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20. augustā Ozolmuižas kultūras namā plkst. 

2000  tiks rīkota „Izlaidumnieku balle”, par 

jautru mūziku parūpēsies muzikanti—brāļi 

Štekeļi, ikviens tiek mīļi gaidīts izdancoties, jo 

īpaši tiek gaidīti 2016. gada Ozolmuižas pa-

gasta absolventi, kuri ir beiguši pamatskolu, 

vidusskolu, augstskolu, tehnikumu utt. un 

kuriem ir jāpiesakās pa tālr. 27774131, kā 

arī ir iespējama galdiņu rezervācija. Ieejas 

maksa  1 EUR, ieeja absolventiem un ar ielū-

gumiem bez maksas. 

31. augustā , plkst. 1300 pie Ozolmuižas kultūras 

nama notiks jautrs pasākums „Atvadas vasarai”, 

tiek aicināti visi Ozolmuižas pagasta  mazākie 

iedzīvotāji un jo īpaši pirmklasnieki! Būsiet mīļi 

gaidīti, lai visi kopā aizvadītu vasaru, spēlējot 

dažādas spēles! 

Ozolmuižā notika projekts 

“Pārgājiens – misija” 

27.-28. jūlijā Ozolmuižas pagasta Bēr-

nu un jauniešu centrā notika jaunatnes 

iniciatīvu projekta “Pārgājiens - misija”, 

kurā piedalījās jaunieši no Maltas, Griš-

kānu un Ozolmuižas pagastiem. Pro-

jekts ilga 2 dienas, pirmajā dienā dalīb-

nieki sabrauca, pulcējās Ozolmuižas 

Bērnu un jauniešu centra telpās. Tika 

izspēlētas iepazīšanās un komandu 

spēles, kas palīdzēja jauniešiem sa-

draudzēties savā starpā, radīja brīvāku 

gaisotni un iesildīja. Spēles bija vērstas 

gan uz tuvāku savstarpēju iepazīšanu, gan uz citādāku domāša-

nu. Tad, kad visi jau bija aktīvi padarbojušies, visi tika sadalīti 3 

grupās, kurām tika iedoti konverti ar uzdevumiem. Un tad visi 

devās pārgājienā – misijā. Pārgājiena laikā, veicot visus uzdevu-

mus, tos bija jāuzfilmē un jānofotografē, jo otrajā dienā bija 

jāveido neliela filma par pārgājienu gaitu. Pārējā laikā jaunieši 

spēlēja dažādas spēles un iepazina viens otru.  

Klinta: 

“Pateicoties šim projektam vairāk iepazinām 

ne tikai citu pagastu jauniešu, bet arī Ozolmui-

žas vēsturi un cilvēkus, pildot “pārgājiens - 

misija” uzdevumus. Ieguvām jaunus draugus, 

ar kuriem līdz pat 3.00 spēlējām “Mafiju”. 

Pirms došanās pārgājienā “lauzām ledu”, lai 

savā komandā ar, vēl neiepazītiem, jauniešiem 

nejustos neveikli vai neērti, pildot pārgājiena 

uzdevumus, piemēram, filmējot kāzu ceremoni-

ju mežā. Bijām spiesti izkāpt no savas komfor-

ta zonas, uzsākt sarunu ar mazpazīstamiem 

cilvēkiem, uzzināt viņu māju vai dzimtas vārda 

rašanās vēsturi.” 

Elga: 

“Pārgājiens - misija” man ļoti patika. Šajā pār-

gājienā man bija iespēja iepazīt citus jauniešus, 

pakontaktēties ar viņiem un doties kopīgā pār-

gājienā pa Ozolmuižas pagastu. Man liekas, ka 

jauniešiem ļoti patika, jo viņi uzzināja daudz 

vairāk par Ozolmuižas pagastu, kā arī par tā 

jauniešiem un cilvēkiem. Manuprāt, šis projekts 

satuvināja mūs visus!” 

Jaunieši par projektu: 

Sagatavoja: K. Rimša 
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Par apkārtnes sakopšanu 

Aicinājums daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem pašiem sakopt 

apkārtni pie novietotajiem atkritumu konteineriem un neļaujiet 

bērniem iznest atkritumus, jo tie vēl nevar aizsniegt un kārtīgi 

izmest tos konteinerā, jo nereti  Jūsu atkritumu maisiņi tiek no-

likti blakus konteineriem , dzīvnieki šos maisiņus saplēš un atkri-

tumi mētājas pa visu apkārtni. Rezultātā šo piemēsloto teritoriju 

uzkopj algoto pagaidu sabiedrisko darbu veicēji. Ja redzat ka 

konteineri ir jau pilni, tad labāk savus atkritumu maisus uzglabā-

jiet pagrabā līdz otrdienas vakaram un tikai pašā vakarā lieciet 

konteinerā. Vēl atgādinu, ka šajos konteineros drīkst atrasties tikai sadzīves atkritumi, bet tur  ļoti 

bieži ir redzami celtniecības materiāli. Lai atbrīvotos no vecajām mēbelēm, linoleja, ķieģeļiem utt. ir 

nepieciešams individuāli izsaukt atkritumu savācēju un pašiem vien par šo pakalpojumu samaksāt. 

Nevediet šāda veida atkritumus uz citiem iedzīvotājiem vai pagasta pārvaldei piederošo zemi, jo  tik 

un tā pašiem vien vajadzēs visu atkal savākt. Vienmēr kārtīgi ir pie māju “Centrs” un “Pienenes” 

atkritumu konteineriem. Malači.  

Par atkritumu izvešanu Jūs maksājiet tikai SIA ALAAS, pagastam netiek maksāts neviens cents. 

Pagasta pārvalde ir kā starpnieks, kas no Jums par šo pakalpojumu savāc naudu un pārsūta pakal-

pojuma sniedzēja firmai. Ņemiet piemēru arī no pārējiem pagasta iedzīvotājiem, kuriem pašiem 

individuāli ir noslēgti līgumi ar SIA ALAAS par atkritumu izvešanu un kuri dzīvo individuālajās mājās, 

jo viņi neprasa palīgā nevienu no algoto pagaidu sabiedrisko darbu veicējiem, bet teritoriju ap sa-

viem uzstādītajiem atkritumu konteineriem sakopj ar saviem spēkiem. Mācīsimies 

savākt aiz sevis paši. 

Par ceļa virsmas seguma nomaiņu uz Lielo 

Garanču ceļa 

Diemžēl Lielo Garanču ceļa virsmas seguma nomaiņas plānotie darbi aizka-

vējas, jo, pēc projektētāja teiktā, esot grūtības ar šo veicamo darbu projek-

ta saskaņošanu tieši ar iedzīvotājiem, kuru īpašumi robežojas ar šī ceļa 

malu. Esiet atsaucīgāki , jo tas viss ir Jūsu interesēs. Cerēsim, ka septembrī 

izdosies šos ieplānotos darbus īstenot. Vēl pie Lielo Garanču kapsētas 

drīzumā tiks uzstādīta arī koplietošanas tualete. 

Par sajūtu takas un 

lapenes uzstādīšanu 

parkā 

Ieplānotie darbi Ozolmuižas parkā (sajūtu 

takas izveide, lapenes un tualetes uzstādī-

šana) aizkavējās sakarā ar to, ka pēc būv-

niecības noteikumiem arī šādiem darbiem 

ir vajadzīgs tehniskais projekts, bet projek-

tētāji ir ļoti noslogoti un tikai uz doto mo-

mentu pabeidza mūsu pasūtītos darbus. 

Cerēsim, ka tālāk ies raitāk, jo firma, kas 

veiks šos darbus ir apzināta.  

Jauns pagasta darbinieks 

Sakarā ar mūsu kultūras nama vadītājas aiziešanu  atvaļinājumā uz 

garāku periodu, viņas amata pienākumus uzsāka pildīt mūsu pagasta 

jauniete Sendija Caune. Novēlēsim viņai veiksmi darbā un būsim atsau-

cīgi , apmeklēsim visus organizētos pasākumus. 

AKTUĀLĀKAIS  PAGASTĀ 

Šogad pavasarī tika izsludināts kārtējais jaunatnes inventāra projektu 

konkurss, kurā pieteikumu sagatavoja un iesniedza arī Bērnu un jaunie-

šu centrs ar nosaukumu “Basketbola un futbola inventāra iegāde un 

laukuma uzlabošana”. Projekta ietvaros tika iegādāts basketbola vai-

rogs un stīpa, futbola vārtu tīkli, futbola un basketbola bumbas. Drīzu-

mā basketbola jaunais vairogs tiks uzstādīts Ozolmuižas sporta lauku-

mā vecā vairoga vietā. 

JAUNIEŠU INVENTĀRA PROJEKTS 

Sagatavoja:  V. Runča 

Sagatavoja:  V. Runča 

Sagatavoja:  V. Runča 

Sagatavoja:  V. Runča 

Sagatavoja:  K. Rimša 



K U L T Ū R A  

Sestdien, 16. jūlijā Ozolmuižas sporta laukumā norisinājās ikgadējie sporta svētki, kuros pulcējās iedzī-

votāji no Rēzeknes un dažādiem Rēzeknes novada pagastiem, tādiem kā Feimaņi, Vērēmi, Ilzeskalns, 

Bērzgale, Sakstagals, Makašāni u.c. Gan lielajiem gan mazajiem čempioniem bija iespēja piedalīties 

tradicionālajos un netradicionālajos sporta veidos, kur tie cīnījās par diplomiem, medaļām, kausiem, un 

citām balvām, vienas no tām bija krūzītes un mugursomas ar apdruku, kurās bija attēlota Ozolmuižas 

sporta svētku simbolika. Ikviens varēja pārbaudīt savus spēkus un piemeklēt vispiemērotāko sporta 

disciplīnu savai fiziskajai sagatavotībai. 

Šogad dalībnieku iecienītākie sporta veidi bija volejbols, kur pieteicās 12 komandas jeb 48 dalībnieki un 

futbols, kurā startēja 7 komandas un aptuveni 42 dalībnieki, šogad kā jauninājums tika ieviests strīt-

bols, kurš arī guva lielu popularitāti, jo bija pieteikušās 9 komandas. 

Godalgotās vietas volejbolā ieguva: 1. vietu "Feimaņi", 2. vietu "BB Makašāni", 3. vietu "Bērzgale", futbo-

lā: 1. vieta iegūta komandai "FC Sondori", 2. vieta "Feimaņi", 3. vieta "Muiža", strītbolā: 1. vieta "Feimaņi", 

2. vieta "FK Sada", 3. vieta "Red Bulls". 

Tikmēr sporta spēļu apmeklētāji pārbaudīja savus spēkus individuālajos pārbaudījumos - šautriņu meša-

nā, kurā piedalījās vislielākais dalībnieku skaits - 96 dalībnieki, basketbola soda metienos, florbola me-

tienos, dažādās izturības sacensībās, bumbas žonglēšanā, šaušanā ar pneimatisko šauteni, kā arī koka 

zivju makšķerēšanā. Kā vienus no interesantākajiem sporta veidiem dalībnieki atzina dubļu cīņas un 

stafeti, kas iekļāva šļūkšanu pa slapju plēvi, slēpošanu smagos kažokos u.t.t. un slapjo metienu, kur divi 

dalībnieki viens otram meta balonu, kas bija piepildīts ar ūdeni, pēc katra metiena atkāpjoties soli atpa-

kaļ, uzvarēja pāris, kurš spējā visilgāk saglabāt balonu nesaplēstu. 

Paralēli sacensībām pašiem mazākajiem dalībniekiem bija iespēja izlēkāties piepūšamajās atrakcijās un 

batutā. Īpašu prieku tiem sagādāja braukšana ar velokartiem un iespēja tikt pie skaista hennas zīmēju-

ma uz rokām. 

Ozolmuižas pagasta pārvalde pateicas sporta spēļu galvenajam tiesnesim - Aldim Ciukmacim Rēzeknes 

novada sporta skolas direktoram, volejbola tiesnesim Oskaram Krukovskim, visiem brīvprātīgajiem un 

aktīvākajiem novadu jauniešiem un Rēzeknes iedzīvotājiem, kas piedalījās sporta svētku organizēšanā 

un norisē- Sandai Goršanovai, Jurim Bistrovam, Viktorijai Gudelei, Velgai Lācei, Laurim Gadzānam, Annai 

Ūsānei, Uļjanai Terentjevai, Aleksandram Abajevam, Aigaram Abajevam, Līgai Novikai, Lāsmai Novikai, 

Valērijam Rogožinam, Elgai Novikai, Diānai Līpurei, Sanitai Abajevai, Santai Springai, Evijai Vidiņai un 

Klintai Runčai, paldies arī Jevgēnijam Vavilovam un Vladimiram Vavilovam, kuri sarūpēja nepieciešamo 

inventāru.  

SPORTA  SVĒTKI OZOLMUIŽĀ  

Saulainā vasaras dienā, Ozolmuižas kultūras namā, tika rīkota ikgadējā 

pensionāru balle.  Pasākuma laikā pensionārus priecēja Katrīna un 

Dzintars, kas uzstājas ar sporta deju priekšnesumiem.  Pagasta vietējā 

pašdarbniece Uļjana priecēja pensionārus ar muzikālu priekšnesumu, 

bet par jautrām aktivitātēm rūpējās kultūras nama vadītāja, iesaistot 

pensionārus spēlēs. Par jautru muzikālo pavadījumu un jautriem dejas 

soļiem gādāja Valērijs Jefremovs.  

 Kā jau katru gadu, arī šogad tika sveikti pagastā dzīvojušie 

jubilāri – Elvīra Kaša un Aleksandrs Smaļicks, kuri šogad svin 70. gadu 

jubileju, kā arī Strode Leontīne, kas svin 80 gadu jubileju un Ančevska 

Albīne, kura šogad svin 70.jubileju. 

PENSIONĀRU BALLE 

Jūnija sākumā pie kultūras nama bija dzirdamas bērnu čalas un smiekli, tas 

varēja liecināt tikai par to, ka tiek svinēti bērnības svētki. Pēcpusdienā pa-

gasta piecgadnieki un krustvecāki kopā ar radiem, un draugiem pulcējās 

kultūras nama zālē, kur viņus sagaidīja īpaši viesi. Lielos piecgadniekus bija 

ieradies apsveikt burvju taurenis, kas visus aicināja burbuļu dejā. No Bārbiju 

karaļvalsts atbrauca burvju feja, kas priecēja bērnus ar skaistu dziesmu un 

atraktīvu spēli, kurā katrs pasākuma apmeklētājs varēja izkustēties. Kovboj 

meitene bija pēdējais ciemiņš, kas negaidot ierikšoja zālē un aicināja piec-

gadniekus izmēģināt kovboja trikus. Ar sirsnīgu dziesmu bērnus sveica arī 

Elīza Poiša, kas gandrīz katrā pasākumā spēj pārsteigt, izpildot kādu kompo-

zīciju vai dziedot. Krustvecākiem bija svarīgs uzdevums – izšūpot savus 

krustbērnus. Pēc šūpošanās visi devās ārpus kultūra nama telpām, lai atbal-

stītu piecgadniekus, kas lielajā pasaulē palaida hēlija balonus, simbolizējot 

savus sapņus. 

Bērnus sagaidīja arī šķēršļu josla, kas bija jāpārvar, lai nonāktu 

pie nākamā kontrolpunkta. Par jautrām emocijām un bezspēku 

kājās parūpējās batuts, mazie izbraukājās ar velokartiem. Bet 

atpūsties izdevās laivā, kur katru no piecgadniekiem izvizināja 

pagasta mazajā dīķī. 

Pasākuma noslēguma piecgadniekus gaidīja svētku galds, ko 

bija sarūpējuši pasākuma brīnumainie viesi. Vēlamies izteikt 

pateicību Domenika Careva vecākiem, kas sarūpēja ļoti gardas 

BĒRNĪBAS SVĒTKI 
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Sagatavoja:  S. Caune 

Sagatavoja:  L. Bistrova

Sagatavoja:  L. Bistrova 
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08.—12.08 fotogrāfiju izstāde bibliotēkā „Ozolmuižas 

pagasta aktivitātes”; 

16.—22.08 izstāde bibliotēkā „Rudentiņš bagāts vīrs,  

Daudz tu mums dāvināji...”; 

20.08 plkst. 2000 absolventu balle Ozolmuižas KN; 

22.-26.08 zīmējumu izstāde bibliotēkā „Sēņu laiks”; 

24.08 plkst. 1000 izstāde– degustācija bibliotēkā „Ko 

liksim burkā?”; 

31.08. plkst. 1300 pasākums bērniem pie Ozolmuižas 

KN „Atvadas vasarai”; 

01.-07.09—izstāde Zinību dienai bibliotēkā „Sauc 

skolas zvans”; 

07.09 plkst. 1500 dzejas pasākums bibliotēkā „Dzejas 

dienas”; 

19.-23.09 izstāde bibliotēkā „Rudens veltes”; 

23.09 plkst. 1400 tematiskais pasākums „Ko tu lasīji 

vasarā?”; 

26.-30.09 izstāde bibliotēkā „Jaunākā literatūra”; 

24.09. novusa turnīrs Ozolmuižas KN. 

PASĀKUMI 

Kādā 9.jūnija vakarā pie Ozolmuižas 
jauniešiem ciemojās Griškānu jaunieši 
“JOLO”– jaunais jaunatnes lietu speciālists 
Igors Isupovs kopā un jauniešiem. Tā kā Griš-
kānu jaunieši ir jaunpienācēji Rēzeknes novada 
jauniešu “saimē”, mums bija īpaši interesanti 
iepazīt jaunas sejas un cilvēkus. Tika spēlētas 
spēles, kas ļāva mums iepazīt vienam otru tu-
vāk. Vakara noslēgumā kurinājām ugunskuru, 
cepām desiņas un dalījāmies ar savām domām, 
plāniem un spilgtākajiem dzīves notikumiem, 
un vienkārši labi pavadījām laiku ko-

17. jūnija aktīvākie un sportiskākie Ozolmuižas jaunieši kopā ar 
citiem Rēzeknes novada jauniešiem pulcējās Kaunatas pagasta atpūtas un 
sporta bāzē “Jaunais dinamietis”, kur tika aizvadīta nu jau sestā Rēzeknes 
novada Jaunatnes diena. Jaunatnes dienas aktivitāšu programmas pamatā 
bija sporta spēles, kurās kopā piedalījās 14 jauniešu komandas, pārstāvot 
Ozolmuižas, Sakstagala, Ilzeskalna, Feimaņu, Maltas, Kaunatas, Strūžānu, 
Nautrēnu, Bērzgales, Audriņu, Vērēmu un Ozolaines pagastus. Visas dienas 
garumā jauniešu komandas pārbaudīja savus un pretinieku komandas spē-
kus volejbolā, pludmales futbolā, tautas bumbā, virves vilkšanā, kā arī īpašā 
spēka uzdevumā, kurā trijos pārbaudījumos tika pārbaudīts komandas gars 
un izturība – jaunieši veica pietupienus turot rokās komandas dalībnieces, 
visi kopīgi pārbaudīja savus spēkus plankingā, kā arī komandas dalībnieces 
uzrādīja savus labākos rezultātus atspiežoties. Un tieši šajā disciplīnā, kuras 
nosaukums bija “Rādi musīšus” Ozolmuižas komanda izcīnīja godalgoto 
1.vietu! 

Pagājušā gada izskaņā Ozolmuižas jaunieši piedalī-
jās video konkursā, kurā ieguva 3.vietu un saņēma 
naudas balvu, kuru izlēmām izmantot braucienam ar 
laivām pa Rēzeknes upi. Kopumā tika nobraukti 15 
km maršrutā Sprūževa – “GORS”. Tā kā diena bija 
ļoti karsta, mums tas bija vesels pārbaudījums, bet 
finišā, ar daudziem piedzīvojumiem, nonāca visi. 
Nu, un tagad mēs esam gatavi 22 km, bet jau citā 
maršrutā! 

Par spīti lietainai dienai 5.jūlijā Ozolmuižas spor-
ta laukumā notika sporta diena bērniem līdz 15 
gadiem. Mazie sportisti bija drosmīgāki par vecā-
kiem un spēlēja futbolu pa visu lietu. Lai arī lie-

tusgāze nedaudz izjauca plānotās aktivitātes, to-
mēr beidzoties lietum gan izrāpojās pa virvēm, 
gan arī veica citus uzdevumus. Paldies tiem vecā-
kiem, kuri nenobijās no lietus, atnāca un atveda 
savus bērnus! 

“JOLO” ciemojas Ozolmuižā 

BRAUCIENS AR LAIVĀM 

SPORTA DIENA BĒRNIEM 

Ozolmuižas jaunieši piedalījās Jaunatnes dienā 2016 

 JAUNIEŠU AKTIVITĀTES 

Sagatavoja:  K. Rimša 
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