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Sveiciens skolēniem un skolotājiem jaunajā mācību gadā 

 Ministru kabinetā  (MK) 12.augustā tika atbalstīti grozījumi MK noteikumos paredzot ap-

maksāt brīvpusdienas arī trešās klases skolēniem un vienlaikus paaugstinot vienam bērnam pare-

dzēto valsts budžeta dotāciju skolēnu brīvpusdienām no 1,14 eiro uz 1,42 eiro dienā. Līdz šim 

valsts brīvpusdienas saņēma pirmās un otrās klases skolēni, un no 2014.gada 1.septembra brīv-

pusdienas tiks nodrošinātas arī trešās klases skolēniem. 

Jau atkal pīlādži sārto 

un dzērves aizbēg no salnām. 

Bet mums vēl daudz jāsakārto, 

lai kāpt varam zinību kalnā. 

Skolēniem novēlam  zināšanām bagātu gadu, 

izglītības iestāžu darbiniekiem un vecākiem – 

sapratni un pacietību visa gada garumā. Lai 

jums veiksmīgs jaunais mācību gads. 

 29.augustā 13:00 pie Ozolmuižas kultūras nama, pulcējās bērni, lai kopā atvadītos no 

vasaras – spēlējot spēles, zīmējot un lēkājot uz batuta.  Īpaši tika gaidīti pirmklasnieki, kuri 

tika iepriecināti ar mazām dāvanām, kas viņiem noderēs uzsākot skolas gaitas.  

Pagasta pārvaldē ir iespējams saņemt dāvanas pirmklasniekiem: Samantai Arlauskaitei, 

Dmitrijam Ivanovam, Kristīnei Jakuškinai, Andrejam Kauperam, Agrim Korsakam, Romānam 

Kožemjakinam, Endijam Lucijanovam, Tomam  

Māliņam un Denisam Tarasovam. 

 Kultūras nama vadītāja 

Līga Bistrova un Bērnu un Jaunie-

šu centra vadītāja Kristīne Rimša  

portālā www.draugiem.lv ir izveido-

jušas Ozolmuižas pagasta lapu, 

kurā ir iespējams sekot līdzi jaunā-

kajiem kultūras notikumiem un 

jaunumiem pagastā. 

Informācija ņemta no www.e-klase.lv 

Atvadas vasarai 

Brīvpusdienas tiks piešķirtas arī 3. klases skolēniem 

Novada dienu ietvaros Ozolmuižas pagastā bija iespēja piedalīties dažā-

dos pasākumos. 13.jūlijā Kultūras namā bērni un jaunieši piedalījās Rok-

darbu darbnīcā, kurā tika apgleznoti stikla trauki. Savukārt 15.jūlijā pa-

gasta sporta laukumā bērniem līdz 10 gadiem, bija iespēja piedalīties 

sporta spēlēs un jautrās aktivitātēs. 17.jūlijā Ozolmuižas volejbola lauku-

mā norisinājās volejbola pēcpusdiena jauniešiem, kuras noslēgumā notika 

kopīga pasēdēšana un desiņu cepšana. Sagatavoja: L.Bistrova 

http://www.draugiem.lv/
http://www.e-klase.lv/


A K T U Ā L A I S  P A G A S T Ā  2 

Ozolmuižas dīķa labiekārtošanas darbi  

Pašlaik Ozolmuižas pagastā tiek īstenots Vides aizsar-

dzības fonda projekts ar nosaukumu „Pagasta dīķa pludmales 

ierīkošana un apkārtnes labiekārtošana”. Projekta kopējās 

izmaksas sastāda 4442.90 EUR, no kurām 4039,00 EUR ir 

Vides aizsardzības fonda finansējums un 403,90 EUR – Ozol-

muižas pagasta līdzfinansējums.  

Projekta rezultātā tiks: iztīrīts viens dīķa krasts un ierī-

kota droša pludmale, ierīkota pludmale arī maziem bērniem, 

ierīkots volejbola laukums, uzstādīta jauna laipa,  tualetes, 

slidkalniņš bērniem. 

Ozolmuižas pagasta pārvaldes skolēnu auto-

busa maršruta pārvietošanās laika  grafiks  

Sagatavoja: K.Rimša 

Par 3+ Ģimenes karti 

Latvijas Goda ģimenes apliecība “3 + Ģimenes karte” - jaunas 

iespējas daudzbērnu ģimenēm! 

Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte” ir 

valsts veidota atbalsta sistēma daudzbērnu ģimenēm, kas reizē 

kalpos arī kā apliecinošs dokuments tam, ka ģimenē aug trīs un 

vairāk bērni vecumā līdz astoņpadsmit gadiem. Šīs kartes 

īpašniekiem turpmāk būs iespēja saņemt atlaides, izmantojot 

pakalpojumus, kurus piedāvā valsts un privātie uzņēmumi Lat-

vijā. 

Pieteikuma veidlapa  atrodama www.godagimene.lv, sadaļā 

“Piesakies kartei”. 

Lai daudzbērnu ģimenēm būtu iespēja saņemt Latvijas goda 

ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karti”, interneta vietnē godagi-

mene.lv ir jāaizpilda kartes pieteikuma veidlapa, precīzi norādot 

lūgto informāciju par sevi un saviem bērniem, kā arī norādot 

pasta adresi, uz kuru karti nosūtīt.  

Ja ģimenei nav pieejas internetam, veidlapu iespējams aizpildīt 

pašvaldības bibliotēkās un citās vietās, izmantojot tur pieejamos 

bez maksas interneta pakalpojumus.  

Kartes saņemšana 

Kad izskatīti saņemtie ģimenes dati un pārbaudīta to atbilstība 

daudzbērnu ģimenes statisam, veidlapas aizpildītājs  saņems e-

pasta vēstuli vai īsziņu savā tālrunī ar informāciju, ka karte 30 

dienu laikā tiks izgatavota un nosūtīta pa pastu uz norādīto 

Informācija ņemta no www.godagimene.lv 

 

No 3.-9.novembrim 

Ozomuižas Kultūras na-

ma telpās būs iespējams 

apskatīt izstādi – „Uguns 

brīnums” 

Rīta reiss 

Ozolmuiža 7.05 

Ratinieku krust. 7.10 

Spundžāni 7.15 

Ratinieku krust. 7.20 

4.vidusskola 7.25 

Ģīmnāzija 7.35 

5.vidusskola 7.45 

Ozolmuiža 8.10 

Ciskādi 8.20 

Sakstagals 8.30 

Uļjanova 8.45 

Spundžāni 9.00 

Ozolmuiža 9.15 

Pēcpusdienas reiss 

Ozolmuiža 14.30 

5.vidusskola 15.00 

Ģimnāzija 15.10 

4.vidusskola 15.20 

Ozolmuiža 15.30 

Ciskādi 15.40 

Sakstagals 15.50 

Uļjanova 16.05 

Spundžāni 16.20 

Ozolmuiža 16.35 

Latvenergo arī šogad atbalsta Latvijas 

daudzbērnu ģimenes un dāvina tām elektrības dāva-

nu kartes 84,24 EUR apmērā norēķiniem par el-

ektrību. Elektrības dāvanu karti var saņemt ikviena 

Latvijā dzīvojošā ģimene, kurā ir 3 vai vairāk nepiln-

gadīgu bērnu vai aizbilstamo. Katrai ģimenei var tik 

piešķirta viena dāvanu karte. 

Dāvanu karte tiks attiecināta uz Jūsu 

norādīto līgumu. Tas nozīmē, ka Jums nebūs 

jāmaksā par elektrību, līdz tiks izlietots ar šo dāvanu 

karti apmaksātais elektrības patēriņš.  

Lai pieteiktos dāvanu kartei, Jums nav 

obligāti jābūt noslēgtam elektroenerģijas piegādes 

līgumam ar Latvenergo – dāvanu kartes summu var 

attiecināt arī uz līgumu par mājokli, kuru Jūsu ģi-

mene īrē, vai uz nama apsaimniekotāja līgumu.  

Pieteikties dāvanu kartei var līdz 

31.decembrim.  Pieteikties atbalsta 

saņemšanai, var aizpildot pieteikšanās formu 

www.e-latvenergo.lv vai klientu apkalpošanas 

centrā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88. 

Jūsu pieteikumu izskatīs un atbildi par 

atbalsta piešķiršanu sniegs ne vēlāk kā 20 dar-

ba dienu laikā.  

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm 

Informācija ņemta no www.latvenergo.lv 

 

Šī gada 11.oktobrī Ozolmuižas Kultūras namā notiks 

Rēzeknes novada turnīrs novusā gan sievietēm, 

gan vīriešiem. 

8.novembrī Ozolmuižas kultūras namā notiks Zem-

nieku balle. 

http://www.godagimene.lv/
https://pieteikuma-veidlapa.godagimene.lv/login
https://pieteikuma-veidlapa.godagimene.lv/login
https://mans.e-latvenergo.lv/lv/private/daudzbernu-gimenu-pieteiksanas-forma/
http://www.e-latvenergo.lv/


3 K U L T Ū R A  

Sagatavoja: K.Rimša 

 22.augustā Ozolmuižas pagastā tika rīkota orientēšanās, 

kurā piedalījās komandas no Čornajas, Kantinieku, Audriņu un Ozolaines pagas-

ta. Visām komandām bija jāatrod kontrolpunkti pēc kartes un fotogrāfijām, 

turklāt katrai komandai pie attiecīgā kontrolpunkta no ķermeņiem bija jāizvei-

do un janobildē noteikts burts. Visi kontrolpunkti viedoja vārdu - PIEDZĪVOJUMS. 

Trešo vietu skrējienā ieguva - komanda no Audriņiem, otro vietu - komanda no 

Ozolaines, bet pirmo vietu ieguva komanda no Kantiniekiem - Bubuči.  

Pēc orientēšanās sacensībām, tika rīkots sadraudzības vakars Hippiju stilā.  

Katrs pagasts sevi prezentēja mazā skečā - "KAS MĒS ESAM?". Vakara gaitā tika 

spēlētas spēles, dziedātas dziesmas, dejotas dejas un iegūti jauni draugi. 

Ozolmuižas pagasta janieši izsaka lielu pateicību visiem, kas ieradās! 

Ozolmuižā īstenots vēl viens jauniešu iniciatīvu projekts  „Būsim pazīstami” 

Pateicoties Rēzeknes novada izsludinātajam jauniešu iniciatīvu projektu konkursam, 8.augustā Ozolmuižas pa-

gastā tika realizēts projekts „Būsim pazīstami”, kura mērķis bija ar dažādu aktivitāšu un uzdevumu palīdzību atraisīt, 

iedrošināt jauniešus un ļaut atrast iespēju vai veidu kā iekļauties komandā, sabiedrībā, kā arī iepazīstināt kaimiņu pa-

gastu jauniešus ar Ozolmuižas pagasta skaistākajām vietām. 

 Šajā projektā piedalījās jaunieši no 4 Rēzeknes novada pagastiem: Maltas, Ilzeskalna, Dricāniem un Ozolmui-

žas. Projekta dalībnieki pulcējās Ozolmuižas pagasta Bērnu un jauniešu centrā, kur piedalījās dažādās iepazīšanās spē-

lēs, ar kuru starpniecību tuvāk iepazina viens otru. Tad devās uz dažādām Ozolmuižas pagasta ievērojamākajām vietām: 

gan pie Ozolmuižas pagasta podnieces Aigas „Podusētā”, kur dalībniekiem bija iespēja uzzināt par mālu, tā izstrādāju-

miem, kā arī izmēģināt izveidot gan piekariņus, gan dažnedažādus nieciņus piemiņai; gan z/s „Untumi”, kur apskatīja 

gan Boņuka parku, gan jaunos āra trenažierus, gan arī izbaudījām labo laiku jaukā vietā, spēlējot un aktīvi atpūšoties; 

gan Spriņģu pilskalnu, kurš atrodas arī Ozolmuižas pagasta teritorijā. Pāri aizaugušam laukam izbridām un uzkāpām 

pilskalnā, no kura pavērās skaists skats uz Rēzekni. Pārbaudījām, kurš var ātrāk uzskriet kalnā; un kā pēdējā pieturas 

vieta bija z/s „Kalēji”, kur izpeldējāmies dīķī un baudījām kopīgu maltīti. Šajā vietā visiem dalībniekiem tika doti pārbau-

dījumi komandā, un uzsvars tika likts uz to, lai lēmuma pieņemšanā piedalītos visi un uzklausītu visus. 

 Gribam pateikt paldies visiem dalībniekiem, kuri atsaucās un ieradās, atsevišķs paldies SIA „Podusētas” saim-

niecei Aigai, z/s „Untumi” un z/s „Kalēji” par iespēju paciemoties un izmantot dažādās atpūtas iespējas! 

Foto: A.Ūsāne 

Orientēšanās sacensības un sadraudzības vakars 

Sagatavoja: L.Bistrova 

Foto: A.ūsāne 

Ozolmuižas pagasta jaunieši 

24.augustā piedalījās OZO 

olimpiskajās spēles, kurās 

no 8 komandām  ieguva 

2.vietu, piedaloties dažādā-

kās aktivitātēs. 

Sagatavoja: L.Bistrova 
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Informāciju apkopoja un sagatavoja: L.Bistrova 
Mob.26189481,bistrovaliga@inbox.lv 

                                                                                             Pavairots:280 eks. 

1.Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pār-

valde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustāmo 

mantu –vieglo automašīnu AUDI A4, valsts reģistrācijas 

Nr. FV 4167,   nosacītā cena EUR 980,00 (deviņi simti 

astoņdesmit euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. 

2. Kustamās mantas raksturojums: 

2.1.Atrašanās vieta – Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, 

Rēzeknes novads; 

2.2.Automašīnas tehniskā specifikācija – izlaiduma gads  

1998, motora tips – benzīna,  motora tilpums – 1781 m³, 

nobraukums 166685. 

3.Sīkāka informācija un iesniegumi par atsavināmo man-

tu iesniedzami Ozolmuižas pagasta pārvaldē „Laimas”, 

Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, darba 

dienās no 03.09.2014. līdz 29.09.2014. darba laikā no 

plkst.8.00-12.00,  plkst.12.30-16.30. pie lietvedes, 

tālr.64640224,. Izsole notiks 30.09.2014. plkst.10.00, 

kontaktpersona Genādijs Varlamovs, tālr. 20214696. 

4.Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ozolmuižas pa-

gasta pārvaldē un elektroniski Rēzeknes novada pašval-

dības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv 

Par kustamās mantas – vieglās automašīnas AUDI A4 

pārdošanu izsolē 

Sagatavoja: Dz.Troška 

 Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.621 

„Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turē-

šanas vietām” http://likumi.lv/doc.php?id=259877 un Pārti-

kas un veterinārā dienesta (PVD) un Latvijas cūku audzētāju 

asociācijas 

izstrādātajām vadlīnijām mājas cūku turētājiem, kuri savā no-

vietnē tur un audzē mājas cūkas pašpatēriņam un kuru noviet-

nēs nobarojamo cūku skaits nepārsniedz 10, jāievēro sekojoši 

biodrošības pasākumi, lai nepieļautu Āfrikas cūku mēra izplatī-

šanos savā saimniecībā: 

ļas un klaiņojošiem dzīvniekiem;  

jiem; 

sona, kura kopj cūkas; 

– 

atsevišķām drēbēm, kuras uzvelk pirms iešanas kūtī un kuras pēc 

dzīvnieku kopšanas tiek pārvilktas; 

pārtikas atkritumus, kas satur meža vai mājas cūku gaļu un to 

subproduktus. 

Lai pasargātu savus dzīvniekus no saslimšanas ar infekcijas slimī-

bām un maksimāli samazinātu infekcijas slimību izplatīšanos apkār-

tējā teritorijā jāievēro sekojošais:  

zāli, termiski neapstrādātus kartupeļus, sevišķi, ja cūku novietne 

atrodas tuvu mežam vai ir iespējams, ka lauku, no kura pļaujot zāli, ir 

apmeklējušas meža cūkas; 

ar mežacūkām; 

ārstu! 

PVD aicina sekot līdzi cūku veselības stāvoklim un nekavējoties infor-

mēt veterinārārstu, ja cūkas izskatās neveselas vai ir nobeigušās! 

Dzīvnieku īpašniekam, lai pasargātu savus dzīvniekus no iespējamām 

saslimšanām, novietne jāuztur tīra un nepieciešamības gadījumā 

jāveic novietnes dezinfekcija, dezinsekcija un deratizācija. Mājas 

cūku turētājs iegādājas un nodrošina nepieciešamos līdzekļus minēto 

pasākumu veikšanai. 

Par biodrošības pasākumu ieviešanu atbildīgs ir dzīvnieku īpašnieks 

vai turētājs, par to nodrošināšanu pārbaudes laikā pārliecināsies 

Pārtikas un veterināro dienesta (PVD) inspektori. PVD atgādina mājas 

cūku turētājiem, ka dzīvniekiem jābūt reģistrētiem 

Lauksaimniecības datu centra (LDC) datu bāzē! Dzīvnieku saslimša-

nas gadījumā tas atvieglos slimības uzraudzību un kompensācijas 

saņemšanu! 

Informācija ņemta no www.rezeknesnovads.lv 

Aktuāla informācija — cūku audzētājiem un medniekiem 

 Lai noskaidrotu Rēzeknes novada iedzīvotāju 

viedokli par pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti 

novadā kopumā, Rēzeknes novada pašvaldība organizē 

iedzīvotāju aptauju. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti 

tikai apkopotā veidā, ievērojot personu datu konfidenci-

alitāti. Aptaujas rezultāti kalpos par pamatu pašvaldī-

bas darbības uzlabošanai turpmāk un tiks izmantoti 

novada plānošanas dokumentos. Aptaujas veikšana 

katram respondentam aizņems aptuveni 5 minūtes. 

Aicinām iedzīvotājus aktīvi izteikt savu viedokli, tādējādi 

līdzdarbojoties Rēzeknes novada dzīves vides kvalitātes 

kopējā uzlabošanā! 

Informācija ņemta no www.rezeknesnovads.lv 

Aicinām iedzīvotājus paust viedokli par dzīvi  

Rēzeknes novadā! 

http://likumi.lv/doc.php?id=259877

