižas, 
savukārt ViceMis un ViceMisters Black Star – Daniela un Aruss. Gribētu pateikties Ozolmuižas jauniešiem, kas uzņēmās un 
rīkoja šo pasākumu! 



K U L T Ū R A  

Rēzeknes novada jauniešu un deputātu neformālā diskusija “Kafija ar 

politiķiem”  

Informācija ņemta no  www.rezeknesnovads.lv 

 8. februārī Lūznavas muižā, neoficiālā gaisotnē pie kafijas, tējas un uzkodām, notika neformālā 
diskusija “Kafija ar politiķiem”, kurā piedalījās Rēzeknes novada jaunieši, jaunatnes lietu koordinatori 
un Rēzeknes novada domes deputāti. 
Diskusijas mērķis bija veicināt Rēzeknes novada jauniešu, Rēzeknes novada 
domes deputātu un pašvaldības darbinieku savstarpējo sadarbību un ideju    
apmaiņu. 
Neformālā gaisotnē tika pārrunātas aktuālākās jauniešu problēmas Rēzeknes 
novadā, kā arī tika spriests par to, kā veicināt Rēzeknes novada jauniešu     
līdzdalību pašvaldības sabiedriskajos procesos un jaunatnes politikas          
stratēģijas izveidē. 
 Pasākumā piedalījās vairāku pagastu jaunatnes darbinieki – atbraucot 
no Verēmu, Ozolmuižas, Pušas, Gaigalavas, Kaunatas, Maltas un Feimaņu  
pagastiem. Pasākumu apmeklēja arī jaunais uzņēmējs Boriss Varlamovs no 
Silmalas pagasta. No Rēzeknes novada domes deputātiem neformālo tikšanos apmeklēja Staņislavs 
Šķesters, Elvīra Pizāne, Rita Žurzdina, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere un Guntis Rasims. 
 Diskusijas norisi vadīja Lūznavas muižas pārvaldniece Iveta Balčūne, kura politiķu, speciālistu 
un skolēnu tikšanos meistarīgi iesāka ar dažādiem komandas saliedēšanas uzdevumiem. Visas iesaistītās 
puses guva pozitīvas emocijas un iespēju vienam otru iepazīt mazliet tuvāk, aprunāties, lai pēc tam     
kopīgi sēstos pie diskusiju galdiem un “ķertos” pie svarīgo jautājumu risināšanas. Diskusijas ietvaros 
tika izrunātas vairākas tēmas jeb problēmjautājumi un jaunieši, sadarbībā ar jaunatnes lietu speciālistiem 
un novada domes deputātiem, dalījās kopīgā pieredzē, viedokļos, savos redzējumos, priekšstatos un    
vēlmēs, kā rezultātā radās ļoti daudz vērtīgas idejas gan jauniešiem, gan jaunatnes lietu speciālistiem, 
gan pašiem deputātiem. 
 Iveta Balčūne informēja un aicināja jauniešus izmantot iespēju un pieteikties brīvprātīgajam    
darbam Lūznavas muižā. Brīvprātīgie palīgi ir nepieciešami kultūras pasākumu nodrošināšanā, kā arī 
lielos brīvdabas pasākumos, piemēram, Dabas koncertzālē 18.06.2016., MŪZdienu festivālā jūlijā u.c. 
Tāpat jauniešiem ir iespēja brīvlaika periodā nopelnīt kabatas naudu, piedāvājot savus radošos            
pakalpojumus ekskursiju grupām. Jaunieši aicināti veidot īpašas orientēšanās un vidi izzinošas takas,  
aktīvās virvju trases, nakts pārgājienus parka teritorijā. Ir izskanējis pieprasījums arī organizēt aktīvas un 
radošas bērnu dzimšanas dienas “ballītes”. Tādējādi Rēzeknes novada jaunieši jau skolas laikā var gūt 
savu pirmo uzņēmējdarbības pieredzi un, iespējams, arī saprast, kas padodas un kurā jomā uzsākt       
studijas. Jaunieši tiek aicināti izrādīt iniciatīvu un rakstīt uz e-pastu: muiza@luznava.lv. 

       Ozolmuižas Bērnu 

un jauniešu centram tapis 

jauns logo, ko palīdzēja 

izveidot pagasta jaunieši. 

Turpmāk tiek plānots logo 

nedaudz    pārveidot, lai to 

varētu izmantot kā      

Ozolmuižas pagasta logo. 

 Vēlamies atkārtoti informēt, ka 

ikgadējās pensionāru ballēs, kas Ozolmui-

žas pagastā tiek rīkotas divas reizes gadā, 

tiek sveikti jubilāri, kuriem apritējuši 70, 80, 

90 un 95 gadi. Nākamā pensionāru balle 

tiek plānota jūlija mēnesī, kurā tiks sveikti     

jubilāri, kuriem dzimšanas dienas ir no 

1.janvāra līdz 30.jūnijam. Jautājumu       

gadījumā zvaniet 29121139 (Līga) 

Pensionāru balles 

 Aicinām Ozolmuižas iedzīvotājus, kas no 

vecāku cilvēku nostāstiem vai atmiņām atceras 

kādus faktus, stāstus vai atgadījumus, kas saistīti 

ar Ozolmuižu vai tās vēsturi nodot šo informāciju 

tālāk. 

Varbūt kādam ir saglabājušās kādas fotogrāfijas 

(protams uz atgriešanu). Dodiet ziņu T.29121139 

(Līga) vai T.26466734 (Kristīne).  

Līdzšinēja informācija par pagasta vēsturi ir ļoti 

trūcīga, tāpēc aicinām Jūs - Saglabāsim un nodo-

sim citām paaudzēm to, kas mums pieder -       

vēsturi!!!  

Vēstures mantojums 

 Kā jau katru gadu, arī šogad  Maija mēnesis Ozolmuižas Kultūras namā tiek gaidīts, ar 

sirsnīgām emocijām. Maija beigās tiks svinēti Ģimenes svētki, balles laikā tiek sveikti pāri, kuriem 

apritējušas kāzu jubilejas. Ņemot vēra, ka pagasta pārvaldei nav pieejama informācija par kāzu jubi-

lejām, tāpēc aicinām Jūs būt aktīviem un ziņot, ja Jums vai Jūsu kaimiņiem šogad aprit kāzu jubileja. 

Zvaniet 29121139 (Līga), e-pasts— bistrovaliga@inbox.lv 
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Informāciju apkopoja un sagatavoja: L.Bistrova 
Mob.29121139,bistrovaliga@inbox.lv 

                                                            Pavairots:280 eks. 

         Esiet aktīvi un iesaistieties Ozolmuižas pagasta kultūras dzīvē. Droši    

piedāvājiet savas idejas un priekšlikumus, visi tiks uzklausīti. Ierosinājumu  

gadījumā zvaniet - 29121139 ( L īga Bistrova )  

Informācija ņemta no   www.rezeknesnovads.lv 

Lauku attīstības konsultantu pieņemšanas laiki Rēzeknes novada pagastos  
 
Anastasija Saleniece (mob.t. 25645875; e-pasts: anastasja.saleniece@lkc.lv) 
Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, 303.kabinetā katra mēneša 3. ceturtdienā   
plkst.8.00  -  12.00 tiks pieņemti Audriņu un Ozolmuižas pagasta iedzīvotāji. 

 Tehniskā skate traktortehnikai notiks 13.aprīlī plkst. 
9.00 un 26.maijā plkst.14.00 pie pagasta pārvaldes ēkas.  

100 gadi pagasta iedzīvotājai 

 Ozolmuižas pagasta iedzīvotājai apritējuši 100 gadi. Ozolmuižas pagastā viņa 

dzīvo visu mūžu, kopš 1916.gada 10.februāra. Augusi septiņu bērnu ģimenē un pati ir   

izaudzinājusi kuplu pulku mazbērnu un mazmazbērnu. Jubilāre vēl joprojām dzied un ir 

gatava arī uzdejot. 

 Jubilāri lielajā jubilejā ieradās apsveikt arī pagasta pārvaldes darbinieki, kas   

novēl viņai veselību un spēku. 

Ozolmuižas pagasta aktuālākajiem 

jaunumiem ir iespēja sekot arī facebook 

lapā: www.facebook.com/ozolmuiza/ 

 

 
 22.februārī notika nodibinājuma “Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” (LEARN) organizēts seminārs 

par projektu konkursa izsludināšanu. Projekta mērķi ir veicināt iedzīvotāju aktivitātes novada teritorijā, sekmējot viņu   

dzīves kvalitātes uzlabošanos, uzņēmējdarbības attīstību un bezdarba samazināšanos. Novadniekiem tā ir iespēja piesais-

tīt līdzekļus savas uzņēmējdarbības uzsākšanai un biznesa ideju īstenošanai, kā arī jau esošas saimnieciskās darbības 

attīstīšanai. 

Semināru apmeklēja vairāk kā 50 dalībnieki no visa novada, iegūstot svarīgāko informāciju projektu izstrādei. Projektu 

konkursa kopējais budžets ir 22 000 EUR, tomēr maksimālais iespējamais atbalsts vienam projektam ir 3000 EUR . Svarī-

gi atzīmēt, ka pretendentiem ir jānodrošina līdzfinansējums vismaz 10% apmērā no projekta kopējās summas. 

Attiecināmās izmaksas ir: 

 inventāra, iekārtu iegāde, ar kuru palīdzību produkts tiks ražots, pārstrādāts, šķirots, celts, pārvietots (izņemot       

autotransportu), sagatavots uzglabāšanai, iepakots, uzglabāts vai arī tiks sniegts pakalpojums; 

 inventāra, iekārtu piegāde un uzstādīšanas izmaksas; 

 specifiskas datorprogrammatūras iegāde; 

 biroja tehnikas iegāde, ja izmaksas nepārsniedz 10% no projekta kopējās attiecināmās summas, izņemot gadījumus, 

kad datortehnika nepieciešama ražošanas procesa nodrošināšanai; 

 mārketinga materiālu sagatavošana; 

 būvmateriāli ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas telpu remontdarbiem; 

 PVN, ja atbalsta pretendents nav reģistrēts ar PVN apliekamo personu reģistrā. 

Mēneša laikā, līdz 23.martam, ir jāizstrādā savs projektu un personīgi jāiesniedz nodibinājumam LEARN, Atbrīvošanas ale-

jā 95C. Iesniegtie projekti tiks izvērtēti septiņu komisijas locekļu sastāvā, analizējot uzņēmējdarbības perspektīvu         

attīstīties ilgtermiņā, kā arī paša pretendenta kompetenci un citus kritērijus. 

Nepieciešamības gadījumā pēc konsultācijas var vērsties pie nodibinājuma vecākās konsultantes Ilzes Kiščenko, zvanot 

uz T.:26516242, rakstot elektroniski- learn@rezeknesnovads.lv, kā arī ierodoties personīgi- Atbrīvošanas alejā 95C uz   

pieņemšanas laiku katru darba dienu no plkst. 9:00-16:00. 

Atklāts nodibinājuma “Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” projektu konkurss 

mailto:anastasja.saleniece@lkc.lv

