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No š.g. 24.augusta 

līdz 30.augustam, kā 

arī no 7.septembra 

līdz 13.septembrim 

Ozolaines pagasta 

pārvaldes vadītājs 

atradīsies atvaļināju-

mā. Atvaļinājuma laikā 

viņu aizvietos Maltas 

vidusskolas struktūr-

vienības Liepu pamat-

skolas vadītāja Gaļina 

Bogdanova. 

Ar mērķi noskaidrot, 

vai izglītības iestādes 

gatavas jaunajām 

mācību gadam, 

20.augustā notiks 

Maltas vidusskolas 

struktūrvienības Liepu 

pamatskolas un Ozo-

laines Pirmsskolas 

izglītības iestādes 

“Jāņtārpiņš” pieņem-

šana.  

IZDEVUMS JAUNAJĀ IZSKATĀ IZNĀK REIZI MĒNESĪ NO 2014.GADA MAIJA 

Š.g. 11.augustā Ozo-

laines pagasts Soci-

ālajā mājā uzņems 

svētceļņiekus, kuri 

katru gadu mēro garo 

ceļu kājām  no Viļa-

kas, lai godinātu un 

lūgtos Vissvētākajāi 

Jaunavas Marijas 

svētbildei Aglonā. 

 

     Ar šī gada jūlija mēnesi Ozolaines pa-

gasta parvalde uzsāk Valsts Kutūrkapitāla 

fonda atbalstītā pojekta “Folklorys ško-

la” (Nr.2015-2-TRK042) realizāciju. Projek-

tā paveicamais: Izzināt un apkopot Ozolai-

nes pagasta ģimeņu tradīcijas; organizēt 

Ozolaines pagasta iedzīvotājiem Folkloras 

skolu (lekcijas, diskusijas un praktiskas 

darbnīcas) tradīciju kontekstā; sagatavot 

foto izstādi „Dzimtas stāsti bildēs”. Caur 

projektu vēlamies veicināt dažādu paau-

džu sapratni un sadarbību, virzītu kopīgu 

mērķu sasniegšanai tradīciju izzināšanā 

un apgūšanā. 

     Aicinām visus iedzīvotājus aktīvi iesais-

tīties projektā, tādā veidā apliecinot ikvie-

na cieņu saviem senčiem, neatkarīgi no 

tautības un ticības savas ģimenes tradīci-

jām un vietai kurā dzīvojam. 

     Ģimenēs apkopotos materiālus lūdzam 

iesniegt rakstiskā veidā, ietverot stāstus 

par dzimtas vēsturi; dzimtas ietvaros lieto-

tām tautas medicīnas receptēm 

(piemēram: zuoļu čaji u.t.t.); dzimtā atdzītu 

un iecienītu tradicionālo ēdiena recepti 

(piemēram: ryuguļs, jobiki, cukerka, uļbiki, 

kalduni u.t.t.); dzimtā no paaudzes paau-

dzē lietotām parunām, teicieniem vai iztei-

cieniem (piemēram: “troks vai nu Rogov-

kis” vai “taids kai bīzpīna pedeļs” u.t.t.), 

dziedātām tautas dziesmām, spēlētām 

spēlēm u.t.t.                   Turpinājums 2.lpp. 

P Ē T Ī S  Ģ I M E Ņ U  T R A D Ī C I J A S   

O Z O L A I N Ē  

     O z o l a i n e s 

pagasta pārval-

de š.g. 15.augustā pagasta iedzīvotājiem no-

drošina bezmaksas braucienu uz Aglonas 

Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uz-

ņemšanas svētkiem.  

Tie, kuri vēlās piedalīties braucienā, lūdzam 

pieteikties pie pagasta lietvedes līdz 

13.augustam zvanot pa tālruni 64640171. 

Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki Aglonā 

Š.g. 3.septembrī plkst. 

14.30 Ozolaines pa-

gasta pārvaldes telpās 

notiks kārtējā iedzīvo-

tāju konsultatīvās pa-

domes sanāksme. 

Visus maksājumus, 

kurus veicat Ozolaines 

pagasta kasē, varat 

veikt internetbankā. 
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Turpinājums. Sākums 1.lpp. 

 

Projekta ietvaros paredzētās lekcijas un praktiskās nodar-

bības sāksies ar septembri. Iedzīvotājiem tiks dota iespēja 

noklausīties lekcijas par folkloras tradīcijām Latgalē - Apju-

mībām, Miķeļiem, Mārtiņiem, Ziemassvētkiem; tiks piedā-

vātas praktiskās nodarbības masku izgatavošanā un tradi-

cionālo ēdienu gatavošanā. 

Projekta ietvaros esam iecerējuši arī sagatavot foto izstādi 

„Dzimtas stāsti bildēs”. Tāpēc aicinām apzināt savus dzim-

tas arhīvus un iesniegt 2 līdz 5 fotogrāfijas ar senču un 

ģimenes attēliem. Iesniegtie fotomateriāli tiks pārfotogra-

fēti, izgatavoti lielākā formāta un iekļauti fotoizstādē. 

Visi iesniegtie materiāli pēc projekta noslēguma tiks ie-

sniegti Liepu pamatskolas muzejam un Rēzeknes augst-

skolai saglabāšanai un izmantošanai mācību procesā. 

Jau iepriekš pateicamies par līdzdalību. Ja mēs to neizdarī-

sim tagad, tad daudz kas no mums būtiski aizies nebūtī-

bā. Lūgums iesūtīt materālus uz e pastu ozolaine@info.lv, 

vai iesniegt personiski Ozolaines pagasta pārvaldē. 

                                         

  Interesēties pa tālruni 29473700 

Projekta vadītāja I.Drele 

P Ē T Ī S  Ģ I M E Ņ U  T R A D Ī C I J A S   

O Z O L A I N E S  P A G A S T Ā  

     Pēc iedzīvotāju lūguma un drošības 

apsvērumu dēļ, Ozolaines pagasta Bek-

šu ciemā uz Līvānu māju ceļa ir uzstādī-

ta jauna ceļazīme – nelīdzens ceļš 

(Nr.113) un ierīkoti ātrumvaļni (jeb guļo-

šie ceļu policisti), kur no SIA „Signum” 

tika iegādāti materiāli un uzstādīts pašu 

spēkiem. 

     Ceļa zīmes un ātrumvaļni apmaksāti 

no Ozolaines pagasta ceļa fonda, kas 

izmaksāja 736,07 EUR. 

U Z S T Ā D Ī T I  Ā T R U M V A Ļ N I  

     Ozolaines pagasta pārvalde, sadarbībā ar SIA KEM pārstāvjiem 

2015.gada 20.augustā plkst. 16:00 Rēzeknes novada pašvaldības 

Lielajā zālē (Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 95A) rīko Dzirskteles ielas, 

(c.Pleikšņi, Ozolaines pagasts) tehniskā projekta prezentāciju. 

    Aicinām pagasta iedzīvotājus un citus interesentus piedalīties 

tehniskā projekta prezentācijas pasākumā.  

P A Z I Ņ O J U M S  

 

N o t i k s  D z i r k s t e l e s  i e l a s   

t e h n i s k ā  p r o j e k t a  p r e z e n t ā c i j a  

     Ozolaines pagasta Robežu ielā 13 c.Pleikšņi no 

pavasara līdz jūlija beigām tika veikts elektrotīkla 

pieslēgums par summu 917.35 EUR un jaunierīkots 

ielas apgaismojums, kur ierīkošanas darbus veica 

SIA „Latgales elektromontāža”, par summu, kas 

sastāda 4888.60 EUR.  

     Apgaismojumu iedarbina automātiskā sistēma. 

U Z S T Ā D Ī T S  A P G A I S M O J U M S  

P L E I K Š Ņ U  C I E M A ,  

R O B E Ž U  I E L Ā  

mailto:ozolaine@info.lv
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Aizritēja Bērnības svētki 

CITAS ZIŅAS 

     2015.gada 13.augustā aprīt seši mēneši, 

kā darbojas interešu pulciņš senioriem. Aktī-

vie pulciņa dalībnieki nodarbojas ar sev tīka-

mu nodarbi. Pateicoties A.Šļahtovičai, 

K.Šabanovai, F.Gleizdai uzsākam adīt čības, 

šalles, lakatus, iepazināmies ar stikla trauku 

apgleznošanu. Ar N.Kairišu no auduma uzsā-

kam adīt dažādus grīda paklājus. Kur ir roku 

darbs tur ir dziesma, humors, tur ir atceras 

stāsti par dzīvi, ir iespēja savā starpā sazinā-

ties, biedroties un piedalīties notikumos reāla-

jā dzīvē. Paldies viņiem par mācīt prieku. 

     Mūsu pulciņu aktivitātes iesaistījās pensi-

onāre Hionija Žurova, kura ilgus gadus nostrā-

dāja Liepu pamatskolā par pavāri. „Mūsu mīļa 

pavāre, tante Hina”, tā atsaucās bijušie Liepu pamatsko-

las absolventi. Bet šo „mīļo pavāri” dzīve nelutināja, ve-

cumdienās viņa palika vientuļa, paglabāja vīru un dēlu. 

Ielūkojot tai acīs, var redzēt skumjas, sāpes un vientulības 

pārpilnību, bet ar smaidu viņa saka: „Kad man grūti un 

skumīgi, es uzdziedu”. 

4.augustā plkst.14:00 notika tikšanās ar Liepu pamatsko-

las skolotāju Ludmilu Vinogradovu. Tikšanās laikā pārrunā-

jām un iepazīnāmies ar „līnijdejām”, tāpat satikāmies ar 

Ozolaines pagasta bibliotekāri Antoninu Dzeni kura iepa-

zīstināja ar aktuālo bibliotēkā, izstāstīja par jaunākām grā-

matām. 

Cienījamie seniori, esat mīļi gaidīti mūsu senjoru interešu 

pulciņā. Nāciet - darbosimies kopā. 

Ar cieņu, 

senioru interešu pulciņa vadītāja A.Tarakanova 

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  

Ozolaines pagasta bibliotēkas darba plāns 2015.gada augustā 

     Rēzeknes novada dienā, 18. jūlijā, Anču-

pānu ielejā notika vēl nebijis pasākums – 

Rēzeknes novada spēkavīru sacensības 

“Novada stiprākais lauku vīrs”, kur par stip-

rākā vīra titulu dažādās disciplīnās sacentās 

arī Ozolaines pagasta spēkavīrs—Andrejs 

Guļbinskis. Sacensību rezultātā, starp devi-

ņiem pagastiem, Andrejs ieņēmis godalgoto 

viducīti-piekto vietu. Apsveicam viņu un pa-

teicamies par dalību šajā konkursā. 

     Spēka vīra titula ieguvējs Edgars Rat-

nieks (no Verēmu pagasta) pastāstīja, ka 

līdztekus darbam savā profesijā, viņš ikdie-

nā nopietni trenējas un piedalās sporta sa-

censībās, tāpēc sacensību disciplīnas ne-

esot likušās grūtas un panākumi nepār-

steidz.  

Rēzeknes novada dienā spēkojās novada stiprākie vīri, arī no Ozolaines pagasta 

Datums Pasākuma nosaukums 

04.08.-12.08.2015. Literatūras izstāde: ,,Gijam de Mopasānam- 165” 

04.08.2015., plkst.14.30 ,,Jaunākās preses apskats” 

13.08.-20.08.2015. Literatūras izstāde : ,,Aleksandram Grīnam – 120” 

20.08.-26.08.2015. Literatūras izstāde,, Rejam Bredberijam - 95 » 

24.08.- 02.09.2015. Literatūras izstāde : ,,1.septembris –Zinību diena» 
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PII “JĀŅTĀRPIŅŠ” AKTUALITĀTES 

     Jau ar 3. augustu bērnudārzu atkal piepilda bēr-

nu čalas. Kaut arī daļa skolotāju vēl ir atvaļināju-

ma, dežūrgrupa ir atsākusi darbu. Vasaras periodā 

ir notikušas pārmaiņas iestādes teritorijā. Ir atjau-

notas puķudobes, piestādīti jauni košumkrūmi. 

Pašlaik ir sākušies priekšdarbi bērnu sporta lauku-

ma izklāšanai ar gumijas segumu. Paralēli tam tiek 

komplektētas grupas jaunajam mācību gadam, 

tādēļ aicinu visus, kuriem ir nepieciešamība iekār-

tot bērnus bērnudārzā pasteigties nokārtot formali-

tātes. 

Ozolaines PII "JĀŅTĀRPIŅŠ" 

Vadītāja Valentīna Mališeva 

Tālr.: +371 64640441  

mob.+371 28635261 

valentina.maliseva@saskarsme.lv  

     No šā gada 1. augusta stājušies spēkā Ministru kabine-

ta 14.07.2015. noteikumi Nr.391 „Noteikumi par valsts 

nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģis-

tra”, kur paredzētas vairākas izmaiņas un paplašināts at-

vieglojumu loks. 

     Turpmāk izziņas saņemšana par vienas personas dzī-

vesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju 

par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, dekla-

rēto, reģistrēto vai personas norādīto dzīvesvietu vai par 

aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto, re-

ģistrēto vai norādīto dzīvesvietu, maksās 2,50 euro.  

     Ir paplašināts personu loks, kam valsts nodevas apmē-

ru samazina par 50 procentiem. Pamatojoties uz noteiku-

mu 3.punktu, iestāde valsts nodevas apmēru samazina 

par 50%, ja noteikto informāciju pieprasa: 

 politiski represētā persona; 

 nacionālās pretošanās kustības dalībnieks /iepriekš 

nebija/; 

 persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās 

personas laulātajam ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 

gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti 

bērni) /iepriekš nebija/; 

aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā eso-

šo personu. 

     No valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas šādas perso-

nas: 

 persona ar invaliditāti; 

 Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidē-

šanas dalībnieks; 

 persona, kura sasniegusi LR vecuma pensijas piešķir-

šanai noteikto vecumu; 

 persona, kurai LR piešķirta vecuma pensija; 

 trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcī-

ga persona. 

     Precizēta norma par atbrīvojumu no valsts nodevas 

pensionāriem, nosakot, ka no valsts nodevas ir atbrīvotas 

personas, kuras ir sasniegušas LR vecuma pensijas pie-

šķiršanai noteikto vecumu un personas, kurām LR piešķir-

ta vecuma pensija. 

     No jaunajiem noteikumiem izņemts punkts par to, ka 

no valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas personas, kurām 

dokuments zudis no personas gribas neatkarīgu iemeslu 

dēļ – nelaimes gadījumā vai prettiesiskas rīcības rezultātā. 

Precizēta norma, kas nosaka, kā persona apliecina savu 

piederību attiecīgajam statusam, lai saņemtu atvieglojumu 

vai atbrīvojumu no valsts nodevas maksāšanas. Personai 

pienākums uzrādīt attiecīgu statusu apliecinošu dokumen-

tu ir tikai tad, ja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 

vai LR diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārval-

stīs, vai pašvaldības vai tās izveidotas iestādes rīcībā nav 

ziņu par personas piederību attiecīgajam statusam. Ja 

pieņemts lēmums par atteikumu izsniegt personai infor-

māciju no reģistra, samaksāto valsts nodevu neatmaksā.  

                                              

Avots: www.rezekne.lv 

      

     Atgādinām, ka deklarēt dzīvesvietu un/vai saņemt izzi-

ņu par dzīvesvietas deklarēto adresi var Ozolaines pagasta 

pārvaldē darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.30, pusdienu 

pārtraukums no 12.00 līdz 12.30. 

     Tāpat, deklarēt savu dzīves vietu var portālā 

www.latvia.lv, sadaļā E-pakalpojumi, tad Dzīvesvietas dek-

larācijas iesniegšana.  

    

Turpmāk izziņas par dzīvesvietas  

deklarēto adresi maksās mazāk  

mailto:valentina.maliseva@saskarsme.lv
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LIEPU PAMATSKOLAS AKTUALITĀTES 

     2015.gada 21.maijā skolēni, ornitologa Andra Avo-

tiņa vadībā, veica putnu novērošanu un atpazīšanu 

Laizānu parka teritorijā. Šis datums tika izvēlēts saka-

rā ar to, ka putnu novērošanai (vismaz minimālā putnu 

saraksta veidošanas kontekstā) bija nepieciešami labi 

laika apstākļi - sezonai tipiska temperatūra, bez no-

krišņiem ar vēja ātrumu līdz 6 m/s. Nodarbībās bija 

iesaistīti 4., 5. un 8. klases skolēni. Ornitologs piedā-

vāja bērniem iespēju novērot putnus binoklī, kā arī ar 

teleskopa palīdzību, un paskaidroja, ka dažas putnu 

sugas mēs varam dzirdēt, bet nevaram redzēt. Dažu 

putnu sugu klātbūtni mēs varam noskaidrot pēc viņu 

„pēdām”. Jūnijā, āra nodarbību laikā tika sagatavots putnu 

sugu saraksts, ņemot vērā konstatēto putnu ārējā izskata 

aprakstus. Kopā ar bērniem meklējām atbilstošo putnu 

attēlus, bet pagaidām interneta resursos nav atrasti visu 

putnu izskati.  

     Šī gada maija mēnesī kvalificētas bioloģes Annas Meža-

kas vadībā, skolēni uz atšķirīgiem substrātiem (koki, aug-

sne, mākslīgas izcelsmes substrāti) bija noteikuši izplatītā-

kās ķērpju, sūnu sugas Laizānu parka teritorijā. 6. un 7. 

klases skolēni piedalījās interaktīvās nodarbībās par izpla-

tītākajām ķērpju un sūnu sugām, kā arī uzklausīja nelielu 

stāstījumu par tiem. Izmantojot lupas un mikroskopus sko-

lēni iemācījās atšķirt vienu sugu no otras.  

     Katram bērnam bija iespēja atrast skolas parkā 

dažādas ķērpju un sūnu sugas, kā arī izveidot savu 

kolekciju. Ar Annas Mežakas palīdzību viņi noskaidro-

ja sugas nosaukumus. Sugu skaits katra bērna kolek-

cijā ir dažāds. Skolēni saprata, ka jābūt ļoti uzmanī-

giem un pacietīgiem, lai atrastu tik daudz dažādu 

ķērpju un sūnu sugu, cik to atrada bioloģe Anna Me-

žaka.  

     Jūnija mēnesī mēs ar bērniem noformējām no vi-

sām savāktajām kolekcijām vienu ķērpju un sūnu 

kolekciju ar pareiziem nosaukumiem, norādot tā au-

tora uzvārdu, kurš atradis šo eksemplāru. 

     Vasaras brīvlaikā lozēšanas kārtā bērniem tika 

dots uzdevums – atrast un nofotografēt Laizānu par-

ka teritorijā, kā arī uzzīmēt, vienu ķērpju un sūnu su-

gu.  

6.klases skolēni salasīja lapas no lapu kokiem, kuri 

aug Laizānu parka teritorijā un izveidoja atbilstošu 

herbāriju. 

     Pavasara laikā (maija mēnesī) bērni izmēģināja sevi 

fotogrāfu lomā un fotografēja kokus, kuri aug Laizānu par-

kā. 

Sagatavoja un fotografēja 

skolotāja Nadežda Savicka 

L I E P U  P A M A T S K O L Ā  T I E K  R E A L I Z Ē T S  P R O J E K T S  „ D A B A S  P I E M I N E K Ļ A  

„ L A I Z Ā N U  P A R K S ”  V I D E S  U N  D A B A S  R E S U R S U  I Z P Ē T E „  

Ir augusts un stār-

ķi sāk gatavoties 

tālajam ceļam uz siltākām vietām. Vasara steidzas vēja 

spārniem, nesdama līdzi gan saulainākas, gan vēsākas 

un lietainākās dienas. Vēl sauc un aicina mežs ar melleņu 

puduriem un aveņu brikšņiem, ar pirmajām sviestabeci-

ņām un gailenēm, vēl joprojām vasara. 

     Vēl mazliet un Liepu pamatskolas bērni sāks gatavo-

ties jaunajam darba cēlienam.   Arī šogad 1. septembrī 

skola vērs durvis un mīļi aicinās savus bērnus sēsties 

skolas solā un uzsākt nebeidzamo ceļu zinību virsotnēs. 

Šajā dienā mūsu skolā ir aicināti visi- gan skolēnu  vecāki, 

vecvecāki, draugi, radi, lai svinīgā pasakumā atzīmētu 

Zinību dienu un kopā ar pirmo zvanu jaunajā macību ga-

dā iesāktu pirmo stundu. Pimā skolas diena pārsteigs 

visus klātesošos ar sakārtotu un atjaunotu Laizānu parka 

teritoriju blakus skolai, kura atklāšana plānota Zinību 

dienas ietvaros. Ozolaines pagasta pārvalde vasaras laikā 

realizē projektu par parka teritorijas sakārtošanu, trīs 

dīķu iztīrīšanu, celinu atjaunošanu un jauno izveidošanu, 

āra klašu ierīkošanu, tiltiņu izbūvi un parka estētiskā kop-

skata atjaunošanu. Liepu pamatskolai tiks atgriezta 9,4 

ha liela parka zaļā zona āra pasākumu un mācību proce-

sa organizēšanai, atpūtai un sportam. 

     Taču vēl ir augusts. Smeļaties spēku, norūdieties,  aktī-

vi atpūtieties gan ezermalā, gan sporta laukumā, gan ģi-

menes dārziņā, bet neaizmirstiet, 1. septembris jau nav 

aiz kalniem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1. septembris jau nav aiz kalniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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OzO  jauniešu ziņas 

     No 2. – 4. jūlijam Ozolaines un citu 

Rēzeknes novada pagastu jaunieši pie-

dalījās neformālajās apmācībās 

“SURVIVAL MODE ozON: KĀ IZDĪ-

VOT SAVVAĻĀ BEZ INTERNETA?”, 

kurās jaunieši varēja pārbaudīt savas 

“izdzīvošanas bez interneta” prasmes. 

Daudzi pārgājienā devas bez mobilajiem 

telefoniem un visi jaunieši pārgājiena 

laikā veiksmīgi spēja izdzīvot bez inter-

neta. Par pārgājiena galamērķi tika izvē-

lēts Rāznas ezers, kas kombinācijā ar 

milzu pilnmēnesi un sārti rozā debesīm 

paliks pārgājiena dalībnieku atmiņās uz 

ilgu laiku.  Nesot smagas mugursomas, 

kopumā tika pievarēta 30 km distance. 

Nakšņošana notika teltīs, Rāznas ezera 

krastā, ēdienu gatavojām uz ugunskura, 

pašu spēkiem. Par spīti ļoti karstajam 

laikam, noberztajām tulznām un dažāda 

veida pārbaudījumiem, ir daudz skaistu 

atmiņu par kopā piedzīvotajiem piedzī-

vojumiem.  

     Pārgājiena dalībnieki mācēja sastrā-

dāties un sadraudzēties, netrūka stipru 

un brašu puišu un izturīgu, čaklu meite-

ņu, kas kopā veidoja lielisku komandu. 

Vakaros pietika enerģijas sporta aktivi-

tātēm un neskaitāmām peldēm Rāznas 

ezerā.  Kā pozitīvs rezultāts apmācībām 

– jauniešiem radās motivācija vairāk 

laika veltīt aktīvajai atpūtai, kopā ar 

draugiem dodoties nevien pārgājienos, 

bet arī velobraucienos un laivu braucie-

nos, iespējams arī ārpus Latvijas robe-

žām. Ideju bija daudz un labas, un jācer, 

ka daļa no tām tiks realizēta dzīvē! Līdz 

nākošajam kopīgajam piedzīvojumam 

un nākošajam pārgājienam 2016.gadā, 

jo lietas, kas izdodas ir jāpārvērš par 

tradīciju!  

Videomateriāls ieskatam apmācībās: 

http://www.lrtv.lv/zinas/jauniesi-megina

-izdzivot-bez-interneta-2612 (LRT si-

žets). 

      

Apmācības notika pateicoties Rēzeknes 

novada domes atbalstam, Jauniešu no-

metņu un neformālo apmācību projektu 

konkursa ietvaros. Paldies biedrībai 

“Kukuži” par teltīm un guļammaisiem!  

OzO pierāda, ka ir iespējams IZDZĪVOT SAVVAĻĀ BEZ INTERNETA 

OzO atpūtās “SUMMER SO-

UND KANTINIEKOS”  

jauniešu diskotēkā  
      

     16.jūlijā OzO jaunieši devas uz Sak-

stagala pagasta Kantiniekiem, kur kopā 

ar citiem Rēzeknes novada jauniešiem 

pavadīja vakaru neformālā gaisotnē sa-

draudzības diskotēkā.  

     Brīvā laika pavadīšanas centrā, 

Bekšos no otrā stāva uz pirmo ir 

pārcēlusies pagasta Trenažieru 

zāle. Jaunieši pašu spekiem veido 

jauno iekārtojumu un izvietojumu. 

Drīzumā, projektu rezultātā, tiks 

iegādātas hanteles (20.kg.) hante-

les (30.kg.) un eliptiskais trenažie-

ris.  

Aicinām vi-

sus sportot 

g r i b ē t ā j u s 

a p m e k l ē t  

t r e n a ž i e r u 

zāli. 

TRENAŽIERU ZĀLEI  

CITAS TELPAS 

http://www.lrtv.lv/zinas/jauniesi-megina-izdzivot-bez-interneta-2612
http://www.lrtv.lv/zinas/jauniesi-megina-izdzivot-bez-interneta-2612
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OzO  jauniešu ziņas 

     30.-31. jūlijā Gaigalavas JC „Enjoy” aktīvisti aicināja 

pie sevis jauniešus vecumā no 16 līdz 25 gadiem un 

piedāvāja piedalīties iniciatīvu projektā „Lauzīsim barje-

ras!”, kurš norisinājās pie Lubāna ezera, ŪTC „Bāka”. 

     Iniciatīvu projekta mērķis: rosināt jauniešus atrau-

ties no mūsdienu tehnoloģijām, savas ierastās vides un 

saviem, kā arī sabiedrībā valdošiem stereotipiem, mu-

dinot iepazīt citus jauniešus, citus pagastus, citus brīvā 

laika pavadīšanas centrus un ieraudzīt sev apkārt ie-

spēju pilnu pasauli. 

     Projekta laikā jaunieši piedalījās dažādās aktivitātēs 

-  gan sadraudzības veicināšanas spēlēs, , gan interak-

tīvām nodarbībās (diskusijas, debates), gan sportiskās 

aktivitātēs (ŪTC „Bāka” pieejamā āra sporta inventāra 

izmantojums), gan komandu (ne tikai radošas, bet arī 

pieredzes nesošas), gan arī individuālās (savu „slēpto” 

talantu rādīšanā un ideju paušanā), sekmējot savstar-

pējo komunikāciju starp Rēzeknes novada jauniešiem 

un to iniciatīvu centriem. Jauniešiem tika nodrošināta 

ēdināšana un nakšņošana ŪTC “Bāka”.  

IESPĒJA JAUNIEŠIEM PIEDALĪ-

TIES VASARAS NOMETNĒS!  

Neformālās apmācības Adamovā 

 
Jau trešo gadu biedrība „Kukuži” orga-

nizē 4 dienu neformālās jauniešu apmā-

cības „Latgolys bārni”. Šogad tās notiks 

Verēmu pagasta Adamovas internātpa-

taskolā. Apmācības paredzētas 17 Rē-

zeknes novada jaunieši  vecumā no 15 - 

18 gadiem un tās tiks orientētas uz tūris-

mu kā uzņēmējdarbības veida  attīstību 

Rēzeknes novadā. Apmācību ietvaros 

jauniešiem tiks organizēta ekskursija, 

kurā ietverti dažādi tūrisma paveidi Rē-

zeknes novadā. Apmācību vadītājs Jānis 

Jurčenko, koordinatore Ingūna Semule. 

Jauniešiem ir jāpiedalās visās apmācību 

dienās. Līdzi jāņem gultas veļa vai gu-

ļammaiss, un vecāku rakstiska atļauja 

par dalību apmācībās (jauniešiem līdz 

18 gadiem). 

Vieta un laiks: Apmācības norisināsies 

no 17.08.2015. (ierašanās 10:00-12:00) - 

20.08.2015. (došanās mājup 11:00) Rē-

zeknes novada Adamovas internātpa-

matskolā. Pieteikšanās: līdz 

14.augustam - 26328442 (Leila), lei-

la.rasima@gmail.com vai biedribakuku-

zi@gmail.com. Dalībniekiem tiks pazi-

ņots par uzņemšanu apmācībās elektro-

niski. 

Apmācības atbalsta: 

     7.augustā  12:00 Rēzeknes novada 
Feimaņos notiks foto orientēšanās sa-
censības “OSŌS ACS” (ASĀS ACIS), kā 
arī volejbola turnīrs. Laipni aicinām OzO 
komandai pievienoties jaunus aktīvus un 
sportot gribošus jauniešus. Fiziskajai 
sagatavotībai nav izšķiroša nozīme, aici-
nāts ikviens gribētājs! :) Pēc sacensībām 
– JAUNIEŠU DISKOTĒKA.  
     Saziņai: Leila 26328442   

     18. - 21.augustā Rovgokā notiks 

jauniešu neformālās apmācības “Sev 

i sovai sātai”. Apmācības paredzētas 

jauniešiem vecumā no 16 - 20 gadiem. Apmācību programmā - 

aktīvā atpūta, mini pārgājiens, radošās darbnīcas, praktiskās nodar-

bības saistībā ar jaunatnes uzņēmējdarbību, ēšana, brīvais laiks, 

team building, ice breaking, filmas un protams labs garastāvoklis! 

Sīkāka informācija sekos. 

     Vieta un laiks: Apmācības norisināsies no 18.08.2015.-

21.08.2015. Rēzeknes novada Rogovkā 

     Pieteikšanās un jautājumi: līdz 13.augustam - 26328442 

(Leila), leila.rasima@gmail.com .  

                                        Vietu skaits ierobežots! 

Neformālās apmācības Rogovkā 

mailto:leila.rasima@gmail.com
mailto:leila.rasima@gmail.com
mailto:biedribakukuzi@gmail.com
mailto:biedribakukuzi@gmail.com
mailto:leila.rasima@gmail.com
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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 

     Kā jau katru vasaru, arī šogad sportosim un priecāsi-

mies visas dienas garumā Ozolaines pagasta sporta spē-

lēs. Pagājušo gad izmēģinājām spēkus netradicionālos 

sporta veidos, arī ūdenī. Šogad veidosim sporta spēles 

līdzīga garā, organizējot jautrās stafetes ar netradicionā-

liem sporta veidiem. 

     22.augustā no pl. 9.30 uzsāksim reģistrāciju un 

pl. 10.30 dosimies sportot pie Ozolaines pagasta 

ēkas. Komandas viedosim no 4 cilvēkiem (2+2 vīrieši 

un sievietes). Sporta spēļu devīze ''No rokas rokā'' mēr-

ķis— satuvināt pagasta iedzīvotājus un strādājošos mūsu 

pagastā, iepazīt un uzzināt vairāk par sev apkārtējiem, 

padalīties ar pieredzi un sportiskās noskāņās veidot kopī-

gu sporta spēļu sajūtu, lai būtu ko atcerēties līdz nākoša-

jām sporta spēlēm. 

     Aicinām atbalstītājus un komandas kuplā skaitā pieda-

līties tradicionalajos Ozolaines pagasta Sporta svētkos. 

Bērniem darbosies piepūšamās atrakcijas, visas dienas 

garumā jautra mūzika, konkursi, pārsteigumi.  

     Pasākuma noslēgumā apbalvošana un kopējā zupas 

katla tukšošana. Pieliksim punktu vasaras pasākumiem 

un iesāksim jaunu, daudzsološu rudens sezonu. 

     Ar Sporta spēļu nolikumu ir iespējams iepazīties Ozolai-

nes pagasta Tautas namā, vai mājas lapā www.ozolaine.lv. 

2015.gada Ozolaines pagasta Sporta spēlēs — “No rokas rokā”  

Fotomirkli no 2014.gada Ozolaines pagasta Sporta spēlēm “Ūdens mūs spārno” 

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

