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10.06.2017. 
plkst.15.00 Liepu 
pamatskolā notiks 
kāģt jais iīlaidums. 
Skolu pabeiĒs 12 
skol ni. 

Oīolaines paĒasta 
pāģvaldes un 
stģūktūģvien bu 
daģbiniekiem vasaģai 
iestājoties iģ sācies 
atva inājumu laiks. 
Lūdīam, piģms doties 
pie konkģ ta 
speciālista 
pāģliecināties, vai 
viņš iģ uī vietas, 
īvanot pa tālģ. 
64640171. 

GODIN TI ZELTA K ZU  
P RU JUBIL RI! 

20.06.2017 Bekšos 
(pl.9.00) un Oīolain  
(pl.10.30) notiks NVA 
beīdaģbnieku 
ģe istģācija. 

4.jūnijā plkst. 12:00 
Bekšu ciema L Ēo 
kalnā svin sim 
B ģn bas sv tkus. 
Maīos svin tājus 
pģiec s Saģkan-
Ēalv te, Zeltmat te un 
dģaudī Ēie Minjoni. 
B ģnus Ēaida sejiņu 
apī m šanas 
daģbn ca, milīum 
daudī buģbu u un 
dažādi Ēaģdumi. Visi 
laipni aicināti!!! 
Vecākiem lūdīam 
b ģnus ap ģbt 
laikapstāk iem 
piem ģotā ap ģbā.  
Uī B ģn bas sv tkiem 
Oīolaines Tautas 
nams aicina 31 
piecĒadnieku. 

     2017.Ēada 12.maijā Luīnavas muižā 
notika R īeknes novada Zelta kāīu pāģu 
Ēodināšanas pasākums. Pasākuma laikā 
tika Ēodināts aģ  Oīolaines paĒasta Zelta 
pāģis - SofijĀ un NikolĀjs Žolneruki, kuģi 
1967.Ēada 28.apģ l  sl dīa savu mūža 
deģ bu kaimiņvalst  -Baltkģievijā, bet 
1969. Ēadā pāģc lās uī dī vi Latvijā. 
Viņus apsveikt bija ieģadušies aģ  
Oīolaines Piģmsskolas iīĒl t bas iestādes 
"Jāntāģpiņš" audī kņi aģ skan Ēām 
dīiesmām un jautģām častuškām. 
     imen   iģ iīaukl ti  3 d li, no kuģiem 
2 dī vo Oīolain , bet viens d ls dī vo un 
stģādā R Ēā. Sofijai un Nikolajam iģ 10 
maīb ģni un vecmāmiņu un vect tiņu 
pģiec  jau 3 maīmaīmeitiņas. Sofija 
stģādāja “Motģosovas” sovēoīā paģ 
noliktavas pāģīini, bet viņas dī vesbiedģs 
Nikolajs šajā sovēoīā bija inženieģis.  
Patģeiī abi dī vesbiedģi  kopj īemi, 
klausās, kā aĒģās ģ ta stundās ievās poĒo 

lakst Ēalas un kūko dīeĒuīes, kas dod 
pģieku un iedvesmu ikdienas daģbiem un 
m lest bai. 
     Pasākumā Lūīnavas muižā nevaģ ja 
būt klāt v l viena iīcila imene – īelta 
pāģis J nis un L cijĀ Berņevi no 
Bumbiš iem. Jāņa un Lūcijas Beģņevas 
laul bu ģe istģācija notika 1967. Ēada 15. 
apģ l  R īeknes ģajona dīimtsaģakstu 
noda ā. Lūcijas dīimtā vieta- Oīolmuižas 
paĒasts, bet Jānis dīimis Oīolaines 
paĒastā. Lūcija un Jānis, dī vojot kaimiņu 
paĒastos, viens otģu iepaīina jaun bā, 
kad Lūcija v l māc jās. Jānis stģādājis 
celtniec bas jomā, bet Lūcija - veikusi 
metināšanas daģbus. Beģņevu imen  
iīaudīināti un iīskoloti divi d li- Aģv ds un 
Vitālijs. Viens d ls dī vo Oīolain  kopā aģ 
vecākiem, bet otģs- R īekn . Lūcijai un 
Jānim lielu pģieku saĒādā divi maīd liņi 
un viena maīmeitiņa.  
 

Foto: Anna Rancāne 

2017.ĒĀdĀ 22.j nij  L Ēo kal-
nā Iel Ēosim L Ēo sv tkus un 
Jāņus! Plkst.20:00 sv tku kon-
ceģts, konkuģsi, saulĒģiežu sv tku 
“neģātn bas”, ģadošās daģbn cas, 

L Ēu un Jāņu daudīināšana. 
Cienāsim aģ alu un sieģu! No plkst. 
22:00 balli sp l  Latvijā populāģais 
šlāĒeģmūīikas iīpild tājs Andģis 
Skuja!!! Ieeja beīmaksas.  

IEL GOSIM BEKŠOS 22.JŪNIJ ! 
Iepiģkumā paģ Bekšu 
ciemata 
labiekāģtošanas 
daģbiem iģ uīvaģ jusi 
celtniec bas fiģma SIA 
„V.J.M.Būve”. 

http://www.ozolaine.lv/index.php/839-godinaja-zelta-paru-jubilarus
http://www.ozolaine.lv/index.php/839-godinaja-zelta-paru-jubilarus
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VĀi Tu īin ji?! 
     Vai īināji, ka SIA “Alaas” BEZ 
MAKSAS iesp ja nodot elektģisko un 
elektģonisko iekāģtu atkģitumus 
neiījauktā veidā (neiījauktus 
ledusskapjus, Ēāīes un elektģiskās 
pl tis, ve as un tģauku maš nas, 
mikģovi ņu kģāsnis, ģadio, f nus, tv, 
datoģus, u.t.t.), kā aģ  no fiīiskām 
peģsonām 2 ģeiīes Ēadā pieņem 
piecas t ģas ģiepas (nolietotas 
automaš nu ģiepas)!!! 
     IZMANTOJIET ŠO IESP JU!  

     Nepies rņo pĀĒĀstĀ 
teritoriju!!!  

     Nem lso mež !  
     R īeknes novadā iģ iīveidots 
laukums š iģotu atkģitumu 
pieņemšanai, kas atģodas sadī ves 
atkģitumu poliĒona „Kģiževņiki” 
teģitoģijā p c adģeses: „Kģiževņiki 2”, 
Kģiževņiki, Oīolaines paĒasts, 
R īeknes novads. 
     Laukumā š iģotu atkģitumu 
pieņemšanai iīvietoti publiski 
pieejami speciāli maģ ti metāla 1,1 
m³ konteineģi, kas paģedī ti š iģotu 

atkģitumu savākšanai. Šie atkģitumi 
tiek pieņemti beīmaksas.  
     Laukuma š iģotu atkģitumu 
pieņemšanai daģba laiks poliĒonā  
-Daģba dienās no plkst.10.00 l dī 

plkst. 19.00. 
-Bģ vdienās no plkst.10.00 l dī 
plkst.16.00.  
     Š iģosim atkģitumus un dī vosim 
t ģā vid ! 

Iedī vot jus ĀicinĀ veikt 
āeīmĀksĀs profilĀktisk s 
vesel āĀs p rāĀudes 
 

     Nacionālais vesel bas dienests 
atĒādina, ka iedī votājiem no valsts 
budžeta l dīek iem tiek apmaksātas 
noteiktas pģofilaktiskās vesel bas 
pāģbaudes un vakcinācija, kas sniedī 
iesp ju uīģaudī t savu vesel bu, 
savlaic Ēi paman t iīmaiņas vesel bas 
stāvokl  un pasaģĒāt sevi no 
saslimšanām. 
     Iedī votāji, kuģi Ēada laikā nav 
v ģsušies pie sava imenes āģsta 
saist bā aģ kādu saslimšanu, vaģ 
doties pie āģsta uī beīmaksas 
pģofilaktisko apskati. Apskates laikā 
imenes āģsts iītaujā pacientu, 

iīv ģt  vispāģ jo vesel bas stāvokli 
un nepieciešam bas Ēad jumā veic 
asinsspiediena un pulsa noteikšanu, 
siģdsdaģb bas un plaušu iīklaus šanu, 
v deģa iītaust šanu, limfmeīĒlu 
apskati un iītaust šanu, 
vaiģoĒdīiedīeģa stāvok a 
nov ģt šanu, kģūšu dīiedīeģu 
apskati un iītaust šanu u. c. 
pāģbaudes.  
     Diemž l vaiģāk nekā 80 % 
imenes āģstu pģaks s ģe istģ to 

pieauĒušo, kuģi Ēadu un ilĒāk nav 

v ģsušies pie sava imenes āģsta 
saist bā aģ saslimšanu, nav 
iīmantojuši šo iesp ju un 
pāģbaud jušies pie āģsta pģofilaktiski.  
Ja infoģmācija paģ sava imenes 
āģsta pģaksi iģ piemiģsta, to vaģ 
noskaidģot, piesl dīoties valsts E-

vesel bas poģtālam 
www.eveseliba.Ēov.lv sada ā “Mans 
imenes āģsts”.  

     imenes āģsta pģaks  vaģ 
inteģes ties aģ  paģ iesp jām veikt 
valsts apmaksāto pģofilaktisko kģūšu, 
dīemdes kakla un īaģnu 
(koloģektālo) pāģbaudi, lai 
noskaidģotu, vai nav pamata 
aiīdomām paģ aundab Ēām 
slim bām. Gan v ža pģofilaktiskās 
pāģbaudes, Ēan p cpāģbaužu 
iīmekl jumi un āģst šana tiek 
nodģošināti āģpus kop jās ģindas un 
āģstniec bas iestādei noteiktā valsts 
finans juma (kvotām). 
     Kģūšu un dīemdes kakla 
pāģbaudes veikšanai sieviet m 
noteiktos vecumos tiek nosūt tas 
uīaicinājuma v stules, kuģas 
noīaud šanas Ēad jumā vaģ 
atjaunot, v ģšoties sava imenes 
āģsta pģaks . Uīaicinājumi kģūšu 
pāģbaudei tiek nosūt ti sieviet m 50 
– 69 Ēadu vecumā (ģeiīi divos 
Ēados), bet dīemdes kakla 
pāģbaudei 25 – 70 Ēadu vecumā 
(ģeiīi tģijos Ēados). Zaģnu 
pģofilaktisko pāģbaudi vaģ veikt 
sievietes un v ģieši 50 – 74 Ēadu 
vecumā (ģeiīi Ēadā), saņemot 
imenes āģsta pģaks  skģ ninĒtestu 

vai nosūt jumu uī laboģatoģiju. 
     Noteiktos vecumos beī maksas 
veicama aģ  vakcinācija. 

PieauĒušajiem ik 10 Ēadus jāveic 
kombin tā vakc na pģet difteģiju un 
stinĒuma kģampjiem, kas tiek veikta 
imenes āģsta pģaks  vai imenes 

āģstam iīsniedīot nosūt jumu uī 
vakcinācijas kabinetu. Savukāģt 
b ģnu vakcinācijas kalendāģs iģ 
pieejams Slim bu pģofilakses un 
kontģoles centģa mājaslapas 
www.spkc.Ēov.lv sada ā “Tavai 
vesel bai” – “Vakcinācija”. 
     Pģofilaktisko vesel bas pāģbaužu 
veikšana un pģaks  ģe istģ to 
pacientu vakcinācijas aptveģe iģ da a 
no ikĒad jās imenes āģstu daģb bas 
nov ģt šanas, kas sniedī iesp ju 
āģstam stenot maksimāli efekt vu 
pģakses pacientu vesel bas pģofilaksi 
un tād jādi saņemt piemaksu 
papildus pģakses daģb bas 
nodģošināšanai paģedī tajam valsts 
finans jumam. 
     Veicot imenes āģstu ikĒad jo 
nov ģt šanu, tiek v ģt ta ne tikai 
pģofilakses stenošana, bet aģ  b ģnu 
apģūpe, ēģonisko pacientu apģūpe, 
imenes āģsta veikto manipulāciju 

daudīveid ba un Neatliekamās 
medic niskās pal dī bas dienesta 
iīsaukumu skaits pie imenes āģsta 
pacientiem, ja iīsaukuma ģeīultātā 
pacients nav ticis ievietots slimn cā. 
 

 

Evija ŠtālbeģĒa,  
Nacionālā vesel bas dienesta  

Sabiedģisko attiec bu  
noda as vad tāja 

Tālģ.: 67045007,  
Mob.: 28383970  

E-pasts: Evija.StalbeģĒa@vmnvd.Ēov.lv  

http://www.eveseliba.gov.lv
http://www.spkc.gov.lv
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     Nu jau pašā plaukumā ceģiņi, 
skaistais skolas paģks devis mājvietu 
dīiedātājputniem, kuģi nenoĒuģuši 
skandina savas dīiesmas, īied 
p lādīis skolas paĒalmā. Viss v st  
paģ to, ka v l viens māc bu Ēads iģ 
nosl dīies.  Liepu pamatskolas 
folkloģas kopa „Liepiņa” šo māc bu 
Ēadu nosl Ēs Vi ānos novada 
Dīiesmu un deju sv tkos. Lakst Ēalu 
salas estģād  kopā aģ visiem novada 
skolu lielākajiem kolekt viem - 

koģiem, dejotājiem, muīikantiem, 
folkloģistiem piedal sies dižkonceģtā 
„Kģāsaini sapņi”. Bet nosl Ēumā-

disen te! 
     Lai visiem skol niem jauka 
atpūta vasaģā, bet folkloģas kopas 
„Liepiņa” dal bniekiem liels paldies 
paģ cent Ēu daģbu māc bu Ēada 
laikā, apĒūstot tautasdīiesmu un 
tģad ciju neiīsme amo pūģa lādi. 

Inaģa Blinova 

Folkloģas kopas „Liepiņa” vad tāja 

Liepu „LiepiņĀ” dodĀs uī 
LĀkst ĒĀlu sĀlu 

Liepu pĀmĀtskolĀs skol ni 
dodĀs iepriecin t vecos 
ļĀudis 
 

Ikvienam no mums šai pasaul  iģ 
dota iesp ja daģ t kādu pģiec Ēāku, 
laim Ēāku vai tieši otģādi... Šāda 
iīv le mums paveģas katģu dienu.. 
Un  tikai no mums pašiem iģ 
atkaģ Ēs, ko iīv lamies… Pģieku vaģ 
saĒādāt dažādi, tai skaitā aģ savu 
talantu, aģ cent Ēa daģba 
ģeīultātiem. Tad nu māc bu Ēada 
nosl Ēumā Maltas vidusskolas 
stģuktūģvien bas Liepu pamatskolas 
skol ni, skolotāji un Oīolaines 
Tautas nama vad tāja kop Ēi devās 
labdaģ bas konceģtā, kas nu jau sāk 
k ūt paģ sava veida tģad ciju un 
māc bu Ēada nosl Ēuma atskaites 
punktu.  
Liepu pamatskolā, paģal li māc bu 
daģbam, daģbojas dažādi inteģešu 
pulciņi, tiek iīkoptas aģ  individuāli 
talant Ēu b ģnu sp jas. Skolotājas 
Maģijas Golubcovas vad bā daģbojas 
teātģa pulciņš, kas skolā iģ iīpeln jies 
lielu populaģitāti un katģu Ēadu 
iestud  ne vienu vien teātģa iīģādi! 
Skolotājas Ināģas Blinovas vad bā 
daģbojas pop-Ēģupa “Mākon tis”, kā 
aģ  tiek att st tas ne viena vien 
talant Ēa solista sp jas. Tāp c kā 

teicienā “netuģi sveci īem pūģa”, aģ  
m s nol mām savu skol nu talantus 
“netuģ t īem pūģa” un viņu veikumu 
paģād t āģpus paĒasta ģobežām, Ēan 
pašiem Ēūstot skatuves pieģedīi, 
Ēan aģ  dāvājot pģieku citiem. 
22.maijā Liepu pamatskolas skol nu 
konceģtiņš iīskan ja R īeknes  
pils tas veco aužu pansionātā. Tā 
kā maija m nesis paiet Māmiņu 
dienas ī m , tad aģ  šajā konceģtā 
neiītika beī paša velt juma 
māmiņām, vecmāmiņām un 
imen m- pop-Ēģupa “Mākon tis” 

iīpild ja dīiesmas “Kaģ, māmiņa, 
šūpul ti” un jauku imenisku 
dīiesmu- “Biīmāģ šu maģšs”. 
4.klases skolnieks Dainis Žukovs 
labpģāt dīied, un šoĒad viņš iģ 
iemāc jies aģ  dīiesmu latĒaliešu 
valodā- “M s deveiņi bģo e eņi”, aģ 
ko Dainis aģ  šajā konceģtā pģiec ja 
sanākušos skat tājus! Daģja 
Kuīņecova Liepu skolā iģ īināma kā 
iīcila skatuves ģunātāja un konceģtā 
iīteiksm Ēi deklam ja klātesošajiem 
Māģas Ciel nas daģbu “Nepat kamā 
pāģv ģt ba”, aģ kuģu skatuves ģunas 
konkuģsā Balvos bija ieņ musi 
auĒstu ĒodalĒotu vietu. Savukāģt 
Violeta Kuīņecova iīce as aģ skaistu 
balsi un lieliskām dīiedāšanas 
sp jām. Viņas talants iģ atīin Ēi 
nov ģt ts aģ  plašākā m ģoĒā, jo 

Violeta iģ piedal jusies aģ  konkuģsa 
“Dīiedu dīiesmu, kāda bija” finālā 
R Ēā. Labdaģ bas konceģtā meitenes 
talant Ēo balsi vaģ ja nov ģt t visi 
klātesošie, jo Violeta iīpild ja skan Ēu 
latviešu tautasdīiesmu “Bģā i mani 
lieli v ģi”. Nosl Ēumā aiīģaujošā 
pģiekšnesumā uīstājās Liepu 
pamatskolas teātģa pulciņš aģ iīģādi 
“Kā īv ģi Ēaid ja pavasaģi”, kuģā 
iīsp l ja sižetu paģ meža īv ģu dī vi, 
paģ īiemas pavad šanu un ilĒi Ēaid tā 
pavasaģa saĒaid šanu. Konceģta laikā 
emocijas mijās Ēan aģ 
aiīkustinājumu, Ēan smieklu šalt m, 
jo skolotājas bija paģūp jušās paģ to, 
lai pģoĒģamma būtu Ēan siģsn Ēa, 
Ēan pģiec Ēa, jautģa un smaidu 
ģaisoša.  

Oīolaines Tautas nama vad tāja, 
Santa Ostaša 

TĀvĀ iesp jĀ - “PROTI UN 
DARI!” projekts jĀuniešiem 

  
     Ja esi jaunietis vecumā no 15 
l dī 29 Ēadiem un nemācies, 
nestģādā, neapĒūsti aģodu un neesi 
ģe istģ ts Nodaģbināt bas valsts 
a entūģā (NVA) kā beīdaģbnieks, 
tad tev iģ iesp ja apĒūt to, kas tev 
patiešām inteģes  un iīiet tieši tev 
inteģes jošus kuģsus.  
Šajā pģojektā tev  iģ iesp ja ieĒūt 
jaunus dģauĒus un iesaist ties 
dažādās aktivitāt s, kā aģ  apmekl t 
kaģjeģas konsultanta, psiēoloĒa 
konsultācijas vai kāda cita 
speciālista konsultācijas, lai 
iīp t tu, kādas pģofesijas iģ 
piem ģotas tieši tev un kādas 
iesp jas tev iģ Ēan bģ vajam laikam, 
Ēan kaģjeģai. Katģam jaunietim tiek 
piemekl ts mentoģs, kas pal dī un 

atbalsta pģojekta laikā un bieži vien 
aģ  p c tam. PģoĒģammas vad tāja 
pal dī sastād t individuālu 
pģoĒģammu - iīv l ties kuģsus, 
piemekl  vietu, kuģ tos iīiet, atģast 
bģ vā laika pavad šanas iesp jas, 
utt.  
Projekts ĀpmĀks  ĒĀn kursu 
vĀi Āpm c āu iīmĀksĀs, ĒĀn 
trĀnsportĀ iīdevumus, t d ļ 
tĀjos vĀr piedĀl ties Ār  tie, kĀs 
dī vo lĀukos.   
Ja Ēģibat uīīināt vaiģāk no 
jauniešiem, kas jau piedalās 
pģojektā, tad to vaģ dģoši daģ t, jo 
daži jaunieši piedalās OīO 
aktivitāt s. 
Vaiģāk infoģmācijas iesp jams ieĒūt 
pie Leilas Rasimas (mentoģe), tel. 
26328442 vai pie Lilijas Šodnakas 
(pģoĒģammas vad tāja), tel. 
28317554. 

NepieciešĀmi ār vpr t Ēie! 
   Jauniešiem iģ iesp ja pieteikties 
bģ vpģāt Ēajam daģbam un pal dī t 
piģts festivāla “Oīolp ģiens” 
oģĒaniī šanā. Piģts festivāls notiks 
3 dienas – no 21. l dī 23.jūlijam, 
Oīolaines paĒasta Bekšos, taču 
saĒatavošanās daģbi tiks uīsākti 
jau piģms tam.  
Ja tevi inteģes  iesp ja iesaist ties, 
tad piesakies pie jaunatnes lietu 
speciālistes Leilas Rasimas, 
tel.26328442, vai tautas nama 
vad tājas Santas Ostašas, 
tel.25127340.  
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     2017.Ēada 19.maijā seģiāls 
«UĒunsGģ ks», kas pģiec jis TV3 
skat tājus 17 seīonu Ēaģumā, nu 
piedī vojis lielo finālu – tas nosl dīies 
aģ dubultkāīām. Oīolaines paĒasta 
iedī votāja MĀdĀrĀ JuknĀ Ēuva 
iesp ju film ties šajā pašmāju seģiālā 
“UĒunsĒģ ks”. Paģ visu film šanas 
pģocesu esam nol muši pavaicāt 
jaunajai aktģisei. 
PĀst sti nedĀudī pĀr sevi.- Mani 
sauc Madaģa Jukna. Esmu topošā 11. 
klases skolniece. Bģ vajā laikā 
nodaģbojos aģ floģbolu un apmekl ju 
R īeknes pils tas jauniešu domi. 
K  Tu nokļuvi seri l  
“UĒunsĒr ks”? - Paģ šo iīdev bu 
film ties dīiģd ju TV3 ģeklamā. 
Nol mu pieteikties, jo š  likās lieliska 
iesp ja, lai pilnveidotu sevi. Balsot paģ 
sevi a iteju visus savus ģadus, 
dģauĒus. L dī nok uvu TOP5. Un tad, 
kādu dienu saņ mu īvanu aģ 
aicinajumu film ties seģialā 
"UĒunsGģ ks." 
K du lomu Tu sp l ji? - Man tika 
iedal ta loma- jaunlaulāto kāīu viesis. 
VĀi Tev pĀtikĀ film šĀnĀs 
process? VĀi t  ir TĀvĀ pirm  
profesion l  film šĀnĀs 
pieredīe? - Š  bija mana piģmā 
film šanās ģeiīe. oti iībaud ju 
film šanās noģisi. Visu film šanās laiku 
iījutu pat kamu savi ņojumu ģedīot 
savus iem otos aktieģus klātiene. 
VĀi film šĀnĀs lĀik  āijĀ kĀut k di 
kurioīi, ĀtĒĀd jumi, pĀši 
nosĀc jumi, ko dr kst vĀi nedr kst 
dĀr t? Atkl j nedĀudī film šĀnĀs 
Āiīkulišu notikumus. - Paģ uīfilm ta 
mateģiāla sižetu nedģ kst ju stāst t 
saviem dģauĒiem, ģadiem. Paģ 
pat kamu atvieĒlojumu iīv ģtas tuģ 
valdošā vieĒlā atmosf ģa. Visi 
apkāģtesošie bija oti komunikabli, 
pģet mnākoši. Bģaucot uī film šanas 
laukumu mūs cienāja aģ Ēaģš Ēam 
picām. Katģu dubli nācās pāģfilm t 
vaiģākas ģeiīes. Visi aktieģi klātien  
iīģād jās oti pat kami cilv ki. 
VĀi esi Āpmierin tĀ Ār reīult tu? -

Esmu apmieģināta aģ Ēala ģeīultātu. 

Bija pat kami saņemt īvanus no 
ģadiem, dģauĒiem paģ viņu ģedī to TV 
ekģānā. 
VĀi Tu joproj m sĀpņo kļ t pĀr 
Āktrisi? K p c? - Jau no b ģna kājas 
sapņoju savu nākotni saist t aģ aktģises 
kaģjeģu. Šis daģbs man liekas 
aiīģaujošs, tuģklāt vienm ģ man iģ 
paticis atģasties uīman bas centģā. 
Piedī votais film šanas laukumā tikai 
pastipģināja manu inteģesi paģ šo 
pģofesiju. 
KĀs Tevi uīdrošin jĀ piedĀl ties 
konkurs  “UĒunsĒr ks mekl  
Āktierus”? - Velmi piedal ties 
konkuģsā atbalst ja visi mani ģadi, 
dģauĒi. Tād  šis l mums netika ilĒi 
vilkts Ēaģumā. 
VĀi āijĀ sĀrežģ ti piedĀl ties 
konkurs ? - Bija oti s va konkuģence, 
tāde  tas nelika man atslābt ne uī 
bģ di, domājot, ka Ēaģam iģ kāģt jā 
stunda un atkal vaģu balsot. DģauĒi un 
m ā vecmāmiņa- Alb na Š aētoviča pat 
bija uīlikuši taimeģi, lai nepalaistu 
iesp ju kaģt jo ģeiīi nobalsot! 
Ko pĀr TĀvu dĀl āu film šĀn  
seri l  «UĒunsGr ks» sĀkĀ TĀvi 

vec ki, rĀdi, drĀuĒi...? - Viņi oti 
mani atbalst ja un iģ pģiec Ēi paģ manis 
sasnieĒto. 
JĀ Tev ā tu v lreiī j iet šis pĀts 
konkursĀ ceļš, Tu ietu? - Noteikti 
v lģeiī ietu visam šim cauģi, nemaī 
otģģeiī neaiīdomājoties. 
K ds ir TĀvs sĀpnis? - Runājot paģ 
sapņiem, kas saist ti aģ kaģjeģas iīv li, 
noteikti v l tos k ūt paģ atpaī stamu 
un piepģas tu aktģisi. Lielākais sapnis 
būtu film ties kāda oti populāģā 
seģiāla vienā no Ēalvenajām lomam. 
Kurš ir TĀvs fĀvor t Āktieris/
Āktrise? - Man iģ oti daudīi favoģ t 
aktieģi no āģīem m. Tom ģ no latviešu 
aktieģiem mans elks iģ iģts esteģis, 
kuģš seģiālā att loja dv ņus Leonu un 
F liksu. 
KĀs ir nepieciešĀms, lĀi cilv ks 
justos lĀim Ēs? - Manupģāt, laime 
tas iģ pģieks, katģu dienu ce oties aģ 
smaidu uī lūpam. Laime iģ lieliska 
vesel ba un ģadinieki, kuģi tevi sapģot 
un atbalsta it visā. To nevaģ iīm ģ t 
naudā, bet Ēan emocijās, kuģas no 
pģieka noved tevi l dī asaģām. 
JĀ Tev ā tu ies jĀ ko mĀin t, tĀd 
kĀs tĀs ā tu? - Savā dī ve neko 
nev los main t, jo visi tie l mumi, 
kuģus esmu pieņ musi l dī šim iģ 
noveduši pie tā, ko esmu sasnieĒusi 
pašlaik. Uīskatu, ka dī ve neko 
nevajaĒ nož lot, jo dī vojam tikai 
vienģeiī! 
TĀvs nov l jums OīolĀines 
pĀĒĀstĀ iedī vot jiem. - Oīolaines 
paĒasta iedī votajiem Ēģib tos nov l t 
žilbinošu vesel bu, pāģtic bu un Laimi 
atģodoties kopā aģ tiem cilv kiem, kuģi 
iģ viņiem no siģds dāģĒi. Jo nekas dī v  
nav svaģ Ēāks paģ m ajiem dģauĒiem 
un ģadiem. 
 

PĀldies MĀdĀrĀi, kĀ dĀl j s Ār 
sĀviem iespĀidiem. Nov lĀm viņĀi 
dr īu sĀpņu piepild jumu un 
m rķu stenošĀnu. LĀi viss 
iīdodĀs! 
 Foto: TV3 publicitātes foto 

Foto: TV3 publicitātes foto 

LATVIJAS SERI L  
«UGUNSGR KS» 

FILM JUSIES AR  
OZOLAINES 

PAGASTA 
IEDZ VOT JA 

MADARA JUKNA 
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Leila Rasima  
Jaunatnes lietu speciāliste  

Tel.26328442  
leila.ģasima@Ēmail.com 

     Aku ina Smiģnova un viņas māsa  
Po ina, kuģa iģ atbģaukusi ciemos no 
Ukģainas pils tas Dņepģopetģovska, 
dī vo Bekšu ciemā.  Jau sen 
paman ts, ka abas sievietes oti m l 
dī vniekus. Paģ to liecina aģ  viņu 
dī vokl  esošo mājdī vniekus skaits 
un dažād ba. Staģp diviem ka iem un  
vienu suni, jau cetuģto Ēadu Aku ina 
un Po ina kopj kovāģni. Runājot paģ 
kovāģni, Aku ina atceģas, ka vienģeiī 
pa loĒu ieģaudī ja, ka maīajam 
putn nam uībģukušas vāģnas. Viņa 
nol ma maīo putn nu Ēlābt. Toģeiī 
viņš iīskat jās oti beīsp c Ēs un beī 
ceģ bām iīdī vot. Taču, būdama 
apņ m bas pilna, Aku ina paņ ma 
putnu pie sevis uī mājām un sāka to 
apģūp t. Nācās maīo kovāģni baģot 
aģ ka u želejveid Ēo baģ bu, kuģu 

saimniece piģka viet jā veikalā. 
Putns atdī vojās un vesel bas 
stāvoklis k uva stabilāks. Viņam tika 
pieš iģts aģ  vāģds – “Kaģkuša”. 
Sākumā Kaģkušai aģ  mājās nebija 
dģoši, jo divi ka i paģ jebkuģu cenu 
m ināja putnu no eģt. Divas ģeiīes 
pat viņiem iīdevās to iīdaģ t, tik paģ 
laimi Aku ina bija blakus un kāģt jo 
ģeiīi iīĒlāba viņa dī v bu.  
     Šobģ d kovāģņa vism ākā vieta 
mājās iģ viģtuves loĒa kaģn īes. Tuģ 
vaģ justies dģoši un ģedī t visu, kas 
notiek. Paģ iecien to pasākumu 
kovāģnis uīskata maīĒāšanos suņa 
ūdens dīeģšanas tģaukā, tāp c bieži 
vien saimniec m nākas sl pt šo 
tģauku. Aku ina atī st, ka kovāģņa 
visiecien tākais diens iģ sieģs, taču, 
d pāģsvaģā visu, ko dod. “Aģ viņu 

man pat k saģunāties, jo putns 
tiešām iģ Ēudģs. Pat k v ģot un sekot 
l dīi visam, kā uīvedās, d, pāģlido 
no vienas vietas uī otģo. Bieži Ēadās, 
ja Ēu u Ēu amistabā, tad Kaģkuša 
atlido, apskatās, ka esmu uī vietas, 
mājās un aiīlido atkal uī savu vietu. 
oti pat k s d t man uī pleca, kad 

es lasu av īes. Iģ sajūta, ka visu 
sapģot. Reiī m, kad paģ kaut kādām 
nekāģt bām sāku ģāt, tad Kaģkuša 
m ina pat bilst pģet . Iģ iemāc jusies 
iīdod skaņas netipiskas kovāģņiem, 
piem ģam ka a bals  klieĒt.”  stāsta 
Akulina. 
     Iģ jāatī stas, ka Aku inas 
Smiģnovas ģūpes paģ dī vniekiem iģ 
ac mģedīamas. Iīejot āģā, Ēan ka i, 
Ēan suņi tūl t iģ klāt un kā pie sav jā 
saimnieka jūtas dģoši un omul Ēi.       
  Gģib tos, lai katģam mājdī vniekam 
būtu savs saimnieks, kuģš ģūp tos 
paģ to un pasaģĒātu no klaiņošanas. 

KARKUŠAS VEIKSM GS  
DZ VES ST STS 

JĀunieši Āicin ti piedĀl ties 
Orient šĀn s pĀs kum  

 

2017.Ēada 4.jūnijā plkst.16.30 pie 
Oīolaines Tautas nama notiks 
OīOģient šanāsOīolaines paĒastā, 
kuģās aicināti piedal ties visi, kas 
v las un kas iģ vecumā no 10 – 20 
Ēadiem. Būs balvas!  
P c oģient šanās sacens bām 
plkst.19.00 – jĀuniešu diskot kĀ, 
kuģā saĒaid sim vasaģu kopā aģ Dj 
Den.  
 

OīO jĀuniešu ĒrupĀs pĀs kumi 
j nij : 
04.06.  16:00 Oģient šanās 
sacens bas “OīOģient šanās 2017” 
04.06.   19:00 Diskot ka “Back to 
Summeģ” 

07.06.   14:00 Radošā daģbn ca 

08.06.   14:00 Sp u p cpusdiena 

12.06.   11:00 PāģĒājiens “OīO 
sO O” 
13.06.   14:00 Meiteņu p cpusdiena 

14.06.   12:00 Nefoģmālās 
apmāc bas “Pidžammu ball te” 
19.06.   11:00 Velobģauciens “OīO 
veLO” 
20.06.   14:00 Sp u p cpusdiena 
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OīolĀines pĀĒĀstĀ 
āiāliot kĀ ĀicinĀ ciemos! 
 
     Gģāmata iģ cilv ka labākais 
dģauĒs. Gģāmatas satuģ daudī 
v ģt Ēas infoģmācijas, ko vaģ un 
neģeti aģ  vajaĒ pielietot pģaks . 
Gģāmatas vaģ iīmantot dažādiem 
m ģ iem- īināšanu ieĒuvei, iīklaidei 
un atpūtai. Oīolaines paĒasta 
bibliot kas apmekl tāji visvaiģāk iģ 
iecien juši dai liteģatūģas daģbus- 
dodot pģiekšģoku Ēan klasikai, Ēan 
aģ  iepaī stot mūsdienu jaunos 
autoģus. Liels piepģas jums iģ p c 
detekt vģomāniem, m lest bas 
ģomāniem un fantastikas žanģa.  
Bibliot ka ilĒu laiku atģadās Oīolaine 
paĒasta pāģvaldes kas (Bekšos) 
2.stāvā, uī kuģu veda stāvas kāpnes, 
kas bija ne ģtas un vaģbūt pat 
b stamas vecāka Ēada Ēājuma 
cilv kiem un cilv kiem aģ kust bu 
tģauc jumiem. Bet 2017.Ēada 
3.apģ l  beidīot piepild jās ilĒi lolotais 
sapnis un bibliot ka v ģa savas 
duģvis apmekl tājiem jau kas 
1.stāvā. Tas iģ noī m Ēs notikums, jo 
tā ģeīultātā bibliot ka iģ k uvusi 
kģietni pieejamāka Ēan veciem 

cilv kiem, Ēan cilv kiem aģ kust bu 
tģauc jumiem, maīiem b ģniem u.c. 
Aģ  jaunajās telpās iģ vieta Ēan 
Ēģāmatām, Ēan b ģnu stūģ tim, Ēan 
datoģkabinetam. Apmekl tāji jau iģ 
atīin Ēi nov ģt juši jauno bibliot kas 
viīuālo iīskatu, Ēaišās telpas un to 
māj Ēumu.  
     Bibliot kas fonds iģ baĒāts un 
daudīveid Ēs. Uī 2017.Ēada 
1.janvāģi kģājumos iģ fiks ti 9614 
iīdevumi, tai skaitā 7400 Ēģāmatas 
(no kuģām 1081 vien bas b ģnu 
liteģatūģas), 2206 žuģnāli un av īes, 
ka aģ  8 elektģoniskie ģesuģsi. 
Bibliot kā noteikti katģs las tājs 
atģad s kaut ko sev t kamu, lai 
iīĒl totos, baĒātinātos infoģmat vi vai 
vienkāģši lietdeģ Ēi pavad tu bģ vo 
laiku. 
     Bibliot ka oti v las atī m t 
savus akt vākos las tājus, kuģi 
ģeĒulāģi nāk p c Ēģāmatām, čakli tās 
lasa un ģeiī m pat Ēģibas teikt, ka 
plauktos iģ palicis pavisam maī 
Ēģāmatu, kuģas šie las tāji nebūtu 
tuģ juši savās ģokās. Čaklāko las tāju 
pulkā noteikti jāpiemin Kiģjana 
Šabanova, Ludmila Ševčenko, Lidija 
VinoĒģadova, GģiĒoģijs VinoĒģadovs, 
Viktoģs VinoĒģadovs, Jevdakija 

Ivanova, Vladimiģs Ivanovs, Je ena 
Jakov eva, Aleksandģs Jakov evs un 
daudīi citi pastāv Ēie apmekl tāji.  
     Jāpiemin, ka Oīolaines paĒasta 
iedī votājiem visi bibliot kas snieĒtie 
pakalpojumi- inteģneta, datoģu un 
Ēģāmatu iīmantošana iģ beīmaksas. 
Laipni Ēaid ts ikviens las t Ēģib tājs 
un ikviens, kam iģ vajadī Ēas 
mūsdienu modeģnās teēnolo ijas, lai 
sakāģtotu daģba, sadī ves 
jautājumus, lai ieĒūtu v ģt Ēu 
infoģmāciju un citiem lietdeģ Ēiem 
m ģ iem! 

 

Antoņina Dīene 

Oīolaines paĒasta  
Bibliot kas vad tāja 

     Aģ v ģien Ēu pasākumu š  Ēada 
21. jūnijā DaĒdā tiks atī m ti 
SaulĒģiežu saĒaid šanas sv tki, kuģi 
notiks Staģptautiskā folkloģas 
festivāla Baltika -2018 ietvaģos un 
šis festivāls tiks velt ts Latvijas 
simtĒadei. Folkloģas kopu un 
etnoĒģāfisko ansamb u 
sadīiedāšanās pasākums Jāņu 
pģiekšvakaģā vienlaic Ēi notiks visos 
Latvijas novados, tād jādi, 
apliecinot, ka m s esam vienota 
tauta, ka mums iģ kop jas tģad cijas, 

vienoti uīdevumi tautas Ēaģa 
baĒāt bu saĒlabāšanā un nodošanā 
jaunākajām paaudī m. 21. jūnijā 
DaĒdā vienuviet sabģauks 41 
folkloģas baĒāt bu kop ju kolekt vs 
no visiem LatĒales nostūģiem, 
malām un novadiem.   
     Uī šo pasākumu Ēatavojas aģ  
Oīolaines Tautas nama folkloģas 
kopa „Zei a”. 
     Sv tku svin šanas sākums plkst. 
19.00 aģ Jāņa b ģnu saĒaid šanu 
(muīic šana, l Ēošana), aģ 

daudīveid Ēām daģbn cām- sieģa 
vāģ šanu un siešanu, aģ vainaĒu 
daģināšanu, aukstās īupas un īā u 
t ju vāģ šanu, p c tam aģ kop ju 
l Ēotāju Ēājienu no SaulĒģiežu s tas 
uī SaulĒģiežu ģituāla vietu un 
uĒunskuģa iedeĒšanu. L Ēošana un 
L Ēo nakts iīdaģ bas beiĒsies tikai aģ 
kop Ēu saules saĒaid šanu, kuģa tai 
ģ tā leks 04. un 49 minūt s. 
     Aicinām visus inteģesentus 
bģaukt l dīi, l Ēot, l ksmot, smelt 
poīot vu eneģ iju no L Ēo ģituāliem 
un pieteikties Oīolaines paĒasta 
pāģvald  64640171 vai pie Oīolaines 
paĒasta Tautas nama vad tājas 
peģson Ēi vai pa tālģuni 25127340. 
     Jauku, saulainu vasaģu v lot, 
folkloģas kopas „Zei a” vad tāja         
Ināģa Blinova. 

VĀsĀrĀs sĀulĒrieži DĀĒd  

SaulĒģieži jeb solst cija iģ laika 
moments, kad Saulei iģ 
vislielākā deklinācija (vasaģas saul
Ēģieži) vai vismaīākā deklinācija 
(īiemas saulĒģieži). Dažģeiī 
saulĒģiežus sauc aģ  
paģ saulstāvjiem, jo piģms un p c 
saulĒģiežiem Saule vaiģākas 
dienas Ēandģ ī nemaina savu 
maksimālo auĒstumu 
viģs ēoģiīonta. Vasaģas saulĒģiežu 
laikā iģ visĒaģākā diena un 
vis sākā nakts, bet īiemas 
saulĒģiežos — vis sākā diena un 
visĒaģākā nakts. Vasaģas 
saulĒģieži īieme u puslod  iģ 20., 
21. vai 22. jūnijā un ieī m  
astģonomiskās vasaģas sākumu. 

/Wikip dija/ 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Saule
https://lv.wikipedia.org/wiki/Deklin%C4%81cija_(astronomija)
https://lv.wikipedia.org/wiki/Vasara
https://lv.wikipedia.org/wiki/Ziema
https://lv.wikipedia.org/wiki/Horizonts
https://lv.wikipedia.org/wiki/Diena
https://lv.wikipedia.org/wiki/Nakts
https://lv.wikipedia.org/wiki/Zieme%C4%BCu_puslode
https://lv.wikipedia.org/wiki/J%C5%ABnijs
https://lv.wikipedia.org/wiki/Vasara
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Liepu pĀmĀtskol  
nosl dīies 2016.-
2017.m c āu ĒĀds! 
 

     Iģ nosl dīies 2016./2017.māc bu 
Ēads un skolās notiek daģba 
ģeīultātu apkopošana un 
iīv ģt šana. P d jā māc bu dienā, 
piģms vasaģas  bģ vdienām, svin Ēā 
atmosf ģā Liepu pamatskolā notika  
tģadicionālais pasākums „Skolas 
Ēods„. Tie  iģ sv tki,  kuģā  tiek 
apbalvoti skol ni, kuģi māc bu  Ēada 
laikā piedal jušies māc bu pģiekšmetu 
olimpiād s, konkuģsos un dažādās 
skat s, un l dī aģ to c luši skolas 
Ēodu ne tikai novadā, bet aģ   
Latvijas ģepublikas m ģoĒā.   
     Šajā māc bu Ēadā  2017.Ēada 
31.maijā, Liepu pamatskolā tika 
apbalvoti sekojoši skol ni: 

PĀr teicĀm m un iīcil m 
sekm m m c ā s un 

priekšī m Ēu uīved āu  
(skol ni, kuģiem liec bā iģ tikai  „8”, 
„9” un „10” balles)  Kģist ne Koīlovska (2.klase)  Loģeta  Runča (2.klase)  Veģonika Anosova (3.klase)  Daģja Kuīņecova (3.klase)  Lauģa  Gģeiškāne (7.klase) 

 

PĀr lĀā m un teicĀm m 
sekm m m c ā s  

(skol ni, kuģiem liec bā iģ „7”,  „8”, 
„9” un „10” balles)  Aģtjoms Kedģins (2.klase)  Oskaģs-Roma Rasauls (2.klase)  Alisa Rub ova (2.klase)   Kģistaps Kaupeģs (3.klase) 

 AĒnese Koīlovska (3.klase)  Viktoģija Koīlovska (3.klase)  Violeta Kuīņecova (3.klase)  Maksimilians Savickis (3.klase)  Ruslans Voģonovs (4.klase)  Dainis Žukovs (4.klase)  Jūlija Oģlova (5.klase)  Je iīaveta Maģjanova (6.klase)  Kģistina Sto aģova(7.klase)  Sab ne Ivanova (8.klase)  Liāna Lukaševa (9.klase)  Viktoģija-Diāna Stikute (9.klase ) 
 

PĀr sĀsnieĒumiem rpusstundu 
dĀrā :  Kģistaps Kaupeģs (3.klase)  Daģja Kuīņecova (3.klase)  Violeta Kuīņecova (3.klase)  Maksimilians Savickis (3.klase)  Ruslans Voģonovs (4.klase)  Dainis Žukovs (4.klase)  Anastasija Kedģina (5.klase)  Nadežda Haģlamova (6.klase)  Val ģija Ivanova (6.klase)  Je iīaveta Maģjanova (6.klase)  Kaģina GaiĒele (7.klase)  Lauģa  Gģeiškāne (7.klase)  Ludmila Kaiģiša (7.klase)  Anastasija Lukaševa (9.klase)  Edvaģds Stikuts (7.klase)  Kģistina Sto aģova(7.klase)  Alina GaiĒale (8.klase)  Maģija Gu e (8.klase)  Lauģa Gžibovska (8.klase)  Sab ne Ivanova (8.klase)  Anžela Andģejeva (9.klase)  Pāvels Andģejevs (9.klase)  Maksims Blinkovs (9.klase)  Viktoģija-Diāna Stikute (9.klase ) 

    Skol ni, kuģi māc bu  Ēada laikā 

piedal jās māc bu pģiekšmetu 
olimpiād s, konkuģsos un dažādās 
skat s. 

V l šajā dienā Liepu pamatskolā  
tģadicionāli tika apbalvoti skol ni, 
kuģi otģajā semestģ  vai Ēadā  bijuši 
visiītuģ Ēākie un nav nokav juši 
nevienu skolas dienu.  

Šajā māc bu Ēadā nav kav jumu  
sekojošiem skol niem:  Daģja Kuīņecova (3.klase)  Deniss  Andģejevs (4.klase)  Anžela Andģejeva (9.klase)  Viktoģija-Diāna Stikute (9.klase) 
     Otģajā semestģ  nav kav jumu 
Diānai Poīdņakai (3.kl.) un Aleksim 
Stikutam (8.kl.) 
     Skol ni, kuģiem liec bā  iģ atī mes 
„6” un auĒstāk tika apbalvoti savu 
klasesbiedģu klātbūtn   klases  
stundā. Tie bija:  Aleksejs Kuīņecovs (3.klase)  Deniss Andģejevs (4.klase)  Kaģina Oģlova (4.klase)  Anastasija Maģjanova (5.klase)  Daniils Neņa (8.klase) 

 

Liepu pamatskolas vad tāja 
Ga ina BoĒdanova  



8 

 

     

Apbalvošana Pas kuma nosaukums un vieta klase Skolēna v rds, uzv rds Skolot js- 
konsultants 

Diploms ar atzin bu Rēzeknes un Viļ nu novadu apvien bas 
latviešu valodas olimpiādē 

7.kl. Laura Greišk ne I.Kokoreviča 

Diploms 1.pak pe 

  
  

  

R zeknes novada skolu jaunatnes skatuves 
runas konkurs  

3.kl. 
7.kl. 

Darja Kuzņecova 

Laura Greišk ne 
I.Blinova, 

L.Vinogradova 

M.Golubcova, 
I.Kokoreviča 

Diploms 3.pak pe 3.kl. 
7.kl. 
9.kl. 

Kristaps Kaupers 

Ludmila Kairiša 

Li na Lukaševa 

Diploms par piedalīšanos 7.kl. 
9.kl. 

Kristīna Stoļarova 

Viktorija Stikute 

Diploms 1.pak pe Latvijas izglītības iest žu skatuves runas 
konkurs  Latgal  

7.kl. Laura Greišk ne M.Golubcova 

I.Kokoreviča 

Diploms 2.pak pe 3.kl. 
  

Darja Kuzņecova I.Blinova, 
L.Vinogradova 

Diploms 1.pak pe R zeknes novada dzied t ju konkurs  
„Dziesmu dziedu k da bija” 

3.kl. Violeta Kuznecova   

  

  

I.Blinova 

  

Diploms 2.pak pe 4.kl. Dainis Žukovs 

Diploms 1.pak pe Tradicion l s dzied šanas konkurs  
„Dziesmu dziedu k da bija” Rīg  

3.kl. Violeta Kuznecova 

Diploms 1.pak pe Par tradicion lu muzic šanu konkurs  
“Klaberjakte” 

  Folkloras kopa “Liepiņa”: 
Laura Greišk ne (7.kl.) 
Edvards Stikuts (7.kl.) 
 KristīneStoļarova (7.kl.) 
Ludmila Kairiša (7.kl.) 

Karina Gaigale (7.kl.) 
Marija Gule (8.kl.) 
Sabīne Ivanova (8.kl.) 
Alina Gaigale (8.kl.) 
Laura Gžibovska (8.kl.) 
Viktorija-Di na Stikute(9.kl.) 
Anžela Andrjejeva (9.kl.) 
Anastasija Kedrina (5.kl.) 
Kristina Turutjko(6.kl.) 
Valerija Ivanova (6.kl.) 
Nadežda Harlamova (6.kl.) 
Jeļizaveta  Marjanova (6.kl.) 

I.Blinova 

  

Diploms 2.pak pe  Tradicion las kultūras apgūšanas un 
p rmantošanas programmas “Pulk  eimu, 
pulk  teku 2017” Ziemeļlatgales novada 

sarīkojum  “Moza,moza tei muižeņa” 

  

Pateicība  Par latviešu tradicion l s kultūras 
daudzveidības saglab šanu un t l knodošanu 

  

Pateicība Par M rtiņdienas danču un dziesmu apguvi   

  

Diploms 1.vieta   

Valsts policijas rīkotaj  vizu l s m kslas 
konkurs  „B rni par drošību” 

8.kl. Laura Gžibovska N.Kotebo 

Diploms 2.vieta 4.kl. Ruslans Voronovs 

Pateicības raksti 4.kl. 
5.kl. 
6.kl. 

Karīna Orlova 

Val rija Gžibovska 

Jeļizaveta Marjanova 

Diploms 1.vieta, kauss 

un medaļas 
R zeknes un Viļ nu novadu skolu sporta 
sp les  (pavasara) krosa stafet s 6x1000m 

distanc  

7.kl. 
7.kl. 
8.kl. 
9.kl. 
9.kl. 
9.kl. 

Kristina Stoļarova Anastasija 
Lukaševa 

Alīna Gaigale 

Aleksandrs Marjanovs 

P vels Andrejevs 

Maksims Blinkovs 

I.Fjodorovs 

Diploms 1.vieta R zeknes un Viļ nu novadu skolu sporta 
sp les Rudens kros  (2000m distanc ) 

9.kl. P vels Andrejevs 

  
I.Fjodorovs 
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Diploms par nomin ciju  
„Darbs ar cieņu pret savu 

izcelsmi un novadu” 

Radošo darbu konkurs  „Kr sas man apk rt” 9.kl. Viktorija Di na Stikute I.Kokoreviča 

  

  

  Pateicība 8.kl. Sabīne Ivanova 

Diploms par piedalīšanos Erudīcijas konkurs  pamatskol niem «Mana 
Latvija 2016» 

  Liepu pamatskolas komanda: 
Viktorija-Di na Stikute 
(9.kl.) 
Laura Greišk ne(7.) 
Marija Gule (8.kl.) 
Kristina Stoļarova (7.kl.) 
Li na Lukaševa (9.kl.) 

I.Kokoreviča 

  

Pateicības raksts par 
piedalīšanos 

R zeknes novada pašvaldības izglītības 
p rvaldes konkurs  „Čaks caur objektīvu” 

7.kl. 
9.kl. 

Laura Greišk ne 

Viktorija Di na Stikute 
I.Kokoreviča 

  

Pateicība R zeknes pils tas un  novada skolu jaunatnes 
radošo darbu  konkurs  „Latgale Latvij ” 

9.kl. Viktorija Di na Stikute 

  
I.Kokoreviča 

  

Liepu pĀmĀtskolĀs skol nu sĀsnieĒumi 2016./2017.m c āu ĒĀd ! 
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Diploms par 
izteiksmīgu uzvedumu 

R zeknes novada skolu jaunatnes te tru 
par d  

  Liepu pamatskolas te tra 

7.-9.klases kolektīvs: 
Laura Greišk ne(7.kl.) 
KristīneStoļarova (7.kl.) 
Ludmila Kairiša (7.kl.) 

Edvards Stikuts (7.kl.) 
Anžela Andrjejeva (9.kl.) 
Viktorija-Di na Stikute (9.kl.) 

M.Golubcova 

  Liepu pamatskolas te tra 

6.klases kolektīvs: 
Nikita Ribakovs (6.kl.) 
Valerija Ivanova(6.kl.) 
Jelizaveta Marjanova(6.kl.) 
Nikolajs Vinokurovs(6.kl.) 
Kristina Turutjko (6.kl.) 
Nadežda Harlamova(6.kl.) 

  Liepu pamatskolas leļļu te tra 
kolektīvs: 
Karina Gaigale (7.kl.) 
Ludmila Kairiša(7.kl.) 

Anastasija Lukaševa (7.kl.) 
Anželika Visocka (7.kl.) 
Anžela Andrjejeva (9.kl.) 
Viktorija-Di na Stikute (9.kl.) 

T.Guļbinska 

  

Diploms 2.vieta un 
medaļa 

R zeknes novada pašvaldības B rnu-

jaunatnes sporta skola 

(peld šanas sacensīb s „ tr  muguriņa”) 

3.kl. Aleksejs Kuzņecovs   

Diploms par 
piedalīšanos 

3.kl. Maksimilians Savickis 

Diploms par 
piedalīšanos 

un medaļas 

R zeknes pusmaraton  3.kl. Maksimilians Savickis V.Isakina 

M.Golubcova 

G.Bogdanova 

O.Rapša 

T.Guļbinska 

I.Fjodorovs 

4.kl. Dainis Žukovs 

5.kl. Vladimirs Andrejevs 

5.kl. Anastasija Kedrina 

5.kl. Laura Gžibovska 

6.kl. Nadežda Harlamova 

7.kl. Kristina Stoļarova 

7.kl. Karina Gaigale 

7.kl. Anastasija Lukaševa 

7.kl. Laura Greišk ne 

7.kl. Ludmila Kairiša 

7.kl. Andrejs Pumpurs 

8.kl. Alina Gaigale 

9.kl. Viktorija-Di na Stikute 

9.kl. P vels Andrejevs 

9.kl. Maksims Blinkovs 

Pateicības raksts par 
piedalīšanos 

R zeknes novada skolu jaunatnes mūzikas, 
deju un prasmju šov  «Vara Talants 2017» 

6.kl Valerija Ivanova 

  
I.Blinova 

  Liepu pamatskolas deju grupa: 
Kristīne Turutjko (6.kl.) 
Laura Greišk ne(7.kl.) 
KristīneStoļarova (7.kl.) 
Ludmila Kairiša (7.kl.) 

Anastasija Lukaševa (7.kl.) 
Anželika Visocka (7.kl.) 
Sabīne Ivanova (8.kl.) 
Laura Gžibovska (8.kl.) 
Maksims Blinkovs(9.kl.) 
Karina Gaigale (7.kl.) 
Jelizaveta Marjanova (6.kl.) 
Alina Gaigale (8.kl.) 
Marija Gule (8.kl.) 
Nadežda Harlamova (6.kl.) 

L.Vinogradova 

Pateicība Par piedalīšanos koru un ansambļu 
sadraudzības dzied šanas sv tkos  

“Mana dziesma Latvijai” 

  Popgrupa “M konītis”: 
Violeta Kuznecova 

Di na Pozdņakova 

Dainis Žukovs 

rika Andrejeva 

Anastasija Pozdņaka 

Kristina Kaņka 

Alisa Rubļova 

Loreta Runča 

Kristaps Kaupers 

Arturs Stoļarovs 

I.Blinova 

Infoģmāciju saĒatavoja un apkopoja Ga ina BoĒdanova 
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     12. maijā mūsu b ģnudāģīa b ģni 
uīstājās Lūīnavas muižā, kuģ 
R īeknes novads oģĒaniī ja 
svin bas, kuģās Ēodināja pāģus, kuģi  
šoĒad Zelta kāīas.  

***** 

     PII „Jāņtāģpiņš” 16.maijā atkal 
bija sv tki. 
Visskaistākajā Ēadalaikā, kad daba 
mostas un viss sāk īied t, m s 
svinām Mātes dienu. 
Aģ baltām ievīiedu kuģp m, 
Un tulpju svec m košām. 
Aģ pienen šu īeltainām p avām,  
Un putnu dīiesmām ska ām. 
Aģ piģmo saules staģu, 
Un balto iģšu īaģu. 
Nāk pavasaģis māmiņas sveikt, 
Mums aģ  Ēģibas paģ visu, 
Paldies jums teikt. 
     B ģni paši Ēatavojās šai dienai, 
jo bija jāsaĒatavo māmiņām 
ielūĒumi un dāvanas. C t Ēi māc jās 
dīiesmas, dīejo us un dejas.  Aģ 
nepaciet bu Ēaid ja uī sv tkiem 
savas māmiņas, lai kāģt jo ģeiīi tām 
pateiktos paģ ģūp m, paģ skaistajiem 
bģ žiem, kas pavad ti kopā, paģ siģds 
siltumu un labsiģd bu. 
     Tu, māmiņ, esi mana īvaiĒīne, 
bet ne jau tā īvaiĒīne, kuģa  
vakaģos paģādās pie tumšās debess. 
Tu esi Ēaismiņa manā siģd , kas sp d 
un uīvaģ apkāģt jo tumsu. 
     NobeiĒumā iīskan ja nov l jums 
visām māmiņām: „Lai jūsu b ģni jūs 
pģiec , lai katģa diena nes jaunus, 
poīit vus pāģdī vojumus un pģieka 
miģk us.’’ 

***** 

     19. maijā mūsu b ģnudāģīā 
ciemojās   liela pedaĒoĒu deleĒācija 
no kaimiņvalsts pils tas Kupiš iem. 
M s aģ lepnumu iīģād jām savu 
skaisto  b ģnudāģīu, lepojāmies aģ 
b ģnu att st bai saĒatavoto  
mateģiālo bāīi. Atbild jām uī 

daudīiem jautājumiem paģ iestādes 
daģbu, specifiku, nodģošinājumu. 
Ciemiņi iīteica atīin Ēus vāģdus paģ 
mūsu ieĒuld to daģbu un pģotams, 
neiītika beī labiem nov l jumiem 
tuģpmākajai daģb bai.  

***** 

     Jau jūnijā mūsu „Jāņtāģpiņš” 
uīņems skolotāju deleĒāciju no 
BulĒāģijas. Gaidam ciemiņus 

 

***** 

Ko es Ēģib ju tev šodien l dīi dot: 
Sava laime katģam pašam jāatģod, 
Savi dģauĒi katģam pašam jāsatiek, 
Katģam pašam jāsasalst un 
jāapsnieĒ, 
Katģam pašam maģta saul  jāatkūst 
Un ka ābelei no auĒ u svaģa 
jānolūst. 
Katģam pašam jāģūĒst l dīi ģauĒam - 
Tikai tā paģ cilv kiem m s auĒam 

/Imants Ziedonis/ 
 

Kā jau ieģasts, pavasaģis iģ iīlaidumu 
laiks. Piģmais iīlaidums b ģnu dī v  
iģ b ģnudāģīā, un m s visi 
cenšamies, lai tas būtu svin Ēs, 
iījusts un paliktu b ģniem atmiņā. 
Jau no aĒģa ģ ta b ģnudāģīā 
smaģžoja p c svaiĒi Ēģieītām b ģīa 
meijām, un ceģiņiem. B ģnudāģīā 
iīlaidumu šoĒad svin ja pieci b ģni: 
Aleksandģa Ribakova, Maksims  
Filatovs, EdĒaģs Maģjanovs  Ruslans 
Tģūps un ģiks GaiĒals. B ģni un 
b ģnu vecāki saņ ma daudī labu 
nov l jumu tuģpmākajām skolas 
Ēaitām  no iestādes peģsonāla, kā aģ  
no paĒasta pāģvaldes vad tāja. Un 
pģotams, ka neiīpalika aģ  dāvanas. 
 

 

Valent na Mališeva 

PII „Jāņtāģpiņš” vad tāja 

valentina.maliseva@saskaģsme.lv 

28635261 

PirmsskolĀs iīĒl t āĀs iest des 
„J ņt rpiņš” ĀktuĀlit tes 

“Proti un 
dĀri!” jĀunieši 
iesĀist s OīO 
Āktivit t s 

 
P d jo m nešu laikā mūsu 
paĒasta jaunieši iģ iepaīinušies un 
kop Ēi daģbojušies aģ vaiģākiem 
pģojekta “Pģoti un daģi!” 
jauniešiem, kas š  pģojekta 
ietvaģos apĒūst jaunas iemaņas, 
apmekl jot dažādus kuģsus, kā aģ  
daudīveid Ēāk pavada savu bģ vo 
laiku, iesaistoties aģ  jauniešu 
centģu daģb bā.  
Piem ģam, jauniete Māģa, kas 
pģojekta ietvaģos apmekl ja šuv ju 
kuģsus un nu jau iģ tos pabeiĒusi, 
novad ja jauniešiem ģadošo 
daģbn cu. Savukāģt jaunietis Dāvis, 
kas pašlaik apĒūst pavāģa 
iemaņas, pal dī ja keksu 
paĒatavošanā. Tāpat aģ pģieku 
uīņ mām aģ  jaunieti un viņas 
mentoģi Lāsmu, kas piedal jās 
meiteņu p cpusdienā un padal jās 
aģ savu pieģedīi.  
 

JĀunieši iepriecinĀ 
m miņĀs 
Tuvojoties māmiņu dienai, OīO 
jaunieši v l jās iepģiecināt savas 
māmiņas, tād  paĒatavoja 
paštais tas apsveikuma kaģtiņas un 
keksiņus. Kaģtiņu iīĒatavošana 
pģas ja daudī paciet bas un 
ģūp bas, taču Ēalaģeīultāts bija 
skaists.  
Keksu tapšanā pal dī ja jaunietis 
Dāvis, kas piedalās “Pģoti un daģi!” 
pģojektā. Viņš pģojektā iīiet pavāģu 
kuģsus, kas iģ viņa sapņu pģofesija,  
kā aģ  pģojekta ietvaģos iesaistās 
OīO jauniešu aktivitāt s.  
oti ceģam, ka māmiņas pģiecājās! 

Apsolām aģ  iepģiecināt t tus, kas 
jauniešiem iģ tikpat svaģ Ēi un m i 
kā māmiņas, iīĒatavojot aģ  kādas 
jaukas t va dienas dāvaniņas. 
 

Meiten m 
skĀistumkopšĀnĀs 
p cpusdienĀ 
Nav nosl pums, ka meiten m paģ 
savu āģ jo iīskatu mūsdienu 
sabiedģ bā pieņemts ģūp ties 
daudī vaiģāk kā ī niem. Tieši 
tād  meitenes satikās, lai kop Ēi 
paģunātos paģ kosm tiku, matu un 
naĒu kopšanu, lai padal tos un 
pastāst tu citiem paģ saviem 
skaistumkopšanas nosl pumiem. 
Laiks paskģ ja ātģi un visu nemaī 
nevaģ ja uīsp t iīģunāt, tād  
šādas meiteņu p cpusdienas 
plānots tuģpināt, lai mūsu 
meitenes uīīinātu, kā paģeiīi 
ģūp ties paģ savu ādu, matiem, 
naĒiem, kā iīv l ties kosm tiku un 
kā to lietot.  



11 

 

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

 11         J NIJS 6[38] 2017             

Liepu s kumskolĀs 
skol nu ekskursijĀ uī R Ēu 
 

     Š  Ēada maģtā Liepu pamatskola 
saņ ma infoģmāciju no Latvijas Le u 
teātģa, ka Kultūģas Ministģija 
nodģošina Latvijas ģajonu b ģniem 
iesp ju beī maksas apmekl t 
Latvijas Le u teātģa iīģādi. Š s 
pģoĒģammas m ģ is iģ dot iesp ju 
Latvijas b ģniem apmekl t 
pģofesionālo le u teātģi, kas 
pašģeiī jos ekonomiskajos apstāk os 
daudīiem b ģniem citādi nebūtu 
iesp jams. B ģniem tika piedāvāta 
iīv le no vaiģākām teātģ  pieejamām 
iīģād m. Mūsu sākumskolas 
skolotājas aģ lielu pģieku nodģošināja 
b ģniem iesp ju iīmantot šo iesp ju. 
V l jo vaiģāk tāp c, ka tikai daži 
skol ni iģ jebkad bijuši R Ēā kopā aģ 
saviem vecākiem. 
     Pģotams, lai iīmantotu šo unikālo 
iesp ju apmekl t Latvijas 
Ēalvaspils tu, bija nepieciešams 
tģanspoģts. Mūsu ideja – ekskuģsija 
uī R Ēu, saņ ma atbalstu Ēan no 
skolas administģacijas, Ēan no 
paĒasta pāģvaldes vad tāja.   
     Aģ iedvesmu skolotājas plānoja 
bģaucienu uī nol ma, ka, ja iģ 
iesp ja aiībģaukt l dī R Ēai, kas 
sākumskolas skol niem iģ oti tāls 
ce š,  tad obliĒāti  jāapskata ne tikai 
teātģa iīģāde, bet aģ  citas R Ēas 
iev ģojamās vietas.  
     AĒģi no ģ ta 12. maijā devāmies 
bģaucienā.  Ekskuģsiju sākām aģ 
R Ēas Zoodāģīa apmekl jumu. B ģni 
aiīģaut Ēi v ģoja dī vniekus un p t ja 
pieejamo infoģmāciju  paģ šo 
dī vnieku dī vi savva ā, viņu uītuģu 
un dī ves ģitmu. Nemit Ēi uīdotie 
jautājumi liecināja paģ b ģnu patieso 

inteģesi.  
     Ekskuģsijas tuģpinājumā 
devāmies nelielajā pāģĒājienā pa 
Vecģ Ēu, kuģ b ģniem tika dota 
iesp ja iepaī ties aģ R Ēas v stuģisko 
centģu un tā aģēitektūģas patn bām. 
Skolotāju snieĒtā infoģmācija un 
skaidģojumi deva skol niem ieskatu 
R Ēas v stuģes pamatnotikumos. 
      P c jautģi un lietdeģ Ēi pavad tā 
laika Vecģ Ēā m s devāmies uī 
Latvijas le u teātģi, kuģ 
noskat jāmies iīģādi aģ nosaukumu 
„С и   о о и”. 
Inteģesanta, jautģa un dinamiska 
iīģāde neatstāja vienaldī Ēus ne 
skol nus, nedī skolotājus. B ģni 
pāģdī voja kopā aģ vaģoņiem, 

aiīģaut Ēi sm jās un aplaud ja.  
    P c iīģādes, kāģt Ēi iīsalkuši, 
devāmies uī atpūtas centģu “Lido”, 
kuģ b ģni vaģ ja pa st Ēaģdus 
saldumus un atpūsties p c 
notikumiem baĒātās dienas.  
     Uīskatām, ka vislabākā māc bu 
metode savas dīimtās vietas 
iepaī šanā  iģ ekskuģsija. Paldies paģ 
iesp ju iepaī stināt skol nus aģ  
skaistajām,  inteģesantajām un 
noī m Ēajām vietām mūsu dīimtajā 
Latvijā.  
 

Liepu pamatskolas skolotājas 
Ludmila VinoĒģadova un  

Tatjana Gu binska  

Liepu pĀmĀtskolĀs skol ni 
piedĀl j s Vides sv tkos 
L īnĀv  

 

26.maijā Liepu pamatskolas 
komanda devās uī Lūīnavas muižu, 
lai piedal tos Vides sv tkos ''Būt 
īa iem!'' Komandu pāģstāv ja pieci 
7.klases skol ni: Lauģa Gģeiškāne, 
Kģistina Sto aģova, Ludmila Kaiģiša, 
Romans Blinovs un Edvaģds Stikuts. 
Vides sv tki tika ģ koti aģ m ģ i 
ģosināt domāt paģ vides saudī šanas 
iesp jām ikdienā cauģ dažādām 
aktivitāt m. Skol niem bija iesp ja 
piedal ties ģadošajās daģbn cās un 
iīsp l t dažādas vides iīĒl tojošas 
sp les. Mūsu skolas komanda aģ 
nosaukumu ''Za ie sikspāģņi'' atģakt vi 
iesaist jās iīīiņas sp l  ''Muižas 
sikspāģņa Mūža misija''. Komanda 
uīvaģ ja, ieĒūstot 1.vietu un Ēalveno 
balvu-bģaucienu aģ tģim laivām R Ēā. 
Vides sv tku laikā tika apbalvoti 
ALAAS konkuģsa ''Sāc aģ sevi!'' 

uīvaģ tāji, 
kuģi visa 
māc bu Ēada 
laikā akt vi 
vāca PET 
pudeles. Aģ  
mūsu skola 
saņ ma 
Pateic bu paģ 
akt vu 
piedal šanos 
konkuģsā. 
Visas dienas 
Ēaģumā 
mums bija 
lieliska 
iesp ja 
apskat t 
Lūīnavas 
muižu, 
muižā 
esošās iīstādes un iīstaiĒāt muižas 
paģka teģitoģiju, kā aģ  nobaud t Za ā 
tiģdīiņa Ēaģdumus. Diena bija jauka, 
inteģesanta un piedī vojumiem 

baĒāta. Mājupce ā dal jāmies savos 
iespaidos. 

Inese Kokoģeviča 

Liepu pamatskolas skolotāja  
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Iīdevums iīnāk vienu ģeiīi m nes  

Tiģāža: 300 eksemplāģi 
Iīdev js: 
R īeknes novada pašvald bas  
Oīolaines paĒasta pāģvalde 

Re .Nģ.: 90000014584 

Adģese: „Laīdas”, Balbiši, Oīolaines paĒ.,  
R īeknes nov.,LV-4633  
E-pasts: info@oīolaine.lv 

Tālģ./Fakss: +371 64640171 

Web: www.oīolaine.lv  
 

REKVIZ TI: 
Banka: A/S Swedbank 

Swift kods: HABALV22 

Konta Nģ.: LV12HABA0551001660150 

dģauĒiem.lv/oīolaine   

facebook.com/oīolainespaĒasts 

twitteģ.com/oīolaine 

instaĒģam.com/oīolaine.lv 

Īoutube.com/R īeknes novada Oīolaines paĒasta pāģvalde 
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J NIJS 6[38] 2017             

9.juļs   plkst. 15.00 Pleikšōu kapi (Rēzeknes Jēzus Sirds Romas katoļu draudze); 
             plkst. 14.30 Dzeōu kapi (Rēzeknes Sāpju dievmātes Romas katoļu draudze); 
15.juļs plkst. 14.00 Runču kapi (Ozolmuižas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu draudze); 
             plkst. 15.00 Ūsveišu kapi (Ozolmuižas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu draudze); 
22.juļs plkst. 14.00 Skuju kapi (Ozolmuižas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu draudze); 
             plkst. 15.00 Barkēnu kapi (Ozolmuižas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu draudze).  

 2 0 1 7 . G A D A  K A P U S V Ē T K I  O Z O L A I N E S  P A G A S T A  K A P S Ē T Ā S   

MĀijĀ dīied jumi  kop  Ār 
folklorĀs kopu “ZeiļĀ” 

 
Maija dīiedājumi  pie ce malas vai 
ciemu (sādžu) kģustiem un 
sv tvietām iģ sam ģā jauna tģad cija. 
Pģec īs tās vecums nepietiekamas 
iīp tes d  v l nav noteikts. Runa 
vaģ tu būt paģ 19. Ēadsimta otģo 
pusi. Nav iīsl Ēta netieša š s 
tģad cijas saikne aģ senajām 
tautiskajām pavasaģa bģ vdabas 
dīiedāšanas ieģažām. 
     Maijs Romas Kato u baīn cas 

kalendāģā iģ Sv tās Jaunavas Maģijas 
m nesis - laiks, kad tai tiek velt ti 
paši dievkalpojumi un lūĒšanas. 
Maija dievkalpojumi iģ Jaunavas 
Maģijas Ēodināšanas ģituāli.  
     Maija dievkalpojumus audis 
sauca paģ "dī duošona pi kģusta" un 
notuģ ja p c pašu ieģosmes - beī 
Ēaģ dīnieku klātbūtnes un vad bas. 
Dievkalpojumu vad tāji bija no pašu 
vides. Visbiežāk tās bija Ēados 
vecākas sievas, kas labi pāģīināja 
ģituāla uībūvi, pģata melodijas un 
īināja ik nākamo uīsākt piem ģotā 

auĒstumā. 
     Maija dievkalpojumu centģālais 
elements iģ Maģijas dīiesmas. Tajās 
stāst ts paģ Maģijas dī vi, ciešanām 
un nopelniem cilv ces labā. Š s 
dīiesmas tiek dīiedātas aģ  daudīos 
citos Ēad jumos. Taču Ēalvenā to 
iīpild šanas ģeiīe iģ maija 
dievkalpojumi.  
     Aģ  folkloģas kopa “Zei a” maija 
m nes  savus dīiedājumus pie 
Oīolaines paĒasta kģucifiksiem, 
Pleikšņu kaps tā un Runču kapličā 
velt ja nodomā paģ savu imeņu, 
visu paĒasta aužu vajadī bām  un 
Dievmātes Ēodam.  Paldies sādžu 
vecākajiem un visiem labiem aud m, 
kuģi mūs atbalst ja, piedal jās kop jā 
Rožukģoņa skait šanā un dīiedāšanā, 
kā aģ  paldies paģ cienastu, kuģu viņi 
saĒādāja tuģpat bģ vā dabā. 
     Lai visiem Dievmātes sv t ba un 
pal dī ba, silta un saulaina vasaģa.  

 
Folkloģas kopas “Zei a” vāģdā  

Ināģa Blinova 

http://www.ozolaine.lv
http://www.draugiem.lv/ozolaine/
https://www.facebook.com/ozolainespagasts
https://twitter.com/ozolaine
https://www.instagram.com/ozolaine.lv/
https://www.youtube.com/channel/UCvDHOho-pApHPzoPKpPZ6xQ
http://www.ozolaine.lv/index.php/641-kapusvetki-ozolaines-pagasta-2016-gada

