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T a u t a s  n a m ā  n o s v i n ē t a  

 p u s g a d s i m t a  j u b i l e j a  

Uzsākts tehniskais 
projekts par Dzirk-
steles ielas rekon-
strukcijas darbiem. 

 

 

"Patiesībā viss ir tik vienkārši - Viens silts 

vārds ir pietiekami, lai pretim vēl siltāku 

dabūtu. Atvērt durvis uz prieku, pavisam 

niecīgu dzirkstelīti zem savām debesīm 

iekurināt tā, lai atnāktu sasildīties tie, 

kuriem logā nav gaismas. Patiesībā viss 

ir ļoti vienkārši, ja dzīvo ar prieku." Ar 

šādiem pārdomu pilniem vārdiem 

25.oktobrī Ozolaines pagastā tika ie-

sākts svinīgais pasākums, kas veltīts 

Tautas nama pusgadsimta pastāvēšanai. 

 

Teksta turpinājums  4.lpp. 

PII “Jāņtārpiņš” 
realizējot projektu 
maina izskatu un 
kvalitāti. 

10.11.2014 Ozolaines 
pagasta pārvaldē 
pl.16.00 Bekšu ciema-
ta daudzdzīvokļu mā-
ju vecākie tiek aicināti 
saskaņot Bekšu cie-
mata labiekārtošanas 
tehnisko projektu. 

      Ozolaines tautas nams aicina 

17.novembrī pl. 19.00 uz svinīgo pasākumu 

par godu Latvijas Republikas proklamēša-

nas 96.gadadienai. Pasākuma piedalīsies 

Ozolaines pagasta pašdarbnieku kolektīvi, 

vieskolektīvi ar apsveikumiem. Notiks kopī-

ga svecīšu parāde. Svinīgo pasākumu no-

slēgsim ar kopīgu Ozolaines pagasta him-

nas sadziedāšanu un vakara noskaņas iz-

baudīsim BALLĒ ar Māri Jefremovu. Balle 

pie galdiņiem (obligāta iepriekšējā pieteik-

šanās) t.64640171. 18.novembrī plkst. 

10.00 Svētā mise par valsti un Ozolaines 

pagastu Rēzeknes Jēzus Sirds Katedrālē. 

Plkst. 12.00 Ozolaines tautas namā Askolda 

Saulīša filma "Atmodas antoloģija". 

Turpmāk Ozolaines 
pagasta pārvaldes 
telpās iedzīvotājus 
pieņems valsts polici-
jas iecirkņa inspek-
tors. 

Ir izstrādāts tehnis-
kais projekts par Ro-
bežu ielas āra apgais-
mojumu. Projektu 
i z s t r ā d ā j a  S I A 
“VIPelektro”. Infor-
mācija tiks papildinā-
ta. 

Sveicam Latvijas Republikas proklamēšanas 

96.gadadienā 

http://www.draugiem.lv/ozolaine/news/?p=12556743
http://www.draugiem.lv/ozolaine/news/?p=12556743
http://www.draugiem.lv/ozolaine/news/?p=12556743
http://www.draugiem.lv/ozolaine/news/?p=12556743
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O Z O L A I N E . L V  

PII „JĀŅTĀRPIŅŠ“ MAINA IZSKATU UN KVALITĀTI 

U Z S Ā K T S  T E H N I S K A I S  P R O J E K T S  P A R  D Z I R K S T E L E S  I E L A S   

R E K O N S T R U K C I J A S  D A R B I E M  

Ozolaines pagastā ir uzsākts tehnis-

kais projekts par Dzirksteles ielas, c. 

Pleikšņi rekonstrukcijas darbiem. 

Pagasta pārvalde veicot cenu piedāvā-

juma aptauju par topogrāfisko uzmērī-

šanu un topogrāfijas plānu izgatavoša-

nu, kur ar zemāko piedāvājumu uzva-

rēja SIA „B&B struktūra" noslēdza līgu-

mu par kopējo summu EUR 726,00 ar 

PVN. 

Veicot cenu aptauju par Dzirksteles 

ielas (1,4 km garums) projektēšanas 

uzdevuma izstrādi, ar viss zemāko 

cenu uzvarēja SIA „KEM" ar līgumcenu 

EUR 181,50 ar PVN. 

Pēc cenu aptaujas ar viszemāko pie-

dāvājumu Ozolaines pagasta pārvalde 

2014. gada 20. oktobrī noslēdza pa-

kalpojuma līgumu ar SIA „KEM" par 

Dzirksteles ielas (posmā no Centrālās 

ielas līdz Griškānu pagasta robežai – 

1,4 km garums) ciems Pleikšņi, Ozolai-

nes pagasts, Rēzeknes novads, rekon-

strukcijas tehniskā projekta izstrādi 

par līguma kopējo summu EUR 

4743,20 ar PVN. 

Paziņojam, ka pēc tehniskā projekta 

izstrādes sekos iepirkums par Dzirk-

steles ielas, c. Pleikšņi rekonstrukcijas 

darbiem un tad, kad iepirkuma rezul-

tātā tiks noskaidrota būvfirma un no-

slēgts līgums tiks uzsākti ceļa remont-

darbi. 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumen-

ta (KPFI) projekta „Kompleksi risināju-

mi siltumnīcefekta gāzu emisijas sa-

mazināšanai pirmsskolas izglītības 

iestādē „Jāņtārpiņš" " Nr. KPFI-

15.3/156 ietvaros 

nu jau mēnesi, sākot 

no 2014.gada 

29.septembri, Ozo-

laines pagasta Bek-

šu ciemā notiek 

vienkāršotās renovā-

cijas darbi pirmssko-

las izglītības iestādē 

„Jāņtārpiņš" . 

Objektā būvdarbus 

veic SIA „ASKO 

AS" (reģistrācijas 

Nr.42403013960), 

kas Rēzeknes nova-

dā ir labi pazīstams 

un atzīts būvuzņē-

mējs, bet būvdarbu 

tiešo norisi vada 

pieredzējis būvdarbu 

vadītājs Viktors Sidorovs. Mēneša lai-

kā no būvdarbu uzsākšanas ir gandrīz 

pabeigta ēkas logu siltināšana un uz-

sākti fasādes un jumta siltināšanas 

darbi, ventilācijas renovācija. 

Lai gan objekta renovācijas tehniskais 

risinājums nav sarežģīts, un finanšu 

izmaksu ziņā un būvdarbu apjomu 

ziņā objekts nav liels, tomēr jau uzsā-

kot būvdarbus tika konstatēts, ka daži 

tehniskie risinājumi ir jāprecizē vai 

jāmaina, piemēram, jāprecizē ventilā-

cijas sistēmas izbūves plānojums. Tā-

pēc oktobra mēneša būvdarbu sapul-

cēs tika spriests un rēķināts vai iespē-

jamās izmaiņas ietekmēs projektā 

plānotos energoefektivitātes rādītājus 

– vai tiks nodrošināts oglekļa dioksīda 

emisijas samazinājumu vismaz 

25505.43 kgCO2 gadā un panākts 

oglekļa dioksīda emisijas samazinā-

jums vismaz 0,59 kgCO2/euro. 

Un protams būvdarbu norises laikā 

radās dažādi ierobežojumi PIL 

„Jāņtārpiņš" darbā, kas apgrūtināja tā 

ierasto darba ritmu trokšņu un mehā-

nismu pielietojuma dēļ. Tāpēc, ņemot 

vērā autoruzrauga Lienes Līces (SIA 

„Projektēšanas birojs Austrumi") un 

būvuzrauga Ulda Stukļa (SIA „RS 

Property") priekšlikumus, projekts iero-

sināja, bet Rēzeknes novada pašvaldī-

ba atbalstīja bērnu pārvietošanu uz 

pagaidu telpām. Projekts ir pateicīgs 

visiem bērnu vecākiem, kuri ar saprat-

ni uzņēma pārmaiņas, jo bērnu pārvie-

tošana uz citām telpām bija nepiecie-

šama vairāku apsvērumu dēļ. Viens no 

tiem bija ierobežojumi būvdarbiem 

bērnudārza darba laikā, kas nozīmīgi 

kavēja būvdarbu tempu jau pirmajā to 

izpildes mēnesī. Otrs svarīgākais as-

pekts – drošība. Lai gan jau uzsākot 

būvdarbus jautājums par bērnu un 

bērnudārza personāla drošību tika 

skatīts un apspriests vairākkārtīgi, kā 

arī notika nepārtraukta pasā-

kumu kontrole būvobjektā, 

tomēr trokšņi un putekļi būv-

darbos ir neatņemama sa-

stāvdaļa un no tiem izvairī-

ties pavisam nevar. Tāpēc, 

lai pēc iespējas nodrošinātu 

lielāku emocionālu un fizisku 

drošību nepieļaujot pat ma-

zāko risku iestāšanos, pirms-

skolas iestādes „Jāņtārpiņš" 

mazie apmeklētāji tika laipni 

sagaidīti plašās Ozolaines 

pagasta sociālās mājas tel-

pās. 

Būvdarbus „Jāņtārpiņā" plā-

nots pabeigt nākamā gada 

janvārī. Realizētā projekta 

rezultātā tiks veikta ēkas 

fasādes un jumta pārseguma 

siltināšana, būtiski samazināti siltuma 

zudumi, kuri līdz šim radās caur ailēm, 

logiem un durvīm paaugstinātu termis-

ko tiltu rezultātā, renovēta un pilnvei-

dota ventilācijas sistēma. Kopējās 

būvdarbu izmaksas būs 199 111,83 

EUR (ar PVN), no kurām attiecināmās 

izmaksas veidos 50 067.01 EUR t.sk. 

KPFI finansējums 85% no šīm izmak-

sām.  

 

 

Aija Sannikova, 

projekta vadītāja 

 

 

http://www.ozolaine.lv/index.php/246-uzsakts-tehniskais-projekts-par-dzirksteles-ielas-rekonstrukcijas-darbiem
http://www.ozolaine.lv/index.php/246-uzsakts-tehniskais-projekts-par-dzirksteles-ielas-rekonstrukcijas-darbiem
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Par PII "Jāņtārpiņš" pagaidu pārvietošanu būvdarbu laikā 

K E R A M I Ķ I S  S . V I Ļ U M S  S V I N Ē J A  

J A U N A  C E P Ļ A  A T K L Ā Š A N A S  

S V Ē T K U S  

   Realizējot projektu „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai 
pirmsskolas izglītības iestādē „Jāņtārpiņš"" 
Nr.KPFI-15.3/156, 2014.gada 13.oktobrī 
būvsapulcē tika ierosināts uz pagaidas laiku 
Pirmsskolas izglītības iestādes „Jāņtārpiņš" 
bērnus un darbiniekus pārvietot uz Ozolai-
nes pagasta Sociālo māju „Lazdas" s. Balbi-
ši, Ozolaines pag., Rēzeknes nov., uz būv-
darbu (ventilācijas un jumta) laiku.  Pamato-
jums- bērnu un darbinieku drošības nodroši-
nāšana būvdarbu laikā.  

   SIA Projektēšanas birojs 
„Austrumi" autoruzrauga - arhitek-
tes Liene Līce paziņojums: "Kā auto-

ruzraugs vēlos informēt, ka Ozolaines pa-
gasta PII "Jāņtārpiņš" bērnu pārcelšana uz 
citām telpām ir saistīta ar bērnu un darbinie-
ku drošību un pašsajūtu. Ēkā nepārtraukti 

notiek būvdarbi, ir 
pastāvīgs troksnis no 
urbšanas, brauc auto-
mašīnas, tiek atrakti 
pamati siltināšanai 
utml.. Protams, šobrīd 
ir darīts viss, lai bērnu 
un būvnieku ceļi ne-
krustotos, taču nevar 
pasargāt no trokšņa. 
Tāpat arī būvniekiem 
tiktu atvieglota un 
paātrināta darba gai-
ta, ja ēka būtu atbrī-
vota. Līdz ar to auto-
ruzraugs ierosinā-
ja,  pārvietot bērnus 
citur.  
Projektā ir iekļauta tehniskā apsekošana, 
kurā ir apsekots esošais ēkas stāvoklis." 

Arhitekte Liene Līce 
liene.lice@inbox.lv 

mob.t.26456498 

   Svētdien, 2. novembrī, Ozolaines pagastā Bekšos 

pie podnieka Staņislava Viļuma norisinajās kerami-

kas izņemšanas svētki no jaunā cepļa. Pasākuma 

laikā ikviens varēja piedalīties procesā un vēl siltus 

keramikas izstrādājumus pataustīt un izlikt plauktos. 

Izņemtos no krāsns traukus vēlāk apsmērē ar dabīgu 

eļļu, nomazgā un tie ir gatavi lietošanai. Darbnīcā pie 

keramiķa ir divi cepļi, mazāks tiek izmantots mazā-

kam apjomam, taču lielas izgatavots, lai būtu iespēja 

saražot darbus lielākam apjomam dalībai gadatirgos 

un citos pasākumos. Kā stāsta pats Staņislavs, cep-

ļus liek pats un nevienam citam šo darbu neuztic, jo 

zina, kādam tam ir jabūt un kā jādarbojas. Cepļi tiek 

kurināti ar malku. 

    Pie mākslinieka ikvienam ir iespēja uzzināt vairāk 

par melnās keramikas tapšanas procesu un iegādā-

ties kādu izstrādājumu.  

      Rītos virs zemes paceļas balta migla un kūleņo, klejo pa 

pļavām, ceļiem, stigām, iegriežas katrā sētā un pagalmā. Mū-

su senči teica- veļu laiks. Mūsu tālie senči ticēja, ka dvēseles 

nāk paciemoties dzimtajās mājās, paietas gar ābeļdārzu, gar 

aku, gar lopu kūtiņu, tīrumu, it kā pārbaudot, kā viņu aizsāk-

tos darbus turpina viņu senči. 

Lielie lauku darbi apdarīti, zemīte uzarta un atpūšas. Cilvē-

kiem ir radies brīvāks brīdis, lai iegrieztos kapsētā, pakavētos 

atmiņās un atcerētos tos, kuri kādreiz bija ļoti, ļoti mīļi, arī 

tagad, jo sirds jau neaizmirst. 

      Ozolaines pagasta folkloras kopa „Zeiļa" 1. novembrī, Dvē-

seļu dienas priekšvakarā, jau tradicionāli, iegriezās pagasta 

kapsētās, lai godinātu mirušos, noskaitītu lūgšanas par viņu 

dvēselēm, nodziedātu dažas dziesmas mirušo piemiņai. 

Mūsu mīļajiem aizgājējiem priekšā Mūžība. Bet mums, palicē-

jiem, cerība, ka šais Dvēseļu dienās mūsu dedzīgās lūgšanas 

sadzirdēs Debesīs. 

      Braucot mājās no kapsētām jau sāka tumst. Mijkrēslī va-

rēja labi redzēt, ka klusajā Visu Svēto dienas vakarā mūsu 

pagasta kapsētas bija gaišas, dega tuvinieku iedegtās ugunti-

ņas un bija tā ļoti savādi ap sirdi- mūsu mīļie aizgājēji mūs 

sadzirdēja. 

      Mūžu aizmūžā, laiku plūdumā, gadu gadskārtās vienmēr 

tie paši mirdz- gaiša saule, silta sirds un atmiņas, mūžīgu mie-

ru vēlot aizgājušajiem.  

Folkloras kopas „Zeiļa" vadītāja I.Blinova 

NOTIKA SVECĪŠU VAKARS 

mailto:liene.lice@inbox.lv
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O Z O L A I N E . L V  

T A U T A S  N A M Ā  N O S V I N Ē T A  P U S G A D S I M T A  J U B I L E J A  

Teksta sākums 1.lpp. 

   Jubilejas pasākumu vadīja Ozolaines 

pagasta jaunatnes lietu speciāliste 

Leila Rasima un pagasta pārvaldnieks 

- Edgars Blinovs. Šajā tautas namā 50 

gadu garumā ir strādājuši kopumā 

vairāk nekā 20 kluba vadītāji un gata-

vojoties svētkiem tika apzināti gandrīz 

visi, daudzi no viņiem atrada iespēju 

arī ierasties. Svinīgajā daļā bijušiem 

kluba vadītājiem tika izteiktas pateicī-

bas par ieguldījumu tautas tradīciju 

kopšanā un kultūras mantojuma sa-

glabāšanā svinot Ozolaines pagasta 

TN 50 gadu jubileju. Un tie ir: Kirjana 

Šabanova, Viktors Filatovs, Nadežda 

Riskulova, Helēna Rakicka, Gaļina 

Filippova, Anna Tarakanova, Sergejs 

Terentjevs, Vera Jerjomina, Vasīlijs 

Dauguļs, Valentīna Laizāne, Alek-

sandrs Mališevs, Svetlana Bogdanova, 

Antoņina Dzene, Maruta Batare, San-

dra Kaša, Veronika Lazareva, Nadzež-

da Kovalevska. 

     Ar savu klātbūtni mūs pagodināja 

daudzi ciemiņi. Rēzeknes novada paš-

valdības Kultūras nodaļas vadītāja 

Ināra Pleikšne sveicot jubilejā uzsvēru-

si, ka liela nozīme ir kultūras dzīvei, jo 

tā ir tā vieta, kur cilvēki var sanākt 

kopā, lai atpūties un izpriecāties. Sa-

vukārt Lendžu Tautas nama deju ko-

lektīvs "Ūdzeņa", kopā ar Pušas pagas-

ta TN līnījdejotājiem patīkami pārstei-

dza visus klātesošus ar savām dejām. 

Rēzeknes augstskolas deju specialitā-

tes studentes savu oriģinālo apsveiku-

ma priekšnesumu izdomāja un uzjaut-

rināja rādot kustības caur audumu. 

Viena no lielākajām atbalstītājām gan-

drīz visos TN pasākumos ir mūsu ne-

aizvietojamā Liepu pamatskola un arī 

mūsu dārziņš "Jāņtārpiņš", kurš šobrīd 

iegūst jaunu ārējo apveidu, vienmēr ir 

pretimnākošs un atbalsta mūs. Jāat-

gādina, ka Ozolaines pagasta klubs 

par Tautas namu kļuva 2012.gada 

1.oktobrī. Visus iepriekšējus gadus 

ēkas oficiālais statuss bija pagasta 

klubs, vai „Sovoza Aleksandra Matro-

sova" klubs. Pasākuma sākumā, pēc 

pārvaldes vadītāja svinīgās runas, tika 

demonstrēta speciāli sagatavota do-

kumentālā filma "Gaisma 50 gadu 

garumā", kuras režisors un idejas au-

tors bija E.Blinovs, tehniski, režisora 

fantāzijas realizējis A.Vītols. Ozolaines 

pagasta jauniešu organizācija, kura 

sevi sauc par "OzO" grupu, bija sarūpē-

jusi video sveicienu, ar vēlējumiem 

pagasta tautas namam pastāvēt vēl 

ilgus gadus. Folkloras kopa "Zeiļe", 

kura Ozolaines pagasta Tautas namā 

darbojas jau 13.gadus un vokālais 

ansamblis 

"Nadežda", kas 

pastāv jau 

8.gadus, veltīja 

īpašas dziesmas 

un siltus apsveiku-

ma vārdus. 

      Pirmās daļas 

noslēgumā, folklo-

ras kopa "Zeile" un 

visi klātesošie no-

dziedāja Ozolaines 

pagasta himnu. 

      Pasākuma ot-

rajā daļā ikviens tika aicināts palikt uz 

balli. Par jautru mūziku rūpējās grupa 

Ginc&Es, kā arī OzO jaunieši bija parū-

pējušies par dažiem konkursiņiem. Ne 

bez uzmanības palika arī Ozolaines 

pagasta sarūpēta fotoizstāde, kura 

atspoguļoja kluba dzīvi, ikdienu un 

svētku brīžus laika posmā no 1964. 

gada līdz mūsdienām. 

      Katram viesim bija iespēja nofo-

tografēties fotostūrīti, lai kluba, pagas-

ta vēsturē atstātu ziņu par sevi, jo at-

miņas ir kā kvēlojošas ogles, pie ku-

rām joprojām sildāmies, kad liesmas 

jau gandrīz izdzisušas. Ir atmiņas, ku-

ras laika nemitīgajā plūdumā nobāl un 

izgaist, taču ir tādas, kuras ir kopā ar 

mums visas dzīves garumā un ar katru 

dienu tās kļūst dzīvākas, nostalģiskā-

kas. 

      Svētki ir aiz muguras, bet tie neva-

rētu notikt bez mūsu atbalstītājiem. 

Paldies Rēzeknes novada domei, uz-

ņēmumam "Leax", restorānam 

"Rozālija", ziedu salonam "Latgales 

ziedi", kinoteātrim "Silverscreen", ke-

babnīcai "Ausmeņa kebabs", apdroši-

nāšanas firmai BTA, SIA "SPERO SK". 

Tāpat paldies mūsu palīgiem, OzO 

jauniešiem: Snežanai, Violetai, Anatoli-

jam, Vitālijam un Dj Yakovam. Paldies 

arī Ozolaines pagasta pārvaldes kolek-

tīvam.                Foto no pasākuma šeit  

http://failiem.lv/u/ksyiitd  

Edgars Blinovs 

Ozolaines pagasta pārvaldes vaditājs 

http://failiem.lv/u/ksyiitd?share_email=edgars.blinovs@ozolaine.lv
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Par valsts policijas Latgales reģionālās pārvaldes  

Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas iecirkņa inspektora 

pieņemšanas laiku Rēzeknes novada Ozolaines pagastā 

Valsts policijas Latgales reģionālās 

pārvaldes Rēzeknes iecirkņa priekš-

nieks Gunārs Paškevičs paziņo,  ka 

turpmāk Ozolaines pagasta pārvaldē 

katra mēneša pirmajā un trešajā treš-

dienā no plkst.09:15 līdz 10:15 pagas-

ta iedzīvotājus pieņems Valsts polici-

jas Latgales reģionālās pārvaldes Rē-

zeknes iecirkņa Kārtības policijas no-

daļas 2.iecirkņa inspektors Viktors 

Kuprijanovs. Tālrunis: 64603580. Ta-

ču, ja kaut kas notiek, cilvēkam nav 

jāgaida pieņemšanas laiks, bet uzreiz 

jāzvana pa tālr.110, vai 112. Policija 

reģistrē visa veida informāciju, arī 

anonīmo, kuru vēlāk pārbauda. 

      G.Paškevičs informē, ka turpmāk, 

valsts policijas darbinieki, kopā ar 

pagasta pārvaldes, bāriņtiesas, sociālā 

dienesta darbiniekiem un narkologu 

apmeklēs jauniešu rīkotus pasāku-

mus un diskotēkas. Ir paredzēts pār-

kāpējus brīdināt, vai sastādot admi-

nistratīvā pārkāpuma protokolu, so-

dīt gan pilngadīgas personas, gan 

nepilngadīgo bērnu vēcākus. 

Sakarā ar PII “Jāņtārpiņš” remontdar-

biem FELDŠERU-VECMĀŠU PUNKTS 

turpmāk atradīsies Ozolaines pagasta 

s o c i ā l a j ā  m ā j ā  “ L a z d a s ” . 

Tāpat, ģimenes ārsts M. Boroduļins 

katru otrdienu no 9.00 – 12.00 savus 

pacientus pieņems Ozolaines pagasta 

sociālajā mājā. Nepieciešamības gadī-

jumā zvanīt pa tālr.: 26246794, 

64623304 vai 646 31541. 

Par FELDŠERU-VECMĀŠU PUNKTĀ darbu turpmāk 

Ir garām ražas laiks, kad mūsu domas 

un rokas ir aizņemtas ar rudens dar-

biem. Nu ir laiks nākt kopā un padižo-

ties ar savu veikumu, jeb kā saka 

„Neturi sveci zem pūra”. Sieviešu klu-

ba dalībnieces aicinām kopā sanākt 

š.g. 16.novembrī plkst.16.00. 

Zinot, ka visas esat nepārspējamas 

saimnieces, aicinām katru paņemt  

līdzi  kaut ko pašu pagatavotu

(konservu buņdžiņu, zapts burciņu vai 

gardu pīrāgu), ko kopā degustēsim un 

da l ī s im i es  a r  pagata vošan as  

noslēpumiem. 

Daina Zvejsalniece grib dalīties ar 

mums savā dz īves  p ieredzē. 

P.S  Pulcēšanā vieta tiks precizēta. 

Paņemiet līdzi USB  flešus, iekopēsim 

bildes no ek-

skursijas. 

 

Sieviešu kluba 

vārdā 

V.Mališeva 

NETURI SVECI ZEM PŪRA! 
Sakarā ar Rēzeknes novada Ozolaines bāriņtiesas priekšsēdētājas un locekļu pilnvaru 
termiņu izbeigšanos ar Rēzeknes novada domes 2014.gada 29.septembra lēmumu 
(sēdes protokols Nr.23 (1.§)) Rēzeknes novada Ozolaines bāriņtiesā tika ievēlēts seko-
jošs tā sastāvs:  

 Rēzeknes novada Ozolaines bāriņtiesas priekšsēdētāja Daina Bule; 

 Rēzeknes novada Ozolaines bāriņtiesas (Sakstagala un Kantinieku pagastā) locekle 

Larisa Moroza; 

 Rēzeknes novada Ozolaines bāriņtiesas (Ozolmuižas pagastā) locekle Ināra Virza. 

Ar Rēzeknes novada domes 2014.gada 6.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.26 
(4.§)): 

 Rēzeknes novada Ozolaines bāriņtiesas (Audriņu pagastā) locekle Valentīna Plato-
nova. 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Rēzeknes novada Ozolaines bāriņtiesā pa darbības teri-
torijām ir: 

 Ozolaines pagasta pārvaldes telpās: pirmdienās un piektdienās no plkst.8.00 līdz 

plkst.16.30, ar pārtraukumu no plkst.12.00 līdz pkst.12.30; 

 Sakstagala pagasta pārvaldes telpās: pirmdienās un piektdienās no plkst.8.00 līdz 

plkst.16.00; 

 Kantinieku pagasta pārvaldes telpās: otrdienās no plkst.8.30 līdz plkst.13.00, trešdie-

nās no plkst.11.00 līdz plkst.15.00; 

 Ozolmuižas pagasta pārvaldes telpās: otrdienās no plkst.13.00 līdz plkst.16.00 un 

piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00; 

 Audriņu pagasta pārvaldes telpās: pirmdienās no plkst.8.30 līdz plkst.12.30, trešdie-

nās no plkst.12.30 līdz plkst.16.30. 

BĀRIŅTIESAS ZIŅAS 

http://www.draugiem.lv/ozolaine/news/?p=12567917
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OZO ATKLĀJ JAUNOS IELU VINGROŠANAS TRENAŽIERUS 
Ozolaines pagasta Bekšos pie futbola un volejbola laukumiem at-
klāts jauns ielu vingrošanas laukums, kurā ikviens aicināts stiprināt 
savu fizisko formu un aktīvi pavadīt brīvo laiku, iepazīstot ielu vin-
grošanas sportu. Trenažieri iegādāti par finansējumu, kas iegūts, 
uzvarot Narvesen rīkotajā projektu konkursā Diena kā piedzīvo-
jums, kurā visā Latvijā tika noteiktas labākās iniciatīvas jauniešu 
aktīva dzīvesveida atbalstam.  
Jau ilgu laiku Ozolaines pagasta jaunieši ir sapņojuši par savu āra 
sporta laukumu, kur varētu gan sportot, gan arī rīkot sacensības 
savā starpā. Uzvara konkursā Diena kā piedzīvojums ir jauniešu 
iespēja sevi realizēt un motivācija darīt ko vairāk, tādēļ šis projekts 
nav vienīgais, ko OzO jaunieši īstenos tuvākajā laikā.  
Jaunatklātajā ielu vingrošanas 
laukumā uzstādīti līdzsvara 
stieņi, horizontālās trepes, pie-
vilkšanās stieņi un citi trenažieri, 
kas noderēs ikviena fiziskās 
sagatavotības uzlabošanai un 
atbilst ielu vingrošanas nodarbī-
bu specifikai. 
Ozolaines jauniešu pieteiktais 
projekts šovasar tika atzīts par 
vienu no labākajiem Latvijas 
jauniešu organizāciju projek-
tiem, kas veicina jauniešu ie-
spējas aktīvi un lietderīgi pava-
dīt brīvo laiku. Konkursa Diena 
kā piedzīvojums fināla iedzīvo-
tāju interneta balsojumā mūsu 
projekts saņēma 2466 balsis, 
iegūstot Narvesen piešķirto 
finansējumu EUR 2000 apmērā. 

Projektu konkursu 
Diena kā piedzīvo-
jums īsteno Narve-
sen sadarbībā ar 
žurnālu Ieva un 
banku Citadele. Tā 
mērķis ir atbalstīt 
labākās iniciatīvas 
aktīva dzīvesveida 
veicināšana jaunie-
šu vidū visā Latvijā. 
Konkurss norisinājās no 21. maija līdz 8. augustam un tā laikā no 41 
pieteikuma tika noteiktas piecas labākās projektu idejas, kuru īste-
nošanai Narvesen piešķīra finansējumu 10 000 eiro apmērā. 

2.novembrī 

arī pie mums 

Bekšos notika 

Helovīna ballīte jauniešiem, kurā 

piedalījās gan OzO jaunieši, gan 

mūsu draugi no Ozolmuižas un 

Dricānu pagasta. Šajā ballītē jaun-

ieši iejutās meksikāņu visu miru-

šo dienas tēlā. Māklinieks Alek-

sands Rezvovs parūpējās par to, 

lai visiem būtu skaistas skeletu 

sejiņas. Arī mūzika pasākumā 

daļēji bija spāņu valodā, gluži kā 

īstā “Dia de los Muertos” ballītē 

Meksikā. Pasākuma laikā jaunie-

šiem bija iespēja iepazīsties, sa-

draudzēties, nofotografēties OzO 

fOtOstūrītī, kā arī vakara gaitā tika 

spēlētas spēles un dejots.  

Vairāk foto iespējams apskatīt 

Ozolaines pagasta mājaslapā: 

www.ozolaine.lv sadaļā Fotogaleri-

ja. 

“Dia de los Muertos” jeb HallOzOween Party  

Ozolaines pagasta jaunieši ir sapņojuši par savu āra sporta laukumu 
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OzO jaunieši sagatavo video Ozolaines 

pagasta TN jubilejai 

 

Mūsu jaunieši ne vien palīdzēja Ozolaines pagasta tau-

tas nama jubilejas pasākumā, bet arī bija sarūpējuši 

īpašu apsveikumu – video, kurā mūsu pagasta ļaudis 

sveic un saka laba vēlējumus mūsu Ozolaines pagasta 

tautas namam 50 gadu jubilejā.  

Paldies visiem video varoņiem, kas nenobijās un bija 

gatavi izteikt savu novēlējumu!  

Video iespējams noskatīties OzO Youtube profilā: 

www.youtube.com/ozojaunatne 

Tāpat OzO jaunieši palīdzēja jubilejas pasākuma laikā 

un bija izveidojuši arī jubilejas fotostūrīti, kurā ikviens 

gribētājs varēja sevi iemūžināt Ozolaines pagasta vēstu-

rē. Bildes iespējams apskatīt www.ozolaine.lv fotogaleri-

jā. 

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde 

organizē konkursu, kurā noteiks trīs aktīvākos jaunatnes 

pagastus Rēzeknes novadā 2014.gadā. Ozolaines 

pagasta jaunieši šogad ir darbojušies ļoti aktīvi, tāpēc 

obligāti iesniegsim pieteikumu šajā konkursā, cerot 

vinnēt kādu no galvenajām balvām:  

1.vieta - iespēja iepazīties ar Eiropas Parlamenta 

darbu un izklaides programma Briselē 

2.vieta - iespēja iepazīties ar Latvijas Republikas 

Saeimas darbu un izklaides programma Rīgā 

(kino vai akvaparks) 

3.vieta - iespēja iepazīties ar Rēzeknes novada 

pašvaldības darbu un izklaides programma 

atpūtas kompleksā „Bāka”. 

Tāpat visi pagasti, kuri būs iesnieguši pieteikumus, taču 

vērtējumā atradīsies ārpus pirmā trijnieka, saņems 

atbalsta balvu EUR 50 apmērā, jauniešiem 

nepieciešama inventāra iegādei. 

Turiet īkšķus par OzO jauniešiem, mēs ļoti ceram, ka 

iegūsim iespēju doties tuvākā vai (vēlams) tālākā 

izbraucienā!  

OzO jaunieši piedalīsies Rēzeknes novada rīkotajā 

konkursā par aktīvāko jaunatnes pagastu 

Heyyyy, jaunieti! Tev ir lieliska izdevība kļūt par daļu no OzO 

komandas. Nepalaid garām! :) 

15.novembrī, sestdien plkst.16:00 (OzO telpā virs bibiotēkas) 

gaidām jauniešus vecumā no 15 – 25 gadiem, kas vēlas pievienoties 

OzO un kopā ar citiem jauniešiem darīt daudz 

foršas lietas: realizēt savas idejas, braukt uz 

sadraudzības ballītēm citos pagastos, iet 

pārgājienos, doties velobraucienos, tuvākos un 

tālākos ceļojumos, spēlēt spēles, organizēt 

pasākumus sev un citu pagastu jauniešiem, jautri un 

forši pavadīt brīvo laiku! Spēlēsim iepazīšanās spēles, 

iepazīstināsim ar sevi un to, ko īsti OzO dara, 

uzēdīsim kādu gardu cepumu ar tēju vai limonādi un uzspēlēsim 

kādu galda spēli.  

Plkst.17:00 būs lieliska iespēja kopā ar OzO braukt ciemos pie 

Ozolmuižas jauniešiem uz „Kovboju ballīti“, uz kuru sabrauks arī 

daudzu citu pagastu jaunieši. Tāpēc līdzi ņemam kovboju apģērbu, 

aksesuārus un kaut ko garšīgu galdam! 

Atnāc, apskaties, apsolām, ka tev patiks! Pastāsti arī saviem 

draugiem, labprāt uzņemsim arī  jauniešus no Rēzeknes vai citiem 

pagastiem, kas vēlas būt aktīvi un darboties kopā ar OzO! 

Vēlams iepriekš pieteikties pa tel.26328442, lai zinām, cik daudz 

būs braucēju uz Ozolmuižu. Droši zvani arī tad, ja tev ir jebkādi 

jautājumi, atbildēšu, pastāstīšu!  

Leila  RASIMA /OzO bOss/ 

Leila.rasima@ozolaine.lv, tel.26328442 

Jauno OzO biedru uzņemšana! 

       Ja vēlies sekot līdzi 

tam, ko mēs darām, ie-

skaties šeit:  
 

twitter.com/OZOjaunatne 

 

http://www.ozolaine.lv/

index.php/ozo 

kopā  

darīt 

daudz 

foršas 

lietas 
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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  

"STARPTAUTISKAIS RAKSTNIEKA MIHAILA NARICA IZGLĪTOJOŠAIS CENTRS" IZSLUDINA 2014. GADA JAUNU RADOŠO KONKURSU 

Sacerējums: "Draudzība, savstarpēja palīdzība vai ..." 

Zīmējums: "Svētki dzimtajā novadā" 

Plakāts par tēmu "Domā un dari!" 

Darbus var sūtīt līdz 20.12.2014 

Adrese: A/K 861, Rēzekne, LV4601, Latvija vai iesniedzot Ozolaines pagasta pārvaldē. 

Sacerējuma apjoms - divas drukātas lapas A4 formātā 

Dalībnieku vecums nav noteikts 

Darbiem jāpievieno ziņas: 

    · par autoru (vārds, uzvārds, telefons), 

    · par māksliniecisko ieceri, 

   · mācību iestādes nosaukums, vadītāja vārds, uzvārds 

Konkursa darbi atpakaļ netiek atgriezti. Darbi tiek novērtēti dažāda vecuma grupās un labākie 

darbi būs apbalvoti ar diplomiem un dāvanām. Tiek atzīmēti arī labāko darbu vadītāji. 

Kontakttālrunis - (371) 64624808, www.narica.ambrand.lv 

Par ielas apgaismojumu Robežu ielā 

Ozolaines pagasta pārvalde vērš Robežu ielas iedzīvotāju 

uzmanību par ielas apgaismojumu, tā kā esam saņēmuši dau-

dzus iedzīvotāju zvanus par Robežu ielas apgaismojumu, pa-

skaidrojam, pagasta pārvalde ir iesniegusi pieteikumu AS 

„Sadales tīkls” par elektrotīkla pieslēgumu, kad pieteikums 

tiks apstiprināts, tad tiks izgatavots tehniskais projekts un tad 

izsludināts konkurss un noslēgts līgums. Šis process ir laikie-

tilpīgs un to plāno pabeigt līdz šī gada beigām.  

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu  

      MK 3.novembra sēdē atbalstīti grozījumi Ministru kabineta 2008. 
gada 9. decembra noteikumos Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpaš-
nieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, 
kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”, nosakot, ka maksa par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu turpmāk tiks sadalīta pēc dzīvoklī 
deklarēto personu skaita. 
      Līdz ar grozījumiem noteikts, ka maksa par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu un asenizāciju tiks aprēķināta šādi: 
1) ja atsevišķais īpašums ir dzīvoklis, – proporcionāli dzīvoklī deklarēto 
personu skaitam, sadalot summu, kas veidojas pēc neapdzīvojamo 
telpu un mākslinieka darbnīcu īpašnieku vai nomnieku veikto maksāju-
mu atskaitīšanas no dzīvojamās mājas kopējā maksājuma; 
2) ja atsevišķais īpašums ir neapdzīvojamā telpa vai mākslinieka dar-
bnīca, – atbilstoši līgumā noteiktajam, bet līdz līguma noslēgšanai – 
saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanu regulējošajiem normatīvajiem 
aktiem. 
     Kā kritērijs ir noteikts dzīvoklī deklarēto, nevis faktiski dzīvojošo 
personu skaits tādēļ, ka dzīvojamās mājas pārvaldniekam nav iespē-
jams pārliecināties par faktiski dzīvojošo personu skaitu.  
https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/2955-maksa-par-atkritumiem-turpmak-
tiks-sadalita-pec-dzivokli-deklareto-personu-skaita 

Svētki nāk un 
aiziet, bet paliek 
prieks- svētku gai-
dīšanas prieks.  
Prieks par sirdi, ko 
cilvēks draudzīgu 
tur, 
Dvēselei mācot būt 
baltai. 
Un tad nav svarīgi- 
ir vai nav sniegs, 
Jo ceļš atvērts gaišām domām. 
  
  Ar gaišām domām, labiem  darbiem 30. no-
vembrī   sagaidīsim pirmo Adventi.  Sāksies  četru ne-
dēļu gaidīšanas laiks pirms Ziemassvētkiem. 
              Advente (latīņu: adventus — ‘atnākšana’) 
ir Ziemassvētku gaidīšanas prieks, kas sākas no cetur-
tās svētdienas pirms Ziemassvētkiem. Advente ir kristie-
šu liturģiskā gada sākums. Advente tiek saistīta 
ar gavēni, mieru, klusumu un pārdomām. Šajā laikā 
no egļu zariem pītajā adventes vainagā   tiek dedzinā-
tas četras sveces, pa vienai katras gaidīšanas nedēļas 
svētdienā.  
 Ozolaines pagasta folkloras kopa „Zeiļa” aicina 
27. novembrī plkst. 16.00. sapulcēties Tautas namā 
visus, kuri gribētu nopīt kādu vainagu savam priekam, 
dāvanai, mājas vai  sava dzīvokļa  dekorēšanai. Kopā 
izbaudīsim svētku gaidīšanas prieku, dalīsimies idejās 
un prasmēs. 

F/k „Zeiļa ” vadītāja Ināra Blinova  

BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS OZOLAINE.LV 

http://www.ozolaine.lv
http://www.draugiem.lv/ozolaine/
https://www.facebook.com/ozolainespagasts
https://twitter.com/ozolaine
http://www.narica.ambrand.lvv
http://www.draugiem.lv/ozolaine/news/?p=12501223
http://lv.wikipedia.org/wiki/Lat%C4%AB%C5%86u_valoda
http://lv.wikipedia.org/wiki/Ziemassv%C4%93tki
http://lv.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%93tdiena
http://lv.wikipedia.org/wiki/Kristiet%C4%ABba
http://lv.wikipedia.org/wiki/Kristiet%C4%ABba
http://lv.wikipedia.org/wiki/Gav%C4%93%C5%A1ana
http://lv.wikipedia.org/wiki/Miers
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Klusums&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C4%81rdomas&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Egles
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Adventes_vainags&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Svece

