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Ozolmuižas bērniem un jauniešiem tika uzdots jautājums: Kāpēc tava mamma ir pati labākā?  

Ļauj man Tevi māmulīt,  
Tavā dienā godināt,  
Paldies teikt par katru rītu,  
Kad nāc dienai modināt.  
Tavi vārdi - silti vārdi,  
Ietin sirdi maigumā,  
Tavi vārdi - spēka vārdi,  
Palīdz dienu spraigumā.  

Rinalds Noviks (10 gadi ) 

 Mīlu savu mammu, jo viņa man pērk 

saldumus un palīdz pildīt mājas darbus. Mana 

mamma ir pati labākā jo viņa ir visskaistākā, 

mīļākā un strādīgākā. 

Klinta Runča (17 gadi )  

 Mana mamma ir pati labā-

ka, jo viņa deva man un manai māsai 

dzīvību, viņa daudz strādā un rūpējas 

par to, lai man nekā netrūktu. Uzklau-

sa mani un dod vērtīgus padomus, 

uzdāvināja man Koķi (suns). Mīl mani 

tādu, kāda es esmu. 

Uļjana Terenteva (12 gadi ) 

 Mana mamma ir pati labā-

kā, jo ir mani labi izaudzinājusi un 

vienmēr visu atļauj. 
Alīna Vavilova (16 gadi )  

 Mana mamma ir pati labā-

ka, jo dāvāja man dzīvību, audzināja 

un rūpējās par mani. 
Santa Bistrova (16 gadi )  

 Mana mamma ir pati  

labāka, jo viņa mīl mani tādu kāda 

es esmu, vienmēr ir gatava uzklau-

sīt. Vienmēr atbalsta mani un dod 

padomus jebkurā dzīves situācijā. 

Viņa ir pati labākā, jo ir mana  

MAMMA! 

Viktorija Gudele (15 gadi )  

 Mana mamma ir pati labā-

kā, jo deva man dzīvību. Vienmēr 

palīdz grūtos brīžos, kāds manu 

sirdi kaut kas nomāc. Mēģina uz-

jautrināt un dot pozitīvus padomus. 

Liels paldies viņai, ka saudzē un mīl 

mani tādu kāda esmu. 

Aleksandrs Abajevs (19 gadi )  

 Mana mamma ir 

pati labāka, jo ir ļoti gādīga. 

Viņa ir pati labsirdīgākā un 

mierīgākā. Viņa mani saprot 

un vienmēr atbalsta jebkurā 

dzīves situācijā. 

Juris Bistrovs (15 gadi )  

 Mana mamma ir 

pati  labāka, jo viņa man  

dāvāja dzīvību. Dod man   

naudiņu, kad ir nepieciešams 

un uzdāvināja motorolleri.  

Diāna Līpure (16 gadi ) 

 Mana mamma ir vienīgais 

cilvēks uz šīs pasaules, kas mani tā 

pa īstam spēj sasildīt, jo mums ir 

viena sirds. 

Kristiāna Rimša (4 gadi ) 

 Mana mamma ir pati labā-

kā, jo baro mani, pērk suliņas, ņem 

līdzi uz darbu. Viņa mīl arī brāli. 

Aleksandrs Rimšs (7 gadi ) 

 Es mīlu savu mam-

mu, jo viņa ir laba. Viņa man 

multfilmas atļauj skatīties. 

Mamma, man gatavo dzelteno 

putru.  Palīdz mājas darbus 

pildīt. 

Sendija Caune 

Mana mamma ir pati labākā, jo viņa ir stipra mamma, kurai 

ir izdevies tikt galā ar mums, smaga rakstura bērniem, mēs 

bez viņas nebūtu nekas, paldies, ka tu mums esi! 
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Sagatavoja: V. Runča 

Par vides fonda projektu 
 Šogad Ozolmuižas pagastā tiks realizēts Vides fonda projekts ”Zaļo zonu vides 

stāvokļa un kvalitātes uzlabošana Ozolmuižas pagasta teritorijā”, kā rezultātā pagasta 

parkā vecās estrādes nojumes vietā tiks uzbūvēta jauna, netālu no tās tiks uzbūvēta 

tualete un uzstādīta atkritumu tvertne, parka sākumā tiks ierīkota sajūtu taka. Šis pro-

jekts jau ir apstiprināts un darbus jau drīzumā uzsāksim ( pēc dokumentu sakārtošanas 

būvvaldē). 

Par pašvaldības ceļiem  

 2016. gadā ir paredzēta autoceļa — Garanču vecais ceļš seguma atjaunošana. 

Šim ceļam  ieplānots uzklāt pretputekļu segumu. Par izpildītajiem darbiem tiks maksāts 

no pagasta budžeta. Līdz ar ko visi naudas līdzekļi, kas paliek pāri pēc pagasta darbības 

nodrošināšanas, šogad tiks novirzīti šī autoceļa seguma atjaunošanas darbu apmaksai. 

Summa nav liela, tāpēc ir skaidrs, ka segumu nenomainīsim pilnīgi visa ceļa garumā. 

Darbi uz šī ceļa tiks sākti no Mazo Garanču puses. To, cik tālu spēsim šim ceļam nomai-

nīt segumu, pagaidām nevaram pateikt, jo tas ir atkarīgs no iepirkuma rezultāta( cik 

daudz būs firmu, kuras izteiks vēlmi šos darbus veikt un kādas būs piedāvātās izmak-

sas). Uz doto brīdi tiek izstrādāts tehniskais projekts, kuru projektētājs sola pabeigt līdz 

maijam. Ja viss noritēs labi, tad plānojam darbus uzsākt jūlijā- augustā. 

 Pateicoties projektam ”Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes 

novadā” arī mūsu pagasta Dreijerovkas iedzīvotāji var priecāties, ka nākošajā 2017. 

gadā ceļš Spundžāni — Dreijerovka — M.Garanči tiks remontēts (uzklāts pretputekļu se-

gums) un remontdarbi būs ceļa posmā no Rēzeknes puses (apmēram 1 km garumā). 

Pārējo ceļa daļu tikai pielabosim ( pagasta ceļu fonda iespēju robežās).  

Par servitūta ceļiem  
 Šajā pavasarī saņēmām ļoti daudzus sašutuma pilnus zvanus no iedzīvotājiem 

par to, ka netiek laboti un greiderēti servitūta ceļi. Gribam informēt iedzīvotājus, kurus 

skar šis sāpīgais jautājums, ka šos ceļus nav jāuztur pagasta pārvaldei, bet gan pašiem 

iedzīvotājiem, kopīgiem spēkiem (tiem iedzīvotājiem, kuri tos arī izmanto). Pagasta pār-

valde atbild par pašvaldības pārziņā esošo ceļu uzturēšanu. Iespēju robežās tomēr palī-

dzēsim pielabot arī tos ceļus, kurus izmanto vientuļi, ilgstoši slimojoši, nespēcīgi mūsu 

pagasta iedzīvotāji.  

 Sākot ar 2016.gada 1.februāri  

zemes lietu speciālistes Janas Jakuškinas 

darba devējs nav Ozolmuižas pagasta   

pārvalde, bet gan Rēzeknes novada dome. 

Viņas darba vieta ir Ozolaines un Ozolmui-

žas pagasti.  Mūsu pagastā Jana strādā: 

pirmdienās, trešdienās un piektdienās. 

 Bāriņtiesas locekles pienākumus 

veic Santa Vavilova, tel.Nr.27313366 (par 

pieņemšanas laiku varat vienoties telefo-

niski). 

Par ziņojumu dēļiem 

Par teritoriju sakopšanu 

 Iedzīvotāju sapulcē tika saņemts ierosinājums no pagasta iedzīvotāju puses par 

ziņojumu dēļu nomaiņu un papildināšanu. Līdz ar to , griežamies pie Jums, mūsu pagasta 

iedzīvotāji, ar lūgumu izteikt savus piedāvājumus par šo dēļu uzstādīšanas vietām. Tikai 

Jūs zināt tieši kur Jūsu ciemos būtu tā ērtākā vieta informācijas saņemšanai priekš    

visiem ciemā dzīvojošiem iedzīvotājiem. Ar mūsu avīzes starpniecību pirms 6 gadiem ar 

šādu lūgumu jau vienreiz griezāmies pie Jums, bet diemžēl nesaņēmām nevienu ieteiku-

mu. (līdz ar ko secinājām, ka informāciju par pagastā notiekošo Jūs iegūstat citādā veidā 

un papildus ziņojumu dēļi Jums nav nepieciešami). Paldies Ratinieku ciema iedzīvotāju 

grupiņai, kuri vēlējās informāciju saņemt pie savām pastkastītēm un  paši tur uzstādīja 

ziņojumu dēli. Līdz jūnija beigām plānojam nomainīt esošos ziņojumu dēļus pret jauniem 

un arī palielināt to skaitu pēc Jūsu ieteikumiem. 

 Ir atnācis pavasaris un visi redzam, ka mūsu daudzdzīvokļu māju teritorijas ir 

piemēslotas ar suņu un kaķu atstātajiem izkārnījumiem. Ir lūgums uzkopšanas darbos 

vairāk piedalīties tiem iedzīvotājiem, kuri ir uzņēmušies atbildību par šiem mājdzīvnie-

kiem. Būsim saprotoši un cienīsim tos kaimiņus, kuriem nav ne suņu, ne kaķu un nelik-

sim viņiem dzīvot piemēslotā vidē vai arī citu vietā tīrīt šīs izkārnījumiem pilnās teritorijas. 

Tas pats attiecas arī uz daudzdzīvokļu kāpnēm. Ja Jūs tur barojiet savus mīluļus, tad paši 

veiciet arī uzkopšanas darbus. Laiks kļūst siltāks un šādās nesakoptās vietās rodas pavi-

sam nepatīkamas smakas.    

Par izmaiņām  

štatu sarakstā 

 Mūsu pagasta ilggadējais 

darbinieks Genādijs Varlamovs 

bija izteicis vēlmi aiziet no darba 

un viņa vietā komunālās        

saimniecības pārziņa pienākumus 

ir uzsācis pildīt pagasta iedzīvo-

tājs Aivars Kaupers. Viņš ir arī  

atbildīgais par pagasta pārziņā 

esošo autoceļu uzturēšanu.     

Pagasta pārvaldes vārdā          

pateicamies Genādijam par     

ieguldīto darbu un vēlam viņam 

arī turpmāk labu veselību, veiksmi 

un turpināt būt tikpat jautram, 

aktīvam un nekad nezaudēt savu 

humora izjūtu. 

 Sakarā ar bibliotēkas vadītā-

jas atvaļinājumu no 02.05.2016 līdz 

01.06.2016 ieskaitot, bibliotēka būs 

slēgta. Grāmatas varēs apmainīt 

12.05, 19.05 un  25.05  no plkst. 8.00

-12.00,     12.30-16.30. 

Bibliotēka 
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6.maijs  - Bibliotēkā  pasākums, plkst. 

10.00 - „Ļauj man tevi, māmulīt, Tavā dienā go-

dināt...” 

7.maijs - Rokdarbu darbnīca „Skaista 

mana māmiņa” plkst. 13.00, Ozolmuižas Kultū-

ras namā. 

8.maijs - Mātes dienai veltīts koncerts 

plkst. 14.00, Ozolmuižas Kultūras namā. Uzstā-

sies vietējie pašdarbnieki, kas cītīgi gatavojas, lai 

sasildītu visu māmiņu sirsniņas. 

28.maijs  - Ģimeņu svētki. Plkst. 20.00 

Ozolmuižas Kultūras namā, tiks sveikti pāri, ku-

riem aprit 1, 5, 10, 15 utt. kāzu jubilejas. (Ja tev 

vai taviem draugiem šogad aprit kāzu jubileja, 

neaizmirsti paziņot arī mums – Līga 29121139, 

bistrovaliga@inbox.lv). Par lustīgu dejošanu pa-

sākuma laikā rūpēsies Bernadeta un Arno Ever-

si. Ieeja iepriekš piesakoties. 

4.jūnijs  - Bērnības svētki. Plkst. 14.00 

Ozolmuižas Kultūras namā. Šogad tiks sveikti 

četri piecgadnieki -  Carevs Domeniks, Jakovleva 

Katrīna, Rimša Kristiāna un Traškovs Timurs. 

07. - 10. jūnijs - izstāde bibliotēkā „D. 

Zigmontei –85” 

15. - 22. jūnijs - izstāde bibliotēkā „Jāņa 

diena, Jāņa diena, Kā mēs tevi sagaidām?” 

20. - 22. jūnijs - Jāņu zāļu izstāde biblio-

tēkā „Jāņu zāles tavu māju rotā” 

22. jūnijs - plkst 10.00 tematiskais pasā-

kums bibliotēkā „Jānītim jostu aužu Deviņiem 

dzīpariem” 

23.jūnijs  -  Līgošana Ozolmuižas estrā-

dē. Plkst. 22.00 Līgu un Jāņu sveikšana. Līgo 

dzēriena un siera degustācija. Pārsteigumi skais-

tākā vainaga īpašniekam.  

30.jūnijs  -  Pensionāru balle. Plkst. 

15.00, Ozolmuižas Kultūras namā. Svētku kon-

certs un jautras dejas.  

PASĀKUMI 

 Ar marta mēnesi ir mainījusies maksa par CSA izvešanu tiem 

Ozolmuižas ciema iedzīvotājiem (dzīvokļu īpašniekiem), kuri par šo pa-

kalpojumu maksā pagasta kasē (vai pārskaita uz kontu). Līdz šim par 

atkritumu izvešanu tika maksāts pēc noteikta tarifa, kurš tika rēķināts 

vadoties, ka mēnesī atkritumiem pakaļ brauks četras reizes. Tā kā arī 

tad, kad mēnesī bija piecas trešdienas atkritumi tika vesti, iedzīvotāju 

samaksātā summa par atkritumu izvešanu gada laikā nesedza to sum-

mu, ko pagasts bija samaksājis pēc SIA ALAAS piestādītajiem rēķiniem. 

Turpmāk domstarpības neradīsies, jo par atkritumu izvešanu tiks mak-

sāts sekojoši: 

 SIA ALAAS mēneša sākumā piestāda pagasta pārvaldei rēķinu 

par iepriekšējā mēnesī izvestajiem atkritumiem no konteineriem, kurus 

izmanto iedzīvotāji. Pagasta kasiere šo summu sadala uz iedzīvotāju 

skaitu, kuri izmanto šo pakalpojumu (ja dzīvokļa īpašnieks ir rakstījis 

iesniegumu par to, ka kāds no viņa ģimenes locekļiem ir izbraucis un uz 

kādu laiku neizmantos šo pakalpojumu, tādos gadījumos aprēķins šim 

iedzīvotājam par atkritumu izvešanu netiks veikts, bet ja iesnieguma nav 

un Jūs netikāt neko ziņojuši, tad būs jāmaksā). Summa, ko maksāsim 

par atkritumu izvešanu, pa mēnešiem būs mainīga, jo tā atkarīga no 

iedzīvotāju skaita (cik iedzīvotāji ir izbraukuši, cik ir uz vietas) un no tā 

cik trešdienas ir mēnesī (četras vai piecas). Pakalpojums būs lētāks, ja 

to izmantos vairāk iedzīvotāju. Piemērs: 

SIA ALAAS piestādīja rēķinu par vienā mēnesī izvestajiem atkritu-

miem uz summu -EUR 242,39 

Iedzīvotāju skaits, kuri šajā mēnesī izmantoja šo pakalpojumu bija - 

152 , tātad par atkritumu izvešanu katram iedzīvotājam būs 

jāmaksā – EUR 1.59 (242.39:152). Šo tarifu pagasta kasiere 

pareizinās ar iedzīvotāju skaitu Jūsu ģimenē un aprēķināto  

summu Jūs samaksāsiet vai nu pagasta kasē vai ar pārskaitīju-

mu (ja vēlaties). Ja ir radušās kādas neskaidrības, lūdzam, 

droši nāciet, kopīgi tiksim skaidrībā.   

Par  atkritumu izvešanas maksu Ozolmuižas ciema iedzīvotājiem  

Sagatavoja: V. Runča 

 No 27.– 29.aprīlim Kultūras nama vadītāja - Līga Bistrova 

piedalījās Latgales reģiona jaunatnes darbinieku apmācībās par mento-

ringu „Solis kopā”. 

 Apmācības vadīja Jaunatnes starptautisko programmu aģen-

tūras ekspertes Gita Salmiņa un Natļja Gudanovska. Apmācību laikā 

tika iegūtas teorētiskā un praktiskā informācija par mentoringu. Ko-

mandu uzdevumos analizēja mentoringa posmus un attīstības mode-

ļus. Lai izprastu mentora lomu un mērķus apmācību dalībnieki piedalī-

jās lomu spēlēs. Apmācību rezultātā tika iegūtas zināšanas, kas palī-

dzēs motivēt jauniešus un mudinās viņus uzstādīt aizvien jaunus mēr-

ķus. 

APMĀCĪBAS „Solis kopā” 
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Informāciju apkopoja un sagatavoja: L.Bistrova 
Mob.29121139,bistrovaliga@inbox.lv 

                                                            Pavairots:280 eks. 

         Esiet aktīvi un iesaistieties Ozolmuižas pagasta kultūras dzīvē. Droši    

piedāvājiet savas idejas un priekšlikumus, visi tiks uzklausīti. Ierosinājumu  

gadījumā zvaniet - 29121139 ( L īga Bistrova )  

Katru gadu aprīļa mēnesis mums asociējas ar Lielo talku, kas pulcē daudzus jo daudzus Latvijas iedzīvotājus sakopt 
vidi, kurā mēs dzīvojam.  

Talkas ideja ir balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba 
sajūtu. Lielās Talkas idejas autore ir rakstniece Anna Žīgure, bet pati ideja aizgūta no igauņiem, kas vides sakopšanu visas valsts 

mērogā pirmoreiz rīkoja 2008.gada 3.maijā. Projekta mērķis “Lielā Talka” ir līdz 2018.gadam, Latvijas 100.dzimšanas dienai, 

padarīt mūsu valsti par tīrāko un sakoptāko vietu pasaules kartē - dot iespēju dabai atveseļoties, attīrot to no atkritumiem, kā arī 
mudināt iedzīvotājus pašiem labiekārtot un rūpēties par vidi sev apkārt. 

  Vēsture. Lielās Talkas tradīcija aizsākās pirms septiņiem gadiem - ar talku 2008.gada 13.septembrī, kas 
bija kā iedzīvotāju dāvana Latvijai tās 90.dzimšanas dienā. 

Arī Ozolmuižas pagasts piedalās šajā ikgadējā pasākumā, un neskatoties uz to, ka dalībnieku skaits nepieaug, atkritumu 
daudzums gan. Kopumā tika salasīti visi Lielās talkas koordinatora iedalītie maisi un aizvesti uz izgāztuvi.  

 Gribētos izteikt pateicību tiem pagasta iedzīvotājiem, kas mūs atbalsta un nāk sakopt savu pagastu: Edgaram 
Čudaram, kurš dzīvojot labu ceļa gabalu no Ozolmuižas centra, atnāca kājām, lai piedalītos, Dzidrai Dembovskai, Runču ģime-
nei, Bistrovu ģimenei, Uļjanai Terentjevai, Aigai Dātavai un Gustavam Ķēpulim, Raivim Pudenko, Aleksandram Abajevam. Kā 
redzat, no gandrīz 1000 pagasta iedzīvotājiem tikai ļoti, ļoti neliela daļa atnāca un veltīja dienu, lai sakoptu vidi, kur mēs visi 
atpūšamies. Daudzi noteikti arī šajā dienā sakopa savas mājas apkārtni, bet ideja ir tāda, lai sakoptu tieši sabiedriskās vietas, 
tādas kā piemēram, Ozolmuižas parks, sporta laukums vai Ozolmuižas dīķa apkārtne. Tādēļ izmantojot iespēju gribu aicināt 
pagasta iedzīvotājus vairāk iesaistīties pagasta dzīvē, jo katrs mēs esam neliela daļa viena veseluma. 

Lielā talka 

Sagatavoja: K. Rimša 

30.aprīlī Ozolmuižas Kultūras namā notika Bērnu un jauniešu centra 5 gadu jubilejas pasākums, kur tika aicināti 

ciemos visa Rēzeknes novada jauniešu centri un jaunieši no citiem pagastiem. Šajā dienā pie mums ciemos bija ieradu-

šies jaunieši no Maltas, Verēmiem, Griškāniem, Sakstagala un Feimaņiem. 

Ņemot vēra, ka katram piecgadniekam  ir bērnības svētki, kurā viņiem tiek izvēlēti krustvecāki, arī Ozolmuižas BJC 

tādi tika piešķirti. Piedaloties vairākos konkursos un aktivitātēs, katrs pagasts parādīja labāko rezultātu, kas noteica divus 

stiprākos un veiklākos pagastus—Maltu un Griškānus. 

Pasākuma noslēgumā tika iedegtas svecītes svētku tortē. Katrs no pasākuma apmeklētājiem varēja nobaudīt 

gabaliņu no gardās kūkas, kā arī vakara gaitā piedalīties atraktīvās aktivitātēs. 

5 gadi Bērnu un Jauniešu centram 


