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Bekšos, 16.08, pl.12.00 

notiks tradicionālās  Spor-

ta  spēles . 

Ozolaines pagasts 

dižojās Rēzeknes 

novada svētkos. 

Ritiņos atrasti cilvē-

ka galvaskauss un 

kauli. 

Pēc uzturēšanas darbu 
veikšanas nodots eksplu-
atācijā ceļa posms "Ritiņi-
Pleikšņi".   

Pabeigti Pūpolu ūdenskrātu-
ves teritorijas labiekārtošanas 
un apzaļumošanas darbi. 

Bekšu ciemata centrā,  

jūlija beigās, 

tika uzstādīts 

norāžu stabs 

ar norāžu plāsknēm, 

kuras norāda virzienus 

un attālumus uz 

Ozolaines pagastā  

nozīmīgākajām vietām. 

Ozolaines jauniešu projekts 

“Ielu trenažieri Ozolaines jaun-

iešiem”, kuru Narvesen rīkotā 

projektu konkursa “Diena kā 

piedzīvojums” pirmajā kārtā 

žūrija bija apstiprinā-

jusi par vienu no 5 

labākajiem Latgales 

reģionā, ir savācis 

visvairāk balsis projektu kon-

kursa otrajā kārtā - internet-

balsošanā. Oficiālie rezultāti 

būs zināmi 15.augustā. Mil-

zīgs paldies vis-

iem, kas mūs 

atbalstīja un 

balsoja! Bez 

jums mums tas 

nebūtu izdevies. 

      Projekts “Ielu trenažieri 

Ozolaines jauniešiem” paredz 

ielu vingrošanas trenažieru 

iegādi 2000 EUR vērtībā, kas 

v e i c i -

n ā s 

lietde-

r ī g u 

jauniešu brīvā laika pavadīša-

nu Ozolaines pagastā, kā arī 

uzlabos jauniešu fizisko saga-

tavotību un pašattīstību.  

BEKŠOS NOTIKS TRADICIONĀLIE OZOLAINES PAGASTA SPORTA SVĒTKI 

      16.augustā plkst. 12.00 Ozolaines pagastā sporta spēles ‘’Ūdens mūs spārno’’. Aici-

nām piedalīties visus pagasta iedzīvotājus sporta aktivitātes un pasākumos visas dienas 

garumā. 

Latvenergo arī šogad 

turpina atbalst īt 

daudzbērnu ģimenes. 

OzO jaunieši  izcīna visvairāk balsis  

Narvesen projektu  

konkursa otrajā kārtā 

Milzīgs paldies visiem, kas mūs 

atbalstīja un balsoja!  
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PROJEKTS, KAS ATBILST JAUNAI DOMĀŠANAI 

O Z O L A I N E . L V  

      Latviešu Dainu skapī var atrast šādu četrrindi:   
      „Divi dien, divi vien,  

 Kas ziemā nesasala: 
 Rudzīts sniega kupenā, 
Bite koka namiņā”   (http://www.dainuskapis.lv/katalogs/100/3.1.1).  

       
      Taču mūsdienās ikviens gudrs apsaimniekotājs domā ne tikai par cilvēku dzīvei un sabiedriskai darbībai opti-
māliem siltumapgādes risinājumiem ēkās, bet arī par siltuma zudumu samazināšanu, dabas resursu taupīšanu 
un ekoloģiju. Tāpēc  Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk _KPFI) ietvaros realizētā projekta  
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai pirmsskolas izglītības iestādē 
„Jāņtārpiņš" Nr. KPFI-15.3/156,  vispārīgais uzdevums skar tieši energoefektivitātes jautājumu risināšanu pirm-
skolas izglītības iestādē  „Jāņtārpiņš”, kas darbojas Rēzeknes novada  Ozolaines pagasta Bekšu ciemā. Līdz 
ar to projekts sniegs ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā, kas mūsdienās ir atzīta par svarī-
gu problēmu.  
      KPFI ir Latvijas Republikas valsts 
budžeta programma un tās mērķis ir 
veicināt globālo klimata pārmaiņu no-
vēršanu, pielāgošanos klimata pārmai-
ņu radītajām sekām un sekmēt siltumnī-
cefekta gāzu emisijas samazināšanu. 
Atbildīgā iestāde par  šī un citu prog-
rammas projektu kopējo uzraudzību ir 
VARAM, bet projektu tiešo īstenošanas 
uzraudzību veic SIA  „Latvijas Vides 
investīciju fonds”.  
      Projekta iesniedzējs ir Rēzeknes 
novada pašvaldība, bet tiešais realizē-
tājs – Ozolaines pagasta pārvalde.  
      Projekts darbu uzsāka 2014.gada 
30.jūnijā. Tā realizācijas gaitā pirmssko-
las izglītības iestādē  „Jāņtārpiņš” ir pa-
redzēta  fasādes,  jumta pārseguma, 
ēkas cokola un pamata sienu siltināša-
na,  kā arī esošo logu, durvju termisko 
tiltu novēršana un ailu siltināšana,  ventilācijas sistēmas renovācija piemērojot energoefektīvās gaisa apmaiņas 
iekārtas. Plānots, ka projektā veikto pasākumu ietvaros pirmskolas izglītības iestādē „Jāņtārpiņš” tiks panākts 
oglekļa dioksīda emisijas samazinājums vismaz 25 505.43 kgCO2 gadā, bet oglekļa dioksīda emisijas rādī-
tāju samazinājums attiecībā pret KPFI finansējumu vismaz 0.59  kgCO2/euro. Lai sasniegtu šādus rādītā-
jus ir nepieciešams nozīmīgs finanšu ieguldījums, kas šajā projektā kopumā plānots 145 314.12 EUR ap-
mērā, no kurām attiecināmās izmaksas ir 50 067.01 EUR t.sk. KPFI finansējums ir 85% un finansējuma 
saņēmēja finansējums - 15% no attiecināmā izmaksām. Jāatzīmē, ka pirms projekta iesniegšanas fon-
dam, Ozolaines pagasta pārvalde ir nopietni apsvērusi savas finanšu iespējas un radusi risinājumu kā 
tiks segtas minētās finansējuma saņēmēja izmaksas.  
      Projekta realizācijas pirmajā mēnesī jau ir sagatavoti un iesniegti Latvijas Vides investīciju fondam obli-

gātie administratīvie dokumenti, nodrošināta projekta publicitāte, 
noteiktas būvuzraudzības pakalpojuma izmaksas un uzsākti citi 
sagatavošanās darbi - t.sk. būvniecības iepirkuma sagatavošana, 
lai jau no šī gada septembra varētu uzsākt būvdarbus. Plānots, ka 
„Jāņtārpiņa” renovācija notiks paralēli iestādes darbībai, tāpēc viens no 
būtiskiem jautājumiem ko risina projekts pašlaik ir  drošības nosacījumi 
un pasākumi būvdarbu laikā.  
      „Jāņtārpiņa” renovāciju ir plānots pabeigt līdz 2015. gada 
15.janvārim, tāpēc visi teritorijas apzaļumošanas – puķu dobju u.c.  at-
jaunošanas darbi turpināsies pavasarī, lai jau sākoties nākamā gada 
siltam laikam ēka būtu ne tikai  pievilcīga ārēji, silta un sakopta telpās, 
bet kļūtu par estētisku kompleksu bērniem, kas nodrošina kvalitatīvu 
bērnu attīstībai nepieciešamo vidi. 

 Aija Sannikova, projekta vadītāja  

http://www.dainuskapis.lv/katalogs/100/3.1.1
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      Ozolaines pagasta pārvalde š.g. 

15.augustā pagasta iedzīvotājiem no-

drošina bezmaksas braucienu uz Aglo-

nas Vissvētākās Jaunavas Marijas de-

besīs uzņemšanas svētkiem. 

                              *** 

      Š. g. 11.augustā Ozolaines pagasts 

Tautas namā nodrošināja naktsmītnes 

svētceļniekiem, kuri katru gadu mēro 

garo ceļu kājām no Viļakas, lai godinā-

tu un lūgtos Vissvētākāi Jaunavas Mari-

jai.  

 Vissvētākās Jaunavas Marijas  
debesīs uzņemšanas svētki  

Aglonā 

Latvenergo arī šogad turpina atbalstīt daudzbērnu ģimenes 
      AS „Latvenergo" arī 2014.gadā 

turpina sociālā atbalsta programmu 

ģimenēm ar trīs un vairāk bērniem, 

sniedzot atbalstu ar Dāvinājumu 

84.24 EUR vērtībā. 

      Atbalsta saņemšanai daudzbērnu 

ģimenes no 1.augusta varēs ērti pie-

teikties Latvenergo Klientu apkalpoša-

nas portālā www.e-latvenergo.lv, kā arī klientu apkalpošanas centros visā 

Latvijā līdz pat 2014.gada 31.decembrim. 

      Līdzīgi kā iepriekšējos gadus, arī šogad dāvanu kartes tiek dāvinātas 

sadarbībā ar Biedrību "Latvijas pašvaldību savienība". Ekonimikas Ministrija 

ir apstiprinājusi AS Latvenergo Dāvinājumu par kopējo summu 1.68 miljoni 

eiro, saņemts LR Finanšu ministrijas saskaņojums. Atbilstoši aktuālajai situ-

ācijai, kad klienti par elektroenerģiju norēķinās pēc Starta un Pamata tari-

fiem, dāvinājuma apjoms vienai daudzbērnu ģimenei ir aprēķināts kā starpī-

ba starp Starta un Pamata tarifu, papildus kompensējot klientam 2400 kWh 

par Starta tarifu, kas atbilst 84,24 eiro. AS „Latvenergo" sociālā atbalsta 

programmas ietvaros 2014. gadā paredzēts daudzbērnu ģimenēm 

(ģimenēm ar trīs un vairāk bērniem vecumā līdz 18 gadiem) piešķirt elektrī-

bas dāvanu kartes 84.24 eiro vērtībā par kopējo summu 1,68miljoni eiro. 

      Dāvanu karšu izplatīšanu un uzskaiti, kā arī sociālā atbalsta kampaņas 

organizēšana tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību. AS 

„Latvenergo" uzsver, ka atbalsta saņemšanas mehānisms kopā ar Latvijas 

Pašvaldību savienību ir pilnveidots, lai saņemšanas process būtu maksimāli 

vienkāršs un daudzbērnu ģimenēm ērts. No 1.augusta elektronisko dāvanu 

karšu izplatīšanas nolūkos AS „Latvenergo" izveidojis funkcionālu iespēju 

daudzbērnu ģimenēm pieteikties kartes saņemšanai klientu portālā e-

latvenergo.lv. Pieteikties atbalstam daudzbērnu ģimenes varēs arī klātienē, 

AS „Latvenergo" klientu apkalpošanas centros. 

      Pilnveidojot atbalsta mehānisma saņemšanas iespējas, ir ņemta vērā 

iepriekšējos gados uzkrātā pieredze. Piemēram, lai atbalsta saņemšanas 

iespējas būtu visām daudzbērnu ģimenēm, kuras elektroenerģiju iegādājas 

no AS „Latvenergo" tieši, kā arī tām, kuras elektroenerģiju iegādājas caur 

starpniekiem – piemēram, norēķinās par elektrību ar namu apsaimniekotā-

jiem vai izīrētājiem. Saņemot dāvanu karti, daudzbērnu ģimene varēs to pēc 

savas izvēles attiecināt uz jebkuru Latvenergo līgumu, kura ietvaros elektro-

enerģiju pārdod AS „Latvenergo". 

Sandra Vējiņa, AS „Latvenergo" preses sekretāre 

tel.67728816, 29161531, e-pasts: sandra.vejina@latvenergo.lv 

      2014.gada 6.maijā pēc Ozolaines 

pagasta pārvaldes veiktās iepirkuma 

procedūras, tika parakstīts līgums ar 

iepirkuma uzvārētāju SIA 

„Projektēšanas Birojs AUSTRUMI" par 

Pūpolu ūdenskrātuves teritorijas labie-

kārtošanu un apzaļumošanu Rēzeknes 

novada, Ozolaines pagasta, Bekšu cie-

mā. Līguma kopējā summa sastāda 22 

808,26 EUR. 

      Labiekārtošanas darbos ietilpa pu-

ķu dobju, kā arī vairāku koku un krūmi 

apstādījumu izveidošana, lapenes ar 

galdu un krēsliem uzstādīšana pie plud-

males vietas, koka metāla solu un atkri-

tumu urnu ierīkošanu apkārt ūdenskrā-

tuvei. Papildus labiekārtošanas un ap-

zaļumošanas darbiem apkārt Pūpolu 

ūdenskrātuves teritorijai, PII 

„Jāņtārpiņš" teritorijā tika uzstādīti me-

tāla soliņi un smilšu kastes. Visi darbi ir 

paveikti atbilstoši līguma nosacīju-

miem. 

      Ozolaines pagasta iedzīvotāji tiek 

aicināti ievērot sabiedrisko kārtību, 

saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi, 

nepiesārņot apkārtni. 

Notika Robežu ielas 13A, 13B un 13V nama  
iedzīvotāju kopsapulce 

      SIA ” Latgales namu apsaimniekotājs” š.g. 11. augustā plkst: 19.00 
rīkoja Ozolaines pagasta teritorijā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo mā-
ju  Robežu ielā 13A, 13B,13V dzīvokļu īpašnieku kopsapulci.  
      Darba kārtībā tika izskatīts jautājums par siltumenerģijas apgādi 
daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā.  Sapulces laikā tos Robežu ielas 13A, 
13B,13V  dzīvokļu īpašniekus, kuri patvaļīgi atslēdzās no centrālās sil-
tumenerģijas labprātīgi aicināja pieslēgties atpakaļ.  Tāpat tika parakstīts 
līgums par siltumenerģijas padevi jaunajā apkures sezonā. Līguma darbī-
bas termiņš līdz 10.gadiem. 
      Tālrunis uzziņām: 29285125 

 Ilmārs Ostrovskis 
SIA ” Latgales namu apsaimniekotājs” valdes priekšsēdētājs 

mailto:sandra.vejina@latvenergo.lv
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O Z O  J A U N I E Š U  G R U P A S  Z I Ņ A S  

Skrējienā “Rāzna- Muokūņkolns 

2014″ naudas podu saņem veiklākie un 

drosmīgākie 
 

13. jūlijā, Mākoņkalna pag., Lipušku  

c. jau ceturto reizi tika dots starts masu 

skrējienam „Rāzna–Muokūņkolns 

2014”. Skrējiena distance bija aptuveni 

3,5 kilometrus gara, un tās finišs bija 

Mākoņkalna (Padebešu kalna) virsotnē, 

Volkenbergas pilsdrupās, tāpēc skrējie-

nu īpaši aizraujošu padarīja tas, ka pēdē-

jie 400 metri bija jāpieveic, skrienot stā-

vajā kalna virsotnē. Šoreiz skrējienā pie-

dalījās 83 sportisti – gan mazi un lieli, 

gan komandās, gan arī individuāli.  

Naudas bal-

vu 150 EUR 

vērtībā, ko va-

rēs izmantot 

sporta inventā-

ra iegādei, sa-

ņēma Nautrēnu 

vidusskola, kas 

nopelnīja kup-

lāk pārstāvētās 

skolas titulu, 

aiz sevis atstā-

jot pagājušā 

gada uzvarētā-

jus – Dricānu vidusskolu 100 EUR, kā arī 

Liepu pamatskolu (80 EUR).  

Vēlies sekot līdzi tam, ko  

dara OzO jaunieši? Ieska-

ties šeit:  
twitter.com/OZOjaunatne 

www.ozolaine.lv/index.php/ozo 

OzO jaunieši izcīna savu pirmo kausu un pirmās medaļas 
     2.augustā Vērēmu pagasta es-

trādē norisinājās neparastas sacen-
sības — Z.O.S. Ziemas Olimpiskās 
spēles. Sacensības bija organizētas 
pēc principa „ar kājām gaisā”, jo zie-
mas sporta veidi tika “piemēroti” va-
sarai, izmantojot neparastu sporta 
inventāru, piemēram, ķerru, dāva-
nas, plēvi u.c. Kopskaitā piedalījās 6 
komandas no Ozolaines, Ilzeskalna, 
Ozolmuižas, Vērēmiem un divas 
komandas no Rēzeknes. 
      Dalībniekiem bija jāveic desmit 
netradicionāli sporta uzdevumi, ku-
ros komandas pārbaudīja saliedētī-
bu, atjautību un izveicību: „Biatlons”, 
„Bobslejs”, „Salaveču skrējiens pēc 
dāvanām”, „Sniega piku kauja”, 
„Ātrais hokejs”, „Petankas” u.c. Vis-
interesantākā un aizraujošākā spor-
ta disciplīna bija „Kamaniņas” – da-
lībniekiem bija sevi jāvelk pa plēvi, 
kura saslapināta ar ziepjūdeni. Sa-
vukārt visveiklākā disciplīna bija 
bobslejs, jo komanda sadalījās pa 
pāriem, katram pārim bija jāved ķer-
rā savs komandas biedrs kādu kon-

krētu 
dis-
tances 
pos-
mu, jo 
visa 
dis-
tance 
tika 
sada-
līta 
trijos 
pos-
mos. 
Uzva-
rēja tā 
ko-
manda, kura veica distanci īsākā 
laikā un tie bijām mēs. Smagākais 
uzdevums bija virves vilkšana, kurā 
cīnījāmies līdz pilnīgam spēku izsī-
kumam un ieguvām 2.vietu, un pēc 
kuras visiem vēl nedēļu sāpēja visas 
maliņas. 
      Kaut arī cīņa par diplomiem, me-
daļām un kliņģeriem bija ļoti sīva, 
tomēr “OzO” komandai kopvērtēju-
mā izdevās kļūt par uzvarētājiem 

Z.O.S. sporta spēlēs, 2. vietu ieņē-
ma Ozolmuižas pagasta koman-
da,  3. vietu - Rēzeknes pilsētas ko-
manda „New Bee”. 
      Šī uzvara OzO jauniešiem snie-
dza daudz pozitīvu emociju un mūsu 
komanda tika pie sava pirmā kausa, 
ar ko ļoti lepojamies. 
      Sacensības notika, pateicoties 
Rēzeknes novada domes jaunatnes 
iniciatīvu projektiem 2014. gadā.  

      24.augustā Ozolaines pagastā 

notiks netradicionālas jauniešu sporta 

sacensības, kurās aici-

nām piedalīties koman-

das no visiem Rēzeknes 

novada pagastiem. Pa dienu notiks 

dažādas interesantas sporta spēles, 

piem., “Šķēpmešana”, kurā metīsim 

nevis īstu šķēpu, bet gan slēpošanas 

nūju. Visas sporta distances tiks 

adaptētas tā, lai tās līdzinātos īstajām 

Olimpiskajām spēlēm, bet būtu vien-

kāršākas un jautrākas. Pēc sacensī-

bām dalībnieki tiks aicināti paši gata-

vot sev vakariņas uz ugunskura, dar-

boties radošajās darbnīcās un skatī-

ties brīvdabas kino. Vakarā notiks 

apbalvošana, pēc kuras 

būs jauniešu diskotēka.  

      Projekts tiek realizēts pateicoties 

Rēzeknes novada pašvaldības finan-

sējumam jauniešu projektiem.  

“OzOlimpiskās spēles”  
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Jaunatnes diena  

Ozolaines pagastā  
      

      16.jūlijā Ozolaines pagasta 

jauniešu biedrība OzO organizē-
ja jauniešu dienu. Bērni bija sa-
jūsmā par ūdensbumbu, kuru ar 
aizrautību gan paši izmēģināja, 
gan skatījās, kā citiem iet. Diena 
bija karsta tādēļ jaunieši priecā-
jās par iespēju izmantot ūdens-
pistoles un daudzi pēc ūdens-
kaujām bija pilnīgi slapji. Pēc 
skraidīšanas ūdensbumbā un 

pēc ūdenspistoļu kaujām, enerģi-
ju varēja atgūt, mielojoties ar 
ugunskurā ceptām desiņām un 
“Marshmallowiem”, jeb cepama-
jiem zefīriem, kas bērniem ļoti 
garšoja. Pēc pasākuma OzO 
jaunieši devās uz Rēzeknes no-
vada Jauniešu dienu Rogovkā, 
bet OzO junioriem un jaunāka-
jiem Ozolaines pagasta jaunie-
šiem vakarā plkst. 20:00 notika 
diskotēka, kur visi varēja izdejo-
ties.  

      16.jūlijā OzO komanda piedalījās 

Jaunatnes dienā Rogovkā, kas bija gal-

venais jauniešu pasākums Rēzeknes 

novada svētku ietvaros. “Dinozaurfesta” 

ietvaros tika organizētas sacensības da-

žādos sporta veidos – volejbolā, strītbo-

lā, orientēšanā. Tāpat darbojās darbnī-

cas, kurās varēja uztaisīt sev dinozauri-

ņu, rokassprādzītes vai zīmēt Body art. 

Tāpat bija ierīkota fotosiena, pie kuras 

varēja nofotografēties ar Dinozaufesta 

dinozauriņu, kā arī mājīga “CHILL ZO-

NA”, kurā svētku dalībnieki varēja at-

pūsties šūpuļtīklos un vakarā baudīt 

kokos sakarināti svecīšu gaismu, vai 

sildīties pie ugunskura. Vakarā notika 

koncerts, kurā uzstājās jaunās grupas, kā 

arī AK69 un Kapļi.  

      Kaut arī mūsu komandai neizdevās 

tikt pie godalgotām vietām 

sporta sacensībās tomēr mēs 

vinnējām balvu individuāla-

jās sacensībās. Vienam no 

mūsu jaunie-

šiem izdevās izcīnīt uzva-

ru ātrēšanas sacensībās un 

tikt pie Ausmeņa Kebabs 

dāvanu kartes 15 EUR 

vērtībā. Snežana Pozdņa-

kova izrādījās ātrākā ēdā-

ja meiteņu vidū, kaut arī 

sacensība bija sīva un 

uzvara nenāca viegli. Bija 

jāapēd daudz dažādu naš-

ķu – cepumi, sausiņi, pīrā-

dziņi, u.c., kas nebija 

viegli, ņemot vērā, ka 

dalībniekiem bija peejams 

ierobežots daudzums 

šķidruma. Sveicam Snežanu! Ēšanas un 

kvasa dzeršanas sacensībās  piedalījās 

arī OzO zēni un citas meitenes, kas arī 

cīnījās godam. Vakarā notika koncerts, 

kurā uzstājās jaunās grupas, kā arī 

AK69 un Kapļi.  
“Dinozaurfest 2014” jeb Jaunatnes 

diena Rogovkā 

OzO jaunieši būvēs plostus un  

dosies “PlOstO ar OzO” plostu 

braucienā  

      Augusta otrajā daļā jaunieši 

realizēs Rēzeknes novada paša-

valdības atbalstīto un finansēto 

projektu “PlOstO ar OzO”, kurā 

jaunieši paši būvēs plostus ar 

kuriem vēlāk dosies izbrauku-

mā pa ezeru. Kaut arī dalībnie-

ku skaits ir ierobežots, tomēr 

aicinām pieteikties 16-30 gadus 

vecus jauniešus, zvanot pa tāl-

runi 26328442 (Leila)! Plostu 

būvēšana un brauciens notiks 

trīs dienas, līdzi jāņem teltis, 

guļammaisi un peldkostīmi. Pār-

tika un visi plostu būvēšanai 

nepieciešamie materiāli tiks no-

drošināti. Jauniešiem, kas jaun-

āki par 18 gadiem būs nepiecie-

šama vecāku atļauja piedalīties 

pasākumā.  

     OzO jauniešu grupas ziņas sagata-

voja jauniešu lietu speciāliste Leila 

Rasima 

E-pasts: leila.rasima@ozolaine.lv 

Tālr. 26328442 

Bērniem ļoti garšoja cepamajie zefīri 
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    Dienas joprojām ir saulainas 

un karstas. Bērni bauda vasarīgo lai-

ku. Tomēr pīlādžus sāk klāt sarkanas 

ogas, kas liecina, par to, ka vasaras 

laiks tuvojas beigām. Pienācis laiks 

padomāt par skolu. 

        Liepu pamatskola rosās jaunam 

mācību gadam. Noslēgumam tuvojas 

sporta zāles remontdarbi, kur tika 

nolakota grīda un nokrāsotas sienas. 

Jaunajā mācību gadā skolēniem būs 

iespēja izmantot ģērbtuves sporta 

zālē. 

        Patīkams pārsteigums ir sagā-

dāts skolas teātra dalībniekiem – 

tagad viņiem ir atvēlēta telpa dekorā-

ciju un kostīmu glabāšanai. 

Gan skolēnus, gan skolotājus priecēs 

angļu valodas stundu kabinets ar 

jaunām mēbelēm, kā arī labierīcības 

telpas, kas atbilst mūsdienas stan-

dartiem. 

       Spēļu laukumā parādījās jauns 

objekts – automobilis, kurš kļūs par 

mīļāko rotaļu visiem skolēniem. 

Ir novērots, ka skolēni laiku pa laikam 

ienāk skolā, kas liecina par to, ka 

skolas audzēkņi jau ir sailgojušies 

pēc skolas, un ar nepacietību gaida 

1.septembri. Visvairāk mācību gada 

sākumu gaida pirmklasnieki, jaunajā 

mācību gadā būs 12 pirmklasnieki. 

Atgādinām vecākiem, ka darba bur-

tnīcas un dienasgrāmatas pirkt bēr-

niem nevajag. Grāmatas, darba bur-

tnīcas, ka arī dienasgrāmatas ar sko-

las attēlu titullapā tiks izsniegtas sko-

lā. 

Liepu pamatskolas  

stuktūrvienības vadītāja 

G.Bogdanova 

 

Informācijai: 

 

2014./2015. mācību gads 2.Maltas 

vidusskolas struktūrvienībā Liepu 

pamatskolā sāksies pirmdien, 

2014.gada 1.septembrī. 

Rudens brīvdienas 27.10.2014. - 

31.10.2014. 

Ziemas brīvdienas 22.12.2014. - 

02.01.2015. 

Pavasara brīvdienas 16.03.2015. - 

20.03.2015.  

Vasaras brīvdienas 01.06.2015. - 

31.08. 2015. 

 

9.klašu skolēniem mācības beigsies 

15.maijā, bet mācību gads pēc valsts 

pārbaudījumiem 12.jūnijā.  

      Kaut arī mācī-

bu gads vēl nav 

sācies, bērnudārzā 

jau atkal skan bēr-

nu balsis. Dežūr-

grupas ir atsāku-

šas savu darbu.  

Kamēr bērniem 

brīvdienas, bērnu-

dārzā ir nomainī-

tas vecās kanalizā-

cijas caurules un 

izvadi, bērnu drošī-

bas nolūkos ir uz-

stādīti ūdens ter-

moregulatori. Rotaļu laukumā ir jaun-

as smilšu kastes un soliņi.  

      Tūlīt, tūlīt sāksies lielie darbi pie 

iestādes siltināšanas darbiem. Te gan 

būs jālūdz visus vecākus un visus, kas 

apmeklēs iestādi būt pacietīgiem, ie-

cietīgiem un uzmanīgiem. 

      Jaunajā mācību gadā iestādē reali-

zēs divas izglītības programmas-  lat-

viešu valodā un krievu valodā. Būs arī 

apvienota jaunākā grupa. Atgādināšu, 

ka mūsu iestāde ir ļoti parocīga vecā-

kiem, kuriem ir ilgas darba maiņas vai 

pat nakts maiņas, jo bērnus var iz-

ņemt līdz vēlam vakaram un nepiecie-

šamības gadījumā vecāki var izmantot 

arī diennakts grupu. 

      Pašlaik iestādē ir reģistrēti 46 bēr-

ni. Dažas vietas mums vēl ir brīvas, 

atbrauciet, apskatieties. 

 

Valentīna Mališeva 

PII “Jāņtārpiņš” vadītāja 

Tālr.: +371 64640441 mob.+371 

28635261 

valentina.maliseva@saskarsme.lv  

 

Pirmsskolas izglītības iestādes 

"JĀŅTĀRPIŅŠ"  

Adrese: c.Bekši, Ozolaines pag.,  

Rēzeknes nov., LV-4633  

P I I  “ J Ā Ņ T Ā R P I Ņ Š ”  Z I Ņ A S  

mailto:valentina.maliseva@saskarsme.lv
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25.jūlija karstajā dienā Ozolaines pagasta sporta ko-

manda devās uz Nagļiem, lai piedalītos Novada sporta 

spēļu dienā. Veiksmīgi iesākot un parādot sevi pagastu 

prezentācijā, iesākās sporta spēles, kas noritēja visas 

dienas garumā. Nācās sevi pierādīt 10 netradicionālo 

sporta veida disciplīnas, kas mūsu pagasta komandai 

bija pa spēkam. Spītējot karstajam laikam, uzturot ko-

mandas garu gājām un cīnījāmies, kas deva rezultātu. No 

10 disciplīnām tika iegūtas trīs 1.vietas – zābaka meša-

nā basketbo- la grozā, 

orientēšanās sacensības 

un lielajā k o m a n d a s 

stafetē, kur mūsu ko-

manda piedzīvoja smagu kritienu, bet saturot komandas 

garu un līdzjutēju atbalstu, cēlās un turpināja sacensības, 

kas vainagojās ar panākumu šajā disciplīna-1.vieta. 

      Tikai nedaudz pietrūka līdz godalgotajai vietai kopvēr-

tējumā un 18.komandu konkurencē, tika sasniegts patie-

si labs un cienīgs rezultāts – 4.vieta. 

      Liels paldies pagasta līdzjutējiem, kas palīdzēja visas 

dienas garumā morāli uzturot mūs, gan paēdināja, gan 

īstajā brīdi uzmundrināja. 

      Sporta komandai milzīgs paldies par piedalīšanos, 

patīkamo dienu un izturību visas dienas garumā. 
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OZOLAINES PAGASTS DIŽOJĀS RĒZEKNES NOVADA SVĒTKOS 
 

      Saulainā un jautrā dienā tika pavadīti Rēzeknes No-

vada svētki, kur mūsu Ozolaines pagasts piedalījās pre-

zentējot amatniekus, mājražotājus un dižojāmies ar sava 

pagasta labumiem un sasniegumiem. 

   OzO jaunieši prezentēja savus padarītos darbus, aplīmē-

jot auto ar piedzīvojumiem bagātām fotogrāfijām, kā arī 

paši jaunieši sniedza informāciju par savu darbību pagas-

tā un ārpus tā robežām. 

   Ķirjana Šabanova ar meitu Ļudmilu Ševčenko izrādīja 

izšūšanas meistarību un bija iespēja apskatīt jau gatavos 

darbus. 

   Adīšanas paraugstun-

das un savus adījumus 

prezentēja Marija Vertin-

ska. 

   Nadeždas Kairišas pa-

laga izstrādājumi bija apskatāmi plašā izvēlē un dažādās 

krāsu gammās. 

   Apmeklētajiem bija iespēja nobaudīti Imanta Terentjeva 

mājražotāja gaļas kūpinājumus. 

   Bērnus un viņu vecākus priecēja SIA „Creative S" veido-

tās bērnu preces no dažādiem audumiem un koka izstrā-

dājumiem. 

   Mūsu pagasta podnieks Staņislavs Viļums bija sarūpējis 

keramikas izstrādājumus visām gaumēm, gan mazus 

šķīvjus servīzēm, gan lielākus pusdienām, podus un vā-

zes. 

  Sātīgo bišu medu no zemnieku saimniecības „Jāņmuiža'' 

bija sarūpējusi Jevgēņija Lazovska. 

      Visa dižošanās laikā možu garu un patīkamu atmosfē-

ru ar jestrām tautasdziesmām uzturēja pagasta folkloras 

kopa „Zeiļa", aktīvisti prezentēja un iepazīstināja ar Ozo-

laines pagasta vēsturi un tagadējo dzīvi mūsu pagastā. 

      Kopīgiem spēkiem dižojāmies un parādījām mūsu 

pagasta bagātības, cilvēku entuziasmu, pagasta vērtības 

un nākotnes plānus. 

      Liels paldies visiem, kas pielika savu artavu, padomu 

un veltīja spēkus, izturību, lai mūsu pagasta prezentācija 

būtu izdevusies krāšņa un patīkama apmeklētājiem. 

Ziņas sagatavoja  

Tautas nama vadītājs 

Sandijs Golovenko 

E-pasts: sandijs.golovenko@ozolaine.lv 

Tālr.:/Fakss: +371 64640171 

Mob.: +371 27739500  

PAGASTĀ NOTIKS TRADICIONĀLIE SPORTA SVĒTKI 

      16.augustā plkst. 12.00 Ozolaines pagastā sporta 

spēles “Ūdens mūs spārno”. Aicinām piedalīties visus 

pagasta iedzīvotājus sporta aktivitātes un pasākumos 

visas dienas garumā. 

      Bērnus priecēs piepūšamās atrak-

cijas un batuts, būs iespēja izbaudīt s a v u 

veiklību ūdenssbumbās, kā arī vie- sosies 

mākslinieces no Rēzeknes, kas r a d ī s 

jaukus zīmējumus uz bērnu sejām. 

      Sporta spēles veidosim uz netradicionāliem sporta 

veidiem, kur katram būs iespēja sevi apliecināt un pār-

baudīt veiklību,izturību un zināšanas. 

      Komandas pieteikt pie tautas nama vadītāja Sandija 

Golovenko vai 25127340. Komanda sastāvs 5 cilvēki (3 

vīrieši + 2 sievietes), komandas veido netradicionālu no-

saukumu. 

      Veiklākajiem un aktīvākajiem vakara noslēgumā pie-

miņas medaļas no Ozolaines pagasta,pārsteiguma balvas 

un sponsoru dāvinātās dāvanas. 

      Atjaunosim spēkus ar pašu vārītu zupu, kopīgi atcero-

ties dienas panākumus un sasniegumus.  

      Vakaru noslēgsim ar DISCO ’90 gadu deju ritmiem. 

 

Kopīgiem spēkiem dižojā-

mies un parādījām mūsu 

pagasta bagātības 

Novada sporta  

spēļu diena 

“Ūdens  

mūs  

spārno” 

callto:+371%2064640171
callto:+371%2027739500
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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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PLEIKŠŅOS NOTIKA BRĪVDABAS KINO 

      Rēzeknes novada svētku ietvaros, pašā vasaras 

briedumā, lieli un mazi tika aicināti š.g. 18.jūlijā 

plkst.22.00 Plekšņos, kur starp Robežu ielas Nr.13 

un 14. namiem notika Brīvdabas kino seanss, kur 

rādīja E.Blinova latgaliešu filmu, mūsdienu drāmu 

“Vīna vosora deļ vysu”. Interesentu bija daudz..  

      Kā kinoseansa gāja youtube lietotājs Валерий 

Орлов atspoguļoja savā videostāstā  

https://www.youtube.com/watch?v=99h22YRg4O8          

      Paldies viņam par to. 

RITIŅOS ATRASTI CILVĒKA GALVASKAUSS UN KAULI 

      2014.gada 25.jūlijā Valsts policijas Latgales reģiona 

pārvaldes Rēzeknes iecirknī tika uzsākts kriminālprocess 

pēc noziedzīga nodarījuma pazīmēm, kas paredzētas Kri-

mināllikuma 12.nodaļā par to, ka 2014.gada 21.jūlijā ap 

plkst.13,00 Rēzeknes novada, Ozolaines pagastā c.Ritiņi 

uz pakalna grāvja malā smiltīs tika konstatēts cilvēka gal-

vaskausa un nezināmas izcelsmes kauli. Kriminālprocesa 

ietvaros tika nozīmēta tiesu medicīnas ekspertīze. Tās 

atzinumā secināts, ka izmeklēšanai iesniegtie kaulu frag-

menti piederēja cilvēka skeletam, kā arī ņemot vērā izmek-

lējamo kaulu fragmentu vispārējo stāvokli var secināt, ka 

to atrašanās laiks ārējā vidē bija vairāk nekā 60 gadi, tā-

dēļ veikt tālākus izmeklējumus nav lietderīgi. 

      Sakarā ar to, ka šajā gadījumā nav saskatāms nozie-

dzīga nodarījuma pazīmes, kriminālprocess ir izbeigts, ziņo 

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecir-

kņa Kriminālpolicijas nodaļas inspektors A.Vigups. 

      Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.215 „Kārtība, kādā veicama smadzeņu un bioloģiskās 

nāves fakta konstatēšana un mirušā cilvēka nodošana 

apbedīšanai" 18.panta 2.punktu un 19.pantu Ozolaines 

pagasta pārvalde š.g. 31.jūlijā veica cilvēka galvaskausa 

un kaulu apglabāšanu. 

P ē c  u z t u r ē š a n a s   d a r b u   
v e i k š a n a s  

 n o d o t s  e k s p l u a t ā c i j ā   
c e ļ a  p o s m s  " R i t i ņ i - P l e i k š ņ i "  

      2014.gada 1.aprīlī pēc Ozolaines pagasta pārval-
des veiktās iepirkuma procedūras, tika parakstīts lī-
gums ar iepirkuma uzvarētāju SIA „Rēzeknes meliora-
tors" par ceļa posma Ritiņi-Pleikšņi uzturēšanai nepie-
ciešamo darbu veikšanu. Līguma kopējā summa sastā-
da 34395,79 EUR. 

Ceļa posma (garums 1,33 km, platums 8m) Ritiņi-
Pleikšņi uzturēšanas darbos tika veikta sāngrāvju rak-
šana, apauguma no ceļa malām noņemšana, izraktās 
grunts un apauguma izvešana uz atbērtni, ceļa klātnes 
profilēšana, grants segas remonts 15cm biezumā un 
caurteku nomaiņa. 
       Visi darbi ir paveikti atbilstoši līguma nosacījumiem 
un Latvijas Republikas būvnormatīvu prasībām un no-
doti ekspluatācijā. Darbus uzrauga SIA „KEM" būvuz-
raugs Mārtiņš Kiščenko. Būvdarbus vadītājs – Zigurds 
Baltadonis. 

      Sieviešu klubiņš šovasar cītīgi apguva jaunas 

zināšanas dārzkopībā pie dārznieces Dainas Zvej-

salnieces. Klausījāmies teorētiskos lasījumus un 

dažādus dārzniecei vien zināmus puķu kopšanas 

noslēpumus, piedalījāmies apstādījumu ierīkošanā 

Bekšu ciemā. Noslēgumā apmeklējām dārznieces 

bagāto dārzu. Lai brauciens būtu vēl piesātinātāks, 

līdztekus Dainas dārzam apmeklējām atpūtas cen-

tru Bāka Gaigalavā, izbaudījām Lubāna atsvaidzino-

šos ūdeņus, ieelpojām Teirumnieku purva takas vai-

variņu reibinošo smaržu un baudījām pirmās zile-

nes. Jau mājupceļā iegriezāmies mūsu klubiņa vecā-

kās, reizē arī bezgala enerģiskās dalībnieces, Valen-

tīnas Oborenko dārzā. Noslēgumā izbaudījām mūsu 

pagasta Birutas Buharinas pasakaino dārzu, kur 

katrs zemes stūrītis liecina par milzīgo darbu un kat-

ra puķe zied saimnieces mīlestībā izlolota. Esam 

pilnas jaunām idejām!!!  
 

Sieviešu kluba vārdā V.Mališeva  

S I E V I E Š U  K L U B I Ņ Š  A P G U V A  

J A U N A S  Z I N Ā Š A N A S  

http://www.ozolaine.lv
http://www.draugiem.lv/ozolaine/
https://www.facebook.com/ozolainespagasts
https://twitter.com/ozolaine
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=99h22YRg4O8
http://likumi.lv/doc.php?id=155624
http://likumi.lv/doc.php?id=155624
http://likumi.lv/doc.php?id=155624

