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20.02.2017. plkst. 
9.00 Ozolaines 
Tautas nama telpās 
Nodarbinātības valsts 
aģentūras darbinieki 
reģistrēs pagasta 
iedzīvotājus jeb 
bezdarbniekus un 
sniegs konsultācijas. 
Plkst.10:00 
bezdarbnieku 
reģistrēšana notiks 
arī Ozolainē, 
Konferenču zālē, 205. 
telpā. 

Ozolaines pagasta 
pārvaldes bezmaksas 
informatīvajā 
izdevumā 
iedzīvotājiem ir 
iespēja ievietot 
apsveikumus, 
pateicības, 
līdzjūtības, dzīves 
gājuma rakstus utt. 
par sevi, draugiem, 
un tuviem cilvēkiem. 
Informācija jānodod 
Ozolaines pagasta 
pārvaldē vai sūtot uz 
e-pastu: 
info@ozolaine.lv  

Ozolaines Tautas 
nama Folkloras kopa 
"Zeiļa" 12. februārī 
piedalās folkloras 
kopu skatē Rikavā, 
kas tiek rīkota 
Starptautiskā 
folkloras festivāla 
BALTIKA ietvaros. 
Interesentus un 
līdzjutējus aicinām 
braukt līdzi. 

OZOLAINES PAGASTĀ AKTĪVI DARBOJAS 
IEDZĪVOTĀJU KONSULTATĪVĀ PADOME 

     Ozolaines pagastā Iedzīvotāju 
konsultatīvā padome darbojas jau 
veselus trīs gadus. Tās sastāvā pārstāvji 
ir gandrīz no visām pagasta teritorijas 
tuvām un attālām vietām. Vēl pozitīvi ir 
tas, ka arvien pienāk klāt jaunas sejas un 
arī cilvēki, kas jauni gados. Pārvaldes 
vadītājs šīs padomes sēdes dažādo 
visādos veidos; gan ar informācijas 
plūsmām, izdales materiāliem, sarunām 
un debatēm. Nesen mēs-padomes locekļi 
bijām sadalīti divās darba grupās, tā lai 
katrā būtu pārstāvju dažādība. Tika 
izdalītas, izmēros lielas, papīra loksnes. 
Mums kopīgi apspriežoties, debatējot, pat 
strīdējoties, bija jāatbild uz dažādiem 
jautājumiem: Kas pagastā ir izdarīts labs? 
Kas ir negatīvais? Ko nepieciešams 
uzlabot? Kādi cilvēki pagastam dara 

godu? Par ko vēl avīzē jāraksta? Kas Tevi 
neapmierina? Kas nav izdarīts? u.t.t.. Tas 
bija ļoti labs veids pārredzēt pagasta 
darbību. Bijušas arī izbraukuma sēdes, kā 
arī brīvā dabā un uzklausīti darbinieku 
ziņojumi. Līdz ar to mēs padomes locekļi 
izglītojamies un iegūstam aktuālu 
informāciju, ko varam izstāstīt sava 
ciemata ļaudīm. Un, savukārt vajadzības, 
informāciju, lūgumus no ciemata ļaudīm - 
pagastam, tādējādi sanāk abpusēja 
sadarbība.  Konsultatīvās padomes locekļi 
ir arī aktīvi dalībnieki pagasta kultūras 
pasākumos. Tie ir Anna Tarakanova, 
Pēteris Borisovs un Faina Gleizda. Par ko 
jau daudz ir rakstīts arī ''Rēzeknes 
Vēstīs''. 

J.Lazovska 
Konsultatīvās padomes locekle  

  Cena 
(euro) 

Vieglās automašīnas HYUNDAI Terracan izmantošana euro/km 0,76 
Vieglās automašīnas HYUNDAI Terracan izmantošana 
(gaidīšanas režīms) 

euro/h 5,08 

Mikroautobusa Caravelle izmantošana euro/km 0,53 

Mikroautobusa Caravelle izmantošana (gaidīšanas režīms) euro/h 3,82 

Traktora VALTRA 6200 izmantošana euro/h 24,53 
Traktora VALTRA T133H izmantošana euro/h 30,55 
Tautas nama telpu noma euro/h 4,68 

Par pakalpojumu maksu 
apstiprināšanu Ozolaines pagasta 
pārvaldē. 
     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

41.panta pirmās daļas 4.punktu, 06.10.2016 
Rēzeknes novada dome nolēma, ka sākot ar 
01.11.2016., Ozolaines pagasta pārvalde 
sniegs sekojošus maksas pakalpojumus: 

Pakalpojuma veids Mērvienība 

mailto:info@ozolaine.lv
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Par pašvaldību vēlēšanām 
2017.gadā 

 
     2017.gada 3.jūnijā, sestdienā, 
Latvijā notiks republikas pilsētas 
domes un novada domes vēlēšanas, 
kurās būs jāievēl deviņu republikas 
pilsētu un 110 novadu domju 
deputāti. Pašvaldību vēlēšanu kārtība 
noteikta Republikas pilsētas domes 
un novada domes vēlēšanu 
likumā, Vēlētāju reģistra 
likumā un Republikas pilsētu un 
novadu vēlēšanu komisiju un 
vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā. 
Vēlēšanu tiesības 
Tiesības piedalīties pašvaldību 
vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas 
un citu ES dalībvalstu pilsoņiem, 
sākot no 18 gadu vecuma. ES 
pilsoņiem, lai piedalītos Latvijas 
pašvaldību vēlēšanās, 90 dienas 
pirms vēlēšanām jābūt reģistrētiem 
Latvijas Iedzīvotāju reģistrā. 
Balsstiesīgajiem pilsoņiem ir tiesības 
vēlēt tajā pašvaldībā, kur ir bijusi 
viņu reģistrētā dzīvesvieta 90 dienas 
pirms vēlēšanu dienas vai 
pašvaldībā, kur viņiem pieder likumā 
noteiktā kārtībā reģistrēts 
nekustamais īpašums. 
Vēlētāju reģistrs 
Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju 
uzskaitei lieto Vēlētāju reģistru. 
Vēlēšanām katrs vēlētājs tiks 
reģistrēts noteiktā iecirknī - sākotnēji 
tajā pašvaldībā, kas atbildīs vēlētāja 
reģistrētajai dzīvesvietai 90 dienas 
pirms vēlēšanu dienas (05.03.2017.). 
Līdz 25.dienai pirms vēlēšanu dienas 
sākotnēji piešķirto iecirkni varēs 
mainīt, izvēloties jebkuru citu iecirkni 
attiecīgās pašvaldības teritorijā vai 
tajā  pašvaldībā, kur vēlētājam 
pieder nekustamais īpašums. 
Balsošanas kārtība 
Iecirkņu darba laiks pašvaldību 
vēlēšanu dienā ir no pulksten 7.00 
līdz 22.00. Trīs dienas pirms 
vēlēšanām dažas stundas dienā 
iespējams nobalsot iepriekš. Vēlētāji, 

kuri veselības stāvokļa dēļ nevar 
nokļūt iecirknī, sākot no piektās 
dienas pirms vēlēšanām, var pieteikt 
balsošanu savā atrašanās vietā. Šo 
iespēju var izmantot, ja vēlētājs 
vēlēšanu dienā atradīsies sava 
iecirkņa teritorijā.  

Balsošanas dokumenti 
Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, 
nepieciešama pase vai personas 
apliecība. 
Vēlēšanu iecirkņu komisijas 
Vēlēšanu iecirkņu komisijas izveido 
republikas pilsētas un novada 
vēlēšanu komisijas. Iecirkņu 
komisijas izveidojamas vismaz 40 
dienas pirms vēlēšanām, šā gada 
pašvaldību vēlēšanām - līdz 2017. 
gada 24. aprīlim.  
Vēlētāji darbam vēlēšanu iecirknī var 
pieteikties attiecīgās pašvaldības 
vēlēšanu komisijā, iesniedzot 
aizpildītu un parakstītu  Vēlēšanu 
iecirkņa komisijas locekļa kandidāta 

pieteikumu. (25.79 KB)Vēlēšanu 
iecirkņu komisijas locekļu kandidātu 
pieteikšanas termiņu nosaka 
pašvaldības vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētājs ne vēlāk kā 60 dienas 
pirms vēlēšanām. Paziņojums par 
pieteikumu iesniegšanas termiņu, 
izliekams domes informācijas 
sniegšanas vietās un pašvaldības 
mājaslapā.   
Priekšvēlēšanu aģitācija 
Priekšvēlēšanu aģitācijas kārtība 
noteikta Priekšvēlēšanu aģitācijas 
likumā, kura izpildi atbilstoši savai 
kompetencei pārrauga Korupcijas 
novēršanas un apkarošanas birojs 
(KNAB), Nacionālā elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu 
padome, policija. Priekšvēlēšanu 
aģitācijas periods ir laika posms no 
120.dienas līdz vēlēšanu dienai. 
2017.gada pašvaldību vēlēšanās 
priekšvēlēšanu aģitācijas periods 
sāksies 4.februārī un ilgs līdz 
3.jūnijam. Iepazīties ar aģitācijas 
materiālu izvietošanas noteikumiem 
var KNAB mājaslapā. 
Vēlēšanu dienā un dienu pirms 
vēlēšanām Latvijā ir spēkā pilnīgs 
aģitācijas aizliegums. Savukārt 30 
dienas pirms vēlēšanām ir aizliegta 
priekšvēlēšanu aģitācija televīzijā. 
  

Rēzeknes novada Ozolaines 
pagasta vēlēšanu iecirknis 
Nr.747 atrodas pēc adreses 

„Bekši-7”, c.Bekši, Ozolaines 
pagasts, Rēzeknes novads 

(Ozolaines Tautas nama telpās) 

Avots: www.cvk.lv  

Par Ozolaines pagasta 
Iedzīvotāju konsultatīvās 
padomes darbu 
 

     Ozolaines pagastā Iedzīvotāju 
konsultatīvā padome  darbojās uz 
Ozolaines pagasta Iedzīvotāju 
konsultatīvās padomes nolikuma 
pamata.  Saskaņā ar nolikuma 
1.punktu padome darbojas ar mērķi 
veicināt vietējās sabiedrības saikni ar 
Ozolaines pagasta pārvaldi.  
     No 2017.gada Iedzīvotāju 
konsultatīvā padome tiek sasaukta 
vienu reizi divos mēnešos. Nākamās 
tikšanās reizes: 2.martā, 11.maijā, 
7.septembrī, 2.novembrī. 
2018.gadā 4.janvārī. Vasaras 
periodā (jūnijs, jūlijs, augusts) 
konsultatīvā padome netiek 
sasaukta. Nepieciešamības gadijumā 
konsultatīvā padome var tikt 

sasaukta jebkurā laikā. 
     Atgādinam, ka padomē var 
iesaistīties un aktīvi darboties ikviens 
Ozolaines pagasta iedzīvotājs. 
Izmantot pagasta pārvaldes telpas 
padomes sēžu, sanāksmju 
organizēšanai, iepriekš saskaņojot ar 
pagasta pārvaldes vadītāju. Saņemt 
informāciju par izskatāmiem 
jautājumiem, kā arī komentārus no 
pašvaldības, pagasta pārvaldes 
speciālistiem. Informatīvo saikni 
starp padomi un pašvaldību 
nodrošina pagasta pārvaldes 
vadītājs un attiecīgās jomas 
speciālists. Padomei ir tiesības 
iesniegt priekšlikumus pašvaldībai un 
piedalīties to izskatīšanā. 

https://www.cvk.lv/pub/upload_file/PV%202017/Pasvaldibu%20velesanas%202017.pdf
http://likumi.lv/doc.php?id=57839
http://likumi.lv/doc.php?id=57839
http://likumi.lv/doc.php?id=57839
http://likumi.lv/doc.php?id=83681
http://likumi.lv/doc.php?id=83681
http://likumi.lv/doc.php?id=35108
http://likumi.lv/doc.php?id=35108
http://likumi.lv/doc.php?id=35108
https://www.cvk.lv/pub/upload_file/PV%202017/Velesanu%20iecirkna%20komisijas%20locekla%20pieteikums%20Latvija%20PV2017.pdf
https://www.cvk.lv/pub/upload_file/PV%202017/Velesanu%20iecirkna%20komisijas%20locekla%20pieteikums%20Latvija%20PV2017.pdf
https://www.cvk.lv/pub/upload_file/PV%202017/Velesanu%20iecirkna%20komisijas%20locekla%20pieteikums%20Latvija%20PV2017.pdf
http://likumi.lv/doc.php?id=253543
http://likumi.lv/doc.php?id=253543
http://www.knab.gov.lv/lv/finances/campaigning/media/
http://www.knab.gov.lv/lv/finances/campaigning/media/
http://www.knab.gov.lv/lv/finances/campaigning/media/
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Rokdarbu pulciņa aktivitātes. 
 
“Pievēršanās jebkādai mākslai, vienalga, 
cik augstā vai zemā līmenī, ļauj jūsu 
dvēselei augt, augt uz debesīm šīm”          

                 /Kurts Vonnegūts/ 
 

      Arī šogad Ozolaines Tautas namā 
savu darbību turpina rokdarbu pulciņš. 
Pulciņš ir papildinājies ar jaunām 
dalībniecēm. Tagad mums ir izveidojies 
stabils kolektīvs. Visas dalībnieces ir ļoti 
aktīvas un radošas, kuras nāk arī ar 
dažādām radošām idejām, vēlmēm apgūt 
kaut ko jaunu.  
      Pulciņā mēs darinām netradicionālus 
rokdarbus. Tiek eksperimentēts ar 
dažādiem neierastiem materiāliem, 
dažreiz paši nezinām, kas tur beigās 
sanāks. Lietojam otrreizējas izejvielas: 
kartonu, olu paliktņus, pudeles u.c. 
sadzīvē vairs nelietojamus materiālus, 
tas palīdz taupīt līdzekļus un domāt 
radoši. 
     Mūsu nodarbību tēmu plānošana 
veidojas pēc sanākušo dalībnieču 
interesēm un vēlmēm. Arī es esmu 
gatava mācīties no citiem, ko nezināmu.  
     Mūs visus vieno ne tikai rokdarbu 
darināšana, bet kopā sanākšanas prieks, 
apspriešana, vērtēšana, salīdzināšana, 
slavēšana un uzmundrināšana. 
     Visiem cilvēkiem piemīt dabiskas 
radošas spējas, tāpēc, ja ir kāds, kas 
vēlas mums pievienoties, nāciet, radiet 
un jūs būsiet pārsteigti paši par sevi un 
saviem radītājiem darbiem.  
     Nodarbības notiek otrdienās, no 

plkst.16.00 līdz plkst.18.00 
Ozolaines Tautas nama telpās. 

                                        
Nellija Kotebo 

Ozolaines Tautras nama 
Rokdarbu pulciņa vadītāja 

Lai mums visiem 
pavasaris galvā !!! 
 
     Ar saviļņojošu sajūtu vēl tik 
tikko gaidījām un svinējām 
Ziemassvētkus un Jauno gadu, 
bet nu jau ar vienu kāju esam 
iekāpuši februārī- pēdējā ziemas 
mēnesī! Laiks traucas ātri, tāpēc 
arī līdz pavasarim palicis pavisam 
nedaudz... Ātri vien saulīte sāks 
sildīt siltāk, dienas kļūs garākas, 
koku pazarēs sāks klaigāt putni 
un daba modīsies! Arī mums 
laiks mosties no ziemas miega 
un nopurināt no pleciem ziemas 
sagurumu!!! Sagaidīsim pavasari 
skaisti, pa brīdim dulli, jo 
pavasarim taču piederās 
vieglprātīgas, nenopietnas 
domas un izdarības... Ne velti 
saka- „Pavasaris galvā”!  
     Tūlīt, tūlīt, kad 
Valentīndienas iedvesmotas 
gaisā vēl virmos romantiskas 
vēsmas, 17.februārī plkst.21.00 
tiksimies svētkiem veltītā 
diskotēkā, kur varēsim pasūtīt 
savas romantiskākās dziesmas, 
sūtīt viens otram mīlestības 
vēstulītes un pavadīt laiku kopā 
ar sev vismīļākajiem cilvēkiem. 
Bet jau 26.februārī plkst.12.00 
pulcēsimies Masļeņicas/ 
Meteņdienas svinībās, lai dzītu 
prom ziemu un sveiktu pavasari! 
Aicinām visas čaklās saimnieces 
un saimniekus sarosīties un 
piedalīties gardāko pankūku 
konkursā, lai noskaidrotu, kurš 
šogad izpelnīsies „Garšīgāko 
pankūku cepēja” titulu! Ja 
laikapstākļi būs labvēlīgi, kungus 
iepriecināsim ar zemledus 
makšķerēšanas sacensībām. Bet 
noslēgumā, protams, cienāsim 
lielus un mazus ciemiņus ar 
tradicionālajiem pankūku 
kalniem, lai neviens neaizietu 

prom ar tukšu vēderu!  
     Pirmo pavasara mēnesi 
iezīmēsim ar sievišķīgāko 
pavasara svētku- Sieviešu dienas
- svinībām, kas norisināsies 
11.martā plkst.19.00 
(nepieciešama iepriekšējā 
galdiņu rezervāzija). Jau šobrīd 
aicinām pieteikt savas 
kandidātes Ozolaines pagasta 
augstākajam apbalvojumam 
Ozolzīlei „Ozolaines pagasta 
lepnums”. Savukārt svētku 
koncerta laikā šogad dāmas 
priecēs un iedvesmos talantīgas, 
skaistas, ēteriskas sievietes, 
dodot katrai no zālē esošajām 
svētku svinētājām dzirkstelīti 
drosmes un sauju iedvesmas būt 
radošākām, skaistākām, 
enerģiskākām, nodarboties ar 
sev tīkamām lietām un sasniegt 
dzīvē to, ko jau sen kārojas… 
     Bet 1.aprīlī plkst.19.00, 
protams, iezīmēsim ar humora 
šovu „Izklausies redzēts”! Tāpēc 
metiet pie malas kaunu, 
neērtības sajūtu, kūtrumu un 
šaubas par sevi un nāciet 
pieteikt savu priekšnesumu 
parodiju konkursam! 1.aprīlī 
pulcēsimies visi kopā, 
priecāsimies viens par otra 
paveikto, jutīsim līdzi saviem 
favorītiem un jautri pavadīsim 
vakaru! 
     Lai Jums iedvesmas pilns 
pavasara gaidīšanas laiks!  
     Lai mums visiem „galvā 
pavasaris”!!! 

Santa Ostaša 
Ozolaines Tautas nama vadītāja 

santa.ostasa@ozolaine.lv 
Mob.25127340 

P.S. Uzsākot jaunu 2017.gada 
sezonu aicinām  ikvienu 
iesaistīties Ozolaines Tautas 
nama esošajos pulciņos un 
priecāties par saviem 
sasniegumiem. 



4 

 

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

 FEBRUĀRIS 2 [34] 2017               4          

Ozolaines pagasta bibliotēkas darba plāns 2017.gada februārī 

Datums Pasākuma nosaukums 

01.02.-10.02.2017. Iespieddarbu izstāde:  ,,Februāris – sveču mēnesis”. 

03.02.-13.02.2017. Literatūras izstāde veltīta dzejniecei Mirdzai Ķempei – 110. 

07.02.-15.02.2017. Literatūras izstāde veltīta amerikāņu rakstniekam Sidnijam Šeldonam -100. 

09.02.-15.02.2017. Iespieddarbu izstāde: ,Mīlestība – tas ir spēks”. 

13.02.-20.02.2017. Literatūras izstāde veltīta rakstniecei Astrīdai Beinārei - 80. 

14.02.-21.02.2017. Literatūras izstāde veltīta rakstniekam Miermīlim Steigam – 90. 

17.02.-27.02.2017. Iespieddarbu izstāde: ,,Drošība internetā”. 

17.02. plkst.15.40 Bibliotekāra stunda: ,,Drošs internets”. 

22.02.-28.02.2017. Literatūras izstāde veltīta rakstniecei Skaidritei Kaldupei – 95. 

27.02., plkst.11.30 Informācijas diena ,,Jaunumi”. 

28.02., plkst.15.40 Pārruna ar skolēniem ,,Nāc un meklē Letonika.lv”. 

Liepu pamatskolā notiks  
projektu nedēļa 
 
     No 7. līdz 10.februārim Liepu 
pamatskolā notiks projektu nedēļa. 
Projektu nedēļas tēma ir 
„Starpdisciplinārā mācīšanās”. 
Skolēni skolotāju konsultantu vadībā 
strādās 3 grupās. Sākumskolas 
skolēnu grupu vadīs Tatjana 
Guļbinska, Ludmila Vinogradova un 
Alina Kozireva. Grupas tēma ir 
„Ūdens noslēpumi”. Īstenojot 
starpdisciplināro mācīšanos, skolēni 
eksperimentējot ar ūdeni, meklēs 
informāciju kartēs, tautasdziesmās, 
internetā, risinās uzdevumus, zīmēs 
un iegūs jaunās zināšanas par šo 
tēmu. 
     Pamatskolas skolēni tik sadalīti 
divās grupās. Pirmās grupas 
projektu nedēļas tēma ir „Ceļojums 
pa pasauli”. Skolēni Olgas Rapšas, 
Olgas Isakinas un Ritas Koroļkovas 

vadībā, iepazīsies un izpētīs angļu 
valodā runājošās valstis. Otrā grupa 

izvelējās tēmu 
„Ai, dzīvīte, ai 
dzīvīte, pie 
dzīvītes 
vajadzēja”. Viņi 
uzzinās, kā 
sagatavoties un 
interesanti 
nosvinēt 
Lieldienas. 
Sagatavos 
dekorējumus, 
tautasdziesmas, 
mīklas, ticējumus, 
rotaļas. Šo grupu 
vadīs Nellija 
Kotebo, Ināra 

Blinova un Inese Kokoreviča. 
     Devītklasnieki, kā parasti, 
ievingrināsies eksāmenu darbu 
kārtošanā. 
     Projektu nedēļas prezentācija 
notiks piektdien, plkst.11.00. 
Sakarā ar projektu nedēļu Liepu 
pamatskolā būs izmaiņas skolas 
autobusa grafikā. No Liepu 
pamatskolas uz Rēzekni autobuss 
izbrauks plkst.13.00. katru dienu (no 
7.02.2017. līdz 10.02.2017.) 

 
 

Gaļina Bogdanova 
Liepu pamatskolas  

struktūrvienības vadītāja 
tālr.: 6464040200 

e-pasts: liepas@saskarsme.lv 
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Metodisko līdzekļu skate 
 
     Pavisam nemanot, ir aizsteidzies 
šī gada pirmais mēnesis. Ko tad 
varam pastāstīt par bērnudārza 
dzīvi? Visi iestādes pedagogi gada 
nogalē ir cītīgi strādājuši, lai 
sagatavotu pašdarinātu metodisko 
līdzekli bērnu attīstības veicināšanai. 
Šogad, janvārī, iestādē notika sešas 
atklātās nodarbības, kurās skolotāji 
demonstrēja savu veikumu. Katrā 
atklātajā nodarbībā piedalījās visi 
skolotāji. Tālāk pedagogu sapulcē 
analizēsim, kas nu ir iznācis un 
veiksmīgāko darbu sūtīsim 
vērtēšanai uz Rēzeknes izglītības 
pārvaldi. Jāsaka, ka skolotāju pieeja 
un izdoma ir ļoti dažāda. Bija 
piedāvāti vērtēšanai gan draiskie 
dinozauriņi bērnu elpošanas  
attīstībai, gan mācījāmies šķirot un 
atkārtoti izmantot sadzīves 
atkritumus, gan vēl četri dažādi 
varianti.  

Par plānojamo iestādes 
darba grafiku vasaras 
periodam 
 
     Domājot par vasaras periodu, 
kad daudziem bērnu vecākiem būs 
atvaļinājumi, tāpat nepieciešams 
piešķirt kārtējos atvaļinājumus 
bērnudārza personālam ir plānots 
iestādi slēgt vasaras periodā uz laiku 
no 03.07.2017. līdz 06.08.2017.
(ieskaitot).  
 
Par bērnu drošību  
domājot 
 
     Varbūt jau esat pamanījuši, ka 
bērni uz iestādi un no iestādes  tiek 

vesti skaistās atstarojošās vestēs. 
Paldies par šādu iespēju sakām 
Rēzeknes novada izglītības pārvaldei. 
Tā mēs visi kopā cenšamies vērst 
uzmanību uz to, cik svarīgi ir 
rūpēties par bērnu drošību. Aicinām 
visus pieaugušos rūpēties par bērnu 
un arī savu drošību, lietot 
atstarojošās vestes tumšajā laika 
periodā. Savukārt bērnudārza 
personāls ģērbs pamanāmās vestes 
ikreiz,kad bērni dosies pastaigā 
ārpus iestādes teritorijas. 

Par uzņemšanu 
bērnudārzā 
 
     Esam saņēmuši informāciju, ka 
Rēzeknes pilsētas speciālie 
bērnudārzi turpmāk vairs nebūs 
bezmaksas. Pusdienu maksa par 
vienu dienu turpmāk  maksās  2.30 
EUR. Mūsu iestāde nodrošina 
sabalansētu un veselīgu bērnu 
uzturu par 1.02 EUR dienā. Tāpēc 
vēršam pirmsskolas vecuma bērnu 
vecāku uzmanību  uz to, ka mūsu 

bērnudārzā vēl ir brīvas vietas. 
     Uzņemšanu iestādē veicam visu 
gadu. Mums ir licenzēta speciālā 
programma bērniem ar jauktiem 
attīstības traucējumiem, iestādē ir 
kvalificēts logopēds. Sagatavojam 

bērnus gan latviešu, gan krievu 
skolu programmas uzsākšanai. Pēc 
nepieciešamības bērni var izmantot 
diennakts grupu vai arī piedāvājam 
vecākiem izņemt bērnus viņiem 
izdevīgā laikā. Bez tam katru darba 
dienu kursē bezmaksas skolēnu 
autobuss no  pieturas Statoil 
Rēzeknē. Vecāki var atvest bērnus 
un ar to pašu reisu aizbraukt uz 
pilsētu. Arī bērnu pavadītājiem 
autobuss ir bezmaksas. 
Aicinām vecākus atbraukt un 
pārliecināties, cik mūsu pagastam ir 
jauks bērnudārzs. 

Valentīna Mališeva 
PII „Jāņtārpiņš” vadītāja 

valentina.maliseva@saskarsme.lv 
mob. 28635261 

PII „Jāņtārpiņš”  
aktualitātes 
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OzO jaunieši svinēs savu  
3.dzimšanas dienu!  
 
     3.februārī OzO jaunieši svinēs 
savu trešo dzimšanas dienu. Pirms 
nedaudz vairāk kā trīs gadiem 
2014.gada 24.janvārī pirmoreiz 
Bekšos pulcējās 13 jaunieši, kuri 
sāka sevi dēvēt par “OzO”. Toreiz 
pulcējāmies vēl neremontētā telpā 
virs bibliotēkas, kura ar laiku  kļuva 
par OzO mājām.  
     Atskatoties uz šiem gadiem – ļoti 
daudz kas ir noticis. Jaunieši ir 
izauguši, pirmā komanda jau 
uzsākusi savas studiju un darba 
gaitas un nu nāk jauni darboties 
griboši jaunieši. OzO juniOri arī pa 
šo laiku ir izauguši un nu jau ir 
pilntiesīgi OzO jaunieši un var 
piedalīties visos OzO pasākumos. 
Pagājušajā gadā mūsu mājas, OzO 
telpa, piedzīvoja remontu un nu pie 
mums ir pavisam mājīgi un skaisti. 
Skatoties nākotnē, ceram, ka tiksim 
pie lielākām telpām, jo šajā mums ir 
par šauru.  
     Šo triju gadu laikā esam kopā 
svinējuši dažādus svētkus – 

Ziemassvētkus un Jauno gadu, 
Helovīnu, protams arī savas pirmās 
divas dzimšanas dienas, kā arī 
organizējuši citas aktivitātes – 
frizieru ballītes, pārgājienus, 
velobraucienus, masku 
meistarklases, pidžammu ballītes, 
vasaras nometnes, kopīgu slidošanu 
un peldēšanos, ēdienu gatavošanu 
un daudzas citas lietas. Ar Rēzeknes 
novada atbalstu esam pabijuši 
Briselē un Eiropas parlamentā, jo 
savā pirmajā darbības gadā tikām 
atzīti par aktīvāko Rēzeknes novada 
jaunatnes pagastu.  
     Šie trīs gadi ir bijuši raibi un 
notikumiem bagāti! Paldies ikvienam 
jaunietim, kas ir bijis un ir daļa no 
OzO, kas ir veidojis un veido savu un 
citu jauniešu ikdienu interesantāku 
un labāku!  HAPPY BIRTHDAY, OzO!  
Tiekamies piektdien, 3.februārī! 
Aicināti visi esošie un bijušie OzO 
jaunieši! 
Plkst. 17:00 OzO telpā (3.stāvā 
virs bibliotēkas) cepsim 
dzimšanas dienas keksiņus un 
sagatavosimies vakaram. 
Plkst. 19:00 Dzimšanas dienas 
svinības un diskotēka ar Dj Twin 
Tautas namā 
DRESSCODE: Jūrnieki LĪDZI 

PAŅEM: Kādu 
gardumu svētku 
galdam  

 
 

Leila Rasima 
Jaunatnes lietu speciāliste 

Ozolaines pagastā 
leila.rasima@gmail.com 

Mob. 26328442 
twitter.com/OZOjaunatne 
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Ciemos veco ļaužu 
pansionātā 
 
     Visiem zināms un  pazīstams ir 
izteiciens: „Bagāts ir nevis tas, kurš 
ņem un krāj, bet tas, kurš spēj dot. 
Šoreiz neiet runa par materiālajām, 
aptaustāmajām vērtībām. Šoreiz 
gribas pastāstīt par to, ka Liepu 
pamatskolas skolēni kārtējo reizi 
„vecā” Jaunā gada priekšvakarā 
devās uz Rēzeknes veco ļaužu 
pansionātu, lai sniegtu svētku 
koncertu cilvēkiem, kuri ir kļuvuši 
slimi un nespēcīgi, kuriem nav 
tuvinieku, kas par viņiem rūpētos. 
Daudziem no viņiem nav līdzās 
tuvāko, kuri sniegtu mierinājumu 
skumjās un vājuma brīdī. Taču arī 
šo cilvēku sirdis ilgojas pēc svētku 

brīnuma, uzmanības, jauniem 
iespaidiem, gribas sajust, ka šaja 
pasaulē viņi vēl kādam ir vajadzīgi. 
     Mūsu skolas mazie mākslinieki ar 
sapratni uzņēma aicinājumu 
uzstāties tieši šo cilvēku priekšā. 
Vecās māmiņas un vectētiņus 
priecēja Liepu pamatskolas teātra 
pulciņa dalībnieki ar izrādi „Zaķa 
brīnumi”, kā arī pop-grupas 
„Mākonītis” mazie dziedātāji ar 
Ziemassvētku un Jaungada 
dziesmām. 
     Lai visiem mums ir gaišas, 
saprotošas, devīgas sirdis, lai 
spējam sniegt prieku un iejūtību 
tiem, kuriem tas visvairāk ir 
vajadzīgs.  
 
 

KĀ „ZEIĻA” BRAUCA 
„ČIGĀNOS” 
  
     Jautrās svētku noskaņās ir 
aizritējušas Ziemassvētku un 
Jaungada dienas. Taču gribas 
atgriezt laika ratu dažas nedēļas 
atpakaļ, kad Ozolaines pagasta 
folkloras kopas „Zeiļa ” dalībnieces 
kopā ar pagasta pārvaldes vadītāju 
14. janvārī  devās kārtējā 
izbraucienā pie vecākā gada gājuma 
pensionāriem, kuri slimības vai 
nespēka dēļ nevarēja atbraukt uz 
senioru balli, lai kopā ar saviem 
jaunības  dienu draugiem, darba 
biedriem, paziņām palīksmotos 
kopējā pasākumā. 
     Līdzi paņemot jautras ķekatu 
dziesmas, pantiņus, častuškas, 

jokus, dāvanu paciņas „Zeiļas” 
dalībnieces devās” čigānos” pie 
mūsu pagasta pensionāriem. Ik 
katrā mājā, kurā mēs iegriezāmies, 
mūs ļoti gaidīja un laipni uzņēma. 
Mēs priecājamies, ka ar savām 
jautrajām dziesmām un laba 
vēlējumiem  spējām iepriecināt šo 
cilvēku sirdis, parunāt, pastāstīt 
pagasta jaunumus, iedzert kopā 
tasīti tējas.  
     Mīļie seniori! Lai jums ir veselība, 
lai Dievpalīgs katrā dienā un katrā 
solī,  lai nerimst dzīvesprieks, lai 
gaišas un mierīgas visas turpmākās 
jaunā gada dienas.                                                  

 
Folkloras kopas „Zeiļa” vārdā  

Ināra Blinova 

OZO JAUNIEŠU ZIŅAS 

08.02.2017., plkst. 14.00 
Valentīndienas kartiņu un 
vēstuļu radošā darbnīca.  
Būs iespēja uztaisīt skaistu 
apsveikuma kartiņu savai 
simpātijai, vai arī noformēt mīlas 
vēstuli vai aploksni.  
 
09.02.2017., plkst. 14.00 
Radoša foto darbnīca “Es mīlu 
… ”.  
Fotogrāfijās iemūžināsim visu to, 
ko mīlam un kas mums dzīvē ir 
svarīgs.  

24.02.2017.,    
plks.17.00 
“Limonāde ar 
OzO”  
Ozolaines 
pagasta 
pārvaldes 
vadītāja un 
OzO jauniešu 
neformālā 
tikšanās, kuras 

laikā jaunieši varēs pastāstīt par 
savām idejām un priekšlikumiem 
un savukārt pārvaldes vadītājs 
Edgars Blinovs – par pārvaldes 
darbu un funkcijām, kā arī par to, 
kādas iespējas pagasts piedāvā 
jauniešiem. Aicināti piedalīties visi 
Ozolaines pagasta jaunieši, kas 
vēlas vairāk iesaistīties sava 
pagasta dzīvē un palīdzēt 
pagastam attīstīties.  
Plkst. 19.00 Pēc tikšanās 
plānots arī OzO jauniešu 
atpūtas un saliedēšanās 
vakars “Pidžammu ballīte 2”. 
Šajā vakarā jauniešiem tiek dots 
“Neiespējamā misija” jeb 
izaicinājumi, kuri visiem kopā 
jāpieveic, kā arī jaunieši paši 
gatavo sev vakariņas, spēlē galda 
spēles un kopā noskatās kādu 
filmu. Ja vēlies piedalīties šajos 
pasākumos, piesakies laicīgi pa 
telefonu 26328442 (Leila), jo ļoti 
iespējams, ka visus gribētājus 
nevarēsim uzņemt!  
 Leila Rasima 

Jaunatnes lietu speciāliste 

Ināra Blinova  
Liepu pamatskolas  
mūzikas skolotāja 
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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  

Aicinām pieteikties šī 
gada Ozolaines pagasta  
Zelta kāzu jubilārus 
 
     Rēzeknes novada Dzimtsarakstu 
nodaļa arī  šogad plāno  organizēt 
pasākumu tiem pāriem, kas 
kopdzīvē pavadījuši  jau 50 gadus. 
Ja Jūms ir zināmi tādi pāri, lūdzam 

atgādiniet un 
informējiet  gaviļniekus par šo 
pasākumu, arī piesakot 
dzimtsarakstu nodaļā viņu 
dalību  līdz 24. aprīlim, zvanot pa 
tālruni 64607178, mob. 28343617 
darba dienās no plkst. 
8.00  līdz  16.30. Sanāksim kopā 
12.maijā, plkst.13.00 
Lūznavas muižā !   

Rēzeknes novada pašvaldības 
Ozolaines pagasta pārvalde 
meklē komersantu kurām ir 
tiesības bīstamo būvju 
nojaukšanai. 
 
     Objekts – vienstāvu koka  
dzīvojamā māja, kura  atrodas pēc 
adreses “Vaboles”, Škvarki, 
Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, 
LV-4633. Objekts atrodas uz 
pašvaldības piekritīgās  zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
7876 003 0194 un par kuras 
nojaukšanu ir pieņemts Rēzeknes 
novada pašvaldības būvvaldes 
18.12.2014. atzinums.  
     Piedāvājumus iesniegt un saņemt 
informāciju par būvi var zvanot uz 
telefonu – 64640424 darba laikā vai 
sūtīt uz e-pastu – info@ozolaine.lv 

GRIPA VAI VIENKĀRŠA 
SAAUKSTĒŠANĀS? 
 
     Pēdejo nedēļu laikā ir 
uzliesmojusi augšējo elpceļu 
infekcijas saslimšana. Vienmēr 
pastāv jautājums  vai tā ir gripa vai 
vienkārša saaukstēšanās. Tieši 
tāpat kā saaukstēšanās, arī gripa ir 
vīrusu infekcija, kas kairina 
elpošanas sistēmu – degunu, kaklu 
un plaušas. Tā izplatās epidēmiju 
veidā un Latvijā visbiežāk uzliesmo 
janvārī, februārī, martā. Gripas 
vīruss izplatās gaisā pilienu veidā. 
Gripai raksturīgi parādīties pēkšņi 
un visizplatītākie pirmie simptomi ir 
paaugstināta ķermeņa temperatūra, 
drebuļi, drudzis, galvassāpes, 
nespēks, sāpes acīs, muskuļos, 
kaulu laušanas sajūta. Pēc tam 
parādās kakla sāpes, sauss klepus. 
Ja slimība noris bez sarežģījumiem, 
nedēļas līdz desmit dienu laikā 
cilvēka pašsajūta un veselības 
stāvoklis jūtami uzlabojas. 
Jārēķinās ar to, ka pēc gripas 
izslimošanas vēl pāris nedēļas 
tomēr var saglabāties šādi simptomi 
– nervozitāte, nogurums, enerģijas 
trūkums. Primārais, kas 
nepieciešams, lai izārstētu gripu ir 
atpūta, miers un daudz miega. 
Gultas režīms būtu jāievēro trīs līdz 
piecas dienas. Tas ir īpaši svarīgi, 
lai gripas infekcija neizraisītu tādas 
bīstamas sekas kā, piemēram, sirds 
muskuļa iekaisumu. Jādzer daudz 
šķidruma, vēlams 2-3 litri dienā- 
ūdens, tējas, sulas, ēst ķiplokus, 

lietot C vitamīnu. 
     Ja ir aizdomas par saslimšanu ar 
gripu, tad ir jāsazinās ar ģimenes 
ārstu, kurš ieteiks labāko rīcības 
plānu. Ja saslimt gadījies vakarā vai 
nedēļas nogalē var zvanīt uz 
Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 
66016001.  
     Konsultācijas iedzīvotājiem 
sniedz pieredzējuši ģimenes ārsti 
un ārsta palīgi darba dienās no 
plkst. 17.00 līdz plkst. 8.00 no rīta. 
Ja pēc zvanītāja teiktā Ģimenes 
ārstu konsultatīvā tālruņa 
operatoram radīsies šaubas par 
personas veselības stāvokli, zvans 
tiks pāradresēts neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienestam. 
Lai nesaslimtu ar gripu ir jāizvairās  
no saskares ar slimnieku,  jālieto 
pilnvērtīgs uzturs,  bieži jāmazgā 
rokas, jāvēdina telpas. Lai izvairītos 
no saslimšanas ļoti svarīgs ir 
optimisms un labs noskaņojums, 
tādēļ nedaudz smaidam. 
-Dakter, man ir gripa? 
- JĀ! 
-Cūku? 
-Jā  
- Esat pārliecināts? 
-Jā! Tikai cūka var izsaukt “ātros” 
4.00 no rīta ar temperatūru 36,7. 
Pie ārsta: 
- Par ausīm ir kādas sūdzības? 
- Ir. Traucē džemperi uzvilkt. 
Saslimušajiem ātru izveseļošanos 

un veselajiem izturību! 

Ilze Deksne 
Feldšeru vecmāšu punkta māsa 

ilze.deksne@ozolaine.lv 

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
mailto:info@ozolaine.lv

