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Rēzeknes novada 
dzimtsarakstu nodaļas 
vadītājas p.i Marija 
Deksne informē, ka 
2014.gada decembrī 
Ozolaines pagastā re-
ģistrēti divi dzimušie 
bērni- meitenes: Kamil-
la un Aleksandra. Nav 
reģistrēta neviena laulī-
ba un neviens mirušais 
Ozolaines pagasta ie-
dzīvotājs.  

SAGATAVOTS 2015.GADA  

OZOLAINES PAGASTA BUDŽETA PROJEKTS 

2015.gada 19.janvārī 

plkst.9:00 Kampišku 

Vecticībnieku lūgšanas 

namā notiks dievkalpo-

jums.  No pagasta ēkas 

plkst. 8:30 iedzīvotājiem 

tiks nodrošināts auto-

buss. 

13.janvārī, plkst. 10.00 

novada domē notiks 

sanāksme par atkritumu 

šķirošanas laukumu 

izveidi pagastos. Izveidot 

atkritumu šķirošanas 

laukumus pieteicās: 

Ozolaines, Audriņu, Fei-

maņu Bērzgales, Kauna-

tas, Ilzeskalna, Lūzna-

vas, Nautrēnu, Pušas, 

Griškānu, Gaigalavas un 

Strūžānu pagasts. 

2015.gada 16.janvārī plkst. 13:40, 

Rēzeknes novada pašvaldībā Ozolaines 

pagasta pārvalde prezentēs savu saga-

tavoto budžeta projektu 2015.gadam. 

Jaunajā 2015.gadā budžetā prognozē-

jami kopējie pagasta ieņēmumi un izde-

vumi 718 213,00 EUR apmērā.  

Budžeta projektu aizstāvēs pagasta pār-

valdes vadītājs, pēc iepriekš sagatavo-

tās prezentācijas, galvenā grāmatvede, 

kopā ar struktūrvienību un izglītības ie-

stāžu vadītājiem. Uz aizstāvēšanu tiek 

aicināti pārstāvi no Ozolaines pagasta 

Iedzīvotāju konsultatīvās padomes.  

 

Uz foto Ozolaines pagasta pārvaldes un 

struktūrvienību budžeta sagatavošanas 

sanāksme 

      Sveicam mūsu jaunieti Snežanu Pozdņakovu, kura 

šogad iegūst titulu “Gada jaunietis Ozolaines pagastā 

2014”. Snežana pašlaik mācās Jāņa Ivanova Rēzeknes 

Mūzikas vidusskolā, dejo deju grupā “Dynamic Hit” un 

to visu veiksmīgi apvieno arī ar aktīvu dalību OzO 

jauniešu un Tautas nama dzīvē.   

      Paldies Tev, Snežana, par aktivitāti, iesaistī-

šanos pasākumu organizēšanā un citu 

jauniešu motivēšanā! Lai Tev viss veicas 

un sokas šogad tikpat labi kā pagājušajā 

gadā un vēl 100x labāk!  

“Gada jaunietis Ozolaines pagastā 2014” 

IZDEVUMS JAUNAJĀ IZSKATĀ IZNĀK REIZI MĒNEŠI NO 2014.GADA MAIJA 
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Projekts sekmīgi tuvojas noslēgumam jeb solītais makā krīt 

Būvdarbus „Jāņtārpiņā" tika plānots 

pabeigt šī gada janvārī un jāsaka, ka 

solīts makā krīt, jo projekts „Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisi-

jas samazināšanai pirmsskolas izglītī-

bas iestādē „Jāņtārpiņš"" Nr. KPFI-

15.3/156 (turpmāk – Projekts) tuvojas 

noslēgumam, vēl tikai dažas dienas un 

notiks objekta – pirmsskolas iestādes 

„Jāņtārpiņš" ēkas "Zariņš", kas atrodas 

Rēzeknes novada Bekšu ciemā, pie-

ņemšana ekspluatācijā. Realizētā pro-

jekta rezultātā ir veikta ēkas fasādes 

un jumta pārseguma siltināšana, būtis-

ki samazināti siltuma zudumi, kuri līdz 

šim paaugstinātu termisko tiltu rezultā-

tā radās caur ailēm, logiem un durvīm, 

renovēta un pilnveidota ventilācijas 

sistēma. 

Pagājušā gada septembris - decem-

bris ir pagājis spraigā darbā gan pro-

jekta komandai, gan būvniecības vei-

cējiem (SIA „ASKO AS") un uzraugiem 

(SIA SIA „Projektēšanas birojs Austru-

mi" – autoruzraugs, SIA „RS Property" 

- būvuzraugs), jo īsā laika periodā bija 

jāspēj veikt to, ko dažos gadījumos 

plāno izdarīt vismaz divas reizes garā-

kā laika periodā. Un šobrīd var konsta-

tēt, ka projektā 2015. gada gada sāku-

mam ir apgūti 157 162,94 euro, bez 

PVN (190 167,18 euro, ar PVN) jeb 

95.51% no plānotā, ietverot iepriekš 

nosauktos darbus, kā arī iekšdarbus - 

telpu kosmētisko sakārtošanu pēc 

veiktiem būvdarbiem.  

Diemžēl Latvijai tik raksturīgie rudens - 

ziemas klimatiskie laika apstākļi ar 

zemu gaisa temperatūru un lietavām, 

sniegu neļāva pilnībā izpildīt visu būv-

darbu plānu, tāpēc projektā ir plānoti 

atliktie darbi – fasādes dekoratīvā krā-

sošana (7 392,29 euro, bez PVN; 

4.49% no būvdarbu līguma kopvērtī-

bas). Šie darbi tiks veikti, un to pieļauj 

būvnormatīvi, līdz 2015. gada 1. jūni-

jam. Veikto darbu rezultātā pirmssko-

las iestādē „Jāņtārpiņš" ir jānodrošina 

oglekļa dioksīda emisijas samazinā-

jums vismaz 25505.43 kgCO2 gadā 

un panākts oglekļa dioksīda emisijas 

samazinājums vismaz 0,59 kgCO2/

euro. Secinājumus par faktisko rezul-

tātu varēs izdarīt jau tuvāko mēnešu 

laikā, kad telpas piepildīs mazie dārzi-

ņa apmeklētāji un visas sistēmas tiks 

iedarbinātas pilnībā, tomēr jau tagad 

nav šaubu, ka minētie rādītāji ir sa-

sniegti, jo projekts realizēts bez atkā-

pēm no tehniskā projekta. Projekts tiek 

realizēts Klimata pārmaiņu finanšu 

instrumenta (KPFI), kas ir Latvijas Re-

publikas valsts budžeta programma, 

ietvaros. KPFI mērķis ir veicināt globā-

lo klimata pārmaiņu novēršanu, pielā-

gošanos klimata pārmaiņu radītajām 

sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu 

emisijas samazināšanu, t.sk, īstenojot 

tehnoloģiju, kurās izmanto atjaunoja-

mos energoresursus attīstīšanu un 

ieviešanu, kā arī īstenojot integrētus 

risinājumus siltumnīcefekta gāzu emi-

sijas samazināšanai. 

Realizējamā projekta pirmsskolas iz-

glītības iestādē „Jāņtārpiņš" " attiecinā-

mās izmaksas ir 50 067,00 euro, no 

kurām KPFI finansējums ir 85% no 

šīm izmaksām (42 556,95 euro), pārē-

jo summu sedz projekta pieteicējs. 

 

Aija Sannikova, projekta vadītāja 
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Pavadot 2014.gadu svētku no-

skaņās, dāvājam viens otram 
prieku un jautru noskaņu. Ozo-
laines pagasta bērni bija aicināti 
uz Ziemassvētku eglīti, kur šo-
gad savu priekšnesumu piedā-
vāja Rēzeknes Augstskolas stu-
dentu teātris. Bērni ieradās krāš-
ņi tērpti, maskās un tika atalgoti 
par savu centību ar jaukām bal-
viņām, kā arī Salavecis katram 
dāvāja salduma paciņu. Kopumā 
266 Ozolaines pagasta bērni pel-
nījuši salduma paciņas un kam 
nebija iespēja ierasties uz pasā-
kumu, līdz 30.01.2015. iespēja 
saņemt Ozolaines pagasta pār-
valdē pie lietvedes Lienes Larko. 
''Karnevāla nakts'' filmas motīvi 
bija Jaungada pasākuma devī-
ze...Ozolaines pagasta iedzīvotāji 
un ciemiņi bija sagatavojuši pār-
steigumiem bagātus priekšnesu-
mus, ko skatītāji sagaidīja un 
pavadīja ar lielām ovācijām. Da-
lībnieki par savu centību saņēma 
balvas un skatītāju aplausus, kā 
arī griezās dejās līdz pat rītam. 
Svētku salūts – pārsteigums un 
kulminācija iedzīvotājiem un 
ciemiņiem. 
Izsakām paldies visiem, kas pie-
dalījās un palīdzēja noorganizēt 
šos jaukos svētkus. 
14.janvārī plkst.12:00 notiks ik-
gadējā un tradicionālā pensionā-

ru un personu ar īpašām vaja-
dzībām Jaungada balle ar grozi-
ņiem. Priekšnesumi no mūsu 
pašdarbniekiem, Liepu pamat-
skolas teātra un ciemiņiem. Vai-
rāk ka 400 pensionāru un perso-
nas ar īpašām vajadzībām tiek 
laipni aicināti uz pasākumu un 
saņemt sagādātās dāvanas Ozo-
laines pagasta Tautas namā. 
Jauniešu diskotēkas ar tematisku 
noskaņu un ciemiņiem no citiem 
pagastiem...jau 16.janvāra vaka-
rā būs iespēja izbaudīt jauno pa-
sākuma sēriju ar dejām no Dj 
Yakov un Ozo jauniešiem. 
2015.gadā paredzēti tradicionālie 
Valentīndienas, Maslenicas, Bēr-
nības svētki, Sporta svētki un citi 
pasākumi. Turpināsim pagājušā 
gada iesākto tradīciju Sieviešu 
dienas svinības, atjaunosim Hu-
mora dienas svinības. Ielīgoša-
nas pasākums un Līgo kalna at-
klāšana...20 dažādi ieplānotie 
pasākumi priecēs pagasta iedzī-
votājus un mūsu ciemiņus. 
Paldies visiem, kas mūs apmek-
lēja un atbalstīja 2014.gadā un 
gaidām Jūs vēl kuplākā pulkā 
2015.gada pasākumos Ozolaines 
pagasta Tautas namā. 
 

Sandijs Golovenko 
Ozolaines pagasta pārvaldes  

Tautas nama vadītājs 

Šis gads būs īpašs ar to, ka mēs nodarbosi-

mies ne tikai ar hip-hop, bet arī ar moderna-

jām dejām. Modernā deja kā arī hip hops 

palīdz izjust savu  ķermeni, nedomāt par 

savām problēmām un atslābināties no ikdie-

nas steigas, bet, lai gūtu labākus rezultātus, 

mēs trenējam mūsu ķermeni arī citos novir-

zienos kā - aerobika (iesildīšanās), vingrinā-

jumi presei, dažādi akrobātiskie elementi un 

stiepšanās. 

Mūsu draudzīgais kolektīvs būs priecīgs 

redzēt tevi nodarbībās, kurās tu varēsi iemā-

cīties skaisti kustēties. Nodarbības notiek 

piektdien plkst. 15:00 pagasta Tautas na-

mā.  

Tautas nama deju pulciņa 

vadītāja - Anna Zmeikina 

Mob. 26361899  

D E J O T Ā J U  

D E J O T P R I E K S  

Darba vakance 
Ozolaines pagasta pārvalde aicina pieteikties 

SĒTNIEKA amatam ar dārznieka iemaņām Ozolai-

nes pagasta pārvaldē (0,5 slodze). Galvenie dar-

ba pienākumi: slaucīt un tīrīt ielas, parkus vai 

citas sabiedriskas vietas; tīrīt sniegu, veikt citus 

vienkāršus sezonas rakstura tīrīšanas darbus; 

ravēt un stādīt puķu dārzu, rūpēties par tīrību un 

kārtību pagasta teritorijā. 

Prasības: Dzīvesvieta Ozolaines pagastā, par 

priekšrocību tiks uzskatīta izglītība un iemaņas 

dārzkopībā. 

Vēlamā izglītība: vismaz vidējā - speciālā izglītība. 

 

CV, motivācijas vēstuli un izglītības apliecinošus 

dokumentus sūtīt uz info@ozolaine.lv līdz 2015. 

gada 13. janvārim. 

Tālr. uzziņām: 64640171. 

mailto:info@ozolaine.lv
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Ak, eglīte, ak eglīte... 

Pajautā bērnam :”Kuri ir Tavi vismīļā-

kie svētki?” Saņemsi  viennozīmīgu 

atbildi- Jaungada eglīte un dzimšanas 

diena, kuros bērni gaida brīnumu, tic 

labajam. 

Liepu pamatskolā mācību gada laikā 

notiek ne mazums dažādu pasākumu, 

bet  Jaungada eglīte  ir īpaši svētki. 

2014.gada 19. decembri skolēni gai-

dīja ar nepacietību. Skolēni mācījās 

dzejolīšus, tautasdziesmas, pasaku 

uzveduma  varoņu lomas ,  tika saga-

tavoti kostīmi Jaungada karnevālam, 

dziedātas dziesmas , atkārtotas rota-

ļas. 

  Bērniem par prieku uzsniga snie-

dziņš. Katrs sirdī priecājās – Salatētis  

noteikti atbrauks ar lielu dāvanu mai-

su.  Kā jau Jaungadā pieņemts, Ozolai-

nes pagasta vīri atveda no meža vis-

skaistāko egli, ko pēc senas skolas 

tradīcijas izrotāja 9. klases skolēni. 

  Sen  gaidītais mirklis  bija klāt!  Vis-

apkārt smaidošas , laimīgas sejas. Par 

labām un teicamām sekmēm  diplo-

mus saņēma  13 skolēni un 10 skolē-

ni, kuri pirmajā semestrī   bijuši visiz-

turīgākie un nav nokavējuši nevienu 

skolas dienu. 

  Un tad sākās sen gaidītā pasaka. 

Šogad  visus klātesošos  pārsteidza  8. 

klase, kura sniedza svētku uzvedumu 

pilnā sastāvā. Bija jauki, kad skatītāju 

priekšā parādījās   pirmklasnieki  un 

visus priecēja  ar ritmisku mazo rūķīšu 

deju.  Iedegās svētku eglīte, skanēja 

dziesmas un rotaļas. Skolas zālē - pa-

gasta iedzīvotāji, ciemiņi, vecāki, vec-

vecāki, bijušie skolēni, draugi, kuri ar 

skaļiem applausiem   pavadīja bērnu 

sniegumu un par atmiņu iemūžināja 

foto  kopā ar bērniem un pasakas va-

roņiem, skolotājiem. Pēc karnevāla  

skolēnus gaidīja sātīgas pusdienas, 

diskotēka un brīvdienas. 

Ar ziemas priekiem, salu un sniegpu-

teņiem ir atnācis Jaunais gads. Aiz 

muguras jaukās ziemas brīvdienas ar 

saviem priekiem. Nu  Liepu pamat-

skolā ir iesācies 2. mācību semestris. 

Kas jauns un interesants mūs sagaida 

tuvākajā laikā?  

Dabas draugi cītīgi vāc materiālus 

par pūcēm, darina pūču figūriņas, 

mācās tautasdziesmas un rotaļas, jo 

janvāra vidū ir paredzēta pēcpusdie-

na „Viss par pūcēm...”.  

Mūzikas draugi sāk pārcilāt savu zi-

nāšanu pūru, mācīties komponistu 

dzīves datus, atkārto mūzikas ele-

mentārteoriju, skatās  jaunākos mūzi-

kas ierakstus. Priekšā ikgadējais kon-

kurss „Mūzikas prāta banka”. 

Janvāra beigās skolas zālē „salidos 

zvirbuļi ” uz ikgadējo literārās runas 

konkursu. Strādāt vajadzēs ļoti 

daudz, jo tikai labākie tiks uz lielo 

novada literārās runas konkursu, 

kurš notiks februāra sākumā . 

Janvāra beigās Liepu skolā plānots 

tradicionālais pasākums pirmklasnie-

kiem „100 dienas skolā”.  

Tas ir kā atskaites periods par pirma-

jām 100 mācību dienām skolā. 

1. klases skolēnus  pasākuma laikā 

gaida dažādi piedzīvojumi, matemā-

tikas uzdevumi, burtu un lasīšanas 

prasmju pārbaude, dziedāšana un 

dejošana un atvadīšanās no pirmās 

mācību grāmatas ĀBECES. 

Laipni gaidīti uz pasākumu „100 die-

nas skolā” 1. klases skolēnu vecāki 

30. janvārī. 

Laika rats ripo, ripo tik uz priekšu. 

Lai mums viss izdodas! 

 

Ziņas sagatavoja Liepu pamatskola 

Liepu pamatskolas aktualitātes 
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Noslēgtais 2013.gada 18.decembrī līgums ar 

Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes 
Panorāma”  par savstarpēju sadarbību iedzīvotā-
ju informēšanā par Ozolaines pagasta pārvaldes 
darbu, tā objektīvu atspoguļošanu, publiskojot to 
sabiedrībā tiek pagarināts arī 2015.gadā. Līguma  
kopsumma ir EUR 2081,20.  

Ozolaines pagasta pārvaldes darbinieku sniegtā 

informācija tiek publicēta preses izdevumā – 

„Panorama Rezekne”, saskaņojot intervijas, ko-

mentāru tematiku A3 formatā krievu vai latviešu 

valodā vienu reizi kvartalā („Ozolaines ziņas”).   

P A Z I Ņ O J U M S  
„ B E K Š I  1 "  ,  „ B E K Š I  

2 " ,  „ B E K Š I  4 "  U N  
„ B E K Š I  5 "   
D Z Ī V O K Ļ U   

Ī P A Š N I E K I E M  
  
Rēzeknes novada dome 
2014.gada 19.jūnija pieņēma 
lēmumu (protokols Nr.14, 7.&) 
„Par Rēzeknes novada pašvaldī-
bai piederošo zemes gabalu 
„Bekši 1" ar kadastra Nr.7876 006 
0083, „Bekši 2" ar kadastra 
Nr.7876 006 0068, „Bekši 4" ar 
kadastra Nr.7876 006 0090, 
„Bekši 5" ar kadastra Nr.7876 006 
0084 Ozolaines pagastā nodoša-
nu dzīvokļu īpašniekiem īpašumā 
bez atlīdzības". 
Sakarā ar to, ka Rēzeknes nova-
da pašvaldības Ozolaines pagas-
ta pārvaldei ar iepriekš minēto 
lēmumu ir uzdots sagatavot un 

parakstīt „Vienošanās par zemes 
domājamās daļas nodošanu īpa-
šumā bez atlīdzības" dzīvokļu 
īpašniekiem – Ozolaines pagasta 
pārvalde atkārtoti lūdz „Bekši 1" , 
„Bekši 2", „Bekši 4" un „Bekši 5" 
dzīvokļu īpašniekus būt aktīviem 
un griezties pie zemes lietu spe-
ciālistes Antoņinas Čistjakovas 
(tālr. 64640424; antoni-
na.cistjakova@ozolaine.lv) . 
Līdzi obligāti jāņem dokuments, 
kas apliecina īpašuma tiesības uz 
dzīvokli (Zemesgrāmatas apliecī-
ba) un pase, bet tiem, kuriem 
nav dzīvokļa īpašuma tiesību ap-
liecinoša dokumenta ietsakam to 
sakārtot līdz galam (jo tās vieno-
šanās, kuras ir noslēgtas 1993., 
1994.gadā tiks uzskatītas tikai 
par tiesisko valdījumu uz dzīvok-
li). 

Ozolaines pagasta  
zemes jautājumu speciāliste 

Rēzeknes novada pašvaldības un 

novada pagastu pārvalžu izveido-

tais Nodibinājums „Lauku ekonomi-

kas attīstībai Rēzeknes nova-

dā” (LEARN) ir izsludinājis 

projektu konkursu, kurā ir 

iespējams saņemt finan-

sējumu savas uzņēmējdar-

bības uzsākšanai un/vai 

attīstībai. Projekti jāie-

sniedz no 15. janvāra līdz 

16. februārim un apstipri-

nāšanas gadījumā finansi-

ālais atbalsts ir 90 procen-

ti. 

Lai gūtu plašāku informāciju, inte-

resenti tiek aicināti apmeklēt semi-

nāru, kas notiks 12. janvārī pl. 

10:00 Rēzeknes novada pašvaldī-

bas lielajā zālē (Atbrīvošanas alejā 

95A, Rēzeknē). Semināra laikā būs 

iespēja iepazīties ar projekta kon-

kursa nosacījumiem un saņemt 

praktiskus padomus 

saistībā ar dokumentu 

sagatavošanu dalībai 

konkursā. Uz semināru 

īpaši aicināti tie, kuri 

vēlas uzsākt pārtikas 

ražošanu mājas ap-

stākļos, jo par likumdo-

šanas prasībām šajā 

jomā pastāstīs pārstā-

vis no Pārtikas un vete-

rinārā dienesta. 

Noskaidrot interesējošos 
jautājumus var, zvanot Nodi-
binājuma LEARN vecākajai 
konsultantei Dainai Butlerei 
(tālr. 26543286). 

Notiks seminārs par  
uzņēmējdarbības  

uzsākšanai un  
attīstībai pieejamo  

finansējumu  
Rēzeknes novada teritorijā 

IESPĒJAMS  

SAŅEMT  

FINANSĒJUMU SAVAS  

UZŅĒMĒJDARBĪBAS 

UZSĀKŠANAI  

Pagastam sava projektu vadītāja 
No š.g. sākuma Ozolaines pagasta pārval-

dē darbojās jauns darbinieks, projektu 

vadītāja—Inga Drele, kuras galvenie pie-

nākumi būs izprast un analizēt Ozolaines 

pagasta pārvaldes saimniecisko darbību 

un piedāvāt jaunas un inovatīvas attīstī-

bas stratēģijas, gatavot projektu pieteiku-

mus un uzraudzīt tos. Analizēt problēmas, 

izvirzīt mērķus un to sasniegšanas alter-

natīvos risinājumus. Piesaistīt papildus 

līdzekļus no visiem iespējamiem fondiem. 

Laikrakstā 

“Панорама Pезекне”  

Ozolaines ziņas 

arī 2015.gadā 

mailto:antonina.cistjakova@ozolaine.lv
mailto:antonina.cistjakova@ozolaine.lv


6 

6 

OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS  

O Z O L A I N E . L V   

O Z O  J A U N I E Š U  G R U P A S  Z I Ņ A S  

Atskatoties uz 2014.gadu un  

ieskatoties 2015.gadā…  

Pirmkārt, OzO jauniešu vārdā vēlos 

visus sveikt jaunajā 2015.gadā! Lai šis 

gads mums visiem ir veiksmīgs, košs un 

pozitīviem notikumiem bagāts!  

Šogad OzO jauniešiem apritēs gada ju-

bileja. Kaut arī būs pagājis tikai gads, 

tomēr izdarīts ir daudz. OzO ir bijuši ļoti 

aktīvi iepriekšējā 2014.gadā - piedalīju-

šies un organizējuši dažādus pasākumus 

sev un citu pagastu jauniešiem, gājuši 

pārgājienā, braukuši velobraucienā, de-

vušies ciemos pie citu pagastu jaunie-

šiem, piedalījušies sadraudzības vakaros 

un vinnējuši sporta sacensībās, palīdzē-

juši Ozolaines pagasta tautas nama pasā-

kumu rīkošanā, kā arī piedalījušies dažā-

dos projektu konkursos, kopsummā ie-

gūstot EUR 3300 lielu finansējumu, par 

kuriem tika iepirktas dažādas galda spē-

les, sēžammaisi, galda hokejs un galda 

futbols, organizēti pasākumi 

(OzOlimpiskās spēles 2014, “Dia de los 

Muertos” jauniešu sadraudzības vakars, 

u.c.) un uzstādīti ielu vingrošanas trena-

žieri.  

2015.gadā plānojam turpināt darboties 

tikpat aktīvi un vēl aktīvāk. Februārī jau 

ieplānots pirmais brauciens uz sadrau-

dzības vakaru Ozolmuižā, tāpat domā-

jam par tuvākajiem pasākumiem tepat 

pie mums, sākam gatavoties Valentīna 

dienas svinībām. Arī šogad ne vienu 

vien reizi pasākumos iemūžināsim jūs 

fotogrāfijās “OzO fOtOstūrītī” un orga-

nizēsim spēles un konkursus pasāku-

mos. Vasarā iesim pārgājienā, brauksim 

velobraucienā un organizēsim orientēša-

nās sacensības un sporta spēles. Noteikti 

plānojam izmantot 

jauno autobusu un 

doties ekskursijā. Tā-

pat plānojam doties 

mazākās ekskursijās 

tepat Rēzeknē, Rēzek-

nes  novadā un Latga-

lē. Esam ieplānojuši 

iegādāties cepeškrāsni, 

tad varēsim organizēt 

arī dažādus ēdienu 

gatavošanas vakarus. 

Šogad tāpat kā  pagā-

jušajā gadā rakstīsim 

projektus un piedalīsi-

mies projektu konkur-

sos. Iespējams arī šo-

gad piedalīsimies kādā 

starptautiskā projektā 

ārzemēs, jo iepriekšējā 

gada pieredze piedalo-

ties jaunatnes projektā 

Grieķijā bija ļoti pozitīva un iedvesmo-

joša.  

Kopējais OzO budžets 2015.gadā ir 

EUR 2500. Ieplānots ir gana daudz un 

domāju, ka daudzas idejas vēl tikai 

dzims un papildinās mūsu darbu sarak-

stu. 

Turu īkšķus un ļoti ceru, ka OzO tiks 

atzīti par vienu no 2014.gada aktīvāka-

jiem pagastiem Rēzeknes novadā, jo 

tādā gadījumā OzO jaunieši dosies vai 

nu tuvākā braucienā tepat Latvijā vai 

tālākā – uz Briseli, Beļģiju.  

No sevis saku lielu paldies visiem jaun-

iešiem, kas 2014.gadā ir ilgāku vai īsāku 

laika posmu bijuši kopā ar mani un OzO 

komandu! Es ļoti lepojos ar jums un 

esmu priecīga, ka varu strādāt darbu, kas 

man patīk! 

Paldies arī OzO JuniOriem, kuri vien-

mēr ir ļoti aktīvi un vēlas piedalīties 

visās organizētajās aktivitātēs. Jūs esat 

lieli malači un pavisam drīz izaugsiet un 

būsiet pilntiesīgi OzO jaunieši!  

Paldies arī vadītājam Edgaram, kurš 

manī saskatīja potenciālu un, kurš vien-

mēr iespēju robežās atbalsta OzO jaun-

iešu idejas un ieceres! 

Jaunatnes lietu speciālistes darba laiks: 

Otrdienās 9:00 – 13:00 

Ceturtdienās 12:00 – 17:00 

Piektdienās 12:00 – 17:00 

Leila Rasima 

Ozolaines pagasta  

Jaunatnes lietu speciāliste 

E-pasts: leila.rasima@ozolaine.lv 

Mob.: +371 26328442 

Skype: leila.rasima 

OzO Jaunieši-Juniori iepazīst RA un 

koncertzāli “GORS”  

11.decembrī Ozolaines pagasta bērni 

devās ekskursijā uz Rēzeknes augstsko-

las Izglītības un dizaina fakultātes un 

Inženieru fakultātes ēkām un koncertzāli 

"GORS". Rēzeknes augstskolā bērnus 

visvairāk sajūsmināja atpūtas telpa, kas 

ierīkota par projektu konkursā "Labie 

darbi" vinnēto naudu. Te bērni iemīlējās 

mīkstajos un ērtajos pufos, kādi nu jau ir 

arī OzO telpā. Tāpat bērni priecājās par 

iespēju pabraukāt liftā un paguva arī 

pašļūkāt no "slidkalniņa" kādā no augst-

skola auditorijām, ko iepriekš visdrīzāk 

neviens vēl nebija darījis. Ekskursiju 

GORĀ sākām ar izstādes "Naudas di-

zains: PIN KODS" apskati, kur Rēzek-

nes Augstskolas studenti pastāstīja par 

LATU, tā dizainiem un dizaina auto-

riem, monētām un papīra naudu, kā arī 

ļāva bērniem uzzīmēt savas monētas. 

Kad tas tika izdarīts, bija laiks pašas 

koncertzāles apskatei. Ar lielu 

interesi tika izpētītas ģērbtuves, 

kur mākslinieki pirms uzstāša-

nās atpūšas un sagatavojas uz-

nācienam uz skatuvi, mēģināju-

mu telpas, lielā zāle un bal-

kons, un kur tad nu atkal bez 

brauciena liftā, turklāt šoreiz - 

lielajā kravas liftā, kas var pār-

vietot pat 3000 kg smagu kra-

vu. Iespaidu bija daudz un visi 

ļoti pozitīvi! 

Mīļš paldies Lolitai-Kivleniecei Kuzņe-

covai un Edītei Husarei, kas palīdzēja 

un noorganizēja ekskursijas, kā arī lie-

liskajiem gidiem – Ingai Kaļvai (RA) un 

Elzai Jurānei (GORS).  

mailto:leila.rasima@ozolaine.lv
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R I T I Ņ U  H O K E J A   

K O M A N D A I  J A U N I   

F O R M A S  T Ē R P I  
 

Ar jaunas ziemas sezonas sākšanos Ritiņu hokeja 

komanda spēlēs jaunos formas tērpos un ķiverēs. 

Komandas jaunā formas tērpa izskatu izveidoja 

paši spēlētāji. Komandas biedri vienojās par krāsu 

un dizaina variantu, kuru akceptēja ražotāji. Krāsas 

krekliem un ģetrām ir violeta, dzeltena un balta, 

ķiverēm – balta. 

Pirms pasūtīt nepieciešamo formu un ķiveres, tika 

veikta cenu un piedāvājumu aptauja starp uzņēmu-

miem un tika izvēlēts visizdevīgākais piedāvājums. 

Kopumā tika iegādāti piecpadsmit apdrukāti spēles 

krekli, ģetras un ķiveres. 

Šogad Ritiņu hokeja komanda pārstāvēs mūsu pa-

gastu Rēzeknes novada kausa izcīņā hokejā. Cerē-

sim, ka jaunajā ekipējumā un formā komandai veik-

sies un tā iegūs godalgotas vietas turnīrā. 

Atgādināsim, ka Ritiņu slidotava darbojas jau sesto 

gadu pateicoties vietējo iedzīvotāju entuziasmam 

un uzņēmībai. Slidotava palīdz daudzveidot aktīvās 

brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī veicina vie-

tējo iedzīvotāju sportiskās meistarības izaugsmi. 

Spēlētāju 2014./2015. gada sezonas  

pamatsastāvs: 

13. Aivars Kauškaļs - Aizsargs 

16. Vitālijs Kauškaļs - Uzbrucējs 

6. Jakovs Kauškaļs - Vārtsargs 

47. Anatolijs Kauškaļs - Uzbrucējs 

77. Andris Dunčs - Aizsargs 

12. Artūrs Dunčs - Uzbrucējs 

1. Jānis Dunčs - Uzbrucējs 

96. Guntis Dunčs - Uzbrucējs 

11. Jānis Mežors - Uzbrucējs 

24. Viktors Gusevs - Aizsargs 

5. Nikolajs Dimitrijevs - Uzbrucējs 

7. Genādijs Vinogradovs - Aizsargs 

2. Georgijs Vasiļjevs - Aizsargs. 

OzO jaunieši tika nominēti kā “Straujākais  

lēciens jaunajai organizācijai” 

OzO jaunieši piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas iz-

sludinātajā konkursā, kurā tika noskaidroti labākie darbā ar 

jaunatni 2014.gadā. OzO jaunieši tika nominēti nominācijā 

„Straujākais lēciens jaunai jaunatnes organizācijai (viens 

darba gads)”.  Konkursa mērķis bija izteikt atzinību aktīvā-

kajām pašvaldībām, darbā ar jaunatni iesaistītām personām un 

jaunatnes organizācijām par ieguldījumu jauniešu dzīves kva-

litātes uzlabošanā.  

Iegādāti jauni sēžammaisi  
Par Rēzeknes novada rīkotā inventāra projektu konkursā iegū-

to finansējumu iegādāti 13 krāsaini sēžammaisi par kopējo 

summu EUR 440. Sēžammaisi ir ne vien ērti sēdēšanai, bet 

OzO jauniešu telpā arī ienes krāsas un dzīvesprieku. Liels pal-

dies Rēzeknes novada domei un Ozolaines pagasta pārvaldei 

par piešķirto finansējumu!  

OzO JuniOri pēc labi padarīta darba – uztaisījām  
pulksteni jaungada svinībām.  

OzO JuniOri iejutās solistu lomās un filmējās video 
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Rēzeknes novada pašvaldības  

Ozolaines pagasta pārvalde 

Adrese: 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 
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Nāk tradicionālais 14.janvāris 

BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS OZOLAINE.LV 

14.01.2015 tiek laipni aicināti Ozolai-

nes pagasta pensonāri un cilvēki ar 

īpašām vajadzībām uz Jaungada pasā-

kumu plkst. 12:00 Ozolaines pagasta 

Tautas namā, Bekšos. Pasākumā uz-

tāsies pašmāju pašdarbnieki, Liepu 

pamatskolas teātris un uzaicinātie 

viesi, kas sniegs kultūras programmu. 

Autobusa atiešanas laiks: 

Laizāni - pl.10:35; 

Losi - pl.10:40; 

Groveriški - pl.10:45; 

Paulini - pl.10:50 

Robežu iela 14 - pl.11:30; 

Ritiņi - pl.11:40; 

Ozolaine - pl.11:50; 

Atpakaļbrauciens plkst.17:00 no pa-

gasta ēkas. 

Pasākumā par dejām rūpēsies Dj 

Yakov. 

Līdzi obligāti ņemiet labu noskaņoju-

mu, jautrus stāstus, groziņu, lai sanāk-

tu,  sadziedātu, padejotu un jauki pa-

vadītu gada brīnišķigos svētkus. 

Aicinām uz piparkūku 

vakaru! 
Piektdien, 2015.gada 

9.janvārī 15:00 OzO JuniOri 

tiek aicināti uz kopīgu pipar-

kūku cepšanu OzO telpā 

(trešajā stāvā, virs bibliotē-

kas). Mīļi gaidīsim arī tos, 

kas vēl nav bijuši, bet šogad 

vēlas pievienoties mūsu ko-

mandai!  

Sestdien, 17.janvārī, Ozolaines 

pagasta pārvaldes darbinieki ar 

jauno pagasta autobusu 

brauks kaladās. Plānots 

iebraukt ciemos pie tiem 

iedzīvotājiem, kuri paši 

dažādu iesmeslu dēļ nevar 

ierasties uz Jaungada pa-

sākumu pensionāriem un cilvē-

kiem ar īpašām vajadzībām. Par 

Ziemassvētku dziesmām būs 

atbildīga folkloras kopa „Zeiļa” 

un ansamblis „Nadežda”.  

Kaladās iešana ir nodarbība, kas 

saistās tikai ar Ziemassvētkiem. 

Kaladnieki iet barā, apciemojot 

sētu pēc sētas visu svētku laiku, 

dziedādami Ziemassvētku dzies-

mas.  Par to saņemot cienastu 

un dāvanas, ko sauc par ka-

ladiņu. 

Kaladu un kaladnieču vārdu 

izcelsmi vairums valodnieku 

atzīst par atvasinājumu no 

latīņu “calendae” – mēneša 

pirmās dienas.  Vārdu nozīmes 

ziņā labāku saskaņu dotu vārdu 

izcelsmes meklēšana sakarībā 

ar krievu, baltkrievu un ukraiņu 

“koloda” – bluķi, bet šai virzienā 

trūkst pētījumu. 

Brauks kaladās 

Plānots  

iebraukt  

ciemos 

2015.gada 20.janvārī  no 

plkst.9.00 –12.00 Ozolaines 

pagasta Tautas namā aicinam 

asins donorus ziedot savu asini.  

http://www.ozolaine.lv
http://www.draugiem.lv/ozolaine/
https://www.facebook.com/ozolainespagasts
https://twitter.com/ozolaine

