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Lai sniegtu atbalstu 
lauksaimniekiem, 
Lauku atbalsta 
dienesta 
Austrumlatgales 
reģionālā 
lauksaimniecības 
pārvalde, 27.aprīlī no 
plkst.9.00 
Ozolaines Tautas 
namā, Bekšos 
iedzīvotājiem sniegs 
klātienē konsultācijas 
un palīdzēs klientiem 
aizpildīt pieteikumus 
elektroniski (klientam 
līdzi jāņem 
Elektroniskās 
pieteikšanās sistēmas 
lietotājvārds un 
parole). Jautājumu 
un neskaidrību 
gadījumā 
kontaktpersona - 
Marina Sumarokova – 
tālr.: 26464739.  

Skolēnu pieteikšanās 
NVA projektam 
„Skolēnu 
nodarbinātība 
vasaras laikā” varētu 
sākties 08.05.2017. 
Katram skolēnām būs 
nepieciešama 
reģistrācija.Pieteik- 
šanās notiks 
elektroniski caur NVA 
mājas lapu 
www.nva.gov.lv  

Turpmāk, zvanot uz 
Ozolaines pagasta 
pārvaldes tālruņa 
numuriem sniegto 
pakalpojumu 
kvalitātes 
uzlabošanas nolūkos, 
sarunas tiks 
ierakstītas.  

PASNIEGTAS OZOLAINES PAGASTA  
LEPNUMA BALVAS 

20.04.2017 Bekšos 
(pl.9.00) un Ozolainē 
(pl.10.30) notiks 
bezdarbnieku 
reģistrācija. 

     Viens no Sieviešu dienas koncerta 
centrālajiem notikumiem, kas notika 
11.03.2017., Ozolaines tautas namā bija 
„Ozolaines pagasta lepnums” balvu 
pasniegšanas ceremonija, kurā 
godinājām tās iedvesmojošās un izcilās 
Ozolaines pagasta sievietes, kuras 
Ozolaines pagasta iedzīvotāji ir atzinuši 
par cienīgām saņemt pagasta augstāko 
apbalvojumu. Kā jau iepriekš bijām 
minējuši, pretendentes apbalvojumam 
piesaka paši iedzīvotāji, pamatojot, 
kāpēc tieši šis cilvēks ir pelnījis tikt 
saukts par Ozolaines pagasta lepnumu. 
Nominanti var tikt pieteikti par 
sasniegumiem dažādās jomās, par 
ģimenisko vērtību veicināšanu, 
saglabāšanu, par labiem darbiem jeb par 
tām lietām, kas kalpo par piemēru 

citiem. Šogad apbalvojumam tika 
pieteiktas 5 dāmas. Lai ceremonijas gaitu 
padarītu nominantēm īpašāku, lai zālē 
klātesošie iepazītos tuvāk ar šīm 
personībām, lai pašām nominantēm būtu 
iespēja dzirdēt to cilvēku viedokli, kas 
viņas uzskata par Lepnuma balvas 
cienīgām, pirms pasākuma uzfilmējām 
sirsnīgus videosižetus, kuros cilvēki no 
malas pauda savu pateicību, sajūsmu un 
atzinību mūsu nominantēm. Pirms katra 
nominante devās saņemt savu 
apbalvojumu, šie klipiņi tika arī parādīti 
uz lielā ekrāna. Un visbeidzot augstie 
apbalvojumi tika pasniegti Viktorijai 
Ševčenko, Svetlanai Ivanovskai, Ilonai 
Carevai, Nellijai Kotebo un Zinaīdai 
Skredelei.  

Teksta turpinājums 4.lpp. 

     2017.gada 3.jūnijā, sestdienā, 
Latvijā notiks novada domes vēlēšanas, 
tajā skaitā arī Rēzeknes novada domes 
deputātu vēlēšanas.  Ozolaines pagastā 
deklarētas personas par savu partiju un 
kandidatūrām varēs balsot Vēlēšanu 
iecirknī Nr. 747, Bekšos, Ozolaines 
Tautas nama zālē. 

http://www.nva.gov.lv
https://www.cvk.lv/pub/upload_file/PV%202017/Pasvaldibu%20velesanas%202017.pdf
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LIELĀ TALKA - 2017 
 
     Ozolaines pagasta pārvalde 
aicina visus pagasta iedzīvotājus 
aktīvi iesaistīties LIELAJĀ TALKĀ -
2017 un sakopt sava pagasta 
teritoriju! 
• 8.aprīlī no plkst. 9.00 
sakopsim savu mirušo radinieku 
kapu kopiņas visās Ozolaines 
pagasta kapsētās (atbild kapsētas 
vecākais). 
• 13.aprīlī no plkst. 15.00 – Tīrā 
ceturtdiena! Kopsim savas mājas 
(daudzdzīvokļu, viensētas), 

kāpņutelpas, pagalmus, piemājas 
teritorijas, puķudobes… 
• 11.aprīlī plkst. 12.00 kopā ar 
Ozolaines Senioru interešu pulciņa 
“Uguntiņa” dalībniekiem sakopsim 
Kampišķu lūgšanas namu un tā 
teritoriju. 
SAGAIDĪSIM TĪRAS LIELDIENAS! 
• 19.aprīlī plkst. 14.00 kopā ar 
Liepu pamatskolas skolēniem 
sakopsim 2.pasaules kara Brāļu 
kapus (Kampiškos); 
• 20.aprīlī plkst. 10.00 sakopsim 
Gaiduļu viduslaiku kapsētas teritoriju 
pie krusta, Gaiduļu ezera krastā; 

•21.aprīlī no plkst. 13.00 
aicinām pulcēties pie Ozolaines 
pagasta pārvaldes ēkas (Ozolainē) 
uz Lielo puķu un krūmu stādīšanas 
un labiekārtošanas talku. 
• 22.aprīlī no plkst. 09.00 
ikviens laipni aicināts pulcēties pie 
Tautas nama Bekšos, lai, kopā ar 
profesionālu vides dizaineri Dainu 
Zvejsalnieci, veidotu košumkrūmu 
apstādījumus pie Tautas nama. 
Kopsim sabiedriskās un atpūtas 
vietas, likvidēsim citas atkritumu 
problēmzonas visā pagasta teritorijā. 
Talkas noslēgumā plkst. 13.00 
apbalvosim čaklākos talkotājus un 
konkursa „IZGATAVO PUTNU 
BŪRĪTI" dalībniekus (nolikums šeit).  
Izsludināsim konkursu par 
„Sakoptāko pagasta sētu”.  
 
 
P.S. Iedzīvotājus aicinām apzināt 
piemēslotākās Ozolaines pagasta 
vietas un ziņot par tām Pagasta 
pārvaldes komunālinženierei 
A.Čistjakovai, zvanot pa T.: 
64640424. Īsi pirms talkas 
publicēsim šo vietu sarakstu, kurās 
aicināsim iedzīvotājus mobilizēt 
spēkus un veikt teritoriju sakopšanu! 
Šajās vietās nodrošināsim atkritumu 
maisus un pilno maisu aizgādāšanu 
prom! 

ATKRITUMU MAISI BŪS 
PIEEJAMI TIKAI TALKOŠANĀS 

VIETĀS UN KONKRĒTOS 
DATUMOS! 

Pārcelta Ozolaines pagasta 
bibliotēka  
     
     Ozolaines pagasta pārvalde ir 
realizējusi jau iepriekš izziņoto vienu 
ideju—Ozolaines pagasta pārvaldes 
pārceļšanu no Bekšu ciemata uz 
Balbišu ciematu, Sociālas dzīvojamās 
mājas vietā, jeb bijušo Ozolaines 
pamatskolas ēku. Šogad esam 
realizējuši otro idejas posmu, proti—
pārcēluši Ozolaines pagasta 
bibliotēku no otrā stāva uz pirmo 
Bekšu ciemā. 
     Bibliotēkas telpas būs pieejamās 
praktiski ikvienai cilvēku kategorijai. 
Ņēmot vērā to, ka ārā pie bibliotēkas 
un Tautas nama ēkas ir pandus, 
tagad bibliotēkā būs iespēja iebraukt 
ratiņkrēslos arī cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām un māmiņām ar bērnu 
ratiem.  
     2017.gada 3.aprīlī no plkst. 
15.00, pirms iedzīvotāju 
kopsapulces, kura notiks plkst. 17.00 
Ozolaines Tautas namā, aicinām 

pagasta iedzīvotājus uz bibliotēkas 
pārcelšanas svētkiem.  
     Pateicamies ikvienam, kurš bija 
atnācis un piedalījies mūsu rīkotajā 
akcijā — grāmatu pārnešanas ķēdē! 
     Aicinām lasītājus iepazīties ar 
jaunām grāmatām, periodikas un 
žurnālu   izdevumiem. 

Tāpat, bibliotēkā ir iespēja bez 
maksas lietot datortehniku ar 
interneta pieslēgumu, saņemt sev 
nepieciešamo informāciju, veikt 
maksājumus internetbankā, satikties 
ar cilvēkiem, dalīties iespaidos un 
notikumos. 
Kontaktinformācija: 
Bibliotēkas vadītāja Antoņina Dzene 
Mob. 28839379  
E-pasts: antonina.dzene@inbox.lv 

http://www.ozolaine.lv/index.php/component/banners/click/91
http://www.ozolaine.lv/index.php/component/banners/click/91
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Par situāciju uz Ozolaines 
pagasta ceļiem 
 
     Daudzviet Latvijā, arī Ozolaines 
pagastā liela problēma ir sliktie 
autoceļi. Ceļu stāvoklis īpaši 
pasliktinās mainīgo laika apstākļu dēļ 
ziemas un pavasara mijā.   
     2016. gadā Ozolaines pagasta 
pārvalde no Rēzeknes novada 
pašvaldības autoceļu uzturēšanai 
saņēma finansējumu 44140 EUR 
apmērā. No šī finansējuma 2016. 
gadā apmaksāts: 

 5610.23 EUR par degvielu 
(ceļu tīrīšana, kaisīšana ar 
granti, greiderēšana, ceļmalu 
pļaušana); 

 13381.33 EUR bojātu 
caurteku ierīkošana ceļam 
Bumbišķi – Kivki – Balbiši; 

 10091.54 EUR daļējā apmaksa 
par ceļa Dzirksteles ielas, 
posmā no Centrālās ielas līdz 
Griškānu pagasta robežai 1.4 
km garuma, pārbūves 
darbiem. Darbus plānots 
pabeigt 2018. gada janvārī. 
Līguma summa: 124 953 EUR 
(līgums par Dzirksteles ielas 
rekonstrukciju tiku noslēgts uz 
2 gadiem, jo Ozolaines 
pagasta pārvaldei nebija 
iespējas viena gada laikā 
izmaksāt tik lielu naudas 
summu); 

 1260.87 EUR greiderēšanas 
pakalpojumi, darbus veica SIA 
“Ceļi un tilti”; 

 145.31 EUR  Dzirksteles ielas, 

posmā no Centrālās ielas līdz 
Griškānu pagasta robežai 1.4 
km garuma, ziemas 
uzturēšanas darbi; 

 499.57 EUR iegādāti betons 
un dolomīta šķembas. Pašu 
spēkiem veikts bedrīšu 
remonts Centrālajā ielā 
Pleikšņu ciemā; 

 458.11 ER pļāvējam DUKER 
iegādātas rezerves daļas; 

 4827.90 EUR veikta pagasta 
autoceļu tehniskā 
inventarizācija; 

 140.40 EUR samaksāts dabas 
resursu nodoklis par grants-
smilts izņemšanu; 

 6.12 EUR bankas pakalpojumi. 
     2017. gadā Ozolaines pagasta 
pārvaldei pieejamais finansējums 
autoceļu uzturēšanai ir 40040 EUR, 
kā arī līdzekļu atlikums uz 
01.01.2017. – 13020 EUR (atlikums 
izveidojies tāpēc, ka 2016. gadā 
Pleikšņu ciemā uzsākti Dzirksteles 
ielas rekonstrukcijas darbi un zinot, 
ka darbi vēl nav pabeigti, Ozolaines 
pagasta pārvalde par paveiktajiem 
darbiem 2016. gadā un darbiem, 
kuri tiks veikti 2017. gadā, ar 
būvfirmu SIA “Ceļi un tilti” vēl nav 
norēķinājusies). 
     No Ozolaines pagasta pārvaldes 
autoceļa fonda 2017. gada 
paredzētie izdevumi: 

 4000 EUR greiderēšana un 
ziemas uzturēšanas darbi; 

 6000 EUR degviela; 

 4100 EUR ceļazīmju iegāde; 

 150 EUR dabas resursu 
nodoklis; 

 38810 EUR daļēja apmaksa 
par Dzirksteles ielas pārbūves 
darbiem. 

     Ilgtermiņā plānojot Ozolaines 
pagasta autoceļu tīkla uzturēšanas 
kapitālieguldījumus, paredzēts: 

 2017. gads / 2018. gada 
sākums – pabeigt Dzirksteles 
ielas pārbūves darbus; 

 2018. gads – pasūtīt Centrālās 
ielas rekonstrukcijas tehnisko 
projektu. 

     Šobrīd Rēzeknes novadam ir 
pieejamas divas Eiropas Savienības 
programmas, kurās ir iespējams 
rekonstruēt autoceļus, taču svarīgi 
atzīmēt, ka abās programmās 
obligāta prasība bija, ka ceļam jābūt 
saistītam ar kādu aktīvu rūpniecisko 
teritoriju un uzņēmējdarbību. 
Izmantojot šīs programmas, 
Ozolaines pagastā tiks veikta divu 
ceļu rekonstrukcija:  

 Projekta “Industriālo teritoriju 
tīklojuma izveide 
uzņēmējdarbības veicināšanai 
Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes 
un Viļānu novados” ietvaros 
tiks veikta autoceļa Tēviņi – 
Rital posma rekonstrukcija 
(ceļa provizoriskās būvdarbu 
izmaksas plānotas 97221.29 
EUR ar PVN); 

 Projekta “Pašvaldības ceļu 
infrastruktūras uzlabošana 
Rēzeknes novadā” ietvaros 
tiks veikta ceļa Bekši – Laizāni 
– Groverišķi – Pauliņi 
rekonstrukcija. Ņemot vērā 
ceļa kopējo garumu 8 km un 
tam pieejamo finansējumu, 
ceļa izbūves darbi tiks sadalīti 
vairākās kārtās, 1. kārtas ceļa 
būvdarbu izmaksas plānotas 
136 300 EUR ar PVN apmērā. 

     Līdz ko laika apstākļi ļaus, tiks 
veikts bedrīšu remonts Centrālajā 
ielā, Pleikšņu ciemā, kā arī 
neatliekamie darbi uz citiem pagasta 
ceļiem.  
 

 
Edgars Blinovs 

Rēzeknes novada pašvaldības 
Ozolaines pagasta pārvaldes vadītājs 
e-pasts: edgars.blinovs@ozolaine.lv 

Tālr.:/Fakss:  +371 64640171 

UZMANĪBU!!! 
     Valsts policija informē, ka 
Ozolaines pagastā ir uzsākti policijas 
darbinieku reidi ar mērķi nepieļaut 
kūlas dedzināšanu un veidot 
atkritumu izgāztuves.       
     Par minēto nelikumīgo darbu 
veikšanu  iestājās administratīvā 
atbildība!  

mailto:edgars.blinovs@ozolaine.lv
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“Iedvesmojošās sievietes” 
Ozolaines pagastā 

 
Teksta sākums  1.lpp. 
     Mēs visi un visas mīlam svētkus 
un ar prieku gaidām, kad tie nāks… 
Prieks ir pašam būt par svētku 
vaininieku, bet reizēm vēl lielāks 
prieks ir citus apdāvināt. Tad nu 
šķiet, ka Sieviešu diena ir tie svētki, 
ko gaida gandrīz visi- dāmas cer 
saņemt ziedu klēpjus un citus 
uzmanības apliecinājumus, mazi 
puikas un lieli vīri domā, kā sagādāt 
prieku dāmām mājās, skolā, darbā…  
Kā jau daudzviet pasaulē, Latvijā un, 
protams, Rēzeknes novadā, arī 
Ozolainē Sieviešu dienai par godu 
gatavojām īpašu pasākumu. Šī gada 
svētku temats un nosaukums bija 
“Iedvesmojošās sievietes”.  
     Pasākumu atklāja burvīgs    
dziedājums brīnišķīgās balss 
īpašnieces Ingrīdas Balodes 
Augstkalnes izpildījumā. Pasākumu 
turpinājām ar stāstu par to, kādas 
tad talantīgas, iedvesmojošas 
sievietes nāk no mūsu pašu 
Rēzeknes novada un pilsētas un ko 
viņas ar savu Dieva doto talantu un 
darbu ir sasniegušas... Vēlāk 
pievērsāmies arī tām sievietēm, par 
kurām pamatoti saka, ka viņas ir 
mainījušas pasauli. „Cēlām saulītē” 
gan viņu veikumu, gan ceļu uz 
pasaules ietekmīgāko sieviešu 
saraksta pjedestālu, gan 
neapšaubāmo devumu, kādu viņas ir 
sniegušas pasaulei. Paralēli 
iedvesmojošiem stāstiem, sanākušos 
svētku svinētājus priecēja akordeona 
un vijoles duets no Rēzeknes 
mūzikas vidusskolas, Evelīnas 
Griņovas-Kabanovas un Elīnas 
Reinikas izpildījumā, un brīnišķīgais, 
skanīgais Ingrīdas Balodes 
Augstkalnes vokāls. Tā kā šie bija, 
pirmkārt, dāmu svētki, tad arī 
programmā paredzējām rozīnes, kas 
īpaši tuvas un tīkamas tieši viņām- 
šoreiz dāmas lutinājām ar īstu 
modes skati. Skatītāju priekam 
priekšā tika stādīti Rēzeknes 
Tehnoloģiju Akadēmijas  Izglītības, 
valodu un dizaina fakultātes topošo 
dizaineru tērpi. Pirmā bija melnbaltā 
kolekcija „Kaligrāfija”, kas veidota, 
iedvesmojoties gan no dabas 
elementiem- kristāliem, taureņiem, 
gan no ģeometriskiem- līnijām un 
punktiem, tērpus bagātinot arī ar 3D 
efektu izmantošanu, gaismēnu un 
faktūru spēlēm u.c. Kontrastam- otrā 
kolekcija „Metamorfozes” bija 
izpildīta spilgtās pavasara / vasaras 
krāsās, sniedzot klātesošajām 
dāmām iedvesmu un svaigas idejas 
pavasara garderobei, jaunam 
imidžam. Par iedvesmas avotu 
kolekcijas dizaina radīšanai kalpoja 
tieši daba. Latvijas dabā, it īpaši 

ziedos, rodamas dažādas faktūru un 
krāsu variācijas un iespējas. Viens 
no tērpus raksturojošiem vārdiem ir 
"mainīgs" un to pašu var teikt arī par 
dabu - tie ir ziedu krāsu ritmi no 
pavasara līdz rudenim. Tērpu 
materiālu kombinācijās kolekcijā 
parādītas mainīgās ziedu krāsu 
noskaņas. Tas tika panākts, filcējot 
vilnas šķiedras gan atsevišķās joslās, 
gan kopā ar šifonu, rezultātā 
materiālu saspēle un krāsu 
risinājumi radīja neparastus 
kontrastus oriģinālos sievišķīgos 
tērpos. Modeļu lomā šoreiz bija 
iejutušās ne tikai meitenes ar 
pieredzi defilēšanā, bet arī mūsu 
pašu Ozolaines pagastā dzimušās, 
dzīvojošās vai strādājošās dāmas- 
Liene Peļņa, Šņežana Pozņakova un 
Jūlija Bogdanova, kas modes skatei 
piešķīra vēl lielāku burvību.  
     Ozolaines pagasta iedzīvotājai, 
Rēzeknes slimnīcas Dzemdību 
nodaļas bērnu māsiņai Viktorijai 
Ševčenko teicām paldies par to, ka 
viņa rāda piemēru godprātīgam, 
cēlam un svētīgam darbam, 
patiesām rūpēm par cilvēkiem un 
cilvēkmīlestībai! Svetlanai Ivanovskai  
teicām paldies par to, ka viņas 
ģimene rāda piemēru, kādai jābūt 
stiprai un kuplai ģimenei, par darba 
un dzīves mīlestību! Ozolaines 
pagasta iedzīvotājai, folkloras kopas 
„Zeiļa” dalībniecei Ilonai Carevai 
teicām paldies par to, ka viņa rāda 
piemēru tam, kas ir „stipra sieviete”, 
par piemēru tam, ka cilvēks var 
paveikt daudz, ja vien to vēlas un 
visbeidzot paldies par aktīvu 
līdzdalību Ozolaines pagasta kultūras 
un sabiedriskajā dzīvē! Liepu 
pamatskolas skolotājai, Ozolaines 
Tautas nama rokdarbu pulciņa 
vadītājai un sievietei, kuras rokas 
veido katru „Ozolaines pagasta 
lepnums” balvu, Nellijai Kotebo 
teicām paldies par jaunās paaudzes 
izglītošanu, par skolēnu un pagasta 
iedzīvotāju radošo spēju un 
potenciāla attīstīšanu un par 
māksliniecisko ieguldījumu pagasta 
rīkotajos pasākumos! Ozolaines 
pagasta iedzīvotājai, bijušajai 
Ozolaines pagasta pārvaldes 
vadītājai Zinaīdai Skredelei 
pasniedzām lepnuma balvu un 
teicām paldies par ieguldījumu 
jaunās paaudzes audzināšanā un 
attīstībā, par Liepu pamatskolas 
infrastruktūras attīstības 
veicināšanu, par ieguldījumu 
pagasta izaugsmē un par pastāvīgu 
atbalstu un uzmanību 
maznodrošinātajām ģimenēm ar 
bērniem!  
Pasākumu noslēdzām ar 
iedvesmojošiem vārdiem un ar 
cerību, ka ikviena dāma no šī 
pasākuma būs sev guvusi kādu 

drusciņu iedvesmas noticēt saviem 
sapņiem, iet pretī saviem mērķiem, 
nebaidīties attīstīt savus talantus, 
sākt nodarboties ar sen kārotām 
lietām un kļūt vēl skaistākām. Pēc 
svinīgā pasākuma dāmas gaidīja vēl 
viens pārsteigums- ikvienai tika dota 
iespēja nofotografēties profesionālas 
fotogrāfes vadībā. Bet vakara 
turpinājumā dāmām un visiem 
klātesošajiem par prieku dziedāja un 
spēlēja brīnišķīgā grupa „Aimari”, 
Māra Jefremova un Aivara Komula 
sastāvā. Vīri, kā allaž, priecēja 
klausītājus un dejotājus ar 
profesionālu izpildījumu un skanīgām 
dziesmām latviešu, krievu, angļu, 
itāļu franču un citās valodās.  
Vēlreiz gribas pateikt paldies mūsu 
talantīgajām māksliniecēm- Elīnai 
Reinikai, Evelīnai Griņovai- 
Kabanovai, Ingrīdai Balodei 
Augstkalnei. Liels paldies par 
sarūpētajiem tērpiem Rēzeknes 
Tehnoloģiju Akadēmijas lektorei, 
Studiju programmas „Apģērbu 
dizains un tehnoloģija” direktorei 
Silvijai Mežinskai un studentu grupai, 
kas strādājusi pie kolekcijām 
„Metamorfozes” un „Kaligrāfija”. 
Paldies visām modelēm! Paldies tiem 
aktīvajiem cilvēkiem, kuri pieteica 
savas nominācijas balvai „Ozolaines 
pagasta lepnums” un, protams, 
paldies pašām nominantēm par to, 
ka rāda piemēru un iedvesmo mūs 
visus darīt un dzīvot labāk, skaistāk, 
interesantāk un izcilāk! Lai šādā 
pozitīvā un iedvesmojošā 
noskaņojumā mums visiem paiet 
pavasaris! Bet jau 1.aprīlī aicinām 
doties uz Ozolaines Tautas namu, 
kur plkst. 19:00 sāksies parodiju 
šovs „Izklausies redzēts” un 
netradicionālās modes skates 
konkurss. Pasākumu turpinās grupas 
„Rēzeknes klezmeri” īskoncerts un 
diskotēka. Ja nu kādam „pūrā” ir 
viena otra laba parodija „popielas” 
stilā par slavenu muzikālu gabalu vai 
ir vēlme uzmeistarot kādu 
netradicionālās modes skates tērpu 
un piedalīties konkursā, priecāsimies 
par aktīvu piedalīšanos pasākumā. 
Savu dalību skatuves pasākumos, 
protams, lūdzam pieteikt iepriekš!  

 
Santa Ostaša 

Ozolaines Tautas nama vadītāja  
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Liepu pamatskolas ziņas 
 
     No 22.februāra līdz 9.martam 3.-
6.klases skolēni pildīja valsts 
pārbaudes darbus. 3.klases 
skolēniem bija jāpilda trīs darbi: 
krievu valodā, matemātikā un 
latviešu valodā; 6.klases skolēniem 
bija jāveic četri darbi: krievu valodā, 
matemātikā, latviešu valodā un 
dabaszinībās. Vēl divi papildus 
diagnosticējošie darbi bija: 8.klasē – 
matemātikā un 9.klasē – 
dabaszinātnē. Visi skolēni  izpildīja 
uzdevumus atbilstoši savām spējām. 
     No 13.marta līdz 17.martam 
Liepu pamatskolā bija skolēnu 
brīvlaiks. Šajā laikā skolēni varēja 
atpūsties no mācību procesa. 
Skolotāji  izmantoja brīvdienas 
lietderīgi. Viņi apmeklēja seminārus, 
papildināja savas zināšanas kursos, 
bija Rēznas pamatskolā, kur šajās 
brīvdienās notika metodiskā diena. 
15.martā Liepu pamatskolas 
skolotāji piedalījās pedagoģiskajā 
sēdē Maltas vidusskolā un aktīvi 
apsprieda tēmu „Izglītojamo aktīva 
un motivēta mācīšanās stundās”. 

     22.martā skolā notika klases 
stunda veltīta komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas dienai. 
Šajā pasākumā pamatskolas skolēni 
skatījās filmu „Sibīrijas bērni”. 
Sākumskolas skolēniem klases 
audzinātāji pastāstīja par 
notikumiem 1949.gadā, kad notika 
visplašākā Latvijas iedzīvotāju 
izsūtīšana uz Sibīriju. 
     Skolā ir sākusies projekta 
„Spēlēsim teātrī koši!” realizācija.  
Pie mums  ilgus gadus veiksmīgi 
darbojas dramatiskā un leļļu teātra 
pulciņi, kur skolēniem ir iespēja 
attīstīt savas aktiera prasmes, 
komunikācijas prasmes un  
paaugstināt savu pašapziņu. Lai 
popularizētu un paaugstinātu 
skolēnu ieinteresētību leļļu teātra un 
dramatiskā teātra pulciņu darbībai 
nepieciešami jauni, skaisti kostīmi, 
dekorācijas un lelles. Projekta 
ietvaros dramatiskā un leļļu teātra 
dalībnieki ar skaistiem, 
interesantiem kostīmiem un jaunām 
dekorācijām  iestudēs izrādes, kuras 
paradīs dažādām auditorijām. 
Skolēniem būs dota iespēja parādīt 

sevi, kā talantīgus aktierus. Bērnu 
piedalīšanās teātra uzvedumos 
attīsta radošās spējas un fantāziju, 
pieredzi uzstāties publikas priekšā. 
Projekta gaitā jau ir iepirktas roku 
lelles, dekorācijas, audums un 
vasaras brīvlaikā būs sašūti jauni 
kostīmi skolas teātrim.    
     Liepu pamatskolā ir tradīcija 
organizēt Brāļu kapu un Kampišķu 
vecticībnieku lūgšanu nama teritoriju 
sakopšanas talku. Šogad talka notiks 
19.aprīlī plkst.13.20. Tradicionāli 
Brāļu kapu teritoriju sakopj 9.klases 
skolēni klases audzinātājas Marijas 
Golubcovas vadībā, bet Kampišķu 
vecticībnieku lūgšanu nama teritoriju 
sakopj 8.klases skolēni klases 
audzinātājas Nellijas Kotebo vadībā. 
     Tuvojas Rēzeknes pusmaratons, 
kas šogad notiks 8. aprīlī. Liepu 
pamatskolas skolēni piedalījās 
pusmaratonā pagājušajā gadā, un 
veiksmīgi skrēja 5km un 1km. Šogad 
savu dalību pusmaratonā ir 
pieteikuši  17 skolēni. 

Gaļina Bogdanova 
Liepu pamatskolas struktūrvienības 

vadītāja  

„Vara Talants 2017” 
Bērzgalē 

 
     Bērzgales kultūras namā 
10.martā pulcējās vairāk kā 200 
Rēzeknes novada skolu dziedātāji un 
dejotāji, lai piedalītos ikgadējā 
festivālā “Vara Talants 2017”. Šajā 
pasākumā ar katru gadu piedalās 
aizvien vairāk dalībnieku, kas liecina 
par festivāla īpašo 
popularitāti  Rēzeknes novada 
skolēnu un jauniešu vidē. 
     Festivālā ir ļoti draudzīga un 
radoša gaisotne. Pasākuma 

dalībnieki ar prieku atbalsta visus 
izpildītājus. Profesionālā speciālistu 
grupa nodrošina pasākuma muzikālo 
noformējumu un skatuves 
apgaismojumu. Tas dod skolēniem 
iespēju justies uz skatuves kā īstiem 
māksliniekiem.  Liepu pamatskolas 
skolēni sagatavoja šim 
festivālam  divus priekšnesumus: 
dziesmu un deju priekšnesumiem.  
     Festivāla sākumā uzstājās 6. 
klases skolniece Valērija Ivanova. 
Meitene ir ļoti artistiska. Viņai patīk 
gan dziedāt, gan dejot un spēlēt 
teātri. Viņa labi zīmē un sporto, kā 
arī aktīvi piedalās skolas dzīvē. 
Šogad Valērija pati izteica vēlēšanos 
piedalīties Rēzeknes novada skolu 
jaunatnes prasmju un talantu šovā 
„Vara Talants”. Valērija dziedāja 
dziesmu par putniem un pavasari. 
Gribas novēlēt, lai Valērija arī 
turpmāk būtu tikpat aktīva un 
radoša, lai viss iecerētais izdodas. 

Ar priekšnesumu „The Only 
One” uzstājās skolas deju grupa: 

Kristina Stoļarova, Ludmila Kairiša, 
Anželika Visocka, Anastasija 
Lukaševa, Laura Greiškāne, Sabina 
Ivanova, Marija Guļe,  Laura 
Gžibovska, Nadežda 
Harlamova,  Alīna Gaigale, Kristīna 
Turutjko un Maksims Blinkovs. 
Skolēni bija ļoti apmierināti ar 
iespēju parādīt sava ilga un nopietna 
darba, daudzu 
mēģinājumu rezultātus plašākai 
publikai.  

Šogad Talantu šovs pulcināja 
34 izpildītājus un kolektīvus. 
Apbrīnojama priekšnesumu 
daudzveidība liecina par mūsdienu 
jaunatnes radošumu un vēlmi 
izpaust sevi dejās un dziesmās. Un 
atliek tikai novēlēt katram jaunajam 
māksliniekam veiksmi un iedvesmas 
pilnu ikdienas darbu savu sapņu 
realizācijai!  

 
Liepu pamatskolas skolotājas 

Ludmila Vinogradova un  
Ināra Blinova 
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Senioru pulciņa 
"Uguntiņa" skaistuma 
piedzīvojums 
 
Ozolaines pagasta Tautas namā 
marta sākums pagāja sieviešu zīmē! 
7.martā, dienā pirms svētkiem, uz 
savu kārtējo nodarbību pulcējās 
senioru kluba “Uguntiņa” dāmas. 
Taču dāmām bija dots uzdevums 
ņemt līdzi skaistus tērpus, jo viņas 
gaidīja īsts skaistuma piedzīvojums. 
Šajā dienā ciemos pie sevis bijām 
uzaicinājuši profesionālas 
skaistumkopšanas “fejas”- frizieri 
Olgu Muravjovu, manikīra speciālisti 
Jeļenu Vinguli un vizāžisti Marinu 
Filatovu. 
Dienas garumā meistares veidoja 
senioru kluba dāmām vakara 
frizūras, vakara make-up un 
parūpējās arī par rociņu skaistumu. 
Lai šis piedzīvojums būtu 
interesantāks, dienas gaitā 
uzņēmām bildes “pirms” un “pēc”, 
dodot iespēju vēlāk salīdzināt 
skaistuma pārvērtību rezultātu ar 
pirmatnējo izskatu. Tā kā 
skaistumdienas dalībnieču bija vairāk 
kā meistaru, tad nu visām vienlaicīgi 
pucēties nebija iespējas. Tādēļ, lai 
no skaistumprocedūrām brīvo laiku 
padarītu piepildītāku, dāmas 
izklaidējām ar kino demosntrēšanu. 
Bez darba nebija arī rokas, un 
dāmas, paralēli filmas skatīšanai, 

labprāt ļāvās rokdarbiem. Šī burvīgā 
diena beidzās ar profesionālu 
fotosesiju fotogrāfes Kristīnas 
Tribrates vadībā, katrai no dāmām 
radot savu mazo “portfolio” jeb 
jaunas, skaistas bildes, ko atrādīt 
mazbērniem un ielikt ģimenes 
albumā. Liels prieks par piedzīvoto 
bija gan pašām skaistumkopšanas 
dienas dalībniecēm, gan meistarēm, 
gūstot prieku no komunikācijas, 
atklājot sev vienu otru vērtīgu 

ieteikumu, padomu no 
profesionālēm. Senioru kluba 
“Uguntiņa” dāmu un Ozolaines 
Tautas nama vārdā vēlreiz sakām 
lielu paldies profesionālajām 
meistarītēm- Olgai, Marinai, Jeļenai 
un Kristīnai par skaistumu, pozitīvām 
emocijām un paliekošām atmiņām! 

 
Santa Ostaša 

Ozolaines tautas nama vadītāja 
santa.ostasa@ozolaine.lv 

Ozolaines pagasta senioru 
interešu pulciņš 
”Uguntiņa’’ sveic pagasta 
iedzīvotājus! 
                         
     Светлый праздник мы 
встречаем с веточками вербы в 
руках. Так пусть верба очищает 

наши помыслы и даёт нам 
здоровья. Пусть долгожданный 
душевный праздник Светлой пасхи 
несёт веру в добро. В эти светлые 
праздничные дни желаем всем 
счастья, здоровья, мира и 
душевный тишины. 
     С Вербным воскресеньем и 
Святой Пасхой! 
      
No vizbulītēm, pūpoliem un zālēm, 
No bērzu pumpuriem šis laiks ir austs, 
Ko Lieldienas ir atnesušas plaukstās 
Mūs aicinot gan priecāties, gan mīlēt, 
Un pašiem mīlestību paust! 
      
Cienījamie Ozolaines pagasta 
iedzīvotāji! Saulainus un ģimeniskus 
jums Pūpolu un Lieldienas svētkus! 

                                          
Ozolaines pagasta  

senioru interešu pulciņa  
„Uguntiņa” dalībnieki 

 
 

P.S. Aicinām Ozolaines pagasta 
iedzīvotājus iesaistīties senioru 
interešu pulciņa „Uguntiņa” 
aktivitātes, lai interesanti un 
lietderīgi pavadītu savu brīvo 
laiku. Tiekamies katru otrdienu 
plkst. 12.00 Ozolaines Tautas 
nama telpās. 

Uzsākata Ozolaines 
pagasta  vēsturiskā izpēte 
 
 2017.gada 28.martā, Ozolaines 
Tautas namā notika pirmā tikšanās 
ar Rēzeknes Tehnoloģiju 
Akadēmijas vēstures profesori Valdu 
Čakšu un Ozolaines pagasta senioru 
interešu pulciņa „Uguntiņa” 
dalībniekiem jautājumā par 
Ozolaines pagasta vēstures izpētes 
projekta uzsākšanu. 
 Ja arī Jums ir ko teikt, ja atceraties 
kādus spilgtus pagasta notikumus, 
vēstures faktus, ievērojamus 
cilvēkus, ir vēsturiskās fotogrāfijas, 
aicinām ziņot par to Ozolaines 
pagasta pārvaldei (tālr.64640171), 
vai projektu vadītājai Leilai Rasimai 
(mob.26328442). 
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SOCIĀLAIS DIENESTS INFORMĒ 
 
No 09.02.2017. stājās spēkā grozījumi 
Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likumā: 5 pantā papildināts, 
ka ģimenes valsts pabalsts neuzskatīts 
par ienākumiem. Tas nozīmē, ka 
sociālais darbinieks, izvērtējot ģimenes 
materiālo stāvokli, kura pieprasa 
trūcīgās ģimenes statusu un 
pašvaldības sociālus palīdzības 
pabalstus, neņems vērā ģimenes 
pabalstus (par pirmo bērnu ģimenē 
11,38 euro; par otro bērnu 22,76 euro 
par trešo bērnu 34,14 euro; par 
ceturto un nākamajiem bērniem 50,07 
euro). 
37 pantā 3.1 daļā papildināts: "Ja 
trūcīgas ģimenes (personas) 
materiālais stāvoklis uzlabojies un tās 
ienākumi palielinājušies uz darba 
attiecību pamata vai no saimnieciskās 
darbības, izņemot autoratlīdzību, 
ienākumus no nekustamā īpašuma un 
ienākumus no metāllūžņu pārdošanas, 
pašvaldības sociālais dienests vienu 
reizi kalendāra gadā trīs kalendāra 
mēnešus neņem vērā ienākumus līdz 
valstī noteiktās minimālās mēneša 
darba algas apmēram no šā ienākuma 
personai darbspējīgā vecumā, kura 
uzsākusi gūt ienākumus." (no 
01.01.2017. valstī noteiktā minimālā 
mēneša darba algas apmērs ir EUR 
380). 
Tā kā algoto pagaidu sabiedrisko 
darbu realizācijai netiek slēgts 
darba līgums un tiek maksāta 
atlīdzība, nevis darba alga, un šis 
pasākums nav uzskatāms arī par 
saimniecisku darbību, jaunā likuma 
norma par ienākumu palielināšanos uz 
šo gadījumu nav attiecināma.   
     Noteikumos Nr.75 “Noteikumi 
par aktīvo nodarbinātības 
pasākumu un preventīvo 
bezdarba samazināšanas 
pasākumu organizēšanu  un 
finansēšanas kārtību un 
pasākumu īstenotāju izvēles 
principiem” 3.4. nodaļā Pasākumi, 
kuri paredz darba līguma 
slēgšanu noteikti šādi pasākumi 
(69.punkts): 

 pasākumi noteiktām personu 
grupām,  

 apmācība pie darba devēja,  

 pasākums "Pirmā darba 
pieredze jaunietim",  

 personu, kura iegūst izglītību 
vispārējās, speciālās vai 
profesionālās izglītības iestādē 
un kuru iesaista nodarbinātības 
pasākumos vasaras brīvlaikā 
(turpmāk – izglītojamais). 

     Šajos gadījumos darba devējs 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas 
regulē darba tiesiskās attiecības, slēdz 
darba līgumu ar bezdarbnieku, kurš 
iesaistīts šajos pasākumos. 
     Tā kā noteikumu Nr.75 “Noteikumi 
par aktīvo nodarbinātības pasākumu 
un preventīvo bezdarba 

samazināšanas pasākumu 
organizēšanu un finansēšanas kārtību 
un pasākumu īstenotāju izvēles 
principiem” 69.punktā minēto 
pasākumu realizācijai tiek slēgts darba 
līgums, uz šiem pasākumiem  ir 
attiecināma  Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma  37.panta 
3.1 daļas papildinājums,  kurā teikts, ja 
trūcīgas ģimenes (personas) 
materiālais  stāvoklis uzlabojies un tās 
ienākumi palielinājušies uz darba 
attiecību pamata, pašvaldības sociālais  
dienests vienu reizi kalendāra gadā trīs 
kalendāra mēnešus neņem vērā 
ienākumus līdz valstī noteiktās 
minimālās mēneša darba algas 
apmēram. 
„Grozījumi Rēzeknes novada 
pašvaldības 2015.gada 4.jūnija 
saistošajos noteikumos Nr.54 “ Par 
sociālās palīdzības pabalstiem 
Rēzeknes novadā”. Stājās spēkā 
2017.gada 17.februārī. 
Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā. 
Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā tiek 
piešķirts pamatojoties uz personas 
iesniegumu: 
1. 90 gadu jubilejā EUR 90,00 
(deviņdesmit euro, 00 centi) apmērā; 
2. 95 gadu jubilejā EUR 95,00 
(deviņdesmit pieci euro, 00 centi) 
apmērā; 
3. 100 gadu jubilejā tiek piešķirts EUR 
100 (viens simts euro, 00 centi) 
apmērā; 
4. 105 gadu jubilejā EUR 105,00 
(viens simts pieci euro, 00 centi) 
apmērā. 
Pabalstu piešķir jubilāriem, kuriem 
jubilejas ir pēc 2017.gada 17.februārā, 
jo tad stājas spēkā grozījumi Rēzeknes 
novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija 
saistošajos noteikumos Nr.54 Par 
sociālās palīdzības pabalstiem 
Rēzeknes novadā. 
Dzīvokļa pabalsts. 
Dzīvokļa (mājokļa) pabalsta daļu 
kurināmā iegādei EUR 120,00 (viens 
simts divdesmit euro, 00 centi), 
izmaksā pabalsta pieprasītājam vienu 
reizi kalendārajā gadā. Tiesības 
saņemt ir: 
1. Trūcīgai ģimenei (personai) 
(ienākumi uz katru ģimenes locekli 
nepārsniedz 128,06 euro mēnēsī). 
2. 1 (pirmās), 2. (otrās) un 3. (trešās) 
grupas invalīdam, kuram saskaņā ar 
Civillikumu nav likumīgu apgādnieku, 
kurš mājsaimniecībā dzīvo viens un 
kura mēneša ienākumi nepārsniedz 50 
% no valstī noteiktās minimālās algas 
(190,00 euro). 
3. Vientuļam pensionāram, kuram 
saskaņā ar Civillikumu nav likumīgu 
apgādnieku, mājsaimniecībā dzīvo 
viens un kura mēneša ienākumi 
nepārsniedz 50 % no valstī noteiktās 
minimālās algas(190,00 euro). 
4. Maznodrošinātai ģimenei (personai) 
(ienākumi uz katru ģimenes locekli 
nepārsniedz 170,00 euro mēnesī). 
Pabalsts veselības aprūpei. 
1. Trūcīgām un maznodrošinātām 

ģimenēm, vientuļiem pensionāriem, 
vientuļiem 1. (pirmās), 2. (otrās) un 3. 
(trešās) grupas invalīdiem, kuriem 
saskaņā ar Civillikumu nav likumīgu 
apgādnieku, kuri mājsaimniecībā dzīvo 
vieni un kuru mēneša ienākumi 
nepārsniedz 50 % no valstī noteiktās 
minimālās algas par ārstnieciskajām 
manipulācijām, nepieciešamajām 
operācijām, stacionāru, ārstniecisko 
rehabilitāciju reizi kalendārajā gadā ne 
vairāk kā 75 % no valstī noteiktās 
minimālās algas (EUR 285). 
2. Trūcīgām un maznodrošinātām 
ģimenēm rehabilitācijas pasākumiem 
bērniem reizi kalendārajā gadā ne 
vairāk kā 75 % no valstī noteiktās 
minimālās algas (EUR 285). 
3. Politiski represētām personām, 
Afganistānas kara veterāniem un otrā 
pasaules kara dalībniekiem 50,00 euro 
gadā. 
Lai saņemtu pabalstu veselības 
aprūpei, politiski represētām 
personām, Afganistānas kara 
veterāniem un otrā pasaules kara 
dalībniekiem, uzrādot personu 
apliecinošu dokumentu, Sociālajā 
dienestā jāiesniedz iesniegums un 
statusu apliecinoši dokumenti, bet 
trūcīgām un maznodrošinātām 
ģimenēm (personām), vientuļiem 
pensionāriem, vientuļiem 1. (pirmās), 
2. (otrās) un 3. (trešās) grupas 
invalīdiem, kuriem norādīta procedūru 
saņemšanas nepieciešamība, finanšu 
dokumentu (čeki, kvītis, rēķini ar 
rekvizītiem) kopijas, kas pierāda 
pieprasītāja izdevumus par 
medicīnisko aprūpi, veiktajām 
operācijām, ārstnieciskajām 
manipulācijām u.c. ar veselības aprūpi 
saistītajiem izdevumiem. 
Pabalstu veselības aprūpei piešķir 
personām kurām ārstnieciskās 
manipulācijas, operācijas stacionāra, 
ārstnieciskā rehabilitācija bijusi pēc 
2017.gada 17.februārā, kad bija 
stājušies spēkā grozījumi Rēzeknes 
novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija 
saistošajos noteikumos Nr.54 “”Par 
sociālās palīdzības pabalstiem 
Rēzeknes novadā”. 
Apbedīšanas pabalsts. 
Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu 
ir personai, kura apņēmusies veikt 
mirušās personas apbedīšanu, ja 
mirušās personas pēdējā dzīvesvieta 
bija deklarēta Rēzeknes novada 
administratīvajā teritorijā un par kuru 
no Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras (turpmāk VSAA) netiek 
saņemts Valsts sociālo pabalstu likumā 
noteiktais apbedīšanas pabalsts un 
saskaņā ar Civillikumu nav likumīgu 
apgādnieku vai likumīgie apgādnieki ir 
trūcīgas personas. Apbedīšanas 
pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 
EUR 250,00 (divi simti piecdesmit 
euro, 00 centi). 

Jekaterina Bondarenko 

Sociālā dienesta sociālā darbiniece 

Ozolaines pagasta pārvaldē 

T:64640690; mob.25561503  
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Rēzeknes novada 
Ozolaines bāriņtiesas 
aktuālā informācija 
 

Sakarā ar Rēzeknes novada 
domes 2014.gada 29.septembra 
lēmumu (sēdes protokols Nr.23 
(1.§)), 2014.gada 6.novembra 
lēmumu (sēdes protokols Nr.26 
(4.§)), 2017.gada 19.janvāra 
lēmumu (sēdes protokols Nr.2 
(5.§)), Rēzeknes novada Ozolaines 
bāriņtiesā ir ievēlēts sekojošs 
sastāvs:  

 Rēzeknes novada Ozolaines 
bāriņtiesas priekšsēdētāja 
Daina Bule; 

 Rēzeknes novada Ozolaines 
bāriņtiesas (Sakstagala un 
Kantinieku pagastā) locekle 
Larisa Moroza; 

 Rēzeknes novada Ozolaines 
bāriņtiesas (Ozolmuižas 
pagastā) locekle Santa 
Jakušāne, 

 Rēzeknes novada Ozolaines 
bāriņtiesas (Audriņu 
pagastā) locekle Valentīna 
Platonova. 
Apmeklētāju pieņemšanas laiks 

Rēzeknes novada Ozolaines 
bāriņtiesā pa darbības teritorijām ir: 

 Ozolaines pagasta pārvaldes 
telpās: pirmdienās un trešdienās 
no plkst.8.30 līdz plkst.16.30, ar 
pārtraukumu no plkst.12.00 līdz 
pkst.12.30; 

 Sakstagala pagasta pārvaldes 
telpās: pirmdienās un piektdienās 
no plkst.8.00 līdz plkst.16.00; 

 Kantinieku pagasta pārvaldes 
telpās: otrdienās no plkst.8.30 
līdz plkst.13.00, trešdienās no 
plkst.11.00 līdz plkst.15.00; 

 Ozolmuižas pagasta pārvaldes 
telpās: otrdienās no plkst.13.00 
līdz plkst.16.00 un piektdienās no 
plkst.9.00 līdz plkst.12.00; 

 Audriņu pagasta pārvaldes 
telpās: pirmdienās no plkst.8.30 
līdz plkst.12.30, trešdienās no 
plkst.12.30 līdz plkst.16.30. 

 
Rēzeknes novada 
Ozolaines bāriņtiesā 
iekasētās valsts nodevas 

 
Saskaņā ar Bāriņtiesas likuma 

79.panta pirmo daļu, valsts nodevas 
par bāriņtiesas pakalpojumiem 
ieskaita pašvaldības budžetā. 
Bāriņtiesa par apliecinājumiem un 
citu funkciju pildīšanu iekasē šādas 
valsts nodevas (tabulā): 

Saskaņā ar Bāriņtiesas likuma 
79.panta otro daļu un Rēzeknes 
novada domes 2011.gada 7.aprīļa 

lēmumu (sēdes protokols Nr.8 
(30.§)), bāriņtiesa: 

 iekasējot valsts nodevas par 
pilnvaru sagatavošanu un 
apliecināšanu gadījumos, kad tiek 
dots pilnvarojums, vai par cita 
veida dokumentu sastādīšanu un 
apliecināšanu gadījumos, kad tiek 
dota piekrišana izglītojamā 
izbraukšanai ārpus Latvijas 
Republikas robežām, ja tas 
nepieciešams izglītības iestādes 
pasākumu ietvaros, piemēro 
atvieglojumus 100% apmērā; 

 iekasējot valsts nodevas par 
mantojuma saraksta sastādīšanu, 
gadījumos, kad tiek sastādīts 
mantojuma saraksts 
nepilngadīgiem bērniem un 
aizgādnībā esošām personām, 
piemēro atvieglojumus 100% 
apmērā. 
 
2016.gadā Rēzeknes novada 

Ozolaines bāriņtiesas Ozolaines 
pagastā tika veiktas 111 notariālās 
darbības, kopsummā par 1202.26 
EUR. 

Laika periodā no 2016.gada 
1.janvāra līdz 31.decembrim tika 
saņemta 324 korespondence (no 
tiem 124 iesniegumi), un nosūtīta 
595 korespondence, tika pieņemti 
74 koleģiālie lēmumi, 1 – 
vienpersoniskie, 8 lēmumi adopcijas 
lietās.  

Pēc dažādu institūciju 

pieprasījuma regulāri tika veiktas 
apsekošanas, viedokļa 
noskaidrošana, informācijas 
iegūšana un atbildes sniegšana. Tika 
veikts tekošais darbs. Bāriņtiesas 
kompetences ietvaros tika sniegtas 
dažāda rakstura konsultācijas 
apmeklētājiem (bērniem, vecākiem, 
aizbildņiem, audžuvecākiem, 
pircējiem, pārdevējiem, pilnvaru 
devējiem, pieteikumu iesniedzējiem, 
u.c.). 

 
P.S. Iesakām, pirms doties vizītē pie 

bāriņtiesas darbiniekiem, 
vispirms uzzvanīt un precizēt  
pieņemšanas laiku, jo 
bāriņtiesas darbinieki bieži  
piedalās neplānotajās 
apsekošanās, semināros, vai 
risina akūtas problēmas. 

 
Daina Bule 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja 
Tālr. 64640231, 

daina.bule@rezeknesnovads.lv 

Nr. 
p.k. 

 
APLIECINĀJUMI 

 
EUR 

1. par darījuma akta projekta sagatavošanu 11.38 

2. par darījuma apliecināšanu 7.11 

3. par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu 18.50 

4. par testamenta pieņemšanu glabāšanā 34.15 

5. par pilnvaras sagatavošanu 4.27 

6. par pilnvaras apliecināšanu 2.85 

7. par paraksta apliecināšanu 2.85 

8. par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta 
sastādīšanu un izsniegšanu(par katru lappusi) 

1.42 

9. par noraksta vai izraksta sastādīšanu (par katru 
lappusi) 

1.42 

10. par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu 
 (par katru lappusi)  

0.43 

11. par paziņojuma izsniegšanu 4.27 

12. par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu 4.27 

13. par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu 7.11 

14. par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma 4.27 

15. par mantojuma saraksta sastādīšanu 48.38 

16. par cita veida dokumentu sastādīšanu (par katru 
lappusi) 

4.27 

mailto:daina.bule@rezeknesnovads.lv
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PALĪDZI BĒRNAM! 
 

Rēzeknes novada Ozolaines 
bāriņtiesa grib vērst Ozolaines 
pagasta iedzīvotāju uzmanību uz to, 
kā palīdzēt mūsu vai citu pagastu 
bērniem, kuri ir palikuši bāreņi vai 
bez vecāku gādības. Sniedzot 
ģimenisku vidi un aprūpi, bērniem, 
tik smagā dzīves posmā, kaut uz 
laiku, līdz brīdim, kad bērns tiek 
atgriezts savā ģimenē vai, ja tas nav 
iespējams, tiek adoptēts, vai viņam 
tiek nodibināta aizbildnība. Lūdzu, 
neesiet vienaldzīgi, palīdziet bērniem 
un kļūstiet par aizbildni, 
audžuģimeni vai viesģimeni, un mēs 
palīdzēsim Jums. 

Aizbildņi atvieto saviem 
aizbilstamajiem vecākus. 

Audžuģimene — ģimene vai 
persona, kas nodrošina aprūpi 

bērnam, kuram uz laiku vai 
pastāvīgi atņemta viņa ģimeniskā 
vide vai kura interesēs nav 
pieļaujama palikšana savā ģimenē, 
līdz brīdim, kad bērns var atgriezties 
savā ģimenē vai, ja tas nav 
iespējams, tiek adoptēts, viņam 
nodibināta aizbildnība vai bērns 
ievietots bērnu aprūpes iestādē. 

Viesģimene — laulātie vai 
persona, kas uz laiku uzņem savā 
dzīvesvietā bērnu aprūpes iestādē 
ievietotu bērnu vai bērnu aprūpes 
iestādē kontaktējas ar tur ievietotu 
bērnu. 

Lai kļūtu par aizbildni, 
audžuģimeni vai viesģimeni ir 
jāvēršas savas dzīvesvietas 
bāriņtiesā, kur saņemsi detalizētu 
informāciju par to, kā iegūstams 
atbilstošais ģimenes statuss. 
Bāriņtiesa mēneša laikā izskatīs 

dokumentus, izpētīs dzīvesvietas 
apstākļus, kā arī motivāciju un 
spējas audzināt bērnu. Pēc 
iepazīšanās ar dokumentiem un 
izpētes veikšanas, bāriņtiesa sniegs 
atzinumu par piemērotību aizbildņa, 
audžuģimenes vai viesģimenes 
pienākumu veikšanai.  

Lai uzzinātu detalizētāku 
informāciju, aicinu sazināties ar 
savas dzīvesvietas bāriņtiesas 
darbinieku. 

Nāc un jautā arī tad, ja pašlaik 
vēl šaubies vai neko nezini par 
audžuģimenēm. 

Kopā mēs varam radīt jaunu un 
labāku dzīvi mūsu bērniem! 

 
 

Rēzeknes novada  
Ozolaines bāriņtiesas  
priekšsēdētāja D.Bule 

Parūpēsimies par saviem 
bērniem 
 

Pēdējā laikā Latvijā notiek 
satraucoši daudz nelaimes gadījumu, 
kuros cieš bērni – viņi noslīkst 
piemājas ūdenstilpnēs, nosalst, 
sadeg, atstāti mājokļos bez 
pieskatīšanas, cieš ceļu satiksmes 
negadījumos, aiziet no mājām, 
neapmeklē skolu u.tml. Lielākajā 
daļā šo gadījumu bērni bija atstāti 
bez pieaugušo uzraudzības! Diemžēl, 
iestājoties siltajam laikam, kad 
bērniem būs brīvlaiks, var prognozēt 
dažādu negadījumu skaita 
pieaugumu. 

Lai mazinātu iespēju bērniem 
ciest dažādos negadījumos, lūdzu 
aicināt ikvienu draugu, kaimiņu, 
līdzcilvēku – aktīvi iesaistīties šo 
jautājumu risināšanā. Mēs 
nedzīvojam izolēti viens no otra – 
pat nomaļākajām viensētām ir 
kaimiņi, kas var pamanīt 
problēmsituācijas un informēt par 
tām atbildīgos dienestus. Visos 
Latvijas novados strādā Bērnu 
tiesības aizsardzības inspektori un 
bāriņtiesu darbinieki, kuri 
nekavējoties palīdzēs risināt jebkuru 
gadījumu, kad tiek apdraudēta 
bērnu drošība un veselība. 

Ja vecāki plāno izbraukt ārpus 
Latvijas, bet aizgādībā atrodas 
nepilngadīgie bērni, vecākiem ir 
jārūpējas par to, kas šajā laika 
posmā īsteno bērna aprūpi, kā arī 
nodrošinās bērna pārstāvību 
personiskajās attiecībās, jo vecāki ir 
atbildīgi par bērna tiesību un 
interešu aizsardzību. Par bērna 
pārstāvības pamatu, piemēram, lai 
iesniegtu dokumentus, bērna pases 
saņemšanai, pabalstu saņemšanai 
vai citas darbības, kuras 

nepieciešamas veikt bērna vecāku 
prombūtnes laikā. Fiziskās personas 
pārstāvību noformē ar notariāli 
apliecinātu pilnvaru. Ģenerālpilnvarā 
norāda, ka vecāki (vai viens no 
vecākiem, ja pastāv viena vecāku 
aizgādība) pilnvaro kādu konkrētu 
personu, kuras aprūpē bērns atstāts, 
piemēram, pārstāvēt bērnu valsts un 
pašvaldību, kā arī tiesu iestādēs, 
iesniegt un saņemt dokumentus, kas 
nepieciešami bērna interešu un 
tiesību nodrošināšanai u.c. norādot 
pilnvaras derīguma termiņu vai arī 
nosacījumus, kad pilnvara izbeidzas. 
Jāņem vērā, ka vecākiem diezgan 
precīzi ir jāparedz tieši kādiem 
gadījumiem pilnvara būs 
nepieciešama, jo pilnvarai jābūt 
konkrētai. Nav pieļaujams, ka 
pilnvaro citu personu pārstāvēt 
bērnu visās viņa personiskajās un 
mantiskajās attiecībās, jo tādējādi 
secināms, ka vecāks ar pilnvarojuma 
līgumu nodod citai personai savas 
aizgādības tiesības, bet aizgādība ir 
vecāku personiskas tiesības un 
pienākumi, ko nevar nodod citai 
personai. Īpaša uzmanība vēršama 
uz gadījumiem, kad pastāv iespēja, 
ka vecāku prombūtnes laikā bērnam 
būs nepieciešams šķērsot Latvijas 
Republikas valsts robežu (piemēram, 
bērnam var būt iespēja ciemoties pie 
vecākiem ārvalstīs). Līdz ar to šādos 
gadījumos vismaz vienam no 
vecākiem pirms aizbraukšanas 
jāatstāj bērnam notariāli apliecināta 
piekrišana valsts robežas 
šķērsošanai. 

Sargāsim un saudzēsim savus 
bērnus, nodrošināsim viņiem 
saulainas un drošas vasaras 
brīvdienas, bet sev patīkamu atpūtu! 

Rēzeknes novada  
Ozolaines bāriņtiesas  
priekšsēdētāja D.Bule 

Ozolaines pagasta pārvaldes 
informatīvajā izdevumā ir iespēja 
ievietot iedzīvotājiem apsveikumus, 
pateicības, līdzjūtības, dzīves gājuma 
rakstus utt. par sevi, draugiem, un 
tuviem cilvēkiem. Informāciju 
nododot Ozolaines pagasta pārvaldē 
vai sūtot uz info@ozolaine.lv  
     Gadijumā, ja neesi ticis pie 
Ozolaines pagasta pārvaldes 
bezmaksas informatīvā izdevuma 
„OZOLAINE.LV”, tad: 

 to ir iespēja elektroniskā veidā 
lasīt Ozolaines pagasta pārvaldes 
mājas lapā www.ozolaine.lv; 

 lasīt Ozolaines pagasta 
bibliotēkā; 

 griezties pie pagasta pārvaldes 
lietvedes un lūgt izsniegt 
konkrēto izdevuma Nr. 

————————————————— 
Ozolaines pagasta pārvaldes 

kasiere Vera Vasiļkova, kopā ar 
pārvaldes vadītāju Edgaru Blinovu, 
katru mēnesi pagasta iedzīvotājus 
pieņem Bekšu ciematā. Nākamās  
pieņemšanas reizes Ozolaines 
Tautas nama telpās 2017.gada būs 
sekojošās: 26.04.; 25.05.; 26.06.; 
27.07.; 28.08.; 26.09.; 26.10.; 
27.11.; 27.12. Darba laiks no 8.30 -
16.00 ar pārtraukumu no plkst.12.00 
līdz plkst.12.30.  

mailto:info@luznava.lv
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Izdevums iznāk vienu reizi mēnesī 

Tirāža: 300 eksemplāri 

Izdevējs: 
Rēzeknes novada pašvaldības  
Ozolaines pagasta pārvalde 
Reģ.Nr.: 90000014584 
Adrese: „Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pag.,  
Rēzeknes nov.,LV-4633  
E-pasts: info@ozolaine.lv 
Tālr./Fakss: +371 64640171 
Web: www.ozolaine.lv  
 
REKVIZĪTI: 
Banka: A/S Swedbank 
Swift kods: HABALV22 
Konta Nr.: LV12HABA0551001660150 

draugiem.lv/ozolaine   

facebook.com/ozolainespagasts 

twitter.com/ozolaine 

instagram.com/ozolaine.lv 

youtube.com/Rēzeknes novada Ozolaines pagasta pārvalde 

 

 

BEZMAKSAS OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES  

INFORMATĪVAIS IZDEVUMS  

APRĪLIS 4 [36] 2017               

Tēzes par „PII Jāņtārpiņš” 
 

Mūsu iestāde ir  mūsdienīga, 
atraktīva un kompetenta iestāde, 
kurā realizējam trīs pirmsskola 
izglītības programmas:  

 pirmsskolas  izglītības 
programmu; 

 mazākumtautību pirmsskolas 
izglītības programmu; 

 speciālo  izglītības 
programmu bērniem ar 
dažādiem kustību 
traucējumiem. 

Lai  maksimāli atbalstītu 
pašvaldības bērnu vecākus, 
strādājam pagarinātu darba dienu, 
bez tam piedāvājam izmantot arī 
iespēju atstāt bērnus iestādē pa 
nakti. Vecāki maksā tikai par bērnu 
ēdināšanu. Pašvaldība daudzām 
iedzīvotāju kategorijām piedāvā arī 
sociālo palīdzību pusdienu apmaksā.  
Ir iespēja izmantot bezmaksas 
skolēnu autobusu. 

 
Valentīna Mališeva 

PII „Jāņtārpiņš” vadītāja 
28635261 

PII „Jāņtārpiņš” nosvinēta  
vecvecāku diena! 
 

Ir pagājis pirmais pavasara 
mēnesis. Tradicionāli marta mēnesī 
mēs svinējām vecvecāku dienu „No 
sirds uz sirdi”. Bērni ar prieku 
gatavoja dāvanas un mācīja 
dzejoļus, dziesmas un dejas. Šoreiz 
mēs piedāvājam vecvecākiem kopā 
ar saviem mazbērniem piedalīties 
radošajās darbnīcās.  

Bērni kopā ar pieaugušiem 
šķiroja pupas, veidoja rotaslietas no 
makaroniem, kā arī zīmēja kopīgo 
foto. Paldies visiem par piedalīšanos 
pasākumā, bija prieks redzēt, cik 
skaistas, radošas un jautras ir mūsu 
PII „Jāņtārpiņš” vecmāmiņas un 
atraktīvi vectētiņi. 
 

 
 
 

Aina Kriviņa 
PII „Jāņtārpiņš” skolotāja 

Folkloras kopa „Liepiņa ” 
dzied un muzicē 

 
Jau sensenis kāds filozofs ir 

teicis: „Svētīgi tie, kuri dzied un 
vairo pasaules skaistumu”. 

Liepu pamatskolā folkloras  
dziedāšana un muzicēšana turpinās 
nu jau 16 gadus, kopš tā laika, kad 
tika nodibināta folkloras kopa 
„Liepiņa”. 

Arī šogad, folkloras festivāla 
„Pulkā eju, pulkā teku” ietvaros, 
Liepu pamatskolas folkloras kopa 
„Liepiņa” kopā ar daudzu 
Ziemeļlatgales skolu folkloras 
draugiem piedalījās dziedātāju 
konkursā „Dziedu dziesmu kāda 
bija” un muzikantu konkursā 
„Klaberjakte”. Šis konkurss notika 
30. martā Dricānu Tautas namā.  

Šoreiz skolu pārstāvēja dziedātāji
- Violeta Kuzņecova (3.klase) un 
Dainis Žukovs (4.klase). 
Kopvērtējumā  Dainis Žukovs  
ieguva 2. pakāpes diplomu, Violeta 
Kuzņecova - 1. pakāpes diplomu. 
Viņa turpinās šī konkursa nu jau 
pēdējo posmu Rīgā 22. aprīlī. 

Arī muzikantiem ļoti labi veicās, 
jo folkloras kopas „Liepiņa” 
muzikantu grupa ieguva 1. pakāpes 
diplomu. 

Novēlēsim, lai dziedātājiem un 
muzikantiem jautri un labi skan un 
lai neizsīkst vēlēšanās darboties 
folkloras vērtību apgūšanas un 
saglabāšanas laukā. 

Ināra Blinova 
Liepu pamatskolas skolotāja 

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

