
  

 

ZIŅAS ĪSUMĀ 

      Ozolaines pagasta pārvalde izslu-

dina sabiedrisko apspriešanu par ceļu 

remontdarbiem Pleikšņos (Centrālā 

iela un Dzirksteles iela Ozolaines pa-

gastā). Priekšlikumi un ierosinājumi 

iesniedzami rakstveidā līdz š.g. 

1.augustam plkst.16.00 Ozolaines 

pagasta pārvaldē, s.Bekši, Ozolaines 

pag., Rēzeknes nov., LV-4633. 

      Visi īpašnieki, kuru privātīpašumi 

robežojas ar minētajiem ceļu posmiem 

un citi interesenti tiek aicināti uz sa-

nāksmi Rēzeknes novada domes aktu 

zālē 12.augustā plkst.16.00, lai kopā 

ar Rēzeknes novada pašvaldības, Ozo-

laines pagasta pārvaldes pārstāvjiem 

un ceļu inženieriem izlemtu vienu no 

piedāvātajiem risinājumiem. 

      Ozolaines pagasta pārvalde piedā-

vā šādus ceļu remontdarbu risināju-

mus: 

      1. rekonstruēt ielu atbilstoši ceļu 

lietošanas prasībām, divvirzienu ceļa 

platums apdzīvotās vietās, kur pare-

dzēts izbraukt vienai smagai un vienai 

vieglai automašīnai ir 4,5 m (jāatrisina 

jautājums  ar īpašniekiem, kas robežo-

jas ar ceļu); 

      2. vienvirziena ceļš (3,5 m); 

      3.  paredzamos ceļa posmos ik 

pēc intervāla veidot kabatiņas, nepār-

redzamajos ceļa posmos regulēšana 

ar luksoforu; 

      4. ceļa regulēšana ar luksoforu, kā 

piemēram, tas notiek ceļa rekonstruk-

cijas laikā (paredzēt ikdienas uzturē-

šanu); 

      5. citi piedāvājumi. 

      Pēc sabiedriskās apspriešanas 

sekos ceļu inženiera projektēšanas 

uzdevums, tad tehniskā projekta iz-

strāde. Plānots visus dokumetnācijas 

darbus, tajā skaitā iepirkuma procedū-

ru, paveikt š.g. laikā, lai nākamajā 

2015.gadā ķerties pie darba. 

      Izvērtējot finansējuma iespējas un 

prioritātes ir nolemts ceļu remontdar-

bus veikt trīs posmos:  

 Ceļa posms Nr.1 - Dzirksteles 

iela;  

 Ceļa posms Nr.2 - Centrālā iela, 

no Saules ielas līdz Dzirksteles 

ielai;  

 Ceļa posms Nr.3 (Centrālā iela, 

no Dzirksteles ielas līdz Rītaus-

mai). 

        

       Vēršamies pie visiem Pleikšņu 

ciemata iedzīvotājiem ar lūgumu būt 

aktīviem un saprotošiem. Visu ir iespē-

jams paveikt tikai un vienīgi ar Jūsu 

atbalstu un labvēlīgu nostāju.  
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Līdz 01.08.2014. 

izsludina sabiedrisko 

apspriešanu par ceļu 

remontdarbiem Pleik-

šņu ciemā. 

2014. gada 1. jūlijā 

parakstīts līgums par 

PII "JĀŅTĀRPIŅŠ" 

siltināšanu. 

18.jūlijā plkst.22.00  

Pleikšņu ciemā no-

tiks Brīvdabas kino 

seanss. 

Atgādinājums ievērot 

sabiedrisko kārtību 

Rēzeknes novadā. 

Rēzeknes novads 

svin savu piekto 

dzimšanas dienu. 

http://ozolaine.lv/administrator/index.php?option=com_content&task=article.edit&id=151
http://ozolaine.lv/administrator/index.php?option=com_content&task=article.edit&id=151
http://ozolaine.lv/administrator/index.php?option=com_content&task=article.edit&id=151
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Saskaņā ar Rēzeknes novada 

pašvaldības 16.09.2010 saistošiem 
noteikumiem Nr. 41 „PAR SABIED-
RISKO KĀRTĪBU RĒZEKNES NO-
VADĀ” Rēzeknes novada adminis-
tratīvajā teritorijā aizliegts trokšņot, 
ja tas traucē apkārtējo personu mie-
ru, iestāžu, organizāciju normālu 
darbību, bet nav saistīts ar satiksmi 
vai pasākumiem, kas saskaņoti ar 
Rēzeknes novada pašvaldību vai 
pašvaldības atbildīgo amatpersonu, 
un troksnim nav pastāvīgs raksturs. 
Par pastāvīga trokšņa radīšanu ar 
savu darbību vai bezdarbību, vainī-
gā persona saucama pie atbildības 
likumā noteiktajā kārtībā.  

Publiskās vietās aizliegts: 

 mitināties (nakšņot, gulēt u.tml.). 
Atbildība: brīdinājums vai nau-
das sods līdz 14,23 euro;  

 mazgāt veļu publiskos dīķos, 
strūklakās un citās ūdenstilpēs. 
Atbildība: brīdinājums vai nau-
das sods līdz 14,23 euro; 

 spļaut, izmest atkritumus, nokār-
tot dabiskās vajadzības tam ne-
paredzētās vietās. Atbildība: 
Naudas sods līdz 71,14 euro; 

 ar uzrakstiem, zī-
mējumiem vai citā-
dā veidā bojāt dzī-
vojamās un sa-
biedriskās ēkas, 
saimnieciskās cel-
tnes, žogus, citas 
būves un arhitekto-
niskos elementus. 
Atbildība: Naudas 
sods līdz 142,29 
euro;  

 veikt mehāniska 
transporta līdzekļa 
profilaktisko apkopi (eļļas vai citu 
motora šķidrumu maiņu u.tml.) 
vai mazgāšanu šim nolūkam 
neparedzētās vietās 
(daudzdzīvokļu ēku pagalmos, 
ielās, ūdenstilpju aizsardzības 
zonās); Atbildība: Naudas sods 
līdz 71,14 euro; 

 peldēties ūdenstilpēs vietās, kur 
tas ir aizliegts, kā arī peldvietās 
peldēt aiz peldvietu norobežoju-
ma (bojām). Atbildība: Naudas 
sods līdz 142,29 euro;  

 bojāt vai pārvietot valsts un paš-
valdības informatīvās zīmes 
(aizlieguma, brīdinājuma, ierobe-

žojuma u.c. zīmes) vai citus sa-
biedriskās lietošanas objektus. 
Atbildība: Naudas sods līdz 
71,14 euro. 

Sastādīt administratīvo pārkāpu-
mu protokolu par šo noteikumu pār-
kāpšanu ir tiesīgi Rēzekne novada 
domes priekšsēdētājs un vietnieks, 
Rēzeknes novada pašvaldības izpil-
ddirektors un pagastu pārvalžu va-
dītājs, Rēzeknes novada pašvaldī-
bas un pašvaldības iestāžu atbildī-
gie darbinieki (amatpersonas) par 
komunālo saimniecību, kā arī valsts 
policijas amatpersonas.  

Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija, pamatojoties uz 

likuma „Par Latvijas Republikas dalību 

Kioto protokola elastīgajos mehānis-

mos" 10.panta pirmās daļas 2.punktu 

un Ministru kabineta 2012.gada 

14.augusta noteikumu Nr.559 

„Klimata pārmaiņu finanšu instrumen-

ta finansēto projektu atklātā konkursa 

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazi-

nāšanai" nolikums" 

VIII nodaļas noteiku-

miem, izvērtējot ie-

sniegto projektu 

„Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināša-

nai pirmsskolas izglītī-

bas iestādē JĀŅTĀR-

PIŅŠ"" (turpmāk PII 

" J Ā Ņ T Ā R P I Ņ Š " ) 

( i d e n t i f i k ā c i j a s 

Nr.KPFI-15.3/156), 

konstatēja, ka tas atbilst projektu vēr-

tēšanas kritērijiem, līdz ar to saņem 

Klimata pārmaiņu finašu instrumenta 

(turpmāk KPFI) finansējumu. 

       Projektam apstiprinātās attiecinā-

mās izmaksas ir ne lielākas par 

50’067,01 EUR. 

     Projekta apstiprinātās KPFI finan-

sējums ir 84,999983 % no kopējām 

attiecināmajām izmaksām, ne lielākas 

par 42’556,95 EUR. 

       Projektam apstiprināts projekta 

iesniedzēja līdzfinansējums attiecinā-

mo izmaksu segšanai ir 15.000017% 

no kopējām attiecināmajām izmak-

sām, ne mazākas par 7’510.06 EUR. 

    Rēzeknes novada pašvaldība š.g. 

1.jūlijā parakstīja līgumu ar Vides in-

vestīciju fondu par Ozolaines pagasta 

pārvaldes PII "JĀŅTĀRPIŅŠ" projekta 

realizāciju – PII "JĀŅTĀRPIŅŠ" ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšanu. 

     Projekta ietvaros PII "JĀŅTĀRPIŅŠ" 

ēkā tiks veikti ēkas vispārceltnieciskie 

darbi - logu un durvju demontāža un 

iebūve no jauna, esošā jumta seguma 

demontāža, fasādes un jumta siltinā-

šana, iekšējo inženiertīklu izbūve 

(ventilācijas sistēmas), ieejas mezglu 

ierīkošana. 

PARAKSTĪTS LĪGUMS PAR PII "JĀŅTĀRPIŅŠ" SILTINĀŠANU 

 ATGĀDINĀJUMS PAR SABIEDRISKO KĀRTĪBU RĒZEKNES NOVADĀ 

O Z O L A I N E . L V  

http://ozolaine.lv/administrator/index.php?option=com_content&task=article.edit&id=151
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 Z I Ņ A S  P A R  I E P I R K U M I E M  

      Ar Rēzeknes novada pašvaldības 

Ozolaines pagasta pārvaldes iepirkumu 
komisijas 02.07.2014. lēmumu par iepirku-
ma "Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas 
remontdarbi pirmsskolas izglītības iestādē 
"Jāņtārpiņš (id. Nr. OPP 2014/12)"" ar pie-
dāvāto viszemāko līgumcenu EUR 4’207.93 
(bez PVN) par uzvarētāju ir atzīts SIA 
"ASKO AS". 

       Ar Rēzeknes novada pašvalfdības 

Ozolaines pagasta pārvaldes iepirkumu 
komisijas 26.06.2014. lēmumu par iepirku-
mu "Telpu remontdarbi Jauniešu centrā" (id. 
Nr. OPP 2014/13),  ar piedāvāto viszemāko 
līgumcenu EUR 3’676,00 (bez PVN) par 
uzvarētāju ir atzīts SIA "Rēzeknes celtniecī-
bas ražotne Nr.5". 

       Ar Rēzeknes novada pašvaldības 

Ozolaines pagasta pārvaldes iepirkumu 
komisijas 20.06.2014. lēmumu par iepirku-
mu "Telpu remontdarbi Maltas 2. vidussko-
las struktūrvienības Liepu pamatskolā (id. 
Nr. OPP 2014/11), ar piedāvāto viszemāko 
līgumcenu EUR 18’054,85 (bez PVN)  par 
uzvarētāju ir atzīts SIA "Rēzeknes pilsētas 
DELTA". 
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     Visus maksājumus, kurus veicat 

Ozolaines pagasta pārvaldes kasē, va-

rat veikt caur internetbanku norādot: 

 Saņēmējs – Ozolaines pagasta 

pārvalde. 

 Reģistrācijas Nr. – 90000014584. 

 Banka – A/s „Swedbank". 

 Kods – HABALV22. 

 Konta Nr. – 

LV12HABA0551001660150. 

 Maksātāja vārds, uzvārds. 

 Maksājuma mērķis. 

 

Maksājot caur internetbanku, tas ietau-

pīs Jūsu laiku un resursus. 

PAR MAKSĀJUMIEM   

 A T V A Ļ I N Ā J U M U  L A I K S  

 Ozolaines pagasta  pārvaldes vadī-

tājs Edgars Blinovs būs atvaļināju-

m ā  n o  2 1 . 0 7 . 2 0 1 4  l ī d z 

27.07.2014. Atvaļinājuma laikā 

viņu aizvietos 2.Maltas vidusskolas 

struktūrvienības Liepu pamatsko-

las vadītāja Gaļina Bogdanova. 

 Ozolaines pagasta pirmsskolas 

iestāžu un skolu māsa Marija Deņi-

sova būs atvaļinājumā no 

09.07.2014 līdz 01.08.2014. 

 Ozolaines pagasta bibliotēkas vadī-

tāja Antoņina Dzene būs atvaļinā-

jumā no 10.07.2014 l īdz 

14.08.2014. Atvaļinājuma laikā 

bibliotēka darbosies tikai pirmdie-

nās: 14.07.2014, 21.07.2014, 

28.07.2014 un 04.08.2014. 

 Ozolaines pagasta pārvaldes lietve-

de  Liene Larko no 07.07.2014 

līdz 08.08.2014 ir ikgadējā atvaļi-

nājumā. Lietvedes darba pienāku-

mus pildīs bāriņtiesas sekretāre 

Anita Runča. 

ZĪMĒJUMU KONKURSS 

      Visi Ozolaines pagasta jaunieši aicināti piedalīties zīmējumu konkur-

sā  „Mans OzOlaines pagasts”. Uzzīmē, kas tev visvairāk patīk Ozolaines 

pagastā vai vienkārši kādu no Ozolaines pagasta vietām – mūsu ezeru, 

jauniešu aktivitāšu centru, pagasta pārvaldes ēku vai jebko citu! Būs pār-

steiguma balvas, apsolām! Zīmējumus pieņamam līdz 14.jūlijam! 

Pasteidzies! Pastāsti savai māsai, brālim un draugiem! 
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OzO jaunieši turpina aktīvi darbo-

ties arī vasarā. Nav ko slinkot, jārosās, 

jārealizē projekti, jāpiedalās un jāorgani-

zē dažādi pasākumi pašiem, sev un ci-

tiem jauniešiem. Ja kāds par mums dzird 

pirmo reizi, tad aicinām atnākt ciemos, 

paskatīties, ko mēs darām un pievieno-

ties OzO! :)  

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  

 No š.g. 2.jūlija katru pirmdienu, 

trešdienu un piektdienu, laika posmā 

no plkst. 16.00 līdz plkst. 20.00 visi 

jaunieši tiek aicināti aktīvi un 

interesanti pavadīt savu laiku 

Ozolaines pagasta Aktivitāšu centrā 

Bekšos. 

      Jebkuram būs iespēja spēlēt galda 

spēles, zīmēt, dziedāt, apmeklēt trena-

žieru zāli, darboties visdažādākajās 

darbnīcās,  jauki un lietderīgi pavadīt 

savu brīvo laiku. 

OzO PrOjekti  
 Rēzeknes novada rīkotajā jauniešu iniciatīvu projektu konkursā atbal-

stīts projekts „OzOlimpiskās spēles”, projekta realizācijai piešķirti EUR 

300.00. 

 Rēzeknes novada rīkotajā jauniešu nometņu projektu konkursā atbal-

stīts projekts „PlostO ar OzO”, projekta realizācijai piešķirti EUR 

450.00. 

 Rēzeknes novada rīkotajā jauniešu inventāra projektu konkursā atbal-

stīts projekts „Inventārs liederīgai brīvā laika pavadīšanai OzO jaunie-

šiem”,  projekta realizācijai piešķirti EUR 550.00. 

Pašlaik ir iesniegts projekts „Ielu trenažieri OzO jauniešiem” ielu vingro-

šanas trenažieru iegādei Narvesen rīkotajā jauniešu projektu konkursā 

„Diena kā piedzīvojums”, kopējā projekta summa EUR 2000.00. Konkursa 

otrajā kārtā iekļūs tikai 5 projekti no katra Latvijas novada, tāpēc mēs ļoti 

ceram, ka OzO projekts iekļūs piecu laimīgo vidū no Latgales. Otrajā kārtā 

notiks balsošana internetā. Finansējumu iegūs viens projekts no katra 

Latvijas novada. Ja mūsu projekts iekļūs otrajā kārtā, tad ļoti cerams, ka 

spiedīsiet pa pogām un čakli balsosiet internetā. Informācija sekos. 

OzO vasaras pasākumu plāns  
11..jūlijā—Velobrauciens „OzO&amigos VelO” (Ozolaine

-Greivuļi-Ančupāni). 

13.jūlijā—Rēzeknes novada rīkotais skrējiens 

„Muokūņkolns-Rāzna 2014”.  

16.jūlijā—Jauniešu diena Rēzeknes novada svētku ie-

tvaros plkst.11:00 „OzO gO!” Sporta spēles un pikniks 

lielajiem un mazajiem OzO. Plkst. 13:00 Došanās uz 

Rēzeknes novada jauniešu dienu Rogovkā (sporta spē-

les, aktivitātes, vakara koncerts). Plkst. 20:00 Ozolai-

nes Tautas namā diskotēka OzO junioriem. 

19.jūlijā—Stends „OzOmObīlis” Rēzeknes novada dienu 

ietvaros, interesantā veidā prezentējot Ozolaines pa-

gasta jauniešu veikumus un ieceres. 

No 1.augusta līdz 3.augustam— plostu brauciens 

„PlOstO ar Ozo”. 

16.augustā „OzOlimpiskās spēles”, jautrās sporta spē-

les, kurās piedalīsies arī citu Rēzeknes novada pagastu 

jaunieši. 

 

Pievienojies! Piedalies! Gaidīsim tevi! :)  

Pirmdienās, 
trešdienās un 
piektdienās  

 

Sakarā ar OzO jauniešu 

telpu remontdarbiem 
(kas ir virs bibliotēkas), VISI Ozolaines jaunieši vecu-
mā no 10 – 16 gadiem aicināti plkst. 12:00  nākt uz 
Aktivitāšu centru Bekšos un katru reizi iemācīties ko 
jaunu. Violeta un Snežana palīdzēs uztaisīt dažādas 
skaistas lietas – rokassprādzes, papīra ziedus, … , kā 
arī uzspēlēt kādu jautru spēli, palekāt ar lecamauklu 
vai paspēlēt badmintonu. Neslinko, nāc un darbo-

jies!  

Ja ir kas jautājams,  

droši zvani uz: 26328442  

/Leila, „OzO bOss”  

jeb jaunatnes lietu speciāliste/ 

       Ja vēlies sekot līdzi tam, ko mēs 

darām, ieskaties šeit:  

twitter.com/OZOjaunatne 

http://www.ozolaine.lv/index.php/

AKTIVITĀTES JAUNIEŠIEM  
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U Z Ņ Ē M Ē J I  O Z O L A I N E S  P A G A S T Ā  

SIA „CREATIVE S”  

VISS LABĀKAIS BĒRNIEM UN  

PIEAUGUŠAJIEM  

 

      Uzņēmums SIA „creative S” savu 

darbību sāka jau vairāk kā 5 gadus at-

pakaļ un pirmais darbības virziens bija 

svētku organizēšana un individuālu 

dāvanu / suvenīru izstrāde. Laikam 

ejot, radās vēlēšanās un iedvesma pa-

mēģināt strādāt arī citā virzienā un pa-

gājušā gada rudenī tika prezentēts bēr-

nu preču interneta veikals Labas Lietas 

Bērniem jeb 

www.labaslietasberniem.com.  

      Svētku aģentūra „Svētku bode” jeb 

www.svetkubode.jimdo.com piedāvā 

dažādu svētku organizēšanu gan pieau-

gušajiem, gan bērniem, piedāvājot pa-

sākuma scenārija izstrādi, pasākumu 

vadītājus, muzikantus, videooperatorus, 

fotogrāfus, dažādus māksliniekus, eks-

kluzīvas tortes un daudz ko citu. Uzņē-

mums izgatavo arī individualizētas ie-

lūguma, apsveikuma atklātnes, tradici-

onālus un netradicionālus ielūgumu 

veidus, personalizētas oriģinālas dāva-

nas, korporatīvās dāvanas, noformēju-

ma elementusč   un suvenīrus dažādiem 

svētkiem un ikdienai. Pēdējā laikā uz-

ņēmums arvien vairāk praktiski darbo-

jas arī reklāmas un poligrāfijas jomā, 

piedāvājot klientiem tādus produktus, 

kā vizītkartes, reklāmas plakāti, reklā-

ma uz automašīnām un autobusiem, 

vides reklāma, bukleti, baneri, kalendā-

ri, apdrukāti T-krekli, krūzītes, lietus-

sargi u.d.c. Lielos svētkos, kā Līgo vai 

Ziemassvētki, aktuālas kļūst korporatī-

vās dāvanas. Uzņēmumi katru gadu 

vēlas iepriecināt savus darbiniekus un 

sadarbības partnerus ar ko jaunu, oriģi-

nālu un iepriekš nebijušu. Arī šis ir 

viens no uzņēmuma darbības virzie-

niem – izstrādāt oriģinālas, individu-

ālas, personalizētas korporatīvās dāva-

nas, turklāt tā ir iespēja gan izpausties 

pašiem, gan arī patīkami pārsteigt pasū-

tītāju.  

      Otrs lielais uzņēmuma darbības 

virziens ir bērnu preču izgatavošana un 

tirdzniecība. Interneta preču veikala 

Labas lietas bērniem devīze ir „labas 

lietas bērnu drošībai, attīstībai, komfor-

tam un izklaidei” un katrs piedāvātais 

produkts ir īpaši izmeklēts un tā esamī-

ba sortimentā pamatota un pārdomāta. 

Darbība bērnu preču tirdzniecības jomā 

sākās vispirms ar auto krēsliņiem, jo šis 

ir ļoti svarīgs pirkums un tā izvēlei ir 

jābūt pārdomātai, saprotot, ka noteico-

šais nav cena, bet gan bērna drošība. 

Jaunie vecāki parasti saskaras ar grūtī-

bām autokrēsliņa iegādes procesā, jo 

Latvijā pārstāvēto krēsliņu sortiments ir 

plašs un cenu diapazons arī ir liels, līdz 

ar to vecākiem lielākoties nav skaidrs, 

kādu tad krēsliņu iegādāties. Labas 

Lietas Bērniem pievērsās šim jautāju-

mam ar mērķi sniegt gan kvalitatīvus 

produktus, gan arī kvalitatīvu rekomen-

dāciju. Kas attiecas uz internetveikala 

saturu kopumā, piedāvātās produkcijas 

sortimentā ir atrodamas ne tikai ārze-

mēs ražotas preces, bet liela uzmanība 

tiek veltīta arī Latvijas ražotāju radīta-

jiem meistardarbiem, kurus uzņēmums 

cenšas padarīt par sava veikala sorti-

menta lepnumu. Papildus jau iepirktajai 

gatavajai produkcijai ir radīts pašiem 

savs zīmols Labas Lietas Bērniem un tā 

ietvaros tiek izgatavota bērnu gultasve-

ļa, zīdaiņu kokoni, rotaļlietas un akse-

suāri, visdažādākās zeķītes bērniem - 

gan krāsainas ar tautiskajiem rakstiem, 

gan svītrainas un vienkrāsainas, kā arī 

ievērības cienīgs ir piedāvāto materiālu 

sortiments – gan aitas vilnas dzija, gan 

ļoti veselīgās kazas un suņu vilnas dzi-

jas. Šos darinājumus uzņēmums lepni 

var saukt par HAND MADE jeb roku 

darbu. Turklāt pašu darinātajai produk-

cijai iespēju robežās tiek izmantotas 

vietējās izejvielas. Internetveikala sorti-

ments ir samērā plašs – sākot ar labiem 

auto krēsliņiem, ratiem, dažāda veida 

velosipēdiem, stumjamām mašīnām un 

beidzot ar gultas veļu, rotaļlietām, adī-

jumiem, tamborējumiem. Pasūtīto pre-

ču piegāde tiek realizēta ar kurjerpasta 

starpniecību visā Latvijā un vajadzības 

gadījumā – arī ārpus valsts robežām. 

 
Santa Ostaša 

SIA "Creative S" valdes locekle  
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ЧТО ТАКОЕ РЕЙТЕРАПИЯ? 
 

      Рейтерапия - это лечебная 

реабилитация на лошадях, которая 

включает в себя улучшение в 

физиологической, психологической 

и социальной сферах. 

      Как рейтерапия воздействует на 

человека? Рейтерапия проводится 

н а  л о ш а д и  б е з  с е д л а  с о 

специальной амуницией, поэтому во 

время занятий человек ощущает 

тепло от лошади, что улучшает 

терапевтический результат: 

 улучшается кровообращение в 

органах малого таза; 

 нормализуется мышечный 

тонус; 

 укрепляются мышцы спины; 

 улучшается кровообращение 

м е ж д у 

позвонками 

позвоночника 

и  м н о г о е 

другое.  

      З а  о д н о 

занятие человек 

получает полный 

массаж всего 

о р г а н и з м а . 

О б щ е н и е  с 

лошадью дарит 

человеку радость. 

Лошади, которые 

задействованы в 

рейтерапии, имеют сертификат для 

данной работы, они должны быть 

спокойными и дружелюбными. 

      Данная услуга существует в 

Озолайнской волости в поселке 

Бекши. 

      Более подробную информацию 

вы можете получить по телефон 

29110454 или по электроной почте: 

aljona.antonchika@gmail.com. 

 

 

Алёна Антончика 

http://www.labaslietasberniem.com
http://www.svetkubode.jimdo.com
mailto:aljona.antonchika@gmail.com
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B I B L I O T Ē K A S  Z I Ņ A S  

Книги просвещают душу, поднимают и 
укрепляют человека,     пробуждают в 
нем лучшие стремления, острят его 
ум и смягчают сердце.  

/Теккерей У./ 
 

     Книги содержат в себе массу 

полезных знаний, которые можно, а 

иногда даже и нужно применять на 

практике. 

     Книгу можно использовать в 

любых целях – для развлечения, для 

познания, для отдыха. 

      Для развлечения и отдыха 

читатели нашей библиотеки 

предпочитают читать 

художественную литературу, отдавая 

дань классикам и узнавая все 

больше о талантливых авторах 

современности. Любая книга 

художественной литературы, в любую 

минуту поможет  вам  развеять скуку 

и насладится происходящим. 

      За первое полугодие 2014 года 

фонд библиотеки пополнился: 216 

книг художественной 

литературы, 13 книг 

отраслевой литературы. 28 

книг детской литературы – это 

книги, которые  

предназначены для самых 

маленьких, или же чуть 

постарше. Обычно это сказки, 

рассказы, стихи, которые 

помогают детям ознакомится 

с окружающим их миром, дать 

представление о нем. 

      Читатели нашей 

библиотеки всегда с 

нетерпением ждут новые 

книги, интересуются 

пополнением фонда. Большим  

спросом пользуются книг 

детективного жанра, романы 

о любви, фантастика. 

      Двери библиотеки всегда 

открыты для жителей волости и 

любителей книги. Огромное 

количество книг перечитано 

читателями: Кира Шабанова, 

Людмила Шевченко, Александр и 

Елена Яковлевы, Валентина и Имант 

Лайзаны, Вадим Бартецкий, Анна 

Кузнецова, Екатерина Орлова и 

многие, многие другие.                                                                                                       

       Библиотекарь  

Антонина Дзене 

12. jūlijs – Zvejnieku diena 
13. jūlijs – Amatniecības 
diena 
14. jūlijs – Izstāžu un māk-
slas diena 
15. jūlijs – Sporta diena 
16. jūlijs – Jaunatnes diena 
17. jūlijs – Lauku un uzņē-
mēju diena 
18. jūlijs – Ģimenes diena 
19. jūlijs – Noslēguma diena 
       
Uz noslēguma dienas pasā-
kumu 19.07.2014 Ozolaines 
pagasta pārvalde pagasta 
iedzīvotājiem nodrošina au-
tobusu. 
       Izbraukšana no pagas-
ta ēkas uz Ančupānu kar-
todromu: 

 Plkst.15.00 un  

 plkst.18.00.  

2014.gada 12.-19.jūlijs 

Rēzeknes novada 
dienas  

PROGRAMMA: 

http://www.aforism.su/avtor/660.html
http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2014/06/1_diena.pdf
http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2014/06/2_diena.pdf
http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2014/06/2_diena.pdf
http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2014/06/3_diena.pdf
http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2014/06/3_diena.pdf
http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2014/06/4_diena.pdf
http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2014/06/jaunatnes_diena_final.pdf
http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2014/06/6_diena.pdf
http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2014/06/6_diena.pdf
http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2014/06/7_diena.pdf
http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2014/06/Norises_novada_dienas_19_final.pdf
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BRĪVDABAS KINO SEANSS 

PLEIKŠŅU CIEMĀ 

 

      Pašā vasaras briedumā lieli un mazi tiek laip-

ni aicināti un Pleikšņiem starp Robežu ielas n.13 

un 14. namiem 2014.gada 18.jūlijā plkst. 22.00 

uz Brīvdabas kino seansu. 

      Sagaidīsim norietam sauli... Novada svētku 

ietvaros baudīsim Ģimenes dienas burvību ar Brīv-

dabas kino, sēžot uz salmu maisiem, ieelpojot 

svaigo vasaras gaisu un radot kopīgu ģimenisku 

noskaņu. 

      Laipni gaidīti Ozolaines pagasta iedzīvotā-

ji,draugi un ciemiņi izbaudīt kino brīvā dabā.      

Ieeja pasākumā par brīvu.  
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T A U T A S  N A M A  Z I Ņ A S  

IE                     JĀM BEKŠOS 

 

      Vēsajā un lietainajā pirms 

Līgo svētku dienā 22.jūnija va-

karā Bekšos “Ielīgojām Bekšos” 

pasākumā bija puplcējušies 

Ozolaines pagasta iedzīvotāji, 

mūsu ciemiņi un sabraukušie 

radi,l ai baudītu koncerta prog-

rammu un nakts balli. 

      Pasākumu iesākām ar mūsu 

pašu pašdarbnieku folkloras 

kopa “Zeiļa” koncerta program-

mu Jāņu dienai, svētku ticēju-

miem un tautiskām noskaņam. 

Spītējot lietum un izrādot pacie-

tību turpinājām ar pašdarbnie-

ku mūsmāju sieviešu vokālo 

ansambli “Nadežda”. 

      Vakara gaitā suminājam 

Jāņus, Ivanus un Līgas. Ozolai-

nes pagasta Jāņu un Ivanu 

skaits sasniedz 58 un ir tikai 

divas Līgas. Tika dāvinātas spe-

ciāli gatavotas Ozolaines pagas-

ta ozollapu piemiņas medaļas 

(kuras uztaisīja talantīga mūsu 

pagasta iedzīvotāja Nadežda 

Guļbinska), alus kausi un pro-

tams arī Jāņu siers. 

      Koncerta turpinājumā Līgo 

svētku noskaņu turpināja pos-

tfolkloras grupa “Rikši”’ ar jaut-

rām un jestrām Jāņu dziesmām. 

       Pasākuma gaitā izgaršojām 

Jāņu un mājas sieru, bērni mie-

lojās ar mājas kvasu, bet pieau-

gušie baudīja kādu alus kausu. 

Kad saule bija norietējusi un 

satumsa, mūsu pagasta Jānis 

Žogots svinīgi aizdedzināja 

ugunskuru un Līgo svētku no-

skaņa kļuva vēl mīlīgāka un 

siltāka. Nakts ballē apmeklētāju 

sirdis priecēja brāļi Puncuļi & 

Co, kā arī Dj Juunis. Izpriecājā-

mies un izdejojāmies, neskato-

ties uz laika apstākļiem kas 

mūs nelutināja. Paldies visiem 

kas apmeklēja pasākumu, pie-

dalījās tā organizēšanā un veik-

smīgā norisē. 

       Uz saredzēšanos nakošga-

da ielīgošanā un citos Ozolaines 

pagasta pasākumos. 

 

Tautas nama vadītājs 

Sandijs Golovenko 
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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 

OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS  

O Z O L A I N E . L V  

 Tautas kopības galvenā glabātāja ir zeme. Noteikts zemes gabaliņš kaut 

kur uz zemeslodes. Un šis zemes gabaliņš, kurš saucas  - Rēzeknes novads, nu 
jau svin savu 5 gadu jubileju. Skaisti bērnības svētki, pats plaukums, taču šais 
gados paveikts jau ir ļoti daudz. 
 Mēs steidzamies darīt un steigties vajag. Vajag dzīvot labāk, bagātāk, 
skaistāk. Taču,  nevis klūpot pār saknēm, bet gan kopjot tās. Kopjot gan ar lāpstu, 
gan ar labu skanīgu dziesmu vai dzejas vārsmu, apzinīgi padarītu darbu, sakārtotu 
senču kapvietu... Bet vienmēr ar cieņu un rūpēm ikdienā par tiem, kuri  mums līdz-
ās, blakus. Ar to sākas piederības sajūta,  ar to sākas mīlestība pret dzimto vietu, 
zemi, valsti. 
 Lai mūsu novads aug,  attīstās,  zeļ,  lai tajā ir daudz darbīgu,  radošu,  
gudru, jauku cilvēku, laimīgu ģimeņu, lai tiek saglabātas senču tradīcijas un iekop-
tas jaunas, „lai viss ir uz labo”, kā teicis Jānis Klīdzējs. 

Lai Dievpalīgs novada ļaudīm visās gaitās, ceļos un darbos!   

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

