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11.novembrī piere-

dzes apmaiņas brau-

ciena ietvaros Liepu 

pamatskolu apmeklēs 

Igaunijas skolu direk-

tori, kuriem būs iespē-

ja piedalīties patriotis-

kajā pasākumā, kas 

veltīts Lāčplēša dienai. 

Šī gada valsts svētku 

pasākumā 17. novem-

brī plkst. 14.00 Gaiga-

lavas kultūras namā 

tradicionāli tiks pa-

sniegti Atzinības raksti  

Rēzeknes novada čak-

lākajiem darbinie-

kiem.  

Starp tiem arī Ozolai-

nes pagasta pārvaldes 

traktorists—Edgars 

Buļs. Sveicam viņu! 

IZDEVUMS JAUNAJĀ IZSKATĀ IZNĀK REIZI MĒNESĪ NO 2014.GADA MAIJA 

Ozolaines pagasta 

pārvaldes telpās 

2.decemrī no plkst. 

14.00-16.00 pagasta 

iedzīvotājus pieņems 

Rēzeknes novada paš-

valdības deputāts—

Juris Runčs. 

Ozolaines pagasta 

pārvaldē tika izsludi-

nāts iepirkuma kon-

kursu par „Autobusa 

pakalpojumi Ozolaines 

pagasta skolēnu pār-

vadāšanai 

2016.gadam” (id. Nr. 

OPP 2015/9), kur ar 

piedāvāto viszemāko 

līgumcenu EUR 

8889,40 (bez PVN) 

par uzvarētāju ir atzīts 

SIA „RĒZEKNES SA-

TIKSME”. 

 «No neglītā pīlēna par gulbi»  

     Ozolaines pagasta pārvalde aicina iedzī-

votājus un viesus uz Latvijas Republikas 

proklamēšanas 97.gadadienai veltītiem 

pasākumiem Ozolaines pagastā, kā arī 

18.novembrī plkst.16.00 uz svinīgu sarīko-

jumu Ozolaines tautas namā.  Programmā: 

Pagasta pārvaldes vadītāja svētku uzruna, 

pagasta pārvaldes pateicības rakstu pa-

sniegšana, Liepu pamatskolas skolēnu 

performance, noslēgumā uguņošanas šovs 

un svētku balle ar duetu Inga un Nor-

munds. (Galdiņu rezervācija pie TN vadītā-

ja mob. 25127340).  
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B E K Š O S  U Z S T Ā S I E S  G R U P A  " V I L K I "  

     Valsts svētku nedēļā, 12.novembrī Rēzeknes novada Ozo-

laines pagasta Tautas namā plkst.12.30 uzstāsies grupa 

“VILKI”. 

     Ar VKKF atbalstu ieeja uz koncertu bez maksas.  Laipni 

aicināts ikviens pagasta iedzīvotājs un viesi.  

Latvijas Sarkanais Krusts Rēzeknes komiteja nodrošina  
Eiropas Atbalsts fonda atbalsta paku izsniegšanu vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem 

Rēzeknes novada Ozolaines pagastā 
     LSK Rēzeknes komiteja no 2015.gada 16.aprīļa īsteno projektu un tā ietvaros vistrūcīgākajām personām izsniegs 3 veidu 
Eiropas Atbalsta pakas: 

     Atbalsata pakas varēs saņemt visas pagasta personas (ģimenes), kuras atzītas par trūcīgām un personas, kurām piešķirts 
ārkārtas situācijas statuss (uzrādot Sociālā dienests lēmumu vai izziņu). Saskaņā ar projekta noteikumiem, maznodrošinā-
tām personām (ģimenēm) atbalsta pakas nav paredzētas. 
     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 makaronu, 0,5 kg augstākā labuma kviešu miltu, 0,5 l rapšu eļļas, 0,250 kg cukura un 0,250 
kg sautētas cūkgaļas. 
     Projekta ietvaros trūcīgām personām (ģimenēm) savas situācijas uzlabošanai būs piedāvāti informatīvi pasākumi par pa-
pildu iespējām saņemt atbalstu ikdienas problēmu risināšanai, grupu nodarbības, sociālo problēmu risināšanā, semināri, ne-
formāli izglītojoši pasākumi praktisku sadzīves iemaņu attīstībai, u.c. papildpasākumi. 

Trūcīgas personas 
(ģimenes) statuss 

Pārtikas preču komplekts Higiēnas un saimniecības preču kom-
plekts 

Individuālo mācību piederumu 
komplekti vai skolas soma 

Izziņa uz 3 mēnešiem Kopā 2 pakas katrai personai uz 
izziņas periodu 

Kopā 1 paka uz izziņas periodu kat-
ram bērnam, kas nav sasniedzis 18 
gadus, 

Viens komplekts vai skolas 
soma kalendārā gada ietvaros 
katram bērnam vecumā no 5-
16 

Izziņa uz 6 mēnešiem Kopā 4 pakas katrai personai uz 
izziņas periodu 

Kopā 2 pakas uz izziņas periodu kat-
ram bērnam, kas nav sasniedzis 18 
gadus 

     Lāčplēša dienu gaidot, Aizsardzības ministrija aicina 

ikvienu Latvijas iedzīvotāju nēsāt pie apģērba sarkanbalt-

sarkano lentīti, kas norāda uz 1919. gada 11. novembri, 

kad tika izcīnīta izšķirošā uzvara pār Bermonta karaspēku. 

Šogad Aizsardzības ministrija sarūpējusi vairāk nekā 10 

kilometrus jeb 71 000 lentīšu, no kurām 30 000 tiks salo-

cītas reģionos, bet 41 000 – Rīgā. 

     Latvijas Kara muzejā sarkanbaltsarkano lentīšu locīša-

na ar svinīgu pasākumu tiks atklāta 6.novembrī plkst.12, 

savukārt 11.novembrī jaunsargi dalīs sarkanbaltsarkanās 

lentītes Lāčplēša dienas pasākumos. 

     Laika posmā no 2010. līdz 2014.gadam Aizsardzības 

ministrijas rosinātajā iniciatīvā kopīgi salocīti jau 42 kilo-

metri lentīšu jeb aptuveni 294 000 lentīšu. 

     Aizsardzības ministrija atgādina, ka lentītes novembrī 

nēsājamas ar stūriem uz augšu, veidojot burtu “V”, kas 

simbolizē uzvaru, jo novembrī tiek atzīmēta izšķirošā uzva-

ra pār Bermonta karaspēku. 

 Aizsardzības ministrija 

www.mod.gov.lv 

Aizsardzības ministrija aicina nēsāt pie apģērba sarkanbaltsarkanu lentīti  

     Ozolaines pagasta pārvalde 2015. gada 25. no-

vembrī plkst.15.00 aicina Ozolaines pagasta uzņē-

mējus uz sapulci Ozolaines tautas namā, kurā sakarā 

ar Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-

2020. gadam paredzētā finansējuma saņemšanu 

lauku ceļu rekonstrukcijai,  tiks skatīts jautājums par 

uzņēmējiem nozīmīgiem pašvaldības ceļiem Ozolai-

nes pagastā. 

Uz sapulci aicina 
Ozolaines pagasta uzņēmējus 

http://www.vilki.lv/
http://www.vilki.lv/
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Š Ķ I R O S I M  A T K R I T U M U S !  

     Rēzeknes novadā tuvojas noslēgumam atkritumu šķiro-

šanas punktu izbūve 12 pagastos. Ozolaines pagasts ir 

viens no tiem kurā tiks uzsākat atkritumu šķirošana. Atkri-

tumu šķirošanas laukums uzstādīts Bekšos starp daudz-

dzīvokļu mājām Nr.3 un Nr.5). 

Kas jāzina par atkritumu šķirošanu? 

     Atkritumi ir jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās 

īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties. Pa-

rasti atkritumus veido nevajadzīgi priekšmeti vai to daļas, 

pārtikas produktu iepakojumi, ēdienu atliekas utt. Lai sa-

mazinātu atkritumu daudzumu, radušos atkritumus cen-

šas racionāli izmantot kā izejvielas ražošanā, kā nosacī-

jums tam ir nepieciešama atkritumu šķirošana pēc to kate-

gorijām. Tas nav vienīgais iemesls, kāpēc atkritumi ir jāšķi-

ro. Nozīmīgs ir arī fakts, ka šķirojot tiek taupīti dabas resur-

si, netiek piesārņota apkārtējā vide, līdz ar to netiek radīti 

draudi cilvēku veselībai. 

     Ir jāapzinās, ka šķirojot atkritumus iespējams: 

•atkritumus pārvērst par vērtīgām otrreizējām izejvielām, 

kas ir izmantojamas atkārtoti; 

•taupīt dabas resursus, saglabājot naftas produktus, 

koksni un citus resursus nākamajām paaudzēm, kā arī 

ievērojami samazināt ūdens un energoresursu patēriņu; 

•ietaupīt vietu atkritumu poligonos – lai noglabāt varētu 

tikai tos atkritumus, kurus tiešām vairs nav iespējams pār-

strādāt atkārtoti; 

•ietaupīt savu naudu, jo šķirotos atkritumus savāc un pār-

strādā bez maksas, savukārt nešķiroto sadzīves atkritumu 

izvešanas un apglabāšanas tarifs ar katru gadu pieaug; 

•saudzēt vidi un ekoloģiju, jo atkritumi, nonākot dabā vai 

tiekot nepareizi utilizēti (piemēram, sadedzinot ugunsku-

rā), rada nozīmīgu piesārņojumu un draudus cilvēka veselī-

bai; 

•padarīt dabu ap mums skaistāku – bez ceļmalā nomes-

tām pudelēm, papīra vai polietilēna maisiņiem; 

•parādīt savu attieksmi, iestājoties par planētas nākotni – 

lai zaļi un veselīgi varētu dzīvot ne tikai mēs paši, bet arī 

visas pārējās paaudzes. 

     Pārstrādājot papīru tiek taupīta enerģija, saglabātas 

mežu platības, samazināts izmešu daudzums gaisā un 

ūdens patēriņš, kā arī kopējais atkritumu daudzums. Papī-

ru var pārstrādāt vairākas reizes. No 1 tonnas makulatū-

ras var iegūt 1 tonnu jauna papīra. Ir aprēķināts, ka viena 

tonna makulatūras ietaupa vidēji gandrīz 4 m3 koksnes - 

tas nozīmē, ka tiek saglābti 12 – 14 pieauguši koki. 

     Plastmasa ir ļoti plaši izmantots materiāls, jo tā ir vieg-

la, nerūsē, ir izturīga un lēta. No vides viedokļa, plastmasa 

nav pateicīgs materiāls, jo nesadalās, bet piesārņo vidi, to 

dedzinot rodas toksiskas gāzes. Noteiktus plastmasas 

atkritumu veidus var savākt (PET pudeles, plastmasas 

maisiņus, plēves) un nodot otrreizējai pārstrādei. 

     Stiklu ražo no kvarca smiltīm, sodas, kaļķakmens un 

lietota stikla lausku sajaukuma. Stiklu šķiro atsevišķi gan 

no pārējiem sadzīves atkritumiem, gan arī dažādi pēc tā 

krāsas. Ir iespējams nodot stikla taru, tā neradot piesārņo-

jumu dabā un nepatērējot lieki enerģiju, ražojot vai pār-

strādājot, jo stikla taru var atkārtoti izmantot līdz pat 50 

reizēm. 

 

PAPĪRS 

STIKLS 

PLASTMASA 

 

 

     Ir jāsaprot, ka tikai mēs varam samazināt pašu radīto 

atkritumu apjomu. Atbalstīsim videi un mums pašiem 

draudzīgu rīcību!  

     Šķirosim atkritumus! 

KĀ ŠĶIROT? 

Drīkst mest: 

-biroja papīru; 

-avīzes; 

-žurnālus; 

-grāmatas; 

-kartonu; 

-kartona kastes 

(saplacinātas). 

Nedrīkst mest: 

-netīru vai slapju papī-

ru, kartonu; 

-laminētus papīra iz-

strādājumus; 

-papīrus ar metāla ātr-

šuvējiem, saspraudēm; 

-tetrapakas. 

Drīkst mest: 

-stikla pudeles (bez 

metāla korķiem); 

-stikla burkas (bez me-

tāla vākiem); 

-logu stiklu. 

Nedrīkst mest: 

-keramikas izstrādāju-

mus; 

-spoguļstiklu; 

-auto stiklu; 

-netīru, krāsotu stiklu. 

Drīkst mest: 

- p l a s tm a sa s  p u d e l e s 

(saplacinātas); 

-PET pudeles (saplacinātas); 

-plastmasas maisiņus, plē-

ves; 

-u.c. tīru plastmasas iepako-

jumus. 

 

 

 

 

Nedrīkst mest: 

-rotaļlietas; 

-eļļas pudeles; 

-netīru iepakojumu ar pārti-

kas produktu atliekām 

(krējuma un margarīna trau-

ciņus). 

-u.c. mājsaimniecībā izman-

tojamus plastmasas priekš-

metus (vienreizējās lietoša-

nas traukus, skābbarības 

ruļļu plēves, olu bretes, u.c.) 

http://www.ozolaine.lv/index.php/fotogalerija/izveidots-atkritumu-sirosanas-laukums-beksos
http://www.ozolaine.lv/index.php/fotogalerija/izveidots-atkritumu-sirosanas-laukums-beksos
http://www.ozolaine.lv/index.php/fotogalerija/izveidots-atkritumu-sirosanas-laukums-beksos
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PII “JĀŅTĀRPIŅŠ” AKTUALITĀTES 

     Oktobra vidū bērnudārzā bija Rudens 

svētki. Ciemiņi bija bērnu vecāki, bet gal-

venie varoņi paši bērni, kuri deklamēja 

dzejoļus, dziedāja dziesmas, dejoja, minē-

ja mīklas un gāja rotaļās ar Rudens Rūķi. 

Bērni pastāstīja, kāds bagāts šogad ru-

dens, cik liela raža, ko varēs pārdod tirgū. 

Svētki pagāja jautri un nobeigumā bērni 

cienājās ar rudzu maizi un medu. 

     Novembrī īpaša uzmanība tiks pievēr-

sta patriotisko jūtu audzināšanai. Rotāsim 

savas grupu, iepazīstināsim bērnus ar 

valsts simboliku, himnu. Centīsimies 

audzināt lepnuma jūtas par  savu tautu, 

valsti, to vērtībām un tradīcijām.  

NOTIKA RUDENS SVĒTKI 

     Novembris mūsu pirmsskolas izglītības iestādē solās būt ļoti bagāts 

dažādiem notikumiem un pasākumiem.  

     Mūsu bērnudārzs ir iesaistījies projektā par globālo izglītību. Jau šajā 

mēnesī projekta ietvaros rādīsim nodarbību par ūdeni un tā nozīmi pasau-

lē. Nodarbība tiks filmēta un demonstrēta kādā no desmit sadarbības 

valstīm.  

     11. novembrī  15.30 iestādē notiks Karoga svētki. Bērni ies gājienā pa 

pagasta centru. Aicinām pievienoties! 

     13. novembrī  14.30 sāksim iestādes vecāku kopsapulci un sapulces 

pa grupām. Dienas kārtībā jaunas iestādes padomes ievēlēšana, informā-

cija par aktuālo un Rēzeknes novada pašvaldības pedagogu atbalsta cen-

tra speciālista Ilonas Bruskovskas konsultācija vecākiem. Aicinām vecā-

kus būt atsaucīgiem un apmeklēt sapulci. 

     19. novembrī Latvijas dzimšanas dienas pasākums 9.30. 

     24. novembrī  pieredzes apmaiņas pasākums-iestādē viesosies Rēzek-

nes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji. 

     26. novembrī mūsu bērnudārza 5-6 gadīgie bērni piedalīsies sporta 

svētkos Feimaņu pamatskolā.   

 Valentīna Mališeva 

Ozolaines Pirmsskolas izglītības iestādes "JĀŅTĀRPIŅŠ" vadītāja  

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

Tālr.: +371 64640441 mob.+371 28635261 

valentina.maliseva@saskarsme.lv 

     Mūsu bērnudārzs sākot ar 2. novembri 

iesaistījās Veikalu tikla Maxima rīkotajā 

akcija. Vāksim uzlīmes un cerēsim, ka 

varēsim tās apmainīt pret krāsainu printe-

ri. Aicinām mūs atbalstīt un saņēmtās 

uzlīmes par saviem pirkumiem uzdāvināt 

bērnudārzam.  

     Esam sākuši vākt arī makulatūru. Tā-

pēc aicinām arī visus pagasta iedzīvotā-

jus izlietoto papīru, kartonu un dažādus 

bukletus nemest atkritumos, bet atdot 

bērnudārzam. Ja  nepieciešams trans-

ports atvešanai, noorganizēsim. 

MAXIMAs uzlīmju vākšana 

MAKULATŪRAS vākšana 

mailto:valentina.maliseva@saskarsme.lv
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Maltas vidusskolas struktūrvienības Liepu pamatskolā tiek realizēts pro-

jekts „Dabas pieminekļa „Laizānu parks” vides un dabas resursu izpēte” 

     Mūsu projekta ietvaros bērniem tika dota iespēja pa-

strādāt kopā ar dažādiem speciālistiem. 4.septembrī kopā 

ar ekspertiem no Dabas aizsardzības pārvaldes bērni ap-

sekoja Laizānu parka teritoriju pēc tā renovācijas un kon-

statēja vienu aizsargāmo skudru sugu-Spožā skudra. Šī 

skudru suga ir aizsargājama saskaņā ar 2000.gadā Minis-

tru kabineta noteikumos Nr.396 “Noteikumi par īpaši aiz-

sargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargā-

jamo sugu sarakstu” publicēto informāciju. Tieši šis kukai-

nis-Spožā skudra, bija atzīts par 2012.gada Latvijas kukai-

ni.Šie kukaiņu pārstāvji dzīvo trīs dažā-

dāsvietās Laizānu parkā. Pēc eksperta 

teiktā, vasaras vidūparkā mitināsies 

daudz vairāk kukaiņu sugu. Mēs vieno-

jāmies par vēl vienu parka apsekoša-

nu nākamā gada vasarā. Bērniem bija 

ļoti interesanti uzzināt, kā cilvēks var 

pēc „pēdām” noskaidrot kukaiņu sugu. 

Bija iespēja arī aplūkot kukaiņu kūniņu 

pēc kukaiņa izšķilšanas.  Augustā un 

septembrī bērni daudz laika pavadīja 

meklējot internetā putnu attēlus,kas 

tika darīts pēc ornitologa sastādīta 

saraksta. Pēc veiktās izpētes mēs va-

ram droši teikt, ka Laizānu parkā ir: 

 -43 ticamas putnu sugu ligzdošanas; 

  -3 pierādītas putnu sugu ligzdošanas; 

     -20 iespējamas putnu sugu ligzdo-

šanas vietas parkā vai ārpus tā teritori-

jas. 

     Mūsu skolā tagad būs Laizānu par-

ka iemītnieku - putnu katalogs. 

Kopā ar vizuālās mākslas skolotāju Nelliju Kotebo bērni 

pēc Laizānu parkarenovācijas uzzīmēja jaunu parka karti. 

Karte būs papildināta ar koku fotogrāfijām. 

5.oktobrī skolēni kopā ar biologu Annu Mežaku uzsāks 

pētījumu - epifītisko ķērpju un sūnu biomonito-

rings.Pētījums turpināsies pēc projekta noslēguma. 

Nadežda Savicka 

Projekta kontaktpersona 

Liepu pamatskolas ķīmijas un bioloģijas skolotāja 

     No 12. līdz 18.oktobrim visā Latvijā norisinājās “Labo 

darbu nedēļa 2015”, kuru jau septīto gadu sadarbībā ar 

Kultūras ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, kā arī 

ar Latvijas valsts simtgades Jauniešu rīcības komiteju, rīko 

labdarības organizācija “Palīdzēsim.lv” 

     Liepu pamatskolas audzēkņi arī atsaucās uz šo akciju 

un 4., 5.klašu skolēni 14.oktobrī apciemoja Rēzeknes dzīv-

nieku patversmi. Bērni pavadīja stundu patīkamā saskar-

smē ar suņiem un kaķiem. Skolēni rotaļājās ar kucēniem, 

ņēma dzīvniekus uz rokām, sarunājās ar tiem. Sākumā 

bija uztraukums gan bērniem, gan kucēniem, bet pēc da-

žām saskarsmes minūtēm viņi uzticējās viens otram. Ku-

cēni bija tik mazi, un brīnišķīgi, ka tos nevarēja nemīlēt!  

     Mēs atvedām mūsu četrkājainiem draugiem gardumus, 

rotaļas un segas. Bērnus gaidīja pārsteigums zoo veikalā, 

jo kad tika pirkta barība suņiem, pēc pārdevējas jautājuma 

kam dēļ mēs to pērkam un pēc saņemtās atbildes, ka tas 

ir domāts braucienam uz dzīvnieku patversmi, pārdevēja 

mums iedeva par brīvu vēl vienu 20kg lielu suņu barības 

paku. 

     Mēs ļoti labi pavadījām laiku kopa ar mūsu mazajiem 

draugiem. Ceram ka dzīvniekiem mūsu apciemojums arī 

ļoti patika! 

     Nākamgad mēs noteikti vēlreiz brauksim uz dzīvnieku 

patversmi un ceram, ka līdz tam brīdim daudzi no patver-

smes iemītniekiem atradīs sev saimniekus un siltas mājas. 

Nadežda Savicka 

Liepu pamatskolas 4.,5.klases audzinātāja un skolēni 

S K O L Ē N I  P I E D A L Ī J Ā S  L A B D A R Ī B A S  O R G A N I Z Ā C I J Ā  “ P A L Ī D Z Ē S I M . L V ”  
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P R O J E K T A  " F O L K L O R A S  S K O L A  O Z O L A I N E S  P A G A S T Ā "  A K T I V I T Ā T E S  

     Ozolaines pagasta folkloras kopas “Zeiļa” un Liepu pa-

matskolas folkloras kopas “Liepiņa” dalībnieki VKKF atbal-

stītā projekta “Folkloras skola” (Nr. 2015-2TRK042) ietva-

ros apmeklēja Andrupenes lauku sētu ar mērķi apgūt te-

orētisku un praktisku zināšanu kopumu par rudens - zie-

mas laika darbiem un ēdienu gatavošanas tradīcijām Lat-

galē, tādējādi sekmējot uz tradīcijām balstītu ģimenes vēr-

tību popularizēšanu, tradīciju izzināšanu un pārmantošanu 

paaudzēs, kā arī veicinot latgaliešu tradicionālās kultūras 

un latgaliešu valodas saglabāšanas un attīstības procesus 

Ozolaines pagastā. 

     Prakstiskās nodarbības laikā projekta dalībnieki iepazi-

nās ar raksturīgajiem latgaliešu ēdieniem, ko parasti gata-

voja rudens ziemas periodā pēc ražas novākšanas un ie-

nākšanas klētīs. Projekta dalībnieki piedalījās gan gatavo-

šanas procesā, gan ēdienu degustācijās. Pieredze tiks 

izmantota folkloras kopu tālākajā radošajā darbībā, sevišķi 

jauniešu tradicionālās kultūras apguves procesos. 

Foto izstāde „Dzimtas stāsti fotogrāfijās” 

     VKKF atbalstītā projekta “Folkloras skola” (Nr. 2015-

2TRK042) ietvaros Ozolaines pagasta iedzīvotāji tika uzru-

nāti piedalīties izstādes „Dzimtas stāsti bildēs” izveidē. 

Izstādes ideja bija - senajās, arī mūsdienu ģimeņu foto 

parādīt dzimtu veidošanos, to tradīcijas, vēsturi. Projekta 

iecerē bija plānots savāk 30 foto no Ozolaines pagasta 

ģimeņu arhīviem, rezultātā iedzīvotāji ieinteresētība bija 

daudz lielāka un kopsummā izstādes sagatavošanai tika 

iesniegtas 108 fotogrāfijas. Fotomateriāli pārsteidza ar 

savu tematisko daudzveidību: tika iesniegtas fotogrāfijas 

ar ģimenes stāstiem, kāzu fotogrāfijas; fotogrāfijas kurās 

var izsekot kādas personas skolas dzīvi pagājušā gadsimta 

pirmajā pusē, fotogrāfijas no lauku un kolhozu sadzīves, 

foto kurā parādās vietējo iedzīvotāju sadzīve atpūtas brī-

žos. Izstādes veidotāji pateicās ikvienam kurš atsaucās uz 

šo iniciatīvu un piedalījās Ozolaines pagasta kultūrvēstu-

riskās izstādes veidošanā. Ikvienu aicinām apmeklēt izstā-

des atklāšanu 2015.gada 16.novembrī plkst.15.00 Ozolai-

nes pagasta pārvaldē.  

     Informācija par projekta mērķiem un uzdevumiem 

(projekta ilgtermiņa, īstermiņa mērķu formulējums). 

Ilgtermiņa mērķis: sekmēt Latgales tradicionālās kultūras 

un latgaliešu valodas saglabāšanas, pārmantošanas un 

attīstības procesus. 

     Īstermiņa mērķis: neformālā lekciju - diskusiju un prak-

tisku darbnīcu veidā apgūt teorētisku un praktisku zināša-

nu kopumu par tradicionālajiem rudens - ziemas laika dar-

biem un tradīcijām, kā arī apkopot un dokumentēt vietējo 

iedzīvotāju ģimeņu un godu tradīcijas. 

     Uzdevumi: 

1.Izzināt Ozolaines pagasta ģimeņu latvisko svētku svinē-

šanas tradīcijas. 

2.Apkopot folkloras materiālus un iesniegt glabāšanai un 

izmantošanai skolas muzejā un Rēzeknes Augstskolā. 

3.Organizēt Ozolaines pagasta iedzīvotājiem Folkloras 

skolu (lekcijas, diskusijas un praktiskas darbnīcas). 

4.Sagatavot foto izstādi „Dzimtas stāsti bildēs”. 

5.Veicināt Ozolaines pagasta nelatviskās iedzīvotāju daļas 

iekļaušanos latviešu un latgaliešu tautas tradīciju apgūša-

nas procesos un veicināt piederības sajūtu Latvijai. 

6.Veicināt dažādu paaudžu sapratni un sadarbību, virzītu 

kopīgu mērķu sasniegšanai tradīciju izzināšanā un apgū-

šanā. 

7.Attīstīt iedzīvotājos, bērnos un jauniešos pozitīvi vērtējo-

šu attieksmi pret daudzveidīgām sabiedrības un kultūras 

norisēm. 

3.Projekta realizēšanas laiks, vieta, mērķauditorija 

     Mērķauditorija: 

Projekts ir orientēts plašam sabiedrības lokam: jaunieši, 

tradicionālo kolektīvu dalībnieki, skolnieki, jebkurš iedzīvo-

tājs vai ģimene, kas interesējas par tradicionālo kultūru un 

vēlas iesaistīties aprakstītajās aktivitātēs. Realizējot šo 

projektu pagasta iedzīvotāji būs iesaistīti kultūrvidē, kas 

ļauj socializēties, iegūt jaunas zināšanas un prasmes, dalī-

ties pieredzē. Sagatavošanas posmā tiks iesaistītas 15…

20 (iespējams vairāk) ģimenes, vidēji 40 pagasta iedzīvo-

tāji; tiešajās aktivitātēs vidēji 30 pagasta iedzīvotāji, kop-

skaitā 60 pagasta iedzīvotāji. Izstāde un savāktie, apkopo-

tie materiāli būs pieejami jebkuram pagasta iedzīvotājam 

un interesentam. 

     Mērķis ir neformālā lekciju - diskusiju un praktisku dar-

bnīcu veidā apgūt teorētisku un praktisku zināšanu kopu-

mu par rudens - ziemas laika darbiem un tradīcijām, tādē-

jādi sekmējot uz tradīcijām balstītu ģimenes vērtību popu-

larizēšanu, tradīciju izzināšanu un pārmantošanu paau-

dzēs, kā arī veicinot latgaliešu tradicionālās kultūras un 

latgaliešu valodas saglabāšanas un attīstības procesus. 

 Inga Drele,  

Ozolaines pagasta projektu vadītāja 
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OzO  jauniešu ziņas 

     30.oktobrī plkst. 16:30 OzO telpā pulcējās daudz bērnu un 

jauniešu, lai kopā nosvinētu Helovīnu. Iepriekš pašu spēkiem 

tika sagatavotas dekorācijas, kā arī pasākuma laikā bija iespēja 

pašiem apzīmēt viens otram sejas. Jāsaka, ka izdevās pat visai 

profesionāli. 

     Jūlija Orlova bija parūpējusies par prezentāciju/konkursu, 

kurā varēja ne vien uzzināt jaunas lietas par Helovīna svinēšanas 

tradīcijām un pirmsākumiem, bet arī tikt pie garšīgām balvām. 

Bērniem bija iespēja radoši padarboties, uz papīra izkrāsojot 

skeleta sejas sagatavi. Ar šo uzdevumu visi tika galā visai ātri, 

vēlāk sekoja īsa fotosesija un tad beidzot varēja skatīties šausmu 

video, uzkožot kādu čipsu un dzerot limonādi.  

OzO JuniOri svin Helovīnu “Dia de Los Muertos 2015” 

30.oktobra vēlākā vakarā Ozolaines pagasta Bekšos 

notika “Dia de los Muertos” pasākums jauniešiem, kurā 

piedalījās gan paši Ozolaines pagasta jaunieši, gan šo-

reiz arī ciemiņi no Bērzgales pagasta. 

Tāpat ka pagājušajā gadā šajā ballītē jaunieši iejutās 

meksikāņu visu mirušo dienas tēlā. Māksliniece Viktori-

ja Zaiceva parūpējās par to, lai visiem būtu uzzīmētas 

skaistas skeletu sejiņas. Pasākuma laikā tika izspēlētas 

vairākas spēles un uzvarētāji tika pie kāda garduma sal-

dākam vakaram. Par jautru mūziku un jauniešu diskotē-

ku rupējās Dj Yakov, tādēļ jaunieši varēja kārtīgi izdejo-

ties. Vakars aizritēja pozitīvā un jautrā gaisotnē. 

Paldies ciemiņiem no Bērzgales par ierašanos! Gaidīsim 

jūs visus arī nākošreiz! 

P.S. Runājot par “Dia de Los Muertos” pasākumu, jāsa-

ka, ka nākošgad mēs ceram šo pasākumu izvērst lielāku 

un gaidīsim ciemos pārstāvjus arī no citiem Rēzeknes 

novada pagastiem. Tā ka tiekamies nākošgad! 

Iesniegts pieteikums projektu konkursā  

“Nāc un dari! Tu vari!” 
  

     30.oktobrī tika iesniegts projekta “Draudzīgi darboties da-

žādībā” pieteikums Borisa un Ināras Teterevu fondam. Projek-

tā plānots iesaistīs Ozolaines un Ozolmuižas pagastu jaunie-

šus, kas kopīgi darbosies projekta aktivitātēs, tādējādi iepazīs-

tot atšķirīgo un mācoties vienam no otra. Projekta aktivitātes 

ietver masku izgatavošanas meistarklases, tradicionālo spēļu, 

rotaļu meistarklases, danču apguvi ar folkloras kopu “Vīteri”, 

olu krāsošanas un rotājumu izgatavošanas darbnīcas, darbu 

izstādes Ozolaines un Ozolmuižas pagastu pārvaldēs, kā arī 

ekspedīciju uz Rēzeknes novada kultūrvēsturiskajām vietām.  

Projekta mērķis: sekmēt mazākumtautību bērnu aktīvas  pil-

soniskās apziņas veidošanu sadarbībā ar pamatnācijas bēr-

niem, apgūstot latviskās tradīcijas, kas vērstas uz sabiedrības 

savstarpējās sapratnes veidošanu. 

     Programmas „Nāc un dari! Tu vari!” ietvaros tiek sniegts 

finansiāls atbalsts darbīgām bezpeļņas organizācijām pilsētās 

un laukos, kuras ar savām rosībām dara bagātu tuvākās ap-

kaimes iedzīvotāju dzīvi, kā arī sarežģījumu brīžos sniedz at-

balstu līdzcilvēkiem.  

     Gaidīsim projektu izvērtēšanas rezultātus! 

 

Leila Rasima,  

Ozolaines Jauniešu lietu speciāliste 

leila.rasima@ozolainelv 

OZO PASĀKUMI NOVEMBRĪ: 
 

06.11.   Filmu vakars. Monstriņu universi  tāte plkst. 15:00, 
(“The Maze Runner”) plkst.17:00. 

16.11.  Vafeļu cepšanas un spēļu vakars plkst.18:00. 
18.11.  Dalība skrējienā “IEELPO RĒZEKNI”, plkst.14.00. 
23.11.  Filmu vakars. Plkt 15:00 Bērniem, plkst. 17:00 Jaun-

iešiem. 
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SEKO LĪDZI: 

draugiem.lv/ozolaine   

facebook.com/ozolainespagasts 

twitter.com/ozolaine 

     No 2015.gada 2.novembra līdz 26.novembrim (ieskaitot), 

Ozolaines pagasta bibliotekāre Antoņina Dzene atradīsies atva-

ļinājumā.  

     Atvaļinājuma laikā bibliotēkas darba laiks būs tikai trešdie-

nās no plkst.8.00 līdz plkst. 16.30, proti, bibliotēkare apmeklē-

tājus pieņems 6.,13 un 20.novembrī.  

Par bibliotekāres atvaļinājumu 

Par dīķu rakšanām 

     Dīķis ir hidrobūve. Tā rakšana ir būvniecība, kas jā-

skaņo Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldē, kur atkarī-

bā no dīķa lieluma atšķiras arī skaņošanas veids.  

Būvvalde atrodas Atbrīvošanas alejā 81, (pasta ēkā), 
ieeja no Brāļu Skrindu ielas, 3. stāvā (301. un 302. kab.) . 

     Apmeklētāju pieņemšanas laiks: 

Pirmdiena:plkst. 8.00 – 11.45; 12.15 – 16.30; 

Otrdiena: plkst. 8.00 – 11.45; 12.15 – 16.30; 

Būvvaldes vadītāja:  

Inga Aleksandroviča, mob. 26531328.  

e-pasta adrese: inga.aleksandrovica@rezeknesnovads.lv 

Iedzīvotāju ievērībai! Aktuāli! 

 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1013 „Kārtība, kādā 

dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 

norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvok-

ļa īpašuma lietošanu” paredz: 

 

1. par atkritumu apsaimniekošanu šādu apmaksas 

aprēķinu: 

17. Par pakalpojumiem, kuri nav mērāmi vai kuru 

patēriņa noteikšanai nav uzstādīti skaitītāji, aprēķinu 

veic šādi: 

 

17.4. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un 

asenizāciju: 

 

17.4.1. ja atsevišķais īpašums ir dzīvoklis,  proporci-

onāli dzīvoklī deklarēto personu skaitam, sadalot 

summu, kas veidojas pēc neapdzīvojamo telpu un 

mākslinieka darbnīcu īpašnieku vai nomnieku veikto 

maksājumu atskaitīšanas no dzīvojamās mājas ko-

pējā maksājuma. 

 

2.par ūdens patēriņa apmaksu: 

27. Dzīvokļa īpašnieks pārvaldnieka noteiktajā kārtī-

bā un termiņā katru mēnesi nolasa ūdens skaitītāja 

rādījumu un nodod tos pārvaldniekam aprēķinu veik-

šanai. 

 

P.S. Faktiskie rādītāji par izlietotā ūdens daudzumu 

jāiesniedz Ozolaines pagasta pārvaldē mēneša pē-

dējā dienā. 

 

28. Ja prombūtnes dēļ dzīvokli neizmanto neviena 

persona un dzīvokļa īpašnieks nevar iesniegt infor-

māciju par ūdens skaitītāja rādījumu, nevar veikt 

ūdens patēriņa skaitītāja verificēšanu vai nodrošināt 

pārvaldniekam iespēju veikt attiecīgajā dzīvokļa īpa-

šumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, dzī-

vokļa īpašnieks par to iepriekš informē pārvaldnieku. 

 

29. Ja dzīvokļa īpašnieks nav iesniedzis informāciju 

par ūdens skaitītāja rādījumu vai šo noteikumu 

28.punktā minētajā kārtībā nav informējis par prom-

būtni, pārvaldnieks aprēķina ūdens patēriņu atseviš-

ķajam īpašumam, ņemot vērā konkrētā atsevišķā 

īpašuma vidējo ūdens patēriņu par pēdējiem trim 

mēnešiem, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc kārtas. 

 

Ozolaines pagasta pārvalde 

http://www.ozolaine.lv
http://www.draugiem.lv/ozolaine/
https://www.facebook.com/ozolainespagasts
https://twitter.com/ozolaine
http://www.ozolaine.lv/index.php/504-par-bibliotekares-atvalinajumu
https://twitter.com/rezeknesnovads
http://likumi.lv/doc.php?id=185342
http://likumi.lv/doc.php?id=185342
http://likumi.lv/doc.php?id=185342
http://likumi.lv/doc.php?id=185342

