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No 2017.gada 
23.novembra 
Ozolaines pagasta 
pārvaldes vadītājs 
Edgars Blinovs, uz 
Lūznavas pagasta 
pārvaldes vadītāja 
V.Špeļa darbnespējas 
laiku, paralēli  
darbam Ozolaines 
pagasta pārvaldē, 
nozīmēts par 
Lūznavas pagasta 
pārvaldes vadītāja 
pienākumu 
izpildītāju. 

Ir uzsākts darbs pie 
Ozolaines pagasta 
pārvaldes 2018.gada 
budžeta izstrādes.  
14.decembrī 
plkst.13.00, Ozolaines 
pagasta pārvaldes 
205.telpā, notiks visu 
Ozolaines pagasta 
struktūrvienību 
vadītāju ikgadējā 
budžeta plānošanas 
sanāksme, kurā tiks 
plānots 2018.gada 
budžeta projekts. 

Ozolaines Tautas 
namā 08.12.2017 
plkst. 8.00 būs 
pieejama 
„Izbraukuma 
veselības istaba”. 
Tiks sniegta 
informācija par 
slimību profilaksi un 
veikti bezmaksas 
veselības 
paškontroles rādītāju  
ekspress testi. Sīkāka 
informācija pa 
tel.: 22013477. 

19.12.2017. plkst.9.00 
Ozolaines TN Bekšos 
un plkst.10.00 
Ozolaines pagasta 
pārvaldē 205.telpā 
notiks bezdarbnieku 
reģistrēšana. 

Valsts svētkos pasniegtas trīs  
Ozolaines pagasta lepnuma balvas! 

Jaungada pasākumi 
 Ozolaines pagastā! 

 20.12.2017. plkst. 15.30 Jaungada 
eglīte PII „Jāņtārpiņš” jaunākās grupas 
bērniem; 

 22.12.2017. plkst. 09.30 Jaungada 
eglīte PII „Jāņtārpiņš” vecāko grupu 
bērniem; 

 22.12.2017. plkst.12.30 Jaungada 
eglīte Maltas vidusskolas struktūrvienībā 
Liepu pamatskolā; 

 27.12.2017. plkst.12.00 Jaungada 
eglīte Ozolaines Tautas namā Ozolaines 
pagasta bērniem (0-6.g.v.); 

 27.12.2017. plkst.15.00 Jaungada 
eglīte Ozolaines Tautas namā Ozolaines 
pagasta bērniem (7-12.g.v); 

 29.12.2017. plkst.19.00 Jaungada 
karnevāls pieaugušajiem. Lūdzam veikt 
galdiņu iepriekšēju rezervēšanu līdz 
27.12.2017. pie Ozolaines TN vadītājas, 
tālr.25127340. Ieeja pasākumā karnevāla 
tērpos bezmaksas. Pārējiem—2,00 Eur.  

 11.01.2018., plkst.12.00 Ozolaines 
Tautas namā Jaungada karnevāls 
Ozolaines pagasta senioriem un cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām. Pasākumā par 
svētku noskaņojumu rūpēsies Senioru 
interešu pulciņš „Uguntiņa”, bet par dejām 
- Dace Deksne.  

Autobusa kursēšanas laiks 11.01.2018.: 

 Laizāni - plkst.10.35; 

 Losi - plkst.10.40; 

 Groveriški - plkst.10.45; 

 Paulini - plkst.10.50; 

 Robežu iela 14 - plkst.11.30; 

 Ritiņi - plkst.11.40; 

 Ozolaine - plkst.11.50; 

 Bekši - plkst.11.55. 
Atpakaļbrauciens no Ozolaines TN ēkas 
plkst.17.00. 

 Jaungada saldās paciņas bērniem un 
senioriem varēs saņemt Ozolaines TN un 
pagasta pārvaldē līdz 31.01.2018. 

     Latvijas Valsts dzimšanas dienas 
svinību ietvaros 18.11.2017. tika 
pasniegts Ozolaines pagasta augstākais 
apbalvojums “Ozolaines pagasta 
lepnums”. Jāpiemin, ka kandidātus 
apbalvojumam izvirza paši Ozolaines 
pagasta iedzīvotāji, sūtot pieteikumu un 
pamatojumu, kāpēc konkrētā persona ir 
pelnījusi saņemt šo apbalvojumu. Šogad 
balvu saņēma ilggadēja Liepu 

pamatskolas skolotāja, Tautas nama 
teātra pulciņa vadītāja un sieviešu vokālā 
ansambļa “Nadežda” dalībniece Marija 
Golubcova; tāpat balva tika pasniegta arī 
PII “Jāņtārpiņš” ilggadējai skolotājai, 
folkloras kopas “Zeiļa” dalībniecei, aktīvai 
pagasta kultūras un sabiedriskās dzīves 
darbonei Vijai Terentjevai, kā arī 
Ozolaines Tautas nama vadītajai Santai 
Ostašai.  

Santa Ostaša, 
Ozolaines Tautas nama vadītāja 

Mob.:25127340 
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Aplikācija „MOBIO.lv” 
 
      Modernās tehnoloģijas ienāk arī 
pašvaldību dzīvē. Latvijā sākusi 
darbību platforma, kas būtiski uzlabo 
iedzīvotāju un pašvaldību sadarbību. 
Par ikvienu problēmu tagad var 
paziņot tikpat vienkārši kā izveidot 
selfiju – nobildē un nosūti. Jauno 
platformu sauc Mobio, tā izstrādāta 
Latvijā un veiksmīgi darbojas jau 
vairākās pašvaldībās un, attiecībā uz 
valsts autoceļiem, ko apsaimnieko 
VAS “Latvijas valsts ceļi”, visā 
Latvijas teritorijā. 
     SIA Mobio direktors Andrians 
Boldans skaidro: ”Mēs visi zinām, kā 
sazvanīt ātro palīdzību vai 
ugunsdzēsējus, bet, ko darīt, ja 
redzam nolauztu ceļa zīmi, bedri ar 
asām malām, aku bez vāka vai citas 
līdzīgas sadzīviskas problēmu 
situācijas? Kā sazvanīt pašvaldību, 
kuram dienestam tieši jāzvana? 
Parasti šīs situācijas tā arī paliek 
neatrisinātas, atbildīgie dienesti par 
tām neuzzina laicīgi, jo iedzīvotāji 
nezina, kā rīkoties. Ja jums ir Mobio, 
vairs nav jālauza galva, kam ziņot, 
nav jāmeklē, kā atbildīgo dienestu 
sazvanīt, atliek vien nofotografēt un 
nosūtīt. Turklāt pēc tam var sekot 
līdzi ziņojuma progresam.” 

 
Kā darbojas Mobio? 
Vispirms nepieciešams lejupielādēt 
Mobio aplikāciju Google Play vai App 
store un izvēlēties savu pašvaldību 
no saraksta, kas tiks nepārtraukti 
papildināts. Tad varat aizmirst par to 
līdz brīdim, kad ieraugāt situāciju, 
par kuru būtu vērts ziņot.  Atverot 
aplikāciju, jūs redzēsiet iespēju – 
Jauns ziņojums. Nofotografējiet 
problēmu, izvēlieties ziņojuma veidu 
un nosūtiet. Attēls ar ziņojumu, ko 
nosūtīsiet, nonāks pie dispečera 
pašvaldības struktūrai, kura atbild 
par attiecīgo jomu. Pašvaldībām ir 
izveidots īpašs rīks, kas ļauj viegli 
administrēt ziņojumus, kā arī 
pievienot tiem izpildes statusus, lai 
iesniedzējs var sekot līdzi sava 
ziņojuma progresam. Aplikācijā jūs 
redzēsiet arī citu iedzīvotāju 
ziņojumus, kā arī varēsiet novērtēt 
paveikto. 
Vēlamies informēt, ka cilvēkiem, kuri 
lieto viedtālruņus un planšetdatorus 
lejupielādējot aplikāciju „MOBIO.lv”, 
turpmāk būs iespēja ātri un vienkārši 
ziņot par problēmām gan Rēzeknes 
novadā, gan Ozolaines pagastā – 
par automašīnu nepareizu 
novietošanu, ielu apgaismojuma 
traucējumiem, ielu un ceļu stāvokli, 
sabiedrisko kārtību un apkārtējo vidi, 

kā arī sekot līdzi problēmjautājuma 
atrisināšanai. Aplikācija arī piedāvā 
iespēju iegūt informāciju par 
gaidāmajiem kultūras pasākumiem, 
iedzīvotāju kopsapulcēm un citiem 
svarīgiem notikumiem Ozolaines 
pagastā.  

     Ozolaines pagasta pārvalde 
atgādina, ka no 01.12.2017. stājās 
spēkā jaunie ūdensapgādes un 
kanalizācijas tarifi Bekšu un Ritiņu 
ciematos (apstiprināti 19.10.2017, 
sēdes protokols Nr.25, 16.§ “Par 
ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu 
apstiprināšanu Ozolaines pagastā”)   
-ūdenspiegāde 1.60 EUR/m3, -
kanalizācija 1.12 EUR/m3 .  
     Gadījumā, ja Jūs vēlaties par 
Ozolaines pagasta pārvaldes 
sniegtajiem pakalpojumiem saņemt 
rēķinus elektroniski, lūdzam par to 
informēt pagasta pārvaldi, sūtot ziņu 
uz e-pastu: info@ozolaine.lv, vai, 
zvanot pa tālr.64640171 un paziņot 
savu e-pasta adres, uz kuru turpmāk 
sūtīt rēķinu. Iedzīvotājiem, kuriem ir 
pieejama internetbankai, visus 
maksājumus ir iespēja veikt 
internetā. 
Rekvizīti: 
Ozolaines pagasta pārvalde 
Reģ.Nr. 90000014584 
Banka: A/S Swedbank 
Kods: HABALV22 
Konta Nr. LV12HABA0551001660150 

***** 
     Ozolaines pagasta pārvaldes un 
struktūrvienību darba laiks 
2017.gada decembrī: 
- 25.decembris Ziemassvētki-
brīvdiena; 
- 26.decembris Ziemassvētki-
brīvdiena; 
- 29.12.2017. saīsināta darba diena. 

Darba laiks no plkst. 8.00-14.30. 
- 01.01.2018. Jaungada diena-
brīvdiena! 

    ***** 
     Liepu pamatskolas skolēnu 
Ziemas brīvdienas ir no 2017.gada 
25. decembra līdz 2018. gada 5. 
janvārim. 

     ***** 
     No 2018.gada 1.janvāra stāsies 
spēkā grozījumi Rēzeknes novada  
pašvaldības 17.06.2010. saistošajos 
noteikumos Nr.30 „Par Rēzeknes 
novada kapsētu apsaimniekošanas 
noteikumiem”, kuri paredz obligātu 

atļaujas saņemšanu no pagasta 
pārvaldes, veicot mirušās personas 
apbedīšanu Ozolaines pagasta 
kapsētās. 

     ***** 
     Uz 2017.gada 1.decembri 
Ozolaines pagastā ir deklarēti 245 
bērni vecumā no 0-12.gadiem, kā arī 
239 senjoras (no 62.g.v.) un 162 
seniori (no 62.g.v.),  kuri tiks pie 
Ziemassvētku saldām paciņām.          
     Visvecākais iedzīvotājs Ozolaines 
pagasta ir sieviete—Marija Petrova, 
kurai šogad palika 101.gads un viņa 
dzīvo Laizānos. 

OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES PAZIŅOJUMI 

http://www.kegumanovads.lv/lv/dzivessituacijas/sabiedriba/jaunumi-sabiedriba/2764-aplikacija-mobio-lv
https://play.google.com/store/apps/details?id=lv.codes.a311
https://itunes.apple.com/us/app/mobio-lv/id1272230601?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/mobio-lv/id1272230601?mt=8
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Valsts svētku priekšvakarā  
Rēzeknes novada 
pašvaldības Atzinības 
raksti pasniegti arī 
ozolainiešiem! 
 
     Jau daudzu gadu garumā 
Rēzeknes novadā izveidojusies 
tradīcija Valsts svētku priekšvakarā 
godināt novada cilvēkus, kuru 
profesionalitāte, godprātība, 
radošums un aktivitāte ir balsts 
Latvijas valsts izaugsmei un 
labklājībai. Šogad, sagaidot Latvijas 
Valsts proklamēšanas 99. 
gadadienu, 17. novembrī, Bērzgales 
kultūras namā Rēzeknes novada 
augstākais apbalvojums – Atzinības 
raksts tika pasniegts 45 Rēzeknes 
novada iedzīvotājiem vairākās 
nominācijās: Sabiedriskā aktivitāte; 
Izglītība, zinātne, sports; Darbs 
pašvaldībā; Ekonomika un 
tautsaimniecība; Veselības aprūpe, 
sociālais darbs; Kultūra. Starp 
Atzīnīnbas rakstu saņēmējiem bija 
arī divas personas no Ozolaines 
pagasta, proti: Ozolaines pagasta 
pārvaldes galvenā grāmatvede 
Svetlana Petrova un ķeramiķis 
Staņislavs Viļums. 
     Svetlana Petrova uz 
Ozolaines pagastu atnāca dzīvot un 
strādāt no Baltinavas un kopš 
2006.gada ir pārvaldes  galvenā 
grāmatvede.  Savu darbu veic ar 
augtu atbildības sajūtu, ir pedantiska 
un punktuāla. Svetlanu var raksturot 
kā ļoti labsirdīgu, zinošu, strādīgu, 
atsaucīgu un izpalīdzīgu cilvēku. 
Svetlana vienmēr ir ieinteresēta savu 
zināšanu papildināšanā un 

profesionālo iemaņu attīstīšanā. 
"Brīvajā laikā patīk ceļot un būt kopā 
ar saviem bērniem un mazbērniem". 
Komunikabla, ātri atrod kontaktu ar 
cilvēkiem. Ar kolēģiem saprotas ļoti 
labi, kolektīvā iemantojusi cieņu. 
     Staņisvals Viļums  no 
Strūžāniem uz Ozolaines pagastu 
pārcēlies dzīvot 1996.gadā. Mācījies 
Rēzeknē, kur ieguva mākslas 
keramikas izgatavotāja diplomu. 
1990. kļūst par vienu no Latvijas 
Kultūras Fonda kopas „Pūdnīku 
skūla” dibinātājiem. No dibināšanas 
brīža aktīvi piedalās visās kopas 
„Pūdnīku skūla” aktivitātēs un 
podniecības amata popularizēšanā. 
Staņislavs ir Tautas Lietišķās 
mākslas studijas „Rēzeknes apriņķa 
pūdnīki” dalībnieks. 2000. ieguvis 
Tautas daiļamata meistara 

nosaukumu. No 1990. gada strādā 
reducētās jeb svēpētās keramikas 
tehnoloģijā. Savus darbus veido uz 
kājminamās podnieka ripas. Trauku 
apdedzināšanu veic malkas ceplī, 
darbības procesā neizmanto 
industriālas metodes un 
tehnoloģijas. Māla darbu veidošana 
ir 100% roku darbs, tādēļ katru 
darbu var uzskatīt par unikālu un 
neatkārtojamu. Savus darbus 
eksponējis izstādēs Latvijā, Igaunijā, 
Lietuvā, Norvēģijā, Polijā, Krievijā, 
Baltkrievijā, Vācijā, Čehijā. Meistara 
veidotie māla darbi ir sastopami 
privātkolekcijās Eiropā, Amerikā, 
Āzijā un Austrālijā. 

    2017. gada 30. novembrī Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā tika pasniegta 
kultūras zīme „Latviskais 
mantojums” 16 lauku tūrisma 
uzņēmējiem, kā pateicība par līdz 
šim paveikto kultūras mantojuma 
daudzināšanā. Kultūras zīmi saņēma 
arī keramikas darbnīca 
“Cukrasāta” (Staņislavs Viļums un 
Anna Viola Bīriņa) Rēzeknes novada 
Ozolaines pagastā. 
     Kultūras zīmi „Latviskais 
mantojums” par latviskā kultūras 
mantojuma saglabāšanu un 

demonstrēšanu tūrismā uzņēmējiem 
pasniedza Latvijas Republikas 
kultūras ministre Dace Melbārde un 
Latvijas Pašvaldību savienības 
priekšsēža vietnieks Gints Kukainis. 
Kultūras zīme “Latviskais 
mantojums” tiek pasniegta Latvijas 
tūrisma uzņēmējiem, kuri saglabā un 
daudzina latvisko kultūras 
mantojumu, rādot to apmeklētājiem. 
Zīme izveidota un tiek pasniegta 
kopš 2013. gada pēc „Lauku 
ceļotāja” iniciatīvas, lai godinātu un 
rādītu latviskās kultūras un sadzīves 
mantojumu, kas dzīvo mūsdienās. 

Pēc šīs zīmes varat pazīt vietas, kur 
saimnieki apmeklētājiem ir gatavi 
rādīt un stāstīt, cienāt ar latviskiem 
ēdieniem, mācīt amatus un prasmes, 
svinēt latviskos svētkus. 

Keramikas darbnīcai 
“CUKRASĀTA” 

piešķirta kultūras 
zīme  



4 

 

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

          IZGLĪTĪBAS ZIŅAS 4          DECEMBRIS 12 [44] 2017               

Liepu pamatskolas 
dziedātāji Dricānos! 
  
    Novembris ir Latvijas mēnesis, 
kurā notiek ļoti daudz valsts 
dzimšanas dienai veltītu pasākumu.  
Latvijas Republikas 99. dzimšanas 
dienas priekšvakarā Dricānu Tautas 
namā tika rīkoti nu jau sestie 
sadziedāšanās un sadraudzības 
svētki „Mana dziesma Latvijai”, 
kuros piedalījās kori, ansambļi, pop- 
grupas gan no Rēzeknes novada, 
gan no blakus novadiem. Šajos 
sadziedāšanās svētkos jau trešo reizi 
piedalījās arī Liepu pamatskolas pop- 
grupa „Mākonītis”, kurā dzied 1.-4. 
klašu skolēni. Jāatzīst, ka šos 
svētkus bērni gaida jau no 
septembra, jo pēc lielkoncerta 
vienmēr organizatori rīko bērnu 
diskotēku, kur var izdejoties no 
sirds, nogaršot gan pasākuma 
organizatoru, gan vecāku sarūpētos  
našķus.  
     Mūsu bērni sniedza jauku 
priekšnesumu, dziedot Daces 
Robules dziesmu „Saule, saulīte”.  
Pasākumā piedalījās arī Dricānu 
draudzes prāvests Māris Laureckis, 
kurš sirsnīgi un ļoti skanīgi dziedāja 
līdzi koriem skaistās un zināmās 

dziesmas par Latviju. Svētku 
noslēgumā viņš uzrunāja bērnus, 
novēlot tiem būt patiesiem savas 
valsts pilsoņiem, kā arī sniedza savu 
priestera svētību. 
     Jau tumsai „metoties”, kamēr 
gaidījām savu autobusu, vēl 
paspējām izšūpoties augstajās 
Dricānu šūpolēs. Bērni bija sajūsmā 
par šādu iespēju un tādu pasākuma 
noslēgumu. Ar jautājumiem, vai 

nākamajā gadā atkal brauksim, mēs 
„ripojām” mājup. 
     Paldies pagasta pārvaldei par 
piešķirto transportu un šoferītim 
llmāram, paldies vecākiem par bērnu 
sapošanu pasākumam un 
sagaidīšanu pieturvietās.       
 

Popgrupas „Mākonītis” vadītāja  
skolotāja Ināra Blinova 

     Kad krusa „ledainu mēteli plivina” 
pāri mājām un parka kokos iekaucas 
dzestrais ziemeļvējš, kalendārs 
vēsta, ka klāt novembris – gada 
tumšākais mēnesis. Tas ir arī 
patriotisma mēnesis, jo 18. 
novembrī svinam Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienu. Mūsu 
Tēvzeme, kura tik daudz pārdzīvojusi 
vēstures līkločos, šogad svinēja savu 
99. gadadienu. 
     Arī mūsu – Liepu pamatskolā – 
svētku priekšvakarā sveicām Latviju 
skaistajos svētkos ar 
tautasdziesmām, dejām, tradīcijām. 
Sirsnīgas dzejas vārsmas par 
Dzimtenes skaistumu runāja skolas 
audzēkņi. Skolēni apliecināja sevi kā 
savas zemes vērtību glabātājus, jo 
viņi mīl savas senču dziedātās 
dziesmas, rotaļas un piederību. 
Folkloras kopa „Liepiņa” un 
popgrupas „Mākonītis” izdziedāja 
skaistās dziesmas Latvijai. Ar sirdi 
aizkustinošu priekšnesumu uzstājās 
Dainis Žukovs, izpildot dziesmu 
latgaliešu valodā. Savu mīlestību 
pret Latviju skolēni apliecināja arī 
dejās. Koncerta gaitā izskanēja 
aicinājums un apņemšanās: lai 
kādus līkločus mēs dzīvē veiktu, lai 
kādus ceļus mērotu, neviens nespēs 
izraut mūsu saknes – vietu, no kuras 
esam cēlušies, zemi, no kuras esam 
smēlušies īpašu enerģiju, spēku un 
tradīcijas, kuras kā dārgas rotas 
mantotas  no paaudzes paaudzē! 

Skaists un patiess vēlējums 
izskanēja Latvijai, izpildot 
kopdziesmu „Daudz laimes, Latvija!’’ 
Visi zālē esošie māja ar 
pašgatavotiem karodziņiem, novēlot 
Saules mūžu Latvijai!  
 
 

Latvijas valsts pasludināšana 1918. 
gada 18. novembrī ir konstitucionāls 
tiesību akts, ar kuru Tautas 
padomes priekšsēdētāja 
vietnieks Gustavs Zemgals paziņoja, ka 
suverēnā valsts vara Latvijā ir pārgājusi 

Tautas padomes rokās. Pirmais Latvijas 
Ministru Prezidents Kārlis 
Ulmanis paziņoja par Pagaidu 
valdības nodomiem un uzdevumiem.18. 
novembra vakarā Tautas Padomes un 
Pagaidu valdības vārdā Kārlis Ulmanis 
un Gustavs Zemgals griezās pie Latvijas 
pilsoņiem ar uzsaukumu, kurā Tautas 
Padome pasludina, ka Latvija ir 
patstāvīga, neatkarīga, demokrātiski-
republiska valsts, kuras Satversmi 
tuvākajā nākotnē noteiks Satversmes 
sapulce un, ka Tautas Padome kā 
augstāko izpildu varu Latvijā ir 
nodibinājusi Latvijas Pagaidu valdību. 

Valsts svētku pasākums  
Liepu pamatskolā! 

Inese Kokoreviča,  
Liepu pamatskolas skolotāja 

/Wikipedia/ 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Tautas_padome
https://lv.wikipedia.org/wiki/Tautas_padome
https://lv.wikipedia.org/wiki/Gustavs_Zemgals
https://lv.wikipedia.org/wiki/K%C4%81rlis_Ulmanis
https://lv.wikipedia.org/wiki/K%C4%81rlis_Ulmanis
https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_Pagaidu_vald%C4%ABba
https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_Pagaidu_vald%C4%ABba
https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_Republikas_Satversmes_sapulce
https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_Republikas_Satversmes_sapulce
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Notika PII „Jāņtārpiņš”  
padomes sēde! 
 
     22. novembrī  Ozolaines 
pirmsskolas izglītības iestādē 
”Jāņtārpiņš”  notika iestādes 
padomes sēde. Iestādes padomes 
sēdē piedalījās arī  Rēzeknes novada 
domes priekšsēdētāja vietniece, 
deputāte Elvīra Pizāne. Vadītāja 
Valentīna Mališeva informēja par 
iepriekšējā mācību gada  izdarītajiem 
darbiem, par lietām, kuras jāpaveic 
jaunajā budžeta gadā. Kopīgi tika 
apspriestas prioritātes 2018.gadā 
veicamajiem uzdevumiem. 
Bērnudārza saimnieciskajā jomā tās 
būs drošības pasākumu 
pastiprināšana. Tāpat vadītāja 
informēja vecākus par gaidāmajām 
pārmaiņām jaunajā mācību gada, 
sakarā ar valstī uzsākto izglītības 
sistēmas reformu. Kopīgi ar 
vecākiem tika nolemts rīkot vecāku 
dienas vai radošās darbnīcas. Un, 
sekojot nolemtajam, jau decembra 
sākumā aicināsim vecākus talkā 
gatavot telpu rotājumus 
Ziemassvētku  nedēļai.  

PII „Jāņtārpiņš” vadītāja  
Valentīna Mališeva  

Mob. tālr. 28635261  

Aizritēja patriotiskie 
svētki! 
Kā visa valsts,  arī  vismazākie 
Ozolaines pagasta  iedzīvotāji 
novembra sākumu aizvadīja 
patriotiskā gaisotnē. Jau oktobra 
nogalē grupiņas „Taurenīši„ bērni, 
kopā ar skolotāju Viju Terentjevu, 
izveidoja ziedu paklāju Latvijas 

kontūras formā. Turpinot iesākto, 
bērni darināja dažādus rokdarbus, 
izmantojot Latvijas simboliku un 
karoga krāsas, gatavoja karodziņus 
un mācījās Latvijas valsts himnu, 
dzejolīšus un dziesmiņas par mūsu 
dzimteni. Patriotiskā nedēļa 
noslēdzās ar Latvijas dzimšanas 
dienas svinībām un torti. 

Liepu pamatskola aicina 
topošos pirmklasniekus! 
 
     Liepu pamatskola (s.Laizāni, 
Ozolaines pagasts, Rēzeknes 
novads) 2017.gada 14.decembrī 
plkst. 12.30 aicina topošos 
pirmklasniekus uz tradicionālo 
iepazīšanās ar skolu pasākumu 
„Sveika, skola!” 
    Jūs gaida interesanti 
piedzīvojumi, patīkami pārsteigumi, 
kā arī ekskursija pa skolu un tās 
kabinetiem.  
     Aicinām nākt visus, kuri vēlas 
vairāk iepazīties ar Liepu 
pamatskolu, mācību procesu, 
skolotājiem utt.  
     Gadījumā, ja būs nepieciešams 
transports, lai tiktu uz pasākumu, 
lūdzam zvanīt pa tālruni 26086297.  

 
Gaļina Bogdanova 
Liepu pamatskolas  

struktūrvienības vadītāja 

01.12.-08.12.2017. Literatūras 
izstāde, veltīta rakstniekam  
Andrejam Upītim-140. 
08.12.-14.12.2017. Literatūras 
izstāde, veltīta dzejniekam Viktoram 
Avotiņam-70. 
11.12.-18.12.2017. Iespieddarbu 
izstāde,,Laipni lūdzam uz tasi tējas”, 
veltīta Starptautiskajai tējas dienai. 
13.12.-19.12.2017.Grāmatu izstāde 
„Radošas idejas Ziemassvētkiem”. 
13.12.-27.12.2017. Zīmējumu 
konkurss ,,Kad Ziemassvētku 
zvaigzne mirdz”. 
14.12.- 20.12.2017. Literatūras 
izstāde, veltīta rakstniecei Zentai 

Mauriņai-120. 
18.12.-27.12.2017. Literatūras 
izstāde, veltīta vācu rakstniekam 
Heinriham Bellam-100”. 
24.04.- 28.04.2017. Literatūras 
izstāde, veltīta rakstniekam Zeiboltu 
Jēkabam-150. 
28.12.2017., plkst.11:30 gada 
noslēguma pasākums „Lasīšanas 
līderis 2017” , labāko lasītāju 
godināšana un apbalvošana. 

 
Antoņina Dzene 

Ozolaines bibliotēkas vadītāja 
antonina.dzene@inbox.lv 

 

Darba plāns 2017.gada decembrim 

mailto:antonina.dzene@inbox.lv
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Ozolaines pagastā skanēja 
dziesmas Latvijai! 
 
     Kā jau katru gadu, arī šogad 
aicinājām Ozolaines pagasta 
iedzīvotājus un ciemiņus sanākt kopā 
un svinēt Latvijas valsts dzimšanas 
dienu, vienojoties skaistās dziesmās, 
sirsnīgos vārdos un to cilvēku 
godināšanā, kuri ir devuši savu 
ieguldījumu Ozolaines pagasta 
attīstībā, popularizēšanā, 
atpazīstamībā, jaunās paaudzes 
izglītošanā u.c. 

     Šī gada svinības Ozolaines 
Tautas namā sākās ar Rēzeknes 
novada vokālās studijas “Skonai” 
koncertu. Jaunieši, kopā ar studijas 
vadītāju Guntru Kuzminu-Juknu, 
priecēja klātesošos ar pārdomām un, 
protams, ar dziesmām par Latviju- 
par zemi, kur mēs visi dzīvojam un 
ko mīlam… vienlaikus parādot, cik 
talantīgi cilvēki dzīvo šeit pat mūsu 
Rēzeknes novadā, un liekot saprast, 
ka Latvijā, Latgalē un Rēzeknes 
novadā ir daudz cilvēku, lietu un 
vietu, ar ko mēs varam lepoties… 
     Pasākuma otrā daļa tika atklāta 
ar kādas Limbažu sākumskolas 
6.klases skolnieces Lindas Helēnas 
Griškoites iedvesmojošiem vārdiem, 
kuru virsraksts bija “Mana, kā Valsts 
prezidenta uzruna Latvijas 
dzimšanas dienā”. Mēdz teikt, ka 
bērni ir mūsu nākotnē, tāpēc 
pasākuma atklāšanai tika izvēlēti 
tieši bērna rakstītie vārdi, kas, 
neapšaubāmi, pauda spēcīgu nostāju 
par to, ka katra Latvijā dzīvojošā 
cilvēka paveiktais labais darbs ir kā 
dzijas pavediens lielajā Latvijas 
kamolā, kas Latviju dara skaistāku, 
sakoptāku, labāku un vērtīgāku 
mums visiem un katram atsevišķi… 
Meitene arī atzīmēja, ka 
18.novembris ir pārdomu diena par 
to, kā mēs dzīvojam, ko mēs varētu 

darīt paši savā labā, savas valsts 
labā, Latvijas tēla spodrināšanā…
Mazā Linda Helēna aicina priecāties 
par Latvijas sportistu, mūziķu, 
zinātnieku panākumiem un 
sasniegumiem, mudina mācīties 
cienīt gan bērnus, gan vecākus un 
ikvienu valsts iedzīvotāju un, 
visbeidzot, aicina lepoties ar savu 
valsti, godināt savu valodu, savu 
valsti- Latviju! Bet iedvesmojošās 
runas noslēgumā zāle vienojās 
Latvijas Republikas himnā.  
     Pasākuma ietvaros tika atklāta 

fotoizstāde “Ozolaines pagasts 
rudens mozaīkā”, kas tapa no 
kadriem, iemūžinātiem Rēzeknes 
novada fotoplenēra “Rudens 
mozaīka” ietvaros. Ozolaines pagasta 
iedzīvotāju acīm pavērās meistaru 
“rokās” tapušas fotogrāfijas ar 
skaistiem Ozolaines dabasskatiem, 
ainām iz ļaužu sadzīves, kultūras, 
darba gaitām, ar dzīvniekiem, ar 
pašu Ozolaines pagasta iedzīvotāju 
sejām.   

     Kā ierasts, valsts svētku 
pasākuma ietvaros tiek sumināti 
Ozolaines pagasta pārvaldes, skolas 
un pirmsskolas izglītības iestādes 
darbinieki, kuri Ozolaines pagastā 
nostrādājuši jubilejas gadu skaitu (5, 
10, 15 utt.). Šogad suminājām Pēteri 
Šadurski, Nelliju Kotebo, Annu 

Kuzņecovu (5 gadi), Dianu 
Čistjakovu, Juri Runču (10 gadi), 
Sandru Kašu (15 gadi), Antoņinu 
Čistjakovu (20 gadi), Ludmilu 
Blinovu (25 gadi), Veru Vasiļkovu 
(30 gadi), kā arī Antoņinu Dzeni, 
kura Ozolaines pagasta pārvaldē 
strādā jau vairāk kā 40 gadus.  
     Tradicionāli, valsts svētku 
pasākuma ietvaros Starptautiskais 
Mihaila Naricas fonds sumināja 3 
Ozolaines pagasta ģimenes par 
nopelniem bērnu audzināšanā un 
ģimenes tradīciju stiprināšanā. 
Šogad pateicības un fonda sarūpētas 
dāvanas saņēma Marinas Andrejevas 
ģimene no Gaiduļiem, Liānas un 
Deonisija Jefremovu ģimene no 
Bekšiem, kā arī Nadeždas un 
Mečislava Gžibovsku ģimene no 
Andronovas.  
     Ozolaines Tautas nama vārdā 
pateicību par nesavtīgu darbu, 
atsaucību, entuziasmu, lielu 
ieguldījumu un palīdzību 1. Rēzeknes 
novada senioru klubu salidojuma 
organizēšanā saņēma senioru kluba 
“Uguntiņa” dalībniece Gaļina 
Filipova. Savukārt Kampišķu lūgšanu 
draudzes vārdā “paldies vārdi” par 
ieguldījumu Kampišķu lūgšanu nama 
labiekārtošanā tika teikti Rēzeknes 
novada domes deputātiem Aivaram 
Buharinam, Zigfrīdam Lukaševičam, 
kā arī Ozolaines pagasta pārvaldes 
saimniecības pārzinim Jurim 
Runčam.  
      Pasākuma svinīgo daļu vēl 
īpašāku padarīja sirsnīgie 
apsveikuma vārdi un skaistas, 
iedvesmojošas dziesmas brīnišķīgās 
balss īpašnieces Ingrīdas Balodes-
Augstkalnes izpildījumā. Bet 
pasākuma noslēgumā visi klātesošie 
tika aicināti cienāties ar gabaliņu no 
lielās svētku tortes. Bet svinību 
noslēguma daļā klātesošos priecēja 
grupa “Kalvadoss”, vēlreiz apliecinot, 
cik plašs un skaists ir latviešu 
mūzikas repertuārs.  
     Ar īpašu sirsnīgu atmosfēru tika 
aizvadītas Latvijas 99.gadadienas 
svētku svinības un oficiāli iesākts 
Latvijas jubilejas simtais gads, kam 
visa Latvija un arī Ozolaines pagasts 
gatavosies īpaši visa turpmākā gada 
garumā. Iedzīvotāji tiks aicināti 
iesaistīties dažādās kampaņās, 
akcijās, aktivitātēs, darbnīcās, bet to 
kulmināciju piedzīvosim Ozolaines 
Tautas namā 2018.gada 
17.novembrī, kad visi kopā īpašā 
svinīgā un sirsnīgā atmosfērā 
sagaidīsim 18.novembri jeb valsts 
100.jubileju! Aicinām pagasta 
iedzīvotājus būt aktīviem un 
piedalīties valsts 100gadei veltītajās 
aktivitātēs!  

Santa Ostaša 
Ozolaines Tautas nama vadītāja  
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     2017.gada 13.oktobrī, jeb, kā 
ironizējot jokojāmies, tieši melnajā 
piektdienā Ozolaines Tautas namā 
notika 1.Rēzeknes novada senioru 
klubu salidojums. Rudens ir ražas un 
dabas nesto bagātību laiks, tāpēc 
svinību telpas rotājām ar graudzāļu 
vārpām, ozolainiešu audzētiem 
ķirbjiem, ziediem no Ozolaines 
pagasta senioru kluba “Uguntiņa” 
dalībnieču dārziem un citām dabas 
veltēm. Norunātajam svinību laikam 
tuvojoties, namamātes, senioru 
kluba “Uguntiņa” dāmas, pulcējās 
vestibilā, lai sagaidītu cienījamos 
viesus ar cienastu, kā jau Latgalē 
pieņemts. 
     Pamazām, pamazām sabrauca 
viesi no tālākiem un tuvākiem 
Rēzeknes novada pagastiem- paši 
pirmie ieradās Ratnieku senioru 
klubs “Labākie gadi”, kam sekoja arī 
pārējie kolektīvi- Nagļu Tautas nama 
senioru klubs “Tik un tā”, Maltas 
Tautas nama senioru klubs 
“Dvēseles atslēga” un Maltas senioru 
ansamblis “Varaveiksna”, Lūznavas 
senioru klubs, Feimaņu senioru 
biedrība, Verēmu senioru klubs 
“Sidrablapa”, kā arī ciemiņi no 
Rēzeknes senioru dienas centra- 
Intelektuālās attīstības un atmiņas 
trenēšanas pulciņš un Ozolaines 
pagasta iedzīvotāji. Tad nu 
sabraukušie viesi tika cienāti ar 
“Uguntiņas” dāmu īpaši šim 
pasākumam gatavoto svētku dziru, 
kas tika papildināta ar kārtīgu 
uzkodu lauku gaumē. 
Bet, kad zāle bija pilna, atklājām 
vakaru ar svētku koncertu, 
prezentējot Ozolaines pagastu, kurā 
daudzi no klātesošajiem viesojās 
pirmo reizi. Koncertā ar latgalisko 
temperamentu uzstājās folklora 
kopas “Zeiļa”, ienesot savā 
priekšnesumā gan sirsnīgas un 
smeldzīgas notis, gan jautras un 

dzīvespriecīgas! 
Klātesošos priecēja arī PII 
“Jāņtārpiņš” bērni, kuri slavenās 
Raimonda Paula dziesmas 
“Vecmāmiņ, labā, dosimies dabā!” 
pavadījumā izpildīja vectētiņu un 
vecmāmiņu deju, kas bija 
sagatavota īpaši šim pasākumam. 
Ozolaines Tautas nama sieviešu 
ansamblis “Nadežda” klausītājus 
priecēja gan ar aizkustinošām 
dziesmām krievu valodā, gan ar 
amizantu humoristisku skeču “Trīs 
draudzenes pirtī”, atgādinot par šī 
gada spilgtāko Ozolaines pagastā 
notikušo pasākumu- Pirmo pirts 
festivālu Latgalē “Ozolpēriens”. Savu 
sveicienu sabraukušajiem ciemiņiem, 
protams, bija sagatavojušas arī 
pašas namamātes- Ozolaines senioru 
klubs- savu pirmo uznācienu dāmas 
īstenoja kā modesskati, atceroties 
savu jaunības laiku modi, bet otrajā- 
izpildīja humoristisku deju par 
vecmāmiņām, kuras aizgājušas uz 
ballīti.  
     Vakara turpinājumā devām vārdu 
sanākušajiem viesiem. Par godu 
visiem svētku dalībniekiem izskanēja 
gan skaistas un sirsnīgas dzejas 
rindas, gan skanīgas dziesmas 
dažādās valodās, gan teatrāli 
priekšnesumi. Tā kā senioru pulkā ir 
ļoti daudz talantīgu rokdarbnieču, 
vairāki kolektīvi bija līdzi paņēmuši 
savus darinātos meistardarbus, ko 
izstādes veidā vēlējās atrādīt citiem 
vai arī uzdāvināt. Abi Maltas senioru 
kolektīvi bija sagatavojuši pa mazai, 
ar rokām darinātai dāvaniņai katram 
no pārējiem kolektīviem, atstājot par 
atmiņu daļiņu no sevis. Skaistie roku 
darinājumi, sagatavotie 
priekšnesumi, sirsnība un emocijas- 
tas viss palīdzēja šim pasākumam 
radīt īpašu atmosfēru. Tāpat 
pasākuma laikā tika noskaidrots, ka 
šis salidojums ir pirmais, bet tam 

noteikti būs turpinājums un katru 
gadu šim turpinājumam jānotiek citā 
vietā- tā nu viesi uzzināja, ka 
2.Rēzeknes novada senioru klubu 
salidojums notiks Maltā! 
Kad visi bija stādījušies priekšā un 
teikuši savu vārdu, aicinājām viesus 
cienāties ar mūsu pašu gatavoto 
ābolu pīrāgu un pašu rokām vārītu 
zapti. Bet zaptīte “nāca” ar 
uzdevumu… Laikā, kad notika 
sagatavošanās darbi pasākumam, 
tika vārīta arī zapte, un neviens, 
kurš garšoja šo brīnumu, nevarēja 
pateikt, no kā tad tā pagatavota. 
Tāpēc viens no uzdevumiem, ar ko 
viesiem bija jātiek galā pasākuma 
laikā, bija jāuzmin, no kā tad šī 
zaptīte pagatavota, kas nebūt nebija 
viegls uzdevums. Pienāca īstais 
brīdis arī skaistai mūzikai un dejām. 
1.Rēzeknes novada senioru klubu 
salidojumu vēl skanīgāku un 
krāšņāku palīdzēja padarīt balle ar 
kolektīvu “Brāļi Puncuļi”. Dejām 
raisoties, pasākuma namamātes 
viesus stingri piekodināja, ka agrāk 
par pusnakti laidīs mājās tikai par 
“bargu kukuli”, bet tam kolektīvam, 
kurš “atstās kuģi” pēdējais, būs 
īpaša balva- vesels trauks, ar īpaši 
šim pasākumam pagatavoto “svētku 
dziru”. Un vakara noslēgumā pie 
galvenās balvas tika visizturīgākais 
kolektīvs- Nagļu Tautas nama 
senioru klubs “Tik un tā”.  
Pateicamies visiem pagastiem, kas 
atsaucās un ieradās ciemos pie 
mums Ozolainē, aizsākot jaunu un 
skaistu tradīciju, kas, cerams, 
turpināsies vēl daudzus gadus, 
vismaz tik ilgi, kamēr būs apceļoti 
visi Rēzeknes novada pagasti! 
Ozolaines Tautas nama un senioru 
kluba “Uguntiņa” vārdā sakām 
paldies ikvienam kolektīvam par 
laiku, ko veltījāt, lai satiktu vienam 
otru un iepazītos, par garšīgajiem un 
skaistajiem ciemakukuļiem, par 
skaistiem priekšnesumiem, par 
sirsnību un dvēseles siltumu, kādu 
saņēmām no Jums! Novēlām visiem 
labu veselību un uz tikšanos 
nākamgad! 

 
Santa Ostaša, 

Ozolaines Tautas nama vadītāja 
25127340 

santa.ostasa@ozolaine.lv 

Ozolaines Tautas namā notika  
1. Rēzeknes novada senioru klubu salidojums 
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IESPĒJA  
BEZ MAKSAS  
PĀRBAUDĪT SAVU 
GREMOŠANAS SISTĒMU 
 
     Pētījums Rēzeknē norisinās jau 
kopš šī gada pavasara, tā iniciators 
un zinātniskais vadītājs ir LU 
Klīniskās un profilaktiskās medicīnas 
institūta direktors un vadošais 
pētnieks, profesors, 
gastroenterologs Mārcis Leja. 
     Uz pētījumu centru tiek aicināti 
praktiski veseli cilvēki, kuriem nav 
nekādu sūdzību par kuņģa vai zarnu 
trakta darbību, vecumā no 40 līdz 64 
gadiem. Aicinām iedzīvotājus 
būt atsaucīgiem un gadījumā, ja tiek 
saņemts zvans no pētījumu centra 
reģistratores, neatteikt un ierasties 
uz izmeklējumiem. Cilvēki pētījumu 
centrā var vērsties arī paši. Pētījums 
notiek sadarbībā ar ģimenes 
ārstiem. 
     Uz pētījumu centru cilvēkam 
jāierodas tukšā dūšā, procedūra ilgst 
apmēram stundu. Vispirms 
reģistratore izstāsta dalībniekam par 
pētījumu, tiek veikta anketēšanu, lai 
uzzinātu par dalībnieku dzīvesveidu, 
saslimšanām un ēšanas 
paradumiem, tiek veikti dažādi 
mērījumi un paņemtas analīzes. 
     Līdz šim pētījums ir veikts Cēsīs, 
Alūksnē, Ludzā, Dobelē, Saldū un 

Tukumā. Šobrīd pētījuma centri 
darbojas Rēzeknē un Madonā. 
Rēzeknē pētījumu tiek plānots veikt 
līdz nākamā gada janvārim. 
     Pētījumā Rēzeknē var 
piedalīties Zemnieku ielā 16a 
(2. stāvs, vecās slimnīcas 
telpās). Pieraksts pa tālruni 
26151499. Pētījumu centra 
darba laiks darba dienās no 
7.00 līdz 13.00. 
     Latvijā gremošanas slimību 
profilakses pētījumu GISTAR ir kļuvis 
iespējams realizēt Latvijas 
Universitātes pētniekiem 
sadarbojoties ar daudzām 
starptautiskām organizācijām, t.sk. 
Vesela Kuņģa iniciatīvu un 
Starptautisko Vēža pētniecības 
aģentūru (IARC), tam atbalstu 
paudusi arī Latvijas Veselības 
ministrija.  

  
Inese Veckagane,  

Latvijas Universitātes  
Klīniskās un profilaktiskās medicīnas 

institūta  
GISTAR pētījuma administratore 

 

GISTAR – Latvijas Universitātes un 

starptautisku ekspertu atbalstīta 

iniciatīva pētīt gremošanas trakta 

audzēju skrīninga iespējas, to 

agrīnu diagnostiku un procesa 

efektivitāti.   

No pacienta iemaksas ir 
atbrīvotas šādas 
iedzīvotāju kategorijas: 
 bērni vecumā līdz 18 gadiem; 

 grūtnieces un sievietes 
pēcdzemdību periodā līdz 42 
dienām (ja tiek saņemti veselības 
aprūpes pakalpojumi, kas saistīti 
ar grūtniecības un pēcdzemdību 
novērošanu un grūtniecības 
norisi); 

 politiski represētās personas, 
Nacionālās pretošanās kustības 
dalībnieki un Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas 
rezultātā cietušās personas, kā 
arī tās seku likvidācijā cietušās 
personas; 

 I grupas invalīdi; 

 tuberkulozes slimnieki un 
pacienti, kuriem veic 
izmeklējumus tuberkulozes 
noteikšanai; 

 psihiski slimas personas, saņemot 
psihiatrisko ārstēšanu; 

 pacienti, saņemot hroniskās 
hemodialīzes, hemodiafiltrācijas 
un peritoneālās dialīzes 
procedūras visā ārstniecības 
procesa laikā; 

 personas, kuras saņem veselības 

aprūpes pakalpojumus Ministru 
kabineta Noteikumu Nr.1529 6. 
pielikumā minēto infekcijas 
slimību gadījumos; 

 pacienti, saņemot ilgstošu plaušu 
mākslīgo ventilāciju mājas 
apstākļos; 

 orgānu donori; 

 personas, kuras saņem veselības 
aprūpi mājās vai paliatīvo 
veselības aprūpi stacionārajās 
ārstniecības iestādēs paliatīvās 
aprūpes pakalpojumu 
programmā, kā arī paliatīvo 
veselības aprūpi, ko sniedz 
ģimenes ārsts mājas vizītes laikā; 

 trūcīgās personas, kas par tādām 
atzītas saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem par kārtību, kādā ģimene 
vai atsevišķi dzīvojoša persona 
atzīstama par trūcīgu; 

 Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienesta darbinieki; 

 personas, kurām neatliekamo 
medicīnisko palīdzību sniedz 
neatliekamās medicīniskās 
palīdzības (ātrās palīdzības) 
brigādes; 

 personas, kuras saņem 
pakalpojumus ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijās, kas 

reģistrētas Sociālo pakalpojumu 
sniedzēju reģistrā, ārstniecības 
iestādē uzrādot dokumentu, kas 
apliecina minēto faktu; 

 visi iedzīvotāji, kuriem veic 
profilaktiskās apskates un 
izmeklējumus (bērnu 
profilaktiskā veselības aprūpe, 
vēža profilakse) normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā; 

 visi iedzīvotāji, kuriem veic 
vakcināciju vakcinācijas 
kalendāra ietvaros, stinguma 
krampju neatliekamo profilaksi, 
pēcekspozīcijas imunizāciju pret 
trakumsērgu, kā arī vakcināciju 
pret gripu atbilstoši noteikumiem 
par ambulatorajai ārstēšanai 
paredzēto zāļu un medicīnisko 
ierīču iegādes izdevumu 
kompensācijas kārtību; 

 patvēruma meklētāji; 

 ja viena kalendārā gada laikā 
veiktās pacientu iemaksas 
sasniegušas 569,15 EUR un 
pacients, uzrādot maksājumus 
apliecinošus dokumentus, ir 
saņēmis atbrīvojumu kādā 
no Nacionālā veselības dienesta 
teritoriālajām nodaļām. 

 
Avots: www.vmnvd.gov.lv 

Ģimenes ārta  
Mihaila Boroduļina 
paziņojums 
Ozolaines pagasta 
pacientiem 
 
     Ģimenes ārsts Mihails Boroduļins 
informē, ka ar 01.01.2018 pārtrauc 
otrās prakses darbību Bekšos, 
Ozolaines pagastā, Rēzeknes 
novadā.  
     Turpmāk medicīniskās palīdzības 
sniegšana Ozolaines pagasta 
iedzīvotājiem tiks nodrošināta 
pamatprakses vietā: Rēzeknē, 
Kosmonautu ielā 12/2-46. 
      M.Boroduļins paziņo, ka 
pacianetu nokļūšana pie viņa 
neradīs lielas problēmas, jo ir 
nodrošināta laba sabiedriskā 
transporta sistēma. 
 
Ārsta pieņemšanas laiks: 
Pirmdiena: 8.00-12.00 
Otrdiena: 14.00-18.00 
Trešdiena: 8.00-12.00 
Ceturtdiena: 8.00-12.00 
Piektdiena: 8.00-12.00 
 
Kontakttālrunis: 64631541  
mobilais tālr. 29410870 
 

 
Mihails Boroduļins 

Ģimenes ārsts 

http://www.vmnvd.gov.lv/lv/1076-normativie-akti
http://www.vmnvd.gov.lv/lv/1076-normativie-akti
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                                    DAŽĀDI 9     DECEMBRIS 12 [44] 2017               

Labdarības akcija! 
 
     Tuvojas Ziemassvētku laiks, kad 
notiek dažādas labdarības akcijas … 
kad mēs visi kļūstam gaišāki, 
atvērtāki, vēlamies palīdzēt citiem un 
izdarīt ko labu…  
     Šogad vēlamies sarīkot 
labdarības maratonu arī pie mums, 
Ozolaines pagastā! Aicinām ikvienu 
Ozolaines pagasta iedzīvotāju, 
kuram mājās ir pašam vairs 

nevajadzīgas drēbes, apavi un 
rotaļlietas, ziedot tos cilvēkiem, kam 
tas viss būs ļoti vajadzīgas! 
Nevajadzīgās lietas aicinām nest un 
atstāt Ozolaines pagasta pārvaldē un 
Ozolaines Tautas namā līdz 
13.decembrim. Bet 14.-15.decembrī 
laikā no 9:00-16:00 ikviens, kam 
mājās noderētu kāds lieks apģērba 
gabals, rotaļlietas bērniem, varēs 
doties un atrast sev ko 
nepieciešamu.  

Sakopsim savas mājas, atbrīvosimies 
no liekām mantām, lai svētkus 
sagaidītu sakoptā vidē, vienlaikus 
palīdzot tiem, kam tas ir ļoti 
nepieciešams!  

AEROBIKAS nodarbības  
Ozolaines Tautas namā 

     Rēzeknes novada pašvaldības 
īstenotā projekta "Dzīvo veselīgi 
Rēzeknes novadā!" ietvaros, Ozo
laines Tautas namā notiks AEROBI
KAS nodarbības. Laipni aicināti visi 
sportot gribētāji! Nodarbības ir bez
maksas! 
Nodarbību grafiks:  

7.decembrī- plkst. 17:00-19:00 
14.decembrī- plkst. 17:00-19:00 

Apgūsti BOULES (Petanque) 
spēli Ozolaines Tautas namā 

     Rēzeknes novada pašvaldības 
īstenotā projekta "Dzīvo veselīgi 
Rēzeknes novadā!" ietvaros visiem 
interesentiem tiek dota iespēja bez
maksas apgūt jaunu, interesantu, 
aizraujošu spēli- Bouli jeb Petanque.  
Nodarbību grafiks: 

11.decembrī- plkst. 17:00-19:00 
18.decembrī- plkst. 17:00-19:00 

 

Aicinām nākt NŪJOT!  
     Rēzeknes novada pašvaldības 
īstenotā projekta "Dzīvo veselīgi 
Rēzeknes novadā!" ietvaros visi in
teresenti tiek aicināti piedalīties bez
maksas nūjošanas nodarbībās. 
(Instruktore Aina Brokāne 
T.29441306) 
Nodarbību grafiks: 

3.decembrī- plkst. 14:00-16:00 
10.decembrī- plkst. 14:00-16:00 
17.decembrī- plkst. 14:00-15:00 

Ozolaines Tautas nama 
dizaina projekts iegūst 
2.vietu Latvijā 
 
     Kā iepriekš vēstījām, šogad 
Ozolaines Tautas nams kļuva par 
vienu no Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmijas (RTA) pēdējā kursa 
studentu diplomdarba projektu 
izstrādes vietām. Pagājušā gada 
rudenī Ozolaines Tautas nams un 
pagasta pārvalde uzsāka pārrunas 
par sadarbību šajā jomā ar RTA 
Dizaina programmas vadītāju Diānu 
Apeli, kuru pazīstam arī kā Ozolaines 
pagasta iedzīvotāju.  Rezultātā par 
sava diplomprojekta izstrādes vietu 
Ozolaines Tautas nama ēku izvēlējās 
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, 
Izglītības, valodu un dizaina 
fakultātes, bakalaura studiju 
programmas „Interjera dizains” 
4.kursa studente Santa Katkeviča. 
Diplomdarba ietvaros Santa 
izstrādāja telpu dizainu, funkcionālos 
un tehniskos risinājumus Ozolaines 
Tautas nama 1.stāvā esošajām 
telpām- aktu zālei, rokdarbu pulciņa 
kabinetam, senioru kluba nodarbību 
telpai, labierīcību telpai, Tautas 
nama vadītājas kabinetam un citiem 
1.stāva kabinetiem, kā arī 2 
pamatstāva gaiteņiem. 
     2017.gada 14.jūnijā RTA notika 
diplomdarbu aizstāvēšana. Topošā 
dizainere Santa Katkeviča 
mācībspēku komisijai prezentēja 
Ozolaines Tautas nama dizaina 
projektu, noslēgumā saņemot 
maksimālo vērtējumu- 10 balles. 
Neapšaubāmi, arī Ozolaines Tautas 
nama un Ozolaines pagasta 
pārvaldes vērtējumā šis projekts ir 

pelnījis 
visaugstāko 
vērtējumu, jo 
novecojušajam 
telpu izskatam 
tika izstrādāts 
patiesi moderns, 
skaists, 
funkcionāls un 
pārdomāts 
dizains, ko ļoti 
vēlamies īstenot 
arī reālajā dzīvē.  
     RTA 
studentes 
Santas 
Katkevičas 
izstrādāto 
projektu tālāk virzīja Latvijas 
Dizaneru savienības  (LDS) 
konkursam “Latvijas Dizaineru 
savienības balva dizainā 2017”, kurš 
tiek rīkots, lai veicinātu un 
popularizētu  Latvijas profesionālo 
dizaina izglītību, apzinātu un 
novērtētu skolu mācībspēkus un to 
audzēkņu un studentu izcilību un 
viņu gatavību darbībai dizaina 
nozares tirgū. Iepazīties ar konkursa 
darbiem un to autoriem, kā katru 
gadu, varēja ikgadējā dizaina 
nozares izstādē “Dizaina Sala 2017”, 
starptautisko izstāžu 
rīkotājsabiedrības „BT1” izstāžu zālē 
Ķīpsalā, Rīgā. Izstādes ietvaros 
Ķīpsalas halles telpās tika paziņoti 
Latvijas labākie dizaineri un 
pasniegtas "LDS Balvas dizainā 
2017" interjera, lietu un saziņas 
dizaina nominācijās. Nu jau 
diplomētās jaunās dizaineres Santas 
Katkevičas izstrādātais Ozolaines 
Tautas nama dizaina projekts 
(vadītāja Diāna Apele) saņēma "LDS 

Balvas dizainā 2017" 2. vietu 
augstskolu konkursa ietvaros. Par 
RTA absolventes talanta un 
veiksmīgu studiju apliecinājumu 
kalpo arī fakts, ka Santa šobrīd jau 
strādā par dizaineri Birmingemā, 
Anglijā. 
     Ozolaines pagasta pārvaldes un 
Tautas nama vārdā vēlamies vēlreiz 
teikt paldies par veiksmīgu 
sadarbību un skaistu sadarbības 
rezultātu Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmijai, dizaina programmas 
vadītājai Diānai Apelei un 
talantīgajai jaunajai dizainerei Santai 
Katkevičai. Priecājamies par Santas 
panākumiem un vēlam viņai 
veiksmīgu turpmāko izaugsmi un 
karjeru, vienlaikus nesot Latvijas 
vārdu pasaulē! Lai šis piemērs 
iedvesmo arī citus jauniešus studiju 
virziena un nākotnes karjeras izvēlē! 

 
Santa Ostaša 

Ozolaines Tautas nama vadītāja 
santa.ostasa@ozolaine.lv  

Vizualizācija 



10 

 

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

         JAUNIEŠU ZIŅAS 10        DECEMBRIS 12 [44] 2017               

Jaunieši atzīmē Lāčplēša 
dienu un Latvijas 
neatkarības 
proklamēšanas 
99.gadadienu  
 
     Atzīmējot šī gada Lāčplēša dienu, 
tika organizēts bērnu un jauniešu 
pariotisma vakars, kurā viesojās 
jaunsardzes pārstāvis Aigars 
Abrickis, kurš jauniešiem pastāstīja 
par jaunsargiem un jaunsardzes 
aktivitātēm. Tāpat bērniem un 
jauniešiem komandās bija jātiek galā 
ar dažādiem Lāčplēša dienas 
Neiespējamās misijas uzdevumiem. 
Lai arī nebija viegli, tomēr jaunieši 
tika galā un pēc tam baudīja svētku 
kūku.  

     Palicis vien gads līdz Latvijas 
simtgadei, kad 2018.gadā svinēsim 
1918.gadā proklamētās Latvijas 
neatkarības simto gadadienu. Lai 
nosvinētu 99. Latvijas dzimšanas 

dienu, jauniešu centrā notika 
gatavošanās šiem svētkiem un, 
protams, arī svinēšana. Jaunieši  
radošajā darbnīcā paši izgatavoja 
tematiskas piespraudes Latvijas 
kartes formā, ko droši varēs 
izmantot arī citus gadus. Lai arī šis 
darbiņš prasīja lielu pacietību un 
daudz laika, tomēr rezultāts visus 
ļoti iepriecināja. Arī 18.novembrī 

jaunieši tika pie svētku kūkas un pēc 
tam devās kopā uz svinīgo svētku 
pasākumu Ozolaines pagasta Tautas 
namā.  
 

OzO aktivitātes decembrī! 
 
02.12.2017. plkst.12:00 – 14:00 
Ziemassvētku rotājumu darbnīca 
               plkst.14:00 – 16:00 KINO 
pēcpusdiena: Filma "Viens pats 
mājās 2” 
05.12. 2017. plkst.14:30 – 16:00 
Spēļu pēcpusdiena 
07.12.2017. plkst.17:00 – 19:00  
*Aerobikas nodarbība (Tautas 
namā) 
09.12.2017. plkst.12:00 – 18:00 
SIENAS APGLEZNOŠANAS 
darbnīca ar Vik toriju Grappu  
 plkst.14:00 – 16:00 KINO 
pēcpusdiena: Filma "Viens pats 
mājās 3” 
11.12.2017. plkst.17:00 – 19:00  
*Boules spēle (Tautas namā)  
13.12.2017. plkst.15:30 – 17:30 
Spēļu pēcpusdiena 
14.12.2017. plkst.17:00 – 19:00  
*Aerobikas nodarbība (Tautas 
namā) 
16.12.2017. plkst.14:30 – 17:30 
OzO Ziemassvētku eglītes 
rotāšana 
18.12.2017. plkst.17:00 – 19:00  
*Boules spēle (Tautas namā)  
20.12.2017. plkst.15:30 – 17:30 
Ziemassvētku apsveikuma kartiņu 
vientuļajiem senioriem darbnīca 
22.12.2017. plkst.14:30 – 17:30 
Gatavošanās OzO Ziemassvētku 
pasākumam 

27.12.2017. plkst.16:00 – 21:00 
“OzO Ziemassvētki” pasākums 
jauniešiem ar DISCO un spēlēm 
29.12.2017. plkst.14:00 – 18:00 
“JUST-OZO-DANCE 2017” deju 
turnīrs +  ATSKATS uz OZO 
2017.gadu 
 
* Boules spēles un aerobikas 

nodarbības notiek Tautas nama 

zālē, nav tikai OzO jauniešu 
aktivitāte, bet aktivitāte visiem 
pagasta iedzīvotājiem, projekta 
“Dzīvo veselīgi Rēzekne novadā” 
ietvaros. 

 
 

Leila Rasima 
Jaunatnes lietu speciāliste 

26328442 
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       JAUNIEŠU ZIŅAS 11    DECEMBRIS 12 [44] 2017               

Apstiprināts projekts LEGO 
iegādei OzO jauniešiem 
 
     Rēzeknes novada pašvaldības 
Izglītības pārvalde apstiprinājusi 
projektu “Lego robotikas inventārs 
saturīgai brīvā laika pavadīšanai 
Ozolaines pagasta bērniem un 
jauniešiem”. Projekts tika iesniegts 
projektu konkursā par finansējuma 
piešķiršanu materiālās bāzes 
papildināšanai tehniskās jaunrades 
aktivitātēm Rēzeknes novadā. 
     Projekta mērķis: veicināt 
jauniešu lietderīga brīvā laika 
pavadīšanas iespējas un neformālās 
izglītības lomu jauniešu dzīvē. 
     Projekta mērķa grupa: 10 – 
25 gadus jauni bērni un jaunieši, kas 
dzīvo Ozolaines pagastā un apmeklē 
vai nākotnē apmeklēs jauniešu 
centru. 
     Projekta ietvaros tiks iepirkti 
dažādi LEGO komplekti un 
pamatnes, kopsummā par 300,00 
eur, kas jauniešiem būs pieejams 
Ozolaines pagasta jauniešu centrā 
“OzO”. Projektā iegādātais LEGO 
inventārs ļaus veicināt bērnu un 
jauniešu lietderīga brīvā laika 
pavadīšanu, neformālās izglītības 
veidā apgūstot tehnisko modelēšanu 
un attīstot dažādas prasmes šajā 
sfērā.  

Leila Rasima 
Jaunatnes lietu speciāliste 

Apgleznosim sienu kopā! 
 
     Biedrības “Jauniešu laiks” 
projekta  “Ozolaines pagasta 
jauniešu radošās mākslas 
pēcpusdienas - Mācies ar 
mākslinieku” ietvaros notikusi pirmā 
jauniešu tikšanās ar mākslinieci 
Viktoriju Grappu. Kopā izrunātas gan 
dažādas idejas, gan uzzīmētas 
skices sienas gleznojumam.  
Sienas gleznojumu paredzēts 
veidot 9.decembrī, piedaloties 3
-5 jauniešiem vecumā no 13 -17 
gadiem. Aicinām pieteikties 
jauniešus, kuri vēlas piedalīties 
šajā procesā! (pieteikšanās pie 
Leilas Rasimas, tel.26328442) 

Jaunieši apgūst  
Boules spēli 
 
Novembrī Ozolaines pagasta 
iedzīvotājiem bija iespēja apmeklēt 
Boules spēles nodarbības, kurās 
sporta skolotājas Anitas Gudreniekas 
vadībā bija iespēja apgūt 
noteikumus un, protams, arī izbaudīt 
pašas spēles garšu.  

Boules spēles pirmsākumi meklējami 
vismaz 500 gadus pirms mūsu ēras. 
Lai arī spēli lielākoties spēlē 
pieaugušie, jo tā prasa 
koncentrēšanos, ģeometrijas un 
fizikas zināšanas, kā arī precizitāti, 
taktiku un stratēģiju, tomēr 

skolotājai Anitai izdevās bērnos un 
jauniešos radīt interesi par šo spēli  
un spēles laikā bija jūtams viņu 
azarts. Spēles noteikumi ir vienkārši 
un līdzīgi nedaudz zināmākajai 
Petankas spēlei – katrai komandai 
savas bumbas jāpiemet pēc iespējas 
tuvāk nelielajai centrālajai bumbai, 
taču, spēlējot atklājas, ka tas nav 
nemaz tik vienkārši, jo īpaši tādēļ, 
ka ir pretinieku komanda, kas arī 
cenšas izdarīt to pašu.  
Decembrī paredzētas vēl divas 
Boules spēles nodarbības - 11. un 
18.decembrī plkst. 17:00-19:00, uz 
kurām aicināts jebkurš interesents. 
Nodarbības ir bezmaksas un tiek 
organizētas ESF projekta “Dzīvo 
veselīgi Rēzekne novadā” ietvaros.  
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                    VĒSTURE        12          

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  

DECEMBRIS 12 [44] 2017               

     2019.gada rudenī Ozolaines 
pagasts svinēs savu 80 gadu 
jubileju. Šim notikumam par godu 
vēlamies sagatavot pagasta vēstures 
kopsavilkumu, apkopojumu, kas būs 
kā dāvana pagastam jubilejā. Mēdz 
teikt, ka bez pagātnes nav nākotnes, 
bet vēsturiskie mirkļi, pagasta 
veidošanās un dzīves gaitas 
lielākoties palikušas vien veco ļaužu 
atmiņā. Lai šī informācija ar laiku 
nepazūd pavisam, esam uzsākuši 
kampaņu, kuras ietvaros aicinām 
ikvienu nākt un dalīties ar savām 
fotogrāfijām, atmiņu stāstiem, 
informāciju par interesantiem un 
ievērojamiem cilvēkiem Ozolaines 
pagasta vēsturē. Šajā sakarā 
28.novembrī senioru klubs 
"Uguntiņa", savas iknedēļas 
saiešanas reizē, aicināja ciemos 
vairākas godājamas Ozolaines 
pagasta iedzīvotājas cienījamā 
vecumā - Hionija Žurovu, Fevroniju 
Urbanoviču un Fainu Triznu. 

Omulīgā pēcpusdienā pie tējas tases 
tika izrunāti daudzi pagasta 
notikumi, pagasta veidošanās 
pirmsākumi, dažādas leģendas, kas 
saistītas ar atsevišķu vietu 
nosaukumiem u.c. Bagāts stāstu un 
zināšanu pūrs par pagastu ir arī 
senioru kluba dalībnieces Marijas 
Jurkovas atmiņās. Nākamais solis 
pagasta vēstures izpētē arī tiks 
īstenots ar senioru kluba "Uguntiņa" 
atbalstu- dalībnieces plāno doties uz 
Rēzeknes arhīvu, kur tiks vākta un 
atlasīta informācija, kas par 
Ozolaines pagastu glabājas tieši šeit. 
Aicinām visus pagasta iedzīvotājus 
iesaistīties pagasta vēstures 
apkopošanā ar saviem stāstiem, ar 
fotogrāfijām, lai 2019.gadā, pagasta 
80 gadu jubilejā, mēs visi kopā 
varētu atklāt sev daudz ko jaunu 
(patiesībā, labi aizmirstu) par vietu, 
kur dzīvojam mēs un kur dzīvoja 
mūsu priekšteči. 

Uzsākta Ozolaines pagasta  

vēstures izpēte! 

Santa Ostaša 
Ozolaines Tautas nama vadītāja 

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

