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              20.12. plkst. 15.30. 

Eglītes iedegšanas svētki           
ciemata centrā  

 

25.decembrī plkst.12.00 

Ziemassvētku Mise Ilzeskalna 
kapelā 

25.decembrī plkst.22.00 

Ziemassvētku balle Ilzeskalnā  spēlēs 
grupa “Ģinc&es” 

Var pieteikt galdiņus. Ieeja - brīva 

 

 

28.decembrī, plkst.10.00 

Eglītes svētki mazajiem 

Skaista teātra izrāde „Ezīša eglīte“, 
spēles un rotaļas, bet galvenais - 

dāvanas atnesīs īsts Salatētis! 

Lai Jums skaists, mierīgs un labestīgs gaidāmo svētku laiks!Lai Jums skaists, mierīgs un labestīgs gaidāmo svētku laiks!Lai Jums skaists, mierīgs un labestīgs gaidāmo svētku laiks!   

Svinēsim svētkus kopā!   

No  14. - 29.decembrim TN  

 Ziemassvētku izstāde  

„Protu, varu, daru”  

Aicinām piedalīties! Derēs visi ar mīles-
tību darinātie darbiņi - adījumi, kompo-
zīcijas, rotājumi un citas derīgas man-
tas. Varēs ne vien acis pamielot, bet arī 

iegādāties ko sirdij tīkamu.    

                  

18.12.  plkst.13.00  

                    Adventa koncerts 

 „Gaišas domas, labi vārdi”  

 Atnāciet un paklausieties sirds-
mīļu dziesmu koncertu 4. adventē! 

Visu priekam dziedās Tihovsku ģimene, 
ar skaistiem un sirsnīgiem priekšnesu-
miem uzstāsies Ludzas mūzikas skolas 
audzēkņi, brīnišķīgas dziesmas dziedās 
Nagļu pagasta TN trio “Rondo”, skais-
tākās melodijas spēlēs Rēzeknes mūzi-
kas skolas tradicionālās mūzikas an-
samblis, dziedās brīnišķīgas balss īpaš-
niece Sanita no Kārsavas.  

Lai visiem gaiša noskaņa un sirdsmiers! 

 Dodoties uz koncertu, neaizmir-
stiet paņemt līdzi kādu “kapeiciņu”, jo 
izstādē būs smukas lietiņas, ko varēs arī 
nopirkt. 
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 Tumšajā rudens mēnesī - novembrī 
ik gadus pagastā tiek rīkoti gaiši un intere-
santi svētki. Lāčplēša dienai par godu jau 
piekto  gadu pēc kārtas notika tradicionā-

lais lāpu skrējiens “Lāčplēša kauss.   
 Pasākumā spēkiem mērojās vienpa-
dsmit komandas. Bija gan vietējie aktīvisti, 
gan ciemiņi no Salnavas un Audriņu pagas-
tiem. Piedalījās komandas ar ļoti interesan-
tiem nosaukumiem: "Varavīksne", 
"Ķipariņi", "Melnie dūmi", "Sikspārņi", 
"Atomi", "Deputāti", "Sniegavīri", "Jumis", 
"Migranti", "Lāčplēses un Laimdotis", 
"Meitenes Zeltenes un Jānis".  
 Uzvarētāji saņēma skaistus kausus, 
diplomus, kā arī garšīgas balvas.  
 Visskaļākos aplausus izpelnījās vis-
jaunākie sacensību dalībnieki Rinalds un 
Sandija. Katram dalībniekam par atmiņu 
tika dāvāta skaista nozīmīte ar speciāliem 
uzrakstiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novembris - Latvijas valsts svētku mēnesis 

 Latvijas proklamēšanas gadadienai 
veltītais pasākums. Ar skaistām dzies-
mām priecēja Vērēmu tautas nama koris 
un bērnu ansamblis. Paldies visiem, kuri 
atnāca uz svētkiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.novembrī aktīvie pagasta jaunie-
ši devās uz Rēzekni, lai piedalītos skrējie-
nā " Ieelpo Rēzekni". Komandā "Iļžukolna 
Jaunatne", piedalījās 16 dalībnieki, apbal-
voja labāko sešinieku. Godalgotas vietas 
izcīnīja - Ēriks Džuls 5.vieta 
Viktorija Adijāne 5.vieta 
Velga Lāce 3.vieta 
Kristīne Gailuma 1.vieta 
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Patiess prieks par saviem darbī-

gajiem un uzņēmīgajiem ļaudīm! 

Mūsu novadā par tradīciju ir kļuvusi čak-

lāko darba darītāju godināšana  

18.novembra 

svētkos. No Il-

zeskalna pagas-

ta šajā gadā pa-

teicības saņēma 

jauniešu centra 

vadītāja, mūsu 

ašā meitene 

Velga Lāce un 

pagasta pārval-

des vadītāja Genovefa Gailuma.  

Rēzeknes novada jaunieši aici-

nāti piedalīties projektā        

“Proti un dari” 
 Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā 
ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru 
īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “PROTI un 
DARI!”, programmas “Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA 
nereģistrēto jauniešu prasmes un veicināt to ie-
saisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jaun-
iešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāci-
ju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros. 

 Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt 
jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst 
arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts 
aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Tāpat projekta 
mērķis ir veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai 
skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasāku-
mos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstī-
bas aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai 
jauniešu centru darbībā. 

 Īstenojot projektu, plānots sniegt atbalstu 
jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri 
nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav 
reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) 
kā bezdarbnieki. 

 Pašvaldība un to stratēģiskie partne-
ri projektā veiks šādas aktivitātes: 

 Mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un 

uzrunāšanas aktivitātes, kā arī informēša-
nas pasākumus, iesaistot pašvaldības stra-
tēģiskos partnerus; 

 Mērķa grupas jauniešu profilēšanu un 

individuālo pasākumu programmu izstrādi; 

 Mērķa grupas jauniešu motivēšanu, akti-

vizēšanu un atbalsta sniegšanu saskaņā ar 
mērķa grupas jaunieša individuālo pasāku-
mu programmu, kas izstrādāta, balstoties uz 
profilēšanas rezultātiem, lai sekmētu šo 
jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda 
apguvē pie amata meistara, NVA īstenota-
jos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros, 
nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru 
darbībā. 
 Pašvaldību stratēģiskie partneri var 
būt jauniešu organizācijas, sociālais die-
nests, profesionālās asociācijas, izglītības 
iestādes, amatnieki, uzņēmēji un citi. 

 Sadarbībā ar katru jaunieti, apzinot 
jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglī-
tību, kā arī nosakot attīstības virzienus, tiks 
izstrādāta viņa individuālā pasākumu prog-
ramma personības attīstībai un iesaistei sa-
biedrībā un darba dzīvē. Individuālais darbs 
ar jaunieti no projekta līdzekļiem tiks nodro-
šināts līdz pat 9 mēnešu ilgā laika periodā, 
ietverot: 

 regulāru individuāls mentora atbalstu 

(vismaz 20 stundas mēnesī); 

 neformālās un ikdienas mācīšanās akti-

vitātes; 

 speciālistu konsultācijas; 

 dalību pasākumos (nometnēs, seminā-

ros, sporta aktivitātēs, kultūras pasākumos); 

 brīvprātīgā darba aktivitātēs, iesaisti ne-

valstisko organizāciju un jauniešu centru 
aktivitātēs, pasākumos un projektos; 

 ekskursijas uz uzņēmumiem vai īslaicī-
gu praksi uzņēmumā (aktivitātes profesijas 
specifikas iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt 
profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie 
amata meistara); 

 iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitā-

tēs u.c. 
Projekta aktivitāšu īstenošanas laiks pare-
dzēts līdz 2018. gada 31. oktobrim. 



   LAI IR GODINĀTI DECEMBRA 

JUBILĀRI!  

50 gadu jubilejā sveicam 

VIJU KAČKĀNI 

RAISU GRIGORJEVU 

 

 

 

55 gadu jubilejā sveicam 

       JĀZEPU GREIŠKĀNU 

          

 

 

       

 Nerunāsim šodien  

par ziemu un sniegu,  

Kas kokos, jumtos  

un matos mirdz.  

Nerunāsim šodien 

 par gadiem,  

Kas nāca, gāja un ies.  

Parunāsim šodien  

par prieku un sauli,  

Parunāsim par ziediem  

                   un vasaru… 

Lai Jums laba veselība un 
veiksme ikdienas gaitās! 
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SVEICIENS NOVEMBRA JUBILĀRIEM! 

50 gadu jubilejā sveicam 

BORISU VAŽNAIS 

JURIJU RUBULI 

VALDI PUJATU 

 

 

  55 gadu jubilejā sveicam 

GENĀDIJU LISTOVU 

60 gadu jubilejā sveicam 

VALENTĪNU RŪBEŽNĪKU 

 

 

 

65 gadu jubilejā sveicam 

    MIHAILU ŽELEZŅAKOVU 

 

 

   

75 gadu jubilejā sveicam  

VENSETU RAZGALI 

LŪCIJU SILIŅU 

 

 

  

  80 gadu jubilejā sveicam 

ANNU PUJATI 

GENOVEFU PUJATI 
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