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Ozolmuižas pagasta pārvalde novēl:  

 

Nākamajā gadā vēlam 365  

priecīgus rītus, 

zvaigžņu apmirdzētus vakarus; 

52 daudzsološas nedēļas; 

12 pārvērtību mēnešus 

un 4 lieliskus gadalaikus!  

                       Viens no Rēzeknes novada labākajiem uzņēmumiem - zirgu 
sēta “Untumi”   

 Zirgu sēta “Untumi” apmeklētājiem piedāvā izjādes gan sedlos, gan pajūgā, jāšanas 

sporta nodarbības, reitterapiju, kā arī atpūtu pie dabas. Tas ir viens no visvecākajiem un tradīci-

jām bagātākajiem tūrisma uzņēmumiem novadā. Saimniece Ligita Harčevska vienlaicīgi arī 

strādā Rēzeknes un Viļānu novada un Rēzeknes pilsētas Tūrisma informācijas centrā, bet    

saimniecībā ar zirgiem viņai palīdz kvalificēta trenere Diāna, darbu sastrēgumu gadījumā talkā 

nāk arī ģimenes locekļi – meita Maija ar draugu. 

 Trenere Diāna iepazīstina ar Salliju, kura esot gan zirgu sētas zvaigzne, gan fotomode-

le, uz viņas labprāt fotografējoties līgavas. Tas ir Latvijas šķirnes zirgs, kas var vest gan 150 kg 

smagu jātnieku, gan pusotru gadu vecu bērniņu. Jāšanu ar Salliju izmēģināja arī drosmīgākie 

komisijas locekļu – Jānis Kuzminskis un Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītājs Voldemārs  

Vabals. 

 Pakalpojumi, ko piedāvā z/s “Untumi”, pārsvarā ir saistīti ar zirgiem, trenējas un     

vizinās gan bērni, gan pieaugušie. Pieprasīts pakalpojums ir reitterapija – rehabilitācija ar zirgu. 

“Zirgs iedarbojas uz cilvēka organismu pirmkārt ar savu soļu ritmu, jo ir pierādīts, ka zirga soļu 

ritms ir identisks cilvēka soļu ritmam. Šūnu zemapziņas līmenī iekustina organisma dzīvībai 

svarīgas lietas. Strādājām ar cilvēkiem ratiņkrēslos, tāpēc ir uzbūvēta estakāde, lai varētu uz-

celt zirga mugurā. Maziem bērniem šo uzlabojuma efektu ļoti labi redz, it sevišķi tiem, kuriem ir 

bijušas kādas dzemdību traumas, nerunā, traucētas kustības, netur galviņu, u.c. tad pēc 8-10 

nodarbībām var ļoti labi redzēt uzlabojumu. Zirgs ir tas, kas instinktīvā līmenī liek organismam 

darboties, uzlabo līdzsvaru,” stāsta Ligita. Saimniecībā ir uzbūvēts piknika namiņš ar kamīnu, 

kur var atpūsties vecāki, kamēr bērni trenējas vai vizinās, kā arī svinēt dažādus svētkus. Vasa-

rās interesants pasākums ir stārķu ligzdas vērošana caur kameru, televizorā. 

Vasarās “Untumus” iecienījuši kāzinieki, bet nedēļas nogalēs te nereti iegriežas tūristu grupas. 

“Pie mums pavizināties var visi, kuri grib, gan mazi, gan lieli, gan pamīļot, pabarot, pabužināt 

zirgu un gūt jaunas emocijas. “ 

Ligitas sapnis ir uzbūvēt manēžu, lai ar zirgiem varētu trenēties arī ziemas sezonā. 

Informācija un foto ņemta no  www.rezeknesnovads.lv 
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Salavecītis Ozolmuižas kultūras namā 

Sagatavoja: K.Rimša 

 25.decembrī  Ozolmuižas kultūras namu apmeklēja Salavecis, 

sniegbaltīte un Smurfi, kas bija ieradušos no Lapzemes, lai bērnu acīs 

un sirsniņās radītu prieku. Bērni Salavecīti sagaidīja tērpušies dažādās 

maskās, bija gan zaķi, kaķi, princeses un arī supervaroņi. Pasākuma 

laikā bērni devās jautrās rotaļās kopā ar Smurfikiem. Pēc aktīvām    

nodarbēm, katrs saņēma arī konfekšu paku, bet pirms tam Salavecis 

uzklausīja pantiņus, ko bija sagatavojuši bērni. 

 Ziemassvētki ir laiks, kad uz mājām tiek nesta egle, 

bērni gaida salavecīti, raksta tam vēstules ar gaidāmajām 

dāvanām. Bet papildus šiem ikdienas darbiem Ozolmuižas 

Bērnu un jauniešu centrā pulcējās jaunieši, lai ceptu        

piparkūkas. Katrs spēja iejusties mākslinieka lomā, nosāku-

ma veidojot mīklu, bet vēlāk arī rotājot savu piparkūku.  

 Rezultātā, kopīgiem spēkiem tika izceptas           

dažādākās piparkūkas, kas vēlāk tika baudītas kopā ar tēju. 

Piparkūku cepšana 

Informāciju un foto sagatavoja: L.Bistrova 

Jaungada pasākums jauniešiem   „Apkārt zemeslodei” 

Pagājušā gada izskaņā 28.decembrī Maltas Bērnu un 

jauniešu centrs aicināja visus Rēzeknes novada jauniešu centrus 

uz jaungada pasākumu jauniešiem „Apkārt zemeslodei”. Katram 

bija jāsagatavo priekšnesumu attiecīgi raksturīgu tai valstij, ko   

pārstāv, un jāpastāsta kā tur svin Ziemassvētkus.  

Arī Ozolmuižas pagasta jaunieši apmeklēja šo pasākumu, 

izvērtās ļoti jautrs, tika spēlētas dažādas spēles, tika dejots un 

dziedāts. Apmainījāmies ar dāvanām, ko paši jaunieši bija sagata-

vojuši citam jauniešu centram. Par spīti tam, ka ārā laiks             

neliecināja par to, ka ir pienākusi ziema, svētku garastāvoklis mūs 

pavadīja visu vakaru. 

Aizvadītais gads kultūras dzīvē ir bijis ļoti 

radošs un aktīvs. Gada laikā tika īstenoti vairāki 

pasākumi, gan tradicionālie gan arī jauni,        

piemēram, Duraka turnīrs, sadraudzības         

pasākums ar Verēmu  jauniešiem līdz 14        

gadiem, Helovīna vakars u.c. Pagasta jaunieši 

aktīvi piedalījās arī novada pasākumos,          

Jaunatnes dienā, kas tika rīkota Ozolainē,       

Feimaņu volejbola turnīrā, Rogovkas, Verēmu 

nometnēs,  Vara talantā, Mans Akords un dau-

dzos citos pasākumos. Vēlamies izteikt pateicību 

pagasta aktīvākajiem iedzīvotājiem, kā arī        

aicinām līdzdarboties pārējos jauniešus. Nebai-

dieties piedāvāt savas idejas vai ieteikumus. 

Vēlamies uzsvērt, ka 2015.gadā ir audzis 

arī pasākumu apmeklētāju skaits. Cerēsim, ka 

jaunais 2016.gads nesīs aizvien jaunas ieceres 

un idejas kā Jūs pārsteigt pasākumu laikā, lai 

apmeklējuma skaits turpinātu augt. 

2015.gads  9.janvārī, plkst. 10.00 Ozolmuižas KN 

iedzīvotāju novusa turnīrs. Turnīra uzvarētājus 

gaida vērtīgas balvas. 



K U L T Ū R A  

Aktīvākais pagasts Rēzeknes novadā.      

Bibliotēka 

Informācija ņemta no  www.rezeknesnovads.lv 

Informāciju un foto sagatavoja: Z.Aļberhta 

 Lai veicinātu jauniešu līdzdalību savu interešu un ideju realizēšanā, kā arī popularizētu lietderīgu brīvā laika pava-

dīšanu un neformālo izglītību, 2015. gada nogalē Rēzeknes novada Izglītības pārvalde nu jau ceturto gadu pēc kārtas or-

ganizēja konkursu, kurā noskaidroja jauniešu jomā aktīvāko pagastu. 

 Konkursā tika saņemti vienpadsmit pieteikumi. Izvērtējot jauniešu organizētos pasākumus pagastos, kā arī to, cik 

aktīvi jaunieši piedalījušies Rēzeknes novada un kaimiņu novadu rīkotajos konkursos, kā arī starptautiskajos projektos, 

par Gada aktīvāko pagastu Izglītības pārvalde atzinusi Feimaņu pagastu ar jauniešu iniciatīvu centra “Kastanis” jaunie-

šiem, godpilno 2. vietu saņēma Nautrēnu pagasts ar Rogovkas Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra aktīvistiem, 

savukārt 3. vietā ierindojās Ozolmuižas pagasts ar Bērnu un jauniešu centra jauniešiem. 

 Feimaņu pagasta jauniešiem kā balva par uzvaru tiks dota iespēja iepazīties ar Eiropas Parlamentu un Briseles 

interesantākajām vietām. 2. vietas ieguvēji varēs apmeklēt Latvijas Republikas Saeimu un kino vai akvaparku Rīgā, savu-

kārt 3. vietas ieguvējiem būs iespēja iepazīties ar Rēzeknes novada pašvaldības darbu un atpūtas kompleksa „Bāka” pie-

dāvātajām izklaidēm. Savukārt Bērzgales, Sakstagala, Gaigalavas, Ilzeskalna, Pušas, Dricānu, Audriņu un Maltas pagasta 

jaunieši par aktīvu darbību 2015. gadā varēs iegādāties inventāru 50 eiro vērtībā katram pagastam dažādu jauniešu akti-

vitāšu īstenošanai. 

 Kopumā izvērtējot iepriekšējā gada jaunatnes jomas aktivitātes Rēzeknes novadā, var droši secināt, ka visi ie-

priekš minētie pagasti un to jaunatnes koordinatori ir aktīvi un cītīgi darbojušies, lai vietējiem jauniešiem būtu pieejams ne 

tikai sporta inventārs un materiālā bāze savu talantu izkopšanai, bet arī, lai tie savā brīvajā laikā varētu apgūt jaunas ie-

maņas, kas ļautu tiem attīstīt radošumu un realizēt pat vistrakākās idejas! 

 Ir aizritējis vēl viens gads. Bibliotēkai tas kopumā 

vērtējams kā apmierinošs. Jaunu grāmatu un periodikas 

iegādei 2015.g. tika izlietoti 1489,58 €. Tika iegādātas 

jaunas mēbeles bērnu un pusaudžu stūrīša ierīkošanai  

(kastes pirmskolas vecuma bērnu grāmatām, skapītis 

rotaļlietām, sēžam maisi) un plaukts iespieddarbu      

izstādēm. 

 Visa gada garumā tika rīkotas dažādas izstādes un     

tematiskie pasākumi. Diemžēl apmeklējums ir ļoti vājš, 

tāpēc aicinām pagasta iedzīvotājiem būt atsaucīgākiem 

un apmeklēt ne tikai bibliotēku, bet arī tās pasākumus. 
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Informāciju apkopoja un sagatavoja: L.Bistrova 
Mob.29121139,bistrovaliga@inbox.lv 

                                                            Pavairots:280 eks. 

2016. gadā tiks reorganizēts pagasta pārvalžu zemes lietu speciālistu darbs 

         Esiet aktīvi un iesaistieties Ozolmuižas pagasta kultūras dzīvē. Droši    

piedāvājiet savas idejas un priekšlikumus, visi tiks uzklausīti. Ierosinājumu  

gadījumā zvaniet - 29121139 ( L īga Bistrova )  

 14.janvārī Ozolmuižas Kultūras namā notiks ikgadējā 

“Pensionāru pēcpusdiena”. Tiksimies plkst. 15.00, līdzi ņemiet labu ga-

rastāvokli un groziņus. Īpaši gaidām jubilārus, kuriem apritējuši 70, 80, 

90 un 95 gadi. Tiks sumināti jubilāri, kuriem dzimšanas dienas ir no 

1.jūlija līdz 31.decembrim. 

 Rēzeknes novada domes 17. decembra sēdē nolemts reorganizēt zemes lietu speciālistu darbu Rēzeknes  

novada pašvaldībā un ar 2016. gada 1. janvāri izveidot jaunu Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas           

struktūrvienību – Zemes pārvaldības dienestu. 

 Kā pastāstīja Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška, šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā 

faktu, ka zemes reforma novadā ir pabeigta, kā arī izvērtējot esošo pagasta pārvalžu zemes lietu speciālistu darba    

apjomus, efektivitāti un lietderību. “Šādas reorganizācijas nepieciešamība bija izveidot efektīvi darbojošos struktūru, 

nepalielinot pašvaldības kopējo atlīdzības fondu. Turpmāk zemes lietu speciālisti vairs nebūs pagastu pārvalžu amatu 

sarakstos, bet gan kā Zemes pārvaldības dienesta darbinieki, līdzīgi kā šobrīd tas jau ir ar sociālajiem darbiniekiem, kuri 

strādā uz vietas pagastā, bet ir tiešā Sociālā dienesta, nevis pagasta pārvaldes pakļautībā,” skaidro Jānis Troška.     

Lielākā daļa esošo zemes lietu speciālistu darbu turpinās jaunajā struktūrvienībā, daļa darbinieku tiks pārcelti no esoša-

jām administrācijas nodaļām, bet daļa esošo darbinieku amatu zaudēs. Zemes lietu speciālistu atlase notiks janvārī, 

iekšējā konkursa ietvaros un pārsvarā būs viens speciālists uz diviem pagastiem. 

 Jaunās struktūrvienības kompetencē būs arī nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana, kas ir ļoti cieši    

saistīta ar zemes lietām. Pašvaldības izpilddirektors uzsver: “Iedzīvotājiem šīs izmaiņas nekādā gadījumā netraucēs 

saņemt visus ar zemes ierīcību un nomu saistītos pakalpojumus pagastos, tieši otrādi – pieaugs šo pakalpojumu      

kvalitāte. Iedzīvotājiem uz novada centru lieku reizi nebūs jādodas un nekādi papildus izdevumi neradīsies.” 

Informācija ņemta no  www.rezeknesnovads.lv 

Pensionāru balle 

 Bērnu un jauniešu centrs sadarbojoties ar Kultūras namu šī  gada 

sākumā plāno uzsākt informācijas ieguvi par Ozolmuižas vēsturi. Tādēļ 

lūdzam iedzīvotājus būt atsaucīgiem jo līdzšinējā informācija ir ļoti skopa. 

Ja Jums ir pieejama kāda vērtīga informācija, atmiņu stāsti vai              

fotogrāfijas, dodiet ziņu, zvanot pa talr. 26466734 (K.Rimša),                

talr. 29121139 (L. Bistrova). Droši varat apmeklēt Bērnu un jauniešu   

centru vai arī Kultūras namu, lai dalītos ar sev pieejamo informāciju. Ja 

Jums ir grūtības atbraukt, dodiet ziņu, kopīgiem spēkiem centīsimies    

atrisināt radušos problēmu. 


