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Lai uzlabotu Bekšu 

attīrīšanas iekārtu 

darbību š.g. maija sā-

kumā SIA "MJP BŪVE" 

veica  divu dīķu tīrīša-

nas darbus, atbrīvojot 

tos no dūņam par ko-

pējo   summu 741,21 

EUR. 

 Pamatojoties uz Dar-

ba likuma 133. panta 

ceturto daļu, no valsts 

budžeta finansējamās 

institūcijās, kurās no-

teikta piecu dienu 

darba nedēļa no pirm-

dienas līdz piektdie-

nai, tiek pārcelta 

2015. gada 22. jūnija 

darba diena uz sest-

dienu, 2015. gada 27. 

jūniju. 

IZDEVUMS JAUNAJĀ IZSKATĀ IZNĀK REIZI MĒNESĪ NO 2014.GADA MAIJA 

Š.g. 12.jūnijā, 

plkst.15.00 Liepu pa-

matskolā notiks 

9.klases izlaidums, bet 

pagaidām skoleni čakli 

mācās un kārto valsts 

eksāmenus.  

Kapusvētki Ozolaines 

pagasta kapsētās: 

28.06 plkst. 14.30 – 

Dzeņu kapsētā 

11. 07 plkst. 14.00 

– Runču kapsētā 

11. 07 plkst. 15.00 

– Ūsvīšu kapsētā 

18. 07 plkst. 14.00 

– Skuju kapsētā 

18. 07 plkst. 15.00 – 

Barkānu kapsētā. Lū-

gums kapu vecākiem 

nodrošināt priestera 

atvešanu. 

PII JĀŅTĀRPIŅŠ pārvērtības 

Projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīce-

fekta gāzu emisijas samazināšanai pirms-

skolas izglītības iestādē „Jāņtārpiņš"„ Nr. 

KPFI-15.3/156, informē, ka 2015.gada 

1.jūnijā ir pabeikti atliktie darbi Rēzeknes 

novada Ozolaines pagasta Bekšos pirms-

skolas izglītības iestādē „Jāņtārpiņš". CO2 

ietaupījums 25505,43kgCO2/ gadā. 

Projekta rezultāti tiks uzturēti un sasniegto 

rādītāju momitorings tiks veikts 5 gadu 

pēc projekta īstenošanas, nodrošinot, ka 

visā ēkā tiks saglabāta pirmskolas izglītī-

bas iestāde un uzraudzīta izmēramo mēr-

ķu īstenošana dzīvē. 

 «No neglītā pīlēna par glītu gulbi»  

Uz fotogrāfijas Ozolaines 

pagasta jaunieši ar Aizsar-

dzības ministru Raimondu 

Vējoni satiekoties Latgales 

atbrīvošanas no lieliniekiem

-95.gadadienā Rēzeknē, 

Latga les  Vēstn iec ībā 

"GORS". 

2015.gada 3.jūnijā Saeimā, 

piektajā balsojumā, augst-

ajā amatā ievēlēja līdzšinē-

jo aizsardzības ministru 

Raimondu Vējoni (ZZS) par 

Latvijas Valsts prezidentu. 

Apsveicām gan Ozolaines 

pagasta, gan Latvijas valsts 

iedzīvotājus ar ievēlēto de-

vīto valsts prezidentu.  

PAR VALSTS PREZIDENTU IEVĒLĒTS  

RAIMONDS VĒJONIS! 

http://www.ozolaine.lv/index.php/434-par-valsts-prezidentu-ievelets-raimonds-vejonis
http://www.ozolaine.lv/index.php/434-par-valsts-prezidentu-ievelets-raimonds-vejonis
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Nākamā mobilā atkritumu šķirošanas reize 

Ozolaines pagasta Bekšos notiks 

04.06.2015 no plkst.14.00-15.00. Ikvienam 

ir iespēja sašķirotus atkritumus nodot šķiro-

šanas punktā Bekšos turpmāk, katra mēne-

ša pirmajā ceturdienā no plkst. 14.00-15.00. 

Saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 

izsludināto iepirkumu par Atkritumu šķiroša-

nas punktu izveidi Rēzeknes novada 12 

(divpadsmit) pagastos, būvdarbu uzvarētājs 

ir SIA "LATREKO", kas  2015.gada jūnijā uz-

būvēs šķirošanas punktu arī Ozolaines pa-

gasta Bekšos. Līdz ar to, kad atkritumu šķiro-

šanas punkts Bekšu ciematā tiks uzcelts, 

mobilā atkritumu šķirošana tiks pārtraukta 

un iedzīvotājiem būs iespēja šķirot nevis reizi 

mēnešī, bet biežāk. Par to, kā tiks organizēta 

atkritumu šķirošana Ozolaines pagasta na-

kotnē, pārvalde iedzīvotājus informēs laika  

gaitā. 

 Iepirkumā „Pirmsskolas izglītības iestādes „Jāņtārpiņš” 

zibens aizsardzības sistēmas izbūve” EUR 3766.99 (bez 

PVN) par uzvarētāju ir atzīts SIA „VMZ”. Darbu izpildi un 

darbu nodošanu apņemas pabeigt līdz 2015.gada 

20.jūnijam. 

 Iepirkumā „PII “Jāņtārpiņš” teritorijas labiekārtošana un 

apzaļumošana” EUR 5115,20 (bez PVN) par uzvarētāju ir 

atzīts SIA „MK Dizains”. Pakalpojuma nodošanu Izpildītājs 

apņemas pabeigt līdz 2015.gada 28.augustam. 

 Iepirkumā „Elektroapgādes ierīkošana Līgo kalnā” EUR 

3934.17 (bez PVN) par uzvarētāju ir atzīts SIA „Latgales 

sakaru serviss”. Izpildītājs pilnīgu darbu izpildi un darbu 

nodošanu apņemas pabeigt līdz 2015.gada 12.jūnijam. 

 Robežu ielā 13, apgaismojuma ierīkošana, kur darbus 

veiks SIA „Latgales elektromontāža” EUR 2033.20 (bez 

PVN). Darbus plānots pabeigt līdz 2015. gada jūlijam. 

 Iepirkumā  „Darbi ceļa posma Pauliņi- Kampišķi- Androno-

vas kapi uzturēšanai”, ar piedāvāto viszemāko līgumcenu 

EUR 15 280,50 (bez PVN) par uzvarētāju ir atzīts SIA 

„Riviera L”. 

 Iepirkumā „Ozolaines pagasta ceļu greiderēšana”, ar pie-

dāvāto viszemāko līgumcenu EUR 2 632,80 (bez PVN) par 

uzvarētāju ir atzīts VAS “ Latvijas autoceļu uzturētājs” Rē-

zeknes ceļu rajons. 

 Iepirkumā „ Telpu remontdarbi Maltas 2.vidusskolas struk-

tūrvienības Liepu pamatskolā” ar piedāvāto viszemāko 

līgumcenu EUR 6563,89 (bez PVN) par uzvarētāju ir atzīts 

SIA „ASKO AS”. 

Ozolaines pagasta pārvalde paziņo, ka sākot ar 

2015.gada 4. jūliju Bekšu un Ritiņu ciematos 

tiek noteikti tarifi par ūdensapgādes un kanali-

zācijas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes nova-

da Ozolaines pagastā, sekojošiem pakalpoju-

miem: 

1. Par ūdensapgādi: 

- 1.31 EUR/m3 Bekšu ciemā; 

- 1.31 EUR/m3 Ritiņu ciemā. 

2. Par kanalizāciju: 

- 0.98 EUR/m3 Bekšu ciemā; 

- 0.98 EUR/m3 Ritiņu ciemā. 

Par ūdensapgādes un kanalizācijas  

pakalpojumu sniegšanu  

Ozolaines pagastā 

Vēlies saņemt paziņojumus savā e-pastā par 

aktualitātēm Ozolaines pagastā?  

Tad sūti mums savu e-pasta adresi 

ar vārdu un uzvārdu uz 

 info@ozolaine.lv 

GAIDĀMIE DARBI VASARĀ 

http://rezeknesnovads.lv/atkritumu-skirosanas-punktu-izveide-rezeknes-novada-12-divpadsmit-pagastos/
http://rezeknesnovads.lv/atkritumu-skirosanas-punktu-izveide-rezeknes-novada-12-divpadsmit-pagastos/
http://rezeknesnovads.lv/atkritumu-skirosanas-punktu-izveide-rezeknes-novada-12-divpadsmit-pagastos/
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31.maijā pusdienslaikā jaukā un sau-

lainā dienā Ozolaines pagasta pārval-

des izrotātā tautas namā pulcējās pa-

gasta 5 gadnieki, vecāki, vecvecāki, 

draugi un ciemņi, lai atzīmētu Bērnības 

svētkus. Jautra multfilma un svētku 

runas ievadīja pasākumu. Aicinājām 

jubilārus saņemt piemiņas nozīmītes, 

salduma paciņu un piemiņas foto albu-

mu,kā arī pēc tradīcijas izšupoties rotā-

tās šūpolēs.  Šogad Ozolaines pagasta 

pārvalde Bērnības svētkos sveica 12 

pagasta bērnus. 

PII "Jantārpiņš" bija sagatavojis teatrālu 

uzvedumu un jaunieši pasniedza jestru 

dejas priekšnesumu. 

Multfilmu varoņi ievadīja rotaļās, kas dienas 

gaitā turpinājās diskotēkā. Bērniem bija iespē-

ja baudīt bezmaksas popkornu, cukurvati un 

atspirdzinošos bezalkaholiskos dzērienus. Lielu 

prieku un piekrišanu saņēma piepūšamās bēr-

nu atrakcijas un saņemtie baloni. 

Kopā pavadīta jauka pēcpusdiena un vēlos 

izteikt visiem lielu paldies par palīdzību svētku 

organizēšanā, paldies par atsaucību un radīto 

prieku bērnu sirdīs. 

Aicinām uz turpmākajiem Ozolaines pagasta 

pārvaldes rīkotajiem pasākumiem.  

 

Sandijs Golovenko 

Tautas nama vadītājs 

E-pasts: sandijs.golovenko@ozolaine.lv 

Mob.: +371 27739500 

Aizritēja Bērnības svētki 

SKOLĒNI BRAUKS UZ  

XI "LATVIJAS SKOLU  

JAUNATNES DZIESMU UN DEJU  

SVĒTKIEM" * 

APSVEICAM Liepu pamatskolas folkloras kopu "LIEPIŅA". Tā ir 

uzaicināta ņemt dalību "XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un 

deju svētkos" 2015.g. no 6-12.jūlija un ar savu rotaļu program-

mu uzstāties pie Brīvības pieminekļa Rīgā.  

* Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svēt-

ki ir lielākais jauniešu dziesmu un deju festivāls 

Latvijā. Pirmie svētki norisinājās 1960. gada 

23. jūnijā Rīgā. Līdz šim ir notikuši desmit Latvi-

jas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. 

Starp svētkiem ir vismaz 5 gadu atstatums, kopš 

1995. gada tie notiek ik pēc 5 gadiem. 

Dziesmu lielkoncerti notiek Mežaparka Lielajā 

estrādē, bet deju lielkoncerti Daugavas stadionā. 

Tradicionāls ir dziesmu svētku gājiens no 11. 

novembra krastmalas caur Vecrīgai un pa Brīvī-

bas ielu līdz Dailes teātrim. Bez lielkoncertiem 

Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ietvaros 

notiek arī dažādi mazāki dziesmu, deju un orķes-

tru koncerti Rīgas koncertzālēs un parkos. 

/VikipēdijA/ 

mailto:sandijs.golovenko@ozolaine.lv
http://lv.wikipedia.org/wiki/Me%C5%BEaparks
http://lv.wikipedia.org/wiki/Daugavas_stadions_%28R%C4%ABga%29
http://lv.wikipedia.org/wiki/11._novembra_krastmala
http://lv.wikipedia.org/wiki/11._novembra_krastmala
http://lv.wikipedia.org/wiki/Vecr%C4%ABga
http://lv.wikipedia.org/wiki/Br%C4%ABv%C4%ABbas_iela_%28R%C4%ABga%29
http://lv.wikipedia.org/wiki/Br%C4%ABv%C4%ABbas_iela_%28R%C4%ABga%29
http://lv.wikipedia.org/wiki/Dailes_te%C4%81tris
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PII “JĀŅTĀRPIŅŠ” AKTUALITĀTES 

Liepu pamatskolā jau sen ir izvēidojusies tradīcija, 

ka tiek apbalvoti skolas labākie skolēni, kuri gada 

laikā labi un teicami mācījās, aktīvi piedalījās skolas 

dzīvē. Šogad mūsu skolēni apmeklēja “Silenes” at-

pūtas parku un Daugavpils olimpisko centru. 

Skolēniem ļoti patika brauciens. Daudzi dalījās gū-

tajos iespaidos gan ar vecākiem, gan ar klases bied-

riem.  

Silenes parkā bērni sadalījās divās grupās. Viena 

grupa devās uz “Lūšu taku”. Jāsaka, ka daudziem 

mūsu bērniem ir jau pieredze “Lūšu takas” iekaro-

šanā un savu spēku apliecināšanā, bet tos bērnus, 

kuri ierodas pirmo reizi instruktori iepazīstināja, gan 

ar trases veikšanas kārtību, gan ar nepieciešama-

jiem drošības pasākumiem.      

Otra grupa  varēja izbaudīt īstas vīru cīņas pirmklasī-

gi aprīkotajā  peintbola laukumā. 

Pēc fiziskām aktivitātēm Silenes parkā bērni labprāt 

izbaudīja visus Daugavpils olimpiskā centra baseina 

sniegtos pakalpojumus. 

Gribam pateikties Ozolaines pagasta pārvaldes va-

dītājam par piedāvāto iespēju izmanot bezmaksas 

autobusu. 

8.klases skolniece Viktorija Repecka un  

skolotāja Nadežda Savicka. 

Skolēni apmeklēja “Silenes” atpūtas  

parku un Daugavpils Olimpisko centru 

17.maijs ir ugunsdzēsēju un glābēju 

diena. 18.maijā PII “Jāņtārpiņš” bērni 

un skolotājas ciemojās pie Rēzeknes 

ugunsdzēsējiem un glābējiem Latgales 

reģiona brigādes Rēzeknes daļā. Bērni 

sveica brašos ugunsdzēsējus dzimšanas 

dienā un pasniedza pašdarinātu moza-

īku. Turpinājumā bērniem bija ļoti izzi-

noša un pamācoša ekskursija pa 

ugunsdzēsēju depo-mēs apskatījām 

viņu aprīkojumu, uzklausījām pamāco-

šos stāstījumus, skatījāmies paraugde-

monstrējumus. Ekskursijas noslēgumā 

ugunsdzēsēji demonstrēja ūdens strūk-

lu no darba mašīnas un mums par lielu 

prieku radās pat varavīksne. 

Līdz ar ceriņu ziediem pienāk arī 

izlaidumu laiks. Arī bērnudārzā ar 

divējādām jūtām gatavojas izlaidu-

mam: ar prieku par to, ka bērni ir 

izauguši un gatavi skolai 

un ar skumjām, ka pienā-

cis laiks atvadīties. Šogad 

PII Jāņtārpiņš izvadīja uz 

skolu 8 topošos pirmklas-

niekus: Egitu Koroševsku, 

Raimondu Zvīdriņu, Kristī-

ni Kaņku, Loretu Runču, 

Alisu Rubļovu, Kristīni 

Kozlovsku, Konstantīnu 

Golubevu un Irinu Orlovu. 

Lai visiem mūsu gaviļnie-

kiem ir tikai patīkamas atmiņas par 

bērnudārzā pavadīto laiku un lai 

visus turpmākos  skolas gadus vi-

ņus vienmēr pavada veiksme! 

Ciemos pie ugunsdzēsējiem  

Vasara ir laiks, kad  iestādes dar-

biniekiem ir jādodas atvaļināju-
mos. Tiks labiekārtota un apzaļu-
mota iestādes teritorija. 
Bērnu vecākus  un vec-
vecākus aicinu  pēc ie-
spējas vairāk ļaut  bēr-
niem baudīt  vasaru –
sauli, ūdeni, ogas, brīvā-
ku režīmu,  lai kopā ar 
vecākiem un vecvecā-
kiem uzkrātu spēkus 
nākošajam mācību ga-
dam. 
Iestādē darbosies dežūr-

grupa. Tās darba laiks no 01.06.-
26.06 un no 03.08-28.08.  Iestāde 
slēgta 29.06 līdz 31.07.  

Par darbu vasaras periodā 

IZLAIDUMS 
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LIEPU PAMATSKOLAS AKTUALITĀTES 

        Mācību gada beigās 26. maijā Lie-

pu pamatskolas pirmklasniekiem bija 

priecīga un 

laimīga die-

na. Skolēni 

devās ekskursijā uz Daugavpili.                                                          

         Šī ekskursija - apbalvojums skolē-

niem par labu uzvedību visa mācību 

gada garumā.   

         Liepu pamatskola jau trešo gadu 

piedalījās Eiropas Sociālā fonda prog-

rammā „Atbalsts pozitīvai uzvedībai”  

projektā un aktīvi realizēja projekta 

mērķi - uzlabot skolēnu uzvedību. Skolā 

izstrādāta noteikta punktu sistēma. Lai 

atbalstītu skolēnus tika paredzēti apbal-

vojumi. Mācību gada beigās apkopojām 

rezultātus un secinājām ka 1. vietas ie-

guvēji – pirmklasnieki. Uzvarētājiem  

Ozolaines pagasta pārvalde piedāvāja 

bezmaksas autobusu ekskursijai. 

       Skolēni biji ļoti priecīgi un uzreiz 

nolēmām braukt uz Daugavpili. Agri no 

rīta devāmies braucienā kopā ar skolotā-

ja palīgu Valentīnu Laizāni un autobusa 

vadītāju Ilmāru Svikšu. Apskatījām 

Daugavpils Olimpisko Centru un divas 

stundas peldējāmies baseinā un burbuļ-

vannās. Apmeklējām Latgales Zoodār-

zu. Zoodārza ekspozīcijā un laboratorijā 

dzīvo dažādi eksotiskie dzīvnieki, pērti-

ķi, žņaudzējčūskas, krokodīli, bruņuru-

puči, iguānas. Bērniem bija iespēja pa-

turēt rokās bruņurupučus. Dienas otrajā 

pusē devāmies uz pikniku ļoti skaistā 

vietā pie Daugavas – atpūtas parkā 

„Stalkers”. Īpaši labiekārtotais parks 

atrodas gleznainā vietā Daugavas krastā 

meža ielokā dabas parka “Daugavas 

loki” teritorijā. Tur atrodas bērnu lauku-

mi, āra grili, terases, lapenītes. Meža 

parkā ir izveidoti unikāli celtniecības 

objekti cietokšņa veidā. Tūristiem ir 

dota iespēja uzzināt meža parka intere-

santo un noslēpumaino tapšanas vēsturi. 

Saimnieks Rihards Eigims  viesmīlīgi 

satika bērnus, pastāstīja par parku. Sko-

lēni ilgi priecājās par skaisti sakopto 

parku.  

       Atpakaļceļā  skolēni noguruši un 

laimīgi gulēja autobusā un pēc ekskursi-

jas bērni apsolīja uzvesties skolā vel 

labāk.  

        Uzskatu, ka vislabākā mācību me-

tode savas dzimtās vietas iepazīšanā – ir 

ekskursija. Paldies par iespēju iepazīsti-

nāt skolēnus ar  skaistajām un interesan-

tajām vietām mūsu dzimtajā Latgales 

novadā.  

 

Ludmila Vinogradova 

Liepu pamatskolas skolotāja  

 

Pirmklasnieku ekskursija uz Daugavpili 

 „Skolas gods„ ir tradici-

onāls pasākums, kurā  tiek apbal-

voti skolēni, kuri mācību  gada 

laikā piedalījušies mācību 

priekšmetu olimpiādēs, konkur-

sos un dažādās skatēs, un līdz ar 

to cēluši skolas godu ne tikai no-

vadā, bet arī  Latvijas republikas 

mērogā.  

Šajā mācību gadā, 2015.gada 

29.maijā, Liepu pamatskolā bija 

apbalvoti sekojoši skolēni: 

Par labām un teicamām sek-

mēm mācībās 

VeronikaAnasova(1.klase) 

Kristaps Kaupers (1.klase) 

Agnese Kozlovska (1.klase) 

Viktorija Kozlovska (1.klase) 

DarjaKuzņecova (1.klase) 

Violeta Kuzņecova (1.klase) 

Aleksejs Kuzņecovs (1.klase) 

Daniēls Lipskis (1.klase) 

Maksimilians Savickis (1.klase) 

Dainis Žukovs (2.klase) 

Karina Orlova (2.klase) 

Nadežda Harlamova (4.klase) 

Jeļizaveta Marjanova (4.klase) 

Laura  Greiškāne (5.klase) 

Kristina Stoļarova(5.klase) 

Sabīna Ivanova (6.klase) 

Liāna Lukaševa (7.klase) 

Viktorija-Diāna Stikute (7.klase) 

Diāna Rižakova (8.klase) 

Oļegs Kairišs (9.klase) 

Par aktīvu līdzdalību skolas 

sabiedriskajā dzīvē un ārpus-

skolas pasākumos 

Nadežda Harlamova (4.klase) 

Valērija Ivanova (4.klase) 

Laura Greiškāne (5.klase) 

Kristina Stoļarova (5.klase) 

Ludmila Kairiša (5.klase) 

Edvards Stikuts (5.klase) 

Anžela Andrejeva (7.klase) 

Liāna Lukaševa (7.klase) 

Viktorija-Diāna Stikute (7.klase) 

Viktorija Repecka (8.klase) 

Diāna Rižakova (8.klase) 

Gaļina Ribakova (8.klase) 

Valērija Neņa (9.klase) 

Vairāki skolēni mācību  gada 

laikā piedalījās mācību priekš-

metu olimpiādēs, konkursos un 

dažādās skatēs, kur ieguvuši dip-

lomus, pateicības un atzinības 

rakstus.  
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BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

Jūnija pasākumi  
Ozolaines pagasta bibliotēkā 

 

 No 01.jūnija līdz 30.jūnijam literatūras iz-
stāde “Jūnija jubilāri; 

 No 15.jūnija līdz 26.jūnijam literatūras izstā-

de “Tava vasaras grāmata; 

 19.jūnijā plkst.11.30 informācijas die-
na ,,Jaunumi”; 

 No 19.jūnija līdz 26.jūnijam Līgo svētkiem 
veltīta literatūras izstāde  ,,Līgo, Līgo... 
Nav vairs tālu, Jāņu diena. Šī dieniņa, rīt-
dieniņa, Parīt pati Jāņu diena”. 

 26.jūnijā plkst.11.00 bibliotekārā stunda – 
spēle ,,Atrodi grāmatu! 

A.Dzene  
Ozolaines pagasta bibliotekāre 

Mob.28839379 
antonina.dzene@inbox.lv 

       Ir notikusi publiskā interneta pie-

ejas punkta attīstība Ozolaines pagas-

ta bibliotēkā. 

       Projekta „Rēzeknes novada pub-

lisko Interneta pieejas punktu attīstī-

ba” ietvaros ir izveidots un uzlabots 

esošā publiskā interneta pieejas pun-

kta infrastruktūra Ozolaines pagasta 

bibliotēkā, nodrošinot ikviena iedzīvo-

tāju vai pagasta viesa iespējas bez 

maksas piekļūt internetam, lai iegūtu 

sev nepieciešamo informāciju izglītī-

bas, darba vai atpūtas nolūkā, izman-

totu elektroniskos valsts, pašvaldības 

iestāžu, banku un e-pasta pakalpoju-

mus. 

       Projekts tiek īstenots Rēzeknes 

novada teritorijā laika posmā no 

01.10.2014. līdz 30.06.2015. 

Projekta „Rēzeknes novada publisko 

Interneta pieejas punktu attīstība” 

ERAF finansējums – 85%, pašvaldības 

līdzfinansējums 15%. Ozolaines pa-

gasta bibliotēkai projekta rezultātā 

iegādāti 9 jauni datori un ir pieejama 

bezvadu interneta piekļuves zona.  

BIBLIOTĒKAI IEGĀDĀTI 9 JAUNI DATORI  

APU projekta ietvaros, 27. maijā Liepu pamatskolas 5. klases 

skolēni ar savu klases audzinātāju devās ekskursijā uz Dau-

gavpili. Daugavpils pilsētas centrā viņus sagaidīja gids, ar 

kuru visi kopā devās uz Daugavpils cietoksni. Tas ir ne tikai 

nozīmīgs arhitektūras objekts, bet arī Daugavpils pilsētas 

simbols. Pusotras stundas ilgas ekskursijas laikā skolēni uzzi-

nāja daudz interesantu faktu no Daugavpils pilsētas un cie-

tokšņa vēstures un apskatīja daļu no cietokšņa teritorijas, jo 

tā platība ir lielāka par 150 ha. Tālāk grupa devās uz atpūtas 

parku „Silene”, kas atrodas 25 km attālumā no Daugavpils. 

Bērni guva neaizmirstamas sajūtas, prieku un azartu, spēlējot 

peintbolu un kāpjot pa virvju trasi „Lūšu taka”. Kopumā ek-

skursija izdevās ļoti interesanta un aizraujoša! 

5. klases audzinātāja Olga Rapšā. 

Ekskursija uz Daugavpili   

un pa virvju trasi „Lūšu taka”  

mailto:antonina.dzene@inbox.lv
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OzO  jauniešu ziņas 

Pateicoties OzO jauniešu aktīvajai darbībai, 19.jūnijā Ozo-
laines pagasta Bekšos notiks Rēzeknes novada Jaunatnes 
diena. Jaunatnes dienas ietvaros tiks organizētas nu jau 
otrās “OzOlimpiskās spēles”, kas pagājušajā gadā pulcēja 
8 komandas no dažādiem Rēzeknes novada pagastiem. 
Šogad spēles paredzētas īpaši interesantas - gan koman-
du, gan individuālajās sacensībās.. Tāpat jauniešiem būs 
iespēja sacensties pludmales volejbolā, kvasa dzeršanas 
un pīrādziņu ēšanas sacensībās, piedalīties radošajās 
darbnīcās, atpūsties un uzspēlēt kādu galda spēli “Chill 
zonā”, tikt pie smukām bildēm fotostūrītī, kā arī vakarā 
baudīt jauno grupu koncertu un kārtīgi izdejoties diskotē-
kā. Sīkāka info sekos drīzumā.  
Komandu pieteikšanās OzOlimpiskajām spēlēm un volej-
bola spēlēm līdz 15.06.2015.  pa tel.26328442 (Leila) vai 
25922018 (Jānis).  

Rēzeknes novada jaunatnes diena notiks  
Ozolaines pagastā 

“SURVIVAL 
MODE 
ozON” :  
 

KĀ IZDĪVOT SAVVAĻĀ BEZ INTERNETA? 

02.07.2015. - 04.07. 2015. 

Ozolaines un citu Rēzeknes novada pagastu jauniešiem ir iespēja 
pieteikties 3 dienu garam pārgājienam, kurā jaunieši varēs pār-
baudīt savas “izdzīvošanas bez interneta” prasmes. Pārgājiena 
mērķis vērst uzmanību uz to, cik daudz un cik lietderīgi pavadām 
savu brīvo laiku internetā, nevis ārā – dabā un kopā ar citiem vie-
naudžiem. Apmācību laikā būs iespēja analizēt savas “attiecības” 
ar internetu, attīstīt prasmes “izdzīvošanai” bez interneta, kā arī 
atrast veiksmīgākas un lietderīgākas alternatīvas, kā saturīgi un 
interesanti pavadīt savu brīvo laiku, un ieskatīties sevī, savos sap-
ņos un mērķos.   
Nakšņošana notiks teltīs, ēdienu gatavošana – uz ugunskura, pašu 
spēkiem. Dienā paredzēts noiet apmēram 25 – 30 km garu ceļa 
posmu, turklāt nesot smagas somas (teltis, pārtika, katli), kas jau 
būs gana liels izaicinājums!   
Pieteikšanās: līdz 25.06.2015., rakstot uz leila.rasima@gmail.com 
vai zvanot uz 26328442 (Leila) DALĪBNIEKU SKAITS IEROBEŽOTS. 
Projektu atbalsta Rēzeknes novada dome, Jauniešu nometņu un neformā-
lo apmācību projektu konkursa ietvaros. 

Pieteikšanās jauniešu  
neformālām apmācībām 

26.06.2015. – 

29.06. 2015. 

Aicinām OzO 

JuniOrus un 

citus Ozolaines 

pagasta bērnus vecumā no 10 – 15 gadiem pieteik-

ties vasaras nometnei “OZOL(aines)ZEME”, kura 

notiks no šā gada 26. – 29.jūnijam un kuras mērķis 

ir motivēt bērnus rūpēties par apkārtējo vidi, atrak-

tīvā un viegli uztveramā veidā izglītot  bērnus  par 

ekoloģiju, atjaunojamajiem enerģijas resursiem un 

atkritumu otrreizējo pārstrādi, kā arī  par atkritumu 

šķirošanu un tās nozīmi apkārtējās vides saglabāša-

nā. Bērniem būs iespēja iepazīties ar “Up-cycling” 

metodi, kas paredz, ka no atkritumiem ir iespējams 

radīt mākslas darbus vai jaunas noderīgas lietas. 

Izmantojot vides izpēti un  rosinot iztēli, bērniem 

būs iespēja dažādus atkritumus izmantot savu māk-

sliniecisko prasmju attīstībai un pilnveidei. 

Projekta aktivitātēs paredzētas gan izglītojošas ap-

mācības, gan pārgājieni, gan radošās darbnīcas. 

Aktivitātes notiks gan iekštelpās, gan ārā brīvā dabā.  

Bērniem līdzi jāņem ērts apģērbs un apavi, zobu 

suka un zobu pasta, dvielis un dušas piederumi, kā 

arī kāda sev tuva un mīļa lieta. Nakšņošana notiks 

Ozolaines pagasta sociālajā mājā, kā arī 100% ap-

mērā tiek segtas visas bērnu ēdināšanas izmaksas.  

Pieteikšanās: līdz 20.06.2015., rakstot uz lei-

la.rasima@gmail.com vai zvanot uz 26328442 

(Leila) DALĪBNIEKU SKAITS IEROBEŽOTS. 

Pieteikšanās bērnu 

 nometnei  

„OZOL(aines)ZEME” 

Projekts “Jaunietis.Rīcība.Dialogs” jau finiša taisnē 

9.jūnijā 16:00 Rēzeknē projekta “Jaunietis.Rīcība.Dialogs” ietva-
ros notiks pēdējās aktivitātes – fotoapmacības fotogrāfa Eduar-
da Medvedeva vadībā. Jauniešiem būs iespēja apgūt fotografē-
šanas pamatus, kā arī izmēģināt STOP-MOTION tehniku un iz-
veidot īsu video. Tāpat paredzēts kopā atskatīties uz projekta 
iepriekšējām aktivitātēm un izvērtēt projekta rezultātus, kā arī 
neformālā gaisotnē nosvinēt projekta realizāciju un kopā uzspē-
lēt spēles.  

mailto:leila.rasima@gmail.com
mailto:leila.rasima@gmail.com
mailto:leila.rasima@gmail.com
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Rēzeknes novada pašvaldības  

Ozolaines pagasta pārvalde 

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

E-pasts: info@ozolaine.lv 

Tālr./Fakss: +371 64640171 

Web: www.ozolaine.lv  
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SEKO LĪDZI: 

draugiem.lv/ozolaine   

facebook.com/ozolainespagasts 

twitter.com/ozolaine 

Jau otro gadu pēc kārtas Latvijā notiks 

kultūras pasākums „Baznīcu nakts 

2015”. Pirmajā „Baznīcu naktī 2014” 

Rīgā piedalījās 43 dievnami un tos 

apmeklēja vairāk nekā 20 tūkstoši 

cilvēku. Baznīcās notika ekskursijas un 

stāstījumi, kas ļāva baudīt garīgās un 

kultūras vērtības - arhitektūras un 

mākslas skaistumu. Laikā līdz pusnak-

tij skanēja ērģeļu un kora mūzika, uz-

stājās solisti, vokālās grupas un an-

sambļi, notika ekskursijas, izstādes un 

dzejas lasījumi. 

Baznīcu nakts ideja līdz Latvijai ir atce-

ļojusi no Austrijas un Čehijas. Pirms 10 

gadiem Baznīcu nakts aizsākās Austri-

jā kā Kristīgās baz-

nīcas konfesiju un 

draudžu kopīgi rī-

kots ekumēnisks 

notikums. Drīz pēc 

tam pasākums noti-

ka arī Čehijā un Slo-

vākijā. Kopš 2012. 

gada Baznīcu nakts 

notiek arī Tartu, Igaunijā, kopš 

2014.gada arī Latvijā. 

Lielais pasākuma apmeklētāju skaits, 

atsaucība un ieinteresētība par pasā-

kumu, iedrošināja organizatorus

(starpkonfesionāla domubiedru grupa 

– nodibinājums „Fonds Baznīcu 

nakts”) paplašināt pasākuma ģeogrā-

fiskās aprises un iziet ārpus Rīgas. 

Šogad dievnamu durvis būs atvērtas 

arī Latvijas novados. 

Pirmais vecticībnieku nams Ozolaines 

pagasta apkaimē bija uzcelts 1791. 

gadā. Revolūcijas laikā draudzes ar-

hīvs nodega, tāpēc 19. gadsimta noti-

kumi un nama nodegšanas iemesli 

paliek nezināmi. Jaunais Kampišķu 

vecticībnieku kopienas lūgšanu nams 

uzbūvēts laikā no 1931 – 1937.g. pēc 

arhitekta Vladimira Šervinska projekta.  

Kampišķu vecticībnieku lūgšanu nam-

sā pasākums Baznīcu nakts 2015” 

notiks 2015.gada 5.jūnijā plkst.18:00. 

K A M P I Š Ķ U  V E C T I C Ī B N I E K U  L Ū G Š A N A S  N A M Ā  

 „ B A Z N Ī C U  N A K T S  2 0 1 5 ”  

Ozolaines pagasta teritorijā atrodas vietējās nozīmes 

valsts aizsardzības kultūras piemineklis Kampišķu vecti-

cībnieku kopienas lūgšanu nams. 

Rēzeknes novada pašvaldība izsludināja projektu konkur-

su par  Rēzeknes novada domes līdzfinansējuma piešķir-

šanu valsts aizsargājamo vietējās un valsts nozīmes kultū-

ras pieminekļu saglabāšanai, sabiedrības interesēs nodro-

šinot vēsturisko ēku izmantošanu, radot daudzkulturālas 

vides veidošanos un sabiedrības integrāciju. Ozolaines 

pagasta pārvalde sagatavoja un iesniedza projektu, ar 

mērķi veikt pilnu Kampišķu vecticībnieku kopienas lūgša-

nu nama  tehnisko apsekošanu un sagatvot plānu secī-

giem lūgšanu nama atjaunošanas un restaurācijas dar-

biem. Konkursa ietvaros tika atbalstīti pieci projekti, tai 

skaitā Kampišķu vecticībnieku kopienas lūgšanu nama  

projekts. 

Iecerētos darbus: ēkas vispārējais kultūrvēsturiskais apse-

kojums; ieteikumi neatliekamo saglabāšanas un stāvokļa 

uzlabošanas darbu veikšanai, prioritārie darbi vēlamajā 

secībā; saglabātības, nepilnību riska faktoru apsekojums; 

ēkas konstrukciju (pamati, sienas, pārsegumi, jumta kon-

strukcijas, logi un durvis, grīdas, vēdināšana, apkure u.c.) 

tehniskā stāvokļa apsekojums; ēkas inženiertehniskā no-

drošinājuma apzināšana u.c. projekta ietvaros veiks SIA 

"KONVENTS". Līguma summa sastāda 2650,53 Eur. 

Tiek uzsākts secīgs Kampišķu lūgšanu nama saglabāšanas un atjaunošanas projekts 

http://www.ozolaine.lv
http://www.draugiem.lv/ozolaine/
https://www.facebook.com/ozolainespagasts
https://twitter.com/ozolaine
http://baznicunakts.lv/
http://baznicunakts.lv/
http://baznicunakts.lv/index.php/2014-galerija
http://baznicunakts.lv/

