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Ozolmuižas pagasta  

pārvalde 

2018. gada 2.februārī 
Par budžetu 2018. gadam  

Informāciju sagatavoja: V. Runča 

 Mūsu pagastā arvien samazinās deklarēto iedzīvotāju skaits, līdz ar ko sa-

mazinās arī budžetā iedalītie līdzekļi, jo saņemtais finansējums no pašvaldības ir 

atkarīgs no deklarēto iedzīvotāju skaita pagastā.  

 Uz 01.01.2018.  pagastā bija deklarēti 942 iedzīvotāji, kas ir par 17  iedzī-

votājiem mazāk salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Pārsvarā iedzīvotāju skaits sa-

mazinās, sakarā ar to, ka tie, kas strādā ārzemēs, tur arī deklarējas. 

      Kopējais budžets 2018. gadam sastāda 279812 EUR. No šīs summas atpūtai 

un kultūrai (bibliotēkas un kultūras nama uzturēšanai un pasākumiem) plānots  

izlietot 35145 EUR, bet izglītībai (skolēnu pārvadāšanai un Bērnu un jauniešu   

centra uzturēšanai) ir paredzēti 35723 EUR, 22180 EUR nepieciešami aizņēmuma 

summas atmaksai, bet komunālās saimniecības darba nodrošināšanai tiks izlietoti 

107448 EUR. Šajā summā ietilpst tehnikas un inventāra remontam paredzētie  

līdzekļi, degvielas izmaksas (izņemot degvielu, kas paredzēta skolēnu pārvadāša-

nai), samaksa par izlietoto elektroenerģiju, par atkritumu izvešanu, saimniecības 

materiālu un inventāra iegādes izmaksas, kā arī paredzētie līdzekļi ielu apgaismo-

juma modernizācijai, baznīcas izgaismošanai, un Šķērsielas rekonstrukcijai 

(seguma maiņai). Šie arī ir tie galvenie, lielākie darbi, ko plānots izdarīt šogad. Vēl 

ir paredzēts šajā gadā uzstādīt ātruma slāpētājus pagasta centrā. Varat izteikt  

savu redzējumu, kur, pēc Jūsu domām,  tie visvairāk būtu nepieciešami. Ja kādu 

interesē sīkāk budžeta ieņēmumu un izdevumu sadalījums, lūdzam griezties pie 

pagasta  grāmatvedes vai pārvaldes vadītājas (viss tiks izskaidrots).  

Par sniega tīrīšanu  

 Ja šogad būs nepieciešams tīrīt sniegu, tad vispirms tas tiks tīrīts no pagasta pārziņā esoša-

jiem ceļiem, bet pēc tam no Jūsu māju piebraucamajiem celiņiem (tīrīsim tikai tiem, kuri būs zvanījuši un 

pieteikušies, samaksa tā pati kā iepriekšējā gadā 3 EUR par 1 km ceļa iztīrīšanu, vientuļiem pensionāriem 

šis pakalpojums būs bez maksas). Pieteikt sniega tīrīšanu var pa telefoniem: 22033876, 26197458, 

64640224. 

Ja ceļi ir slideni un pa tiem nav iespējams normāli izbraukt, lūdzam zvanīt uz šiem pašiem iepriekš        

norādītajiem numuriem, jo pagastā ir iespēja tos kaut minimāli pakaisīt. 

Informāciju sagatavoja: V. Runča 
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Sagatavoja: V.Runča 

Par pagasta ceļa “ Spundžāni – Dreijerovka – Mazie Garanči” posma 1 km garumā (no Mazo 

 Garanču puses) rekonstrukciju  

 20.janvārī, Ozolmuižas kultūras namā tika aizvadīts Ozolmuižas pagasta novusa       
turnīrs. Kopumā turnīrā piedalījās 12 šīs spēles cienītāji. Vairākas stundas varēja vērot        
aizraujošas un pārsteigumiem pilnas spēles pie 6 novusa galdiem.  
 Dalībnieki tika dalīti divās grupas: sieviešu un vīriešu. Sieviešu grupā bija 8 spēlētājās, 
savukārt vīriešu grupā konkurence bija daudz mazāka, piedalījās tikai 4 dalībnieki.  
 Sieviešu grupā trešo vietu ar 8 punktiem izcīnīja Evita Bistrova, otrajā vieta palika Lidija 
Sosnare ar 10 punktiem, savukārt pārliecināta uzvara tika iegūta Annai Laganovskai, kura     
uzvarēja ar 12 punktiem. 
 Vīriešu grupā, trešajā vietā palika Matvejs Māris Morozovs ar 2  punktiem, otrā vieta tika izcī-
nīta Gunāram Runčam ar 4 punktiem, savukārt pirmā vieta Nikolajam Suvorovam ar 22  
punktiem. 
 

Informāciju un foto sagatavoja: L. Bistrova  

 Novada pašvaldība 22.01.2018. iesniedza LADā projektu "Pašvaldības ceļu infra-
struktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3.kārta", kura īstenošanas rezultātā 
tiks rekonstruēts 1 km ceļa posma “Spundžāni – Dreijerovka – Mazie Garan-
či”. Izvērtēšana turpināsies apmēram 3 mēnešus,  pēc kuras, ja viss būs kārtībā, sāksies ceļa 
seguma maiņas darbi. Redzams, ka šis ceļš ir drausmīgā stāvoklī, bet, tā kā tehniskais projekts 
jau ir izstrādāts un līdz ar to summā ir iekļauti visi nepieciešamie darbi šī ceļa posma sakārtoša-
nai,  nekādi līdzekļi ceļa posma uzlabošanai šogad netiks tērēti (vienīgi ceļš tiks greiderēts iespē-
ju robežās). Lūdzam Jūs izprast esošo situāciju! Esiet saprotoši un pacietīgi! Atvainojamies par 
sagādātajām neērtībām, it sevišķi visiem tiem iedzīvotājiem, kuriem ik dienu jāmēro šis ceļa 
posms, lai nokļūtu mājās. 

 

Par pagasta ceļu remontdarbiem  

 Šogad ir ieplānots pašu spēkiem remontēt sekojošus pagasta ceļus: 
- Ozolmuižas parks – Sakstagala pagasta robeža (tiks uzbērta grants neizbraucamajās vie-
tās); 
- Kozori – Apvedceļš – Mazie Garanči (tiks veidots augstāks uzbērums virs caurtekas);  
- Ozolmuiža – Laļi (tiks uzbērts šķembu maisījums bedrainākajās vietās);  
- Ozolmuiža – Pauliņi (tiks uzbērts šķembu maisījums bedrainākajās vietās);  
- Bumbišķas – Skujas (tiks uzbērts šķembu un grants maisījums vietās, kur uz ceļa nav 
greiderēšanas darbiem paredzētās virskārtas); 
- Spundžāni – Dreijerovka - Mazie Garanči (pie dzelzceļa tilta tiks uzbērts šķembu maisī-
jums); 
- Ceļš uz Krievu Slobodas kapiem (tiks uzbērts šķembu maisījums bedrainākajās vietās).  
 Ja paliks līdzekļi,  tiks remontēti arī citi pagasta ceļi. Ja redzat kādas nekārtības uz ceļiem vai ir 
kādi    ieteikumi,  zvaniet atbildīgajam par ceļiem - Aivaram, tel.22033876. 

Informāciju sagatavoja: A. Kaupers 
Ozolmuižas pagasta novusa turnīrs 
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Gaidāmie pasākumi 

 

Jauninājumi sociālajā jomā  

Ziemas spēles 

 27.janvārī, Ozolmuižā norisinājās ziemas spēles jauniešiem līdz 15 gadiem, kurās piedalījās 3 komandas, 

tajā skaitā daži viesi no Pušas pagasta. Jauniešiem tika piedāvātas dažādas aktivitātes, balvas un cienasts.        

Komandas sacentās tādās spēles kā orientēšanās spēle, saldumu meklēšana parkā, ziemas makšķerēšana u.c. 

 Paldies par aktīvu piedalīšanos Bērnu un jauniešu centra rīkotajos pasākumos.  

2018.gadā ir izmaiņas Sociālā dienesta darba organizācijā. Tagad sociālo darbu ģimenēm ar bērniem veic 

sociālais darbinieks Solvita Razgale. Ja Ozolmuižas pagasta iedzīvotāji vēlas saņemt  konsultāciju  vai ir informācija  

bērna nepietiekošas uzraudzības jautājumos, ir iespēja   griezties pie viņas  Ozolmuižas pagastā trešdienās no 

plkst. 09.00 – 13.00 vai zvanīt kontakttelefons 28322181. 

Sociālais darbinieks Ārija Skromule nodarbojas ar sociālās palīdzības jautājumiem ( trūcīgās ģimenes      

statusa noteikšana, pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa piešķiršanas un pārējo pabalstu jautājumos )  

Pieņemšanas laiki  Ozolmuižas pagastā ir  

                                Pirmdiena  08.00- 13.00,      Trešdiena   08.00- 13.00 

No 2018.gada ir veiktas izmaiņas normatīvajos aktos, kas nosaka, ka pieprasot sociālo palīdzību ir          

jāiesniedz konta izdrukas no katra atvērta bankas vai pasta norēķinu konta par pēdējiem trim mēnešiem. 

 Ja jums ir nepieciešama konsultācija sociālās palīdzības saņemšanas jautājumos                                            

var zvanīt kontakttelefons 25772281 

Informāciju un foto sagatavoja: M. Vigupe 

Informāciju sagatavoja: Ā. Skromule  

02. -05.01  “R. Blaumanim-155”- izstāde (bibliotēkā) 

08.-12.01 „Telpaugi mūsu mājā”-izstāde par telpaugu audzēšanu un kopšanu (bibliotēkā) 

12.01  

plkst. 14.00 

„Labākais lasītājs-2017” - labāko lasītāju godināšana (bibliotēkā) 

15.-19.01 “Ziemas motīvi” - bērnu zīmējumu izstāde (bibliotēkā) 

05.-09.02 Ā. Elksnei-90– izstāde  (bibliotēkā) 

10.02. 

plkst.12.00  

Plkst.14.00 

Meteņdiena (Pulcēšanās pie BJC) 

 

Valentīndienas radošā darbnīca (Kultūras namā) 

12.-16.02 „Valentīndiena” - literatūras izstāde par Valentīndienas tradīcijām  (bibliotēkā) 
14.04  

plkst. 18.00 

Valentīndienas pēcpusdiena jauniešiem. Atraktīvas aktivitātes, interesanti uzdevumi un lieliskas 

balvas. (Kultūras namā) 

15.02  

plkst. 11.00 

„Palasīsim pasaciņas!” - pasakas “Rūķu ziemas prieki” lasīšana ar pirmskolas vecuma bērniem  

(bibliotēkā) 
10.03. 
plkst.20.00 

Sieviešu dienai veltīta balle. Spēlēs „Brāļi Puncuļi” 

1.04. 
plkst.13.00 

Lieldienu pasākums 
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Informāciju apkopoja un sagatavoja: L.Bistrova 
Mob.29121139,bistrovaliga@inbox.lv 

                                                            Pavairots:280 eks. 

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

www.ozolmuiza.mozello.lv 

Bibliotēka 
                                                       
  2017. gada bibliotēkas darba rezultāti: aktīvo lietotāju kopskaits uz 01.01.2018.g.-140 
cilv. t. sk. 36 bērni un jaunieši līdz 18. gadiem, apmeklējumu skaits- 1291, izsniegti iespieddarbi 
– 2799 eks., iepirktas grāmatas - 183 eks. par summu –958€, abonēti preses izdevumi – 573 
eks. par summu – 709 €. 
 Par iedalītajiem līdzekļiem  bērnu stūrītis tika papildināts ar zīmēšanas un krāsošanas piederu-
miem, rotaļlietām, puzlēm  un citām spēlēm.  
 Visa gada garumā tika rīkotas 30 dažādas izstādes un 20 tematiskie pasākumi. 
 Neskatoties uz to, ka visiem lielākajiem gadskārtu pasākumiem tiek piešķirti līdzekļi dalībnieku 
cienāšanai, konkursu uzvarētāju un labāko zīmējumu autoru balvām, diemžēl apmeklētāju 
skaits nav visai liels.  Gribētos, lai bērni , īpaši jaunieši, būtu aktīvāki un sekotu  pasākumu pazi-
ņojumiem, kuri regulāri tiek izvietoti uz informācijas stenda, publicēti sociālajos tīklos. 
 Katra gada janvāra mēneša sākumā tiek apbalvoti labākie lasītāji. Starp pieaugušajiem tie ir: 
Irina Ludborža, Marija Afanasjeva, Valentīna Kaupere, starp jaunāko klašu skolēniem: Vanesa 
Zute, Katrīna Lagzdiņa, Aleksandrs Rimšs, vecāko klašu: Elīza Poiša, Estere Lempa, Viktorija 
Gudele. Paldies jums! 

Informāciju sagatavoja: Z. Aļberhta  

 
Sākas pieteikšanās 2018./2019. mācību gada Vītolu fonda administrētajām stipendijām 

 Ja esi centīgs un mērķtiecīgs, ja esi guvis labus un teicamus vērtējumus mācību darbā, ja 
esi iesaistījies sabiedriskajās aktivitātēs gan skolā, gan ārpus tās, arī tu vari kļūt par Vītolu fonda 
administrēto stipendiju saņēmēju! 

Vidusskolu, ģimnāziju 12. klašu skolēni un vidējo profesionālo izglītības iestāžu beidzēji 
līdz 2018. gada 1. martam tiek aicināti pieteikties Vītolu fonda administrētajām stipendijām 
2018./2019. mācību gadam, kas paredzētas Latvijas augstskolās studējošiem jauniešiem. 

Lai pretendētu uz kādu no stipendijām, kandidāta vidējai atzīmei jābūt 7,5 balles vai augstākai, 
kā arī jāatbilst kādam no šiem noteikumiem: ir no maznodrošinātas ģimenes, ir bārenis vai      
audzina viens no vecākiem, ir no daudzbērnu ģimenes, sasniegti izcili panākumi mācību olimpiā-
dēs. 

Vītolu fonda administrēto stipendiju apmērs ir, sākot no 1500 eiro mācību gadā. Katrs fonda 
ziedotājs nosaka, kurai nozarei stipendiju vēlas piešķirt un cik liela summa stipendijā tiks izmak-
sāta. 

2017./2018. mācību gadā ar stipendiju atbalstu studē 643  jaunieši, stipendijās izmaksāts vairāk 
nekā 1  080 000 eiro. Vītolu fonds administrē vairāk kā 200 Latvijas uzņēmumu, organizāciju, 
fondu, privātpersonu ziedojumus no Latvijas, Amerikas, Lielbritānijas, Kanādas, Austrālijas,    
Venecuēlas, Horvātijas, Vācijas un Zviedrijas. Kopš 2002. gada stipendiju ir saņēmuši vairāk   
nekā trīs tūkstoši jauniešu no visiem Latvijas novadiem. Daļa no viņiem ir atgriezušies fondā kā 
ziedotāji, īstenojot fonda vēlējumu: “Ar izglītību dzīvē sasniegt tādu līmeni, lai varētu nākotnē  
palīdzēt citiem.” 

Dokumentu iesniegšanas termiņš: 15.01.2018. – 01.03.2018. 

Ja interesē sīkāka informācija vai ir kādi neskaidri jautājumi, droši vari jautāt kultūras nama     
vadītājai - Līgai Bistrovai, kura var dalīties personiskajā pieredzē. 


