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Ir nemainīga Liepu 

pamatskolas tradīcija 

katru trešo gadu rīkot 

absolventu tikšanās 

vakaru. Šogad aicinām 

bijušos absolventus, 

skolotājus un darbinie-

kus uz atkaltikšanās 

pasākumu šī gada 

2 8 . f e b r u ā r ī 

plkst.15.00. Pieteik-

ties dalībai pasākumā 

līdz 26.02.2015. pa 

telefonu 64640200, 

26086297. Līdzi ņemt 

savus klases biedrus 

un groziņu. 

2015.GADA OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES  

PLĀNOTIE DARBI UN GAIDĀMIE PASĀKUMI 

Š.g 7. februārī slidota-

vā pie Ludzas novada 

Sporta skolas notiks 

„L udz as  no v ada 

2015. gada atklātais 

TURNĪRS HOKEJĀ”. 

Sākums pl.10:00.  

Turnīrā piedalās arī 

Ozolaines pagasta 

Ritiņu hokejistu ko-

manda .  A ic inām 

braukt līdzjutējus. 

Izbraukšana  pl.9.30 

no pagasta ēkas ar 

pagasta autobusu. 

IZDEVUMS JAUNAJĀ IZSKATĀ IZNĀK REIZI MĒNEŠI NO 2014.GADA MAIJA 

2015.gadā Ozolaines pa-

gasta pārvalde aktīvi darbo-

sies sava pagasta sakopša-

nā, tāpēc plānojam paveikt 

sekojošus darbus - realizē-

sim projektu „Laizānu parka 

labiekārtošana”, kur pēc 

iepirkuma procedūras par 

uzvarētāju tika atzīts būvuz-

ņēmējs- Komandītsabiedrī-

ba „Austrumu būvnieks 

Plus”; pavasarī tiks rīkots 

tradicionālais pasākums 

„LIELĀ TALKA”, kur visi kopā 

mēs sakopsim savu pagas-

tu; kā arī rīkosim kārtējo 

konkursu "Izgatavo putnu 

būrīti", tādejādi dodot jaun-

as mājas putniem; labiekār-

tosim un apzaļumosim PII 

”Jāņtārpiņš” teritoriju un 

Laizānu parku, iztīrīsim tīs 

Laizānu parka dīķus. Tiks 

pabeigts PII "Jāņtārpiņš" 

pašlaik norisinātais projekts 

„Kompleksi risinājumi sil-

tumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšanai pirmsskolas 

izglītības iestādē 

„Jāņtārpiņš"" Nr. KPFI-

15.3/156.  

No Rēzeknes novada Vides 

aizsardzības fonda līdzek-

ļiem Bekšos izveidots „Līgo 

kalns”, kuru šogad svinīgi 

atklāsim, rīkojot ielīgošanas 

pasākumu vasarā 

20.06.2015. un svinot Jāņu 

un Līgo dienu.  

Lai padarītu Tautas namu 

plašāku un funkcionālāku, 

tiks izstrādāts tehniskais 

projekts Ozolaines pagasta 

Tautas nama rekonstrukci-

jai. Maltas vidusskolas 

struktūrvienībā Liepu pa-

matskolā remontēsim trīs 

kabinetus, lai padarītu mū-

su skolu skaistāku un mo-

dernāku.  Šogad ir ieplānoti 

Runču kapličas (ANNO 

1882) remontdarbi, Ritiņu 

un Usvīšu kapu ierakstīšana 

zemesgrāmatā. Turpināsim 

cīņu ar latvāņiem pagasta 

problēmzonās. Greiderēsim 

ceļus (~ 60 km) un 

ir ieplānoti ceļa 

„Pauļini-Kampišķi-

Andronovas kapi” 

remontdarbi 500 

m garumā. Nomai-

nīsim caurtekas 

Andronova – Kam-

pišķi un remontē-

sim caurteku Bum-

bišķos. 

Lai gads paietu 

ražens un jautrs 

Ozolaines pagasta 

pārvaldes Tautas 

namā tiek plānoti 

dažādi pasākumi - 

katru mēnesi pa-

gasta jauniešiem 

tiks rīkotas diskotē-

kas, tiks svinēti 

Meteņi, Sieviešu diena, Mā-

tes diena, Bērnības svētki, 

Sporta svētki, rīkots Miķeļ-

dienas gadatirgus un ražas 

balle, Halloween, LR Prokla-

mēšanas diena, Jaungada 

balle bērniem, pieauguša-

jiem un pensionāriem. No-

tiks arī daudzi citi pasāku-

mi, kurus laipni lūdzam ap-

meklēt.  

Ozolaines pagasta pār-

valde aicina pievienoties un 

aktīvi darboties Tautas na-

ma esošos pulciņos: 

 folkloras kopa "ZEIĻA",  

 sieviešu vokālais ansam-

blis „NADEŽDA",  

 teātra pulciņš,  

 deju pulciņš,  

 Interešu pulciņš seni-

oriem. 

Ja Tev ir kāds priekšlikums, 

ideja, kas uzlabotu pagasta 

dzīvi, priecāsimies to dzirdēt 

un realizēt! 

ATRADUMU GALDS 

2015.gada 4.februārī 

pie Ozolaines pagasta 

pārvaldes ēkas ir at-

rastas nozaudētas 

atslēgas! To īpašnie-

kam, lūdzam, griezties 

pagasta pārvaldē pie 

lietvedes! 

14.02.2015. plkst. 

21.00 Tautas namā 

notiks Valentīndienas 

pasākums. Aicinām! 
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Saskaņā ar Bāriņtiesas likuma 79.pantu, valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpo-

jumiem ieskaita pašvaldības budžetā. Bāriņtiesa par apliecinājumiem un citu fun-

kciju pildīšanu iekasē šādas valsts nodevas: 

1) par darījuma akta projekta sagatavošanu - 11.38 euro, 

2) par darījuma apliecināšanu - 7.11 euro, 

3) par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu -18.50 euro, 

4) par testamenta pieņemšanu glabāšanā -34.15 euro, 

5) par pilnvaras sagatavošanu - 4.27 euro, 

6) par pilnvaras apliecināšanu - 2.85 euro,  

7) par paraksta apliecināšanu - 2.85 euro, 

8) par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu

(par katru lappusi) - 1.42 euro, 

9) par noraksta vai izraksta sastādīšanu (par katru lappusi) - 1.42 euro, 

10) par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu (par katru lappusi - 0.43 euro  

11) par paziņojuma izsniegšanu - 4.27 euro, 

12) par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu - 4.27 euro, 

13) par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu - 7.11 euro, 

14) par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma - 4.27 euro, 

15) par mantojuma saraksta sastādīšanu—48.38 euro, 

16) par cita veida dokumentu sastādīšanu (par katru lappusi) - 4.27 euro, 

     Ja testaments, mantojuma saraksts sastādīts vai cits apliecinājums izdarīts 

ārpus bāriņtiesas telpām, bāriņtiesa var iekasēt maksu par ceļa izdevumiem, kā 

arī iekasēt maksu par pasta un citiem faktiskajiem izdevumiem, kas saistīti ar 

apliecinājuma izdarīšanu un citu funkciju veikšanu.  

Daina Bule 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja 

Rēzeknes novada pašvaldības  

Ozolaines bāriņtiesā  iekasētās valsts nodevas 

Bibliotēka tā ir vieta, kur var saņemt 

informāciju visās jomās. Tomēr, galve-

nokārt, bibliotēka tā ir unikāla grāmatu 

krātuve. Pagasta pārvalde ik gadu pie-

šķir līdzekļus bibliotēkas fonda papildi-

nāšanai. Bibliotēkas fonds ir daudzvei-

dīgs pēc satura un struktūras. 2015. 

gada sākumā tas sastāvēja no 10 110 

vienībām. 2014. gadā tika iegādātas 

522 grāmatas, 660 periodikas un 62 

bērnu grāmatas. 

Papildinot fondu, vienmēr tiek ņemts 

vērā lasītāju vecums, vēlmes un pastā-

vīgo lasītāju ieteikumi. Tas uzlabo sav-

starpējas attiecības savā starpā, kā arī 

ar grāmatu. 

A.Dzene 

Bibliotēkas vadītāja 

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

2015.gada 6.janvārī, Ozolai-
nes pagasta pārvalde brauca 
uz Rēzeknes novada pašval-
dību, lai kopā ar savām struk-
tūrvienībām aizstāvētu š.g. 
budžeta projektu. Konceptuāli 
ir apstiprināts, ka Ozolaines 
pagasta 2015.gada budžets 
sastāda 701'391 EUR.  

A P S T I P R I N Ā T S  

O Z O L A I N E S   

P A G A S T A  

2 0 1 5 . G A D A   

B U D Ž E T S  

No 2015. gada 2. februāra sāksies 

jauns aktīvais nodarbinātības pasā-

kums "Algoti pagaidu sabiedriskie 

darbi". Ozolaines pagasta pārvaldei 

iedalītas 6 vietas. 

Bezdarbnieku iesaistes kārtību no-

darbinātības pasākumā reglamentē 

Rēzeknes novada pašvaldības 

2012.gada 2.februāra saistošie no-

teikumi Nr.69 „Par prioritāro bez-

darbnieku iesaistes kārtību Rēzek-

nes novada pašvaldības pasākumā 

„Algotie pagaidu sabiedriskie dar-

bi"". 

Uz doto brīdi, ka viss paliek pa ve-

cam, kā tas ir bijis iepriekšējā 

2014.gadā. Bezdarbnieku atlīdzība, 

veselības pārbaudes atmaksas sum-

ma arī nemainās. Iesaistes termiņš 

12 mēnešu periodā vienam bezdarb-

niekām ir 4 mēneši.  

Startē jauns  

nodarbinātības  

pasākums "Algoti pagaidu  

sabiedriskie darbi" 

http://www.ozolaine.lv/images/SN_Nr.69.doc
http://www.ozolaine.lv/images/SN_Nr.69.doc
http://www.ozolaine.lv/images/SN_Nr.69.doc
http://www.ozolaine.lv/images/SN_Nr.69.doc
http://www.ozolaine.lv/images/SN_Nr.69.doc
http://www.ozolaine.lv/images/SN_Nr.69.doc
http://www.ozolaine.lv/images/SN_Nr.69.doc
http://www.ozolaine.lv/index.php/330-startes-jauns-nodarbinatibas-pasakums-algoti-pagaidu-sabiedriskie-darbi
http://www.ozolaine.lv/index.php/330-startes-jauns-nodarbinatibas-pasakums-algoti-pagaidu-sabiedriskie-darbi
http://www.ozolaine.lv/index.php/330-startes-jauns-nodarbinatibas-pasakums-algoti-pagaidu-sabiedriskie-darbi
http://www.ozolaine.lv/index.php/330-startes-jauns-nodarbinatibas-pasakums-algoti-pagaidu-sabiedriskie-darbi
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Ozolaines pagasta Ceļa fonds 2015.gadā un  

aktualitātes par Dzirksteles ielas  

rekonstrukciju 

Mērķdotācijas no Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pa-

gasta pārvaldes Ceļu fonda 2015.gadā sastādīs 37'094 EUR. Tas 

nozīmē, ka Dzirksteles iela šogad netiks renovēta, pat ja tehnis-

kais projekts būtu pilnīgi gatavs. 

Jāatgādina, ka Dzirksteles ielas tehnisko projektu izstrādā SIA 

KEM. 

Ozolaines pagasta pārvade aizstāvot 2015.gada budžeta projek-

tu, Rēzeknes novada pašvaldībā interesējās par iespēju rast fi-

nansiālo risinājumu, uz ko novada priekšsēdētājs atbildēja, ka 

Dzirksteles ielas rekonstrukcija ir iespējama tikai 2016.gadā. 

Līdz ar to, tehniskais projekts tiks sagatavots kvalitatīvāk 

un bez steigas. Priekšā, provizoriski, vismaz gads, līdz darbi 

iekustētos! Jau tagad SIA KEM pārstāvis ziņoja, ka 

2014.gadā Dzirksteles ielai izveidots topogrāfiskais plāns 

un uzsākts tehniskais projekts ielas rekonstrukcijas darbu 

veikšanai. Provizoriskā tāme Ceļu daļai sastāda 

160'000,00 EUR, bet kopējā summa var mainīties, projektu 

izstrādājot detalizēti 20% robežās.  

28. janvārī putnu draugi organizēja pasākumu 

„Par plēsīgo pūcīti aizbilstiet vārdu”. Šie vārdi 

bija kā vadmotīvs, lai Liepu pamatskolas bērni 

varētu tuvāk iepazīties ar šo brīnišķīgo putnu, 

ar viņa  uzbūves un uzvedības īpašībām. Šos 

putnus tautā bieži dēvē par nakts kaķiem. Lat-

vijā sastopamas 13 pūču  sugas,  no kurām 7 ir 

iekļautas Sarkanā grāmatā. 

Bērni uzzināja, kāpēc pūce, kuras acis ir virzī-

tas uz priekšu, labi redz sev visapkārt, iepazi-

na pūces dzirdes aparāta īpašības, kurš ļauj  

ķert grauzējus pat neredzot tos, kā arī to, kā-

pēc pūces lidojums ir nedzirdams, kaut gan 

dažas pūču sugas  ir tikpat lielas kā ērglis? 

Bērniem bija iespējams apskatīt putnu spalvas 

ar  mikroskopa palīdzību. 

Šī pasākuma  galvenais mērķis bija sasniegts, 

jo bērni uzzināja, kādu labumu cilvēkam un 

viņa saimnieciskai darbībai, iznīcinot grauzē-

jus, dod pat viena pūce.  

Gribas īpaši atzīmēt skolēnus, kuri uzstājās ar 

priekšnesumu, veltītu galvenajai pasākuma 

varonei -pūcei un pateikties skolotājai I. Bli-

novai, kas šo priekšnesumu palīdzēja sagata-

vot. Pulciņa „Putnu pētnieki” dalībnieki skolo-

tājas N. Savickas vadībā sagatavoja izzinošu  

pasākumu – pastāstīja, parādīja un izskaidroja 

pūces nozīmi dabā un cilvēka dzīvē.  

Katrs skolēns saņēma nelielu dāvanu- grāmat-

zīmi, ar gudrības simbolu – pūci. 

Skolotāja Nadežda Savicka 

PUTNU DIENA  

LIEPU PAMATSKOLĀ 

STANDARTA MARŠRUTS CEĻU TĪRĪŠANAI ZIEMAS PERIODĀ  

OZOLAINES PAGASTĀ: 
     Bekši – Bekšu ciems – Līvānu mājas, A13 – Laizāni – Liepu pamatskola – 
Silmalas robeža, A13 – Škvarki – Križevņiki – Uļjanova – Laizāni – Losi – Grove-
rišķi – Groverišķu kapi, Pauliņi – Kampišķi – Andronovas kapi, Groverišķi – Kam-
pišķi bijusī pārbrauktuve – Pauliņi – A13, Pleikšņi – Dzirkstele – Ritiņi, Ritiņi – 
Ritiņu sādža, Ritiņi – Maremonts  Begi, Ritiņu centrs – A13, A13 – Tēviņu kapi, 
A13 – Bumbišķi, A13 – Skuju kapi, A13 – Kivki – Balbiši, Balbiši – Rubuļi – Gaidu-
ļi, Gaiduļi – Ūsvīši, Rubuļi – Križevņiki, A13 – Runču kapi, A13 – Runči 
A13 – Deimaņi – Jeroščinki, A13 – Dzeņi, Bekši – Bekšu sādža, Škvarki – Škvar-
ku kapi, A13 – Bekšu kapi.  
     Biežu laika apstākļu maiņas dēļ tīrīšanas darbi, iespējams, netiek pamanīti, bet 
Ozolaines pagasta pārvalde aktīvi strādā un tīra piesnigušos ceļus. Lūdzam būt 
iecietīgiem un saprotošiem! Lai pagasts nodrošinātu privātceļa tīrīšanu no sniega, 
Jums ir jābūt deklarētam Ozolaines pagastā un jāsamaksā par sniega tīrīšanu - 
3,22 EUR/300m + par katriem nākamiem 100m/1 EUR. Sākumā ir jāveic priek-
šapmaksu vai nu Ozolaines pagasta kasē, vai apmaksājot pakalpojumu internet-
bankā: 
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      03.02.2015 Rēzeknes novada KN/TN vadītāji bija pul-

cējušies Novada domē uz semināru. Tika analizēta novada 

iedzīvotāju aptauja, no kuras rezultātiem apkopojot datus 

ir izveidojies priekšstats ar ko ir un ar ko nav apmierināti 

novada iedzīvotāji. Kultūras dzīve ir ierindota godpilnajā 

2.vietā, kas liecina ka pasākumu kvalitāte, kultūras dzīves 

līmenis ir kāpis pakāpienus 

uz augšu. Vienbalsīgi tika 

nospriests neapstāties pie 

sasniegtā un šogad papildi-

nāt zināšanas, vēl ciešāk 

sadarboties KN/TN vadīta-

jiem savā starpā, izveidot 

kopīgu scenārija datu bāzi, 

izzināt iedzīvotāju vēlmes un 

vēl aktīvāk darboties piesais-

tot jauniešus, vietējos iedzī-

votājus iesaistot aktivitātēs.  

      Rēzeknes novada domes 

priekšsēdētājs M.Švarcs iz-

teica pateicību un novēlēja 

izturību KN/TN vadītājiem 

turpmākajā darbā. Šogad 

Rēzeknes novads uzņems 

Starptautisko folkloras festi-

vālu "Baltica 2015" un katrs 

pagasts tiek iesaistīts pasā-

kumu rīkošanā, par ko bija daudz diskusiju un pārrunu, lai 

pasākumi noritētu veiksmīgi un kvalitatīvi.  

      Paldies Rēzeknes novada pašvaldības kultūras nodaļai 

par semināru, kas dot iespēju apmainīties ar pieredzi KN/

TN vadītājiem, analizēt kultūras dzīvi novadā un katram 

savā pagastā.               Tautas nama vadītājs  S.Golovenko 

NOTIKA KULTŪRAS DARBINIEKU SEMINĀRS 

IZBAUDĪSIM METEŅUS 

Svētdienas rīta 22.02.2015 Ozolaines pagastā pie 
pagasta ēkas atzīmēsim tradicionālos Meteņus. 
Griezīsimies jaukās un azartiskās rotaļās, sadzie-
dāsim Meteņu dziesmas, pašdarbnieku koncerts 
un Liepu skolas teātra pulciņa priekšnesumi, bau-
dīsim tradicionālo karsto tēju ar gardām pankū-
kām. Neizpaliks arī pa kādam pārsteigumam. 
Gaidām gan mazos, gan lielos pagasta izdīvotāju 
un mūsu viesus uz Meteņu dienas pasākumu 

(laiks tiks precizēts). 

Biedrības Mediju rado-

šā studija mākslas 

draugi radošajās dar-

bnīcās radītās gleznas 

dāvina Ozolaines pagasta jaunie-

šu centram. Ideja šim pasākumam 

radās, jo centra telpām nepiecie-

šams remonts un labiekārtošana. 

Jācer, ka uzdāvinātās gleznas 

jauniešus rosinās turpināt radošās 

darbības centrā un iedvesmoties. 

Īsa informācija par projektu – 

biedrības Mediju radošās studijas 

aktivitātes aicina līdzdarboties 

kultūras procesu attīstībā Latgales 

reģionā, veidojot labvēlīgus nosa-

cījumus kultūras daudzveidīgai un 

līdzsvarotai attīstībai, kultūras 

vērtību radīšanai un popularizēša-

nai, lai palielinātu tās ieguldījumu 

indivīda, sabiedrības un valsts 

ilgtspējīgā izaugsmē. Īstenošanas 

vieta un laiks ir Rēzekne, Rēzek-

nes novads, 

Daugavpils, 

2013. – 

2015. gads. 

Galvenie pa-

sākumi: izglī-

tojošie disku-

siju un apmā-

cību pasāku-

mi „Dzīves 

virzīšana"; 

forumi; lēmu-

mu analīzes 

sleja 

„Deputāts uz 

paklāja", ra-

došuma padomes; dalība stratē-

ģisko dokumentu izstrādē un ap-

spriešanā; radošie plenēri un dar-

bnīcas, izstādes, labdarības pasā-

kumi; radošuma nometnes; brīv-

prātīgo datu bāzes izveide; ekspe-

dīcijas – dzīvesstāsti. 

Tiek dāvinātas gleznas Ozolaines 

pagasta jauniešu centram 
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Atzīmējot Latgales atbrīvošanu no 

l i e l i n i e k i e m - 9 5 . g a d a d i e n u , 

2015.gada 21.janvārī, Rezeknē 

notika plaši pasākumi.  

Liepu pamatskolas 7-9 klašu sko-

lēni aktīvi piedalījās šajā pasāku-

mā. Festivāla parkā apskatījās mili-

tārās un operatīvās tehnikas izstā-

di, kur ar ekipējumu un tehnikas 

vienībām bija pārstāvēta Zemes-

sardze, Robežsardze, Valsts uguns-

dzēsības un glābšanas dienests, 

Valsts policija.  

Atceroties barikāžu laiku, tika ie-

degts barikāžu ugunskurs. Skolēni 

lauku virtuvē varēja izbaudīt karstu 

tēju un karavīra putru.  Savukārt, 

Latgales vēstniecības GORS otrā 

stāva vestibilā bija apskatāmā Lat-

gales atbrīvošanas kaujām veltīta 

izstāde, ko sagatavojuši Latvijas 

Kara muzeja speciālisti. Neilgi 

pirms koncerta, skolēni satikās ar 

Latvijas republikas aizsardzības 

ministru Raimondu Vejoni.  

Plkst. 18.00 Latgales vēstniecības 

GORS lielajā zālē ikvie-

nam bija iespēja izbaudīt 

Nacionālo bruņoto spēku 

orķestra koncertu. Kon-

certa turpinājumā skanē-

ja Latgales mūsdienu 

komponistu: Henriha Ga-

ļicka, Līgas Liepiņas-

Kaņepes, Jura Kulakova 

mūzika. Koncertā piedalī-

jās arī Rēzeknes pilsētas 

un novada kolektīvi – 

novada vokālā studija 

„Skonai",  Rēzeknes 

Valsts poļu ģimnāzijas 

kapela. Koncerta nobei-

gumā skanēja bruņoto 

spēku orķestra un Valsts 

robežsardzes kora priekš-

nesums.  

Latgales atbrīvošana no lieliniekiem-95.gadadiena 

T A U T A S  N A M Ā  U Z S Ā K  D A R B Ī B U  J A U N S  

I N T E R E Š U  P U L C I Ņ Š  S E N I O R I E M  

      Ar mērķi veicināt Ozolaines 

pagasta senioru iesaistīšanu aktivi-

tātēs, kultūras un sabiedriskajā 

dzīvē, Ozolaines pagasta Tautas 

namā savu darbību uzsācis jauns 

interešu pulciņš senioriem 

“UGUNTIŅA”. Tajā, visi interesenti 

spēs kopīgi pavadīt laiku, tikties ar 

dažādu profesiju pārstāvjiem, rīkot 

paraugdemostrējumu vakarus, 

adīt, šūt, cept, spēlēt teātri, dzie-

dāt, dejot, dalīties ar savu pieredzi, 

braukt ekskursijā, vai ciemos pie 

citiem senioriem. Aicinām pagasta 

seniorus katru otrdienu plkst. 

14.00 satikties Ozolaines pagasta 

Tautas namā Bekšos. Interešu 

pulciņu vada Anna Tarakanova.  
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Lai veicinātu jauniešu līdzdalību savu 

interešu un ideju realizēšanā, kā arī po-

pularizētu lietderīgu brīvā laika pavadīša-

nu un neformālo izglītību, 2014. gada 

nogalē Rēzeknes novada Izglītības pārval-

de organizēja konkursu, kurā noskaidroja 

jauniešu jomā aktīvāko pagastu. Konkur-

sā tika saņemti vienpadsmit pieteikumi. 

Izvērtējot jauniešu organizētos pasāku-

mus pagastos, kā arī to, cik aktīvi jaunieši 

piedalījušies novada rīkotajos konkursos, 

par Gada aktīvāko pagastu Izglītības pār-

valde atzinusi Ozolaines pagasta „OzO 

jauniešus". 

Godpilno 2. vietu saņēma Ilzeskalna pa-

gasts, savukārt 3. vietā ierindojās Maltas 

pagasts. Ozolaines pagasta jauniešiem 

kā balva par uzvaru tiks dota iespēja ie-

pazīties ar Eiropas Parlamentu un Brise-

les interesantākajām vietām. 2. vietas 

ieguvēji varēs apmeklēt Latvijas Republi-

kas Saeimu un kino vai akvaparku Rīgā, 

savukārt 3. vietas ieguvējiem būs iespēja 

iepazīties ar Rēzeknes novada pašvaldī-

bas darbu un atpūtas kompleksa „Bāka" 

piedāvātajām izklaidēm. Savukārt Ozol-

muižas, Feimaņu, Dricānu, Vērēmu, Kau-

natas, Gaigalavas, Pušas un Stružānu 

pagasta jaunieši par aktīvu darbību 

2014. gadā varēs iegādāties inventāru 

50 eiro vērtībā katram 

pagastam.  

Rēzeknes novada paš-

valdības Jaunatnes lietu 

speciālists Guntis Ra-

sims pastāstīja: „Malači 

2014.gadā bija ne tikai 

šie trīs, bet vēl vismaz 

desmit, divpadsmit pa-

gasti. Pie aktīvākajiem 

noteikti var minēt arī citu 

pagastu jauniešus. Liels 

nopelns pagastu jaunie-

šu aktivitātē ir tieši jau-

natnes koordinatoriem. 

Domāju, ka 2015. gadā arī pārējo pagas-

tu jaunieši sasparosies, jo esam iecerēju-

ši vēl vairāk jauniešu aktivitāšu un iespē-

ju izpausties." 

Atgādināsim, ka Ozolaines pagasta jaun-

ieši par 2014. gadu saņēma arī Izglītības 

un zinātnes ministrijas organizētās Jau-

natnes Gada balvas nominācijas atzinību 

kategorijā „Straujākais lēciens jaunajai 

jaunatnes organizācijai". 

Teksts no Rēzeknes novada  

mājaslapas www.rezeknesnovads.lv  

A K T Ī V Ā K I E  J A U N I E Š I  R Ē Z E K N E S  N O V A D Ā  –  O Z O -

L A I N E S  P A G A S T Ā !  

Liepu pamatskolas 5.klase 

projektu nedēļā veido projek-

tu par OzO.  3.februārī skolē-

ni un klases audzinātāja Olga 

Rapša tikās ar Jaunatnes 

lietu speciālisti Leilu Rasimu, 

lai pie tējas krūzes parunātu 

par OzO jauniešiem, aktivitā-

tēm, rīkotajiem pasākumiem, 

projektiem un sasniegumiem. 

Skolēni bija sagatavojuši jau-

tājumus, un kad atbildes uz 

visiem jautājumiem bija sa-

ņemtas, varēja noskatīties 

video par OzO pirmo gadu, 

paspēlēt galda futbolu un 

hokeju. Vēlam veiksmi visai 

5.klasei un skolotājai Olgai 

projekta pabeigšanā un pre-

zentēšanā. Mēs priecāja-

mies, ka pateicoties projektu 

nedēļai un 5.klases projek-

tam par OzO dzīvi ko vairāk 

un detalizētāk uzzinās visi 

Liepu pamatskolas skolēni 

un skolotāju kolektīvs.  

5.klase veido projektu  

par OzO 

OzO jaunieši 

cep piparkūkas, 

spēlē galda futbolu, 

brauc ekskursijās. Pievienojies! 
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30.janvārī OzO jaunieši kopā ar draugiem 
no Maltas, Ozolmuižas, Verēmu, Čornajas, 
Audriņu, Rogovkas un Sakstagala pagas-
tiem nosvinēja savu pirmo dzimšanas dienu. 
Kuplajā pulkā atskatījāmies uz mūsu pirmo 
gadu, teicām daudzus paldies vārdus, ap-
balvojām aktīvākos jauniešus, saņēmām 
daudz jauku apsveikumu un noderīgu dāva-
nu, ēdām torti, spēlējām dzimšanas dienas 
spēles, fotografējāmies fotostūrītī, dejojām, 
organizējām konkursus un veiksmīgākajiem 
pasniedzām vērtīgas balvas. Par jaunāko un 
jautrāko deju mūziku ballītē rūpējās lieliskais 

DjYakov, kas arī ir OzO jaunietis.  
      Pasākumā piedalījās arī Ozolaines pa-
gasta pārvaldes vadītājs E.Blinovs un  Rē-
zeknes novada pašvaldības pārstāvis, inter-
ešu izglītības speciālists Guntars Skudra, 

kurš mūsu jaunie-
šiem pasniedza 
d i p l o m u  k ā  
“Aktīvākajam jau-
natnes pagastam 
2014”. Pateicoties 
šim atzinīgajam 
n o v ē r t ē j u m a m , 
jauniešiem būs 
iespēja doties ceļo-
jumā uz Briseli un 
Eiroplarlamentu.   
      Šajā īpašajā 

dienā OzO saņēma daudz lieliskas dāva-
nas, kā jau pienākas īstai dzimšanas dienai. 
Sietspiedes darbnīca “Pleķis” jauniešiem 
uzdāvināja dāvanu karti 20 personalizētu T-
kreklu apdrukai, fotogrāfs Eduards Medve-

devs – fotosesiju profesionālā studijā, bo-
ulinga centrs “Džokers” – dāvanu karti bo-
ulinga spēlei. Draugi no citiem pagastiem arī 
bija sarūpējuši patīkamus pārsteigumus – 
sākot ar pasčeptiem keksiem un torti un 
beidzot ar krūzēm un tosteri, nemaz nerunā-
jot par sagatavotajām dziesmām un priekš-
nesumiem. Liels paldies visiem par jauka-
jām, sirsnīgajām un noderīgajām dāvanām! 
Pateicoties jūsu klātbūtnei mūsu svētki izde-
vās tādi, kā mēs cerējām! Mēs priecājamies, 
ka mums ir tik daudz draugu un ceram, ka 
tikpat kuplā pulkā svinēsim arī mūsu turp-
mākās dzimšanas dienas! 
      Liels paldies jāsaka arī mūsu pasākuma 
sponsoriem par lieliskajām balvām, ko jaun-
iešiem vakara gaitā bija iespējams vinnēt 
konkursos: Boulinga centram “Džokers”, 
picērijai “LaPizza”, kafejnīcai “PostCafe” , 
personalizētu dāvanu un suvenīru uzņēmu-
mam “Adoor”.  

Foto iespējams apskatīt:  
www.ozolaine.lv/ 

OzO jaunieši svin pirmo  

dzimšanas dienu 

OzO jaunieši ielūdz 

visus pagasta iedzīvotā-

jus uz Mīlestības dienas 

pasākumu 14.februārī 

pl.21:00 TN. Arī šogad pa-

sākuma laikā būs iespē-

jams vinnēt vērtīgas balvas 

no mūsu sponsoriem: Kino-

teātra “SilverScreen”, kon-

certzāles “GORS”, restorā-

na “Rozālija”, kafejnīcas 

“PostCafe” un personalizētu 

dāvanu un suvenīru uzņē-

muma “Adoor”.  

      OzO jaunieši būs sarū-

pējuši jautras un interesan-

tas spēles un konkursus. 

Par labu mūziku savukārt 

rūpēsies DjYakov. Pasāku-

mā darbosies arī fotostūrī-

tis, kurā ikviens mīlētājs 

varēs tikt pie skaistām te-

matiskajām bildēm. Labāko 

bilžu  īpašnieki tiks apbalvo-

ti ar īpašām balvām Dres-

kods šoreiz - ROZĀ, vēlams 

ar jebkādiem Valentīndie-

nas atribūtiem. Labākā tēr-

pa īpašnieks tiks pie balvas. 

Ieeja: bez maksas. 

14.FEBRUĀRĪ NOTIKS  

VALENTĪNDIENAS PASĀKUMS 

http://www.ozolaine.lv/


8 

8 

O Z O L A I N E . L V   

BEZMAKSAS OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS  

PII “JĀŅTĀRPIŅŠ” ZIŅAS 

ATGRIEŠANĀS MĀJĀS  

 

Jaunais gads bērnudārza dzīvē ir sācies 

ar ilgi un pacietīgi gaidīto atgriešanos 

savās mājās Bekšos. Viss personāls cītī-

gi strādāja pie telpu un mēbeļu  sakop-

šanas. Un joprojām darba ir daudz. Va-

ram pastāstīt, ka pēc siltināšanas telpas 

patiešām ir manāmi siltākas, un tad, kad 

varēsim ieslēgt ventilāciju, arī gaisa 

apmaiņa noteikti būs daudz, daudz kva-

litatīvāka. 

SVEČU NEDĒĻA 

Pirmajā februāra nedēļā dārziņā ir iezī-

mēta kā sveču nedēļa. Skolotāji kopā ar 

bērniem runā par sveču un svecīšu vis-

dažādākajiem  piemērošanas veidiem, 

drošību un piesardzību dedzinot sveces 

un arī pastāvošajiem aizliegumiem. Otr-

dien, 3.februārī bērni gan grupās ar sa-

vām skolotājām, gan kopīgā pasākumā 

zāle paši lēja vaska sveces. Gribam iz-

teikt pateicību bērnu vecākiem, kuri 

kopā ar bērniem mājās gatavoja  sveces 

no dažādākiem materiāliem. Sveču iz-

stādē varam priecāties par īstām parafī-

na un vaska svecēm, par stilizētām papī-

ra svecēm un vienkārši skaistām svecēm 

no ģimenes kolekcijas. Par kopā ar bēr-

nu pavadīto laiku sveču pagatavošanai 

izsakām pateicību Gabriellas mammai 

Ilgai Smanei. Esteres mammai Inārai 

Kuzminai, Edgara mammai Marinai 

Marjanovai, Rastīna un Artjoma ģime-

nei. 

Nākošā nedēļa pie mums būs Raibā 

nedēļa, kur noslēgsies ar Valentīndienas 

disenīti, bet gatavojoties Meteņiem ve-

selu nedēļu bērni grupās ceps un dalī-

sies ar dažādiem  pīrāgiem. Nāciet, cie-

nāsimies kopā!!! 

PII “Jāņtārpiņš” vadītāja 

V.Mališeva 

 

      27. janvārī Liepu pamatskolas komanda, kuras sa-

stāvā bija Valērija Neņa, Diāna Rižakova, Viktorija Repec-

ka, Sabīne Ivanova un Marija Gule piedalījās Rēzeknes 

novada rīkotajā konkursā „Muzikālā Prāta Banka". 

      Skolniecēm vajadzēja daudz gatavoties šim pārbau-

dījumam. Bija jāpārcilā zināšanas par mūzikas teoriju, 

komponistiem, slaveniem izpildītājiem, atkārtot jautāju-

mus par Dziesmu svētkiem, festivāliem un vēl daudz ko. 

Meitenes cīnījās vareni, arī jautājumi bija grūti. Skolnie-

ces uzzināja daudz interesantas informācijas par mūzi-

kas dzīvi Latvijā un pasaulē, pārveda mājās diplomu, ļoti 

noderīgu enciklopēdiju, kā dāvanu un firmas „Zeize" 

piedāvātās muzikālas nozīmītes, kuras pagatavoja tur-

pat uz vietas. 

Liepu pamatskolas mūzikas skolotāja 

I.Blinova 

Skolēni no Liepu  pamatskolas piedalījās  

Muzikālajā Prāta Bankā 

http://www.ozolaine.lv/index.php/331-skoleni-no-liepu-pamatskolas-piedalijas-muzikalaja-prata-banka
http://www.ozolaine.lv/index.php/331-skoleni-no-liepu-pamatskolas-piedalijas-muzikalaja-prata-banka
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   Katru mācību gadu janvārī Liepu 

pamatskolā tiek rīkots pasākums 

pirmklasniekiem „100 dienas skolā”. 

Agrāk tas bija tradicionāls pasākums 

„Paliec sveika, Ābece”, un bija veltīts 

šim notikumam. Pirmās klases skolē-

ni apguva burtus, iemācījās lasīt un 

izlasīja savu pirmo grāmatu Ābeci. 

Tad ir laiks šo notikumu svinēt.  

     Tagad prasības bērnu sagatavoša-

nai skolai pieaug un viņi jau atnākot 

uz skolu zina visus burtus, bet kā 

agrāk, tā arī pašlaik  bērniem ļoti sva-

rīgs ir adaptācijas periods skolā: pie-

rašana pie jauna kolektīva, skolotā-

jiem un jaunas vides. Pirmās skolas 

dienas ir svarīgas pirmklasnieku dzī-

vē. Kad skolēni veiksmīgi izturējuši 

100 mācību dienas – it kā pārbaudes 

periodu – tad, protams, ir ko atzīmēt 

un nosvinēt. 

    Arī šogad 30. janvārī Liepu skolā 

13 pirmās klases skolēni izturējuši 

visus pārbaudījumus un  ieguvuši 

pirmklasnieka sertifikātus. Pārbau-

des periods bija nopietns - 6 mācību 

stundas dienā, un profesionālas mā-

cību programmas nodarbības:  glez-

nošana, zīmēšana, veidošana, darbs 

ar materiāliem  un,  no šī mācību ga-

da, vēl angļu valoda.  Dzīve nestāv uz 

vietas un mūsdienu skolēni spējīgi 

izturēt slodzi un veiksmīgi apgūt zinā-

šanas un prasmes, kas atbilst jaun-

ajām mācību prasībām. Pasākumā 

pirmklasnieki lasīja dzejoļus par uzve-

dību skolā, izpildīja ierindas mācības 

komandas, dejoja un dziedāja dzies-

mu par grāmatu. Deva zvērestu būt 

godīgiem skolēniem, cienīt skolu un 

skolotājus.  

    Pasākuma laikā un visās 100 pir-

majās mācību dienās līdzās saviem 

bērniem-pirmklasniekiem bija viņu 

vecāki. Šis atbalsts ļoti svarīgs bēr-

niem tad, kad viņiem mūsu sabiedrī-

bā ir jauna loma - būt skolēnam.     

 

Liepu pamatskolas 

pirmklasnieku skolotāja - 

Ludmila Vinogradova 

100 DIENAS LIEPU SKOLĀ 

No 2.februāra līdz 6.februārim Lie-

pu pamatskolā notiek projektu nedē-
ļa. Projektu nedēļas tēma ir „Es sa-
vai skolai un pagastam”. Skolēni 
skolotāju konsultantu vadībā strādā 

8 grupās un veido savu projektiņu. 
Dažas skolēnu grupas darbojas sko-
las muzeja materiālu sakārtošanā 
un papildināšanā. 5.klases skolēni 

pēta un apkopo Ozolaines pagasta 
jauniešu kluba OZO darbību. Pirm-
klasnieki izzina savu skolu. 4.klases 
skolēni apkopo materiālus skolas 
muzejam par skolotājiem. 6.klases 
skolēni čakli strādā pie jauna dekora 

izgatavošanas. Devītklasnieki iemē-
ģina savus spēkus un vingrinās ek-
sāmenu darbu kārtošanā. 
Darba pietiek visiem! Projektu nedē-
ļas prezentācija notiks piektdien, 
plkst. 10.00. 
 

Liepu pamatskolas struktūrvienības 
vadītāja-G.Bogdanova 

PROJEKTU NEDĒĻA 
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PAR DEMOGRĀFISKO SITUĀCIJU 

 JANVĀRĪ OZOLAINES PAGASTĀ 

2015.gada janvārī Ozolaines pagastā nav 
reģistrēts neviens jaundzimušais bērns un 
nav noslēgta neviena laulība. 
Šajā gadā, pirmajā mēneši Ozolaines pa-
gastā reģistrēti 4 mirušie, viena sieviete un 
trīs vīrieši: 

 Kulincova Anna, 1927.g 

 Dervanovs Dmitrijs, 1974.g 

 Ivanovs Viktors, 1966.g 

 Madžulis Kaspars, 1976.g 
 

Rēzeknes novada 
dzimtsarakstu nodaļas vadītājas p.i 

M.Deksne 

Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde informē, ka 

pagasta teritorijā ir noslēgti un darbojas vairāk nekā 400 Zemes Nomas 

Līgumi, kuri ir noslēgti gan saskaņā ar MK noteikumiem Nr.644 

(30.08.2005.) „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas 

līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību", gan MK 

noteikumiem Nr.735 (30.10.2007.) „Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu". 

Šie Noteikumi paredz, ka zemes nomniekam ir jāmaksā gan nomas mak-

sa, gan nekustamā īpašuma nodoklis. Nekustama īpašuma nodokli aprē-

ķina un nosūta Rēzeknes novada pašvaldība, bet nomas maksas aprēķi-

na un nosūta Ozolaines pagasta pārvalde. Uz doto brīdī ne visi nomnieki 

maksā nomas maksas, saskaņā ar izsūtītājiem rēķiniem un ir sakrāju-

šiem nomas maksas un soda naudas parādi. Ozolaines pagasta pārvalde 

pieprasa norēķināties ar nomas maksas parādiem, jo citādi pagasts būs 

spiests lauzt zemes līgumus ar tiem nomniekiem, kuri nepilda nomnieka 

pienākumus – nemaksā nomas maksu vai neapstrādā zemi. 

P A R  Z E M J U  N O M Ā M  U N   

               N O M A S  M A K S Ā M  

T r e n a ž i e r u  z ā l e  g a i d a   

v e s e l ī g a s  d z ī v e s   

p i e k r i t ē j u s  

Ozolaines pagasta Brīvā laika pavadīšanas 

centrā ikvienam iedzīvotājam ir pieejama 

trenažieru zāle. 

Trenažieru zāles darba laiks: 

  Trešdienās un piektdienās no plkst. 

16.00 līdz 20.00, 

  Sestdienās no plkst. 13.00 līdz 17.00. 

Nāciet uzlabot savu veselību, fizisko formu, 

saņemt pozitīvas emocijas, kā arī iegūt jaun-

us draugus. 

Apmeklējums ir bezmaksas. Trenažieru zāle 

atrodas Bekšos, Brīvā laika pavadīšanas 

centrā 2.stāvā. 

http://www.ozolaine.lv
http://www.draugiem.lv/ozolaine/
https://www.facebook.com/ozolainespagasts
https://twitter.com/ozolaine
http://likumi.lv/doc.php?id=115460
http://likumi.lv/doc.php?id=115460
http://likumi.lv/doc.php?id=115460
http://likumi.lv/doc.php?id=165950
http://likumi.lv/doc.php?id=165950
http://likumi.lv/doc.php?id=165950

