
  

 

ZIŅAS ĪSUMĀ 

2014.gada 26.aprīlī visa Lat-

vijā notika nu jau par tradīciju un 

n e a t ņ e m a m u  p a v a s a r a 

sastāvdaļu kļuvusī sakopšanas 

akcija Lielā Talka. Šogad Ozo-

laines pagasta iedzīvotāji bija ļoti 

aktīvi un sakopa gan piemājas 

teritorijas, gan sabiedriskas 

vietas, gan daudzus no mūsu 

pagasta kapiem.      2014.gada 

25.aprīlī Ozolaines pagasta pār-

valde, sadarbībā ar Liepu pa-

matskolu rīkoja meža stādīšanu.  

L I E L Ā  T A L K A  O Z O L A I N E S  P A G A S T Ā  

A P B A L V O T I  K O N K U R S A  “ I Z G A T A V O  P U T N U  B Ū R Ī T I ”  D A L Ī B N I E K I  

Iepazīstoties ar gājputnu ligzdoša-

nas īpatnībām un veicinot lietderīgu 

brīvā laika pavadīšanu, kā arī audzinot 

mīlestību un rūpes par dabu savā tuvā-

kajā apkārtnē norisinājās konkurss 

„IZGATAVO PUTNU BŪRĪTI". Pateicoties 

tam vairāki gājputni jau ir atraduši un 

iekārtojuši savas jaunās mājvietas. 

Konkursā piedalījās Ozolaines pa-

gasta dabas draugi un viņu ģimenes, 

kopuma saņemti deviņi darbi no septi-

ņiem dalībniekiem. Par labāko putnu 

būrīti atzīts Andra Dunča izgatavotā 

daudzdzīvokļu māja. Iedzīvotāju simpā-

tijas balva tika pasniegta Denisam 

Daņilovam, kurš sociālo tīklu balsoju-

ma rezultatā ieguva visvairāk 

balsu. 

Pie veicināšanas balvām, 

kuras tika pasniegtas Lielās 

Talkas pasākuma ietvaros, 

tika arī pārējie konkursa dalīb-

nieki: Vasīlijs Blinovs par ilgi 

kalpojošo putnu būrīti, Andrejs 

Dobrecovs par klasisko putnu 

burīti, Aleksejs Kuzņecovs un 

Alise Lazareva par čaklām 

rokām un Sņežana Pozdņako-

va par mākslas darbu. Liels 

paldies visiem konkursa  dalīb-

niekiem. 
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 Noslēdzies iepirkums par 

Pūpolu ūdenskrātuves teri-

torijas labiekārtošanu un 

apzaļumošanu Bekšu ciemā. 

Pretendents, kuram piešķīr-

tas līguma slēgšanas tiesī-

bas ir SIA  “Projektēšanas 

birojs AUSTRUMI”. 

 Traktortehnikai un citām 

mašīnām, kas strādā laukos, 

tehnisko apkopi varēs iziet  

26 .ma i jā  p lkst . 13 .00  

Bekšos (pie pagasta pārval-

des garāžas). 

 Savu darbību atsāka 

Sieviešu klubs. Tikšanās 

notiek katra mēneša otrajā 

svētdienā. 

 25.04.2014, pagasta darbi-

nieki, iedzīvotāji un Liepu 

pamatskolas skolnieki Dei-

manu sādža iestadīja 2500 

bērzu stādiņus. 

Spodrības mēneša un Lielās 

Talkas ietvaros Ozolaines pagastā 

kopumā tika savāktas 8860 kg 

atkritumu un iestādīti 2500 bērzu 

stādi. 

Pēc talkas pie Aktivitāšu centra 

Bekšos  visus talciniekus sagaidīja 

garda, uz ugunskura pagatavota 

zupa, tika sumināti čaklākie 

talkotāji, kā arī tika apbalvoti 

konkursa „IZGATAVO PUTNU 

BŪRĪTI" dalībnieki.  

Leila Rasima 

[Foto: L.Rasima, E.Blinovs] 

http://www.ozolaine.lv/index.php/iepirkumi/75-pupolu-udenskratuves-teritorijas-labiekartosana-un-apzalumosana-rezeknes-novada-ozolaines-pagasta-beksu-ciema
http://www.ozolaine.lv/index.php/iepirkumi/75-pupolu-udenskratuves-teritorijas-labiekartosana-un-apzalumosana-rezeknes-novada-ozolaines-pagasta-beksu-ciema
http://www.ozolaine.lv/index.php/iepirkumi/75-pupolu-udenskratuves-teritorijas-labiekartosana-un-apzalumosana-rezeknes-novada-ozolaines-pagasta-beksu-ciema
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PŪPOLU ŪDENSKRĀTUVĒ IELAISTI 

ZIVJU MAZUĻI 

      Tuvojoties Pūpolu ūdenskrātu-

ves tīrīšanas darbu noslēgumam, 

maija sākumā ūdenskrātuvē tika 

ielaisti pirmie zivju mazuļi – des-

mit kg karpas (Cyprinus carpio 

carpio) un pa desmit gabaliem 

baltā amūra (Ctenopharyngodon 

i d e l l a )  u n  p l a t p e r e s 

(Hypophthalmichthys molitrix).      

Kopumā Ozolaines pagasta pār-

valde, noslēdzot līgumu ar Dau-

gavpils novada Medumu ciema 

sabiedrību „Melns ūdens” ir iegā-

dājusies sekojošus zivju mazuļus: 

karpa (Cyprinus carpio carpio)-10 

kg, karūsa (Carassius gibelio)-50 

kg, līnis (Tinca tinca)-30 kg, baltais 

amurs (Ctenopharyngodon idella)-

1 0  g a b . ,  P l a t p e r i s 

(Hypophthalmichthys molitrix)-10 

gab. Planots, ka mēneša laikā arī  

pārejie zivju mazuļi tiks ielasti 

Pūpolu ūdenkratuvē. Uzmanību 

zvejniekiem! Zvejot Pūpolu ūdens-

kratuvē ir kategoriski azliegts.  

EIROPAS PARLAMENTA VĒLĒŠANAS 

Par samaksas apstiprināšanu par saņemtajiem pakalpojumiem  
Ozolaines pagasta sociālajā mājā 

     2014.gada 17.aprīlī, Rēzeknes novada dome pieņēma lēmumu “Par samak-

sas apstiprināšanu par saņemtajiem pakalpojumiem Ozolaines pagasta soci-

ālajā mājā”. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta ceturtās daļas 

27.punktu, likuma ”Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mā-

jām” 3.panta 2.punktu, 12.pantu, ņemot vērā Sociālo un veselības aizsardzības 

jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 10.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, n o l e m j: Noteikt īres maksu Rēzeknes novada pašvaldības Ozo-

laines pagasta Sociālajā mājā „Lazdas”, c.Balbiši, Ozolaines pagasts: 1.Apkures 

sezonā: 1 kvadrātmetrs dienā 0,09 euro un 1 kvadrātmetrs mēnesī 2,65 euro; 

2.Pēc apkures sezonas noslēguma: 1 kvadrātmetrs dienā 0,08 euro un 1 kvad-

rātmetrs mēnesī 2,33 euro. 
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      2014.gada 24.maijā Latvijā notiks kārtējās 

Eiropas Parlamenta vēlēšanas, kurās Latvijas 

pārstāvībai Eiropas Parlamentā jāievēl astoņi 

deputāti. 

      Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienā iecir-

knis Nr.747 Ozolaines pagasta pārvaldē 

(c.Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads) 

būs atvērts no pulksten 7.00 līdz 20.00. 

No 21.līdz 23.maijam vēlēšanu iecirknī 

dažas stundas dienā notiks iepriekšējā balso-

šana: 

- trešdien, 21.maijā – no pulksten 

17.00 līdz 20.00; 

- ceturtdien, 22.maijā – no pulk-

sten 9.00 līdz 12.00; 

- piektdien, 23.maijā – no pulk-

sten 10.00 līdz 16.00. 

      Balsošanas dokuments Eiropas 

Parlamenta vēlēšanās ir pase vai perso-

nas apliecība jeb identifikācijas karte. 

      No 19.maija vēlēšanu iecirknī varēs iepazīties ar kandidātu sarakstiem, zi-

ņām par kandidātiem un priekšvēlēšanu programmām, kā arī vēlēšanu iecirknī 

varēs pieteikt balsošanu atrašanās vietā tiem vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa 

dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī. 

      Ar 2014. gada 24. maija Eiropas Parlamenta vēlēšanu deputātu kandidātu 

sarakstiem var iepazīties internetā http://ep2014.cvk.lv/saraksti/  

TALKA DZEŅU KAPOS      

      Š. g. 17. maijā visi, kuru piederī-

gie atdusas Ozolaines pagasta Dze-

ņu kapos, tiek lūgti piedalīties kapu 

sakopšanas un labiekārtošanas  

talkā. Kopīgiem spēkiem ierīkosim 

celiņu apkārt kapsētai, uzlabosim 

ūdens pasmelšanas vietu u.c. darbi. 

      Lūgums līdzi ņemt savu darba 

inventāru- lāpstu, grābekli, cirvi, 

spaini. Ļoti noderēs ķerra. 

      Paldies par atsaucību!  

                           * * * 

P.S.  Ozolaines pagasta kapu vecāki 

tiek aicināti ziņot pagasta pārvaldei 

par rīkotajām talkām savu mirušo 

radinieko kapos. 

Tālrunis: 646 40171, vai elektronis-

ki uz e-pastu: info@ozolaine.lv 

http://ep2014.cvk.lv/saraksti/index.html
http://ep2014.cvk.lv/saraksti/index.html
http://ep2014.cvk.lv/saraksti/
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      Ozolaines pagasta pār-

valdes vadītajs Edgars Bli-

novs sveic visas māmiņas, 

vecmāmiņas un topošās 

māmiņas Mātes dienā un 

novēl ikkatrai māmiņai 

pavadīt šo dienu bērnu lokā 

un saņemt daudz patiesu, 

mīļu un sirsnīgu vārdu.  

„Sargājiet savas ģimenes, 

cieniet un novērtējiet 

ģimenes nozīmību! Lai gaiši 

un priecīgu mirkļu piepildīti 

svētki!”, novēl E.Blinovs.  

      11.maijā Latvijā tiek 

svinēta Mātes diena - 

starptautiski svētki par godu 

m ā m i ņ ā m .  I k k a t r a m 

c i l v ē k a m  m ā t e  i r 

visdārgākais, kas pasaulē ir, 

tapēc šajā dienā ikviens 

aicināts veltīt savai mātei 

uzmanību un pateikties par 

nesavtīgu gādību, mīlestību 

un rūpēm. 

      Mātes diena dažādās valstīs tiek svinēta atšķirīgos datumos. Lat-

vijā un Igaunijā 

mātes diena tiek 

svinēta otrajā 

maija svētdienā, 

bet, piemēram, 

L i e t u v ā  — 

pirmajā maija 

s v ē t d i e n ā , 

K r i e v i j ā  — 

pēdējā novem-

bra svētdienā. 

P I E D A L Ī J Ā S  K O N L U R S Ā  “ D Z I E D U  D Z I E S M U  K Ā D A  B I J A ”   

M Ā T E S  D I E N A  

F O T O G R Ā F I J A S   

Abas konkursa dalīb-

nieces izpildīja divas 

latgaliešu tautas-

dziesmas. Ir ļoti liels 

prieks par mūsu dzie-

dātājām, jo abas mei-

tenes ieguva godpil-

no  2. pakāpi un Dižo  

dziedātāju  titulus. 

Mūzikas skolotāja 

I.Blinova 

 

Šī gada 26. aprīlī 

Liepu pamatskolas 3. 

klases skolniece Kris-

tīne  Turutjko un 9. 

klases skolniece Sņe-

žana Pozdņakova 

kopā ar skolotāju I. 

Blinovu devās uz Rī-

gu, lai piedalītos ikga-

dējā dziedātāju kon-

kursā „Dziedu dzies-

mu kāda bija”, kurš 

notika Rīgas Tehnis-

kajā universitātē.       

Page 3 
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      Aicinam Ozolaines pagasta iedzīvotājus un citus interesentus 

sūtīt mums savas smukas fotogrāfijas uzņemtās Ozolaines pa-

gastā, kurus 

mēs labprāt ie-

vietotu mūsu 

mājas lapā 

www.ozolaine.lv 

un sociālajos 

tīklos. Labākie 

fotogrāfiju autori 

tiks pie ekskluzī-

vām tējas krū-

zēm ar pagasta 

simboliku. Tavas 

fotogrāfijas gai-

dam elektronis-

kā veidā, sūtot 

tos uz e-pastu: 

info@ozolaine.lv 

      Nodarbinātī-

bas valsts aģen-

tūra Rēzeknes 

filiāle aicina 

ikvienu intere-

sentu Ozolaines 

pagasta Tautas namā 20.05.2014. plkst.9.00 apmeklēt 

semināru „Kā efektīvi atrast darbu – psiholoģiskās barjeras 

pārvarēšana, darba meklēšana, darba piedāvājumu izvērtē-

šana un darba attiecību uzsākšana". 

      Ļoti gaidam tos cilvēkus, kuri ir bezdarbnieki un meklē 

darbu. 

NVA Rēzeknes filiāle 

       

      Liepu pamatskolas 8. un 9. klases skolnieki 

2014.gada 6.maijā ar iedvesmu un interesi, ziedoja 

laiku savai nākotnei. Viņi apmeklēja Nodarbinātības 

valsts aģentūras (NVA) nodarbības ar Karjeras speci-

ālistiem. Bērni noteica viņu interešu sfēras un turpmāk 

viņi turpinās iepazīties ar profesionāliem šajā jomā, kā 

arī plānot notikumus nākotnē. 

Direktores vietniece 

Gaļina Bogdanova 
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2014.gada 7.aprīlī Ozo-

laines pagasta Tautas 

namā notika iedzīvotāju 

kopsapulce ar Rēzeknes 

n o v a d a  p a š v a l d ī b a s 

deputātu pārstāvjiem  A. 

B u h a r i n u ,  J . R u n č u , 

priekšēdētāja vietnieci - 

E.Pizāni un izpilddirektoru 

J.Trošku. 

Sapulces laikā Ozolaines 

pagasta pārvaldes vadītājs 

sagatavoja prezentāciju par 

2013.gada paveiktajiem 

darbiem un notikušajiem 

pasākumiem, kā arī stāstījis 

par ieplānotiem pasākumi-

em u n  p lā n i em uz 

2014.gadu. 

Ikviens pagasta ie-

dzīvotājs, kurš bija ieradies 

uz sapulci, varēja izmantot 

iespēju un uzdot jautājumu 

pagasta vadītājam un nova-

da deputātiem, saņemt ak-

tuālo informāciju par pa-

gastā notiekošo, kā arī satik-

ties ar Ozolaines pagasta 

pārvaldes darbiniekiem un 

tās speciālistiem.  

NOTIKA OZOLAINES PAGASTA  IEDZĪVOTĀJU KOPSAPULCE 

2 0 1 3 / 2 0 1 4  M Ā C Ī B U  G A D S  L I E P U  P A M A T S K O L Ā  

класса Кристина 

Турутько и 9 класса 

Снежана Позднякова 

завоевали право 

поучавствовать в 

вокальном конкурсе  

„Dziesmu dziedu kāda 

bija 2014” в Риги, где 

они получили  диплом 

II степени. (учитель 

И.Л. Блинова).  

      Ученицы 6 класса 

Лиана Лукашева и 

Виктория Стикуте 

получили диплом II 

степени за отличное 

выступление в форуме 

исследовательской 

среды «Школьники 

эксперементируют» (учитель Н.В. Савицкая).  

      Ученица 4 класса Лаура Грйшкане 

получила поощрение за участие в 

комбинированной краевой олимпиаде для 4 

классов ( учитель Л.В. Виноградова).   

      В этом учебном году лучшие бегуны 

школы активно принимали участие в 

весеннем кроссе, где Виктория Репецка 

заняла 6 место, Мара Пумпуре -7место, а 

Никита Парамонов – 9. ( учитель И.О. 

Фёдоров). 

Кроме того уже ежегодно ученики Лиепской 

основной школы участвуют в конкурсе 

сценической речи, в конкурсе эрудитов 

«Mana Latvija» и различных конкрсах, 

организованных Международным фондом 

писателя  Нарицы. Наша фольклорная группа 

«Лиепиня» хорошо известна в Резекненском 

крае. Благодаря активной работы 

руководителя группы И.Л. Блиновой в этом 

году «Лиепиня» имеет новые костюмы для 

выступлений. Впереди у нас ещё предстоит 

смотр школьных театров (руководитель М.В. 

Голубцова, и кукольный театр руководитель 

–А.Я.Смирнова), конкурс творческих работ 

«Trejdeviņas saules lec» (учитель 

Н.Я.Котебо). В прошлом учебном году 

ученики 7 и 8 классов разрабатывали 

проект "Учебная тропа в Лайзановском 

парке", в этом году проект будет 

реализован на практике. При поддержке 

волостного управления в парке 

планируется вычистить пруды, установить 

стенды с информацией о Лайзанском 

парке, обустроить дорожки, зоны отдыха и 

объекты, которые позволят некоторые 

темы по математике и естествознанию 

проводить на улице. 

      В Озолайнской волости есть традиция 

весной проводить дни посадки леса, где 

активными участниками являются ученики 

нашей школы. В этом году это были 

ученики 4 и 7 классов. А ребята 8-9 

классов привели в порядок братское 

кладбище. 

      Уже несколько лет у нас существует 

традиция - все ученики, которые активно 

участвуют в жизни школы, хорошо учатся, 

защищают честь школы, зарабатывают 

пункты. В конце года ученики, набравшие 

большее количество пунктов, едут на 

экскурсию (маршрут выбирают сами дети). 

Волость выделяет транспорт. На экскурсии 

попадают не только дети, которые хорошо 

учатся, но и те, кто активно работает. 

Выработана такая система, чтобы никого 

не обидеть, ведь не всем дано учиться 

хорошо. А в последний учебный день у нас 

проходит мероприятие «Skolas gods», где 

награждаются лучшие ученики. Нам есть 

кем гордиться. На это мероприятие 

30.05.2014. в 8.00. мы приглашаем всех 

родителей, разделить с нами радость 

наших побед! 

Руководитель Лиепской основной школы – 

структурного подразделения Г.Ф.Богданова 

      Заканчивается 2013-14 учебный год, школы 

подводят итоги своей деятельности, Лиепская 

основная школа не исключение. 

      В течение учебного года ребята из нашей 

школы активно участвовали в различных 

конкурсах, смотрах и предметных олимпиадах. 

      В этом учебном году особо активными были 

лучшие «химики» нашей школы. На краевой 

олимпиаде по химии среди 9 – 12 классов от 

нашей школы было 4 представителя (Анастасия 

Блинкова, Снежана Позднякова, Мара Пумпуре 

и Юлия Богданова), при чём Анастасия Блинкова 

и Снежана Позднякова получили поощрение за 

участие в олимпиаде. Кроме того Снежана 

Позднякова заняла 3 место в открытой 

олимпиаде по химии Латгальского региона, 

которая проходила в Резекне. Анастасия 

Блинкова участвовала в открытой олимпиаде по 

химии, организованной Даугавпилским 

университетом. Благодаря успешной работе 

учителя химии и биологии Н. В. Савицкой, 

участия в олимпиадах по химии для нашей 

школы уже стало традиционным. Ученицы 3 
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PAR IEROBEŽOJUMIEM UZ PAGASTA AUTOCEĻIEM 

B E Z M A K S A S  S E M I N Ā R S  M E Ž A  Ī P A Š N I E M I E M  

 

O Z O L A I N E . L V  
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kārtību, kādā ieviešami transportlī-

dzekļu satiksmes aizliegumi un ierobe-

žojumi" pieņēma lēmumu par maksi-

mālās masas ierobežojumiem uz zem-

āk apkopotajiem pagasta autoceļiem.  

      Atgādinām, ka pa visiem pagasta 

autoceļiem bez ierobežojuma atļauts 

pārvietoties operatīvajiem transportlī-

dzekļiem un transportlīdzekļiem, kas 

kravas transporta cisternās ar ceļa 

īpašnieku saskaņotā maršrutā pārva-

dā svaigpienu, ja par šiem transportlī-

dzekļiem valsts akciju sabiedrības 

"Ceļu satiksmes drošības direkcija" 

transportlīdzekļu un to vadītāju valsts 

reģistrā ir izdarīta atzīme "svaigpiena 

transportlīdzeklis". 

      Satiksmes ierobežojumu ievēroša-

nu kontrolēs pašvaldības darbinieki 

sadarbībā ar Valsts policiju. 

No š.g. 8.aprīļa līdz 12.maijam 

uz Ozolaines pagasta autoceļiem 

būs ierobežojumi. 

Transportlīdzekļu sezonālā 

maksimālās masas ierobežojumu 

ieviešana pašvaldības autoceļos ir 

piespiedu pasākums, kas ļauj 

novērst šo ceļu masveida sabru-

kumu pavasara atkušņa laikā un 

arī vēlāk rudenī, kad, ceļa segai 

pārmitrinoties, samazinās tās 

nestspēja. Īpaši krasi nestspēja 

samazinās ekspluatācijas laiku 

nokalpojušām segām un ceļu 

posmiem, kuru pamatne ir mālai-

na un putekļaina grunts. Pārval-

des atbildīgā amatpersona apse-

koja pagasta autoceļus un pama-

tojoties uz Ministru kabineta 

1998. gada 15.decembra noteiku-

miem Nr. 456 „Noteikumi par 

autoceļu valsts aizsardzību un 

FELDŠERU - VECMĀŠU PUNKTS 

     Ozolaines pagasta Feldšeru vecmāšu punkta medmāsa pa-

gasta iedzīvotājiem sniedz sekojošus pakalpojumus:     

 Sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību. 

 Veic vakcināciju bērniem saskaņā ar pošu kalendāru. 

 Veic speciālistu nozīmētās procedūras: intramuskulārās 

injekcijas, intravenozās injekcijas, zemādas injekcijas, pār-

siešanas, cukura līmeņa pārbaude asinīs. 

 Veic ķermeņa temperatūras, asinsspiediena, pulsa frekven-

ces mērīšanu, elpošanas frekvences noteikšanu. 

 Veic auguma un svara mērījumus, redzes pārbaudi. 

 Sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību. 

 Veic vakcināciju bērniem saskaņā ar pošu kalendāru. 

 Veic speciālistu nozīmētās procedūras: intramuskulārās 

injekcijas, intravenozās injekcijas, zemādas injekcijas, pār-

siešanas, cukura līmeņa pārbaude asinīs. 

 Veic ķermeņa temperatūras, asinsspiediena, pulsa frekven-

ces mērīšanu, elpošanas frekvences noteikšanu. 

 Veic auguma un svara mērījumus, redzes pārbaudi. 

 

Darba laiks: 

P. 8:30 – 12.00. No 12:30.-14.30.- izbraukumi pie klientiem. 

O. 8:30–12:00. No 12:30.-14:30-izbraukumi pie klientiem. 

T. 8:00.-14:30.- Ozolainē, Sociālajā mājā. 

C. 8:00-14:30.- Liepu pamatskolā. 

P. 8:30 – 12:00. No 12:30-14.30- izbraukumi pie klientiem. 
 

Feldšeru vecmāšu punkta medmāsa  

Marija Deņisova (tālr. +371 64640311) 

      Meža konsultāciju pakalpojumu centrs Rēzekens no-

daļa rīko BEZMAKSAS semināru Uzmanību mežs un 

uguns, 13. maijā plskt. 10.00., Dārzu iela 7a, Rēzekne. 

Tā kā ir izsludināts uguns bīstamais pediods, vēlamies 

iedzīvotājus informēt, par to kā ir jārīkojas meža ugunsgrē-

ka gadījumā. Seminārā tiks tiks runāts par:  

 Ugunsdrošības ievērošana mežā – pamats ugunsnelai-

mes nepieļaušanai.  

 Normatīvie akti, kas regulē ugunsdrošības ievērošanu.  

 Meža ugunsgrēku cēloņi. Ugunsgrēku veidi. Pirmā rīcī-

ba, pamanot meža ugunsgrēku. Meža ugunsgrēka dzē-

šanas tehnoloģijas. 

 Meža tehnikas aizdegšanās – kas to var izraisīt. Vadītā-

ja rīcība aizdegšanās gadījumā. 

 Ugunsdzēšamā tehnika, tās pielietojums meža uguns-

grēku dzēšanā. Praktiska darbošanās ar ugunsdzēšamo 

aparātu. 

      Tāpat varēs saņemt atbildes uz jautājumiem, kā arī pār-

runas seminārā apgūto zināšanu nostiprināšanai. Notiks arī 

semināra darba apkopojums . Semināra ilgums sešas stun-

das. 

Rēzeknes nodaļas vadītāja Jolanta Grišunova 

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" 

filiāle "Meža konsultāciju pakalpojumu centrs" 

Mob. : +371 28692818,  jolanta.grisunova@mkpc.llkc.lv  

www.mkpc.llkc.lv  

RĒZEKNES NOVADA DJ DEJU NAKTS  

MARATONS/KONKURS 
 

     Š.g. 23.maijā plkst.22.00 Ozolaines pagasta Tautas 

namā notiks Rēzeknes novada Dj deju nakts maratons/

konkurss. Ipašie viesi DJ Ralfs, Dj Eriks,  DJ Sandy, Dj 

inMysiCGate u.c. 

     Pasākums ar Rēzeknes novada Dj un uzsāksim/

iepazīstināsim apmeklētajus pirms pirmās konkursa kār-

tas ar novada Dj! Ielūgums  - 1 EUR. 

      P.S. Pasākums tiks fotografēts un veikts video ie-

raksts. 

mailto:jolanta.grisunova@mkpc.llkc.lv
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1. Žurnāls A12 

2. Avene 

3. Bilance 

4. Dārza Pasaule 

5. Diena 

6. Ezis 

7. Ievas stāsti 

8. Ievas veselība 

9. Ilustrētā Junioriem 

10. Ilustrētā Pasaules Vēs-

ture 

11. Ilustrētā Zinātne 

12. Latvijas Avīze 

13. Lilit 

14. Praktiskais Latvietis 

15. Privetik 

16. Rēzeknes Vēstīs 

17. Zintnieks 

18. Ваши 6 соток 

19. Весёлый колобок 

20. Все звёзды 

21. За рулём 

22. ЗОЖ 

23. Коллекция Караван 

Историй 

24. Коллекция идей 

25. Cosmopolitan RUS 

26. Миллион 

27. МК-Латвия 

28. Отдохни 

29. Открыто 

30. Панорама Резекне 

31. Резекненские вести 

32. Семеро с ложкой 

33. Семь суперсекретов 

34. Тайны звёзд 

35. Толока. Делаем сами 

36. Толока. Домашние 

цветы 

37. Толока. Золотые 

рецепты 

38. Толока. Садовода-

огородника 

39. Толока. Секреты кухни 

40. 1000 Секретов  

ne tikai Ozolainē, bet arī 

bērniem vienā no Rēzeknes 

bērnudārziem un studen-

tiem Rēzeknes augstskolā, 

kā arī viņa pati pašlaik dejo 

tautas deju kolektīvā 

„Dziga". Andra dejo jau no 7 

gadu vecuma, sākumā viņa 

dejoja tautas dejas, tad tur-

pināja ar sporta dejām un 

pēc vidusskolas iestājās 

Rīgas Pedagoģijas Izglītības 

Vadības akadēmijām, kur 

apguva klasisko deju, latvie-

šu deju, laikmetīgo deju un 

daudz ko citu. Brīvajā laikā 

Andra sporto, viņai patīk 

skriet, apmeklēt trenažieru 

zāli, peldēt un viņa vispār ir 

aktīva dzīvesveida piekritēja, 

kas noteikti ar laiku iedroši-

nās arī jauniešus dzīvot ve-

selīgu un aktīvu dzīvesveidu. 

Vēlam Andrai panākumus 

un daudz labu emociju, strā-

dājot ar mūsu pagasta jaun-

iešiem! Deju nodarbības 

notiek Ozolaines pagasta 

Tautas namā katru otrdienu 

plkst.14:30.  

      Kad Andra saņēma 

piedāvājumu mācīt dejas 

Ozolaines pagasta jaunie-

šiem, viņa pie sevis nodo-

māja „Interesanti!" un 

daudz nedomājot arī pie-

krita. Pēc pirmajām no-

darbībām viņa ir sapratu-

si, ka viņai patīk strādāt 

ar jauniešiem un viņa jūt, 

ka arī jauniešiem ļoti pa-

tīk un ka viņi ļoti grib de-

jot, un tas jau arī ir pats 

galvenais. Jaunieši ir mo-

tivēti un cenšas, tādēļ 

Andra ir droša, ka viņiem 

veiksies ļoti labi un viņa 

jau domā par to, kur jaun-

iešus varētu aizvest uz 

kādu koncertu vai kon-

kursu, lai viņi varētu iz-

baudīt dejošanu uz lielās 

skatuves. Andrai visvai-

rāk patīk tas, ka nodarbī-

bās ir laba atmosfēra un 

ka gaisā virmo pozitī-

visms, tādēļ viņai šis 

darbs ļoti patīk. 

Deja jau kādu laiku An-

drai ir kļuvusi par viņas 

dzīvi, jo viņa māca dejot 

OZOLAINES PAGASTA BIBLIOTĒKĀ PIEEJAMIE PRESES 

IZDEVUMI  

O Z O L A I N E S  P A G A S T A  T A U T A S  N A M Ā  

J A U N A  D E J U  P U L C I Ņ A  V A D Ī T Ā J A   

O Z O L A I N E . L V  

OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS  

[Foto: E.Blinovs un no A.Andžānes personīga foto arhīva] 
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     Ir maijs. Pavasaris. Mūsu 

bērnudārza bērni gatavojas 

ļoti svarīgiem pasākumiem. 

Visi bērni šī gada 9. maijā 

gaida ciemos savas māmi-

ņas. Mazās rociņas cītīgi 

gatavo dāvanas, zīmē māmi-

ņu portretus, mācās dzies-

mas un rotaļas ar ko varētu 

iepriecināt  māmiņas.  

     Otrs mūsu bērnudārza 

svarīgs pasākums maijā ir 

izlaidums. Kā katru gadu 

maija beigās rīkosim svēt-

kus bērniem kuri šogad 

uzsāks savas skolas gaitas. 

Šogad mums ir īpaši  daudz 

izlaiduma gada bērnu, veseli 

14.  

     Vasaras mēnešos jūnijā 

un augustā bērnudārzā būs 

tikai viena dežūrgrupa, jo 

vasara ir tas laiks, kad sko-

lotājiem pienākas kārtējais 

atvaļinājums, bet iestādē 

tiek veikti kārtējie remont-

darbi. Šogad mums ir jāsare-

montē kanalizācijas sistē-

mas ”neredzamā” daļa.  

   Jūlijā bērnudārzs tiks 

slēgts pilnībā. 

PII vadītāja V.Mališeva 

festivālos uzstājās līnijdeju grupa no Ozolai-

nes TN vai Liepu pamatskolas. Šoreiz festi-

vālā, jau tradicionāli, piedalījās līnijdeju un 

mūsdienu deju kolektīvi no Strūžānu KN, 

Gaigalavas KN, Griškāniem, no Pušas TN, 

Mākoņkalna TN, Ratnieku TN, Čornajas 

TN, Audriņu KN. Festivāls noritēja draudzī-

gā un sirsnīgā atmosfērā, dodot dalībnie-

kiem patīkamu iespēju iepazīties savā starpā 

un jauki pavadīt laiku. Līnijdejas apvienoja 

dažāda dzimuma, vecuma un profesiju pār-

stāvjus, liekot saprast, ka, ja skan deju ritmi, 

jebkādas atšķirības kļūst maznozīmīgas un 

liekas. Ir jāsaka, ka katru gadu dalībnieku 

skaits pieaug, kas tikai apstiprina, ka līnijde-

jas mūsu novadā, tāpat kā Latvijā un pasaulē 

kopumā, kļūst aizvien populārākas.  

      Dejotāji ieguva ne tikai jaunu pieredzi, 

iespēju uzstāties un iepazīties ar radošiem 

cilvēkiem, bet arī dāvaniņas un diplomus 

piemiņai par festivālu.  

     Liepu skolas dejotāji, apmeklējot Audri-

ņu pagastu, izmantoja iespēju iepazīties ar 

pagasta vēsturiski nozīmīgām vietām. Ap-

meklēja granīta pieminekli „Audriņu traģē-

dijas II Pasaules karā”. Bērniem tika pastās-

tīts par pieminekli un vēsturiskiem notiku-

      Saulainajā svētdienā 27.aprīlī Liepu 

pamatskolas deju grupa „DANCE GAME” 

uzstājās ar priekšnesumiem IV ikgadējā 

līnijdeju festivālā „Zem Laimes lietussar-

ga”, kas notika Audriņu pagasta Kultūras 

namā.  

      Pirmais līnijdeju festivāls mūsu Rēzek-

nes novadā notika 2010.gadā Strūžānu 

KN. Pēc pirmās veiksmīgās pieredzes 

festivāls ieguva savu nosaukumu „Zem 

Laimes lietussarga” un pastāvīgu norises 

vietu Audriņu Kultūras namā, kur veiksmī-

gi notika jau ceturto gadu pēc kārtas. Katru 

gadu pasākumu organizē un svētku gaisot-

ni nodrošina Audriņu KN vadītāja Tamāra 

Smirnova. Neizlaižot ne vienu reizi, visos 

miem, kas bija saistīti ar šo vietu. Atpakaļ 

ceļā skolēni apskatīja arī atjaunotu Ančupā-

nu memoriālu. 

    Brauciens bija ne tikai radoši iedvesmo-

jošs, apmeklējot festivālu, bet arī lietderīgs 

bērnu izglītošanai, pētot un iepazīstot mūsu 

Rēzeknes novada vēsturiski nozīmīgās vie-

tas. Зaldies par braucienu izsākam Ozolai-

nes pagasta pārvaldniekam Edgaram Blino-

vam. Kā arī izsakām sirsnīgu pateicību pasā-

kuma organizatoriem, kuriem izdevās apvie-

not visus dejotājus „zem Laimes lietussar-

ga”!  

 

       Liepu pamatskolas dejotāji un skolotāja 

Ludmila Vinogradova 

LĪNIJDEJU FESTIVĀLS AUDRIŅOS 

      TIKŠANĀS AR PROJEKTĒTĀJIEM 
 

      Š.g. 20.maijā, plkst.17.00 Ozolaines pagasta Tautas 

namā SIA “KEM” pārstāvji aicina Bekšu ciemata iedzī-

votājus uz tikšanos, kuras laikā ikviens iedzīvotājs varēs 

iepazīties ar projektēšanas firmas piedāvājumu - kā nā-

kotnē varētu izskatīties Bekšu ciemata centrs. Tāpat varēs 

izteikties par Bekšu ciemata labiekārtošanas idejām, pie-

dāvāt savu redzejumu, kā ciematam pie daudzstāvu mā-

jām jāizskatās un kas projektēšanas firmai ir jāņem vērā 

sagatavojot tehniskā projekta gala rezultātu. 

O Z O L A I N E . L V  

OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS  

PII “JĀŅTĀRPIŅŠ” ZIŅAS 
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I N F O R M A T Ī V A I S  

I Z D E V U M S  O Z O L A I N E . L V  

T A P A  S A D A R B Ī B Ā  A R  

O Z O L A I N E S  P A G A S T A  

P Ā R V A L D I  
 

O Z O  J A U N I E Š U  G R U P A S  A K T I V I T Ā T E S  

Rēzeknes novada 

Ozolaines pagasta pārvalde 

 

Rēzeknes nov.,  

Ozolaines pag., c. Bekši,  

LV-4633  

 

e-pasts: info@ozolaine.lv 

 

Tālr.:/Fakss: +371 64640171 

 

web: www.ozolaine.lv  

 

Seko līdzi: 

 draugiem.lv/ozolaine   

 facebook.com/

ozolainespagasts  

 twitter.com/ozolaine 

O Z O L A I N E . L V      

OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS  

citiem.  

Padarīto darbu saraksts:  

 Apstiprināti projekti 

“OzOlimpiskās spēles” un 

“PlostO ar OzO”, saņemot Rēzek-

nes novada pašvaldības finansē-

jumu to realizācijai; 

 Iegādāti 10 pāri slidu; 

 Dalība biedrības Kukuži 

rīkotajā sadraudzības pasākumā 

Dricānos;  

 Pieredzes apmaiņas brau-

ciens uz Verēmu jauniešu centru;  

 Brauciens uz Daugavpili un Ritiņu ko-

mandas atbalstīšana Rēzeknes novada 

hokeja kausā; 

 Līdzdalība Ozolaines TN pasākumu 

organizēšanā; 

 OzO ir Ozolaines pagasta jauniešu do-

mubiedru grupa, kas aktīvi darbojas jau 

vairākus mēnešus.  Jaunieši rīko dažādus 

pasākumus paši sev, OzO Junioriem jeb 

jaunākajiem Ozolaines pagasta jauniešiem,  

sadarbojas un draudzējas ar citu pagastu 

jauniešiem, organizē piedzīvojumus sev un 

 Pārgājiens uz Gaiduļu ezeru, pievarot 16 km; 

 Dalība Lielajā talkā; 

 Dalība projektā Grieķijā, u.c. 

Ja tev interesē, ko OzO īsti dara, tad atnāc, paska-

ties un pievienojies! Mēs tiekamies piektdienās 

plkst.15:00 OzO Juniori (10-15 gadi) un plkst.17:00 – 

OzO (16-30 gadi). 

      OzO aktivitātēm vari sekot: 

       www.twitter.com/OZO jaunatne 

BRĪVDABAS KINO 
Ozolaines pagastā tika uzsākta 

jauna tradīcija – BRĪVDABAS KINO. 

Pirmo reizi brīvdabas kino tika demon-

strēts 30.aprīlī Bekšu centrā (starp 

daudzdzīvokļu mājām Nr.4 un Nr.5). 

Iedzīvotajiem tika piedāvata pašmāju 

filma „Latgolys laikadečs” par Latgales 

20.gs. sākuma vēsturi caur vienas 

Latgales dzimtas likteni. 

Neskatoties uz diezgan vēso laiku, 

pasākums izdevās, skatītāji nāca ar 

savām segām, krēsliem un taburetēm. 

Prieks, ka tik nopietna sižeta filmu 

nāca skatīties arī jaunieši.  

Šis bija pirmais eksperiments, taču 

turpmāk iedzīvotajus sagaidīs jaunas 

filmu izrādes un jauni iespaidi ne tikai 

Bekšos. Centīsimies rast iespēju radīt  

filmas arī Pleikšņos. 

IEDZĪVOTĀJU  

KONSULTATĪVĀ PADOME           

      Ar  mērķi veicināt vietējās sabiedrības saikni ar 

pagastu ir atjaunota Ozolaines pagasta iedzīvotāju 

konsultatīvā padome, kura satiekās ar Ozolaines 

pagasta darbiniekiem pirmajā mēneša ceturdienā 

plkst.14:45, Tautas namā. 

      Padomes vadītāja - Veronika Lazareva  

       E-pasts: veronika.lazareva@inbox.lv  

MAIJA DZIEDĀJUMI 

      Š. g. 18.maijā plkst. 14.00. kopā ar Ozolaines pagasta folklo-

ras kopu „ZEIĻA” notiks maija dziedājumi Ozolaines pagasta 

Laizānu sādžā pie jaunizveidotā krucifiksa.  

                                                 * * * 

      Savukārt 25.maijā plkst. 13.00. kopā ar Ozolaines pagasta 

folkloras kopu „ZEIĻA” notiks maija dziedājumi pie Sociālās mā-

jas krusta, Balbišos.  

http://www.ozolaine.lv
http://www.draugiem.lv/ozolaine/
https://www.facebook.com/ozolainespagasts
https://www.facebook.com/ozolainespagasts
https://twitter.com/ozolaine
mailto:veronika.lazareva@inbox.lv

