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A. Skromule 

 Pēc pagastu reorganizācijas Rēzeknes novadā tika izveidotas 4 pagastu apvienī-

bas.  Ozolmuižas pagastam tagad pilnais nosaukums ir Rēzeknes novada pašvaldības 

iestāde “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Ozolmuižas pagasta pārvalde” un 

mūsu apvienības vadītājs ir Andrejs Tārauds (tel. 29388271). Šajā pagastu apvienībā ir 

apvienoti Dricānu, Strūžānu, Gaigalavas, Nagļu, Rikavas, Sakstagala, Kantinieku un 

Ozolmuižas pagasti. Iedzīvotājiem nekas nemainās, visos jautājumos, tāpat kā iepriekš, 

jāgriežas pagasta pārvaldē. Izmaiņas ir pagasta štatu sarakstā,  nav grāmatveža, bet 

Ozolmuižas pagasta grāmatvedības dokumentus kārto Sakstagala pagasta grāmatvede 

Vilhelmīne Kirilova. Kasiere ir pieņemta darbā Dricānu pagastu apvienībā un papildus  

apvienības uzticētajam amatam pilda arī Ozolmuižas pagasta kasieres darba pienāku-

mus. Tas viss tika darīts, lai ietaupītu budžeta līdzekļus.  

Par pašvaldības ceļu remontiem. 

 Ļoti ceram, ka šogad beidzot tiks rekonstruēts ceļa 7805 Spundžāni – Dreijerovka – M.Garanči posms, 

jo šogad projekta ietvaros šie darbi jāpabeidz. Darbi nesākās iepriekš solītajā laikā sakarā ar lielo būvfirmu 

noslogotību. 

 Garanču vecajam ceļam SIA Krustpils tuvākajā laikā  sola veikt radušos bedrīšu salabošanu. Visdrīzāk 

šie darbi tiks veikti laikā, kad SIA Krustpils uzsāks Parka ielas rekonstrukciju Ozolmuižas ciema centrā, jo tad 

arī viņu tehnika būs tuvāk pieejama.  Esiet pacietīgi, jo citi pagasta ceļi ir daudz sliktākā stāvoklī, kā arī citiem 

pagasta iedzīvotājiem jābrauc pa dubļainiem grants seguma ceļiem. 

 Pārējiem grants seguma ceļu posmiem tiks pakāpeniski veikta pielabošana, uzberot šķembu maisīju-

mu. Lūgums ziņot par ceļa posmiem, kur varbūt mēs neesam pamanījuši , bet Jūs redzat, ka steidzami ir ne-

pieciešams kaut kāda veida remonts. Esam gatavi kopīgai radušos situāciju risināšanai. Atbildīgais par pa-

gasta autoceļiem joprojām ir Aivars Kaupers (tel.22033876). 

Informācija iedzīvotājiem par sociālo palīdzību 

Rēzeknes novada pašvaldības Saistošajos noteikumos  kā viens no sociālās palīdzības veidiem ir     

pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā. Šo pabalstu piešķir, pamatojoties uz personas iesniegumu: 

90 gadu jubilejā – EUR 90,00 

95 gadu jubilejā – EUR 95,00 

100 gadu jubilejā- EUR 100,00 

105 gadu jubilejā – EUR 105,00 apmērā 

Sakarā ar datu aizsardzības likuma normām Sociālajam dienestam nav atļaujas skatīt iedzīvotāju personiskos 

datus bez viņu rakstiskas piekrišanas par datu apstrādi.. Tādēļ, lai saņemtu palīdzību jubilejā Ozolmuižas pa-

gasta iedzīvotāji vai viņu radinieki aicināti griezties pie sociālā darbinieka, lai iesniegtu dokumentus pabalsta 

piešķiršanai. 

V. Runča 

V. Runča 
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Par pagasta budžetu 2019.gadam 

Atgādinājums senjoriem. 

 2018. gada beigās naudas atlikums pagasta budžetā sastādīja 35795 EUR. Ekonomija radās sakarā ar 

to, ka 2018. gada budžetā ieplānotie Parka ielas rekonstrukcijas darbi netika uzsākti, jo divas reizes izsludinā-

tajā iepirkumā neviens nepieteicās, bet trešajā reizē pieteicās viena firma, kura darbus pagājušajā gadā tā arī 

neuzsāka, aizbildinoties ar laika trūkumu, jo vispirms esot jāpabeidz iepriekš uzsāktie darbi. 2018. gada       

budžetā šiem darbiem tika ieplānoti 28000 EUR, bet, kā izrādījās, par šādu summu neviena būvdarbu firma 

nebija gatava mums sniegt šo pakalpojumu, tāpēc tika taupīti līdzekļi visos iespējamajos veidos. Parka ielas 

(iela, kas iet garām bijušajai ēdnīcai uz augšu) seguma atjaunošanu uzņēmās veikt SIA Krustpils par summu 

49 519.92 EUR. Ļoti ceram, ka jau šajā pavasarī tas tiks izdarīts. 

2019.gada kopējais budžets (ieskaitot iepriekšējā gada atlikumu) sastāda 275887 EUR.                                   

Tas tiks tērēts sekojoši: 

- atalgojumam un soc.iemaksām – 100291 EUR; 

- pakalpojumiem (pasākumu organizēšanai, tehnikas remontam, telpu remontam, jo šogad ieplānots saremon-

tēt vestibilu pie KN zālēm un dušas telpu, inventāra remontam, par elektroenerģiju utt.) – 56829 EUR; 

- krājumu, materiālu iegādei (dīzeļdegvielas, kanc.preču, saimniecības materiālu iegādei utt.) – 33946 EUR; 

- aizņēmuma summas un % atmaksai paredzēti - 24040 EUR ; 

- periodikas iegādei tiks tērēti - 713 EUR; 

- pamatlīdzekļu iegādei šogad paredzēti - 59600 EUR  ( ir plānots iegādāties priekš jauniešu centra trenažieri 

un televizoru, piekabi priekš lapu, atkritumu vadāšanas, papildināt grāmatu krājumus bibliotēkā, sabruģēt    

celiņu Laļu kapsētā, iegādāties ūdens sūkni priekš attīr. Iekārtām, veikt ceļa seguma rekonstrukciju Parka    

ielai); 

- nodokļu nomaksai tiks tērēti 350 EUR; 

- komandējumiem paredzēts izlietot 118 EUR. 

Ja kādu interesē sīkāka budžeta līdzekļu izlietošana, droši lūdzam nākt uz pagasta pārvaldi, kur tiks sniegtas 

atbildes uz visiem Jūsu jautājumiem. 

 Saskaņā ar Datu aizsardzības regulu, mēs pagastā diemžēl nezinām, kuriem pensionāriem šogad būs 

apaļas jubilejas, tāpēc lūdzam Jūs pašus ziņot mums par to, ja Jums pašam vai kādam no Jūsu kaimiņiem, 

draugiem šogad ir apaļa jubileja (70, 80, 90, 95,100 utt.). Paziņot varat piezvanot pārvaldes vadītājai 

(tel.26197458) vai kultūras nama vadītājai (tel.29121139). Mēs gribētu turpināt iesākto tradīciju – pensionā-

ru balles laikā kopīgi nosvinēt jubilejas tiem senjoriem, kuriem tās ir bijušas tekošā gada laikā. Tātad, ja       

jubileja ir laika posmā no 1.janvāra 2019. gada līdz 30. jūnijam 2019. gada, tad tā tiks svinēta pensionāru   

ballē, kura notiek jūlijā, bet, ja jubileja ir bijusi laika posmā no 1.jūlija 2019.gada līdz 31.decembrim 

2019.gada, tad to nosvinēsim 2020.gada janvāra sākumā( kad mums ierasti notiek pensionāru balle). Tas, ka 

mēs svinam apaļas Jubilejas pensionāru balles laikā, ir vien mūsu pašu iniciatīva, tā nav pašvaldības funkcija. 

Nereti līdzekļi svinēšanai ir iegūti pateicoties sponsoriem, jo nekāda veida materiāla palīdzība no pagasta    

budžeta nav iespējama. Viss, kas saistīts ar materiālo palīdzību ir tikai sociālā dienesta kompetencē. Tāpēc jau 

iepriekš atvainojamies, ka mūsu sagādātās dāvaniņas ir simboliskas un varbūt neattaisno dažu cerības.  

V. Runča 
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Gaidāmie pasākumi 
18.-22.03  Bibliotēka—“Aizvestie” , izstāde komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai. 

16.03 Ozolmuižas BJC robotikas nodarbība bērniem un jauniešiem. 

20. 03  

plkst. 14.30  
Bibliotēka—  “Informācijas meklēšana datu bāzēs, tematisks pasākums digitālās ne-

dēļas ietvaros. 

25.-29.03  Bibliotēka — Izstāde — “Pavasara dzejolīši”. 

30.03. Kultūras namā būs iespēja noskatīties teātra izrādi. 

13.04. BJC—lieldienu darbnīca bērniem un jauniešiem. 

Lieldienu laikā tiks sveikti Ozolmuižas pagastā deklarētie vientuļie pensionāri. 

15.-18.04  

17.04 plkst. 15.30  

18.04 plkst. 13.30  

23.04 plkst. 15.00  

30.04 plkst. 15.30  

“Lieldienas gaidot” iespieddarbu un bērnu zīmējumu izstāde. 

„Es protu” Lieldienu dekoru izgatavošana. 

“Saules svētki-Lieldienas”  tematisks pasākums. 

”Bibliotēkas-dialogs ceļā u pārmaiņām”  

“Pasaule ap mums” lasīšanas veicināšanas konkurss 1-4 kl. skolēniem . 

Pasākumi notiks bibliotēkā. 

21.04 plkst. 12.00 

21.04 plkst. 21.00 

27.04 plkst. 10.00 

Lieldienu pasākums pagasta iedzīvotājiem. 

Lieldienu balle Ozolmuižas KN 

Lielā talka. (Pulcēšanās pie Kultūras nama). 

11.05 plkst. 12.00 

12.05 plkst. 14.00 

25.05 plkst.  20.00 

 

Rokdarbu darbnīca  - „Svētki māmiņai”. (Kultūras namā). 

Māmiņdienai veltīts koncerts. 

Ģimeņu svētki. 

Zināšanai 

 Diemžēl turpmāk nevarēs par samaksu izmantot pagasta autobusiņus (Caravelle), jo šādu pakalpoju-

mu pagastu pārvaldes nedrīkst sniegt  saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēša-

nas novēršanas likumu, kur teikts, ka publiskas personas īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošais autotrans-

ports, tajā skaitā operatīvais transports, izmantojams tikai dienesta, darba, amata pienākumu pildīšanai.    

Autotransporta lietošana darba vajadzībām ir tāda autotransporta lietošana, kas nepieciešama amatpersonas 

vai darbinieka darba pienākumu pildīšanai, nodrošinot publiskas personas vai publiskas   iestādes funkciju 

izpildi. No minētā likuma izriet, ka pašvaldības autotransports nevar tikt izmantots citiem mērķiem, kā vienīgi 

darba pienākumu un pašvaldības funkciju veikšanai. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs jau ir     

sodījis veselu virkni Latvijas pašvaldību amatpersonu par to, ka ir pieņemti lēmumi par maksas noteikšanu par 

pašvaldības autotransporta izmantošanu. Tā kā autotransporta iznomāšana faktiski ir uzskatāma par sava   

veida uzņēmējdarbību, tad ir jārēķinās, ka pašvaldībai, sniedzot šādu maksas pakalpojumu, var tikt ierobežota 

uzņēmējdarbība tās teritorijā. Pašvaldību radītie šķēršļi brīvas un godīgas konkurences attīstībai aizvien biežāk 

nonāk Konkurences padomes redzeslokā. Konkurences padome uzskata, ka pašvaldībām ir jābūt atbildīgām 

un jādarbojas saskaņā ar labas pārvaldības principiem, lai izvairītos no konkurences vides deformēšanas.   

Nodrošinot konkurences priekšrocības saviem uzņēmumiem, tiek nodarīts ne tikai būtisks kaitējums pašvaldī-

bas teritorijā strādājošiem uzņēmējiem, kam ilgtermiņā zūd vēlme ieguldīt līdzekļus attīstībai, bet arī iedzīvotā-

jiem, kam liegts iegādāties preces un pakalpojumus patiesas konkurences apstākļos. Konkurences padome ir  

atkārtoti aicinājusi pašvaldības izvērtēt to nepieciešamību iesaistīties komercdarbības aktivitātēs un novērst 

iespējamos konkurences kropļošanas riskus. 

Ja Jums  radīsies nepieciešamība kaut kur braukt un sava transporta nav, iesakām laikus griezties pie         

uzņēmējiem, kas nodarbojas ar šāda veida pakalpojumu sniegšanu (sludinājumi ir atrodami  laikrakstā        

Rēzeknes Vēstis). Atvainojamies par to, ka nespēsim palīdzēt, jo lai arī cik dažreiz neizprotami ir šie likumi,  

tomēr diemžēl neviens mums nav devis tiesības tos nepildīt. Tomēr gadījumā, ja Jūs esat viens, avīzes nav, 

nezināt, kā atrast transportu, bet tikt kaut kur vajag , droši zvaniet vai nu uz pagasta pārvaldi vai sociālajai  

darbiniecei, gan jau kopīgiem spēkiem izdomāsim, kā problēmu atrisināt. 
V. Runča 
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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 

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaiti  

 

 Saskaņā ar MK noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekoša-

nu un reģistrēšanu” 6.punktu Ozolmuižas ciema iedzīvotājiem, kuriem kanalizācijas sistēma nav pievienota  

pagasta centralizētajai kanalizācijas sistēmai turpmāk tiks veikta decentralizētās kanalizācijas sistēmas       

kontrole un uzraudzība. Lūgums nesatraukties, jo  : 

Tas skars tikai četras tieši Ozolmuižas ciema ģimenes (tās, kurām ir sausās tualetes) . 

Mūsu komunālās saimniecības pārzinis tuvākajā laikā apmeklēs šis ģimenes un  izskaidros kas un kā 

jādara. 

Ozolmuižas pagasta mežzinis ir Dainis Viļums (tel.29132745). 

Iecirkņa inspektors Edgars Mitrevičs : Lai sazinātos ar viņu jāzvana uz policiju (tel.64603580) vai  uz pagastu 

(tel.64640224), bet, ja kas steidzīgs, droši zvaniet 110. 

SIA ”Latvijas konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultante Ozolmuižas      

pagasta iedzīvotājiem ir Ilona Melne (mob.t.28625588,e-pasts : ilona.melne@llkc.lv) . Iedzīvotāji tiks pieņemti 

Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, 306. kabinetā katra mēneša 1. trešdienā plkst. 8:30 – 17:00. 

Informācija 

  Ir aizritējis vēl viens gads. Visa gada garumā bibliotēkas krājumu fonds tika papildināts ar jauniem    

iespieddarbiem, kā arī apkopotas un papildinātas ar jauniem materiāliem tematiskās mapes. No bibliotēkas 

fonda jūs varat uzzināt visu par gadskārtu un valsts svētkiem, gūt derīgus padomus: kā svinēt Lieldienas, kā 

pagatavot garšīgu maltīti, kādu pušķi dāvināt māmiņai, ko sēt un audzēt dārzā, kā kopt matus un seju un daudz 

ko citu. 

  Ir papildināts pirmskolas vecuma bērnu stūrītis ar zīmēšanas piederumiem, klucīšiem, plastilīnu un  

citiem. Laipni gaidīti bērni zīmēt, veidot, līmēt. 

 Kā katru gadu arī šogad tika sumināti 2018. gada labākie lasītāji. Starp  pieaugušajiem lasītājiem labākie bija: 

I. Ludborža, V. Kaupere, M. Afanasjeva, starp bērniem: V. Zute, K. Lagzdiņa, K. Lasinska, K. Rimša.  

Bibliotēka 

Z.Aļberhta  

Lieldienu zīmējumu izstādei savus mākslas darbus bērni var atnest uz bibliotēku līdz 12.04 ieskaitot. Lasīša-

nas veicināšanas konkursa 1-4kl. skolēniem “Pasaule ap mums” jautājumus var paņemt bibliotēkā no 01.04.  

 Maijā mēnesī bibliotēka būs slēgta sakarā ar vadītājas atvaļinājumu. 

9.marta pasākums Ozolmuižas sievietēm 

 9. martā Ozolmuižas Bērnu un jauniešu centrā tika rīkots skaists pasākums sievietēm, kura laikā bija 

iespējams izmantot make up meistares, frizieres un uzacu speciālistes pakalpojumus.  

Pasākumā netika ņemta samaksa par sniegtajiem pakalpojumiem. Vēlamies izteikt lielu paldies Ritai Vavilovai, 

kura parūpējās, lai katra dāma pasākuma noslēgumā būtu ar skaistu frizūru. Paldies arī Sendijai Caunei, kura, 

izmantojot diega tehniku, sakopa un izveidoja meitenēm skaistas uzacis. Priecājamies, ka pagastā dzīvo tik 

atsaucīgi cilvēki, kas atbalsta pasākumu idejas un par brīvu, neprasot nekādu samaksu sniedz savus  pakalpo-

jumus, lai citi cilvēki varētu justies aprūpēti un laimīgi. 

Pasākuma laikā, bija iespēja baudīt, kafiju, tēju un šampanieti, kā arī medus kūku, siera kūku un ķiršu desertu. 

Paldies katram, kas apmeklēja pasākumu.                                                                                                L.Bistrova 

V. Runča 

mailto:ilona.melne@llkc.lv

