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 7.aprīlī notika pagasta iedzīvotāju sapulce, kuras laikā tika ievēlēta jauna 

konsultatīvā padome, jo divi no iepriekš ievēlētajiem konsultatīvas padomes       

locekļiem bija izteikuši vēlmi atbrīvot viņus no uzticēto pienākumu pildīšanas.     

Paldies par darbu visiem iepriekšējās konsultatīvās padomes locekļiem un it sevišķi 

tās vadītājam Jānim Bilinskim, kurš aktīvi pildīja savus pienākumus, nesaņemot par 

to nekādu samaksu. No dalības jaunās konsultatīvās padomes sastāvā Jānis     

atteicās. 

Jaunajā konsultatīvajā padomē tika ievēlēti septiņi pagasta aktīvākie iedzīvotāji – 

A.Karziņins, V.Brencis, L.Gadzāns, D.Līpure, A.Pavlova, K.Rimša, R.Čigons.     

Padomes locekļi ievēlēja padomes priekšsēdētāju - A.Karziņinu. Novēlam viņiem 

visiem veiksmi darbā un lai izdodas veicināt vietējās sabiedrības saikni ar pašvaldī-

bu. Padome ir sabiedriski aktīvu cilvēku grupa, kas pārstāv pagasta iedzīvotāju  

intereses un darbojas uz brīvprātības principiem, kā arī veido sabiedrisko domu 

pagastā.   

Par tīrības uzturēšanu pagastā 

Atkal ir pienācis laiks savākt visu, kas kļuva redzams pēc sniega segas aiziešanas.       

Lūgums visiem pagasta iedzīvotājiem būt aktīviem un sakopt kaut pie savām mājām esošās     

teritorijas, negaidiet, ka to Jūsu vietā izdarīs kāds cits (piemēram tā saucamie simtlatnieki), jo  

viņiem pietiek darba uzkopjot sabiedriskās vietas, kā, piemēram, pagasta centru, visas kapsētas, 

sporta laukumu, parku, peldēšanās vietu pie dīķa. It sevišķi lūgums daudzdzīvokļu māju           

iedzīvotājiem sakopt teritoriju pie Jūsu mājām, esiet atsaucīgi un kārtīgi, tīriet apkārtni,       

pastrādājiet visi, nepaļaujieties tikai uz tiem, kas vienmēr to dara.  Stūrīti, kas vēl gaida            

sakopšanu, var atrast katrs. 
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Sagatavoja: V.Runča 

 

 Mūsu pagasta konsultatīvajai padomei ir ienācis rakstisks jautājums , kura uzdevējs  ir   
vēlējies palikt anonīms. Mums uz tādiem jautājumiem nav jāatbild, jo nezinām kam atbildēt.     
Šoreiz ar avīzes starpniecību atbildēsim, bet turpmāk gan droši uzdodiet jautājumus, neslēpjo-
ties, jo neviens netiek par to sodīts, bet ja nu tiešam nav drosmes vērsties pagasta pārvaldē, tad 
vismaz konsultatīvajā padomē varat pajautāt visu, kas uz sirds, viņi tad noskaidros atbildi un, ja 
zinās kam atbildēt, tad arī atbildēs, bet  anonīma jautājuma uzdevējam  nav saprotams kādā       
veidā var sniegt atbildi. 
 
Pirmais jautājums bija par to, kāpēc persona X (vēstulē  uzvārds ir uzrakstīts) divus gadus pēc 
kārtas pensionāru ballēs saņem dāvanas, jo šī persona nav ne pensionāre, ne arī invalīde. 
 
Atbilde. 
Jau kopš 2009.gada, kad tika izveidots Rēzeknes novads, pagasta pārvaldes savos budžetos 
nedrīkst paredzēt nekādas dāvanas ne pensionāriem, ne invalīdiem, ne arī kādām citām iedzīvo-
tāju kategorijām. Visa veida materiālo palīdzību sniedz Rēzeknes novada sociālais dienests un 
cik zinām, tad dāvanas pensionāriem arī tur nav paredzētas. Ja tiktu pasniegtas dāvanas, tad par 
tām mums vēl vajadzētu nomaksāt nodokli. Mēs likumu nepārkāpjam. Kultūras nama vadītāja  
budžetā paredz līdzekļus pasākumu organizēšanai (mūzikai, atrakcijām, zāles noformēšanai, 
viesmākslinieku piesaistīšanai un t.t.). Arī pensionāru balles organizēšanai, sastādot budžetu, 
tiek ieplānota naudiņa. Summa ir neliela, jo šīs balles ir divas reizes gadā. Tā kā nekādi dārgie 
viesmākslinieki netiek  aicināti, arī muzikanti no malas netiek lūgti ( vienmēr spēlē Marija Andiņa, 
kurai netiek maksāts, jo viņa ir mūsu pagasta kopas dalībniece), šo budžetā ieplānoto summu 
mēs izlietojam pensionāru cienastam un loterijas nodrošināšanai, organizēto konkursu un        
atrakciju dalībnieku apbalvošanai. Loterijā piedalās visi pasākuma dalībnieki un ne pase, ne         
invalīda apliecība nevienam netiek prasīta. Kultūras nama vadītāja nevar zināt kurš jau ir        
pensionārs, kurš ir iedzīvotājs ar īpašām vajadzībām, un, kurš par tādu tikai sevi uzskata un 
vēlas piedalīties šajās pensionāru ballēs.  Apmeklētāju skaits šajā pasākumā ir neliels, tāpēc   
jāpriecājas par katru klāt pienācēju, nevajag lieki satraukties par 1 EUR, kurš varbūt iztērēts    
vienas liekās loterijas iegādei, jo galvenais jau ir ļaut cilvēkam pabūt kopā, ja viņš to ir vēlējies. 
 
Otrais jautājums bija kāpēc jubilejās netiek apsveikti visi pensionāri un invalīdi arī tie, kuri nevar 
apmeklēt pensionāru balles? 

 
Atbilde. 
Arī pensionāriem jubilāriem nekādas dāvanas budžetā nav paredzētas un tās arī nevienam     
netiktu pasniegtas, ja vien mēs šīs jubilejas nesvinētu pasākuma, t.i. pensionāru balles laikā. Tā 
kā visi jubilāri uz pasākumu tiek aicināti ar ielūgumiem, tad nelielas apsveikuma balviņas mēs   
viņiem tomēr sagādājam (dažreiz pat piesaistot sponsorus vai arī no tiem pašiem pasākuma    
organizēšanai paredzētajiem līdzekļiem), jo kāda tad var būt jubilejas svinēšanas bez apsveikša-
nas. Dāvaniņas tiek sagādātas visiem jubilāriem, kuri ir pie mums uz to laiku deklarēti un arī    
ielūgumi tiek aizvesti un katram individuāli iedoti. Ja kāds neierodas uz pasākumu, viņam pare-
dzētā dāvaniņa pēc pasākuma tiek nogādāta uz mājām (pilnīgi visiem, kuri ir bijuši          
uzaicināti). Vēlreiz atkārtošu kam un kad mēs svinam jubilejas. Visiem tiem, kuriem ir bijušas    
jubilejas 70, 80, 90 un pēc 90 jau arī 95 un 100 gadi no 1.janvāra līdz 1. jūlijam svinēšana notiek     
jūlija pensionāru ballē, bet tiem, kuriem  jubilejas ir bijušas no 1.jūlija līdz 1.janvārim, svinam   
janvāra pensionāru ballē. Ja Jūs uzskatāt, ka kādam netika iedota dāvana, tad konkrēti sakiet 
vārdu  un uzvārdu. Nevajag izdomāt pilnīgus apmelojumus. 65, 75 un 85 gadu jubilejas netiek 
svinētas, jo tik daudz līdzekļu mums tiešām nav. 

Atbildes uz Jūsu uzdotajiem jautājumiem par pensionāru sveikšanu 
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Ķīmijas eksperimentu laboratorija 

    14.aprīlī Ozolmuižas pagasta Bērnu un jauniešu centrā tika organizēta aizraujošā, radošā darbnīca 

“Ķīmijas eksperimentu laboratorija”. Kopā ar bērniem un jauniešiem paveicām vairākus interesantus un 

pamācošus eksperimentus. Viens no tiem bija saistīts ar “slime” taisīšanu. Jāatzīmē, ka šī aktivitāte šobrīd 

ir populāra bērnu un jauniešu vidū, tāpēc jaunieši ar lielu sajūsmu ķērās pie darba.  

    Bērniem un jauniešiem tika demonstrēti eksperimenti un izklaides, kuru rezultātā veidojas ķīmijas     

reakcijas. Visi kopā novērojām un apspriedām redzēto, izvirzot dažādas smieklīgas un aplamas versijas. 

Pasākuma noriti pozitīvi ietekmēja samērā liels dalībnieku skaits. Darbnīcu apmeklēja ne tikai Ozolmuižas 

pagasta bērni un jaunieši, bet arī ciemiņi no Rēzeknes. Mūs apciemoja arī Sakstagala pamatskolas      

ķīmijas skolotāja Anita Cercene. Tādā sastāvā mēs jutāmies kā īsti ķīmiķi.  Laboratorijas noslēgumā     

gatavojām saldus un spilgtus gardumus, krāsainos cukurgailīšus.  Pašu radītais brīnums motivē izzināt 

pasauli!   

Informāciju sagatavoja: A. Ščemeleva 

Nāc talkā savam pagastam! Pulcējamies 28.aprīlī pulksten 9:00 pie BJC 

Sakopsim Ozolmuižas pagasta parka teritoriju un savāksim atkritumus. 

“Vecās kapsētas” uzkopšana. Pēc talkas kopīga maltītes baudīšana! 

Ņemiet līdzi darba cimdus un pēc iespējām grābekli. 

Esam atsaucīgi, radot kopīgo saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu !  

Lielā talka 2018 
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Informāciju apkopoja un sagatavoja: L.Bistrova 
Mob.29121139,bistrovaliga@inbox.lv 

                                                            Pavairots:280 eks. 

https://www.facebook.com/ozolmuiza/ 

www.ozolmuiza.mozello.lv 

Par pastkastēm 

 Izvadājot avīzes pa pagasta teritoriju saskaramies ar problēmu, ka ne visiem pagasta iedzīvotā-

jiem ir pastkastes, kur šīs avīzes ielikt. Liels lūgums visiem tiem iedzīvotājiem, kuriem pastkastīšu nav, tās 

uzstādīt. Ja nav līdzekļu iegādāties pastkasti veikalā, varat uzlikt paštaisītu. Ir vietas kur pie mājām       

piebraukt nevaram, bieži tur skraida suņi, kuri apdraud mūsu veselibu, līdz ar ko ir problemātiski piegādāt 

Jums jebkādu ziņu. Tāpat arī pie dažām daudzdzīvokļu mājām pastkastes ir, bet nav ne numura, ne     

uzvārda un nav zināms, kuram tieši pieder šī esošā pastkaste. Esiet apzinīgi un tuvākajā laikā uzstādiet 

pastkastes. Ieguvēji būsim gan mēs, gan Jūs, jo tiks atvieglots mūsu darbs, savukārt Jūs saņemsiet visas 

jaunākās ziņas.  

 Katru gadu, maija mēnesis Ozolmuižas Kultūras namā tiek gaidīts, ar sirsnīgām emocijām, jo tiek  

svinēti Ģimenes svētki, balles laikā tiek sveikti pāri, kuriem apritējušas kāzu jubilejas — 1gada, 5, 10, 15 

u.t.t. Ņemot vēra, ka pagasta pārvaldei nav pieejama informācija par kāzu jubilejām, tāpēc aicinām Jūs 

būt aktīviem un ziņot, ja Jums vai Jūsu kaimiņiem, kuri ir deklarējušies Ozolmuižas pagastā aprit kāzu 

jubileja. Zvaniet 29121139 (Līga) 

 Pasākuma laikā, visi pāri tiek sveikti ar mazām dāvanām. Atgādinām, ka dāvanas saņem tikai tie 

pāri, kuri ir ieradušies uz pasākumu. 

 Ģimeņu svētki notiks 12.maijā, plkst. 20.00, Ozolmuižas Kultūras namā. Par muzikālo              

pavadījumu rūpēsies Ainārs Lipskis. 

Ģimeņu svētki 12.maijā 

Informāciju sagatavoja: V. Runča 

Informāciju sagatavoja: L. Bistrova 

13.maijā, plkst. 15.00, visi pagasta iedzīvotāji tiek 

laipni gaidīti Ozolmuižas  Kultūras nama, kur notiks 

sirsnīgs koncerts, kas veltīts Māmiņām. 

Aicinām atbalstīt ne tikai vietējos pasākumus, bet arī 

pagasta pašdarbniekus, kas uzstāsies pasākumā. 

 Laika posmā no 29. marta līdz 6. aprīlim Ozolmuižas pagasta Bērnu un jauniešu centrs          

piedalījās labdarības akcijā ar mērķi sveikt Lieldienās vientuļos seniorus. Sarūpētās dāvanas un jaunie-

šu gatavotās vēlējumu kartiņas tika pasniegtas 24 personām. Lieldienas ir atmodas un prieka svētki, 

tāpēc arī mēs dodoties ciemos centāmies labvēlīgi noskaņot katru senioru. Iepriecināti bijām arī mēs! 

Braucot uz Rēzeknes novada veco ļaužu pansionātu “Pilcene”, kārtējo reizi sveicām Juriju Vjalkinu.   

Dziļi pārsteidza tas, ka Vjalkina kungs bija sagatavojis dāvanas arī mums. Mūsu bērnu un jauniešu cen-

tram tika uzdāvinātas rokdarbu gleznas. Tā ir svarīga dzīves atziņa Ozolmuižas pagasta bērniem un        

jauniešiem , jo darot labu, pretī saņem pozitīvas emocijas.  

Vientuļo pensionāru sveikša 

Informāciju sagatavoja: A. Ščemeleva 


