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Liepu pamatsko-

l as  pa ga lmā 

augošā pīlādža zari ir no-

liekušies līdz pat zemei un 

ir pilni ar oranžsārtajām 

ogām. Tas liecina par to, 

ka klāt skolas laiks. 

      Klāt laiks, kad kā skud-

riņas no malu malām sko-

las gaiteņus piepildīs bēr-

ni, lai atkal teiktu „Sveika, 

skola!" 

      Un tāpēc saulainā 20. 

augusta pēcpusdienā Lie-

pu pamatskola sagaidīja 

ciemiņus no Rēzeknes 

novada izglītības pārval-

des, kuri iepazinās ar sko-

las gatavību jaunajam mā-

cību gadam. Pateicoties 

skolas kolektīva centībai 

un ieguldītajam darbam 

vasaras periodā, skola 

viesus sagaidīja un patīka-

mi pārsteidza ar savu sa-

koptību, tīrību, kā arī ar 

jaunizremontētajām un 

mūsdienīgi iekārtotajām 

telpām. 

Teksta turpinājums 2 lpp. 

L I E P U  P A M A T S K O L A  U Z S Ā K   

J A U N A J O  M Ā C Ī B U  G A D U  
P I E Ņ E M T A  

P I I  " J Ā Ņ T Ā R P I Ņ Š "   

      20. augustā Ozolaines PII 

„Jāņtārpiņš" notika ikgadējā 

iestādes pieņemšana jaun-

ajam mācību gadam. Mūsu 

bērnudārzu šogad apmeklēja 

un gatavību mācību gadam 

vērtēja Rēzeknes novada 

izglītības pārvaldes vadītāja 

Lilija Žukovska, Rēzeknes 

novada pašvaldības izpilddi-

rektors Jānis Troška, speci-

ālās izglītības pedagoģe Ilona 

Bruskovska. Kopā ar komisiju 

visas iestādes telpas un teri-

toriju izstaigāja un vērtēja 

Ozolaines pagasta pārvaldes 

vadītājs Edgars Blinovs. 

      Iekštelpu remontdarbi 

iestādē tika veikti jau iepriek-

šējos gados. Šogad tika risi-

nāti galvenokārt tehniskie 

jautājumi. Rādījām komisijai 

iegādāto drēbju gludināmo 

rulli, kas atvieglo tehniska-

jiem darbiniekiem ikdienas 

soli, iegādātos dzeramā 

ūdens aparātus. Nomainītas 

vecās kanalizācijas caurules 

telpās un pagrabā, bērnu 

drošības nolūkos  

                                                        

Teksta turpinājums 2 lpp. 

Pieņemti un gatavi 

jaunajam mācību ga-

dam Ozolaines pagas-

ta izglītības iestādes. 

Ūdens spārnoja mūs, 

jeb Bekšos notika tra-

dicionālie Sporta svēt-

ki. 

       Sākoties jaunam darba cēlienam, skolēniem novēlam saglabāt 

1.septembra un mācību sākuma līksmību, zināšanu kāri un darba prieku 

visa mācību gada garumā. Vecākiem un izglītības iestāžu darbiniekiem - 

pacietību un izturību, sapratni un mīlestību, palīdzot mūsu bērniem kāpt 

grūtajā, taču skaistajā zinību kalnā. 

Ozolaines pagasta pārvalde 

Autobuss nogādās 

skolēnus uz skolu īsi 

pirms stundām. 

Folkloras kopa “Zeiļa” 

atskaitās par padarīto 

uzsākot jauno sezonu. 

OzO jauniešu grupas 

ziņas, tikšanās laiki, 

pasākumi u.c. info. 

Aicinājums Bekšu dzī-

vokļu īpašniekiem 

griezties pagastā. 

http://www.dalp5vsk.lv/index.php/aktualit%C4%81tes/536-1-septembris-sveicam-visus-zin%C4%ABbu-diena
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Teksta sākums 1 lpp. 

      Tā šogad līdz nepazīšanai ir pārvērties 

angļu valodas kabinets, kurā tika veikts ka-

pitālais remonts un iegādātas jaunas mēbe-

les. Visus priecēja gaišie, svaigi krāsotie 

gaiteņi, jaunie informācijas stendi. Jaunu 

veidolu ir ieguvusi sporta zāle. Šogad bērni 

uz sporta nodarbībām varēs pārģērbties 

ērtās ģērbtuvēs. Teātra pulciņa dalībniekiem 

vairs nebūs jālauza galva, kā saglabāt kostī-

mus un daudzās dekorācijas, jo tika izveido-

ta īpaša telpas tieši šim nolūkam. Arī pati 

sporta zāle kļuva gaišāka, jo tika pārkrāso-

tas sienas un grīdai uzlikts jauns lakas pār-

klājums. Top modernas, gaišas, atbilstoši 

mūsdienu prasībām tualešu un dušas tel-

pas. 

      Arī vecais skolas parks šalc klusā labsa-

jūtā, jo arī te ir pieliktas strādīgas rokas lai 

zālāji būtu izpļauti, puķu dobes izravētas, 

celiņi noslaucīti. Rotaļu laukumā ir parādī-

jies viens jauns, apjomīgs, spilgts objekts un 

tā ir liela sacīkšu automašīna, tiesa gan tikai 

rotaļu variants, bet zēniem noteikti patiks. 

      Izglītības iestāžu gatavības jaunajam 

mācību gadam pieņemšanas komisija ļoti 

atzinīgi novērtēja visa kolektīva darbu un 

novēlēja veiksmīgu jauno mācību gadu. 

      Vēl tikai pāris dienas un jaunais mācību 

gads startēs. Lai visiem tas ir veiksmīgs, 

radošs, pozitīvām emocijām bagāts! 

 

2.Maltas vidusskolas 

Liepu pamatskolas struktūrvienības  

vadītāja Gaļina Bogdanova 

s. Laizāni, Ozolaines pag.,Rēzeknes nov.,  

LV-4633, Tāl.64640200 

e-pasts: liepas@saskarsme.lv  

L I E P U  P A M A T S K O L A   

U Z S Ā K  J A U N O  

M Ā C Ī B U  G A D U  

Teksta sākums 1 lpp. 

uzstādīti ūdens termoregulatori visām bērniem pieejamajām izliet-

nēm.Pastaigu laukumā bērniem tagad ir jaunas smilšukastes, bet 

vecāki vai personāls bērnu pastaigas laikā var piesēst uz ļoti ērtiem 

soliem. 

      Kopumā komisija izteica atzinīgu vērtējumu par paveikto, tika iz-

teikti arī priekšlikumi iestādes 

turpmākajām vīzijām. 

      Lai gan pieņemšana ir aiz 

muguras, mūsu iestādes pilnveidošanās ir procesā. Tuvākajās nedē-

ļās tiks uzsākti ēkas siltināšanas darbi. Ir iecere uzstādīt durvīm bēr-

nu pirkstus aizsargājošas ierīces, tiek apzināti piedāvājumi sporta 

inventāra iegādei, tiek gādāti bērnu nodarbībām nepieciešamie mācī-

bu līdzekļi. Ir dažas citas idejas, taču pagaidām, lai tās vēl nobriest. 

 

Rēzeknes novada pašvaldības  

Ozolaines pagasta pārvaldes 

Pirmsskolas izglītības iestādes "JĀŅTĀRPIŅŠ" 

vadītāja Valentīna Mališeva 

Tālr.: +371 64640441 mob.+371 28635261 

valentina.maliseva@saskarsme.lv 

Adrese: c.Bekši,Ozolaines pag., Rēzeknes novs., LV-4633 

P I E Ņ E M T A  P I I  " J Ā Ņ T Ā R P I Ņ Š "   

No 2014.gada 1.septembra skolēnu 

ērtībai Ozolaines pagasta pārvalde 

nodrošina autobusu, kas nogādās 

skolēnus uz Liepu pamatskolu tieši 

pirms mācību stundu sākuma. Norīko-

juma autobuss kursēs mācību gada 

laikā darba dienās plkst.7:10 pa marš-

rutu Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 143 

(pietura pie STATOIL) līdz Liepu pamat-

skolai (2.Maltas vidusskolas struktūr-

vienība Liepu pamatskola, s.Laizāni, 

Ozolaines pag., Rēzeknes nov.) un 

atpakaļ no skolas plkst. 

15:00. Skolēnu autobusa 

izmantošanas mērķis ir 

nodrošināt Liepu pamat-

skolas skolēnu nogādāša-

nu no dzīves vietas uz sko-

lu un atpakaļ. Skolēnu 

autobusā ar skolēna aplie-

cību bezmaksas var braukt 

Liepu pamatskolas skol-

nieki un skolotāji. Autobusā nav at-

ļauts veikt skaidras naudas norēķinus 

par pārvadājumu veikšanu, tāpat nav 

atļaut atrasties citām personām, izņe-

mot tos, kam autobuss paredzēts. 

Autobuss nogādās skolēnus līdz Liepu  

pamatskolai īsi pirms stundām 

ŠAJĀ MĀCĪBU GADĀ PII “JĀŅTĀRPIŅŠ”  

APMEKLĒS 50 BĒRNI 

mailto:liepas@saskarsme.lv
mailto:valentina.maliseva@saskarsme.lv
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      Ir beidzies jautrs, garš vasaras 

brīvlaiks un atkal klāt 1.septembris, 

kuram pirmo reizi, kuram kārtējo reizi. 

Vērojot bērnus, ik gadu var redzēt, ka 

bērni mainās ne tikai fiziski, bet arī 

psihiski – paliek vecāki, prātīgāki. 

Tam visam tā jānotiek. Vēlos atgādi-

nāt bērnu vecākiem, ka pats galve-

nais ir bērna veselība. Tikai vecāki var 

pamanīt pirmos veselības traucēju-

mus. Ir jāpievērš uzmanība pat neno-

pietniem veselības traucējumiem, jo 

ātrāk tiks noteikta diagnoze, jo lielāka 

iespēja izārstēties. 

      Visiem bērniem līdz 1.septembrim 

nepieciešams apmeklēt ģimenes ār-

stu, kurš izsniegs izziņu par bērna 

veselības stāvokli un veselības grupu. 

Pastāv trīs veselības grupas: 

I veselības grupa – vesels bērns, kurš 

spējīgs nodarboties ar sportu atbilsto-

ši noteiktiem normatīviem sporta no-

darbībās un sacensībās. 

II veselības grupa – bieži slimojošs 

bērns, kurš 

spējīgs no-

darboties ar 

sportu, tikai 

ir atbrīvots 

no sporta 

sacensībām 

un krosiem. 

 III veselības 

grupa – 

bērns ar hro-

niskām sa-

s limšanām, 

kurš ir atbrīvots no sporta nodarbībām 

u.c. sporta pasākumiem. 

      Bērns ar pazemināto redzi, attieci-

nāms pie II veselības grupas. 

      Skolotāji iepazīstas ar katra bērna 

veselības stāvokli, un visas prasības 

tiek ievērotas. 

      Kad bērns saslimst, pat ja saauk-

stējās, pēc izārstēšanas bērns tiek 

atbrīvots no sporta nodarbībām uz 7 

dienām. Šī informācija tiek norādīta 

medicīniskajā izziņā no ārsta.  

      Bērni, saudzējiet savu veselību! 

Biežāk mazgājiet rokas, augļus, dārze-

ņus. Saudzējiet viens otru.  

 

Ozolaines pagasta  

Feldšeru vecmāšu punkta  

Medmāsa Marija Deņisova 

Adrese: c.Bekši,Ozolaines pag., Rē-

zeknes novs., LV-4633 

Tālr. +371 64640311 

Darba laiks: 

P. O.P. 8:30 – 12.00. No 12:30.-

14.30.- izbraukumi pie klientiem. 

T. 8:00.-14:30.- Ozolainē,  

Sociālajā mājā. 

C. 8:00-14:30.- Liepu pamatskolā. 

S.-Sv. Brīvdiena 

PATS GALVENAIS IR  

BĒRNA VESELĪBA 

A U T O B U S A  I E G Ā D E   

 O Z O L A I N E S   

P A G A S T A   

P Ā R V A L D E S   

V A J A D Z Ī B Ā M  

     Š.g. 22.augustā Ozolaines pagasta pārvaldes 

Iepirkuma komisija izsludinājusi atklātu konkursu 

par autobusa iegādi.  

        Lai nodrošinātu bērnu nogādi pirmdienās  uz 

pagasta izglītības iestādēm un piektdienās no pa-

gasta izglītības iestādēm uz mājām, kā arī citām 

vajadzībām, Ozolaines pagasta pārvalde vēlas ie-

gādāties autobusu, kurā ir ne mazāk kā 32 (+ vie-

na) sēdvieta un kas nav vecāks par 2008.gada 

izlaidumu.  

      Piedāvājumus pretendenti var iesniegt Ozolai-

nes pagasta pārvaldē lidz 26.septembrim 

plkst.10.00. 

Uzsākti “Ligo kalna” labiekārtošanas darbi 

      Pēc veiksmīgi realizētās iepirkuma procedūras, kur par uz-

varētāju tika atzīta SIA “Projektēšanas birojs AUSTRUMI” tika 

uzsākti Līgo kalna labiekartošanas darbi, Bekšu ciematā. Līgu-

ma kopēja summa sastāda EUR  21 245, ko apmaksā Rēzek-

nes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonds. 



4 

 

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  

OZOLAINES PAGASTĀ NOTIKA OZOLIMPISKĀS SPĒLES JAUNIEŠIEM/  

OZO JAUNIEŠI ORGANIZĒJA OZOLIMPISKĀS SPĒLES 

      24.augustā OzO jeb Ozolaines pagasta jaunieši organizēja jauniešu 

sporta sacensības “OzOlimpiskās spēles 2014”. Spēlēs piedalījās koman-

das no 8 dažādiem Rēzeknes novada pagastiem – Ilzeskalna, Dricānu, 

Audriņu, Verēmu, Čornajas, Feimaņu, Ozolmuižas un Ozolaines. Katrā ko-

mandā bija seši cilvēki un visi kopā un individuāli viņi cīnījās dažādās spor-

ta aktivitātēs.  

      Tā kā šīs nebija vienkārši Olimpiskās spēles, bet gan OzOlimpiskās spē-

les, tad sporta aktivitātes bija mazliet neierastākas kā parasti.  

“Zābakbolā” jauniešiem bija jārāda māka trāpīt riepā ar dažāda veida ap-

aviem, “Šaušanā” vajadzēja sašaut mērķi pēc iespējas precīzāk, “Olimpisko 

kovboju” stafetē bija pārī ātri “jājāj” jeb jāskrien turot “zirgu” un jāšauj mēr-

ķī, tāllēkšana šoreiz bija jāveic turot uz galvas konusu, kas krietni sarežģīja 

uzdevumu. Jautākā izrādījās “Olimpiskās mačalkas” stafete, kur vajadzēja 

ātri pārnest ūdeni no viena spaiņa uz otru izmantojot švammi, nogurdinošā-

kā - “Ļaunās aukles” stafete, kad komandai vajadzēja pēc iespējas vairāk 

reizes nolēkt ar lecamauklu visiem kopā minūtes laikā. Kā gan iedomāja-

mas olimpiskās spēles bez “Šķēpa mešanas”, kur jauniešiem bija jāpacen-

šas aizmest pēc iespējas tālāk slēpošanas nūju. Kad visas komandas bija 

pabeigušas visus šos uzdevumus un iestiprinājušās ar tēju, kafiju un kādu 

našķi, sekoja “Fucītis” un “Volītis”. Fucītis tika spēlēts uz hokeja vārtiem un 

ar mazāku spēlētāju skaitu uz laukuma un Volītis – pa pāriem, uzvelkot 

rokās zeķes un ķerot bumbu ar lakatu palīdzību. Bija jūtams sacensību 

gars, jo komandas turpināja aktīvi spēlēt, neskatoties uz to, ka jaukais laiks 

sāka palikt “nejauks”, pamazām sāka līt un beigās jau spēlējām pamatīgā 

lietū. Lietus jauniešus ne druskas nenobiedēja un visas komandas pabei-

dza spēles. Pēc spēlēm sildījāmies ar tēju, lietū kūrām ugunskuru un visi 

kopā gatavojām zupu vakariņām.  

      Apbalvošanā tika sveiktas labākās komandas un individuālie sportisti. 

Šoreiz OzOlimpiskajās spēlēs zelta kausu un medaļas ieguva FEIMAŅU 

komanda, kurai it visās sporta aktivitātēs izdevās izcīnīt tikai pirmās un 

otrās vietas. Sudrabu ieguva Ozolmuižas jauniešu komanda ar nosaukumu 

“MUIŽA”, bronzu – Ilzeskalna komanda ar nosaukumu “PLOSTNĪKI”. Ko-

mandas tika apbalvotas ar veselīgiem un bumbai līdzīgiem gardumiem – 

arbūziem. Ceram, ka garšoja labi! Pārējās komandas arī cīnījās godam un 

saņēma atzinības rakstus un šokolādes konfektes. Kā Sportiskāko meiteni 

OzOlimpiskajās spēlēs sevi pierādīja Agnese Andžāne no Vērēmu koman-

das, no puišiem labākais izrādījās spēļu uzvarētāju, Feimaņu komandas, 

dalībnieks – Sergejs Gorins. Pēc apbalvošanas visi kopā ēdām zupu un 

kopā svinējām uzvaras OzOlimpisko spēļu “afterpārtijā”, kur Dj Yakovs bija 

parūpējies par mūziku un jaunieši paši organizēja spēles un dejoja līdz pat 

pusnaktij.  

      Sakām milzīgu paldies visiem spēļu dalībniekiem, kas atbrauca no tuvā-

kām un tālākām vietām, kā arī visiem jauniešiem, kas palīdzēja noorgani-

zēt spēles un bija sacensību tiesneši. Ceram, ka OzOlimpiskās spēles kļūs 

par tradīciju un ka atkal tiksimies un sportiski pavadīsim dienu kopā jau 

nākošvasar “OzOlimpiskajās spēlēs 2015”!  

      Paldies mūsu sponsoram ”AUSMEŅA KEBABS” par atbalstu!  OzOlimpis-

kās spēles notika pateicoties Rēzeknes novada finansiālajam atbalstam 

jauniešu projektiem. 

OZO IZCĪNA OTRO VIETU ORIENTĒŠANĀS S 

ACENSĪBĀS OZOLMUIŽĀ 

      22.augustā Ozolmuižas jaunieši organizē-

ja orientēšanās sacensības. Sacensību laikā 

vajadzēja pēc kartes atrast dažādus objektus 

Ozolmuižā. Nācās daudz skriet un arī brist pa 

zāli, dažiem izdevās arī iebrist purvā, tā ka 

tas bija viens liels piedzīvojums, kas lika no-

pietni pasvīst. OzO izcīnīja sudrabu,  mūs ap-

steidza vien paši Ozolmuižieši, kas savu dzim-

to miestu, protams, pārzin mazliet labāk.  

      Pēc sacensībām notika “Hippy party”, 

kurā ikviens dalībnieks varēja iejusties īstā 

hipiju ballītē. Katrs pagasts prezentēja sevi, 

savu komandu, un vēlāk visa vakara gaitā 

spēlējām dažādas spēles. Paldies, Ozolmuiža, 

par jauko pasākumu un iespēju sadraudzē-

ties ar jums un citiem pagastiem! :)  

 

Notiks “OzO ORIENT” orientēšanās  

sacensības   

      12.septembrī plkst.14:00 notiks orientēšanās 

sacensības OzO junioriem un visiem pagasta bēr-

niem (9-14 gadi), kas vēlas jautri un sportiski pa-

vadīt dienu. Sacensību laikā būs jāatrod dažādi 

objekti un vietas Bekšos, jāizpilda uzdevumi. Ori-

entēšanās notiks komandās, katrā komandā 3-4 

cilvēki. Pēc sacensībām komandām būs mini-

pikniks un apbalvošana.  

 Pasākuma plāns: 

 14:00  Reģistrēšanās 

 14:20  starts 

 15:00  Pikniks un apbalvošana 

Jāģērbj ērti apavi un apģērbs, līdzi vēlams paņemt 

maiņas drēbes. 

      Gaidīsim tevi sacensībās! Pasauc draugus un 

piedalies!  

       Būs balviņas un varēsi jautri pavadīt laiku!  

JAUNIEŠU TIKŠANĀS 

 

      Sākot ar 12. septembri jauniešu tikšanās notiks 

katru nedēļu piektdienās, izņemot pasākumus, kuri 

var notikt arī citās dienās vai citos laikos. Laika gaitā 

tikšanās varētu notikt biežāk, divas reizes nedēļā. 

     -OzO Junioriem (10 – 14 gadi): Piektdienās   

14:00. 

     -OzO jauniešiem (15 -  25 gadi ):  Piektdienās   

16:00.  
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APSTIPRINĀTI 

                                                                                     Rēzeknes novada domes 

                                                                                     2014.gada 7.augusta sēdē 

                                                                                     (protokols Nr.18, 2.§) 

Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 7.augusta saistošie noteikumi Nr.35 

„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.52 „Par Rēzeknes 

novada pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem”” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

 43.panta trešo daļu  

 

1. Izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.52 

„Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem”, turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi: 

 Papildināt Saistošo noteikumu ar 1.3.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„1.3.5. pabalsts brīvpusdienām skolā vai pirmskolas izglītības iestādē.” 

Papildināt Saistošos noteikumus ar 3.³ sadaļu - Pabalsts brīvpusdienām skolā vai pirmskolas izglītības iestādē 

- šādā redakcijā: 

„3.³1.Pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pabalsts bērna ēdināšanai pirmskolas 

izglītības iestādē (viena ēdienreize dienā – pusdienas) tiek piešķirts daudzbērnu ģimenēm (3 un 

vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam, un bērns, kas sasniedz 18 gadu vecumu, un turpina mācības 

vispārējās izglītības iestādes klātienē) 100% apmērā no ēdināšanas maksas, ja ģimenes ir dekla-

rējušas savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Rēzeknes novada pašvaldībā. 

3.³2.Pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pabalsts bērna ēdināšanai pirmskolas 

izglītības iestādē (viena ēdienreize dienā – pusdienas) tiek piešķirts trūcīgām ģimenēm, kuras 

saņem GMI pabalstu, 100% apmērā no ēdināšanas maksas, ja ģimenes ir deklarējušas savu 

dzīvesvietu un faktiski dzīvo Rēzeknes novada pašvaldībā. 

3.³3.Pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pabalsts bērna ēdināšanai pirmskolas 

izglītības iestādē (viena ēdienreize dienā – pusdienas) tiek piešķirts trūcīgām ģimenēm 75% 

apmērā no ēdināšanas maksas, ja ģimenes ir deklarējušas savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo 

Rēzeknes novada pašvaldībā. 

3.³4.Pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pabalsts bērna ēdināšanai pirmskolas 

izglītības iestādē (viena ēdienreize dienā – pusdienas) tiek piešķirts maznodrošinātām ģimenēm 

50% apmērā no ēdināšanas maksas, ja ģimenes ir deklarējušas savu dzīvesvietu un faktiski 

dzīvo  Rēzeknes novada pašvaldībā. 

3.³5.Pabalsts bērna ēdināšanai tiek piešķirtas uz laiku, līdz kuram ģimenei noteikts trūcīgas vai maz-

nodrošinātas ģimenes statuss. Pabalsta izmaksa tiek pagarināta, ja ģimene normatīvajos aktos 

noteiktā kārtībā nav zaudējusi tiesības saņemt šo pabalstu. 

3.³6.Lai saņemtu pabalstu bērna ēdināšanai, vecāki iesniedz sociālajam darbiniekam rakstisku ie-

sniegumu, izziņu no izglītības iestādes, kurā bērns uzsāk vai turpina mācīties. 

3.³6. Pabalstam piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojuma sniedzējam, kas realizē ēdināšanu 

katrā konkrētā pašvaldības izglītības iestādē, saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja iesniegto rēķi-

nu un pašvaldības izglītības iestādes iesniegto sarakstu par pakalpojuma saņēmējiem, atbilstoši 

Sociālā dienesta iesniegtajiem izrakstiem. 

3.³7.Sociālajam dienestam, izvērtējot situāciju, ir tiesības uz laiku pārtraukt piešķirto pabalsta izmak-

su bērna ēdināšanai skolā, ja bērns neattaisnoti kavējis vairāk kā trešo daļu no mācību prog-

rammā noteikto stundu skaita mēnesī. Pabalsts tiek atjaunots, ja izglītojamais nākošā mēneša 

laikā pēc pabalsta pārtraukšanas ir regulāri apmeklējis izglītības iestādi.” 

Saistošie noteikumi stājās spēkā ar 2014.gada 1.septembri. 

         Domes priekšsēdētājs                                                                                                 M.Švarcs 
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OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS  

O Z O L A I N E . L V  

      Gājputni uz spārnu galiem 

aiznes vasariņu un straujiem so-

ļiem tuvojas rudens. Ozolaines pa-

gasta folkloras kopa „Zeiļa" ir gata-

va uzsākt atkal jaunu sezonu, jo 

brīvdienu un atvaļinājumu laiks ir 

beidzies. Gribētos atskatīties uz 

aizvadīto sezonu, kura mūsu fol-

kloras kopai bija veiksmīga. Šajā 

pavasarī mēs piedalījāmies folklo-

ras kopu un etnogrāfisko ansam-

bļu skatē ar kopējo tēmu 

„Mantojums". Mūsu folkloras kopa 

bija sagatavojusi uzvedumu 

„Tautasdziesma- mūsu senču dvē-

selīte". Šajā skatē mēs ieguvām 2. 

kategoriju un tiesības piedalīties 

2015. gadā starptautiska jā folklo-

ras festivālā „Baltica- 2015". 

      Ar savām dziesmām un klātbūt-

ni mēs kuplinājām daudzus pagas-

tā un novadā rīkotajos pasākumos- 

Miķeļdienas tirdziņā, LR proklamē-

šanas svinībās, pensionāru Jaun-

gada ballē, Meteņos, Jāņu ielīgoša-

nā. Piedalījāmies Adventes laika 

klusajā pasākumā Rogovkā, Jāņu 

ielīgošanā Audriņu pagastā. Mēs 

varam būt gandarīti par to, ka ir 

uzsāktas jaunas un, cerams, palie-

košas tradīcijas – maija dziedāju-

mi pie Laizānu un Ozolaines kruci-

fiksiem, Dvēseļu dienu dziedājumi 

pagasta katoļu kapsētās, pensi-

onāru sveikšana un „čigānos ieša-

na". 

      Folkloras kopa „Zeiļa" ir pateicī-

ga Ozolaines pagasta pārvaldei par 

atsaucību, sapratni, uzmundrinā-

šanu, par jauniegūto mūzikas in-

strumentu - 5 dūru cītaru, par ko-

šajiem vasaras tērpiem. 

Klāt rudens, necik tālu ir palicis 

līdz Miķeļdienas jautrajām gads-

kārtu norisēm. Mēs jau sākam dar-

boties un tāpēc gaidām jaunus 

dalībniekus, visus dziedāt gribošus 

un varošus bez vecuma ierobežoju-

ma. Mēs tiekamies ceturtdienās 

plkst. 16.00. Vairāk informācijas 

pie kopas vadītājas Ināras Blino-

vas vai pa tālruni 28639767. 
 

Uz satikšanos – I. Blinova 

F O L K L O R A S  K O P A S  " Z E I Ļ A "   

A T S K A I T E  P A R  P A D A R Ī T O   

U Z S Ā K O T  J A U N O  S E Z O N U  

     NOTIKS MIĶEĻDIENA 
26.septembrī plkst.14.00 pie Tautas 

nama ar jautrām dziesmām un dejām, 

ko sniegs mūsu pagasta pašdarbnieku 

un skolas kolektīvi uzsāksim Miķeldie-

nas svinēšanu. Aicinām visus uz Miķeļ-

dienas gadatirgu, kur katram būs ie-

spejams atrādīt savu bagātīgo ražu, 

kas izaudzēta savos mazdārziņos. 

Meklēsim smagāko ķirbi, lielāko sīpolu 

un krāšņākos tomātus, un vēl visādus 

citus dārzeņus, kas izauguši Jūsu dār-

zos un ir ievērības cienīgi piedalīties 

lielājā Miķļdienas gadatirgū. Atcerēsi-

mies labās un senās Miķeļdienas tradī-

cijas. Šogad Miķeļdienas gadatirgu 

apvienosim ar Lielajiem ražas svēt-

kiem un vakara plkst.20.00 noslēgumā 

Ozolaines pagasta tautas namā ņemot 

līdzi rudens veltes, sarūpētos ziemas 

ievārījumus un mazdārziņos izaudzēto, 

atceroties vasaras padarītos darbus, 

noslēgsim ar Ražas svētku balli pie 

galdiņiem. 

Dārgie draugi!  

Nu ir sācies skolas 

laiks un daudziem 

tas sagādā visdažā-

dākās emocijas. 

Aicinu Jūs uz dažiem 

mirkļiem aiziet no 

realitātes un būt 

kopā ar draugiem kā 

arī ar mani - DJ 

Yakov, un izbaudīt 

visskaļākos deju 

r i t m u s  u z 

''September Rush'' 

13. septembrī Bekšu kultūras namā jau no plkst. 20:00. Gaidām Jūs, kā arī 

Jūsu draugus. Biļetes cena - 1eur.  

Sīkāka informācija: 

twitter.com/YakovMusic 

www.facebook.com/jakovs.kauskals 

jakovs.kauskals@ozolaine.lv 

Ozolaines pagasta Tautas nama  

Dj Yakov 

(Jakovs Kauškaļs) 

''SEPTEMBER RUSH''  

http://twitter.com/YakovMusic
https://www.facebook.com/jakovs.kauskals
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O Z O L A I N E . L V  

OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS  

Ū D E N S  S P Ā R N O J A  M Ū S  S P O R T A  S V Ē T K O S  

      Pašā augusta vidū Ozolaines 

pagasta pārvalde, sadarbībā ar 

Tautas namu un Liepu pamatskolu 

rīko tradicionālus Sporta svētkus 

Ozolaines pagasta iedzīvotājiem 

un ciemiņiem. Šī gada Sporta svēt-

ku devīze „Ūdens mūs spārno" pil-

nīgi apliecināja devīzē teikto.  

      1 6 . a u g u s t ā  v ē l  p i r m s 

plkst.12.00 pie pagasta ēkas sā-

kās rosība. 

Pulcējās gan 

bērni ,  gan 

jaunieši, gan 

p i e a u g u š i e , 

veidojot un 

reģistrējot at-

bilstoši noliku-

mam savas 

k o m a n d a s 

sporta spēļu 

dalībai. Kad 

visas koman-

das tika reģis-

trētas, ar veik-

smīgo startu 

visi uzsākuši 

pildīt 10 netra-

dicionālās un 

jautras atrakci-

jas. „šoreiz 

ikvienam dalībniekam nācās pār-

varēt daudz dažādu šķēršļu 

„Grāmatas nešana", „Labirints", 

„Trakais novuss", „Ūdens virves 

vilkšana", „Zeķu volejbols" u.c. 

      Komandu sasniegumus un re-

zultātus fiksēja bargie un ikgadējie 

Sporta svētku tiesneši, Liepu pa-

matskolas skolotāji, kuri ar lielu 

aizrautību un entuziasmu vairākus 

gadus atbalsta šī pasākuma norisi. 

Tiesnešu sastāvā bija Gaļina Bog-

danova, Anna Smirnova, Nadežda 

Savicka, Alla Popova, Ināra Blino-

va, Tatjana Guļbinska un sporta 

spēļu sekretāre - Ludmila Vinogra-

dova. 

      Sporta svētkos kopumā piedalī-

jās 10 komandas, piecas bērnu un 

piecas pieaugušo komandas. 

Tiesneši, vērtējot katras komandas 

prezentāciju un ņemot vērā punktu 

skaitu katrā aktivitātē, nonāca pie 

secinājuma, ka visas komandas ir 

pelnījušas gan aplausus, gan bal-

vas.  

      Par „Viss sportiskākiem" tik 

atzīta bērnu Dinamo komanda, ar 

kapteini Loretu Runču priekšgalā. 

Nomināciju „Visjautrākie" ieguva 

Jautrā komanda, kapteinis – Pēte-

ris Borisovs.     

       Nomināciju „Visslapjākie" iegu-

va komanda „Bez garšas", kaptei-

nis Kaspars Gutāns. 

      Sporta svētku 1.vietas ieguvējs 

ir pieaugušo komanda „Jāņtārpiņš" 

ar kapteini Nikolaju Kuzņecovu. 

Starp bērniem un jauniešiem 

1.vietu ieguva divas komandas ar 

vienādiem rezultātiem, proti 

„Monstri", kapteinis Zigrīda Luka-

ševičs un „Aristokrāti", kapteinis 

Dāniels Solajovs. 

 2.vieta tika komandai ar nosauku-

mu „MANGO". Komandas kapteinis 

Anatolijs Kauškaļs. 

      3.vietas ieguvēji ir komanda 

„ D u b k i " . 

Komandas 

kapteinis 

Ēriks Bli-

novs. 

      P a r 

ī p a š i e m 

sasniegu-

m i e m 

„ Z ā b a k u 

m e š a n ā " 

tika apbal-

voti trīs 

sacensību 

dalībnieki 

Z i g r ī d a 

L u k a š e -

vičs, Pēte-

ris Bori-

sovs un 

Anato l i j s 

Kauškaļs. Viņiem katram būs ie-

spēja apmeklēt kādu no Silverscre-

en piedāvātajām 3D filmām. 

      Pirms apbalvošanas jebkurš 

svētku dalībnieks varēja nogaršot 

gardu, ārā vārītu zupu, lai pēc 

sporta atrakcijām atjaunotu spē-

kus vakara noslēgumam Disco 90-

to gadu ritmos, kuru rīkoja jauns 

tautas nama Dj Yakov. 

      Pateicamies visiem sporta svēt-

ku dalībniekiem un apmeklētājiem 

par azartu, interesi, aktivitātēm un 

kārtību visa pasākuma garumā. 

      Ozolaines pagasta pārvalde 

ievieš jaunu tradīciju sveicot pa-

gasta iedzīvotājus lielajā jubilejā. 

      Kā pirmā tika apsveikta Luke-

ja Guļbinska, kurai 10.augusta 

palika 85.gadi. 

      Kopā ar Tautas nama ansam-

bli "Nadeždu", kurš jubilārei veltī-

ja vairākas dziesmas, pārsteigu-

ma dāvanu un apsveikuma vār-

dus teica Ozolaines pagasta pār-

valdes vadītājs E.Blinovs. 

PAGASTĀ IEVIESTA JAUNA TRADĪCIJA 
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BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS OZOLAINE.LV 

 

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  

PAR DZIRKSTELES IELAS KLĀTNES REKONSTRUKCIJU 

      2015.gada Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines 

pagasta pārvalde plāno Pleišņu ciemā veikt Dzirksteles 

ielas klātnes rekonstrukcijas darbus. Sakarā ar to, ka dau-

dziem īpašumi robežojas ar Dzirksteles ielu, Pleikšņu cie-

ma, Ozolaines pagastā, pie nekustamo īpašumu īpašnie-

kiem ieradīsies projektētāji un ceļu inženieri.  

      Ozolaines pagasta pārvalde lūdz būt sapratīgiem un 

sagatavot visus īpašuma dokumentus – zemesgrāmatu 

apliecības, zemes robežu plānus, robežu ierādīšanas ak-

tus un citus dokumentus, kuri ir saistīti ar konkrēto īpašu-

mu. 

      Uz doto brīdi Ozolaines pagasta pārvlde, pēc veiksmīgi 

realizētās cenu aptaujas, kurā uzvarējusi SIA “B&B Struk-

tūra” jau ir pasūtījusi Dzirksteles ielas topogrāfisko plānu, 

par kopējo summu EUR 726, tajā skaitā PVN 21%. 

Aicinām iedzīvotā-
jus paust viedokli 

par dzīvi Rēzeknes 
novadā! 

 
      Lai noskaidrotu Rē-
zeknes novada iedzīvotā-
ju viedokli par pašvaldības 
sniegto pakalpojumu kva-
litāti novadā kopumā, Rē-
zeknes novada pašvaldī-
ba organizē iedzīvotāju 
aptauju. Aptaujas rezultāti 
tiks izmantoti tikai apkopo-
tā veidā, ievērojot personu 
datu konfidencialitāti.  
Aptaujas 
rezultāti 
kalpos 
par pamatu pašvaldības 
darbības uzlabošanai 

turpmāk un tiks izmantoti 
novada plānošanas doku-
mentos. Aptaujas veikša-
na katram respondentam 
aizņems aptuveni 5 minū-
tes. 
      Aicinām iedzīvotājus 
aktīvi izteikt savu viedokli, 
tādējādi līdzdarbojoties 
Rēzeknes novada dzīves 
vides kvalitātes kopējā 
uzlabošanā! 
      Iepriekš pateicamies 
par veltīto laiku un pašval-
dības attīstībai paustajām 
idejām! 
 

 
www.rezeknesnovads.lv 

 

NOTIKA NŪJOŠANAS MEISTARKLASE 

      Ozolaines pagasta 
pārvalde, sadarbībā ar 
sieviešu klubu Bekšos, 
29.augustā, rīkoja nūjo-
šanas meistarklasi profe-
s i o n ā l ā  t r e n e r a 
A.Kaupuža vadībā.  

    Dejošana var būtn e tikai brīvā laika pavadīšanas veids, 

bet arī var kļūt par dzīvesveidu. Runājot par mani - Annu 

Zmeikinu, tad dejošana ir mans dzīves veids. Jau no bērnī-

bas es nodarbojos ar dejām- sportadejām, tautu dejām, 

modernajām dejām, Hip-Hopu. 5 gadus dejoju Dynamic 

Hit deju studijā Rēzeknē, kur kopā ar Diānu Garanču mā-

cu jauniešus Būšu priecīga Jūs redzēt mūsu nodarbībās 

piektdienās, Ozolaines pagasta Tautas namā no pl.15:00! 

J A U N A  D E J U  P U L C I Ņ A  V A D Ī T Ā J A   

G A I D A  D E J O T G R I B Ē T Ā J U S  
      Rēzeknes novada dome 19.06.2014 pieņēma lēmumu „Par 

Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo zemes gabalu „Bekši 1" 

„Bekši 2" , „Bekši 4"  un „Bekši 5" Ozolaines pagastā nodošanu 

dzīvokļu īpašniekiem īpašumā bez atlīdzības". Sakarā ar to, ka 

Ozolaines pagasta pārvaldei ar iepriekš minēto lēmumu ir uzdots 

sagatavot un parakstīt „Vienošanās par zemes domājamās daļas 

nodošanu īpašumā bez atlīdzības" dzīvokļu īpašniekiem – Ozolai-

nes pagasta pārvalde ielūdz dzīvokļu īpašniekus griezties pie ze-

mes lietu speciālistes A.Čistjakovas. Līdzi obligāti jāņem doku-

ments, kas apliecina īpašuma tiesības uz dzīvokļi.  

A I C I N Ā J U M S  B E K Š U  D Z Ī V O K Ļ U  Ī P A Š N I E K I E M  

http://www.visidati.lv/aptauja/983434581/1/ 

http://www.ozolaine.lv
http://www.draugiem.lv/ozolaine/
https://www.facebook.com/ozolainespagasts
https://twitter.com/ozolaine
http://www.draugiem.lv/ozolaine/news/?p=12314215
http://www.ozolaine.lv/index.php/197-aicinajums-dzivoklu-ipasniekiem-beksi-1-beksi-2-beksi-4-beksi-5

