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Sestdien, 11.aprīlī 

plkst. 21.00, Kampiš-

ķu vecticībnieku lūgša-

nas namā sāksies 

Lieldienu dievkalpo-

jums. Draudzes pār-

stāvji aicina iedzīvotā-

jus atrast iespēju un 

ņemt aktīvu dalību 

tajā. 

Sabiedriskā apspriešana  
No 21. līdz 24 aprīlim 

12 Ozolaines pagasta 

OzO jaunieši lidos uz 

Beķgiju, kur tiks iepa-

zīstināti ar Eiropas 

parlamentu un tā dar-

bību. Kā arī būs iespē-

ja satikties ar Latvijas 

pārstāvjiem: Arti Pa-

briku un Sandru Kal-

nieti. Tāpat jauniešie 

varēs apskatīties Bri-

sele pilsētu. Ceļojumu 

apmaksā Rēzeknes 

novada pašvaldība. 

IZDEVUMS JAUNAJĀ IZSKATĀ IZNĀK REIZI MĒNEŠI NO 2014.GADA MAIJA 

2.aprīlī Rēzeknes no-

vada Vides aizsardzī-

bas fonda sēdē atbal-

stīts Ozolaines pagas-

ta iesniegtais projekts 

“Laizānu parka terito-

rijas revitalizācija”-

kopsummā 8315EUR. 

Spodrības mēnesī 

ikvienam iespēja sa-

ņemt atkritumu mai-

sus, kuros salikt atkri-

tumus un tos izvest 

BEZMAKSAS.  

Atkritumu maisus ie-

spējams saņemt Ozo-

laines pagastā, vai 

pieteikt telefoniski  

27870687. 
Ozolaines pagasta pārvalde izsludina sa-

biedrisko apspriešanu par ierosinājumu 

Ozolaines pagasta administrāciju pārcelt 

uz Sociālās mājas telpām. Tādā gadījumā 

turpmāk Sociālās mājas telpās atrastos 

pagasta pārvalde, sociālais darbinieks, 

bāriņtiesa, pagasta arhīvs, kase un noteik-

tās dienās pieņemtu arī medpunkts. Savu-

kārt līdzšinējā pagasta pārvaldes ēkā pa-

liktu tautas nams ar plašākām mēģināju-

mu un palīgtelpām, no 2. stāva un 1. stāvu 

pārceltos bibliotēka, kā arī noteiktās die-

nās būtu atvērta kase un medpunkts. Kā 

pastāstīja Ozolaines pagasta pārvaldes 

vadītājs, šādā veidā būtu iespējams ieeko-

nomēt līdzekļus, neceļot jaunu tautas na-

ma piebūvi, bet gan izmantot jau esošās 

pieejamās telpas. “Būtisks ieguvums būtu 

arī tas, ka bibliotēka, pārceļoties no 2. 

stāva uz 1. stāvu, paliktu iedzīvotājiem 

pieejamāka.” 

Aicinām Ozolaines pagasta iedzīvotājus 

paust savu viedokli par iespēju pagasta 

administrāciju pārcelt uz Sociālās mājas 

telpām. 

Lai sekmētu Ozolaines pagasta teritoriju 

sakopšanu, pagsta pārvalde izsludinājusi 

Spodrības mēnesi. Šogad Spodrības 

mēnesis norisināsies līdz 25.aprīlim , 

kad tā noslēgumā paredzēta Lielā talka - 

2015. Šajā laikā pagasta iedzīvotāji, sa-

biedriskās organizācijas, izglītības iestā-

des, komersanti un iestādes tiek aicināti 

aktīvi piedalīties namīpašumu un teritori-

ju sakopšanā, informēt pagastu par ne-

koptām teritorijām, kā arī sniegt priekšli-

kumus par to sakopšanu un sakārtošanu. 

Ir paredzēts sakopt sabieriskās vietas, 

kapsētas, pieturvietas, ceļa malas, teritori-

jas pie pludmalēm utt.    
Turpinājums 2.lpp. 

I Z S L U D I N Ā T S  S P O D R Ī B A S  M Ē N E S I S  

http://www.talkas.lv/
http://www.talkas.lv/
http://www.ozolaine.lv/index.php/380-izsludinats-spodribas-menesis
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Spodrības mēnesi iesāks Liepu pamatskolas sko-

lēni un skolotājas 2015.gada 8.aprīlī pl.13:00. 

Kopīgi sakops Kampišķu vecticībnieku lūgšanas 

nama teritoriju. Jebkurš iedzīvotājs tiek aicināts 

palīdzēt sakopt lūgšanas nama teritoriju. 

Lielās Talkas dienā, 25.aprīlī uzliksim punktus uz 

i, kad kopā pagasta teritorijas sakopšanas noslē-

gumā sumināsim konkursa "Izgatavo putnu būrīti" 

uzvarētājus un baudīsim tradicionālo, ārā sagata-

voto gardo zupu. Čaklākie talcinieki tiks apbalvoti. 

Lai kopīgi sakoptu teritoriju Spodrības mēnesī, 

aicinām talciniekus informēt par vietām, kuras 

Jūsu iniciatīvas grupas sakops Spodrības mēneša 

ietvaros, zvanot pa tālruņi 64640171, vai rakstot 

uz e-pasta adresi: info@ozolaine.lv. 

I Z S L U D I N Ā T S  S P O D R Ī B A S  M Ē N E S I S  

Teksta sākums 1.lpp. 

Pavasaris iesācies ar priecīgu ziņu interneta cienītājiem. Apkārt 

Bekšu dīķim uz esošiem soliņiem un lapenē ir pieejams publiskais 

internets Wi-Fi (jeb bezvadu internets). Uz soliņiem pieejams arī QR 

kods, kuru ar mobīlā telefona palī-

dzību ir iespējams nolasīt. Tas satur 

saiti uz Ozolaines pagasta mājas 

lapu www.ozolaine.lv. 

QR kods ir matricas kods (vai divdi-

mensionāls svītrkods), ko 1994. 

gadā radīja Japānas korporācija 

Denso-Wave. "QR" ir atvasināts no 

"ātra atbilde" (angļu: Quick Respon-

se), jo tā radītājs bija paredzējis 

kodu un tā saturu atkodēt īsā laika 

brīdī. QR kodi ir populāri Japānā, kur 

tie ir populārākie no divdimensiju 

kodiem. Vairums moderno viedtālruņu spēj šos kodus nolasīt ar 

iebūvēto fotokameru un speciālu programmatūru. 

W I - F I  S O L I Ņ I  A P K Ā R T  B E K Š U  D Ī Ķ I M  

2015.gada 12.martā Ozolaines Tautas namā 

notika ikgadējā Ozolaines pagasta iedzīvotāju 

kopsapulce. Sapulcē piedalījās Rēzeknes nova-

da pašvaldības priekšsēdētājs M.Švarcs, 

priekšsēdētāja vietniece E.Pizāne, izpilddirek-

tors J.Troška,  SIA ALAAS izpilddirektors 

J.Petkevičs, pārvaldes vadītājs E.Blinovs un 

pagasta darbinieki, lai informētu iedzīvotājus 

par aktualitātēm gan Ozolaines pagastā, gan 

novadā. Ikvienam bija iespēja uzdod savus 

interesējošu jautājumus un saņemt uz tiem 

atbildes. Iedzīvotāju kopsapulces prezentācija 

apskatāma Ozolaines pagasta mājas lapā 

www.ozolaine.lv. 

N O T I K A  I E D Z Ī V O T Ā J U  

K O P S A P U L C E  

mailto:info@ozolaine.lv
http://lv.wikipedia.org/wiki/QR_kods
http://www.ozolaine.lv/images/docs/Kopsapulce_2015.pdf
http://www.ozolaine.lv/images/docs/Kopsapulce_2015.pdf
http://www.ozolaine.lv/images/docs/Kopsapulce_2015.pdf
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B E K Š O S  U Z S Ā K S  Š Ķ I R O T  A T K R I T U M U S  

2015.gada 2.aprīlī no pl.14.00-15.00 notika pirmā mobilā 

ATKRITUMU šķirošana Bekšu centrā.  

Šķirotus atkritumus SIA ALAAS ar specializēto automašīnu  

izvedīs  BEZ MAKSAS. Pirms izmest atkritumus SIA ALAAS 

pārstāvis izstāstīs, ko un kādā konteinerī drīkst izmest.   

Šķirot atkritumus aicinām ikvienu pagasta iedzīvotāju un 

sašķirotus aktritumus vest norādītajā laikā. Jāpiebilst, ka 

šķirotus atkritumus Bekšu centrā drīkst vest jebkurš, kas 

vēlās dzīvot zaļi.  

Turpmāk mobilā ATKRITUMU šķirošana Bekšu centrā notik 

mēneša 1 ceturtdiena pl.14.00-15.00 . 

Nevajag skaitīt gadus, 

Kuri aulēkšniem skrien- 

Gadus tāpat kā naudu, 

Noturēt nespēj neviens. 

Skaitīsim laimīgos mirkļus, 

Kuru mūžā bijis tik daudz- 

Ar tiem mēs bagāti esam 

Un novecot nebūs ļauts! 

      Ozolaines pagasta senjoru interešu 

pulciņš „Uguntiņa”, apsveic pulciņa 

jubilārus: 

Tatjanu Nikiforovu (22.01.2015); 

Albīnu Šļahtoviču (01.03.2015); 

Gaļinu Filippovu (04.03.2015); 

Lidiju Bedrikovu (08.02.2015); 

Fainu Gleizdu (01.04.2015). 

      Novēlam stipru veselību, dzīves-

prieku, un laimi. Cienījamie pagasta 

iedzīvotāji! Sirsnīgi sveicām Jūs Pūpolu 

un Lieldienas svētkos. Mieru un laimi 

Jūsu sirdij. Lai Dieviņš Jūs pasargā un 

Eņģelis vienmēr stāv klāt. 

     Ceram, ka mūsu pulciņa pirmais 

solis ir veiksmīgs, taču vēl pavisam 

trausls aizsākums mūsu saiešanai un 

sadarbībai, tāpēc joprojām katru otr-

dienu pulkst. 14.00 visi pensionāri, 

invalīdi tiek laipni aicināti un gaidīti 

Brīvā laika pavadīšanas centrā, otrajā 

stāvā, blakus trenažieru zālei Bekšos. 

Dzīve ir tik īsa un kas mūsu vecumdie-

nas padarīs krāšņākas, ja ne mēs pa-

ši. 

Anna Tarakanova 

senjoru interešu pulciņa vadītāja 

http://www.ozolaine.lv/index.php/388-beksi-uzsaks-skirot-atkritumus
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Mūsu novadā jau otro gadu notiek 

teātra dienu pasākums. Visi novada 

bērnudārzi ir sadalījušies grupiņās, lai 

pasākums neizvērstos bezgala garš. 

Diemžēl šogad bērni stipri slimoja un 

ludziņu sagatavošana bija diezgan 

saraustīta, jo aktieri bieži mainījās. Šī 

paš iemesla dēļ krievu grupiņa nepa-

spēja sagatavot savu ludziņu, tāpēc 

25. martā, braucienā uz Silmalas pa-

gasta kultūras namu devās latviešu 

grupiņas bērni ar savu uzvedumu 

”Gudrais gailītis”. Te kopā ar kaimiņu 

pagastu bērniem bija jauks pasāku-

ma: kopā vingrojām, dejojām un rādī-

jām, ko nu kurš prot. Par piedalīšanos 

visi dalībnieki saņēma pateicības rak-

stus un noslēgumā 

visi kopīgi cienājā-

mies ar dažādiem 

saldumiem. Bērni 

guva daudz pozitīvas 

emocijas, pieredzi un 

pārliecību par savām 

spējām. Paldies bērnu 

vecākiem, kuri saga-

tavoja bērniem intere-

santus kostīmus. 

Esam gatavi, nu jau 

abu grupu bērni, parā-

dīt savus uzvedumi-

ņus arī citiem skatītā-

jiem.  

T E Ā T R A  D I E N A  N O V A D A  B Ē R N U D Ā R Z I E M  

Jau par tradīciju ir kļuvis, ka marta sākumā bērnudārzā atzī-

mējam vecmāmiņu dienu. Tā arī šogad, 6.martā aicinājām uz 

PII "Jāņtārpiņš" savas mīļās vecmāmiņas. Viss kolektīvs priecā-

jās par ikvienu, kurš bija atsaucies uz ielūgumu un atnācis uz 

mūsu bērnu un iestādes darbinieku sagatavoto pasākumu. 

Bērni šim pasākumam gatavojās jau ļoti laicīgi un atbildīgi: 

rakstīja ielūgumus, gatavoja dāvanas, mācījās dziedāt un skai-

tīt pantiņus. Īpaši šim pasākumam vecāko grupiņu bērni sa-

vām rokām gatavoja un cepa cepumus. 

V E C M Ā M I Ņ U  D I E N A  B Ē R N U D Ā R Z Ā  

Iestādes bērni tiek nodrošināti ar nepie-
ciešamajiem mācību līdzekļiem, attīstoša-

jām spēlēm, fizkultūras inventāru. Inventārs regulāri tik papil-
dināts un atjaunots. Nākošajam mācību gadam uzņem bērnus 
no 1.5 gada vecuma un vecākus visās vecuma vecuma un 
vecākus visās vecuma grupās. 
Ir iespēja bērnus atvest uz iestādi un izņemt, izmantojot bez-
maksas skolēnu autobusu (maršruts Rēzekne-Bekši-
Rēzekne) 
Maksa par trīsreizējo ēdināšanu 1,02EUR, vakariņas 0,36 
EUR. 

SVARĪGI 

S K O L Ē N U  S K A T U V E S  R U N A S   

K O N K U R S S  

Liepu pamatskolas skolēni Valērija Neņa, Laura Greiš-

kāne, Valērija Ivanova, Kristaps Kaupers un Maksimi-

lians Savickis 2015. gada 12. martā piedalījās Rēzek-

nes novada skolēnu skatuves runas un mazo formu 

uzvedumu konkursā. Lai varētu uzstāties konkursā, 

divu mēnešu garumā skolēni gatavoja literāro kompo-

zīciju priekšnesumam: mācījās tekstu, pareizo intonā-

ciju, dikciju un artikulāciju. Skolēniem gatavoties kon-

kursam palīdzēja skolotāji: Anna Smirnova, Marija 

Golubcova, Alla Popova, Ludmila Vinogradova un Inā-

ra Blinova. 

2015. gads ir Raiņa un Aspazijas gads un repertuāra 

izvēlē bija jāpievērš uzmanība dzejnieku daiļradei. 

Mūsu skolas konkursanti sagatavoja katrs divus dar-

bus: vienu prozas un vienu dzejas darbu. Vienu no 

darbiem varēja izpildīt latviešu valodā un ar vienu no 

darbiem uzstāties dzimtajā valodā. 

Uztraukums, mēģinājumi jau ir pagātnē, skolēni pēc 

konkursa atgriezās skolā ar pateicības rakstiem un ar 

jaunu pieredzi – uzstāties žūrijas un skatītāju priekšā,

- kā arī guva gandarījumu par paveikto. 

Liepu pamatskolas skolotāja Ludmila Vinogradova 

http://www.ozolaine.lv/index.php/383-skolenu-skatuves-runas-konkurss
http://www.ozolaine.lv/index.php/383-skolenu-skatuves-runas-konkurss
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No 18.februāra līdz 5.martam 3.-

6.klases skolēni pildīja valsts pārbau-

des darbus. 3.klases skolēniem bija 

jāpilda trīs darbi: krievu valodā, mate-

mātikā un latviešu valodā; 6.klases 

skolēniem bija jāveic četri darbi: krie-

vu valodā, matemātikā un latviešu 

valodā un dabaszinībās. Šajā mācību 

gadā biji vēl divi papildus diagnosticē-

jošie darbi: 8.klasē – matemātikā un 

9.klasē – dabaszinātnē. Visi skolēni 

izpildīja uzdevumus atbilstoši savām 

spējām. 

2015.gada 11.martā Liepu pamatsko-

lā Borisa un Ināras Teterevu fonds 

īstenoja programmu „Dakter, es labi 

redzu!”. Šīs programmas ietvaros bēr-

niem skolā bez maksas bija pieejama 

speciālista konsultācija. Ja bērnam 

nepieciešama redzes korekcija ar briļ-

ļu palīdzību, tad ārsts izsniedza recep-

ti. Trūcīgām un maznodrošinātām ģi-

menēm ar īpašu receptes-dāvanu kar-

tes palīdzību tika rasta iespēja saņem 

brilles bez maksas. Kopumā redzi pār-

baudīja 56 bērniem, no tiem 10 saņē-

ma īpašu recepti-dāvanu karti. 

No 16.marta līdz 20.martam Liepu 

pamatskolā bija skolēnu brīvdienas. 

Šajā laikā skolēniem bija laba iespēja 

atpūsties no mācību procesa.  

Skolotāji izmantoja brīvdienas lietderī-

gi. Viņi apmeklēja seminārus, papildi-

nāja savas zināšanas kursos, bija Mal-

tas speciālajā internātskolā, kur noti-

ka metodiskā diena.  

18.martā Liepu pamatskolas skolotā-

ji piedalījās pedagoģiskajā sēdē Mal-

tas vidusskolā, kur aktīvi apsprieda 

tēmu „Skolēnu sasniegumu vērtēša-

nas formu daudzveidība, ievērojot 

skolēnu individuālās spējas” . 

Tradicionāli 25.martā skolā notika 

klases stunda veltīta komunistiskā 

genocīda upuru piemiņas dienai. Šajā 

pasākumā piedalījās 6.-9.klases sko-

lēni. Skolotāja A.Smirnova pastāstīja 

un parādīja prezentāciju skolēniem 

par notikumiem 1949.gadā, kad noti-

ka visplašākā Latvijas iedzīvotāju izsū-

tīšana uz Sibīriju. 

Liepu pamatskolā ir tradīcija organizēt 

Kampišķu vecticībnieku lūgšanu nama 

teritorijas sakopšanas talku. Šogad 

talka notiks 8.aprīlī plkst.13.30. Talkā 

piedalīsies 8.klases skolēni Gaļinas 

Bogdanovas vadībā. 

6.aprīlī, otrajās Lieldienās Rēzeknē 

notika pusmaratons. Pēc pagājušā 

gada veiksmīgi noskrietiem 5 km, šo-

gad Liepu pamatskolas skolēni pus-

maratonā piedalījās ļoti kupla skaita.  

Ir pieteikuši savu dalību 21 skolēns. 

Gaļina Bogdanova 

Struktūrvienības vadītāja 

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

U Z  T I K Š A N O S  A R  

S K O L U !  

Katru gadu Liepu pamatskola aicina 

savus nakāmos pirmklasniekus uz 

pirmo tikšanos ar skolu, kura tradi-

cionāli notiek decembrī pasākumā 

„Sveika, pasaka!”. Kopš tās dienas 

vienu reizi menesī tiek organizēta 

sešgadnieku sagatavošana skolai. 

Pedagoģiskais kolektīvs ļoti rūpīgi 

gatavojas katrai tikšanās reizei ar 

saviem nakāmajiem skolniekiem. 

Bērniem ļoti patīk skolā. Ar viņiem 

notiek interesantas un izglītojošas 

nodarbības matemātikā, angļu valo-

dā, latviešu valodā, mūzikā, krievu 

valodā un vizuālajā mākslā. 

Bērni ar lielu interesi piedalās visās 

aktivitātēs un ar nepacietību gaida 

nakāmās tikšanās reizes. 

Uz kārtējo tikšanos mūsu skola gai-

da savus nākamos pirmklasniekus 

15.aprīlī plkst. 12.30. Šajā dienā 

mēs aicinām un gaidām visus inte-

resentus un mācīties gribētājus Lie-

pu pamatskolā. Uz tikšanos ar sko-

lu! 

Skolai izveidota jauna mājas lapa 

internetā liepupsk.mozello.lv. 

Liepu pamatskolas sākumskolas 

skolotāja Tatjana Guļbinska 

http://liepupsk.mozello.lv/
http://liepupsk.mozello.lv/
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29.martā  27 Ozolmuižas, Maltas, 

Audriņu, Sakstagala, Verēmu un Ozo-

laines pagastu jaunieši piedalījās Lat-

gales NVO projekta “Jaunietis. Rīcība. 

Dialogs.” pirmajā aktivitātē: interaktī-

vā seminārā – diskusijā „Starpkultūru 

dialogs” jeb "Vai varat redzēt, ko redzu 

es? Vai es redzu to, ko redzat jūs?" 

Semināra laikā jaunieši dalījās viedok-

ļos un pieredzē izpratnē par dažādību, 

attīstot pozitīvi vērtējošu attieksmi 

pret daudzveidīgām tradīcijām, sa-

biedrības, kultūras izpausmēm.  

Paldies diskusijas vadītājiem Ivetai 

Balčūnei un Arnim Krancānam! Pal-

dies visiem jauniešiem, kas uzsākuši 

dalību šajā projektā! Uz drīzu tikšanos 

atkal! 

Sākot ar 2015.gada 15.februāri bied-

rība “Latgales Multimediju darbnīca” 

un OzO jaunieši Latgales NVO Projektu 

programmas ietvaros organizē projek-

ta “Jaunietis. Rīcība. Dialogs.” aktivitā-

tes. Projekta mērķis ir sekmēt Rēzek-

nes novada mazākumtautību jauniešu 

aktīvas  pilsoniskās apziņas veidoša-

nu, veicinot vienotību un attīstot sa-

darbību ar pamatnācijas jauniešiem, 

kā arī apgūt iemaņas starpkultūru 

dialoga veicinošu pasākumu, kas vēr-

sti uz sabiedrības savstarpējās saprat-

nes un saliedētības  veidošanu un 

stereotipu mazināšanu, organizēšanā. 

Aizsākta projekta “Jaunietis. Rīcība. Dialogs.” realizācija 

OZO JAUNIEŠI DOSIES CEĻOJUMĀ  

UZ BRISELI 

No šī gada 21. līdz 25.aprīlim divpa-

dsmit Ozolaines pagasta jaunieši do-

sies ceļojumā uz Briseli, Beļģiju. Jaun-

ieši dosies uz Eiropas Parlamenta 

ēku, kur tiksies ar Eiropas Parlamenta 

deputātu Arti Pabriku un iepazīsies ar 

darbu parlamentā. Tāpat jaunieši do-

sies ekskursijā pa Briseli, 

meklēs slaveno “Čurājošo 

puisīti” (un arī mazāk slave-

no “Čurājošo meitenīti”), 

apskatīs miniatūru parku 

“Mini Eiropa” un neparasto 

Atomiumu, kas ir viena no 

Eiropas galvaspilsētas ievē-

rojamākajām celtnēm. Tā-

pat tiek plānots apmeklēt 

Beļģijas lielāko un labāko 

akvaparku “Oceade”, lai 

izbaudītu elpu aizraujošus 

ūdens piedzīvojumus. 

Atgādinām, ka OzO koman-

da vinnēja Rēzeknes novada pašvaldī-

bas konkursā par “Aktīvāko jaunatnes 

pagastu 2014.gadā” un balvā ieguva 

3500 EUR brauciena organizēšanai. 

Visi dokumenti, aviobiļetes un nakts-

mājas jau ir noorganizētas. Jaunieši ar 

nepacietību un patīkamu satraukumu 

gaida, kad beidzot varēs doties ceļoju-

mā. Lai mums izdodas lielisks brau-

ciens!  

Meitenes spēlē boulingu 
 

3.aprīlī OzO meitenes devās uz Joker 

centru (OzO puiši bija aizņemti ar pa-

vasara darbiem), lai kopā jautrā gai-

sotnē izmēģinātu spēkus boulinga 

spēlē un izmantotu Joker centra dāva-

nu karti. Paldies Jocker boulinga cen-

tram par jauko dāvanu jubilejā! No-

teikti brauksim vēl!  

Ieskaties:  

twitter.com/ozojaunatne  

http://www.twitter.com/ozojaunatne
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B r ī v p r ā t ī g a i s  d a r b s 

“RĒZEKNES  

PUSMARATONĀ 2015” 

6. aprīlī, otrajās Lieldienās,  notika 

Rēzeknes pusmaratons, kas dažādās 

distancēs šogad pulcēja rekordlielu 

dalībnieku skaitu. Pusmaratona 10km 

un 5km skriešanas distancēs un nūjo-

šanā bija reģistrējušies 1915 skrējēju, 

bērnu skrējienos– 447. 

Arī OzO komanda piedalījās pusmara-

tonā, bet šoreiz ne kā skrējēji. Sešas 

OzO meitenes palīdzēja pusmaratona 

organizēšanā kā brīvprātīgās, gūstot 

pieredzi lielu pasākumu organizēšanā 

un “apskatot virtuvi no iekšpuses”. 

Meitenes palīdzēja sagatavošanās 

darbos un pašā maratona norises die-

nā viņas varēja manīt pie finiša, kur 

viņas dalīja medaļas 

finišējušajiem sportis-

tiem un entuziastiem. 

Jāatzīst, ka pusmarato-

na organizācija bija ļoti 

augstā līmenī, un par to 

paldies jāsaka nevien 

prasmīgajiem organiza-

toriem, bet arī brīvprātī-

gajiem jauniešiem. 

Paldies čaklajiem OzO 

darba rūķiem - Marinai 

Risakovai, Violettai Pa-

ramonovai, Jeļenai 

Ogurcovai, Jūlijai Bori-

sovai, Jekaterinai Šaba-

novai un Snežanai Poz-

dņakovai! Kā pateicību par ieguldīto 

laiku, darbu un izturību Rēzeknes no-

vada pašvaldība katrai meitenei dāvi-

na “AUSMEŅA KEBABS” dāvanu karti 

10 EUR vērtībā. Kas labi strādā, ir pel-

nījis arī labi paēst! J Tāpat meitenes 

saņem arī apliecību par brīvprātīgo 

darbu, kas nākotnē var lieti noderēt 

uzsākot darba gaitas.  

Rēzeknes novada izglītības pārvalde 

ir izsludinājusi konkursu par finansē-

juma piešķiršanu jauniešu darba 

praksēm vasaras periodā, kas tiks 

īstenotas laika posmā no 1. jūnija līdz 

31. augustam. Konkursa mērķis ir 

nodarbināt jauniešus vasaras peri-

odā, kā arī veicināt jauniešu darba 

prakses un neformālās izglītības attīs-

tību Rēzeknes novadā. Konkursā tiek 

aicināti piedalīties Rēzeknes novada 

pagastos dzīvojošie jaunieši, kuri 

2014./2015. mācību gadā beidz 9., 

10. vai 11. klasi (1. un 2. kurss arod-

skolās). Pieteikumi tiek gaidīti Rēzek-

nes novada pašvaldības Izglītības 

pārvaldē līdz 9. aprīlim plkst. 15.00. 

 

Vairāk informācijas un konkursa noli-

kums: http://rezeknesnovads.lv/

rezeknes-novada-jauniesi-aicinati-

pieteikties-darba-praksem-vasara/ 

Pasteidzies, vēl var paspēt pieteikties  

jauniešu darba praksēm vasarā!  

OzO jauniešus priecē jaunas 

mēbeles 

OzO telpā parādījušās jaunas un 

modernas mēbeles: gaumīgi galdi 

un plaukti. Galdus iespējams iz-

vietot daudzās variācijās, jau pār-

baudīts, ka tie lieliski noder galda 

spēļu spēlēšanai. Tagad OzO tel-

pa kļuvusi vēl mājīgāka un ērtāka!  

Lieldienu zaķi 

Vai pamanījāt jautros un krāsainos 

zaķus pie Ozolaines pagasta pārval-

des ēkas? OzO JuniOri iejutās stilistu 

lomās un palīdzēja viņus sapucēt 

Lieldienām. Paldies tiem, kas atnāca 

un kopā čakli pastrādāja! 
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No 19. marta līdz 25. aprīlim vairāk nekā 100 Latvi-

jas novados tiks demonstrēta dokumentālā filma 

“Laimes ekonomika”. Filmu visā Latvijā izrādīs soci-

ālās kampaņas par atbildīgu pārtikas patēriņu 

“Beidz spēlēt pārtikas cirku!” ietvaros. Ikviens inte-

resents, kuram rūp un interesē pasaulē, tai skaitā 

Latvijā, notiekošais saistībā ar globālo attīstību, 

vidi, ekonomiku un sabiedrību tiek aicināts uz kino 

seansu Ozolaines pagasta Tautas namā 9.aprīlī, 

plkst.14:00. 

Filma iezīmē mūsdienu globālās krīzes – klimata 

pārmaiņas, terorismu, finanšu krahu, savijot tos ar 

ļoti personīgiem stāstiem par cilvēkiem, kuri jūtas 

depresīvi un tukšās patērētāju sabiedrības nomākti. 

Iemesls? Globālo korporāciju radīta pasaule, kurā 

pirmajā vietā vienmēr ir peļņa un patēriņa palielinā-

šana, nevis cilvēks. “Vientuļi cilvēki nekad nav lai-

mīgi, un globalizācija rada ļoti vientuļu planētu,” 

saka aktīviste un filmas autore Vanda Šiva (Vanda 

Shiva). Risinājums šai problēmai ir lokalizācija – 

atgriešanās pie kopienu sabiedrības, kurā cilvēki 

zina, kā klājas kaimiņam un pārtiku iegādājas pie 

tuvumā dzīvojošā zemnieka, nevis lielveikalā. 

Ieeja bezmaksas. 

K I N O  O Z O L A I N E S   

T A U T A S  N A M Ā  

Ozolaines pagasta pārvalde, sa-

darbībā ar valsts policiju sākusi 

pastiprināti pievērst uzmanību 

situācijām, kad iedzīvotāji no 

saviem sadzīves atkritumiem 

atbrīvojas uz pašvaldības vai 

godprātīgo cilvēku rēķina, un arī 

pagasts meklē veidus, kā stimu-

lēt iedzīvotājus ziņot par šādām 

pamanītām situācijām, lai vainī-

gos varētu saukt pie atbildības. 

Pēdējā laikā arvien aktuālāks 

kļūst jautājums par sadzīves at-

kritumu izmešanu tam nepare-

dzētās vietās – ceļa malās, atkri-

tumu urnās autobusu pieturās, 

kapsētās un nelegālajās izgāztu-

vēs. Nupat tika veikta kārtējā 

pagasta apsekošana, lai apzinātu 

situāciju ar nelegālajām izgāztu-

vēm. Konstatēts, ka ir daudz 

vietu, kur cilvēki nesankcionēti 

izmet atkritumus. Īpaši raksturīgi 

tas ir Pleikšnos un Ritiņos ceļu 

malās. Acīmredzot netrūkst ie-

dzīvotāju, kuri uzskata, ka savākt 

atkritumus ir pagasta pienākums, 

nevis pašu atbildība.  

Kā piemēru var minēt gadījumu 

pagājušā gada rudenī, kad pēc 

iedzīvotāju sūdzībām konstatēts, 

ka ceļa Ritiņi-Zosna malas regu-

lāri tiek izmesti sadzīves atkritu-

mi tam neparedzētā vietā. Polici-

jas darbinieki, sadarbībā ar pa-

gasta iedzīvotājiem pastiprināti 

apsekoja norādīto ceļu, līdz per-

sona, kura bija atbildīga par at-

kritumu izmešanu, tika pamanīta 

notikuma vietā un saukta pie 

administratīvās atbildības. Sa-

skaņā ar Rēzeknes novada paš-

valdības 19.08.2010 saistošiem 

noteikumiem Nr.38 „Par sadzī-

ves atkritumu apsaimniekošanu 

Rēzeknes novadā” 9.nodaļu, 

fiziskas un juridiskas personas 

par atkritumu izmešanu tām ne-

paredzētajās vietās saucamas pie 

administrativas atbildibas saska-

na ar Latvijas Administrativo 

parkapumu kodeksu. 

Tiek pievērsta pastiprināta uzma-

nība arī tiem iedzīvotājiem, kuri 

nav noslēguši līgumu ar SIA 

ALAAS par sadzīves atkritumu 

izvešanu.  

 

AICINĀM ZIŅOT PAR CILVĒKIEM, KURI SADZĪVES 

ATKRITUMUS IZMET PUBLISKAJĀS VIETĀS 

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

