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2017. gada 31.oktobrī 
ATGĀDINĀJUMS PAŠVALDĪBAS ZEMES NOMNIEKIEM 

Par zemes nomas līgumiem 
 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvalde atgā-
dina zemes nomniekiem sekot zemes nomas līguma termiņam un, gadīju-
mā, ja tuvojas zemes nomas līguma termiņa beigas, vērsties Ozolmuižas 
pagasta pārvaldē ar iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu 
(gadījumā, ja Jūs vēlaties pagarināt zemes nomas līgumu), pretējā gadīju-
mā Jūsu zemes vienība var tikt nodota nomā citai personai. 
 Neskaidrību gadījumā zvanīt zemes lietu speciālistei, Janai Jakuški-
nai, t.64640224 (darba laiks pirmdiena, trešdiena, piektdiena no 8:00 līdz 
16:30, pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30). 

Servitūta ceļi 

Kam jāuztur servitūta ceļš? 
Mūžīgi pastāv strīdi un neskaidrības – kam servitūta ceļš ir jāuztur kārtībā? 
Zemes īpašnieks sūdzas, ka ar saviem traktoriem to izdangā lietotājs, un ir 
arī pretēji. "Atbilstoši CL 1151.pantam ceļš ir jāuztur servitūta lietotājam. 
Līdz ar to lietotājam ir pienākums uzturēt ceļu kārtībā. Ja viņš to nedara,  
zemes īpašnieks var celt pret servitūta lietotāju prasību tiesā. 
Savukārt, ja zemes īpašnieks pats speciāli pārrok servitūta ceļu vai kaut kā-
dā citā veidā padara to neizbraucamu, tas var tikt vērtēts kā šķēršļu radīša-
na servitūta izlietošanai un tas ir CL 1140.panta pārkāpums. Servitūta izlie-
totājs var celt prasību tiesā par kaitējuma atlīdzību. 
Kā liecina tiesu prakse, ne vienmēr šādu konfliktu atrisināšanai pietiek ar 
tiesu darbiem zemes īpašnieka un servitūta izlietotāju starpā; ir gadījumi, 
kad strīdniekus var sodīt administratīvajā kārtībā (vainīgajiem uzliekot admi-
nistratīvos sodus) vai konflikti var beigties ar kriminālprocesa uzsākšanu." 
 

Informāciju sagatavoja: Jana Jakuškina  

JAUNUMI SOCIĀLAJĀ JOMĀ 

Rēzeknes novada pašvaldības saistošajos noteikumos „Par sociālās palīdzības pabal-

stiem Rēzeknes novadā” ir veikti grozījumi. Tagad iedzīvotājiem ir iespēja saņemt pabalstu     

nozīmīgā dzīves jubilejā: 

90.gadu jubilejā  - EUR 90 apmērā, 

95.gadu jubilejā – EUR 95 apmērā, 

100 gadu jubilejā – EUR 100 apmērā, 

105 gadu jubilejā – EUR 105 apmērā. 

Pabalsts tiek piešķirts pamatojoties uz personas iesniegumu. Iedzīvotāji tiek aicināti  šādās     

nozīmīgās jubilejās griezties sociālajā dienestā , vai sazināties ar sociālo darbinieku, kontakt  

telefons. 25772281, lai varētu saņemt pabalstu.  
Informāciju sagatavoja: A. Skromule  

 Ar 1.novembri Bēr-
nu un jauniešu centrā   
uzsāks darbu jauna vadī-
tāja—Margarita Vigupe, 
bērni līdz 15 gadiem, tiek 
aicināti uz iepazīšanās 
pasākumu 4.novembrī 
plkst. 15.00 BJC telpās. 

http://likumi.lv/doc.php?id=90221#p1151
http://likumi.lv/doc.php?id=90221#p1140
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Sagatavoja: V.Runča 

Atgādinājums daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem 

 Lūgums savākt aiz sevis atstātos gružus, kas atrodas daudzdzīvokļu māju piegulošajā teritorijā. 

Ja tiek tīrīti skursteņi vai māju jumti, vai arī no dzīvokļiem izmestas izjaukto skursteņu vai krāšņu atliekas, 

visi radušies atkritumi pašiem arī jāaizvāc, tie nedrīkst palikt un mētāties teritorijā  pie mājām. Piemēslojot 

māju apkārtni Jūs sagādājiet nepatīkamus brīžus tiem kaimiņiem, kuri ir kārtīgi un grib dzīvot sakoptā vi-

dē.  

 Tāpat neaizmirstiet, ka tuvojas 2017. gada nogale un lai  Jauno gadu nav jāuzsāk ar parādiem, 

centieties decembra sākumā nomaksāt komunālo pakalpojumu rēķinus. Paldies visiem tiem, kas par ko-

munālajiem pakalpojumiem maksā kārtīgi - katru mēnesi, kā atrunāts līgumā.  

 Ik pēc četriem gadiem ir jāveic ūdens skaitītāju pārbaude, lūdzam visiem, kas nav to izdarījuši, 

ieplānot savus budžeta līdzekļus šim mērķim, jo pretējā gadījumā, ja Jūsu mājai nesakritīs patērētā 

ūdens daudzums pa dzīvokļiem ar mājas kopējā skaitītāja rādījumiem, Jums būs jāsedz iztrūkstošā 

ūdens izmaksas (jo būs pamats uzskatīt, ka Jūsu dzīvokļa ūdens skaitītājs rāda nepareizi). 

 Izvērtējiet vai Jūs pareizi atbrīvojaties no uzkrātajiem atkritumiem. Kā rāda pieredze, daudzi no 

Jums tomēr nešķiro atkritumus un visus pēc kārtas (gan papīru, gan stiklu, plastmasu un  pat elektropre-

ces)  izmet tuvākajā konteinerā un līdz ar to šie konteineri uzreiz pēc atkritumu izvešanas ir atkal piepildīti 

pilni. Skatoties pēc reālās situācijas būtu nepieciešami papildus konteineri, bet tādā gadījumā palielinā-

sies Jūsu samaksa par atkritumu izvešanu. Diez vai tas Jūs apmierinātu, jo daudzi iedzīvotāji ir kārtīgi un 

savus atkritumus šķiro, un maksas konteineros iemet tikai vienu atkritumu maisu nedēļā. Esiet apzinīgāki 

un cieniet arī pārējos līdzās dzīvojošos.  

 Sekojiet līdzi Jūsu kāpņu telpu tehniskajam stāvoklim un kārtībai. Ja ir radusies nepieciešamība 
kaut ko uzlabot vai paremontēt paši vienojieties  kā un ko darīsiet. Daudzi jau ir sapratuši un dara, bet vēl 
joprojām ir tādi, kas cer uz pagasta iesaistīšanos. Par savu privāto īpašumu ikviens rūpējas pats.   

Atklātais Rēzeknes novada novusa 

 14.oktobrī. Ozolmuižas kultūras namā tika aizvadīts atklātais Rēzeknes novada novusa 
turnīrs. Kopumā turnīrā piedalījās 20 šīs spēles cienītāji no Rēzeknes un tā novada. Vairākas 
stundas varēja vērot aizraujošas un pārsteigumiem pilnas spēles pie 6 novusa galdiem.  
 Dalībnieki tika dalīti divās grupas: sieviešu un vīriešu. Sieviešu grupā bija 6 spēlētājās, 
savukārt vīriešu grupā konkurence bija daudz lielāka, kopumā ar 12 dalībniekiem. Kā jau citus 
gadus arī šogad varēja pamanīt, ka stiprā dzimuma pārstāvju ir vairāk par daiļa dzimuma spēlē-
tājām, cerams, ka nākošgad šī situācija mainīsies. Kā arī gaidām skolas vecuma bērnus. 
 Sieviešu grupā trešo vietu ar 6 punktiem izcīnīja Santa Bistrova, otrajā vieta palika      
Veronika Mihailova ar 8 punktiem, savukārt pārliecināta uzvara tika iegūta Tatjanai Stivkai, kura 
uzvarēja ar 10 punktiem. 
 Vīriešu grupā, trešajā vietā palika Andrejs Zeltiņš ar 18 punktiem, otrā vieta tika izcīnīta 
Danielam Stivkam ar 20 punktiem, savukārt pirmā vieta Ivana Leonam ar 22 punktiem. 
Novsisti nu analizē savu veikumu, turpina trenēties un kaļ plānus tuvākajai un tālākai nākotnei.   

Informāciju un foto sagatavoja: L.Bistrova 



K U L T Ū R A  AICINĀM PIEDALĪTIES! 

 Rēzeknes novads, domājot par saviem iedzīvotājiem,  īsteno projektu “Dzīvo veselīgi Rēzeknes 
novadā!”. Projekts ilgs līdz 2019.gada beigām un tā ietvaros varēs piedalīties šādās bezmaksas aktivitātēs: 
 30 dažādās lekcijās/ praktiskās nodarbībās veselības un slimību profilakses jomā, 
 5 dažādos fizisko aktivitāšu nodarbību ciklos, katrs cikls atkārtosies trīs reizes projekta laikā, 
 atbalsta grupu nodarbībās (sešām noteiktām grupām), 
 veselības veicināšanas dienās ar dažādu speciālistu piedalīšanos, 
 9 nometnēs (trim noteiktām grupām), 
 divu dienu veselības veicināšanas olimpiādēs, kas notiks trīs reizes projekta laikā (viena jau notika šī 
gada 29.-30.augustā Silmalas pagastā),, 
 veselības veicināšanas pasākumos – skriešanas pasākums “Skrējiens pēc veselības” (jau notika šī gada 
27.augustā Nautrēnos), orientēšanas pasākums “Kāds ārsts kādu kaiti ārstē?” un velo pasākums “Uzlabo 
savu sirdi!”, 
izbraukuma veselības istabā. 
Katrā novada pagastā uz vietas notiks 30 dažādas lekcijas/ praktiskās nodarbības veselības un slimību pro-
filakses jomā (šogad tās ieplānotas par tēmām  - veselīgs uzturs un dažādu atkarību mazināšana), 5 dažādi 
fizisko aktivitāšu nodarbību cikli (aerobika, nūjošana, boules spēle, veselības vingrošana, skriešana/ slēpo-
šana) un izbraukuma veselības istaba (ar iespēju saņemt ekspress konsultāciju un veikt veselības paškon-
troles mērījumus). 
Pārējās minētās projekta aktivitātes norisināsies novada teritorijā, bet ne katrā novada pagastā. 
Tuvākajā laikā Ozolmuižas pagastā notiks šādas projekta aktivitātes:  

 

 

Aktivitāte Norises datums un 
laiks 

Norises vieta Aktivitātes vadī-
tājs 

Nūjošanas cikls Laiks:12:00 – 13:00 
Datumi: 05.11. 
12.11. 
26.11. 
03.12. 
10.12. 
17.12. 

Pulcēšanās pie 
Ozolmuižas Kul-

tūras nama 

Aina Brokāne 

Boules spēles 
nodarbību cikls 

Laiks: 17:00 – 19:00 
Datumi: 14.11. 
06.12. 
13.12. 

Ozolmuižas Kul-
tūras nams 

Anita Gudrenika 

Aerobikas no-
darbību cikls 

Laiks: 17:00 – 19:00 
Datumi: 13.11. 
              05.12. 
              12.12. 

Ozolmuižas Kul-
tūras nams 

Inese Leitāne 

Lekcija/praktiskā nodarbība 
“Kā pareizi sastādīt ēdienkar-

ti, lai nerastos liekā svara 
problēmas” 

Datums: 13.11. 
Laiks: 9:00 

Ozolmuižas Kul-
tūras nams 

Līva Naudiņa - 
Siliņa 

Lekcija/praktiskā nodarbība 
“Veselīgs, ekonomisks uzturs 

ikdienā” 

Datums: 16.11. 
Laiks: 9:00 

Ozolmuižas Kul-
tūras nams 

Ligita Jokste 

Izbraukuma veselības istaba Datums: 23.11. 
Laiks: 12:00 

Ozolmuižas Kul-
tūras nams 

  

Viss projekta pasākumu saraksts pieejams Rēzeknes novada mājas lapā: 
http://rezeknesnovads.lv/veseliga-dzivesveida-uzturesanas-bezmaksas-nodarbibu-grafiks-rezeknes-novada/ 

3.filiāles (Kantinieku, Sakstagala, Audriņu, Ozolmuižas, Griškānu pag.) koordinators - Kristīne Rimša 
(tālr. +371 26466734, kristine-rimsa@inbox.lv)  

mailto:kristine-rimsa@inbox.lv
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Informāciju apkopoja un sagatavoja: 
L.Bistrova 

Mob.29121139,bistrovaliga@inbox.lv 
                                                            Pavai-

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

www.ozolmuiza.mozello.lv 

Projekts "Ozolmuižas pagasta kultūras nama inventāra iegāde" (Nr.17-01-AL15-A019.2202-000004) 

 Š.g. 1.novembrī tiks noslēgta, Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam 
apakš pasākuma 19.2. "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju" aktivitātē 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" biedrības "Rēzeknes rajona 
kopienu partnerība" projektu konkursa 2.kārtas projekta īstenošana, ko iesniedza Ozolmuižas 
pagasta pārvalde "Ozolmuižas pagasta kultūras nama inventāra iegāde" (Nr.17-01-AL15-
A019.2202-000004). Projekta īstenošanas rezultātā tika iegādāti 10 saliekamie galdi, 130 koka 
krēsli un 20 galdauti Kultūras namam uz kopējo summu 6945.45 EUR (seši tūkstoši četrdesmit 
pieci euro 45 centi). 
 Ozolmuižas kultūras namā norisinās daudz un dažādu pasākumu, vieni no lielākajiem ir 
Zemnieku balle, Ģimeņu svētki, Pensionāru balles u.c. Pateicoties šim projektam tiks papildinā-
ta materiāltehniskā bāze, kas ļaus atrisinās dažādas problēmas, kas saistītas ar pasākuma or-
ganizēšanu (apmeklētāju sasēdināšanu u.c.). 
 Saliekamie galdi ir ļoti ērti un kompakti, tajā laikā, kad nenotiek pasākums var salikt, un 
tie neaizņem daudz vietas. Krēsli ir no koka, tādēļ ir viegli kopjami, nepaliek traipi. Galdautu vis-
pār nekad nav bijis. 2009.gadā galdauti tika sašūti no vecajiem aizkariem, un tie paši gadu gaitā 
jau ir nolietojušies. Tagad būs skaisti un mūsdienīgi galdauti, kas padarīs pasākumus vizuāli 
patīkamus un praktiskajā ziņā ērtus. 

Informāciju un foto sagatavoja: K.Rimša 

4.11. 
Plkst. 15.00 

BJC iepazīšanās pasākums bērniem līdz 15 gadiem.  

5.11. Svecīšu vakars 15.00 Laļu kapos, 16.00 Ozolmuižas 
kapos. 

06.-10.11 „Mārtiņš sedza ledus sagšu” – izstāde (Bibliotēkā). 

11.11. 
Plkst. 20.00 

Zemnieku balle. Galdiņu rezervācija 29121139 (Līga). 

13.-17.11 „Ziedi, mana Latvija!” – izstāde (Bibliotēkā). 

15.11 
plkst.14.00 

„Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa” – lasījumi (Bibliotēkā). 

17.11  
plkst. 10.00 

„Mēs dzīvojas zemē brīnišķā…” - Viktorīna vecāko klašu 
skolēniem (Bibliotēkā). 

  

18.11 
Plkst.18.00 

18.novembra pasākums kultūras namā. 

24.-30.11 „Jaunākā literatūra” – izstāde (Bibliotēkā). 

25.11  
Plkst. 15.00 

BJC galda spēļu vakars. 

Gaidāmie pasākumi 


