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Ozolmuižas kultūras nams 11. martā visiem apmeklētājiem ļāva atgriezties tai senajā un ne 

tik senajā pagātnē, kad zāle likās zaļāka un debesis zilākas… 

Viens no noteikumiem bija tāds, ka visiem ir jāierodas ģērbtiem, atbilstoši laikmetam, zāles 

noformējums arī radīja seno atmosfēru, sienas rotāja mūzikas plates, bija pieejams arī foto 

stūrītis, kurā atradās 1976. gada bērnu ratiņi, PSRS žurnāli, mūzikas plates, vecais labais 

čemodāns, paklāji uz sienas un krēsla. Diskotēkā skanēja mūzika, sākot ar C.C. – 

Catch, Modern talking, beidzot ar Miraž, Nensi un Juriju Šatunovu. Tomēr zālē varēja manīt 

ne tikai vecāko paaudzi, bet arī jaunākās paaudzes pārstāvjus, kas tikpat atraktīvi dejoja un 

dziedāja līdzi astoņdesmito gadu hītiem. Vēlme atkārtot šāda veida pasākumu bija liela, 

paldies, visiem par atsaucību un jautro noskaņojumu! 

Sagatavoja: S.Caune 

Astoņdesmitie gadi atgriežas Ozolmuižā 

LIELĀ TALKA 22. APRĪLĪ 

Aicinām visus pagasta 
iedzīvotājus 22.aprīlī aktīvi 
piedalīties LIELAJĀ TALKĀ un 
sakopt pagasta apkārtni. Lielajā 
Talkā aicinām ne tikai vākt 
atkritumus, bet darīt arī citus 
labus darbus – stādīt kokus, 
radīt brīnišķīgas puķu dobes, 
labiekārtot māju pagalmus, 
izgatavot putnu būrīšus, 
atjaunot žogus, soliņus, 
tiltiņus… Dzīvosim skaisti! Lai 
prieks Tev pašam un pārējiem! 

Latvijai BŪT zaļai! 

13.04. 17.00 Lieldienu radošā 

darbnīca bērnu un jauniešu centrā 

15.04. 13.00 Olu krāsošana bērnu 

un jauniešu centrā 

16.04. 13.00 Lieldienu aktivitātes 

kultūras namā 

16.04. 21.00 Lieldienu disko-balle 
„Tiem, kam pāri...” ieeja 1 EUR, 
galdiņu pieteikšana pa tālr. 

27774131 

14.05 Māmiņdienas pasākums 

20.05. Ģimeņu svētki 

Pasākumi BJC UN  

KULTŪRAS NAMĀ: 

Februārī Ozolmuižā viesojās studenti no 
Portugāles, Ukrainas un Vācijas Erasmus + 

ietvaros. Kur jauniešiem bija iespēja izzināt 
cittautu kultūru, gūt jaunus draugus 

ārzemēs, dalīties pieredzē, kā arī apgūt hip 
hop deju soļus meistarklasē, kuru vadīja 

Liāna Merņaka, STOP TIME deju studijas 
trenere, taču diemžēl apmeklētāju skaits 

bija neliels, ceram uz lielāku atsaucību, 
sekojiet līdzi afišām un, protams, piedāvājiet 

arī savas idejas 

SVARĪGI! 

Pāriem , kuriem šogad 

ir kāzu jubilejas 
lūgums pieteikties pa 

tālr.27774131 līdz 13. 
maijam, jo 20. maijā 

notiks ikgadējais 
Ģimeņu svētku 

pasākums . 

Sagatavoja: S.Caune 
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Par struktūrvienības darbību 

AKTUĀLĀKAIS  PAGASTĀ 

Brīdinājums un atgādinājums Ozolmuižas pagasta iedzīvotājiem par to, ka novietojot auto uz zālāja, pēc Rēzeknes novada 

noteikumiem, var iestāties civilatbildība ar naudas sodu. Tāds sods var tikt piemērots arī par izbraukātiem zālājiem gan 

māju pagalmos, gan atpūtas vietās. Atjaunojot vandālisma sekas, pagasta pārvalde nelietderīgi izmanto naudas u.c. 

resursus, ko varētu novirzīt jauniem labiekārtošanas darbiem, piemēram, izveidot jaunas atpūtas vietas. 

Tiek brīdināti arī tie iedzīvotāji, kas bojā mūsu apkārtni, bojājot vai noņemot ceļa zīmes, un izmantojot tās saviem 

mērķiem. Šī iemesla dēļ ceļazīmes tiks nomainītas pret koka izstrādājuma zīmēm, kas atbilst Eiropas Savienības ceļazīmju 

noteikumiem. Lūgums satiksmes dalībniekiem, gājējiem un autovadītājiem, ziņot Ozolmuižas pagasta pārvaldei, norādot 

automobiļa valsts numura zīmi, ja tiek fiksēts šāda veida pārkāpums vai kad auto brauc pa ceļu, kura svars pārsniedz 

zīmē norādīto, īpaši palu laikā, kā arī par atkritumu izmešanu ceļmalās un citās vietās. Ar jūsu palīdzību spēsim sakārtot 

vidi, kurā dzīvojam, jāsaprot, ka atkritumi sadaloties nonāk ūdeņos, gan arī dabas veltēs, ko vēlāk lietojam uzturā.  

Lūgums  iedzīvotājiem, kuri novada atkritumus kopējā kanalizācijas sistēmā, izmantot atkritumiem paredzētās tvertnes, 

nevis tualeti. 2016. gadā neskaitāmas reizes tika izmantota specializēta tehnika novadcauruļu tīrīšanai, rezultātā tika 

atrastas tādas lietas kā krekls un arī malkas klucis. Lai varētu atbrīvot cauruli no malkas kluča bija nepieciešams uzrakt 

novadcauruli, kas atkārtoti noveda pie  papildus nevajadzīgiem izdevumiem. 2017. gadā speciālā tehnika tika izmantota 

vienu reizi. Ozolmuižas pagasta pārvalde pašreiz sedz visus izdevumus par tehnikas izmantošanu, taču, ja turpināsies 

šāda veida pārkāpumi, izmaksas tiks dalītas uz iedzīvotajiem, kas saņem šos neplānotos pakalpojumus.  

Sagatavoja: A.Kaupers 

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina. 
Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms 
pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās 
piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai 
tehniskajai apskatei. Apskates laikā vadītājam 
līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja apliecībai, 
tehnikas reģistrācijas apliecībai un derīgai 
OCTA polisei. 
No 2017. gada 3. jūlija par Valsts tehniskās 
uzraudzības aģentūras sniegtajiem 
pakalpojumiem varēs norēķināties tikai ar 
bezskaidras naudas maksājumu.  
Pirmā apskate Ozolmuižā notiks pie pagasta 

pārvaldes 19.04. plkst. 09:00. Otrā apskate 

notiks 09.06. plkst. 11:00. 

Tehniskā traktortehnikas apskate 

Ozolmuižas pagastā 2017. gadā 

PAZIŅOJUMS 

Mums ir nomainījies iecirkņa 

inspektors - Edgars Mitrevičs. Ja 

Jums ir radusies nepieciešamība ar 

viņu risināt kādu jautājumu, varat 

zvanīt uz pagasta pārvaldi lai 

sarunātu tikšanās vietu un laiku. 

Lūgums arī visiem 

mājdzīvnieku turētājiem, sakopt 

visu, ko Jūsu mīluļi pa ziemu ir 

atstājuši pie daudzdzīvokļu māju 

pieguļošajām teritorijām. Neļaujiet  

tiem brīvi skraidīt pa pagastu. 

Suņus vai nu piesieniet vai turiet 

savos īpašumos! 

Atgādinām visiem pagasta 

iedzīvotājiem (neatkarīgi no tā kur Jūs 

dzīvojat), ka sašķirotus atkritumus Jūs 

jebkurā diennakts laikā varat vest uz 

Ozolmuižas ciemu, blakus kultūras 

nama ēkai esošo atkritumu šķirošanas 

punktu un stiklu samest stiklam 

paredzētajā konteinerā un plastmasu -  

plastmasai paredzētajā konteinerā 

( stikla pudelēm jābūt bez korķiem, 

burkām bez vākiem). Sašķirotie 

atkritumi tiks aizvesti bez maksas. 

Aicinām visus iedzīvotājus, kuriem piederīgie vai 

draugi  atdusas Ozolmuižas, Laļu vai Lielo 

Garanču kapsētās, sakopt kapu kopiņas un to 

apkārtni, necerēt uz pagasta algoto sabiedriski 

derīgo darbu veicējiem, jo viņu pienākumos 

ietilpst tikai kapu brīvās teritorijas uzkopšana. 

Atkritumus metiet tiem paredzētajās vietās. 

Lūgums būt pašiem aktīvākiem un parūpēties 

par savu radu atdusas vietām, lai tās vienmēr 

būtu kārtībā. Ir pienākušas sūdzības no 

iedzīvotājiem, ka esot bijuši gadījumi, ka 

pazudušas iestādītās puķes, bet diemžēl kapu 

sargs pagasta štatu sarakstā nav un pagaidām 

arī nebūs, līdz ar to pagasta pārvalde neatbild ne 

par stādiem, ne arī par  inventāru. Tas viss ir 

Jūsu pašu ziņā. 

PARŪPĒSIMIES PAR KAPSĒTĀM 
PAR ATKRITUMIEM 

Sagatavoja: V.Runča 
Sagatavoja: V.Runča 

Sagatavoja: V.Runča 

Sagatavoja: V.Runča 
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Sagatavoja: Z.Aļberhta 

 Aizvadītajā gadā gandrīz visi galvenie bibliotēkas rādītāji ir palielinājušies. Kaut nedaudz, bet tomēr ir palielinājies bērnu 

un jauniešu lietotāju, apmeklējumu un izsniegumu skaits. Ļoti gribētos, lai vecāki paši apmeklētu bibliotēku un pievērstu 

bērnu uzmanību  grāmatai. Visa gada garumā tika pirktas jaunas grāmatas visām lasītāju grupām,t. sk. arī bērniem. No 

kopējā grāmatu fonda 4841 eks. 862 eks. ir bērnu un jauniešu grāmatas. Grāmatas interesantas un krāsaini ilustrētas. 

 2016. gada garumā tika rīkoti dažādi pasākumi: lasīšanas veicināšanas pasākumi visa vecuma bērnu grupām, tematiskie 

pasākumi, iespieddarbu , rokdarbu, zīmējumu izstādes. Labāko darbu autoriem no pagasta iedalītajiem līdzekļiem vienmēr 

tiek pasniegtas nelielas balviņas un cienasts. Diemžēl apmeklējums ir ļoti vājš.  

 No 13.-18.04 bibliotēkā varēs apskatīt bērnu zīmējumu izstādi “Manas Lieldienas”. Zīmējumus var atnest uz bibliotēku 

līdz 12.04 ieskaitot.  

07.-12.04 „Lai sildās sirds”-K. Apškrūmai-80 izstāde 

10.-13.04 „Lieldienu noskaņai” izstāde 

10.04 

plkst. 14.00 

„Dari pats un māci citu” Lieldienu dekoru izgatavošana 

13.-18.04 „Manas Lieldienas” bērnu zīmējumu izstāde 

12.04 

plkst.15.30 

„Pavasara saulgrieži” tematisks pasākums 

17.-22.04 „Gudri padomi no grāmatas” izstāde bibliotēku nedēļas ietvaros 

2.04 plkst. 

14.00 

„Bibliotēku nedēļa” tematisks pasākums bibliotēku 

nedēļas ietvaros 

25.-29.04 „Jaunākā literatūra” izstāde 

03.05 

plkst. 15.00 

„Mātei!” tematisks pasākums 

01.-07.06 „Vasaras krāšņums” izstāde 

06.06 

plkst. 11.00 

„Palasīsim pasaciņas!” pasakas “Rācenis” lasīšana ar 

pirmskolas vecuma bērniem 

12.-16.06 „Pirmie mākslas darbi” izstāde 

19.-22.06 „Jāņu diena laipni nāca, ugunīs vizēdama!” izstāde 

22.06 

plkst. 10.00 

“Jāņu puķes tautasmeitas vainagā” vainagu pīšana 

22.06 

plkst. 14.00 

“Kad saule rotājas” tematisks pasākums 

26.-30.06 „Jaunākā literatūra” izstāde 

Pasākumi bibliotēkā 

Pavasaris - projektu laiks 

Februāra mēnesī tika iesniegts Jaunatnes iniciatīvu projekts 

Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes izsludinātajā projektu 

konkursā. Projekts ar nosaukumu “Esi aktīvs dabā” tika 

apstiprināts. Projekta īstenošana notiks vasaras brīvlaikā un 

projekta ietvaros būs iespēja iemācīties siet dažādus mezglus 

un tad arī izmantot tos aktivitātēs, darbojoties komandā. Tāpat 

marta mēnesī tika iesniegts Jaunatnes nometņu un neformālo 

apmācību projekts ar nosaukumu “Caur stāstu stāstiem 

iepazīsti Ozolmuižas vēsturi”. Projekta ietvaros būs iespēja 

iepazīt, noskaidrot un papildināt Ozolmuižas vēsturi, 

pārgājienu laikā iztaujājot pagasta iedzīvotājus. Projekta 

vērtēšana vēl nav beigusies. 

Ozolmuižas pagasta pārvalde iesniedza projekta 
«Ozolmuižas pagasta Kultūras nama inventāra iegāde» 
pieteikumu «Rēzeknes rajona kopienu partnerības» 
izsludinātajā atklātā konkursa 2.kārtā Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakš 
pasākuma 19.2. «Darbības īstenošana ar sabiedrības 
virzītas  vietējās attīstības stratēģiju» aktivitātes 19.2.2. 
«Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas» rīcībā 2.2. 
«Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība». Projektā 
plānots iegādāties Kultūras namam krēslus, galdus, 
galdautus, biroja krēslu. Projekts tika vērtēts Rēzeknes 
rajona kopienu partnerībā un tika apstiprināts un nodots 
tālākai izskatīšanai Lauku atbalsta dienestā. 

J A U N I E Š U  C E N T R S  

 Aizvadītajā gadā gandrīz visi galvenie bibliotēkas rādītāji ir palielinājušies. Kaut nedaudz, bet tomēr ir palielinājies bērnu 

un jauniešu lietotāju, apmeklējumu un izsniegumu skaits. Ļoti gribētos, lai vecāki paši apmeklētu bibliotēku un pievērstu 

bērnu uzmanību  grāmatai. Visa gada garumā tika pirktas jaunas grāmatas visām lasītāju grupām,t. sk. arī bērniem. No 

kopējā grāmatu fonda 4841 eks. 862 eks. ir bērnu un jauniešu grāmatas. Grāmatas interesantas un krāsaini ilustrētas. 

 2016. gada garumā tika rīkoti dažādi pasākumi: lasīšanas veicināšanas pasākumi visa vecuma bērnu grupām, tematiskie 

pasākumi, iespieddarbu , rokdarbu, zīmējumu izstādes. Labāko darbu autoriem no pagasta iedalītajiem līdzekļiem vienmēr 

tiek pasniegtas nelielas balviņas un cienasts. Diemžēl apmeklējums ir ļoti vājš.  

 No 13.-18.04 bibliotēkā varēs apskatīt bērnu zīmējumu izstādi “Manas Lieldienas”. Zīmējumus var atnest uz bibliotēku 

līdz 12.04 ieskaitot.  

Sagatavoja: K.Rimša 
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Izmaiņas sociālās  palīdzības jomā 2017 gadā 

Informāciju apkopoja un sagatavoja : S.Caune 

sendija.caune18@gmail.com 

Pavairots: 280 eks. 

Sagatavoja: Ā. Skromule 

2017.gada 17.februārī stājās spēkā izmaiņas Rēzeknes novada 
pašvaldības  saistošo  noteikumu Nr .54  „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā”.  Būtiskas izmaiņas 
ir skārušas dzīvokļa pabalsta (kurināmā iegādei) saņemšanas 
noteikumus. Tiesības saņemt pabalstu kurināmā iegādei    ir: 
- trūcīgai ģimenei vai personai,  
- nestrādājošam , 1, 2, 3, grupas invalīdam, kuram saskaņā  ar 
Civillikumu nav likumīgu apgādnieku, kurš saņem 

invaliditātes pensiju un mājsaimniecībā dzīvo viens, un kura 
mēneša ienākumi nepārsniedz  50 |% no valstī noteiktās 
minimālās algas. 
- nestrādājošam vientuļam pensionāram, kuram saskaņā  ar 

Civillikumu nav likumīgu apgādnieku, mājsaimniecībā 
dzīvo viens, un kura mēneša ienākumi nepārsniedz  50 %  no 
valstī noteiktās minimālās algas. 
- bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam  pēc 
pilngadības sasniegšanas, ja viņš turpina mācīties līdz 24 
gadu vecumam. 
- maznodrošinātai ģimenei vai personai. 
Dzīvokļa pabalsta apmērs ir  Eur 120,00, kuru izmaksā 
pabalsta pieprasītājam 1 reizi kalendārā gada laikā. . Ģimenei 
vai personai, kura saņem pabalstu ir jāiesniedz  sociālajam 
dienestam apliecinājumu par līdzekļu izlietojumu ( čeks, 
akts). 

Izmaiņas ir veiktas  veselības aprūpes pabalsta noteikumos: 
Tiesības saņemt pabalstu veselības aprūpei ir : 

 Personām, kurām ir nepieciešama hemodialīzes 
procedūra un personām hepatīta C1,4 tipa ārstēšanai, 

 Politiski represētām personām, 

 Afganistāna kara veterāniem, 

 Otrā pasaules kara dalībniekiem, 

 Trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm 
rehabilitācijas pasākumiem bērniem,  

 Trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, 
vientuļajiem pensionāriem, vientuļajiem 1,2,3 grupas 
invalīdirm, kuriem saskaņā ar Civillikumu nav 

likumīgu apgādnieku, kuri mājsaimniecībā dzīvo 
vieni un kuru mēneša ienākumi nepārsniedz 50 % no 
valstī noteiktās minimālās  algas, par ārstnieciskajām 
manipulācijām, nepieciešamajām operācijām, 
stacionāru, ārstniecisko rehabilitāciju.  

Pabalstu var pieprasīt vienu reizi kalendārā gada laikā. Tā 
apmērs ir ne vairāk kā 75% no valstī noteiktās minimālās 
algas. Lai saņemtu pabalstu Sociālajā dienestā  jāiesniedz 
iesniegums, ārsta izziņa, kurā norādīta procedūru 
saņemšanas nepieciešamība, finanšu dokumenti , kas pierāda 
pieprasītāja izdevumus par medicīnisko aprūpi. 

Sīkāka  informācija par pakalpojumiem un sociālo palīdzību 
Jūs varat uzzināt griežoties pie  sociālā darbinieka.   

 

Pieņemšanas laiks ir: 

Pirmdien  08.00-15.30. 

Otrdien   08. 00-12.00 

Trešdien    12.30-15.30 

Ceturtdien  08.00-12.00 

Kontakttālrunis   25772281 (Ārija Skromule) 

 

KĀ NEKĻŪDĪTIES, CĒRTOT TO, KAS AUG ĀRPUS MEŽA? 

 

 Apaugumu, kas ir uz lauksaimniecības zemes cērt 
atvieglotā kārtībā. Ja zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs 

vēlas novākt koku apaugumu no platībām, kas Nekustamā 
īpašuma  valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta kā 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme, tad koki jācērt saskaņā ar 
Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumiem Nr.309 

"Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža". Atļauja 
(apliecinājums) ciršanai no Valsts meža dienesta par šādām 

aizaugušām platībām nav jāsaņem. Tas praktiski nozīmē, ka 
aizaugušās lauksaimniecības zemēs, kur faktiskais stāvoklis 

atbilst meža definīcijai un koku augšanas potenciāls ir 
realizējies, koku vidējam augstumam sasniedzot 5 metrus – 

lauksaimnieki šīs platības varēs izcirst un zemi attīrīt bez 

jebkādas atļaujas no valsts iestāžu puses. 

 Atsevišķos gadījumos varētu būt nepieciešama atļauja 

no pašvaldības  ja cērtamā platība ir ciema teritorijā, īpaši 
aizsargājamās teritorijās, ūdensobjektu aizsargjoslās,  lieli koki 

vecu mājvietu tuvumā, u.c. gadījumos, kas aprakstīti minētajos 
MK noteikumos. Ja zemes īpašnieks vēlēsies iegūtos 

kokmateriālus transportēt pa koplietošanas ceļiem vai pārdot, 
tad viņam pašam ir iespēja aizpildīt vienkāršu veidlapu, kura 

dota noteikumu pielikumā. 

 Ja tiks pasūtīta meža inventarizācija, tad jaunajā meža 

inventarizācijā tiks iekļauts viss, kas ir mežs. Ja zemes īpašnieks 
vai tiesiskais valdītājs plāno veikt jaunu meža inventarizāciju, 

tad jārēķinās ar to, ka inventarizācijas veicējam inventarizācijas 
datos ir jāiekļauj viss, kas atbilst meža definīcijai, t.sk. arī tas, 

kas aug uz lauksaimniecības zemes. Ja zemes īpašnieks vai 
tiesiskais valdītājs nevēlas uz lauksaimniecības zemes augošos 

kokus turpināt audzēt kā mežu, tad tas ir jānocērt saskaņā ar 
noteikumiem par koku ciršanu ārpus meža, pirms pasūtīt jaunu 

meža  inventarizāciju. 

 Ar krūmāju ciršanu jāuzmanās! Uz krūmājiem nav 

attiecināms Meža likuma 3.panta 4.daļa, kas nosaka, ka tikai 
lauksaimniecības zemē, kokus cērt saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem par koku ciršanu ārpus meža. Ja zemes īpašnieks vēlas 
nocirst aizaugušas platības, kas Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā reģistrētas kā krūmāji, tad to 
droši var darīt tajos gadījumos, ja tur aug tikai krūmi, nevis koki. 

Ja krūmāju veido koki un tas atbilst meža definīcijai, tad  tas ir 
meža likuma objekts, kuru uzrauga Valsts meža dienests un, 

atbilstoši Meža likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktam, 
apliecinājums koku ciršanai mežā nav nepieciešams cērtot 

kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 12 centimetriem. 

Gadījumā, ja visa zeme, kurā plāno veikt koku ciršanu, kadastrā 
nav reģistrēta kā lauksaimniecības zeme, būtu prātīgi pieaicināt 

Valsts meža dienesta darbinieku, kurš tad arī noteiks, vai koku 
ciršanai konkrētajā teritorijā ir vai nav nepieciešams 

apliecinājums koku ciršanai mežā vai arī kurā tieši teritorijā 

drīkst veikt koku ciršanu bez apliecinājuma. 

Galvenais kritērijs ir tas, kas ir ierakstīts nekustama īpašuma 

Valsts kadastrā!  

Jebkāda NOMNIEKA darbība, attīrot nomas zemi no  

aizaugšanas procesa, saskaņojama pagasta 

pārvaldē! 

SVARĪGI,  PAŠVALDĪBAS  ZEMJU NOMNIEKIEM 

https://www.facebook.com/ozolmuiza/ 


