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Rēzeknes novada paš-

valdība šovasar sa-

viem iedzīvotājiem un 

viesiem ir sarūpējusi 

aizraujošus un ģime-

niskus, izzinošām un 

sportiskām aktivitā-

tēm piesātinātus svēt-

kus – Rēzeknes Nova-

da dienu 18. jūlijā 

Ančupānu ielejā 

(kartodromā). Pasāku-

ma programmā savām 

interesēm atbilstošas 

aktivitātes atradīs ik-

viens.  Vairāk par to 

lasiet avīzes 4.lpp. 

 Uz  2015. gada 

30.jūniju Ozolaines 

pagastā deklarēts 

2094 iedzīvotājs. 

IZDEVUMS JAUNAJĀ IZSKATĀ IZNĀK REIZI MĒNESĪ NO 2014.GADA MAIJA 

A I C I N Ā M  U Z  R Ē Z E K N E S  N O V A D A   

S E S T O  D Z I M Š A N A S  D I E N U  

Liepu pamatskolu 

šogad absolvēja de-

viņi skolēni, savukārt 

PII “Jāņtārpiņš” izlai-

da astoņus topošos 

pirmklasniekus. 

Ozolaines pagasta pārvalde nodrošina 

pagasta iedzīvotājiem braucienu uz Rēzek-

nes novada dienas svinībām ar pagasta 

autobusu. Pasākums notiks š.g. 18.jūlijā 

Ančupānu ielejā (kartodromā). 

Lūdzam līdz 16.07.2015 pieteikties pie 

pagasta lietvedes, vai zvanot pa 

tālr.64640171. 

Ozolaines pagasta seni-

oru interešu pulciņš 

„Uguntiņa”, sveic pulci-

ņa jubilārus (01.04.- 

30.06.2015.) - Kirjanu 

Šabanovu, Ļubovu Bedrikovu un Zoju Koto-

vu dzimšanas dienā. Daudz baltu dieniņu! 

Esam kopā! Mūsu senjoru interešu pulciņa 

„Uguntiņa” dalībnieki apmeklēja rakstnieka 

Mihaila Naricas muzeju, kurš atrodas Dei-

maņu sādžā, Ozolaines pagasta teritorijā. 

Piedalījāmies braucienā uz Preiļu Leļļu mu-

zeju, atpūtāmies ezera krastmalā Feima-

ņos. Mūsu interešu pulciņā katru otrdienu 

sanāk dāmas, kam tuva dziesma, dažādi 

izbraukumi, aktīva koncertdarbība, rokdar-

bība, saskarsme. 

Cienījamie Ozolaines pagasta pensionāri 

katru otrdienu plkst. 14.00 nāciet mūsu 

interešu pulciņā un atklājiet savu „Es”. Jūs 

esat laipni aicināti un gaidīti, otrajā stāvā 

blakus trenažieru zālei Bekšos. 

30.06.2015. uzaicinām uz rokdarbu nodar-

bībām, kur tiks darināti skaisti izstrādājumi. 

Jūlijā – septembra mēnesī plānojām ap-

meklēt Latgales vēstniecību GORS, nodibi-

nāt draudzības sakarus ar Audriņu pagasta 

pensionāriem. 

Piebiedrojaties mūsu devīzei „Nāc un dari, 

tu vari”. 

A.Tarakanova 

Senioru interešu pulciņa vadītāja 

mob.28282571 

S e n i o r u  i n t e r e š u  p u l c i ņ a  

„ U G U N T I Ņ A ”  a k t i v i t ā t e s  

Jūlijā un augustā Rē-

zeknes novada pašval-

dības deputātu pie-

ņemšanas laiki Ozolai-

nes pagasta pārvaldes 

telpās, Bekšos: 

Anita Žogota: 14.jūlijā 

un 11.augustā no 

plkst.15:00 līdz plkst 

16:00. 

Juris Runčs: 4.augustā 

no plkst. 10:00 līdz 

plkst 11:00.  

Aicinām pagasta iedzī-

votājus nākt,  un uzdot 

deputātiem sev intere-

sējošos jautājumus. 

http://www.ozolaine.lv/index.php/449-senioru-interesu-pulcina-uguntina-aktivitates
http://www.ozolaine.lv/index.php/449-senioru-interesu-pulcina-uguntina-aktivitates
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Sākoties vasaras brīv-

laikam, ar bērniem, kas 

vasaru pavadīs pagalmos un bez pieaugušo pieskatīša-

nas 

Nebūs lieki vēlreiz atgādināt! 

• Pirmais un svarīgākais drošības princips ir iemācīt bēr-

niem obligāti aizslēgt mājas durvis gan atrodoties mājās, 

gan arī neaizmirst to izdarīt, dodoties prom no mājām. 

• Nekādā gadījumā neļaut bērniem atstāt atslēgas zem 

kājslauķa, vai kādā citā it kā slepenā vietā pie mājas dur-

vīm.  

• Iemāciet bērniem pieskatīt savas lietas – velosipēdus, 

skrituļdēļus, somas, makus, telefonus. Vienoties, kur tos 

glabāt. 

• Piekodināt vienmēr ņemt līdzi mobilo tālruni un turēt to 

ieslēgtu. Iemāciet bērnam no galvas vismaz viena vecāka 

telefonu numuru. 

• Sarunājiet ar bērniem, ka viņi vienmēr nosūtīs vecā-

kiem īsziņu, ja kopā ar draugiem dosies prom no mājas 

vai pagalma.   

• Atgādiniet nespēlēties ar uguni, 

neaiztikt elektriskos vadus, ne-

dzert nepazīstamus šķidrumus, 

u.tt. 

• Bērniem noteikti ir jāpaskaidro, 

ko darīt ārkārtas situācijās. Pie-

mēram, kā rīkoties, ja pazaudēta 

atslēgas, ko darīt ja pie durvīm 

klauvē nepazīstams cilvēks, kā 

rīkoties, ja mājoklī pārtrūkst elektrības padeve, kā rīko-

ties, ja apmaldījies, u.c. 

• Noteikti uzziniet un pierakstiet bērna draugu un viņu 

vecāku telefonu numurus. 

• Norunājiet ar bērniem, kur viņi drīkst doties bez saska-

ņošanas ar vecākiem, un kur dodoties, noteikti jāpabrīdi-

na. 

• Modernajiem viedtālruņiem ir pieejama funkcija- no-

teikt tā atrašanās vietu gadījumā, ja tas nozudis. Pieslē-

dziet šo funkciju un izmantojiet gadījumos, kad nevarat 

sazināties ar bērnu un to atrast. 

UZMANĪBU BĒRNI! 

Vasarā, skolēnu brīvdienās ir aktuāls jautājums par bērnu  

un jauniešu lietderīga brīvā laika pavadīšanu. Ozolaines 

pagastā laikā no 2015.gada 26.jūnija līdz 29.jūnijam tika 

realizēts projekts - diennakts vides izglītības nometne 

„OZOL(aines)ZEME”. Nometnes dalībnieki divdesmit 

Ozolaines pagasta bērni, vecumā no 10 līdz 14 gadiem.  

Nometnes mērķis bija motivējot bērnus un jauniešus rū-

pēties par apkārtējo vidi, atraktīvā viegli uztveramā veidā 

4 dienu vides nometnē izglītot par ekoloģiju, atjaunoja-

majiem enerģijas resursiem un atkritumu otrreizējo pār-

strādi, kā arī  par atkritumu šķirošanu un tās nozīmi ap-

kārtējās vides saglabāšanā. 

Nometnes uzdevumi bija apgūt teorētiskās zināšanas kā 

rūpēties un uzlabot apkārtējo vidi kurā dzīvo, apgūt ne-

pieciešamās dzīves prasmes mūsdienu sabiedrībā, kā arī 

praktiski apgūt zināšanas un prasmes par atkritumu šķi-

rošanu, iegūt  iespēju aktīvi līdzdarboties apkārtējās vides 

saglabāšanā. Otrs nometnes - nodrošināt mērķtiecīgu 

audzināšanas vidi bērnu radošuma un pozitīvās komuni-

kācijas prasmju attīstībai sociālajā, emocionālajā un izzi-

ņas darbībā, izmantojot vides izpēti un  rosinot iztēli mek-

lēt jaunus veidus, kā atkritumus iespējams izmantot turp-

māk māksliniecisko prasmju attīstībai un pilnveidei. 

Nometnes atklāšana sākās ar draudzības ugunskura ie-

degšanu un Ozolaines pagasta pārvaldes vadītāja 

E.Blinova apliecinājumu, ka ar šo projektu pagasts vēlas 

uzsākt ilgtermiņa projektu bērnu un jauniešu vasaras ak-

tivitāšu nodrošināšanā, audzinot  bērnus un jauniešus būt 

atbildīgiem  par vidi un tajā notiekošiem savstarpēji sais-

tītiem procesiem, tādējādi attīstot iemaņas saskatīt, no-

vērtēt apkārtējās ar vidi saistītās problēmas un pieņemt 

lēmumus, kas veicinātu vides kvalitātes saglabāšanu un 

uzlabošanu.  

Četru dienu garās nometnes laikā bērni piedalījās izzino-

šās ekskursijās Rāznas nacionālajā  parkā, Mākoņkalnā, 

Lubānas mitrājā, Teirumnieku dabas takā, veica izzinošu 

pārgājienu uz Austrumlatgales atkritumu apsaimniekoša-

nas reģiona sadzīves atkritumu noglabāšanas poligonu 

„Križevņiki”.  Interaktīvās nodarbībās apguva tēmas „ Vi-

dei draudzīgs dzīvesveids”,  „Atkritumu paraugu veidi un 

to šķirošana”, izspējēja erudīcijas konkursu „ 100 jautāju-

mi par atkritumiem”, radoši darbojās plakāta „Mana zaļā 

ideja” izstrādē, veidoja vides objektus – instalācijas  

„Ciemiņš no kosmosa”  un „Dzīvnieks no kosmosa” no 

dalītiem atkritumiem (papīrs, PET pudeles, polietilēns, 

metāls, stikls), diskutēja par projekta tēmām, sportoja un 

baudīja brīvdienu iespējas kopīgā darbā un atpūtā. 

Finansiāls atbalsts nometnei 995,00 Eur apmērā tika sa-

ņemts Rēzeknes novada domes Izglītības pārvaldes pro-

jektu konkursā par nometņu organizēšanu. Ozolaines 

pagasta pērvalde piešķīra telpas nakšņošanai, kultūras 

nama telpas un sporta laukumu nometnes aktivitāšu no-

drošināšnai, bērnudārza telpas ēdināšanas nodršināšanai  

un transportu ekskursijām. Nometnes darbu vadīja 

I.Peļņa, aktivitātes nosdrošināja L.Rasima, lekcijas vadīja 

E.Čepule, darbu palīdzēja organizēt seši brīvprātīgie: 

A.E.Drele, J.Borisova, G.Dunčs, L.Rundāne, T.Visocka, 

K.Zmeikina.   

 

Realizēta nometne „OZOL(aines)ZEME” 

Projekta vadītāja I.Drele 
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Ozolaines pagasta 

iedzīvotāji arvien bie-

žāk dodas pavadīt 

savu brīvo laiku pie dabas un tiek piesārņoti meži, pļavas, 

pludmales, sabiedriskās pieturas, kā arī ceļmalas ar sa-

dzīves atkritumiem, īpaši plastmasas, papīra un stikla 

priekšmetiem.  

Pleikšņu ciemā pēc Lielās Talkas uz Dzirksteles ielas ma-

las sāka veidot atkritumu izgāztuvi. 

Bekšu ciematā, no puķudobes, pie Pūpolu ūdenskrātuves 

nozagti vairāki košumkrūmi, aprautas uzdāvinātas ūdens-

rozes. 

Pateicoties uzstādītajām videonovērošanās kamerām, 

vainīgās personas tiks sauktas pie atbildības, taču, mēs 

labi saprotam, ka pie katra krūma sargu vai videonovēro-

šanas sistēmu uzlikt nav iespējams. 

Ne mazākas problēmas rada tas, ka privāto un vasaras 

māju iedzīvotāji nepilda likumu – nenoslēdz līgumu ar 

atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu izvešanu no 

mājām, bet savus atkritumu maisus atstāj mežā vai ceļa 

malā. Dažs labs ir pat tik neprātīgs, ka iemet tos upēs vai 

ezeros. Šāda darbība ir pilnīgi bezatbildīga ne tikai pret 

sevi un saviem laikabiedriem, kuriem jādzīvo šajā atkritu-

mu laukā, bet gan arī pret pēcnācējiem, jo sadzīves atkri-

tumi, nonākot dabā, sadalās un piesārņo dabu arī ķīmiski, 

īpaši augsni un dzeramo ūdeni. Tikai plastmasai vien sa-

daloties izdalās bisfenols, ftalāti un citi noturīgie organis-

kie piesārņotāji. Dioksīns, lielā daudzumā nokļūstot grūt-

nieces organismā, var radīt ļoti nopietnas izmaiņas bērni-

ņam, piemēram, bērniņš var piedzimt bez acīm. Ļoti dau-

dzas no vielām, kas rodas atkritumu sadales procesā, 

cilvēkiem un arī dzīvniekiem izraisa vēzi. Piemēslojot da-

bu, cilvēks palielina iespēju sev un apkārtējiem saslimt ar 

šīm briesmīgajām slimībām.  

Tikai darbojoties kopīgi – iedzīvotājiem apzinoties savu 

atbildību, mēs varēsim dzīvot tīrā zemē un būt veseli. 

MŪSU NEGODS 

27. un 28. jūnijā SIA ,,ALAAS’’ darbiniece ciemojās bērnu 

nometnē ,,OZOL (aines)ZEME’’, kas notika Ozolaines pa-

gastā. Šīs nometnes laikā 20 bērni mācījās iepazīt vidi un 

saudzēt dabu. 

27.jūnijā nometnes dalībnieki iepazinās ar mūsdienās tik 

aktuālo tēmu – atkritumi, to šķirošana. Bērni noklausījās 

prezentāciju par atkritumu šķirošanu, skatījās īsfilmas par 

to , kas notiek ar sašķirotajiem atkritumiem, izspēlēja spē-

li ,,Uzmani atkritumus !’’. Pirms tam nometnes dalībnieki 

ciemojās sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā 

„Križevņiki” un iepazinās ar tā darbību. Nometnes dalīb-

nieki saņēma arī informatīvus materiālus, lai iepazītos ar 

šo tēmu vēl pamatīgāk. 

28.jūnijā tika izspēlēta erudīcijas spēle - ,,100 jautājumi 

par atkritumiem!’’. Izspēlētā spēlē ļauj padziļināt izpratni 

par pareizu atkritumu šķirošanu, rosina uz aktīvu līdzdalī-

bu vides saglabāšanas procesos, veido prasmi diskutēt, 

pamatot un aizstāvēt savu viedokli, darboties grupā, pie-

ņemt kopīgus lēmumus, motivē mainīt attieksmi un ikdie-

nas paradumus attiecībā pret apkārtējo vidi. Domāsim par 

mūsu vidi ik dienu! 

Informāciju sagatavoja SIA ALAAS 

SIA ,,ALAAS’’ ciemojas bērnu nometnē  

,,OZOL(aines)ZEME” 

http://www.alaas.lv/
http://www.alaas.lv/
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18. jūlijā aicinām uz Rēzeknes novada dienu! 

Rēzeknes novada pašvaldība šovasar 

saviem iedzīvotājiem un viesiem ir 

sarūpējusi aizraujošus un ģimeniskus, 

izzinošām un sportiskām aktivitātēm 

piesātinātus svētkus – Rēzeknes No-

vada dienu 18. jūlijā Ančupānu ielejā 

(kartodromā). Pasākuma programmā 

savām interesēm atbilstošas aktivitā-

tes atradīs ikviens. 

No pulksten 12.00 basketbola spēles 

cienītāji varēs noskaidrot labāko ko-

mandu strītbola sacensībās, savukārt 

pulksten 14.00 pirmo reizi notiks sa-

censības „Rēzeknes novada stiprākais 

lauku vīrs” (Ozolaines pagastu sa-

censībās par stiprāko Lauku vīru 

pārstāvēs pagasta iedzīvotājs An-

drejs Guļbinskis. Aicinām visiem 

kopā atbalstīt viņu). Lai kļūtu par 

visa novada spēcīgāko vīru, pagastu 

stipriniekiem savs spēks un izturība 

būs jāpārbauda visdažādākajās dis-

ciplīnās, tostarp, traktora riepas velša-

nā, baļķa celšanā, dzirnakmens neša-

nā un citur. Tikmēr mazie stiprinieki 

savu izveicību varēs pārbaudīt 

„Piedzīvojumu takā”, kur atrakcijas un 

stafetes bērniem piedāvās biedrība 

„Par stipru ģimeni”. 

Turpinot pērn iesākto „Pagastu dižoša-

nās” tradīciju, arī šogad Rēzeknes 

novada pagasti rādīs, ar ko tie ir stipri 

un bagāti. Pagastu teltīs būs gan 

amatnieku paraugdemonstrējumi, gan 

radošās darbnīcas, gan māksliniecis-

kās pašdarbības kolektīvu priekšnesu-

mi, gan kulinārais mantojums. Kā ie-

rasts, visas dienas garumā apmeklētā-

jus gaidīs arī amatnieku darinājumu 

tirdziņš. 

Pulksten 16.00 ar koncertu „Manas 

mājas dzimtā novadā” sāksies svētku 

muzikālā daļa un tiks godinātas Rē-

zeknes novada stiprākās, kuplākās 

ģimenes, kā arī Zelta pāri. Savukārt 

pulksten 17:30 ikviens aicināts ievīt 

arī savu balsi starptautiskā folkloras 

festivāla „Baltica” Dižkoncerta kopko-

rī, kur uz vienas skatuves kāps gan 

pašmāju skanīgākās folkloras kopas, 

gan arī viesi no Baltkrievijas, Gruzijas, 

Portugāles, Norvēģijas, Ukrainas un 

citām valstīm. Jāatzīmē, ka tie, kuriem 

nebūs iespējas „Baltica” Dižkoncertu 

redzēt un dzirdēt klātienē, tās pašas 

dienas vakarā, pulksten 21.00 to va-

rēs vērot Latvijas Televīzijas 1. kanālā. 

Tikmēr Ančupānu ielejā līksmība turpi-

nāsies. No pulksten 20.00 līdz pat rīta 

gaismai ikviens ir aicināts lustīgi izde-

joties svētku koncertā, kur uz divām 

skatuvēm savus labākos „gabalus” 

izdziedās 13 grupas, tostarp „Lian 

Ross” (Vācija), „Pērkons”, „Musiqq”, 

„Galaktika”, „Sovvaļnīks”, „Rikši” un 

citas. 

Ieeja uz visiem pasākumiem – brīva.  

Rēzeknes Novada dienu rīko Rēzek-

nes novada pašvaldība sadarbībā ar 

Latvijas Nacionālo kultūras centru. 

Paldies par atbalstu: „SEB Banka”, 

„Balta”, „BTA”, „Latgales ziedi”, 

„Swedbank”, „Latvijas Valsts meži”. 

Informatīvie atbalstītāji: „Latgales Re-

ģionālā TV”, „Rēzeknes Vēstis”, 

„Panorama Rēzekne”, „Latgales Radi-

o”, „Ef-Ei”, „Vietējā Latgales Avīze”. 

 

Madara Ļaksa, 

Rēzeknes novada pašvaldības  

sabiedrisko attiecību speciāliste 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” Pārejas noteikumu 

32. punktu Rēzeknes novada dome no šī gada 1. jūlija 

nodrošinās domes sēžu ierakstīšanu audio formātā un 

ierakstu ievietošanu pašvaldības mājaslapā internetā 

www.rezekneswnovads.lv. Ievērojot Fizisko personu datu 

aizsardzības likumu, no sēdes audio ieraksta tiks izdzēsti 

personu dati tādā pašā apjomā kā publiskojamos domes 

sēžu protokolos un lēmumos. Grozījumi likumā “Par paš-

valdībām” veikti ar mērķi veicināt lēmumu caurspīdīgumu, 

domes darba atklātību un iedzīvotāju uzticību domes dar-

bam kopumā. Domes sēžu ierakstīšanas audio formātā 

tiesisko regulējumu nosaka likuma “Par pašvaldībām” 26. 

panta trešā daļa: “Domes lēmumi un domes sēžu protokoli 

ir publiski pieejami. Domes lēmumus publicē pašvaldības 

mājaslapā internetā ne vēlāk kā trešajā darbdienā pēc to 

parakstīšanas dienas. Pieejamību domes lēmumiem un 

domes sēžu protokoliem nodrošina, ievērojot normatīvajos 

aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus.”, 

likuma “Par pašvaldībām” pārejas noteikumu 32. punkts: 

“Pašvaldība ne vēlāk kā līdz 2015. gada 1. jūlijam nodroši-

na šā likuma 37. panta pirmajā daļā noteikto par domes 

sēžu ierakstīšanu audio formātā un ievietošanu domes 

mājaslapā internetā.”, kā arī Fizisko personu datu aizsar-

dzības likums. 

Turpmāk Rēzeknes novada domes deputātu  

sēdes tiks ierakstītas audio formātā 
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KULTŪRAS ZIŅAS 

Starptautiskais folkloras festivāls „Baltika” ir unikāls trīs 

Baltijas valstu kopprojekts, kurš pirmo reizi startēja 1987. 

gadā Lietuvā, bet 1988. gadā arī Latvijā. Festivāls Baltika 

ir pasaulē pazīstamākie tradicionālās kultūras svētki Balti-

jā. 

Visu turpmāko laiku šis festivāls Latvijā notiek ik trešo ga-

du. Latvijā jau ir izskanējuši 9 Baltikas festivāli un šogad 

šie svētki notiks 10. reizi. 

Šī festivāla kulminācijas pasākums šogad notiks 18. jūlijā 

Rēzeknē. Tas ir apliecinājums tam, ka mums ir kopēji cen-

tieni, mērķi, kopīga ne vien vēsture, bet arī nākotne. 

Lai ieskandinātu šos unikālos svētkus, pasākuma orgkomi-

teja nolēma, ka visā Latvijā visas folkloras kopas satiksies 

27 Latvijas vietās 27. jūnijā un ieskandinās šo festivālu. 

Tāpēc 27.jūnija vakarā arī Ozolaines pagasta folkloras ko-

pa „Zeiļa” devās uz tuvāko ieskandināšanas vietu- Latvijas 

senāko pilsētu Ludzu. Šajā pasākumā piedalījās 16 folklo-

ras kopas no Ludzas un citiem tuvākajiem novadiem. Pa-

sākums sākās ar svinīgu folkloras kopu gājienu un uzgavi-

lēšanu katram kolektīvam. 

Savas uzstāšanās laikā katrs kolektīvs izteica novēlējumu 

Latvijai, Latgalei, katram no mums un nodziedāja savu 

skaistāko dziesmu. 

Kā ceļamaizi uz lielo Baltikas festivālu katra folkloras kopa 

saņēma Baltikas karogu un garšīgu pīrāgu, kurš bija sa-

cepts tautumeitas bizes veidā. 

Atpakaļceļā mēs braucām pa līkumainajiem Latgales ce-

ļiem, vēlreiz un vēlreiz pārliecinoties par to, cik mūsu zem-

īte skaista, mīļa un sargājama. Jo arī mēs esam mūsu sen-

ču atstātā kultūras mantojuma sargātājas, glabātājas un 

esam atbildīgas par to, lai šis mantojums tiktu nodots 

jaunajai paaudzei. 

 

I.Blinova, Folkloras kopas "ZEIĻA" vadītāja 

Projekta “Folkloras skola” mērķis ir neformālā lekciju - 

diskusiju un praktisku darbnīcu veidā apgūt teorētisku un 

praktisku zināšanu kopumu par rudens - ziemas laika dar-

biem un tradīcijām, tādējādi sekmējot uz tradīcijām balstī-

tu ģimenes vērtību popularizēšanu, tradīciju izzināšanu un 

pārmantošanu paaudzēs, kā arī veicinot latgaliešu tradici-

onālās kultūras un latgaliešu valodas saglabāšanas un 

attīstības procesus. 

Projekts paredzēt Ozolaines pagasta folkloras ansambļa 

“Zeiļa” dalībniekiem ar ģimenēm, aktīvākajām pagasta 

ģimenēm ar bērniem, OzO jauniešiem un Liepu pamatsko-

las folkloras kopas “Liepiņa” dalībniekiem. 

Projekta iecerēts divās daļās: Sagatavošanas aktivitātes – 

mājas darbs (temati: dzimtas vēsture; tautas aptieka; ru-

dens - ziemas tradicionālie ēdieni; vakarēšanas tradīcijas: 

mutvārdu folklora, tradicionālās spēles, danči; Mārtiņdie-

nas un Ziemassvētku sagaidīšanas un svinēšanas tradīci-

jas ģimenē). 

Piesakoties dalībai projektā, katram iesaistītajam dalībnie-

kam vai katrai iesaistītajai ģimenei būs jāsagatavo mājas 

darbs, kāda augstākminētā temata kontekstā apkopota 

informāciju par dzimtas vēsturi, dzimtas ietvaros lietotām 

tautas medicīnas receptēm (piemēram: zuoļu čaji u.t.t.); 

viņuprāt dzimtā atdzītu un iecienītu tradicionālā ēdiena 

recepti, dzimtā no paaudzes paaudzē lietotām parunām, 

teicieniem vai izteicieniem (piemēram: “troks vai nu Ro-

govkis” vai “taids kai bīzpīna pedeļs” u.t.t.), tautas dzies-

mām, kuras ir neatņemamas dzimtas godos, kā arī nodro-

šināta iespēja piedalīties izstādē ar senajām dzimtas foto-

grāfijām. Tiešās aktivitātes - apmācības un pieredzes ap-

maiņas aktivitātes: diskusiju, pieredzes apmaiņā, lekciju 

un praktisku darbnīcu veidā tiks apgūstas teorētiskās un 

praktiskās zināšanas par rudens - ziemas laika darbiem 

un tradīcijām. 

Projektā veicamie uzdevumi: Izzināt Ozolaines pagasta 

ģimeņu tradīcijas; apkopot folkloras materiālus, organizēt 

Ozolaines pagasta iedzīvotājiem Folkloras skolu (lekcijas, 

diskusijas un praktiskas darbnīcas); sagatavot foto izstādi 

„Dzimtas stāsti bildēs” un to atklāt Latvijas Republikas 

Proklomēšanas 97.gada dienā; veicināt dažādu paaudžu 

sapratni un sadarbību, virzītu kopīgu mērķu sasniegšanai 

tradīciju izzināšanā un apgūšanā; attīstīt iedzīvotājos, bēr-

nos un jauniešos pozitīvi vērtējošu attieksmi pret daudz-

veidīgām sabiedrības un kultūras norisēm. 

Projekta realizēšanas laiks 01.07.2015. – 30.12.2015. 

Projekta kopsumma 2308,30 EUR. 

I.Drele  

Projektu vadītāja 

V A L S T S  K U T Ū R K A P I T Ā L A  

F O N D S  A T B A L S T A  “ F O L K L O R Y S  

Š K O L U ”  O Z O L A I N E S  P A G A S T Ā  

ZEIĻA piedalās  folkloras  

festivālā „Baltika” Ludzā 
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DAŽĀDI 

Ar mērķi atbalstīt aktivitātes, jaunatnes sekmīgā-
kai integrācijai politiskajos, ekonomiskajos, soci-
ālajos un kultūras procesos Ozolaines pagastā, 
veicinot lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespē-
jas, popularizējot neformālo izglītību un mazinot 
sociālo atstumtību ik vienam jaunietim, OzO jaun-
ieši piedalījās Rēzeknes novada Izglītības pārval-
des organizētajā konkursā jauniešiem par finan-
sējuma piešķiršanu jaunatnes inventāra un aprī-
kojuma iegādes projektiem. 
Kopumā tika iesniegti 40 projektu pieteikumi, no 
kuriem 28 aktuālākajiem un oriģinālākajiem pro-
jektiem tika piešķirts finansējums (tajā skaitā arī 
OZO jauniešu projekts "Inventārs lietderīgai brīvā 
laika pavadīšanai OzO jauniešiem"). 
Realizējot OzO jauniešu projektu tiks iegādāts 
mazvērtīgais inventārs 2 pāri - 20 kg un 2 pāri - 
30 kg hanteles, viens eliptiskais trenažieris un 
1 komplekts "petanks” (petanque). 

P I E Š Ķ I R T S  F I N A N S Ē J U M S  O Z O  J A U N A T N E S  P R O J E K T A M  I N V E N T Ā R A  

U N  A P R Ī K O J U M A  I E G Ā D E I  

PALDIES PAR ŪDENSROZĒM! 
Ozolaines pagasta pārvalde izsaka lielu pateicību, Veronikai un 

Sergejam Lazareviem par iestādītām krāšņajām ūdensrozēm, 

kas tagad rotā mūsu Bekšu dīķi! Paldies! 

Pēc gada 1.jūlijā visiem suņiem, kuri līdz šim lai-

kam būs sasnieguši sešu mēnešu vecumu, būs 

jābūt reģistrētiem vienotajā mājas dzīvnieku datu 

bāzē, kā arī iezīmētiem ar mikroshēmu jeb čipē-

tiem. Ar mikroshēmu iezīmētajiem dzīvniekiem 

būs vieglāk atrast saimnieku, ja suns būs noklī-

dis, kā arī nepieciešamības gadījumā, nolasot 

datus, varēs noteikt, vai suns ir potēts, piemēram, 

pret trakumsērgu.  

2016.gadā spēkā stāsies jauni noteikumi, kas 

paredzēs visu suņu apzīmēšanu ar mikroshēmu 

un reģistrāciju. Plānots, ka kontroles funkcijas 

veiks pašvaldība, bet PVD – izstādēs un savos 

uzraudzības objektos.    

Atlicis gads līdz suņu  
obligātajai čipošanai 

Vasarīgā un saulainā laikā Ozolaines pagasta iedzī-
votāji izbaudīja interesantu un pozitīvām emocijām 
piepildītu divu dienu ekskursiju uz Kurzemi. Pirmās 
dienas galamērķis bija bagātākās un krāšņākās pilsētas Ventspils 
apmeklējums, kā arī vietas, kur satiekas Baltijas jūra un Rīgas jūras 
līcis apskate. Gida pavadībā ekskursanti tika iepazīstināti ar Vents-
pils pilsētas slavenām govs skulptūrām, puķu dobēm, Tirgus lauku-
mu ar savu seno apbūvi un apmeklēja Livonijas pili, kas ir vienīgā 
Kurzemē celtā ordeņa pils, kas saglabājusies līdz mūsdienām.  
Otrās dienas programmā tika iekļauta ekskursija pa Kuldīgas pilsē-
tu, Riežupes smilšu alas un atpūta pie jūras. Kuldīga ir viena no 
Latvijas pilsētām, kur spēts saglabāt oriģinālo koka arhitektūru. 

Dakstiņu jumti, viduslaiku ielu plānojums un Alekšupīte, kas vijas 
gar vecajām ieliņām. Kuldīga ir pazīstama arī ar Eiropā platāko 
ūdenskritumu Ventas Rumbu. Pēc pilsētas apmeklējuma šķita, ka 
Kuldīga ir neliela, ļoti mierīga, sena un noslēpumaina pilsēta. 
Riežupes smilšu alās grupai tika piedāvāts apskatīt 460 metrus 
pazemes ejas, kuras veido labirintus. Kā stāstīja ekskursijas vadītā-
ja, viss alu labirints ir cilvēku roku darbs. Alās valda nemainīga gai-
sa temperatūra - +8 grādi visu gadu. Alās ir ierīkotas trīs zāles – 
mīlestības, ticības un cerību. Izejot no alām tas apmeklētāji jūtas 
enerģijas pilni, ar cerību, mīlestību sirdī un ticību sev! Ekskursijas 
nobeigumā bija iespēja atvēsinaties un atpūsties pie mūsu pašu 
Baltijas jūras.  
Dažādu braucienu un ekskursiju rīkošana pagastā jau ir tradīcija, arī 
turpmāk tie tiks organizēti un visiem interesentiem būs iespēja ap-
skatīt mūsu dzimto zemi - Latviju! 

Ekskursija uz Kurzemi 
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OzO  jauniešu ziņas 

Šī gada 9.jūnijā notika pēdējās projekta aktivitātes 

un izvērtēšanas pasākums NVO projektam “Jaunietis. 

Rīcība. Dialogs”, kas tika aizsākts jau šī gada 

15.februārī.  

Projekta ietvaros Ozolaines un citu Rēzeknes novada 

pagastu jaunieši piedalījās interaktīvā seminārā–

diskusijā „Starpkultūru dialogs”, centās „Ieraudzīt 

dažādību objektīvā” un apguva dažādas jaunas iema-

ņas un papildināja savas zināšanas video, foto un 

datorapmācībās, filmēja un paši izstrādāja video 

“Reiz divas kultūras satikās…”, kā arī piedalījās velo-

braucienā-ekspedīcijā “Iepazīsti savu kaimiņu” un 

darīja daudz ko citu.  

Jauniešus apmācīja un ar savu pieredzi dažādās jo-

mās dalījās lektori Māris Justs, Eduards Medvedevs, 

Oskars Orlovs un Iveta Balčūne. Aktivitāšu laikā jaun-

ieši ne vien iepazina viens otru, bet arī kopā pētīja 

dažādas kultūru īpatnības un mācījās pieņemt atšķirī-

go. Ekspedīcijas laikā jaunieši sarunās ar latviešiem, 

krieviem un baltkrieviem uzzināja to, ka cilvēki savā 

starpā dzīvo draudzīgi, nedalot kaimiņus un draugus 

pēc tautībām. 

Projektam izskanot jāsaka paldies ikvienam, kas pie-

dalījās projektā kā dalībnieks, aktivitātes vadītājs vai 

atbalstītājs! Paldies Ozolmuižas, Sakstagala, Dricānu, 

Audriņu, Maltas un Verēmu pagastu jauniešiem un 

jaunatnes darbiniekiem! Paldies biedrībai “Kukuži”, 

kas parūpējās, lai visiem veloekspedīcijas dalībnie-

kiem būtu velosipēdi. 

Paldies par atbalstu Dienvidlatgales NVO atbalsta 

centram, Kultūras Ministrijai un portālam kultura.lv! 

 
Turpināsim šajā projektā aizsākto, būsim toleranti un 

iecietīgi pret citiem, rūpēsimies par sevi un pārējiem! 

Būsim draudzīgi un nebaidīsimies no atšķirībām mū-

su kultūrās, jo neskatoties ne uz ko, mūs visus taču 

vieno tik daudz!                                         

 Leila Rasima  

N O S L Ē D Z I E S  N V O  P R O J E K T S  

“ J A U N I E T I S .  R Ī C Ī B A .  D I A L O G S . ”  

19. jūnijā Ozolaines pagasta Bekšos jau piekto gadu pēc kārtas notika 
Rēzeknes novada Jaunatnes diena. Viens no tās pasākumiem bija 
“OzOlimpiskās spēles”, kurās piedalījās 12 Rēzeknes novada pa-
gastu komandas, savstarpēji sacenšoties dažāda veida netradicionā-

lās komandu un individuālajās disciplīnās, tādās kā blekbols, trīskāj-
bols, pleznings, tāldžampings un bumbaļuka. Par OzOlimpisko spēļu 
uzvarētājiem kopvērtējumā kļuva Feimaņu jauniešu komanda (otro 
gadu pēc kārtas), aiz sevis atstājot Silmalas jauniešu un Maltas jaunie-

šu komandas. Par OzOlimpisko spēļu absolūtajiem uzvarētājiem indivi-
duālajās disciplīnās un titula „Ozolimpietis 2015” un „OzOlimpiete 
2015” kļuva Edgars Laizāns un Olita Kuksa. 
Paralēli sporta spēlēm, jauniešiem bija iespēja darboties arī radošajās 
darbnīcās, kur katrs jaunietis varēja sev izveidot jaunatnes dienas 
brilles vai citu simboliku OzOlimpisko spēļu fotostūra bildēm. 
Pēc sporta spēlēm tradicionāli notika bulciņu ēšanas un kvasa dzerša-
nas sacensības, kurās tika noskaidroti „Ozolimpiskie cepumisti” un 
„Ozolimpiskie kvasisti” gan zēnu, gan meiteņu konkurencē, kur labākie 
cepumu ēdāji bija Jānis Utāns un Darja Tihomirova, savukārt, kvasa 
dzērāji Antons Šķirmants un Līga Bistrova. 
Vakara programmā ar dziesmām klātesošos izklaidēja jaunie māksli-
nieki: „Trio EKS”, „You shall not pass”, „Vieta jūsu reklāmai” un „Šudin 
5cūs”, pēc tam muzikālā stafete tika nodota DJ Juris Vucāns. 

Jānis Šaudiņš 
Rēzeknes novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālists 

Rēzeknes novada Jaunatnes diena 
 Ozolaines pagasta Bekšos 
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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  
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SEKO LĪDZI: 

draugiem.lv/ozolaine   

facebook.com/ozolainespagasts 

twitter.com/ozolaine 

N O R I T Ē J A  „ B A Z N Ī C U  N A K T S  2 0 1 5 ”  

K A M P I Š Ķ U  V E C T I C Ī B N I E K U  L Ū G Š A N A S  N A M Ā  

2015. gada 

5. jūnijā  pir-

m o re i z i  

K a m p i š ķ u 

vecticībnieku 

lūgšanas na-

mā notika 

p a s ā k u m s 

“ B a n z ī c u 

nakts”.   

Šīs pasākums 

deva iespēju 

uzzināt vairāk 

informācijas par Kampišku lugšanas 

namu. Es jau ilgu laiku apmeklēju 

Kampišķu vecticībnieku lūgšanas na-

mā dievkalpojumus kopā ar savu vec-

tēvu Filipu Kurmeļovu. Līdz ar to, arī 

šo organizēto pasākumu nolēmām 

apmeklēt un atbalstīt. 

Pasākums sākās ar baznīcas zvanu 

skaņām, pēc kā sekoja Margaritas 

Andrejevas stāstījums par lūgšanas 

nama vēsturi, tad notika dievkalpo-

jums un noslēgumā bija piedāvāts 

mielasts. Šīs pasākums ļāva klāteso-

šiem vairāk uzzināt, vai kādam atgādi-

nāt par vecticībnieku lūgšanas nama 

tradīcijām, vēsturi – kādi garīgie tēvi 

vadīja dievkalpojumus un to, ka agrāk 

iedzīvotāju dzīvē lūgšanas namam bija 

liela nozīme. Šajā lūgšanas namā noti-

ka iedzīvotāju svarīgākie notikumi – 

laulības, bērnu kristības u.c., bija ie-

spēja iepazīties ar veidlapām, kuras 

tika aizpildītas. Interesanti bija uzzināt 

to, ja cilvēks pārceļas dzīvot uz citu 

dzīvesvietu un vēlas apmeklēt citu 

vecticībnieku lūgšanas namu, viņam 

no iepriekšējā vecticībnieku lūgšanas 

nama vajadzēja izņemt izziņu, kura 

apliecināja, ka persona ir apmeklējusi 

konkrētu lūgšanas namu. 

Visvairāk apbrīnoja informācija par 

lūgšanas namā apmeklētību iepriek-

šējos gados un sarūgtināja tas, ka 

mūsdienās šī lūgšanas nama apmek-

lētība ir maza. Gribētos, lai cilvēki bū-

tu aktivāki un vairāk apmeklētu Kam-

pišķu vecticībnieku lūgšanas namu 

gan ikdienā, gan svētku reizēs.  

Patīkami bija redzēt, ka uz šo 

„Baznīcu nakts 2015” pasākumu bija 

atnākuši gan bērni, gan pagasta pār-

valdnieks. Gribu pateikt paldies vis-

iem, kas piedalījās šī pasākuma orga-

nizēšana, jo varēja just, ka lūgšanas 

nama pārstāvi ar prieku sagaidīja ap-

meklētājus.  

Jekaterina Bondarenko 

GRIBĒTOS, LAI CILVĒKI BŪTU AKTIVĀKI UN VAIRĀK APMEKLĒTU KAMPIŠĶU  VECTI-

CĪBNIEKU LŪGŠANAS NAMU GAN IKDIENĀ, GAN SVĒTKU REIZĒS.  

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

