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Ozolaines pagasta 

pārvalde aicina darbā 

Tautas nava vadītāju 

un pirmsskolas iestā-

žu, skolu un feldšeru 

- vecmāšu punkta 

māsu. CV un motivā-

cijas vēstuli sūtīt uz 

epastu:  

info@ozolaine.lv līdz 

2015.gada 11. de-

cembrim. Tālrunis 

izziņām 646 40171. 

Pie sliekšņa jaunais 2016.gads 
 

Visus OzO jauniešus 

aicinām 2015.gada 

19.decembrī 

plkst.16:00 uz slēgto 

Jaungada pasākumu 

Tikai savējiem, kurš 

notiks Ozolaines tau-

tas namā. 

Š.g. 13.decembrī PII 

“Jāņtārpiņš”aktu zālē 

notiks SIEVIEŠU klu-

biņa sanāksme. Die-

nas kārtībā: Atskats 

par paveikto no ieplā-

notā šajā gadā un 

ieceres nākošajam, 

kā arī radošā darbnī-

ca Ziemassvētku 

noskaņās. Līdzi jā-

ņem savs materiāls 

dekorēšanai. 

     Kur dzīvo pasaka? Vairākums atbild, ka pasaka dzīvo 

bērnībā. Kur dzīvo bērnība? 

     Vajag ļauties, lai fantāzija mūs ved pasaku valstībā, 

pasaku mežā, tur, kur dzīvo palīgi, mūsu spēka pārbaudī-

jumi, piedzīvojumi, cīņas un uzvaras. Mēs zinām, ka no 

turienes atgriezīsimies gudrāki, drosmīgāki, labāki. Tāpat, 

kā skolā. Varam secināt, ka pasaka dzīvo skolā! 

     Liepu pamatskola  2015. gada 11.decembrī plkst. 

12.30. aicina nākamos pirmklasniekus uz tradicionālo 

iepazīšanās pasākumu ar skolu „Sveika, pasaka!” Jūs gai-

da interesants ceļojums pasaku zemē, piedzīvojumi un 

patīkami pārsteigumi. 

     Aicinām arī visus, kurš vēlas iepazīties ar skolu un ap-

meklēt pasākumu. Laipni lūdzam! 

     Ja būs nepieciešams transports, lai brauktu uz skolu, 

lūdzam zvaniet pa tālruni 26086297. 

Gaļina Bogdanova 

Liepu pamatskolas struktūrvienības vadītāja. 

AICINĀM NĀKAMOS PIRMKLASNIEKUS 

BEZMAKSAS OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS  

IZDEVUMS JAUNAJĀ IZSKATĀ IZNĀK REIZI MĒNESĪ NO 2014.GADA MAIJA 

Krīt pārslas, kavēdamās logā... 

Ir atkal Ziemassvētku laiks 

Un brīnums, sajūtos kā senāk, 

Es sajūtos kā bērnībā... 

Balts galdauts, svaigas maizes garša, 

Balts miers aiz mana loga zied. 

Un miers, kāds sirdī tikai bērnam, 

Miers bērna sirdī klusi dzied... 
 

Priecīgus, līksmus, sirdī gaišus Ziemassvētkus. 

Jaunā gadā mirdzumu acīs un siltumu dvēselē, 

veselību pašam un veselus mīļos. 

N O T I K S  D Z I R K S T E L E S  I E L A S  P Ā R B Ū V E  

     2015.gada novembrī Ozolaines pagasta 

pārvalde izsludināja iepirkumu par Dzirkste-

les ielas (posmā no Centrālās ielas līdz Griš-

kānu pagasta robežai – 1,4 km garumā) 

ciems Pleikšņi, Ozolaines pagasts, Rēzek-

nes novads, pārbūvi.  

     Iepirkuma komisija paziņo, ka no pieciem 

iepirkuma konkursa pretendentiem, par 

uzvarētāju tika atzīta SIA “Ceļi un Tilti”, ar 

kopējo summu 103 267,48 EUR (bez PVN). 

     Pavisam drīz, ar SIA “Ceļi un Tilti” tiks 

noslēgts līgums par Dzirksteles ielas  1,4, 

km garuma pārbūvi. 

mailto:info@ozolaine.lv
http://www.ozolaine.lv/index.php/iepirkumi/518-dzirksteles-ielas-posma-no-centralas-ielas-lidz-griskanu-pagasta-robezai-1-4-km-garuma-ciems-pleiksni-ozolaines-pagasts-rezeknes-novads-parbuve


2 

 

OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS  

O Z O L A I N E . L V  

  A I C I N Ā M  V E I D O T  2 0 1 6 . G A D A  B U D Ž E T A  P R O J E K T U  K O P Ā  

     Ir pienācis laiks, kad Ozolaines 

pagasta pārvaldei jāuzsāk veidot 

2016.gada budžeta projektu. Lai 

nākamajā gadā mēs varētu attīstī-

ties, dzīvot labklājībā un ērtā vidē, 

ikviens pagasta iedzīvotājs tiek 

aicināts izteikt savus priekšliku-

mus un idejas, kuras pagasta pār-

valdes darbiniekiem būtu jāņem 

vērā. 

     Savas domas varat izteikt līdz 

š.g. 15.decembrim vai nu rakstis-

kā fromā, vai elektroniski sūtot 

v ē s t u l i  u z  e - p a s t u :  i n -

fo@ozolaine.lv vai arī telefoniski, 

zvanot pa tālr. 64640171. 

     Mūs interesē visas sfēras: taut-

saimniecības, izglītība, infrastruk-

tūra, vides un zemes jautājumi, 

kultūra, jauniešu dzīve utt.  

      

                    Esiet aktīvi! 

Rēzeknes novada pašvaldības 

Ozolaines pagasta pārvalde 

Rēzeknes novads, Ozolaines pagasts,  

c. Bekši, LV-4633 

 

E-pasts: info@ozolaine.lv 

Tālr.:/Fakss: +371 64640171 

WEB: www.ozolaine.lv 

     2015.gadā oktobrī un novembrī tika veikti sekojoši ar 

nekustamaj iem īpašumiem sa is t ī t i e  darb i : 

1. pieteikta un veikta triju kapsētu uzmērīšana – Usvīšu, 

Tēviņu un Ritiņu kapsēta. Ja laika apstākļi ļaus, tad decem-

brī divas kapsētas (Usvīšu un Tēviņu) tiks reģistrētas Ze-

mesgrāmatā. Ritiņu kapsētas uzmērīšanas gaitā radās 

neparedzētie apstākļi, kuru dēļ kapu reģistrēšana Zemes-

grāmatā nedaudz ievilksies. 

2. Ir pieteiktas un saņemtas 7 Zemesgrāmatu apliecī-

bas,atsavināšanas procesa turpināšanai, kā arī pabeigta 

Bekšu ciema daudzdzīvokļu māju savienošana ar zemes 

vienībām, tas nozīmē, ka Bekšu ciema dzīvokļu īpašnieki, 

kuri ir noslēguši “VIENOŠANĀS par zemes nodošanu īpašu-

mā bezatlīdzības” bet saņēma atteikumu no Zemesgrāma-

tas reģistrēt šo zemi savā īpašumā, gan tie kuriem atteica 

Ozolaines bāriņtiesa, ir tiesīgi ar ar visiem uz rokām eso-

šiem dokumentiem griezties Ozolaines bāriņtiesā. Tie, kuri 

vēl nav noslēguši “VIENOŠANĀS par zemes nodošanu īpa-

šumā bezatlīdzības” Ozolaines pagasta pārvalde lūdz griez-

ties pie zemes lietu speciālista, iepriekš saskaņojot laiku 

pa telefonu 64640424. 

3. Valsts zemes dienesta Latgales reģionālajai nodaļai ir 

pieteiktas inventarizācijas kadastrālas uzmērīšanas 3 dzī-

vokļiem, par kuriem ir ierosināta atsavināšana. 

     Sakarā ar to, ka visi procesi, kuri saistīti ar īpašumu 

reģistrāciju Zemesgrāmatā ir diezgan gari un apjomīgi, viss, 

kas netriks pabeigts 2015.gadā turpināsies 2016. gadā. 

     Jautājumu vai neskaidrību gadījumos lūdzam zvanīt 

darba laikā pa tālr.64640424 Ozolaines pagasta pārvaldes 

Zemes lietu speciālistei Antoņinai Čistjakovai, vai rakstīt 

elektroniski uz e-pastu: antonina.cistjakova@ozolaine.lv. 

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

Ī P A Š U M U  J A U T Ā J U M O S  
P A R  K L A I Ņ O J O Š O  S U Ņ U  

U N  K A Ķ U  I Z Ķ E R Š A N U  

     Turpmāk, divus gadus, Rēzeknes novada 

administratīvajā teritorijā (tajā skaitā arī Ozo-

laines pagastā) klaiņojošus suņus un kaķus 

izķers, noķerto klaiņojošo suņu un kaķu īslai-

cīgi uzturēs un aprūpes dzīvnieku patversmē 

SIA "Rēzeknes Namsaimnieks". 

     Ar 2015.gada 11.novembri ir noslēgts 

jauns līgums par klaiņojošo suņu, kaķu izķer-

šanu. 

     Ikviens iedzīvotājs ir tiesīgs zvanīt SIA 

" R ē z e k n e s  N a ms a i mn i e k s "  ( R u t a 

mob.26179322), saskaņojot to ar Ozolaines 

pagasta pārvaldi, ja pamana kaiņojošus dzīv-

niekus. 

mailto:info@ozolaine.lv
mailto:info@ozolaine.lv
mailto:info@ozolaine.lv
mailto:antonina.cistjakova@ozolaine.lv


3 

 

Page 3 

O Z O L A I N E . L V  
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 O Z O L A I N E S  P A G A S T A  B I B L I O T Ē K A S   

D A R B A  P L Ā N S  2 0 1 5 . G A D A  D E C E M B R Ī  

     No 01.12. līdz 30.12.2015. Literatūras izstāde: Decembra 

jubilāri. Žanim Grīvam -105, Regīnai Ezerai -85, Radjardam 

Kiplingam -150. 

     No 07.12. līdz 30.12.2015. Izstāde: “Nākat, nākat Zie-

massvētki”. 

     No 07.12. līdz 21.12.2015. Bērnu zīmējumu konkurss 

veltīts Ziemassvētkiem “ Ziemas pasaka”. 

     22.12. plkst.11:00 Mīklu pēcpusdiena: “Ciemos pie eglī-

tes”. 

     29.12. plkst.11:00 Pārdomas un pārrunas stunda kopā ar 

bibliotēkas apmeklētājiem veltīta Ziemassvētkiem. 

A.Dzene 

Bibliotēkas vadītāja 

Mob. 28839379 

     2015.gada 18.novembrī Ozolaines pagasta pārvaldes 

tautas namā noritēja Latvijas Republikas proklamēšanas 

97. gadadienas svinīgais pasākums. Ar svētku svinīgo ru-

nu un apsveikumu mūs visus uzrunāja un sveica svētkos 

pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Blinovs 

     Pasākuma gaitā varēja vērot Ozolaines tautas 

nama ansambli “Nadežda”, folkloras kopas 

“Zeiļa” un Liepu pamatskolas skolēnu uzstāša-

nos. Kā arī bija ieradušies viesi no Biedrības 

“Starptautiskais Mihaila Naricas izglītojošais 

centrs” prezidents Pāvels Narics ar muzeja vadī-

tāju Ļudmilu Naricu, sveikt visus klātesošos 

valsts svētkos.  

     Pamatojoties uz 2015.gada 27.oktobra Ozo-

laines pagasta rīkojumu nr. 3.6/40 Ozolaines 

pagasta pārvalde izsniedza pateicības rakstus 

Ozolaines pagasta darbiniekiem, iedzīvotājiem 

un pašnodarbinātām personām: par nostrādā-

tiem apaļiem jubilejas gadiem: Edgars Buļs – 10 

gadi, Alla Popova – 35 gadi, Natālija Čistjakova – 

25 gadi, Gaļina Bogdanova – 25 gadi, Ludmila 

Vinogradova –15 gadi, Igors Fjodorovs – 5 gadi, 

Anna Šabanova – 10 gadi, Vita Sandore – 5 gadi, Svetlana 

Paramonova – 10 gadi. Patreicība par  ilgu gadu ieguldīju-

mu feldšeru vecmāšu punktā-Marijai Deņisovai. Pasanieg-

ta pateicība par sakoptāko pagalmu -Ščeglovu ģimenei. 

Par straujo un veiksmīgo uzņēmējdarbības 

attīstību Ozolaines pagastā, pateicības raksti 

pasniegti Vadimam Ivanovam un Ērikam Te-

rentjevam. Kopā ar pateicības rakstiem Rē-

zeknes novada fotogrāmatu svinīgi pasniedza 

Rēzeknes novada pašvaldības deputāts Juris 

Runčs.  

     Bez apsveikuma un mīļiem, siltiem novēlē-

jumiem neizpalika OzO jaunieši, viņi visiem 

pagasta iedzīvotājiem un ciemiņiem bija sa-

gatavojuši tradicionālo video apsveikumu LR 

proklamēšanas gadadienai. 

     Svinīgā pasākuma noslēgumā visus viesus 

sagaidīja patīkami pārsteigumi, krāšņa un 

garšīga torte, iespaidīgs svētku salūts un jaut-

ra noslēguma balle kopā ar Ingu un Normun-

du. 

NORITĒJA LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS 97. GADADIENA 

http://www.ozolaine.lv/index.php/535-ozolaines-pagasta-bibliotekas-darba-plans-2015-gada-decembri
http://www.ozolaine.lv/index.php/535-ozolaines-pagasta-bibliotekas-darba-plans-2015-gada-decembri
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O Z O L A I N E . L V   

 B Ē R N U D Ā R Z A  A K T U A L I T Ā T E S  

Pieredzes apmaiņas pasākums. 

 

     24.novembrī PII "Jāņtārpiņš" pieredzes apmai-

ņas nolūkos ciemojās Rēzeknes pilsētas bērnu-

dārzu skolotāji, dažas vadītājas. Ciemiņiem izrādī-

jām savu bērnudārzu, izstāstījām par mūsu iestā-

des darbu, darba režīmu, programmām, iecerēm. 

Ciemiņi piedalījās vecāko grupu nodarbībās, vēro-

ja skolotāju darbu. Bērni sniedza arī nelielu kon-

certu ciemiņiem. Nobeigumā Rēzeknes pirmssko-

las izglītības pārvaldes pirmsskolas speciāliste 

Natālija Peipiņa izteica pateicību par uzņemšanu, 

atzinību par parādīto skolotāju darbu, plašo mate-

riālo bāzi un pozitīvo gaisotni iestādē.  

Sporta svētki Feimaņos.  
 

     Vecāko grupu bērnu komanda 26.novembrī 

piedalījās Rēzeknes novada pirmsskolas bērnu 

sporta svētkos. Mūsu bērni jau iepriekš gatavojās 

šim pasākumam. Gatavojām emblēmas, mācījā-

mies sveiciena uzrunu. Tā kā komandā varēja pie-

dalīties tikai 6 bērni, tad no katras grupas izvirzī-

jām veiklākos, aktīvākos bērnus. 

     Feimaņos mūs sagaidīja rūķis. Pašas sacensī-

bas noritēja ļoti brīvā, draudzīgā gaisotnē. Visi bēr-

ni aktīvi piedalījās stafetēs, rotaļās. Noslēgumā 

katrs dalībnieks saņēma diplomu, saldumus un 

visi kopā cienājās pie svētku galda.  

Ir sācies Adventes laiks 

     Pagāja rudens un tūlīt jau pienāks visiem mīļā-

kais un skaistākais Ziemassvētku laiks. Dārziņā ir 

sākušies sagatavošanās darbi: jānoņem rudens 

rotājumi un jāsagatavo ziemas rotājumi logiem, 

griestiem, kāpņu telpai, zālei un iestādes apkār-

tnei. 

     Trešo gadu pēc kārtas jaunākās grupas bērni 

šos svētkus svinēs savā lokā. Priekš viņiem tiek 

rakstīts scenārijs, kurā visas darbības notiek kopā 

ar vecākiem. Iepriekšējo gadu prakse liecina par 

to, ka tādā veidā bērni jūtas daudz drošāk, ir atrai-

sītāki un aktīvāki. Svētkos būs dziesmas, rotaļas, 

spēles, dažādi pārsteigumi un saldās dāvanas, 

atbilstoši bērnu vecumam. Dāvanas sarūpēs bēr-

nu vecāki. 

     Bērni ieraugot pirmo sniegu jau ar nepacietību 

gaida eglīti un Salatēti ar dāvanām. Mūsu bērnu-

dārzs, gaidot svētkus, sāk greznoties svētku rotās. Kamēr 

mūsu svētku eglīte paaugsies, šogad izrotāsim lielo egli 

pie bērnudārza, lai tā priecētu ne tikai mūs, bet visus pa-

gasta centra iedzīvotājus. 

 

Valentīna Mališeva,  

Ozolaines PII "JĀŅTĀRPIŅŠ" vadītāja 

Tālr.: +371 64640441 mob.+371 28635261 

http://www.ozolaine.lv/index.php/538-bernudarza-aktualitates
http://www.ozolaine.lv/index.php/fotogalerija/pieredzes-apmaias-paskums
http://www.ozolaine.lv/index.php/fotogalerija/sporta-svtki-feimaos-brnudrza-brniem
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     Šajā mācību gadā Liepu pamat-

skola piedalās makulatūras vākša-

nas konkursā “Tīrai Latvijai!”. Kon-

kurss ik gadus apvieno simtiem izglī-

tības iestāžu un tūkstošiem bērnu, 

lai, vācot makulatūru, kopīgi saudzē-

tu un taupītu dabas resursus, tādējā-

di vēršot bērnu un jauniešu uzmanī-

bu makulatūras šķirošanas nepiecie-

šamībai un nozīmei ikdienas dzīvē, 

kā arī veidotu izpratni, ka pareizi 

sašķiroti un pārstrādei nodoti atkritu-

mi kļūst par vērtīgām izejvielām jaun-

u produktu ražošanā. Konkursa ie-

tvaros iespējams vākt biroja, kopēja-

mo, piezīmju, zīmēšanas papīru, grā-

matas, avīzes, žurnālus, bukletus, 

katalogus, burtnīcas, klades, kā arī 

salocītus kartona iepakojumus. Kon-

kursam netiek pieņemtas fotogrāfi-

jas, izlietoti papīra trauki un uzlīmes. 

Konkursa ietvaros makulatūra jāvāc 

līdz 2016.gada 14.martam. Skolēni, 

kuri ir atnesušie makulatūru, kopā ar 

skolotāju Annu Smirnovu to svērs un 

fiksēs. Konkursa noslēgumā skolēni, 

kuri savāks vislielāko makulatūras 

daudzumu, saņems balvu.  

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  

     Šogad, lai aktualizētu izglītības iestā-

žu mācību materiālu un tehnisko nodro-

šinājumu, visos „Maxima” veikalos ir 

atbalsta programma „Savai skolai”. No 

02.11.2015. līdz 07.02.2016. par kat-

riem iztērētajiem septiņiem eiro Maxima 

veikalos pircēji saņem vienu uzlīmi. Vis-

as uzlīmes var atdod Liepu pamatskolas 

skolotājai M.Golubcovai, vai uzlīmēt 

krājkartītē, ierakstot izglītības iestādes 

nosaukumu, adresi un iemetot īpašā 

kastē jebkurā Maxima veikalā. Lūgums 

visiem atbalstītājiem pareizi rakstīt sko-

las nosaukumu (Maltas vidusskolas 

struktūrvienība Liepu pamatskola).  

17.11.2015. Liepu pamatsko-

lā notika svinīgais pasākums, 

veltīts valsts 97.dzimšanas 

dienai. Pasākums notika svinī-

gi noformētā ar Latvijas simbo-

lu krāsām zālē, kur skanēja 

dziesmas un dzeja par Latviju. 

Ar lepnumu, visi kopā – skolē-

ni un skolas darbinieki– dzie-

dāja Latvijas un Rēzeknes no-

vada himnas.  

   No 26.11.2015. ceturtdienās 

Liepu pamatskolas skolēniem 

ir iespēja apmeklēt zobu ārstu 

un zobu higiēnistu. Tas ir bez-

maksas pakalpojums un ceļa 

izdevumus apmaksā Ozolai-

nes pagasts. 9.-7.klašu skolēni 

jau pārbaudīja un salaboja 

zobus. Daudziem no skolē-

niem jāapmeklē zobu ārsts 

atkārtoti, jo zobu stāvoklis ir 

neapmierinošs. Gribam pie-

vērst vecāku uzmanību, ka 

bērniem ir problēmas ar zobu 

veselību, bet zobu veselība 

atkarīga no zobu higiēnas pra-

sību ievērošanas.  

SKOLĒNIEM IR IESPĒJA  

APMEKLĒT ZOBU ĀRSTU 

UN ZOBU HIGIĒNISTU. 

http://www.ozolaine.lv/index.php/538-bernudarza-aktualitates
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O Z O L A I N E . L V   

D A Ž Ā D A S  Z I Ņ A S  

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  

     Novembris ir Latvijas mēnesis. Mūsu zemes gan lielās   

pilsētās, gan nelielos lauku ciematos šajā laikā notiek 

daudz un dažādas norises, veltītas mūsu Latvijai, kuras 

veicina, iededz jaunajā paaudzē patriotisma jūtas, lepnu-

mu un cieņu pret savu dzimteni, novadu, katru zemes stū-

rīti. 

     Liepu pamatskolas pop grupa „Mākonītis” 19. novem-

bra pēcpusdienā piedalījās ansambļu un koru sadziedāša-

nās pasākumā „Mana dziesma Latvijai”, kurš notika Len-

džu pagasta TN. 

     Šis pasākums notiek jau ceturto gadu pēc kārtas. Šī 

pasākuma idejas autore ir Maltas vidusskolas mūzikas 

skolotāja Irēna Ivanova. Šogad sadziedāšanās pasākumā 

piedalījās rekordliels dalībnieku skaits. Bija lieli kori no 

Rēzeknes 5. vidusskolas, Maltas vidusskolas, Rēzeknes 

Valsts Poļu ģimnāzijas, no Dricānu un Kaunatas vidussko-

lām. Svētkos piedalījās arī ansambļi no daudzām mūsu 

novada skolām, ka arī pirms skolēni no Maltas BJC. Svēt-

kos skanēja dziesmas par Latviju, sauli, draudzību, mūsu 

zemes skaistumu un par visu, kas mums apkārt. 

      Visi dalībnieki saņēma pateicības rakstus un saldu-

mus. Taču vislielāko pārsteigumu un prieku izraisīja ziņa 

par to, ka bērni kā dāvanu saņem diskotēku. Bērni ir ļoti 

atvērti draudzībai. Pavisam īsā laika sprīdī mūsu skolas 

dziedātāji lepojās ar to, ka viņi ieguva jaunus draugus. 

Skanēja smiekli, sajūsmas pilni skati vēstīja par to, ka 

pasākums izdevās. Diena metās uz vakarpusi. Kļuva 

tumšs. Laimīgi un pacilāti devāmies mājās. Devāmies mā-

jas, lai turpinātu darbu, gatavotos jauniem pasākumiem 

un tikšanās reizēm. 

 Ināra Blinova 

Liepu pamatskolas pop grupa „Mākonītis” vadītāja 

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

D Z I E D Ā T Ā J I  L E N D Ž O S  

OzO jaunieši gaida ziemu 

     Ozolaines pagasta pārvalde, sadarbībā ar Saimnie-

cības daļu, šogad ļoti savlaicīgi pagasta jauniešiem 

nodrošinaja kvalitatīvu slidošanas laukumu. Tika veikti 

vairāki laukuma sagatavošanas darbi: zemes izlīdzinā-

šana, papildus barjeru uzstādīšana, iekšējo barjeru 

malas krāsosana. Vien atliek sagaidīt salu, lai bērniem 

un visiem slidot gribētājiem būtu iespēja izbaudīt īstus 

ziemas priekus. 

     Blakus slidošanas laukumam tika uzbūvēta ģērbtu-

ve, kurā, jebkurš slidot gribētājs, varēs pārvilkt savus 

apavus un slidas, kā arī vienkārši atpūsties un pasēdēt 

pēc aktīvam vizināšanām. 

     Aicinām visus gribētajus izmantot laukumu un ne-

aizmirst par kārtību.  

     Jāatgādina, ka OzO jauniešiem, kuriem nav savu 

slidu ir iespēja tos pieteikt pie Leilas Rasimas. 

PĀRSKATS PAR OZOLAINES PAGASTĀ  

2015.GADĀ REALIZĒTAJIEM PROJEKTIEM 

     Ozolaines pagasta pārvaldei 2015.gads bija ražīgs dažādu kultūr-
izglītojošu aktivitāšu; ar vidi un jauniešu izglītību; kultūras pieminekļu 

aizsardzību saistītu projektu gads.  

     Tradicionālās kultūras jomā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbal-
stu tika realizēti divi projekti:  "Folkloras skola" un  "Latviešu  tradici-
onālās kultūras nedēļa", kopējā fonda piešķirtā summa aktivitāšu 

realizēšanai – 1200,00 eur. 

     Ar Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda atbal-
stu tika realizēti divi vides projekti: "Laizānu parka revitalizācija" un 
Dabas pieminekļa „Laizānu parks” vides un dabas resursu izpēte”, 
kopējā fonda piešķirtā summa aktivitāšu realizēšanai – 10 287,22 
eur.  
     Kultūras pieminekļu aizsardzības jomā Kampišķu vecticībnieku 
kopienas lūgšanu nama tehniskai apsekošanai no Rēzeknes novada  
domes kultūras pieminekļu saglabāšanai paredzētajiem līdzekļiem ir 

saņemts - 2650,63 eur. 

     Jauniešu izglītības un lietderīgā laika pavadīšanas kontekstā tika 
atbalstīti 3 projekti; Kultūras ministrijas Nevalstisko organizāciju pro-
jektu konkursa ietvaros tika atbalstīts projekts “Jaunietis. Rīcība. 
Dialogs.”; no Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes divi 
projekti – “Jauniešu vides nometne „OZOL(aines)ZEME”” un 
“Inventārs lietderīgai brīvā laika pavadīšanai OzO jauniešiem”, kop-
summā saņemts atbalsts 2717,00 eu r apmērā. 
     Tev ir idejas? Nāc realizēsim kopā! 

Inga Drele 
Ozolaines pagasta projektu vadītāja 

http://www.ozolaine.lv/index.php/538-bernudarza-aktualitates
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O Z O L A I N E . L V  

OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS  

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 senioru 

interešu pulciņš „Uguntiņa”, 

apsveic pulciņa jubilārus: 

(01.07.- 30.11.2015.) 

Annu Tarasovu 

Mariju Jurkovu 

Nadeždu Kairišu 

Annu Drazdovu 

     Novēlam stipru veselību, dzī-

vesprieku, un laimi. 

     Nu jau lauku darbi un nedar-

bi ir garām. Varam lielīties ar 

sagatavoto ziemai. Kārtējo reizi 

sapulcējoties Ozolaines pagasta 

seniori ar lielo prieku piedāvāja 

nogaršot savus konservētos 

salātus, gurķus, tomātus u.t.t. 

Eleonora Prokofjeva cienāja ar 

savu medu, kā arī galdu krāšņo-

ja dārzā izaudzētas vīnogas. 

Degustējot katra saimniece dalī-

jās ar savu recepti un pieredzi. Paldies saimniecēm! 

     20.10.2015. Senioru pulciņa dalībnieki kopā ar Ozolai-

nes pagasta konsultatīvās padomes locekļiem devās ek-

skursijā. Pirmā pietura - Kristus Karaļa kalns, kur ļoti 

daudz koka skulptūru par Bībeles sižetiem, iepazināmies 

ar uzcelto koka baznīcu. Apmeklējām Aglonas baziliku, no 

redzētā katram no mums bija šeit kaut kas svarīgs. 

Pēc tam mūs priecēja Aglonas maizes muzejs. Saimnieces 

Vijas Kudiņas stāstījums no grauda līdz galdam, zāļu tē-

jas, medus baudīšana, iemēģinājām roku dzirnavu grieša-

nā. Labsirdīga, brīnišķīga saimniece ar mīlestību iepazīsti-

nāja mūs ar muzeju un muzeja darbību. 

      

     10.11.2015. Apmeklējam Latgales vēstniecību GORS. 

Ekskursijas vadītāja iepazīstināja ar GORA vēsturi, ar kon-

certzālēm, ielūkojamies aizskatuvē un mākslinieku ista-

bās, no jumta terases izdevās izbaudīt vēju, redzēt Rēzek-

nes pilsētas ainavu, pavizināties 

liftā. 

Par ekskursijas gaitu visu jūtu 

nevar uzskaitīt, bet galvenais ko 

ieguvām. Jutām mūsu Latgales 

elpu.  

     Apmeklējam Ozolaines pa-

gasta tautas nama pasākumus, 

dejojam linijdejas, dziedam 

dziesmas, adām, tamburejām, 

gatavojamies nosvinēt Veco 

Jauno gadu (14.01.2016. 

plkst.12.00), kopā ar visiem 

Ozolaines pagasta pensionā-

riem, kā arī gatavojam mūsu 

rokdarbu izstādi. 

     Plānojam turpināt iesāktās 

tradīcijas un centīsimies ievest 

ko jaunu, izbraukt pieredzes 

apmaiņā, ciemojoties citās seni-

oru pulciņā. 

     Joprojām savā pulciņā gai-

dām jaunus dalībniekus, jo katram ir sava dzīves piere-

dze, ar ko var lepoties un padalīties ar citiem, katru otrdie-

nu plkst.14.00, Bekšos. 

Ar cieņu, 

Senioru interešu pulciņa vadītāja Anna Tarakanova 

 

VAJADZĪGS ERMOŅIKAS SPĒLĒTĀJS 

 
     Senioru pulciņš ļoti vēlās dzie-

dāt. Ne parasti, bet dzīvās mūzi-

kas pavadījumā. Gadijumā ja Tu 

esi brīvs seniors, kurš prot spēlēt 

akordeonu, vai ermoniku, piervie-

nojies pulciņam. Dziedāsim! 
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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  

Seko līdzi: 

 

draugiem.lv/ozolaine   

 

facebook.com/ozolainespagasts  

 

 

twitter.com/ozolaine 

OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS  

O Z O L A I N E . L V   

Jaungada pasākumi Ozolaines pagastā 

BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS OZOLAINE.LV 

     Ir iestājies patīkams 

svētku gaidīšanas laiks. 

Arī Ozolaines pagasta 

tautas nams gatavojas 

Jaungada pasākumiem. 

Protams, kā jau ziemā 

pierasts, patīkamāk būtu 

svētkus sagaidīt baltus un 

pūkainus, taču, svētku 

sajūta nerodas uzreiz. Tā 

atnāk ar sajūtām, noska-

ņojumu, pārdomān, gata-

vošanos... 

     Kā katru gadu, Ozolai-

nes pagasta pārvaldei 

jāsagatavo visiem pagasta 

bērniem, vecumā no 0-

12.g.v. (ieskaitot), saldās 

ziemassvētku paciņas. 

Bieži vien rodas nepare-

dzētie gadījumi, kad ve-

cākiem nav iespēju nogā-

dāt  savus bērnus uz Jaun-

gada eglīti uz TN tieši no-

rādītajā datumā. Aicinām 

bērnus un viņu vecākus 

saldās paciņas saņemt 

Ozolaines pagasta pārval-

dē, nosaucot bērna vārdu 

un uzvārdu, līdz 

2016.gada 29.janvārīm.  

     Seniori un invalīdi, 

kuri nespēs ierasties uz 

Jaungada  pasākumu 

2016.gada 14.janvārī, sal-

dās paciņas varēs saņemt 

Ozolaines pagasta pārval-

dē, nosaucot savu vārdu 

un uzvārdu, līdz 

2016.gada 29.janvārīm. 

     Senioriem un invalī-

diem, kuriem nav iespē-

jas pašiem ierasties uz 

jaungada pasākumiem 

TN, iepriekš telefoniski 

piesakoties (tālr.: 

64640171), var pasūtīt 

jaungada saldās paciņas 

piegādi uz mājām.  

KLĀT JAUNGADA PASĀKUMI  

Aicina ikvienu Rēzeknes novada iedzīvotāju piedalīties aptaujā  
par pašvaldības darbu! 

     Turpinot iepriekšējā gadā iesākto tradīciju, Rēzeknes 

novada pašvaldība organizē iedzīvotāju aptauju “Kā Jūs 

vērtējat Rēzeknes novada attīstību?”. Aptaujas mērķis – 

izzināt iedzīvotāju viedokli par pašvaldības sniegto pakal-

pojumu kvalitāti, īstenotajiem attīstības pasākumiem un 

par dzīvi novadā kopumā. 

     Aptauja noritēs gandrīz divu mēnešu garumā – līdz 

01.02.2016. Iedzīvotāju ērtībai aizpildīt aptaujas anketas 

var gan rakstiski, gan elektroniski. Atbildēt uz anketas jau-

tājumiem elektroniski var tiešsaistē zemāk norādītajā vie-

tā. Papīra formātā anketas veidlapas pieejamas Rēzeknes 

novada pašvaldībā (1. stāva foajē pie ziņojumu dēļa un 

17. kabinetā, 2. stāvs), kā arī visās pagastu pārvaldēs. 

Aptauja ir anonīma, un tās rezultāti tiks publicēti tikai ap-

kopotā veidā. Iegūtie rezultāti tiks izmantoti pašvaldības 

darbības izvērtēšanā un Rēzeknes novada attīstības prog-

rammas 2012. – 2018. gadam ikgadējā programmas īste-

nošanas uzraudzības ziņojuma izstrādei. Aptaujas rezultāti 

tiks publicēti Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā 

www.rezeknesnovads.lv un Rēzeknes novada pašvaldības 

bezmaksas informatīvajā izdevumā „Rēzeknes Novada 

Ziņas”. 

     Iepriekš pateicamies par veltīto laiku kopīgo mērķu sa-

sniegšanai! 

     Aptauja: http://visidati.lv/aptauja/1131984000/1/ 

http://www.ozolaine.lv
http://www.draugiem.lv/ozolaine/
https://www.facebook.com/ozolainespagasts
https://twitter.com/ozolaine
http://rezeknesnovads.lv/
http://visidati.lv/aptauja/1131984000/1/

