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2016. gada 17. oktobrī 

22.10. plkst. 1200  folkloras festivāls 
„Dziesmu lapkritis” 

29.10. plkst.1300—Helovīnam veltīta 
radošē darbnĶca „Spociņi” 

06.11. plkst.1500  - Svecīšu vakars Laļu 
kapos un plkst. 1600  Ozolmuižas kapos 

12.11. plkst. 2000  - Zemnieku balle (ieeja 

TIKAI ar ielŬgumiem) 
18.11. plkst. 1800   - LR proklamēšanas 
dienai veltĶts pasēkums 

OzĀlmuižas KN āas kumi 

Kēdē jaukē sestdienē OŪolmuižas kultŬras namē norisinējēs ierastais iedŪĶvotēju pagasta novusa turnĶrs. ĪalĶbnieki tika dalĶti 2 grupās- sieviešu un 
vĶriešu. Tajē varēja piedalĶties ikviens interesents, vecs vai jauns, liels vai maŪs. Pirms turnĶrs vēl bija sēcies, visi centĶgi trenējēs un bija jŬtams arĶ 
konkurences gars. Tad sĶvē cĶņē tikai noskaidroti labēkie spēlētēji, kuri tika pie noderĶgēm balvēm: vĶriešu grupē- 1. vieta Andrim Karačkovam, 2. 
vieta Guntaram Igaunim. 3. vieta RŬdolfam Poišam, sieviešu grupē- 1. vieta Annai ūsēnei, 2. vieta Santai Bistrovai, 3. vieta LĶgai Bistrovai. Šis 
turnĶrs bija lielisks treniņš pirms RēŪeknes novada atklētē turnĶra novusē. Protams, turnĶra beigēs visus gaidĶja kafijas galds, kur visiem bija iespēja 
nedaudŪ pamieloties. Paldies visiem, kas piedalĶjēsĀ 
Nu, jau oktobra sēkumē – 8.oktobrĶ OŪolmuižas KultŬras namē norisinējēs RēŪeknes novada atklētais turnĶrs novusē. Te jau dalĶbnieku skaits bija 

lielēks un lĶmenis – acĶmredŪami augstēks. Sieviešu grupē cĶnĶjēs 5 dalĶbnieces, savukērt, vĶriešu grupē – 12 dalĶbnieki. Gribēs piebilst to, ka šogad 
bija daudŪ jaunu dalĶbnieku, kuri meistarĶbas Ūiņē nav sliktēki par pieredŪējušiem spēlētējiem. Sieviešu konkurencē 3.vietu iŪcĶnĶja Santa Bistrova, 
2.vietu – Tatjana Stivka un 1.vietu – Anna Laganovska, vīriešu konkurencē: 3.vietu – Andrejs Zeltiņš, 2.vietu – Guntars Dzenis un 1.vietu – Ilgvars 

Gritēns. Paldies visiem dalĶbniekiem, kas iŪbrĶvēja laiku un atbrauca uŪ turnĶruĀ 

Jau kē tradĶcija ir ierasts, ka katru gadu JAUNATNES FORUMS 

notiek kēdē no RēŪeknes novada pagastiem. Un šogad tas 
norisinējēs 6.oktobrĶ OŪolmuižē, kurē sapulcējēs jaunieši un 
jaunatnes darbinieki no Īricēniem, Verēmiem, Maltas, 
Sakstagala, Audriņiem, Kaunatas, Mēkoņkalna, Feimaņiem. 
Viena no galvenajēm lietēm, kas tika piedēvēta foruma 
dalĶbniekiem bija aiŪritošē gada aktualitētes (kēdi pasēkumi 
bija šogad un kē tajos veicēs). Bija arĶ daudŪ citu interesantu 
lietu, ko foruma ietvaros iŪskatĶja: jauniešu lĶdŪdalĶba un 
brĶvprētĶgais darbs RēŪeknes novadē, 2017.gada plēnošana – 

jauni pasēkumi, konkursi utt. Ar mērķi, lai dalĶtos jaunēs idejēs 
jauniem pasēkumiem un ierosinējumiem, vēlmēm, visi foruma dalĶbnieki tika sadalĶti grupēs, katrai grupai 
apļa kartĶbē bija jērotē. Kopumē katrai grupai bija jēapmeklē 6 galdi, kur katrē no tiem bija jēiŪlasa tēma 
un jautējumi vai uŪdevums, kas visiem kopē jēapspriež un jēpieraksta. Tēdē veidē jaunieši tika iedrošinēti 
izteikt savas domas dažēdos jautējumos, kas tiks ņemti vērē plēnojot turpmēko gadu darbĶbu un jaunatnes attĶstĶbē. 

Septembris un oktobris – novusa 

mēneši! 

Sagatavoja: K.Rimša 

Sagatavoja: K.Rimša 
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Par āagasta autĀceļiem 

Ir noslēdŪies iepirkums “Seguma atjaunošana RēŪeknes novada 
OŪolmuižas pagasta autoceļam Nr.7806 ”Garanču vecais ceļš”, kē 
reŪultētē tiek gatavots lĶgums par darbu veikšanu ar SIA KRUSTPILS, 
jo viņiem bija vislētēkais piedēvējums, kopējē lĶgumcena sastēda 
īUR 120731.10. Īarbus, ja  atļaus laika apstēkļi, šĶs firmas pērstēvji 
sola uŪsēkt šajē gadē ( piemēram rakt grēvjus, uŪbērt šķembas), bet 
visi darbi tiks pabeigti  2017.gadē. Sakarē ar tehniskē projekta 
iŪstrēdes kavēšanu, darbi uŪ šĶ ceļa netiks Ķstenoti pa posmiem, kē 
bija domēts, bet gan segums tiks mainĶts visa ceļa garumē, iŪņemot 
ceļa posmu -  pagrieŪienu uŪ kapsētu ( tur segums netiks mainĶts). 
LŬdŪam iedŪĶvotēju sapratni, un atvainojamies par turpmēk 
sagēdētajēm neērtĶbēm, kas radĶsies sakarē ar šo ceļa remontu. 

ArĶ pagasta pērŪiņē esošē ceļa Nr.7805 Spundžēni – Drejerovka - 

MaŪie Garanči posmam (aptuveni 1 km garumē) segums tiks mainĶts 
2017.gadā, pagaidām vēl tiek gatavots tehniskais projekts. 
IedŪĶvotējiem  vēlam pacietĶbuĀ 

Pērējie pagasta autoceļi tiks remontēti saviem spēkiem, iespēju 
robežēs. Paldies visiem tiem iedŪĶvotējiem, kuri mums Ūvana un 
raksta, ja ir saskatĶjuši vai iŪjutuši kēdu problēmu uŪ pašvaldĶbas 
ceļiem, ko mēs varbŬt laikus neesam pamanĶjuši (piemēram, 
radušies iŪskalojumi, iŪveidojusies tē saucamē” trepe”, krŬmi traucē, 
koks uŪkritis uŪ ceļa vai kas cits), un tieši pateicoties JŬsu sniegtajēm 
Ūiņēm,  šo radušos problēmu mēs varam  ētrēk novērst. Mēs 
nespējam katru dienu paši iŪbraukt visus pašvaldĶbas pērŪiņē esošos 
ceļus un uŪreiŪ konstatēt nekērtĶbas, ja tēdas uŪ tiem ir radušēs , 
tēpēc , lŬdŪam, droši Ūvaniet un Ūiņojiet mums, mēģinēsim ētrēk visu 
iŪlabot, protams, iespēju robežēs.  

AKTUĀLĀKAIS  PAGASTĀ 

Sagatavoja:  V. Runča 

Par zemes īāašumiem 

Bieži pagasta iedŪĶvotēji griežas pagasta pērvaldē ar 
jautējumiem par procesu, kēds ir jēiŪiet, pērkot Ūemes 
īpašumus, ar ko ir jāsāk un kur griezties. 
Pagasta pērvalde paskaidro, ka pērkot nekustamo Ķpašumu 
pircējam un pērdevējam savē starpē jēnoslēdŪ pirkuma 
lĶgums. Ja ir Ūinēšanas, to var sastēdĶt pašiem, un, pēc 
deklarētēs dŪĶvesvietas, ņemot lĶdŪi personu apliecinošus 
dokumentus, grieŪties bēriņtiesē, kur notariēli apliecinēs 
parakstus (1 paraksta apliecinēšana iŪmaksē 2,85 īur). 
Pirkuma lĶgumu var sagatavot arĶ bēriņtiesē (pēc deklarētēs 
dŪĶvesvietas), tas iŪmaksē 11,38 īur, un darĶjuma 
apliecinēšana 7,11 īur. 
Pēc pirkuma lĶguma parakstĶšanas un apliecinēšanas, 
saskaņē ar MK not.Nr.919 āNoteikumi par vietējo pašvaldĶbu 
pirmpirkuma tiesĶbu iŪmantošanas kērtĶbu un termiņiemā 
pircējam  jēiesniedŪ iesniegums un pirkuma lĶgums vai tē 
noraksts (uŪrēdot pirkuma lĶguma oriģinēlu) RēŪeknes novada 
pašvaldĶbē (AtbrĶvošanas aleja 95A) vai OŪolaines pagasta 
pērvaldē. Ja vietējai pašvaldĶbai atsavinēmais nekustamais 
īpašums nav nepieciešams, pašvaldības institūcija ne vēlāk 
kē 5 (piecu) darbdienu laikē pēc pirkuma lĶguma vai tē 
noraksta saņemšanas sagatavo iŪŪiņu par atteikumu iŪmantot 
pirmpirkuma tiesĶbas.  
Pēc RēŪeknes novada pašvaldĶbas iŪŪiņas par atteikumu no 
pirmpirkuma tiesĶbu iŪmantošanas saņemšanas, pircējam 
kopē ar pērdevēju, ņemot lĶdŪi personu apliecinošus 
dokumentus, atkal jēgriežas bēriņtiesē nostiprinējuma 
lŬguma noslēgšanai. Nostiprinējuma lŬguma sastēdĶšana 
iŪmaksēs 7,11 īur, bet katra paraksta apliecinēšana 
iŪmaksēs 4,27 īur. 
Un pēdējē instance, kur pircējam ir jēgriežas, ir 
Zemesgrēmatu nodaļa, ņemot lĶdŪi personu apliecinošu 
dokumentu, notariēli apliecinētu pirkuma lĶgumu un notariēli 
apliecinētu nostiprinējuma lŬgumu. Pircējam Zemesgrēmatu 
nodaļē jēsamaksē Valsts nodeva 2 % apmērē no pirkuma 
summas, kancelejas nodeva  par jaunas tiesĶbas 
nostiprinējumu katrai personai 14,23 īur apmērē un par 
Ūemesgrēmatu apliecĶbas iŪsniegšanu 7,11 īur apmērē. 

INFORM CIJA MAZD RZIŅU NOMNIEKIEM! 

ĪaudŪiem maŪdērŪiņu nomniekiem pašvaldĶbas Ūemes nomas lĶgumu 
darbĶbas termiņš ir lĶdŪ 2016.gada 31.decembrim. LĶdŪ ar to, 
OŪolmuižas pagasta pērvalde aicina Ūemes nomniekus iŪvērtēt savus 
nomas lĶgumus un, gadĶjumē, ja lĶguma darbĶbas termiņš beidŪas š.g. 
31.decembrī, griezties Ozolmuižas pagasta pārvaldē ar iesniegumu 
par pašvaldĶbas Ūemes nomas lĶguma termiņa pagarinēšanu, 
pirmdienēs un trešdienēs, iepriekš saŪinoties ar Ūemes lietu 
speciēlisti, Janu Jakuškinu, t.46440224 vai 22020146. 

MaŪdērŪiņu nomnieku saraksts, kuriem iŪbeidŪas Ūemes nomas 
lĶgumu termiņš, ir apskatēms uŪ paŪiņojuma dēļa - OŪolmuižas 
pagasta pērvaldes telpēs. Sagatavoja:  J. Jakuškina 

Sagatavoja:  J. Jakuškina 



A K T U Ā L Ā K A I S  P A G A S T Ā  3 

Par būvniecību 

RēŪeknes novada pašvaldĶbas BŬvvalde informē, ka ēku un jebkuru 
bŬvju bŬvniecĶba novada teritorijē ir aiŪliegta beŪ bŬvniecĶbas ieceres 
iŪskatĶšanas un akceptēšanas bŬvvaldē un atŪĶmju saņemšanas par 
bŬvdarbu uŪsēkšanas nosacĶjumu iŪpildi. Tas attiecas uŪ visēm 
ēkām, neatkarīgi no platības vai konstrukcijām, kā arī inženierbūvēm: 
dĶķiem, ceļiem, žogiem, iŪņemot, vienas seŪonas vieglas 
konstrukcijas ēkēm beŪ pamatiem (piemēram, siltumnĶcas). 

Par bŬvniecĶbas noteikumu pērkēpšanu (patvaļĶgu bŬvniecĶbu un 
ekspluatēciju) ir paredŪēts  naudas sods fiŪiskajēm personēm un 
juridiskajēm personēm no 70 īUR lĶdŪ 7100 īUR atkarĶbē no 
pērkēpuma veida. To paredŪ Latvijas AdministratĶvo pērkēpumu 
kodeksa 152.pants. 

Tēpēc, ja esat nolēmuši kaut ko bŬvēt, iesakēm vispirms grieŪties 
RēŪeknes novada bŬvvaldē, kas atrodas pasta ēkas 3 stēvē ( ieeja no 
kafejnĶcas puses). 

Par pakalpojumu maksu 

Sakarē ar to, ka OŪolmuižas pagasta pērvaldes sniedŪamo maksas 
pakalpojumu iŪcenojumi tika aprēķinēti 2009. gadē, un pa šiem 
gadiem ir palielinējušēs gan elektroenerģijas, gan dĶŪeļdegvielas 
iŪmaksas, gan atalgojums mainĶjies, tika veikts šo iŪcenojumu 
pērrēķins. Sēkot ar 2016.gada 1. decembri par pakalpojumiem bŬs 
jēmaksē pēc šēdiem iŪcenojumiem:  

Šie iŪcenojumi ir apstiprinēti RēŪeknes novada domē.   

Aicin m āieteikties m ju energĀefektivit tes 

uzlabĀšanas atbalsta ārĀgrammai  

Lielēkē daļa Latvijas iedŪĶvotēju šodien dŪĶvo pirms 
vairēkiem gadu desmitiem bŬvētēs daudŪstēvu mējēs. 
ĪaudŪu gadu laikē šo ēku tehniskais stēvoklis ir bŬtiski 
pasliktinējies. Lai šĶs mējokļu problēmas risinētu, ar 
īiropas SavienĶbas struktŬrfondu lĶdŪekļiem šogad Latvijē 
ir uŪsēkta jauna valsts atbalsta daudŪdŪĶvokļu mēju 
energoefektivitētes uŪlabošanas programma. Ar tēs 
palĶdŪĶbu iespējams renovēt mēju, padarot  to 
energoefektĶvu un palĶdŪot ilgtermiņē saudŪēt iedŪĶvotēju 
maciņus. Turklēt lĶdŪ pat 50% no iŪmaksēm, kas tiks 
tērētas mējas energoefektivitētes uŪlabošanas darbiem, 
iedŪĶvotēju vietē apmaksēs valsts no īiropas SavienĶbas 
lĶdŪekļiem. Pērējēs iŪmaksas iespējams saņemt kē bankas 
aiŪdevumu, turklēt dŪĶvokļu Ķpašniekiem nav jēieķĶlē savi 
dŪĶvokļi. Ar valsts atbalsta programmas palĶdŪĶbu var veikt 
sienu, pagraba, bēniņu siltinēšanu, logu nomaiņu, apkures 
sistēmas renovēciju, karstē un aukstē Ŭdens sistēmas 
renovēciju, inženiersistēmu renovēciju u.c. nepieciešamos 
ēkas uzlabošanas darbus. Mājas iedzīvotājiem jāpieņem 
kopĶgs lēmums par mējas renovēciju – lai sēktu rĶkoties, ir 
nepieciešama piekrišana no divēm trešdaļēm mējas 
iedŪĶvotēju. Pieteikties programmai dŪĶvokļu Ķpašnieki var 
pilnvarotēs personas starpniecĶbu. Pilnvarotais pērstēvis 
iedŪĶvotēju vietē un iedŪĶvotēju vērdē arĶ sagatavos un 
saskaņos dokumentus, organiŪēs bŬvnieku iŪvēli un 
uŪraudŪĶbu, kē arĶ slēgs lĶgumus. Tas var bŬt gan mējas 
esošais apsaimniekotējs, gan cita juridiska persona, kuru 
ir deleģējuši mējas iedŪĶvotēji.  
Aicinēm iŪmantot valsts piedēvēto atbalstu daudŪdŪĶvokļu 
mēju renovēšanai. Lai arĶ šĶ gada bŬvniecĶbas seŪona 
tuvojas noslēgumam, aicinēm iŪmantot rudens un Ūiemas 
mēnešus konsultēcijēm, dokumentu sagatavošanai, 
renovēcijas priekšdarbu veikšanai, piemēram, iŪvēloties 
savu bŬvnieku, lai jau pavasarĶ varat uŪsēk mējas 
renovēšanas darbusĀ 
ALTUM piedēvē beŪmaksas konsultēcijas par programmas 
iespējēm un nosacĶjumiem, tehniskēs dokumentēcijas un 

projekta dokumentu sagatavošanu. 
SĶkēka informēcija  un kontakti www.altum.lv 

Sagatavoja: V. Runča 
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 KULTŪRA 

NīFORMĒLĒS APMĒCĵBAS 

„SLEPENAIS—X ” 

No 15. – 19.augustam tika realiŪēts Bērnu un jauniešu centra 
jaunatnes neformēlo apmēcĶbu projekts ar nosaukumu “Slepenais 
X”. Kaut arĶ vasara lieliem soļiem traucēs prom, mŬs palutinēja ar 
saulainu un sausu laiku, lai mēs varētu paveikt visu šajēs dienēs 
ieplēnoto. Iespējams, ka vietēm mŬsu grafiks nobĶdĶjēs vai ieguva 
citu veidolu, paveicamie darbi tika iŪdarĶti, sēkot ar ikdienišķēm 
lietēm un beidŪot ar apmēcĶbu vietas ierĶkošanu un sagatavošanu. 
Un te lieliski iŪcēlēs OŪolmuižas jauniešu spējas un prasmes 
strēdēt komandē, sadalĶt pienēkumu, darbus un 
paveikt tos. 

Esmu sajūsmā par neformālajām apmācībām „Slepenais-X”,  
jo ieguvu ļoti daudz jaunu zināšanu un iemaņu tikai pāris 
dienās, kopā cēlām āra pirti, veidojām apmācību karogu, 
īsfilmu, piedalījāmies dažādās aktivitātēs, kā arī viesojāmies 
Preiļos, iejutāmies princešu lomās, apmeklējām arī Sileni, 
kur pārbaudījām savus spēkus virvju trasē „Lūšu takā”.  

31. augustā notika jautrs pasākums bērniem “Atvadas vasarai”, kurā tie 
varēja iepaŪĶt gan jaunus draugus gan kopĶgi spēlēt dažēdas spēles, 
kuras lika uŪ brĶdi aiŪmirst, ka bŬs jēatsēk skolas gaitas. Ne tikai 
maŪēkie, bet arĶ pieaugušie iesaistĶjēs kēdēs no rotaļēm, kas lika visiem 
kopē atgrieŪties bērnĶbē. 
Pasēkuma sēkumē bērni piedalĶjēs dažēdas iepaŪĶšanēs un iesildĶšanas 
aktivitētēs, lai iŪkliedētu saspringto atmosfēru un tie varētu atraisĶties 
nēkamajēm nodarbēm. Tē kē laikapstēkļi mŬs visus priecēja un saulĶte 
mŬs sildĶja, devēmies rotaļēs pie OŪolmuižas kultŬras nama. Tie 
piedalĶjēs dažēdēs stafetēs, kē arĶ bija pieejama neliela virvju trase, kuru 
bērni atŪina kē vienu no aiŪraujošēkajēm aktivitētēm. Tikmēr maŪajēm 
dēmēm bija iespēja radoši iŪpausties, veidojot krēsainas puķes no 
salvetēm. Pasēkuma noslēgumē bērni pulcējēs pie svētku galda, kur 
varēja remdēt slēpes un nedaudŪ panašķēties. 
Šogad tika sveikti 3 OŪolmuižas pagasta pirmklasnieki, kas ir gatavi spert 
lielu soli savē dŪĶvē- Īmitrijs Bogdanovs, Īarja Šličkova un īvelĶna 
Vidiņa, OŪolmuižas pagasts jums un jŬsu vecēkiem vēlreiŪ vēl, lai jums 
vienmēr blakus ir atbalsts un nekad nepamet spēks, iŪturĶba un 
apņēmĶba.  

Skaistē, vasarĶgē augusta sestdienas vakarē, turpinot jaunieviesto 
tradĶciju, OŪolmuižas kultŬras namē tika rĶkota balle, kas bija paredŪēta 
OŪolmuižas pagasta 2016. gada absolventiem un kurē par jautriem deju 
soļiem parŬpējēs Normunds un Valdis Štekeļi. Ar skaistu dŪiesmu 
Uļjanas Terentjevas iŪpildĶjumē un Ūiediem sirsnĶgi tika sveikti 11 
absolventi- īlga Novika, Juris Bistrovs, AlĶna Vavilova, Žanis Agafonovs, 
Īiēna LĶpure, Viktorija Gudele, īlĶŪa Poiša, Aleksandra Roslova, īverita 
Lempa, Viktors Smirnovs 
un Īēvids Pavlovs. Vēlam 
jums, lai visas jŬsu ieceres 
piepildēs un atcerieties, ka 
jŬs katrs varat sasniegt 
savu Everesta virsotni, 
galvenais ir ticēt saviem 
spēkiemĀ  

Sagatavoja: S.Caune 

Sagatavoja: S.Caune 

Sagatavoja: K.Rimša 

Klinta par apmēcĶbēm: 

Absolventu balle 

Atvadas vasarai... 

Informēciju apkopoja un sagatvoja : S.Caune 

sendija.caune18@gmail.com 

Pavairots: 280 eks. 


