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PII Jāņtārpiņš gatavo-

jās Mamiņu dienas 

pasākumam, kurš 

notiks 12. maijā plkst. 

15.30. Bērni cītīgi ga-

tavo dāvanas māmi-

ņām, tiek atkārtotas 

dejas, dziesmas un 

pantiņi. Mīļi gaidām 

visas māmiņas cie-

mos. 

Sveicam māmiņas Mātes dienā Ozolaines pagasta 

pārvalde aicina visus, 

kas nav saņēmuši 

nekustamā īpašuma 

nodokļa (NĪN) paziņo-

jumu, griezties Rēzek-

nes novada pašvaldī-

bā (Atbrīvošanas aleja 

95A, Rēzeknē) pie I. 

Kroičes  (36.kab.), 

tālr. 64607188 vai 

Ozolaines pagasta 

pārvaldē. 

IZDEVUMS JAUNAJĀ IZSKATĀ IZNĀK REIZI MĒNEŠI NO 2014.GADA MAIJA 

Sākās atvaļinājuma 

laiks. No š.g. 11.05. 

līdz 15.06. ieskaitot, 

Ozolaines pagasta 

kasieri atvaļinājuma 

laikā aizvietos pagasta 

lietvede—Liene Larko.  

Ozolaines pagasta 

pārvalde 2015.gada 

vasaras laikā īstenojot 

NVA projektu skolē-

niem spēs piedāvāt 8 

darba vietas. Ja skolē-

nu pieteikumu būs 

vairāk, ievērojot godī-

guma principu, izlozes 

kārtībā noskaidrosim, 

ar ko slēgsim darba 

līgumu. Vairāk infor-

mācijas 6.lpp un 

www.nva.gov.lv  

Ozolaines pagasta pārvalde apsveic 

visas esošās un topošās māmiņas Mā-

miņdienā. Šie svētki ir piepildīti ar dvē-

seles siltumu, jo visi bērni sveic savus 

visdārgākos cilvēkus pasaulē – savas 

māmiņas. Sniedziet saviem bērniem 

siltus apskāvienus, drošības sajūtu, 

mīlestību un pozitīvu enerģiju.  

Visām mamiņām un vecmāmiņām no-

vēlam stipru veselību, saticību un lab-

klajību!  Lai Jums visām sirdī miers un 

sirsnīgi, mīloši bērni!  

                 

            Ozolaines pagasta pārvalde 

 

Mātes diena ir starptautiski svētki par 

godu māmiņām. Šajā dienā apsveiku-

mus saņem māmiņas un grūtnieces. 

Mātes diena dažādās valstīs tiek svinē-

ta atšķirīgos datumos. Latvijā un Igau-

nijā mātes diena tiek svinēta otrajā 

maija svētdienā.  

Cienījamie senjori! 

    Ja negribat savu brīvo laiku pavadīt tikai 

mājās ierastajā ikdienā, tad pievienojaties 

mūsu senjoru pulciņam, kur ir iespēja savā 

starpā sazināties, biedroties, diskutēt, ap-

mainīties ar jaunumiem ar pieredzi, kopīgi 

veidot un dalīties notikumos reālajā dzīvē. 

Neatliekat visu uz vēlāko laiku. Nākat un 

pievienojaties, dalāties ar savām idejām, 

savu pieredzi, savām zināšanām.  

 

A.Tarakanova, 

 senjoru interešu pulciņu vadītāja 

Senjoru interešu pulciņa „Uguntiņa” nodar-

bību plāns 2015.g.maija un jūnija mēnesī: 

 Veselības nostiprināšana – nodarbības 

trenažieru zālē Bekšos. 

 Ekskursijas: 

           - Latgales vēstniecība GORS ; 

           - Austrumlatvijas radošo pakalpoju-

mu centrs „Zeimuļs” 

 Tradiciju kopšana; 

 Atpūtas brīdī sadziedāsim, sadejosim 

(vecas paaudzes mūzika, dziesmas, 

priekšnesumi) u.c. aktivitātes. 

 Aicina Ozolaines pagasta senjoru interešu pulciņš „Uguntiņa” 

http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Sv%C4%93tki&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/M%C4%81te
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Apsveikums&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Apsveikums&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Gr%C5%ABtniece&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Latvija
http://lv.wikipedia.org/wiki/Igaunija
http://lv.wikipedia.org/wiki/Igaunija
http://lv.wikipedia.org/wiki/Maijs
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Informējam, ka no š.g. 27.aprīļa Ozo-

laines pagasta pārvaldē uz zemes jau-

tājumu speciālistes Antoņinas Čistja-

kovas slimības laiku darbā pieņemts 

FEIMAŅU pagasta zemes jautājumu 

speciālists - ARNOLDS TARANDA. 

Turpmāk par zemes jautājumiem sazi-

nāties, lūdzu, ar viņu. Zemes jautāju-

mu speciālista Arnolda Taranda, tālr. 

64644888, mob.t. 29880705 

(Pieņemšanas laiks Ozolaines pagas-

tā: Trešdiena: 8:00 – 16:30; Piekt-

diena: 8:00 – 16:30), zemes jautāju-

mu speciālistes kabinetā. 

A R N O L D S  T A R A N D A —  Z E M E S   

J A U T Ā J U M U  S P E C I Ā L I S T S   

O Z O L A I N E S  P A G A S T A  

Vides sakopšanas un labiekārtošanas 

aktivitātes Lielās Talkas 2015 ietvaros 

25. aprīlī Ozolaines pagasta iedzīvotāji 

aktīvi piedalījās un čakli strādāja. Tika 

sakopta pagasta apkārtne, pagasta 

kapsētas un labiekārtots Ritiņu pa-

galms – uzstādīti jauni soliņi un labie-

kārtotas puķu dobes. Kopumā Ozolai-

nes pagastā tika savākti  vairāk nekā 

11080 kg atkritumu (2014.gadā Ozo-

laines pagastā tika savākti 10580 kg 

atkritumu).  

Šī gada Talkā neiztika bez noderīgiem 

un interesantiem atradumiem - grāvja 

malā Bekšos atrasta nauda un Ritiņu 

ciemā govs galvaskauss.  

Pēc labi padarīta darbiņa visus čaklos 

talkotājus pie pagasta nama gaidīja 

karsta katlā vārtīta zupa un ceptas 

desiņas, kur katrs varēja nākt iestipri-

nāties un pamieloties.  

Ozolaines pagasta Iedzīvotāju konsul-

tatīvā padome šogad vērtēja putnu 

būrīšus, kas piedalījās konkursa 

„Izgatavo putnu būrīti”. Talkas laikā 

tika apbalvoti šī konkursa dalībnieki: 

Andris Dobrecovs, Edvardam Stikuts, 

Daniels Terentjevs, Romāns Blinovs, 

Aigars Kuprijanovs un Andris Dunčs.  

Paldies visiem talkotājiem par aktīvu 

un labi padarītu darbu! Kopā mēs va-

ram paveikt daudz!  Tagad sargāsim 

un rūpēsimies par savu dzimto zemi 

nepiesarņosim un nepiegrūžosim to.  

P A L D I E S  V I S I E M !  M Ē S  S A K O P Ā M  M Ū S U  P A G A S T U !  
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Latvijas Sarkanā Krusta Rēzeknes 

komiteja no 2015. gada 16. aprīļa 

īsteno projektu Eiropas Atbalsta fonda 

atbalsta paku izsniegšana vistrūcīgā-

kajiem iedzīvotajiem. Projekta ietvaros 

vistrūcīgākajām personām izsniegs 

trīs veidu Eiropas Atbalsta pakas: 

Trūcīgas personas (ģimenes) statuss 

Pārtikas preču komplekts Higiēnas un 

saimniecības preču komplekts Indivi-

duālo mācību piederumu komplekti 

vai skolas soma. 

Izziņa uz 3 mēnešiem Kopā 2 pakas 

katrai personai uz izziņas periodu Ko-

pā 1 paka uz izziņas periodu katram 

bērnam, kas nav sasniedzis 18 gadus, 

Viens komplekts vai skolas soma ka-

lendārā gada ietvaros katram bērnam 

vecumā no 5-16 gadiem. 

Izziņa uz 6 mēnešiem Kopā 4 pakas 

katrai personai uz izziņas periodu Ko-

pā 2 pakas uz izziņas periodu katram 

bērnam, kas nav sasniedzis 18 gadus. 

Atbalsta pakas varēs saņemt visas 

personas (ģimenes), kuras atzītas par 

trūcīgām un personas, kurām piešķirts 

ārkārtas situācijas statuss (uzrādot 

Sociālā dienests lēmumu vai izziņu). 

Saskaņā ar projekta noteikumiem, 

m a z n o d r o š i n ā t ā m  p e r s o n ā m 

(ģimenēm) atbalsta pakas nav pare-

dzētas. 

Vienā pārtikas preču komplektā (4,7 

kg) ietilpst: 0,4 kg pilnpiena pulvera, 

0,5 kg auzu pārslu, 0,4 kg griķu, 0,5 

kg mannas, 0,4 kg rīsu, 1 kg makaro-

nu, 0,5 kg augstākā labuma kviešu 

miltu, 0,5 l rapšu eļļas, 0,250 kg cuku-

ra un 0,250 kg sautētas cūkgaļas. 

Projekta ietvaros trūcīgām personām 

(ģimenēm) savas situācijas uzlaboša-

nai būs piedāvāti informatīvi pasāku-

mi par papildu iespējām saņemt atbal-

stu ikdienas problēmu risināšanai, 

grupu nodarbības, sociālo problēmu 

risināšanā, semināri, neformāli izglīto-

joši pasākumi praktisku sadzīves ie-

maņu attīstībai, u.c. papildpasākumi 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā 

jāgriežas pie Ozolaines pagasta Soci-

ālā dienesta darbiniecēm: Jekaterina 

Bondarenko un Ināra Kuzmina, pie-

teikties iepriekš piezvanot tālr. 

64640690.  

Izdales vietas adrese un darba laiks: 

B r ī v ā  l a i k a  p a v a d ī š a n a s 

centrs ,“Lauces”, c.Bekši, Ozolaines 

pagasts, Rēzeknes novads, LV -4633, 

GMI izmaksu dienā, no 13.00-15.00, 

Katra mēneša otrajā trešdiena no 

13.00-14.00. 

 

S Ā K  I Z S N I E G T  P Ā R T I K A S  P A K A S  V I S T R Ū C Ī G Ā K A J I E M  I E D Z Ī V O T Ā J I E M  

25.aprīlis iesākas ar mazliet vējainu 

un drēgnu laiku, bet cilvēki bija gatavi 

doties Lielajā Talkā sakopt apkārtni 

pagastā un piemājas teritorijā. Bruņo-

jušies ar grābekļiem, lāpstām un ci-

tiem dārza instrumentiem devās sa-

kopt un uzspodrināt teritorijas, bērni 

pie pagasta no grāvjmalām lielajos 

maisos savāca atkritumus un devās 

palīgā tautas nama vadītājam sanest 

malku zupas vārīšanai. 

Sagaidījām talkotājus ar karstu zupu, 

ceptām desām un limonādi. Redzot 

mūsu aktivitātes pie tautas nama ap-

stājās ceļotāji no Krievijas, kurus arī 

pabarojām. Izstāstijām par Lielās Tal-

kas būtību, par latviešu tradīcijām, 

pateicībā ciemiņi uzcienāja bērnus ar 

konfektēm. 

Tika sumināti putnu būrīšu konkursa 

dalībnieki ar pagasta pārvaldes sarū-

pētajām dāvanām. Vakarā talkotāji 

varēja izlocīt kājas disko ritmos Ozolai-

nes tautas 

namā. 

14.maijā pl. 

16:00 Ozolai-

nes tautas 

namā 

''Ģimenes un 

Mātes dienas 

pasākums'' ar 

Liepu skolas 

teātra piedalī-

šanos, PII 

''Jantārpinš'' 

bē-

riem,Bērzgales 

un Feimaņu 

deju kolektī-

viem.Svinēsim 

un godināsim atraktīvākās pagasta 

ģimenes. Pasākuma noslēgumā dis-

kotēka ar Dj Jakov. 

Laipni aicināti uz Ozolaines tautas 

nama pasākumiem. 

Sandijs Golovenko 

Tautas nama vadītājs  

E-pasts:sandijs.golovenko@ozolaine.lv 

Mob.: 27739500  

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

callto:+371%2027739500
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22. aprīli, sadarbojoties ar Lūznavas bēr-

nudārza pedagoģisko kolektīvu,  mūsu  bērnu-

dārzā  ciemojās Lūznavas bērnudārza 

"Pasaciņa" bērni. Lielās grupas bērni ar lepnu-

mu izvadāja ciemiņus pa mūsu bērnudārzu, 

iepazinās viens  ar otru, kopā parotaļājās. Ma-

zie bērni ar lielu izbrīnu vēroja notiekošo. Pasā-

kuma turpinājumā  kopā dejojām un rotaļājā-

mies. Lūznavas bērni uzaicināja ciemos arī PII 

Jāņtārpiņš  bērnus. Tā, kopīgos pasākumos, 

PII “JĀŅTĀRPIŅŠ” AKTUALITĀTES 

14. aprīlī  "Jāņtārpiņa" bērni svinēja Liel-

dienas. Lieldienu zaķis bija izpušķojis šūpoles, 

kur bērni izšūpojās, lai odi nekostu. Pēc koncer-

ta, kur visi dalībnieki uzstājās uz improvizētas 

skatuves, bērni laukumā meklēja Lieldienu olas 

un citus pārsteigumus! Jautrā noskaņojumā, 

devāmies uz telpām, kur turpinājām ripināt olas 

un mēroties to stiprumā. 

Lieldienu svētki 

Bērnudārzā viesojās ciemiņi 

2015. gads ir Raiņa un Aspazijas  lite-

rārās darbības atceres gads. Liepu 

pamatskolas skolēni un pedagogi  14. 

martā pulcējās uz pasākumu, kurš 

tika  veltīts šiem pasaulē pazīstamiem 

dzejniekiem. Skanot melodijai no māk-

slas filmas„ Pūt, vējiņi!”, kurā izmanto-

ti Raiņa vārdi, meitenes: Neņa V.,  

Greiškāne L. - latviešu tautas tērpos, 

atklāja literāro stundu. Ar dekorāciju 

palīdzību, radot dabas ainavu skatu, 

kurš simbolizēja dažādus, Raiņa un 

Aspazijas, literārus darbus, pasākuma 

dalībnieki – skolēni no 1.-9. klasei 

atradās klausītāju priekšā. Stāsts par 

dzīvi un literāro darbību mijās ar slai-

diem, (kurus sagatavoja 7.kl. skolēns 

Blinkovs M.) par Tadenavu, Randeni, 

Jasmuižu, Zaļeniekiem, kas bija dzej-

nieku dzīves vietas. Skolēni noskatījās 

arī vairākas animācijas multfilmas ar 

dzejnieku vārdiem: „Zelta sietiņš”, 

„Berķeneles māja”, „Pasaciņa” u.c., 

noklausījās dzeju  ,dziesmu melodijas 

no lugas „ Spēlēju dancoju”  un frag-

mentu no filmas „ Ilgais ceļš kāpās” ar  

iekļauto dziesmu Aspazijas vārdiem „ 

Circenīša Ziemassvētki”. Klausītāji 

iepazinās ar dzeju, pateicoties neatlai-

dīgajiem daiļlasītājiem: Kuzņecovai V., 

Kuzņecovai D. (1.kl.), Dobrecovam 

A.,Harlamovai N.  Ivanovai V.(4.kl.), 

Belausai D., Gaigalei K.,Stoļerovai 

K.,Stikutam  E., Kairišai L.,Lukaševai 

A., (5.kl.), Gulei M., Gžibovskai  L., Iva-

novai S.( 6.kl.), Lukaševai L.,Stikutei V.

( 7.kl.) ,Repeckai V., Rižakovai I.(8.kl.), 

Neņai V. , Golubevai K. (9.kl.). Skatītāji 

uzzināja, ka Rainis un Aspazija bija 

dzejnieki pilni mīlestības pret dabu, 

cilvēkiem, tautu, cīņas pēc brīvības, 

vienlīdzības un arī dzīvesbiedri. Zem 

katra darba nosaukuma  slēpjas  sim-

tiem dzejoļu, lugu lappušu. Par savu 

literāro darbību vairakkārt apbalvoti. 

Viņu darbi ir tulkoti daudzu pasaules 

tautu valodās. Dzejnieki apbedīti Rīgā 

Raiņa kapos. 

                 A. Smirnova, I. Blinova 

Liepu pamatskolas 

latviešu valodas skolotājas 

 

Rainim un Aspazijai 150 
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    Vai jūs ziniet, kas tas ir hologrāfija? Mēs, 1.-5. 

klases skolēni un klases audzinātājas, arī nezinā-

jām, bet 

m u m s 

bija tāda 

i e s p ē j a 

iepazīties  ar šī veida mākslu. 

    8. aprīlī  mēs apmeklējām Latgales Kultūrvēstu-

risko muzeju, kur apskatījām hologrāfijas mākslas 

izstādi. Tāda veida izstāde bija organizēta Rēzeknē 

pirmo reizi. Bērni apskatīja hologrāfijas darbus  no 

Vadima Briskina privātkolekcijas Sanktpēterburgā. 

Šie darbi pārsteidza  gan skolēnus, gan skolotājus. 

Izstādē bija skatāmas Sanktpēterburgas Valsts Māk-

slas muzeja- Ermitāžas, Kunkstkameras eksponātu 

hologrammas, kā arī portreti, dzīvnieki un ziedi māk-

slas hologrāfijas tehnikā. Skolēniem ļoti gribējās 

aptaustīt un  paņemt rokās to, kas bija redzamas 

rāmīšos. 

Iedvesmojušies  no gleznām, mēs atvadījāmies, no-

fotografējamies par atmiņu ar Antona Kukoja piemi-

nekli un devāmies uz „Zeimuli”, kur mūs gaidīja 

viesmīlīga un laipna Gunta. „Zeimulī”  mums bija 

organizēta  izziņas ekskursija. Mums parādīja rado-

šās darbnīcas, kur bērni ar savām rokām rada brīnu-

mus. Pastāstīja par dažādiem pulciņiem. „Zeimulī” ir 

vairāk nekā 80 dažādu pulciņu! Tās gan ir iespējas! 

Dejas, mūzika, vizuālā un teātra māksla, elektroni-

ka, robototehnika, astronomija, šūšana un vēl 

daudz interesanta un aizraujoša. 

„Zeimulī” ar skolēniem notika mācību stunda Drošī-

bas mācību klasē. Stundā skolēni kopā ar pasnie-

dzēju atcerējās ceļu satiksmes noteikumus un prak-

tiski tos nostiprinājā. Bija jautri! 

Pieskaroties uz veiksmi pie viena no „zīmuļiem”, 

paceļoties uz jumta, pateicoties par ekskursiju, mēs 

devāmies uz Rēzeknes pilskalnu. Tur apskatījām 

pilsdrupas, nofotografējamies ar saviem draugiem.  

Visiem ļoti patika Rēzeknē. Kad mēs braucām uz 

skolu, sapņojām par  nākošo ekskursiju.  

 T.Guļbinska 

Liepu pamatskolas sākumskolas skolotāja  

Liepu pamatskolā tuvojās noslēgumam 2014./2015. mācību gads 

Ekskursija uz Rēzekni 

2015. gada 30.aprīlī Liepu pamatskolā notika skolas pavasara 

kross. Krosā piedalījās visi skolas audzēkņi. Dalībniekiem bija 

jāveic no 500m līdz1000 m gara krosa distance. Apbalvošana bija 

trīs vecumposmu grupās. Labākie dalībnieki saņēma diplomus.  

4. maijā Liepu pamatskolas skolēni piedalījās skrējienā „Rāzna – 

Muokūņkolns 2015”. Skrējienu organizē Rēzeknes novada pašval-

dības Izglītības pārvalde un Mākoņkalna pagasta pārvalde. 

Mātes diena daudzviet pasaulē tiek svinēta katru gadu maija otrajā 

svētdienā. Tā ir diena, kad cilvēki pateicas savām māmiņām par to, 

ka tās laidušas mūs pasaulē, audzinājušas un rūpējušās. 8.maijā 

plkst.13.15. mēs aicinām visas Liepu pamatskolas skolēnu mātes 

un vecmāmiņas uz Mātes dienai veltīto svinīgo koncertu. 

2015. gada 15. maijā pēdējais zvans noskanēs Liepu pamatskolas 

9. klases skolēniem. Protams, priekšā vēl pārbaudījumu – eksāme-

nu laiks, kurā audzēkņiem būs jāpierāda sava zināšanu bagāža, 

kura iegūta mācību procesa laikā. Šogad skolēni kārto 5 eksāme-

nus. Pirmais eksāmens ir valsts valodas  centralizētais eksāmens 

(19.05.2015.), kuru  skolēni kārto kopā ar Maltas vidusskolas 9. 

klases  audzēkņiem Maltā. Bez tam  savas prasmes un iemaņas 

zināšanu izklāstā būs vēl jāparāda- angļu valodas (27.05.2015.), 

matemātikas (02.06.2015.), krievu valodas (04.06.2015.), Latvijas 

un pasaules vēstures eksāmenos (09.06.2015.). Gribam novēlēt 

audzēkņiem  veiksmi, pacietību, izturību! 

 9.klases absolventu izlaiduma vakars Liepu pamatskolā notiks 

2015.gada 12.jūnijā plkst. 15.00. 

Lai veicinātu veselīga dzīvesveida popularizēšanu, Liepu pamat-

skolā ir tradīcija - pēdējās mācību dienas veltīt sporta pasākumiem. 

Šogad sporta diena būs 2015. gada 28.maijā. Sporta skolotāji pa-

rūpēsies, lai  šajā dienā skolēniem būtu interesanti, kur katrs no 

bērniem piedalīsies stafetēs un citās sporta sacensībās. 

2015.gada 29.maijā Liepu pamatskolā notiks svinīgs pasākums 

”Skolas gods”, kurā piedalīsies skolēnu vecāki, skolēni, pedagogi 

un skolas darbinieki.  „Skolas gods„ ir tradicionāls pasākums, kurā  

tiks apbalvoti skolēni, kuri mācību  gada laikā piedalījušies mācību 

priekšmetu olimpiādēs, konkursos un dažādās skatēs. 

Uz šo brīdi skolotāju un skolēnu kopīgiem spēkiem jau esam iegu-

vuši: diplomu par 1. vietu, I pakāpes diplomu, divus II pakāpes 

diplomus,  divus III pakāpes diplomus, trīs diplomus par labiem 

rezultātiem un  vairāk nekā 40 pateicības rakstus. 

  

G.Bogdanova 

Liepu pamatskolas struktūrvienības vadītāja  

http://www.ozolaine.lv/index.php/409-liepu-pamatskola-tuvojas-noslegumam-2014-2015-macibu-gads
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Šā gada vasarā mūsu pagastā notiks 

divu vērienīgu vides projektu realizāci-

ja, ko finansiāli atbalstīja  Rēzeknes 

novada Vides aizsardzības fonda pado-

me. 

Vides aizsardzības fonda padomes iz-

sludinātajā konkursā par finansējuma 

piešķiršanu skolu projektiem vides aiz-

sardzības jomā, kas 

vērsti uz izglītību un 

audzināšanu, Maltas 

vidusskolas struktūr-

vienības Liepu pamat-

skolas projekts 

„Dabas pieminekļa 

„Laizānu parks” vides un dabas resur-

su izpēte” saņēma atbalstu pilnā apjo-

mā.  
Projektā risināmā problēma: Laizānu 

parka teritorija ir aizaugusi, zaudējusi 

savu estētisko un kultūravēsturisko vēr-

tību. Šobrīd, pirms parkā tiek uzsākti 

rekonstrukcijas un atjaunošanas darbi, 

skolas dabas draugu mērķis ir veikt vai-

rākus apsekojumus un pētījumus vides 

dabas resursu izpētes kontekstā. Projek-

ta uzdevumi ir izpētīt parka teritoriju, 

veikt parka stādījumu „inventarizāciju” 

un sugu noskaidrošanu;  izveidot parka 

objektu karti; veikt putnu inventarizāci-

ju parka  teritorijā; noteikt izplatītākās 

ķērpju, sūnu sugas parka teritorijā uz 

atšķirīgiem substrātiem (koki, augsne, 

mākslīgas izcelsmes substrāti); organi-

zēt 2 interaktīvas nodarbības skolēniem 

par izplatītākajām ķērpju un sūnu su-

gām („Kas šie ir par organismiem? Kā 

tos atpazīt dabā? Kāda ir to loma?”) un 

par  putnu pazīšanu dabā (Kādi putni 

pie mums dzīvo? Kā tos atšķirt?); uz-

sākt pētījumus par sūnu un ķērpju bio-

monitoringu, kas tiks turpināts nākoša-

jos gados;  izveidot  4 mācību izglītojo-

šus materiālus: foto kolekciju ar parkā 

sastopamo koku attēliem 3 gadalaikos 

un koku sugu aprakstiem; koku lapu 

herbāriju; sūnu un ķērpju kolekciju ar 

aprakstiem; putnu attēlu kolekciju ar 

aprakstiem; izveidot fotoattēlus ar ķēr-

pjiem un sūnām un citas ar vides sagla-

bāšanu saistītas aktivitātes.  

Projekta aktivitātes tiks veiktas skolotā-

ju un trīs pieaicināto ekspertu: dendro-

loga, ornitologa un biologa  vadībā. 

Projekta realizācijas laiks ir seši mēneši 

no 15. aprīļa līdz 30.oktobrim. Projek-

tam piešķirtais  finansiālais atbalsts ir 

gandrīz 2000,00 Eur. 

Otrs Vides aizsardzības fonda padomes 

atbalstītais projekts ir Ozolaines pagas-

ta pārvaldes projekts „Laizānu parka 

teritorijas revitalizācija 

(atjaunošana)”. Projekta mērķis ir re-

alizēt ilgtspējīgu zaļās pārvaldības poli-

tiku Ozolaines pagasta teritorijā, nodro-

šinot Laizānu parka dabas vērtību sagla-

bāšanu un aizsardzību, funkcionāli uzla-

bojot un aktivizējot tā lietošanu izglītī-

bas un audzināšanas vides izglītības 

jomā. 

Šobrīd parks ir 

aizaudzis ar pa-

mežu praktiski 

visā teritorijā, kas 

apdraud parkā 

palikušo dendro-

loģisko stādījumu likteni. Nokaltušie  

koki apdraud bērnu un interesentu dro-

šību parka apskates laikā, kā arī parka 

teritoriju padara praktiski  necaurejamu. 

Dīķi ir aizauguši un savietotā caurteces 

sistēma nedarbojas.  Pilnīgi iznīcināts 

zāliens, cirptie dzīvžogi,  zaudēta parka 

celiņu sistēma. Parks ar katru gadu zau-

dē estētisko un kultūrvēsturisko vērtību.  

Lai tiktu sabalansētas dabas vērtību 

aizsardzība un atpūta parkā, lai nodroši-

nātu dabas pieminekļa pieejamību iedzī-

votājiem un tūristiem, veicinot iedzīvo-

tājos lepnumu par dzimtās vietas dabas 

„pērlēm”  un vēsturisko mantojumu, 

radās ideja par„ Laizānu parka revitali-

zācija”, kas būs investīcija Latvijas da-

bas resursu, bioloģiskās daudzveidības  

saglabāšanā un atjaunošanā, autentiskas 

parka vides sakopšanā, atjaunošanā un 

koptas lauku vides kopumā veidošanā 

Latvijā. 

Projektā ietvaros tiks atjaunota parka 

estētiskā funkcija un saglabātas dabas 

un kultūrvēsturiskās vērtības 7,4 h platī-

bā; funkcionāli atjaunota un aktivizēta 

parka lietošana izglītības un audzināša-

nas vides izglītības jomā, kā arī izveido-

ti izglītojoši stendi mācību un izzinošos 

nolūkos par parkā sastopamajiem dzīv-

niekiem, ķērpjiem, dižkokiem, vēsturi 

u.t.t.; iztīrīti dīķi, atjaunota savietotā 

caurteces sistēma, nostiprināta dīķu 

krasta līnija, izveidoti tiltiņi, atjaunoti 

parka celiņi un soliņi, sakārtoti stādīju-

mi. Projekts veicinās Laizānu parka kā 

dabas tūrisma vietas Rēzeknes novadā  

popularitāti un padarīs pievilcīgu parka 

ainavu un lauku vidi kopumā Latvijā. 

Projektu realizēs Komandītsabiedrība 

„Austrumu būvnieks Plus”. Projekta 

realizācijas laiks no 15. aprīļa līdz 

30.oktobrim. Projektam kopējajais fi-

nansējums 60 000,00 Eur. 

 I.Drele  

Ozolaines pagasta projektu vadītāja 

Atbalsts diviem  

Vides aizsardzības fonda 

projektiem Ozolainē 

Тo 2015. gada 1. jūnija līdz 31. 

augustam tiks organizēti  

Pasākumā var piedalīties skolēns 

vecumā no 15 līdz 20 gadiem 

(ieskaitot), kurš mācās vispārizglīto-

jošā, speciālā vai profesionālajā 

izglītības iestādē. 

 Skolēnam tiks nodrošināts: 

• darba alga vismaz valstī noteiktās 

minimālās darba samaksas apmērā, 

ja skolēns nostrādās pilnu darba 

laiku; 

• kvalificēts darba vadītājs, kurš 

palīdzēs apgūt darba pienākumus 

un būs palīgs darba laikā; 

• nelaimes gadījumu apdrošināša-

na. 

Skolēns tiek nodarbināts ne ilgāk kā 

7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 

stundas nedēļā, ja nav sasniegts 18 

gadu vecums. 

Pasākumam var pieteikties: 

• elektroniski (NVA majas lapā 

www.nva.gov.lv), aizpildot pieteiku-

ma anketu no 2015.gada 8.maija. 

• ja skolēnam nav pieejams dators, 

tad elektronisko pieteikumu var aiz-

pildīt no 2015.gada 8.maija jebkurā 

Rēzeknes NVA filiālē.  

Nodarbinātības valsts aģentūra sazi-

nāsies ar Tevi, lai informētu par atla-

ses laiku pie darba devēja. Uz atlasi 

noteikti paņem līdzi sagatavotu CV. 

 Reģistrācijai nepieciešamie do-

kumenti: Personas apliecinošs 

dokuments (Pase vai Identifikāci-

jas karte); 

 Ārsta izziņa par medicīnisko 

apskati (jāuzrāda, saņemot norī-

kojumu dalībai pasākumā. Ārsta 

izziņa iesniedzama darba devē-

jam, uzsākot darba attiecības); 

 Apliecinājums par skolēna no-

darbināšanu (Ja skolēns ir vieno-

jies ar darba devēju par dalību 

pasākumā). 

Papildus informācija pie NVA darbi-

nieces Ingrīdas Ančupānes, tālr. 

6 4 6 0 7 8 0 7 ,  e - p a s t s :  I n g r i -

da.Ancupane@nva.gov.lv. 

Ozolaines pagasta pārvalde 

2015.gadā skolēniem spēs nodroši-

nāt  8 darba vietas. Ja skolēnu pie-

teikumu būs vairāk, izlozes kārtībā 

noskaidrosim, ar ko slēgsim darbalī-

gumu.  

Nodarbinātības pasākumi vasaras 

brīvlaikā personām, kuras iegūst 

izglītību vispārējās, speciālās vai 

profesionālās izglītības iestādēs. 
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OzO jaunieši ciemojas Briselē un Eiropas Parlamentā 

Šī gada 21.-25.aprīlī “OzO jaunieši” 

jeb Ozolaines pagasta jaunieši ciemo-

jās Eiropas sirdī Briselē. Jaunieši vie-

sojās Eiropas parlamentā un tikās ar 

Eiropas parlamenta deputātu Krišjāni 

Kariņu, kurš pastāstīja par savu un 

Eiropas parlamenta darbu un ikdienu.   

Jaunieši apmeklēja Briseles vēsturis-

kās vietas, redzēja slaveno “čurājošo 

puisīti” un mazāk slaveno “čurājošo 

meitenīti”, apmeklēja vairākus muze-

jus – interaktīvo Eiropas parlamenta 

muzeju “Parlamentarium”, unikālo 

Briseles simbolu un zinātnes muzeju 

“Atomium”, kā arī paguva pabūt visās 

slavenākajās Eiropas vietās, tikai mini-

atūrā variantā parkā “Mini Europe”. 

Izklaides programmā jaunieši izbaudī-

ja ūdens priekus četru stundu garumā 

akvaparkā “Oceade”.  

Jaunieši guva ļoti daudz pozitīvu ie-

spaidu un noderīgu pieredzi, kā arī 

interesantā un aizraujošā veidā iepazi-

nās ar Eiropas savienības un Eiropas 

Parlamenta funkcijām un darbu.  

Visas brauciena izmaksas sedza Rē-

zeknes novada dome, kas pagājušā 

gada nogalē OzO jauniešiem piešķīra 

EUR 3500 braucienam kā balvu par 

“Akrīvāko jaunatnes pagastu 2014”.  

Paldies Rēzeknes novada domei par 

šo iespēju lielisko iespēju, kā arī per-

sonīgi Iiterešu izglītības speciālistam 

G.Skudram un jaunatnes lietu speci-

ālistam Jānim Šaudiņam par pado-

miem brauciena organizēšanai. 

Turpinoties Latgales NVO projekta 

“Jaunietis. Rīcība. Dialogs.” realizācijai 

šī gada 1. – 3.maijā notika jauniešu 

velobrauciens-ekspedīcija pa Ozolai-

nes pagastu, kura mērķis bija iepazī-

ties un apkopot  vietējo iedzīvotāju 

viedokli par dzīvošanu un sadzīvošanu  

dažādu tautību cilvēkiem blakus, ie-

gūstot informāciju par problēmām, 

pozitīvo pieredzi un dažādiem stereoti-

piem, kas pastāv sabiedrībā.  

Ekspedīcijā piedalījās  16 jaunieši no 

Ozolaines, Ozolmuižas, Sakstagala, 

Dricānu, Maltas un Verēmu pagas-

tiem. Projekta ietvaros tika nodrošinā-

tas ēdienreizes un naktsmājas Ozolai-

nes pagasta sociālajā mājā. Velobrau-

cienā jaunieši izmantoja 

savus personīgos velosipē-

dus, kā arī Dricānu jauniešu biedrība 

“Kukuži” nodrošināja 8 savus velosi-

pēdus tiem jauniešiem, kam nebija 

savu velosipēdu. Ekspedīcijas laikā 

tika izmantotas biedrības “Latgales 

multimediju dabnīca” foto un video 

kameras, ar kurām tika vākts foto un 

video materiāls, kuru paredzēts izman-

tot video veidošanā.  

Jaunais rakstnieks Oskars Orlovs vadī-

ja video klipa koncepcijas izstrādes 

„Prāta vētru”. Jaunieši dalījās ar sa-

vām idejām video klipa veidošanai, 

piedalījās diskusijā un kopā izstrādāja 

videoklipa koncepciju, ko paredzēts 

realizēt nākošajās aktivitātēs. 

Kopumā jaunieši apmeklēja sešas 

saimes Ozolaines pagastā un katrā no 

vietām intervēja kādu mājas iemītnie-

ku par viņa pieredzi, dzīvojot kaimiņos 

dažādu citu tautību cilvēkiem. Kopu-

mā tika apciemotas latviešu, krievu un 

baltkrievu ģimenes. Visi uzrunātie cil-

vēki stāstīja, ka ar citu tautību pārstāv-

jiem saprotas ļoti labi, ka ir daudz 

draugu un ka problēmas esot politikā, 

bet ne reālajā dzīvē. Jaunieši tika uz-

ņemti ļoti viesmīlīgi un vienā no mā-

jām pat tika cienāti ar karstu tēju un 

cepumiem. 

Paldies visām ģimenēm, kas uzņēma 

jauniešus un arī nenobijās no videoka-

meras! Paldies Ingūnai Semulei un 

biedrībai “Kukuži”, kas nodrošināja 

velobrauciena dalībniekus ar iztrūksto-

šajiem velosipēdiem! 

Veloekspedīcija “Raksturo savu kaimiņu” 
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Maija dziedājumi pie krucifiksiem un 

svētvietās 2015.gada Ozolaines pagas-

tā notiks: 

 17. maijā plkst 13.00. Runču kapli-

čā. 

 17. maijā plkst.14.00. pie Laizānu 

ciema krucifiiksa. 

 24. maijā plkst 13.00. pie Bumbiš-

ku ciema krucifiksa. 

 24. maijā plkst.14.00. pie Ozolai-

nes krucifiksa. 

 13, 20 un 27.maijā pl.13.00 pie 

krucifiska Pleikšņu kapos. 

 

Dziedājumos piedalīsies Ozolaines pa-

gasta folkloras kopa "Zeiļa". 

M a i j a  d z i e d ā j u m i  p i e  p a g a s t a  k r u c i f i k s i e m  u n  s v ē t v i e t ā s  

Четверг, 28.мая 

 Крыжевники в 7.00; 

 Дейманы в 10.00; 

 Шкварки в 12.00. 

Пятница, 29.мая  

 Кивки в 7.00; 

 Лоси в 7.00; 

 Гроверишки в 11.00. 

Суббота, 30.мая 

 Кампишки в 7.00; 

 Андронова в 10.00; 

 Лайзаны в 7.00; 

 Бекши в 11.00. 

Воскресенье, 31.мая 

 Слободка в 7.00; 

 Балбыши в 7.00. 

   2.maijā pagasta pārvalde iedzīvotājiem piedāvāja autobusu braucie-

nam uz Madonas novada Kalsnavas arborētumu. Tā, gan sieviešu 

klubiņa dalībniecēm, gan daudziem citiem interesentiem bija iespēja 

papildināt savas zināšanas dārzu ierīkošanā. Visiem radās daudz ide-

ju apkārtnes labiekārtošanā un sakārtošanā. Turpat blakus esošajā 

stādu audzētavā ikviens vareja nopirkti daudzus interesantus stādus.  

   Arborētums (latīņu val.) – koku, krūmu un liānu kolekcija, kur veic 

ilglaicīgus novērojumus par koku attīstību, piemērotību noteiktam 

klimatam, sēklu ražošanu un pavairošanu.  

   Kalsnavas arborētuma ierīkošana sākta 1975. gadā, lai veiktu zi-

nātniskus pētījumus dendroloģijā un mežsaimniecībā, kā arī veidotu 

citzemju kokaugu stādījumus pavairojamā materiāla ieguvei. Arborē-

tums ir atzīts par īpaši aizsargājamu dabas teritoriju. Teritorijas platī-

ba – 143,96 ha.  

BRAUCIENS UZ KĀLSNAVAS ARBORETUMU 

SEKO LĪDZI: 

Дни Святой Троицы на кладбищах в 

Озолайнской волости 

draugiem.lv/ozolaine   

facebook.com/ozolainespagasts 

twitter.com/ozolaine 

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

