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Maltas vidusskolas 

struktūvienības Liepu 

pamatskolā 

2015/2016 mācību 

gadā mācības uzsāku-

ši 80 skolēni . Savu-

kārt Ozolaines Pirms-

skolas izglītības iestā-

dē “Jāņtārpiņš” 52 

audzēkņi. 

SVEICIENI SKOLĒNIEM, STUDENTIEM UN VISIEM,  

KAS MĀCĀS UN MĀCA! 
Uzsākot jaunu sezonu 

aicinām pievienoties 

Ozolaines Tautas na-

mā esošajiem pulci-

ņiem: Vokālais ansam-

blis “NADEŽDA” un 

folkloras kopā 

“ZEIĻA”. 

IZDEVUMS JAUNAJĀ IZSKATĀ IZNĀK REIZI MĒNESĪ NO 2014.GADA MAIJA 

No 2015.gada 

17.augusta Ozolaines 

pagastā aktīvā nodarbi-

nātības pasākumā 

“Algoti pagaidu sabiedris-

kie darbi” tiek nodarbi-

nāti 10 bezdarbnieki. 

No 07.09-13.07 un no 

12.10-23.10.2015 

Ozolaines pagasta 

pārvaldes vadītājs 

Edgras Blinovs atradī-

sies atvaļinājumā.  

Atvaļinājuma laikā 

viņu aizvietos Maltas 

vidusskolas struktūr-

vienības Liepu pamat-

skolas vadītāja Gaļina 

Bogdanova. 

 

     Krāsainā vasara aizritējusi un klāt 

1.septembris! Mīļš sveiciens gan bērniem, 

gan jauniešiem, gan pieaugušajiem uzsā-

kot jauno mācību gadu!  

     Lai šis gads radošs, lai jums vienmēr 

apkārt vislabākie klasesbiedri/kursabiedri, 

vislabākie skolotāji un pasniedzēji un lai 

izdodas uzdrošināties vairāk un sasniegt 

kādu no saviem mērķiem un sapņiem!            

     Esiet aktīvi, nāciet uz OzO, pievienojie-

ties mūsu komandai un pavadiet atraktīvi 

brīvo laiku pēc skolas kopā ar citiem jau-

kiem vienaudžiem! Īpašs sveiciens jau eso-

šajiem OzO juniOriem un jauniešiem! Lai 

mums visiem lielisks šis mācību gads! :)                                      

  

Leila Rasima 

Ozolaines Jaunatnes lietu speciāliste 

No 16.septembra Ozo-

laines pagasta bibliotē-

kā notiks akreditācja. 

Apstiprināts Pleikšņu 

ciema Dzirksteles ielas 

tehniskais projekts. 

     Visus maksājumus, kurus veicāt Ozolaines 
pagasta pārvaldes kasē, varat veikt caur intenet-
banku, norādot: 
* Saņēmēju - Ozolaines pagasta pārvalde 
* Reģistrācijas Nr. - 90000014584 
* banka - A/S Swedbank 
* kods - HABALV22 

* norēķinu konts -  LV12HABA0551001660150 
Papildus informācija pa tālruni: 
64640171,  
 e-pasts: info@ozolaine.lv 
MAKSĀJOT CAUR INTER-
NETBANKU, TAS IETAUPĪS 
JŪSU LAIKU UN RESURSUS. 

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=313&txt=2912
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=313&txt=2912
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     Aizvien vairāk un vairāk Ozolaines 

pagasta ceļu aizsarjoslās un citās teri-

torijās tiek atrastas piesārņotās ar 

atkritumiem vietas.   

     Ozolaines pagasta pārvalde brīdina, 

ka par nelikumīgu atkritumu izmešanu 

saskaņā ar Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodeksa 140.punktu li-

kumpārkāpējam draudz adminikstratī-

vais sods.  
Informējam, ka ar bīstamo atkritumu pie-

ņemšanu un utilizāciju nodarbojās divi 

uzņēmumi: 

 

SIA „Dīlers”  

Adrese: Rēzekne, Noliktavu iela 1 

Tālr. 29789132, 25132726 

www.dilers.lv 

SIA Dīlers veic bīstamo atkritumu utili-

zāciju atbilstoši saņemtajām atļaujām. 

Pieņem utilizācijai šādus bīstamos 

atkritumus un videi bīstamās preces: 

 visu veidu nolietoti akumulatori 

(tostarp mobilo tālruņu akumulato-

ri) un galvaniskie elementi; 

 lietošanai nederīgās elektriskās un 

elektroniskās ierīces, t.i., nolietotā 

sadzīves un biroja tehnika – moni-

tori, televizori, datori, printeri, faksi, 

skeneri, kopētāji, mobilie tālruņi, 

fotoaparāti, luminiscentās lampas, 

veļas mazgājamās mašīnas, ledus-

skapji, mikroviļņu krāsnis, elektris-

kās tējkannas, kafijas automāti, 

gludekļi, zāles pļāvēji – viss, ko 

darbina elektrība; 

 plastmasas tajā skaitā PET atkritu-

mi; 

 stikla atkritumi; 

 papīra, kartona, koka atkritumi; 

 gumijas atkritumi; 

 nolietotās automašīnu riepas; 

 tekstila atkritumi; 

 izlietotās eļļas un filtri; 

 visu veidu iepakojums (bez produk-

tu vai ķīmisko vielu atliekām); 

 vecās automašīnas; 

 veselības aprūpes atkritumus. 

 

SIA “ZAAO Systems”   

Adrese: Rēzeknes nov., Griškānu pag., 

Košeļova, „Siļavins”. Tālr. 20018309 

Šeit var nodot atkritumus: 

 Elektriskās un elektroniskās 

iekārtas; 

 Apgaismes iekārtas un luminis-

centās spuldzes 

 Baterijas un akumulatori. 

      

       Ozolaines pagasta pārvalde, sa-

darbībā ar Rēzeknes novada pašvaldī-

bas Saimnieciskā nodrošinājuma un 

infrastruktūras nodaļu un iecirkņa 

inspektoru, izsrādājusi sgratēgiju “Par 

pagasta piesārņoto objektu likvidāci-

ju” un plāno problēmu zonās ierīkot 

mobilās videonovērošanas kameras, 

ar mērķi atmaskot un sodīt ikvienu, 

kurš piesārņo dabu. 

      Tāpat, aicinām ikvienu, kuri vēl 

nav izdarījuši, noslēguši līgumu ar SIA 

ALAAS, par sadzīves atkritumu izveša-

nu. 

P A R  B Ī S T A M O  A T K R I T U M U  P I E Ņ E M Š A N U ,  U T I L I Z Ā C I J U   

U N  N E  T I K A I . . .  

 

9 un 23.septembrī, no pl.14.00-

16.00, kā arī 14 un 28.oktobrī no 

pl.14.00-16.00 Ozolaines pagasta 

pārvaldes telpās Bekšos, iedzīvotā-

jus pieņems Rēzeknes novada 

priekšsēdētājs - Monvīds Švarcs. 

 

2.septembrī, 5.oktobrī, un 

2.decembrī no plkst.10:00-11:00 

iedzīvotājus pieņems Rēzeknes 

novada pašvaldības deputāts - Ju-

ris Runčs. 

Ikviens Ozolaines pagasta un Rē-

zeknes novada iedzīvotājs tiek aici-

nāts izmantot iespēju un uzdot sa-

vu interesējošo jautājumu deputā-

tiem. 

Elvīra Pizāne 

Rēzeknes novada pašvaldības 

priekšsēdētāja vietniece 

t: 64623200, 

 elvira.pizane@rezeknesnovads.lv 

I E D Z Ī V O T Ā J U S  P I E Ņ E M S  R Ē Z E K N E S  N O V A D A  D O -

M E S  P R I E K Š S Ē D Ē T Ā J S  M . Š V A R C S   

U N  D E P U T Ā T S  J . R U N Č S  

mailto:elvira.pizane@rezeknesnovads.lv
http://www.ozolaine.lv/index.php/471-iedzivotajus-pienems-rezeknes-novada-priekssedetajs-m-svarcs-un-deputats-j-runcs
http://www.ozolaine.lv/index.php/471-iedzivotajus-pienems-rezeknes-novada-priekssedetajs-m-svarcs-un-deputats-j-runcs
http://www.ozolaine.lv/index.php/471-iedzivotajus-pienems-rezeknes-novada-priekssedetajs-m-svarcs-un-deputats-j-runcs
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     Ozolaines pagasta senioru interešu 

pulciņš „Uguntiņa” sveic bērnus, maz-

bērnus, skolotājus, vecākus un visus, 

kas uzsāka skolas gaitas ar 

1.septembri. Veiksmīgu un panāku-

miem bagātu, zinošu, jaunu gudrību 

un ideju pilnu šo mācību gadu. 

     Senioru interešu pulciņa 

„Uguntiņa” dalībnieki - turpina regulāri 

tiekties vienu reizi nedēļa, (otrdienās 

plkst.14.00). Kopā nodarbojamies ar 

rokdarbiem, dziedam dziesmas, pārru-

nājam par bērniem, mazbērniem, par 

dzīvi, dalāmies par rudens ražu, kuli-

nārijas receptēm utt. 

     Pateicoties skolotājai Ludmilai Vi-

nogradovai uzsākam dejot līnijdejas - 

lai vecāka gadagājuma cilvēki turpinā-

tu pilnvērtīgi un rosīgi dzīvot, un varētu 

parādīt savas spējas bērniem un maz-

bērniem. 

     Gribam aicināt visus seniorus pie-

dalīties atmiņās par savu dzīvi, par to, 

kā gribējāt mācīties, strādāt, par sko-

las gaitām, par izsūtījuma laiku, par 

darba gaitām kolhozā – sovhozā par 

visu, ko glabā Jūsu atmiņas un vecie 

foto albūmi. Bija daudz pārdzīvojumu 

un asaru, taču bija daudz laba un pozi-

tīva. 

     Mēs pulciņa „Uguntiņa” seniori 

pateicamies par katru atsūtīto foto un 

rakstiņu, kā arī savā pulkā gaidām 

jaunus dalībniekus. 

 

A . T a r a k a n o v a  

S e n i o r u  i n t e r e š u   

p u l c i ņ a  v a d ī t ā j a  

S E N I O R U  I N T E R E Š U  P U L C I Ņ Š  

„ U G U N T I Ņ A ”  S V E I C  V I S U S  1 . S E P T E M B R Ī  

PII “JĀŅTĀRPIŅŠ” AKTUALITĀTES 

     Augusts bērnudārza bija darbīgs 

mēnesis. Neskatoties uz to, ka iestādē 

darbojās divas grupas, tika veikti arī 

ieplānotie remontdarbi un sakopšanas 

darbi, jo 20. augustā  notika iestādes 

pieņemšana jaunajam mācību gadam.       

     PII Jāņtārpiņš komisijas pārstāvjus-

sagaidīja ar jauniem stādījumiem. 

Liels prieks par koka elementiem, kuri 

ir vienlaicīgi gan dekoratīvi, gan arī  

praktiski. Ar koka barjerām ir norobe-

žotas kustīgās bērnu rotaļu konstruk-

cijas, kas pasargās bērnus no paskrie-

šanas zem šūpolēm. Dekoratīviem 

koka  paneļiem ir vairākas funkcijas: 

tie  atdala bērnu rotaļu laukumu no 

taciņas, kas  ved uz Līgokalnu, aiztur 

vējus  bērnu rotaļu laukumā un  Latvju 

spēka zīmes sargās mūsu bērnus. 

Esam uzlabojuši bērnu sporta nodarbī-

bu laukumu. Tagad mums ir  gumijots 

segums, kurš ļaus arī drēgna un mitrā 

laikā rotaļāties laukā, nesamērcējot 

kājas. Arī visi nepieciešamie mācību 

līdzekļi ir sagādāti. 

     Ar pirmo mācību dienu atsāka dar-

boties visas  grupas. Kopskaitā šoru-

den  bērnudārzā ir  pieteikušie  52 

bērni. Iestādē ir licencētas trīs izglītī-

bas programmas- saprotamā valodā 

latviešu, krievu un bērniem ar dažā-

diem traucējumiem. Bērni darbojas 

atbilstoši vecāku izvēlētajai mācību 

valodai.  Iestādē ir divas sagatavoša-

nas grupas. 5  un 6 gadīgo bērnu gru-

pās gatavojam bērnus skolām gan  ar 

latviešu gan krievu mācību valodām, 

atbilstoši mācību programmām.  

     Mācību gadu sākām ar Zinību die-

nai veltīto jautro pēcpusdienu. Bērni 

sportoja, rakstīja un rotaļājās. Noslē-

gumā visi kopā cienājāmies ar Latvijas 

spēka avotu-īstu rudzu maizi ar medu. 

Lai mums viss izdodas. 

Saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 
Ozolaines pagasta pārvaldes nolikuma 
2.1.4. apakšpunktu pārvaldes kompetencē: 
organizēt Pārvaldes pārziņā esošās kusta-
mās mantas un nekustamā īpaša apsaim-
niekošanu, pagasta pārvaldes teritorijā 
esošo Pašvaldības īpašumu uzskaiti, reģis-
trāciju un kontroli un saskaņā ar 2.1.5 
apakšpunktu: nodrošināt Pārvaldes teritorijā 
esošo  iestāžu (vispārējās, pirmskolas un 
citas iestādes) tehnisko un saimniecisko 
apkalpošanu, tajā skaitā apkuri, ūdensap-
gādi, kanalizācijas notekūdeņu savākšanu 
un novadīšanu, atkritumu savākšanu un 
izvešanu, ēku apsardzi, teritorijas labiekār-
tošanu un ugunsdrošības noteikumu ievēro-
šanu.  
     Ozolaines pagasta pārvalde paziņo, ka 
turpmāk PII Jāņtārpiņš teritorijā tiks veikta 
nepārtraukta videonovērošana, ar mēŗki 
noziedzīgu nodarījumu novēršana, atklāša-
na saistībā ar īpašuma aizsardzību un per-
sonu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzī-
vības un veselības, aizsardzība. 
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OzO  jauniešu SPORTA ziņas 

     Sporta spēļu ietvaros aizritēju-

šas nu jau otrās orientēšanās 

sacensības bērniem. Šoreiz pie-

dalījās trīs komandas, kurām bija 

jāatrod 20 fotogrāfijās redzami 

objekti, kas atrodas Bekšu apkār-

tnē un tad pie šiem objektiem vēl 

pašiem jānobildējas. Uzdevums 

nebija no vieglajiem. Vidēji ko-

mandas orientējās 30 minūtes 

un atrada lielāko daļu objektu. 

Šoreiz spēcīgākā izrādījās vienīgā 

puišu komanda ar nosaukumu 

“VILKI”. Otrajā un trešajā vietā 

palika meiteņu komandas 

“SMURFIKI” un “ROZES”. Visas 

trīs komandas tika apbalvotas ar 

diplomiem un medaļām, kā arī saņēma garšīgas balvas. Uz tikšanos nākošvasar “OzO JRIENT 2016” sacensībās!  

FOtO-orietēšanās sacensības  

“OzOOJRIENT 2015” 

     18. - 21.augustā Rovgokā 

notika jauniešu neformālās ap-

mācības “SEV I SOVAI SĀTAI”. 

Apmācībās piedalījās jauniešiem 

no dažādiem Rēzeknes novada 

pagastiem vecumā no 16 - 20 

gadiem. Arī OzO jauniešiem tika 

dota iespēja piedalīties pilnīgi 

bez maksas, jo gan dzīvošana, 

gan ēdināšana un nodarbības 

tika nodrošinātas no organizato-

ru puses.       

     Šo apmācību laikā jaunieši 

izbaudīja aktīvo atpūtu, gāja pār-

gājienā, darbojās un izpaudās 

radošajās darbnīcās, kā arī pie-

dalījās praktiskās nodarbībās 

saistībā ar jaunatnes uzņēmēj-

darbību un vakaros skatījās fil-

mas. Paldies organizatoriem par 

šīm lieliskajām apmācībām, ku-

rās jaunieši ne vien ieguva 

daudz jaunu draugu, bet arī iz-

mēģināja jaunas lietas, kļuva 

drošāki un ieguva jaunas noderīgas zināšanas nākotnei! Apmācības notika pateicoties Rēzeknes novada domes atbal-

stam, Jauniešu nometņu un neformālo apmācību projektu konkursa ietvaros.  

OzO jaunieši piedalījās neformālajās apmācībās Rogovkā 

11.09. FILMU VAKARS 

 15:00 BĒRNIEM 

 17:00 OzO jauniešiem 

18.09. WHITE DISCO ar Dj JAKOV 

 19:00 BĒRNIEM 

 21:00 JAUNIEŠIEM 

23.09. 17:00 FRIZIERU BALLĪTE  

                        OzO JuniOriem 

25.09.  FILMU VAKARS 

 15:00 BĒRNIEM 

 17:00 JAUNIEŠIEM  

26.-27.09. Laivu brauciens OzO jauni            

ešiem 

2.10. JAUNO OZO BIEDRU UZŅEMŠA-

NA 

 15:00 BĒRNIEM 

 17:00 JAUNIEŠIEM  

9.10.  DISKOTĒKA ar Dj JAKOV 

 19:00 BĒRNIEM 

 21:00 JAUNIEŠIEM 

16.10. FILMU VAKARS 

 15:00 BĒRNIEM 

 17:00 OzO jauniešiem 

23.10. ORIGAMI vakars / Gatavoša-

nās Helovīnam 

 19:00 BĒRNIEM 

 21:00 JAUNIEŠIEM 

30.10. HALLOWEEN  DISCO ar Dj 

JAKOV 

 19:00 BĒRNIEM 

 21:00 JAUNIEŠIEM 

 

OzO PASĀKUMI SEPTEMBRĪ/OKTOBRĪ: 
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Gaidam Miķeļdienas svētkus 

Katrs gadalaiks nāk ar savām krāsām, izpriecām, 

smaržām, darbībām un svētkiem. Savi svētki un no-

rises ir arī katram mēnesim. Klāt ir septembris. Sep-

tembris- putnu atvatā ir pirmā skolas jeb Zinību die-

na,  lielais sēņošanas sezonas sākums, tās  ir aizli-

dojošo dziesmas un asteru un gladiolu košās krāsas 

piemājas dārziņos. 

Bet folkloristiem un tautas tradīciju druvas kopē-

jiem tas ir jaunās sezonas sākums, kurš parasti iesā-

kas ar vērienīgiem Miķeļdienas svētkiem, kuri 29. 

septembrī  jau tradicionāli notiek mūsu pagastā. 

Šogad Liepu pamatskolas folkloras kopa 

„Liepiņa” svin savas pastāvēšanas 15 gadadienu. 

Tāpēc ir doma un vēlēšanas sarīkot jautrus svētkus 

ar tirgošanos jeb andelēšanos, ar jautrām rotaļām, 

dančiem, radošajām darbnīcām. Gribam uzaicināt 

ciemos arī viesus – folkloras kopas no kaimiņsko-

lām, kā arī mūsu pagasta tautas namā darbojošos 

kolektīvus. 

Ceram, ka mums izdosies šie svētki un visiem būs jautri. 

                          Liepu pamatskolas  

       f.k „Liepiņa ” skolotāja I. Blinova 

     Pamatojoties uz iepirkuma „Rēzeknes novada pašval-

dības Ozolaines pagasta ceļu uzturēšanai nepieciešamo 

darbu veikšana” Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines 

pagasta ceļa posma Pauliņi- Kampišķi- Andronovas kapi 

uzturēšanai nepieciešamo darbus veic SIA „ Riviera L” kas 

kopsummā sastāda EUR 18 489,41 .  

     Uz doto brīdi, iepriekšminētie darbi tuvojās noslēgu-

mam un pavisam drīz tiks uzlabots vēl viens ceļa posms, 

kas nodrošina piebraukšanu pie pagasta kapsētas. 

     Pamatojoties uz Ozolaines pagasta pārvaldes iepirku-

mu "Par tiesībām veikt bīstamo koku un koku zaru nozā-

ģēšanu Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta 

teritorijā esošajās kapsētās" SIA "SPERO SK" veica bīsta-

mo koku un koku zaru nozāģēšanu Rēzeknes novada paš-

valdības Ozolaines pagasta teritorijā esošajās kapsētās, 

kas kopā sastāda EUR 27 137.88.  

     Šogad visi darbi, kas saistīti ar bīstamo koku un zaru 

nozāģēšanu pagasta kapsētās ir noslēgušies.  Visi nozāģē-

tie koki un zari tiek savākti un aizvesti uz pagasta izglītī-

bas iestādēm. 

Par saimnieciskiem darbiem 

Kampišķi- Andronovas kapos paplašina auto 

     Sakarā ar to, ka Kampišķu-Andronovas kapsētas ir 

apvienotas un pasākumu reizēs, kad sabrauc vairākas 

automašinas rodas problēma, ka nav kur nolikt ssavu 

spēka ratu, Ozolaines pagasta pārvalde paplašina Kam-

pišķu –Andronovas kapsētas autmašīnas novietošanas 

stāvlaikumu. 

     Darbus veic SIA “Riviera L”. 
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     22 .augusta vakarā ar grandiozu 

putu ballīti vainagojās Ozolaines pa-

gasta iedzīvotāju sporta svētki „No 

rokas rokā”. 

     Veiksmīgas un stabilas kopā sadzī-

vošanas pamatā ir aktīvi, draudzīgi, 

dzīvespriecīgi un ieinteresēti iedzīvotā-

ji. Ikdienas darbs iztukšo cilvēku ne 

tikai emocionāli, bet arī fiziski, tāpēc ir 

nepieciešama kvalitatīva atpūta un 

aktīvas kustības svaigā gaisā. Sporta 

spēles ir pasākums, kas nepiecie-

šams, lai atgūtu spēkus un enerģiju, 

„uzlādētu baterijas” un jauniem spē-

kiem mestos darbu un skolas virpulī 

pēc atpūtas pilnās vasaras. Ozolaines 

pagasta pārvalde jau tradicionāli 

augustā organizē sporta svētkus. Līdzī-

gi kā citus gadus, arī šogad tika piedā-

vātas dažādas stafetes, veiklības uz-

devumi, cope, jeb 7 dažādas ar aktīvu 

dzīvesveidu saistītas atraktīvas un 

humora pilnas sporta aktivitātes. 

     Dalībai sporta svētkos pieteicās 

septiņas komandas (katrā pa četriem 

dalībniekiem) un 13 individuālie pre-

tendenti uz lielā loma jeb „Cope Bek-

šos” aktivitātes uzvarētāja titulu. 

     Sporta diena sākās jau 6.00 no 

rīta, kad divu stundu laikā tika noteikts 

uzvarētājs „Cope Bekšos” aktivitātē. 

No 13 dalībniekiem tikai trim izdevās 

izvilkt kādu lomu, bet absolūtā uzvarē-

tāja titulu gan sverot lomu kilogramos, 

gan mērot zivi centimetros, ieguva 

Juris Andrejevs. 

     Galvenās sporta aktivitātes sākās 

ar sporta svētku lāpas un ugunskura 

iedegšanu Līgo kalnā. 

Goda pienākums atklāt 

Sporta spēles tika uzti-

cēts Ozolaines pagasta 

Spēka vīram – Andrejam 

Guļbinskim, kurš Rēzek-

nes novada dienas ietva-

ros konkursā par stiprā-

ko vīru ieguva godpilno 

piekto vietu. Pagasta 

vadītājs Edgars Blinovs 

savā uzrunā dalībnie-

kiem un līdzjutējiem uz-

svēra, cik būtiski ikkatram iedzīvotā-

jam ir būt aktīvam, atbildīgam un iein-

teresētam sava pagasta attīstībā un 

dzīvē. 

     Komandu sacensībās savā starpā 

sacentās piecas pieaugušo un divas 

bērnu komandas. Pieaugušo kategori-

jā 1. vietu ieņēma komanda 

„Jāņtārpiņš” ar kapteini T. Kuzņecovu, 

2. vietu izcīnīja „Ozo-

Fiksiski” ar kapteini J. 

Kerziņinu, 3. vietu ar ļoti 

līdzīgu rezultātu izcīnīja 

„Ozo-jaunieši” ar kapteini 

G. Dunču, veicināšanas 

balvas saņēma 4. un 5. 

vietas ieguvējas, koman-

das „Susliki” ar kapteini 

M. Barkanovu un 

„Aristokrāti” ar kapteini 

Ē. Dmitrijevu. Bērnu ko-

mandu konkurencē 

„uzvarēja draudzība”, 

komandas „Vilki” ar kapteini V. Samo-

durovu un komanda „Smurfiki” ar kap-

teini L. Kairišu. 

     Visas dienas garumā pie pagasta 

ēkas darbojās piepūšamās atrakcijas, 

batuti, CHILL zona, varēja vizināties ar 

laivām, piedalīties dažādās meistar-

darbnīcās, apgleznot seju un iepazīt 

hennas tetovēšana tehni-

ku. Paralēli šīm aktivitā-

tēm OzO jaunieši organi-

zēja orientēšanās sacen-

sības bērniem, kā arī 

loteriju. 

     Sporta spēļu izskaņā 

notika uzvarētāju sumi-

nāšana un koncerts, ku-

rā  v isus  pr iecēja 

„Dinamic Hit” grupas 

četras deju grupas: 

„Move On”, „Ladies of Grace”, 

„Charm”, „Sparkle”; deju studijas 

„Stop time” deju grupa “Heroes”, Spor-

ta deju klubs „VIVA”, ar muzikāliem 

priekšnesumiem uzstājās Lūznavas 

pagasta sporta dzīves organizatore S. 

Mikanova, vēlāk notika putu ballīte un 

diskotēka. 

     Ozolaines pagasta pārvalde izsaka 

milzīgu pateicību visiem iedzīvotājiem, 

kuri piedalījās kā dalībnieki vai atbal-

stītāji Ozolaines sporta svētkos, kā arī 

pateicas brīvprātīgajiem, Liepu skolas 

skolotājām, pavārēm, māksliniekiem, 

OzO jauniešiem, sponsoriem par atbal-

stu un sadarbību.     

Inga Drele  

Ozolaines pagastā aizvadītas iedzīvotāju sporta spēles 2015 
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O Z O L A I N E . L V  

BEZMAKSAS OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS  

OzO  jauniešu SPORTA ziņas 

OzO jaunieši palīdz sporta dienas “NO ROKAS ROKĀ”  

     22.augustā notika Ozolaines pagasta 

iedzīvotāju sporta spēles “NO ROKAS RO-

KĀ”, kurā ne vien piedalījās OzO jauniešu 

komandas, bet kurām jaunieši arī aktīvi 

gatavojās un cik vien varēja iesaistījās un 

palīdzēja to organizēšanā. Jaunieši gatavo-

ja dekorācijas, norādes, parūpējās par 

Chill-zonu un radošajām darbnīcām bēr-

niem un visiem sporta spēļu dalībniekiem. 

Ikvienam bija iespēja atstāt savas plauk-

stas nospiedumu uz īpašās motivācijas 

sienas, uztaisīt sev stilīgu filca 

piespraudi, apzīmēt akmenti-

ņus, kā arī tikt pie skaista zīmē-

juma uz sejas. Pacietīgākie tika 

arī pie Hennas tetovējumiem, 

kas šobrīd ir modē. Tāpat bēr-

niem bija iespēja piedalīties 

īpašā balonu izlozē, kurā varēja 

vinnēt gan daudzas garšīgas 

lietas, gan ko noderīgu jaun-

ajam skolas gadam! Tāpat OzO 

jaunieši bija 

parūpējušies 

par šaušanas 

sacensībām, 

lai noskaidro-

tu, kurš mūsu 

pagastā ir 

vislabākais “TEKSASAS REINDŽERS”. Šo-

reiz tas izrādījās gados jaunais, bet trāpī-

gais šāvējs Lauris Kuprijanovs! Apsveicam, 

LAURI!  

Paldies ikvienam OzO jaunietim, kas palī-

dzēja spēļu organizēšanā! Jūs esat malači!  
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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  

 

O Z O L A I N E . L V   

BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS OZOLAINE.LV 

BEZMAKSAS OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS  

SEKO LĪDZI: 

draugiem.lv/ozolaine   

facebook.com/ozolainespagasts 

twitter.com/ozolaine 

O Z O L A I N E S  P A G A S T A  P Ā R V A L D E S  I Z M A K S A S  P A R   

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

KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI 

PAKALPOJUMS MAKSA 

Aukstais ūdens 
1.31 EUR par m3

 

Kanalizācija 
0.98 EUR par m3

 

Atkritumu izvešana c.Bekši 
Pēc faktiskiem izdevumiem 

Atkritumu izvešana c.Ritiņi Pēc faktiskiem izdevumiem 

CITI MAKSAS PAKALPOJUMI 

Telpu noma: 

-Tautas nama zāle 
3.70 EUR par st. 

-Liepu pamatskola 
3.56 EUR 1 st. 

-Aktivitāšu centrs bezpeļņas pasākumu orga-
nizēšanai 

3.56 EUR 1 st. 

-Teritorijas noma pie aktivitāšu centra bezpeļ-
ņas pasākumiem 2.13 EUR 1 st. 

Teritorijas noma pie aktivitāšu centra peļņas 
nesošajiem pasākumiem 7.11 EUR 1 st. 

Tehnikas pakalpojumi: 

-Zemes aršana 65.45 par 1 ha plus 0.71 EUR par katru pārbraukšanas kilometru 

-Zemes kultivācija 2 kārtām 
79.68 EUR par 1 ha plus 0.71 EUR par katru pārbraukšanas kilometru 

-Vagu dzīšana 
51.22 EUR par 1 ha plus 0.71 EUR par katru pārbraukšanas kilometru 

-Zemes diskošanu 1 kārta 65.45 EUR par 1ha plus 0.71 EUR par katru pārbraukšanas kilometru 

-Kartupeļu stādīšana 82.53 EUR par 1 ha plus 0.71 EUR par katru pārbraukšanas kilometru 

-Kartupeļu rakšana 194.93 EUR par 1 ha plus 0.71 EUR par katru pārbraukšanas kilometru 

-Ekskavatora darbi 28.46 EUR par 1 st.plus 0.71 EUR par katru pārbraukšanas kilometru 

-Iekrāvēja darbi 6.40 EUR par 1 st. plus 0.71 EUR par katru pārbraukšanas kilometru 

-Zemes diskošana 2 kārtās 130.90 EUR par 1 ha plus 0.71 EUR par katru pārbraukšanas kilometru 

-Traktora izmantošana transporta darbos 28.46 EUR par 1 st. plus 0.71 EUR par katru pārbraukšanas kilometru 

-Par traktora T-150 ar mucu 21.34 EUR 1 st. plus 0.71 EUR par katru pārbraukšanas kilometru 

-Sniega tīrīšana 300m 3.22 EUR plus par katriem nākamajiem 100m 1.00 EUR 

Maksa par kapavietas ierādīšanu personām, 
kuras nav deklarētas Rēzeknes novada pašval-
dības Ozolaines pagasta pārvaldes administra-
tīvajā teritorijā 

21.34 EUR 

Vēlies saņemt paziņojumus savā e-pastā par aktualitātēm Ozolaines pagastā?  

Tad sūti mums savu e-pasta adresi ar vārdu un uzvārdu uz pagasta  

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

