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17. jūnijā Ozolmuižas pagasta kultūras namā notika bērnības svētki. Tika apsveikti 4 piecgadnieki. Šogad 
galvenie varoņi bija Minjoni, kuri, ticiet vai ne, uzradās paši uzjautrināt un sveikt mazos gaviļniekus. Pasākuma 
laikā bērni ar Minjoniem dziedāja dziesmas, lika alfabētu, spēlēja dažādas spēles, lēkāja uz batuta. Un 
neizpalika, nu jau ieviestā tradīcija – piecgadnieku svētku aplis ar laivu. Svētku noslēgumā bērniem ar vecākiem 
bija iespēja pūst lielos burbuļus, ko bija sagatavojusi Diāna Līpure, kā arī tikt pie skaista hennas zīmējuma uz 
rokām gan mazajiem, gan lielajiem, protams, katrs arī izbaudīja svētku mielastu. 

Sagatavoja: E. Poiša 

05.07. Rokassprādžu pīšana 
Bērnu un jauniešu centrā 

06.07. 15.00 Pensionāru 
pēcpusdiena KN 

07.07. Badmintona sacensības 
bērniem pie KN 

12.07. 18.00 Aerobikas 

nodarbība KN 

22.07. 10.00 Sporta svētki 
Ozolmuižas parkā 

 

Pas kumi BJC UN  

BĒRNĪBAS SVĒTKI 

Kapu svētki 

Ozolmuižas kapos 
kapu svētki notiks 
09.07. plkst.11.30, 

baznīcā 
dievkalpojums 
plkst.10.00 

Laļu kapos – 29.07. 

plkst 14.00 

AICIN M APSKATĪT JAUNO OZOLMUIŽAS 
M JASLAPU, KUR IR ATRODAMI 

OZOLMUIŽAS PAGASTA P RVALDES 
KONTAKTT LRUŅI, SKAT MAS BILDES, 

AFIŠAS UN ATRODAMA CITA 
INFORM CIJA. JA IR K DI IETEIKUMI 
M JASLAPAS PILNVEIDEI, IR IESPĒJA 
TOS RAKSTĪT UZ E-PASTU kristine-

rimsa@inbox.lv 

ADRESE: 

www.ozolmuiza.mozello.lv 



2 AKTUĀLĀKAIS  PAGASTĀ 

Pagastē ir pabeigta Vides aizsardzĶbas fonda projekta “Zaļo zonu vides stēvokļa un kvalitētes 
uzlabošana Ozolmuižas parka teritorijē” Ķstenošana, kē rezultētē parkē tika uzstēdĶti deviņi 
masĶvkoka solu un galdu komplekti. Pateicoties šim projektam, ir radĶts atpūtas stūrĶtis, kur brĶvē 
dabē mūsu pagasta iedzĶvotēji  var nosvinēt kēdus ģimenes svētkus, vai arĶ vienkērši atpūsties, 
vienĶgais lūgums neko nebojēt un pēc sevis novēkt atkritumus. Vēl aicinēm iedzĶvotējus palutinēt 
savu kēju pēdas ar bezmaksas masēžu, pastaigējot basēm kējēm pa dažēdiem dabas materiēliem 
(dažāda izmēra oļiem, priežu un egļu čiekuriem, smiltīm u.t.t.), kā arī drosmīgākie turpat var saņemt 
sarkano skudru terapiju, ko, protams, neiesakēm darĶt, it sevišķi jēuzmanēs tiem iedzĶvotējiem, 
kuriem ir alerģija pret kukaiņu kodumiem.  Baskēju – sajūtu taka atrodas Ozolmuižas parkē. 

 

 

DrĶzumē tiks Ķstenots arĶ projekts “Ozolmuižas pagasta kultūras nama inventēra iegēde” ,kē 
rezultētē tiks iegēdēti 130 krēsli , 10 galdi un 20 galdauti kultūras nama zēlei. Kopējēs 
projekta izmaksas sastēda EUR 6945.45. Šo labumu visvairēk izjutĶs aktĶvēkē mūsu pagasta 
iedzĶvotēju daļa - tie, kas apmeklē pasēkumus un Ķrē pagasta telpas savu svētku norisei. 
Aicinēm visus pagasta iedzĶvotējus būt aktĶvēkiem un piedalĶties mūsu pagasta kultūras dzĶvē, 
jo vienmēr teikt, ka nekas nenotiek ir daudz vieglēk nekē pašiem iesaistĶties. Katra Jūsu  
lĶdzdarbošanēs palĶdzēs pasēkumu organizētējiem un tuvinēs sekmĶgam, patĶkamam un 
pozitĶvam ikviena pasēkuma rezultētam. 

Inventāra iegādes projekts 

Ozolmuižas pagasta pērziņē esošos ceļus 
greiderēs jauns sertificēts greiderists Juris 
Virza, ( ja kēdi iebildumi vai ieteikumi 
sakarē ar darbu izpildi varat zvanĶt tieši 
Jurim, telefona numurs 26636036). Ja 

radušēs kēdas problēmas ceļa virsmai 
jēzvana atbildĶgajam par autoceļiem 
Aivaram Kauperam, tel.Nr.26154291, vai 

Veltai Runčai, tel.Nr.26197458. 

Ozolmuižas pagasta atkritumu 
šķirošanas punktē, kurš atrodas blakus 
kultūras namam, iedzĶvotēji drĶkst nolikt 
arĶ nelietojamas elektriskēs un 
elektroniskēs iekērtas (monitorus, 
televizorus, ledusskapjus, tējkannas, 
saldētavas un c.) neizjauktē veidē. Tēs 
tiks aizvestas bez maksas. 

Iedzīvotāju iev rībai Autoce u uztur šanas darbi 

Sagatavoja: V.Runča Sagatavoja: V.Runča 

Vides fonda projekts 

Sagatavoja: V.Runča 

Sagatavoja: V.Runča 
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Sagatavoja: Z.Aļberhta 

Pīrāga cepšana 

Jūnija mēnesī Ozolmuižas Bērnu un jauniešu centrā tika 
organizēts neparasti garšīgs pasākums – pīrāga cepšanas 
pēcpusdiena. Ikkatrs kārumu mīļotājs tika aicināts pamēģināt 
izcept kūku un to arī nogaršot. Receptes galvenā sastāvdaļa 
bija izvēlēts vasaras skābākais dārzenis – rabarbers. Kūka 
izdevās lieliska un garšoja visiem 

J A U N I E Š U  C E N T R S  

Sagatavoja: E. Poiša 

No gada sēkuma grēmatu iegēdei tika izlietoti 461,03€. Tika iepirktas 68 grēmatas 

( t. sk. nozaru literatūra, daiļliteratūra, grāmatas bērniem un jauniešiem). 
 Jūlija-augusta mēnešos tiek piedāvāti sekojošie pasākumi: 

07.-11.07 „Kā putns debesīs”-J. Osmanim-85 izstēde 

17.-21.07 „Novada skaistākās vietas” izstēde 

20.07 

 plkst. 11.00 

„Novada dienas” tematisks pasēkums novada 
dienu ietvaros 

25.07 

plkst.15.00 

„Ko tu zini par…?” lasĶšanas veicinēšanas 
konkurss 5-7 kl. skolēniem 

24.-31.07 „Jaunākā literatūra” izstēde 

08.-14.08 „No vecmāmiņas pūra lādes”  izstāde par idejām 
rokdarbiem 

16.08 

plkst. 14.00 

„Derīgo padomu stunda” pērruna par gadskērtu 
paražēm 

21.-25.08 „Dzīves šūpolēs”-J Jaunsudrabiņam-140 izstēde 

25.-30.08 “Jaunākā literatūra” izstēde 

31.08 plkst. 

13.00 

„Atvadas vasarai” izklaides pasēkums skolēniem 

06.07.plkst.15.00 visi pagasta pensionāri tiks ļoti 
gaidīti uz k rt jo PENSION RU P CPUSDIENU. 

Gaid m no Jums liel ku aktivit ti pas kuma 
apmekl šan . Dzied sim, dejosim, piedalīsimies 
atrakcij s, būs iesp ja kaut ko vinn t loterij , k  

arī sumin sim pension rus, kuriem jubilejas 

(70,80,90,95 un 100 gadi) bija šī gada pirmajā 
pus  ( s kot no janv ra līdz 31.jūlijam). 

 

P E N S I O N Ā R U  B A L L E  NOK ŪŠANAI UZ BALLI KURS S AUTOBUSS: 
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Lūdzam, zemes Ķpašniekus un nomniekus uzturēt kērtĶbē savus Ķpašumē vai nomē esošēs teritorijas, 

jo saskaņē ar Rēzeknes novada pašvaldĶbas 2013.gada 1.augusta saistošo noteikumu Nr.3 

„R zeknes novada teritorijas pl nojuma 2013.-2024.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi un grafisk  daļa”, kuri īstenojami no 2013.gada 15.oktobra (publicēti laikrakstā „Latvijas 

Vēstnesis” 2013.gada 8.augustē Nr.154 (4959)), 439.punktu, kas nosaka, ka, nekustamē Ķpašuma 

īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums uzturēt kārtībā sava īpašuma teritoriju, nepieļaut 

teritorijas piesērņošanu, piegružošanu un aizaudzēšanu ar nezēlēm, kē arĶ pasliktinēt apstēkļus 

blakus esošajēs zemes vienĶbēs un 442.punktu, kas nosaka, ka, zēlēja nopļaušana, zēles novēkšana 

vai sasmalcinēšana un izkliedēšana lauksaimniecĶbas zemes teritorijēs, kuru lietošanas mērķis ir 

“zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”, jāveic vismaz vienu reizi gadā līdz 

kērtējē gada 1.septembrim. 

SVARĵGI! 

Informēciju apkopoja un sagatavoja : S.Caune 

sendija.caune18@gmail.com 

Pavairots: 280 eks. 

Sagatavoja: J.Jakuškina 

Jūlija mēnesī tiks pielaboti trīs pašvaldībai piederošie autoceļi – Uz 

Krievu Slobodas ceļa uzbērts grants šķembu maisĶjums bojētajos ceļa 

posmos , uz Laļu ceļa ierakta caurteka, kē arĶ remontdarbi notiks uz 

Vecē Viļēnu ceļa (pielaboti notekgrēvji). Pērējie autoceļi tiks greiderēti 

atkarĶbē no nepieciešamĶbas. 

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

www.ozolmuiza.mozello.lv 

 

ApbedĶšana kapsētē jēsaskaņo ar Ozolmuižas pagasta pērvaldi, adrese: “Laimas”, Ozolmuiža, 
Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, tel.64640224, 26197458, darba laiks darba dienās no 

pl.8.00 lĶdz pl.16.30, pusdienlaiks no pl.12.00 lĶdz pl.12.30. 
Saskaņošanu jēveic pirms apbedĶšanas, iesniedzot pagasta pērvaldei iesniegumu un miršanas 

apliecĶbu. 
 

Pamatojums:  
Rēzeknes novada pašvaldĶbas 2010.gada 17.jūnija saistošie noteikumi Nr.30  “Par  Rēzeknes 

novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumiem” (http://rezeknesnovads.lv/novada-
pasvaldiba/saistosie-noteikumi/) 

INFORMĒCIJA PAR 
APBEDĵŠANAS KĒRTĵBU 

Par pašvaldĶbai piederošo autoceļu remontu 

Sagatavoja: V.Runča 


