
  

 

ZIŅAS ĪSUMĀ  

2017.gada 7. un 
19.janvāri plkst.8:30 
tiks nodrošināts 
autobuss no Bekšu 
c., lai aizbrauktu uz 
Kampišķu 
vecticībnieku 
lūgšanas namā 
rīkotajiem 
dievkalpojumiem.  

No 2017.gada 
13.janvāra līdz 
2.februārim Ozolaines 
Tautas nama 
vadītāja—Santa 
Ostaša atradīsies 
ikgadējā 
atvaļinājumā. 
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No 2016.gada 
27.decembra 
Ozolaines pagasta 
pārvaldes vadītājs 
Edgars Blinovs uz 
Lūznavas pagasta 
pārvaldes vadītāja 
V.Špeļa darbnespējas 
laiku, paralēli  
darbam Ozolaines 
pagasta pārvaldē, 
nozīmēts arī par 
Lūznavas pagasta 
pārvaldes vadītāja 
pienākumu izpildītāju. 

2016.gada rudenī 
Ozolaines PII 
„Jāņtārpiņš” vadītāja 
V.Mališeva, paralēli 
savam darbam, tika 
iecelta arī par 
Audriņu PII vadītāju 
līdz 2017.gada 
sākumam, kā arī par 
Lūznavas PII 
„Pasaciņa” vadītāju 
uz nenoteiktu laiku! 

Lai Jaunais gads sirdī iemet baltu zvaigžņu klēpi,  
kas sniedz brīnumainu spēku;  

Lai rokas un prāts gurst tīkamā darbā, bet spēkus,  
lai atjauno tuvu un mīļu cilvēku klātbūtne!   

Lai katrs jauns rīts atnes ko nezināmu. 
Lai katra diena steidz satvert un piepildīt to, 
Lai vakars atalgo ar prieku un mieru! 
Lai Jaunajā gadā piepildās tas, kas vecajā meklēts 
un neatrasts!  
Daudz laimes un sasniegumu Jaunajā 2017.gadā!  

Liepu pamatskolas kolektīva vārdā  
Gaļina Bogdanova 

     Gadi par tevi stāsta, gadi par tevi runā un 
atmiņas pāri sien. Gadi paiet ātri, bet cilvēks 
noveco tad, kad noveco sirds. 
     Senioru dzīvē pašlaik iestājies klusāks 
atpūtas brīdis, lauku darbi padarīti. Laiks 
pārdomu brīžiem, pārtinot 2016.gada notikumu 
kamolīti, pārdomājot, kas ir padarīts un kā ir 
veicies… 
     Senioru pulciņš „Uguntiņa” apsveic visus 
Ozolaines pagasta iedzīvotājus ar Jauno 
2017.gadu! It sevišķi  mīļš sveiciens visiem 
pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. Stipru veselību visiem un tuvo 
cilvēku sirds siltumu! Lai izdodas būt aktīviem, 
ar možu garu, tad arī dzīvesprieks nezudīs!  
     Уважаемые жители Озолайнской волости!  
С наступившым Новым 2017 годом и 
Рождеством Христовым! Пусть в старом году 
останется всё худшее и ненужное, а в Новый 
год войдёт всё наилудшее. Желаем Вам в 
Новом году здоровья, счастья, пусть близкие 
люди всегда Вас помнят и поддерживают. 
Пусть Новый год для Вас станет лучшим, чем 
предыдущий!                         

Anna Tarakanova 
 Senioru interešu pulciņa  „Uguntiņa” vadītāja   

Ziemassvētki ir brīnumu 
laiks. Arī mūsu 
bērnudārzā Jāņtārpiņš". 
Brīnumu sagatavošana 
bērniem ir patiesi labs 
darbs. Tāpēc gribu 
pateikties visiem, kuri 
cītīgi un radoši strādāja, 
lai palīdzētu radīt 
brīnumu sajūtu 
bērnudārza bērniem. 
Darbiniekiem, bērnu 
vecākiem par jaukajiem 
kostīmiem svētkiem, 
bērniem par cītīgo 
gatavošanos svētkiem. 
Paldies Ziemassvētku 
vecītim. Izrādās, šogad 
pie mums bija ieradies 
visīstākais Ziemassvētku 
vecītis! Paldies no bērnu 
vecākiem par to, ka 
vecītis iejūtīgi aprunājās 
ar katru bērnu, kurš bija 
pietiekami drosmīgs to 
darīt!! Pārkāpjot Jaunā 
gada slieksni, gribu 
visiem pagasta 
iedzīvotājiem novēlēt 
mieru pasaulē un mieru 
sirdī, ticību labajam, 
stipru veselību un 
laimīgu bērnu čalas 
apkārt! Lai mums 
izdodas viss iecerētais! 

Valentīna Mališeva 
PII "Jāņtārpiņš" vadītāja 

Ozolaines bāriņtiesas 
priekšsēdētāja Daina 
Bule līdz 12.janvārim  
atradīsies mācību 
atvaļinājumā. 
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     2016.gada 4.janvārī Ozolaines 
pagasta pārvalde un iepirkuma 
uzvarētājs—SIA  „Ceļi un Tilti” ir 
parakstījuši līgumu iepirkumā par 
„Dzirksteles ielas (posmā no 
Centrālās ielas līdz Griškānu pagasta 
robežai – 1,4 km garumā)  ciema 
Pleikšņi, Ozolaines pagastā Rēzeknes 
novadā, pārbūvi”. Sakarā ar to, ka 
līguma summa ir ļoti liela, puses 
vienojās par līguma izpildes termiņu 

(24 mēneši). Ar pieņemšanas-
nodošanas aktu Ozolaines pagasta 
pārvalde uz līguma izpildes laiku 
nodeva Dzirksteles ielu Pleikšņu 
ciemā būvdarbu veicējam, līdz ar to 
24 mēnešu laikā Ozolaines pagasta 
pārvaldei nav tiesības uz šī ceļa veikt 
kaut kādas darbības, tajā skaitā 
ziemas uzturēšanas darbus. Ziņas 
par slikto ceļa stāvokli ir jānodot 
būvdarbu veicējam SIA "Ceļi un Tilti" 

pa tālr. 22022907, lai uzņēmums 
varētu veikt visas nepieciešamās 
ceļa uzturēšanas darbības atbilstoši 
laika apstākļiem.  
     Atgādinām, ka Dzirksteles iela uz 
doto brīdi ir būvlaukums un 
Ozolaines pagasta pārvalei nav 
tiesību tur kaut ko darīt. Ziemas 
laikā lūdzam būt īpaši uzmanīgiem 
un ievērot maksimālo pārvietošanas 
ātrumu (max 30km/st.) uz šī ceļa!  

Par Dzirksteles ielas uzturēšanu ziemas laikā 

Kļūsti par audžuģimeni un 
palīdzi bērnam izaugt! 
 

Cilvēka dabā ir palīdzēt 
savam līdzcilvēkam – ziedot 
naudu labdarības akcijā, 
uzklausīt drauga bēdu stāstu un 
ļaut izraudāties uz sava pleca, 
atdāvināt lietas, kuras pašam 
vairs nav vajadzīgas, bet kādam 
lieti noderēs... Bet varbūt Tu esi 
gatavs atvērt savas mājas 
durvis un dāvināt sirds siltumu 
bērniem, kuri palikuši bez 
vecāku rūpēm un mīlestības? 
Varbūt arī Tavas ģimenes roku 
vadīts kāds mazulis var mācīties 
staigāt, runāt, rūpēties par sevi 
un apjaust, ka šinī pasaulē 
kādam ir svarīgs un vajadzīgs? 
Laikā, ko bērns pavada ģimenē, 
nevis bērnu namā, viņš mācās 
ģimenes dzīvi un savstarpējās 
attiecības, iepazīstas ar sadzīvi 
un ikdienas pienākumiem, 
apjauš, ka mamma un tētis mīl 
un rūpējas par bērniem. 

Pašlaik Latvijā ir 572 
audžuģimenes, kurās ievietoti 1181 
bērns. Taču audžuģimeņu skaits 
joprojām ir nepietiekams. 

Audžuģimene ir ģimene, kas 
apguvusi īpašu apmācības kursu un 
saņēmusi audžuģimenes statusu. Šī 
ģimene var uzņemt audzināšanā uz 
noteiktu laiku bērnus no ģimenēm, 
kas nonākušas krīzes situācijā, vai 
arī bērnus, kuri zaudējuši savus 
vecākus vai kuru vecāki dažādu 
iemeslu dēļ nevar par viņiem 
rūpēties. Audžuģimene dod iespēju 
šādam bērnam nenokļūt 
ārpusģimenes aprūpes iestādē, bet 
gan izaugt ģimeniskos apstākļos. 
Audžuģimenei ir tiesības izvēlēties, 
kāda vecuma bērnus viņa būtu 
gatava uzņemt savās mājās. 

 
Lai kļūtu par audžuģimeni: 

 
1.  Jāvēršas dzīvesvietas bāriņtiesā, 

uzrādot personu apliecinošus 
dokumentus, jāiesniedz 
iesniegums noteiktā formā, par 
audžuģimenes statusa 

piešķiršanu, kā arī ģimenes 
ārsta, un psihiatra - narkologa 
izziņas par veselības stāvokli. 

2. Bāriņtiesa mēneša laikā izskata 
dokumentus, izpēta 
audžuģimenes statusa 
pretendentu dzīves apstākļus, kā 
arī viņu motivāciju un spējas 
audzināt bērnu. 

3. Bāriņtiesa sniedz atzinumu par 
audžuģimenes statusa 
pretendentu piemērotību 
audžuģimenes pienākumu 
veikšanai. 

4. Audžuģimenes statusa 
pretendenti bez maksas 
noklausās mācību kursu. 

 Kursos kvalificēti speciālisti - 
mediķi, juristi, psihologi, sociālie 
darbinieki vada lekcijas par 
bērnu aprūpes un attīstības 
jautājumiem, saskarsmi ģimenē, 
tiesisko regulējumu un citām 
aktuālām tēmām, kas noderīgas 
ne vien audžuģimenei, bet 
ikvienai ģimenei. 

 Kursu noslēgumā to dalībnieki 
kārto eksāmenu un saņem 
apliecību. 

5. Bāriņtiesa pēc mācību kursa 
beigām veic pārrunas ar 
pretendentiem un pieņem 
lēmumu par audžuģimenes 
statusa piešķiršanu vai 
atteikumu piešķirt audžuģimenes 
statusu. 

6.  Ja ģimenē tiek ievietots bērns, 
tiek noslēgts līgums starp ģimeni 
un pašvaldību. 

     Audžuvecāki var izvēlēties, kāda 
vecuma bērnus labprāt uzņemtu un 
audzinātu savā ģimenē. 
 

Pēc tam, kad ģimenē tiek 
ievietots bērns, audžuģimene 
saņem: 
- atlīdzību 113,83 eiro mēnesī 

neatkarīgi no audzināšanā nodoto 
bērnu skaita; 

- pabalstu bērna uzturam (kura 
apmēru nosaka katra pašvaldība) 
un pabalstu apģērba un mīkstā 
inventāra iegādei pašvaldības 
noteiktā apmērā (par katru 
bērnu); 

- pašvaldības sociālā darbinieka 

atbalstu un palīdzību problēmu 
risināšanā. 
 
Sīkāku informāciju par 

apmācībām un audžuģimenes 
statusa iegūšanu varat saņemt 
zvanot Valsts bērnu tiesību 
aizsardzības inspekcijas 
Bāriņtiesu un audžuģimeņu 
departamenta referentam 
Latgales reģionā Aleksejam 
Makuševam pa tālruni 26 808 
547 vai jautājot savas 
dzīvesvietas bāriņtiesā. 

Nāc un jautā arī tad, ja pašlaik 
vēl šaubies vai neko nezini par 
audžuģimenēm, vai Tevi vienkārši 
urda ziņkāre! Palīdzēsim kopā mūsu 
bērniem! 

 
Aleksejs Makuševs 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības 

inspekcijas 

Bāriņtiesu un audžuģimeņu 

departamenta referents 

Tālr.: 65422336, mob.26808547 

E-pasta adrese: 

aleksejs.makusevs@bti.gov.lv  
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Ar Dievu 2016.gads! Sveiks Jaunais 2017.gads!  

2016.gads jau ir atstājis savas 
neizdzēšamās pēdas mūsu vēstures 
grāmatas lappusēs. Šajā garajā gadā 
bija daudz dažādu notikumu, arī 
globālajā mērogā tas ir notikumiem 
pārpildīts gads.  

Kā katru gadu, tradicionāli gada 
beigas un gada sākums Ozolaines 
pagasta pārvaldei un visām 
struktūrvienībām ir darba piepildīts 
laiks.  

Jāpaspēj ne tikai sagatavoties 
Ziemassvētku un Jaungada 
pasākumiem, kuri notiek mūsu 
pagasta iestādēs, bet arī jāsaplāno 
kārtējais budžeta projekts un jāaiztāvē 
tas Rēzeknes novada domē. No 
2016.gada 27.decembra Ozolaines 
pagasta pārvaldes vadītājs Edgars 
Blinovs, paralēli darbam Ozolaines 
pagasta pārvaldē, ir nozīmēts arī par 
Lūznavas pagasta pārvaldes vadītāja 
pienākumu izpildītāju uz V.Špeļa 
darbnespējas laiku. Līdz ar to 
Ozolaines pagasta pārvaldes vadītāja 
pienākumu loku papildina arī Lūznavas 
pagasta budžeta sagatavošana un 
aizstāvēšana.  

Nākamais, sarkanā gaiļa gads 
plānots notikumiem bagāts un kolorīts, 
taču, ja atskatāmies uz 2016.gadā 
paveikto, tad jāsecina, ka ir paveikts 
samērā daudz dažādu darbu daudzās 
jomās.    

Visapjomīgākie no tiem ir:  

 Pēc iedzīvotāju lūguma atjaunota 
caurteka HELCOR PA22 ceļam 
Bumbišķi – Kivku s. Ozolaines 
pagastā Rēzeknes novadā, jo vecā 
bija savu laiku nokalpojusi. 
Saskaņā ar iepirkuma līgumu, 
darbus veica SIA “MJP Būve” . 

 Ar mērķi noteikt pagasta ceļu 
vērtību, saskaņā ar LR likumdošanu  
notika Ozolaines pagasta autoceļu 
un ielu inventarizācija dabā un to 
vērtības aprēķināšanas veikšana 
grāmatvedības uzskaitei. Saskaņā 
ar līgumu, darbus veica A/S “Ceļu 
inženieri”.  

 Traktora iegāde. Saskaņā ar 
iepirkuma līgumu, piegādātājs SIA 
“VALTEK” . 

 Ar mērķi racionāli izmantot 
pagasta ēkas, paplašināt TN telpas 
un nodrošināt bibliotēkas 
pieejamību visiem pagasta 
iedzīvotājiem, notika Ozolaines 
pagasta pārvaldes atrašanās vietas 
maiņa no Bekšu c. uz Balbišu. 
Saskaņā ar iepirkuma līgumu 
pārbūves darbus veica SIA “Inteco 
Wood”. Pārējie darbi tika veikti 
saviem spēkiem.   

 „Lauku ekonomikas attīstībai 
Rēzeknes novadā” fonda izveidei, 
lai veicinātu uzņēmējdarbības 
attīstību un iedzīvotāju aktivitāti 
Rēzeknes novadā, Nobidinājumam 
“LEARN”  iemaksāta biedra nauda.  

Ir realizēti vairāki nozīmīgi projekti 
Ozolaines pagastā:  

 "Folkloras skola I". Saņemts 
finansējums no VKKF.  

 No Rēzeknes novada pašvaldības 
Vides aizsardzības fonda tika 
realizēti vairāki projekti: Ozolaines 
pagasta teritorijas dabas vērtību 
saglabāšana un aizsardzība; dabas 
pieminekļa “Laizānu parks” dabas 
resursu izpētes turpinājums un 
parka aktīvās zonas (mācību 
organizēšanai) izveide un 
uzturēšana; Dzirksteles ielas vides 
stāvokļa uzlabošana. 

 No Rēzeknes novada pašvaldības 
Izglītības pārvaldes rīkotajiem 
projektiem tika realizēti divi: 
Inventārs lietderīgai brīvā laika 
pavadīšanai OzO jauniešiem, 
Jauniešu vides nometne „OZOL
(aines)ZEME”, kā arī Vizuālās 
mākslas attīstības projekts. 

 Ar LKM NVO Projektu konkursa 
atbalstu tika realizēts projekts “Ar 
skatienu Latvijai” - jeb 100 
Ozolaines pagasta iedzīvotāju foto 
izstāde. 
2016.gada Ozolaines Tautas namā 

realizēti 34 pasākumi, būtiski 
paaugstinot Ozolaines pagasta 
iedzīvotāju kultūru. Par mūsu 
pasākumiem bieži tika rakstīts ne tikai 
Ozolaines pagasta bezmaksas 
informatīvajā izdevumā OZOLAINE.LV, 
bet arī vietējos un reģionālajos 
laikrakstos, kā arī  rādīts Latgales 
reģionālajā televīzijā un Latvijas 
televīzijas 7.kanālā un stāstīts Latvijas 
radio 1, radio Ef-Ei, Latgales radio 
ziņās. 

Sadarbībā ar mākslinieci Dainu 
Salmiņu, 2016.gada novembrī tapa 
jauns Ozolaines pagasta logo-ozolzīle 
mātes plātes izskatā. Logotipu veido 
grafiskā forma un nosaukums 
„Rēzeknes novads Ozolaines pagasts”. 
Logotips un moto turpmāk tiks lietots 
uz Ozolaines pagasta prezentācijas 
materiāliem – krūzītēm, dāvanu 
maisiņiem, diplomiem u.c. Saistībā ar 

mākslinieces izstrādāto lietišķās 
grafikas stilu, savus logotipus nākotnē 
varēs izveidot Rēzeknes novada 
pagasti, taču Ozolaines pagasts ir 
pirmais Rēzeknes novadā, kas ir 
izstrādājis savu logo vienotā stilā ar 
Rēzeknes novadu. 

2017.gadā Ozolaines pagasts ir 
ieplānojis paveikt sekojošus darbus:  

 Vasaras laikā, NVA projekta 
ietvaros, Ozolaines struktūrvienībās 
tiks nodarbināti 8 skolēni. 

 Ismeru karjera topogrāfijas 
sagatavošana licences 
pagarināšanai. 

 To dzīvokļa īpašumu ierakstīšana 
zemesgrāmatā, kuri ir pagasta 
grāmatvedības uzskaitē. Veikt 
dzīvokļu īpašumu izveidošanu VZD. 

 Piecu Tēviņu ciemata garāžu 
atsavināšana. 

 Divu aku izrakšana Ritiņu un Bekšu 
kapsētās, ar mērķi labiekārtot 
pagasta kapsētas un nodrošināt 
ūdens ņemšanas vietu. 

 Tehniskā projekta izstrāde ceļa 
“Ozolaines TN - Ozolaines PII 
“Jāņtārpiņš”” rekonstrukcijai 170 m 
garumā, ar mērķi uzlabot 
komfortablu piebraukšanu pie 
bērnudārza. 

 Bekšu ciemata teritorijas 
labiekārtošanas Tehniskā projekta 
atjaunināšana, teritorijas 
labiekārtošanas projekta 1.kārtas -
”Ceļi un laukumi” izpilde un 
elektrolīnijas atjaunošana Bekšu 
ciemā. 

 Telpu remontdarbi Ozolaines 
Bibliotēkas vajadzībām. 

 Liepu pamatskolas telpu 
remontdarbi. 

 Ceļu greiderēšana. Pagasta grants 
ceļu periodiska greiderēšana, lai 
uzlabotu to ekspluatēšanas un 
braukšanas apstākļus. 

 Dzirksteles ielas Pleikšņu c., 
pārbūves pabeigšana. 

 

A.Zarembas foto 
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Jaungada eglīte 
Liepu pamatskolā 
 
     21. decembrī Liepu pamatskolā 
notika Jaungada eglīte. Kā vienmēr, 
pasākumā pulcējās ļoti daudz 
cilvēku. 
     Pasākumu atklāja mazie 
dziedātāji ar sirsnīgām dziesmiņām 
par eglīti, ziemu un brīnumu 
gaidīšanu. Tad ieradās folkloras 
kopas “Liepiņa” ķekatnieki skandinot 
Ziemassvētku ķekatu dziesmas. 
     Pasākuma turpinājumā ieradās 
Sniegavīrs un Mājas gariņš un sākās 
burvju pasaka ar neparastām 
pārvērtībām, raganas un viņas 
palīgu ļaunajām izdarībām, ar mīklu 
minēšanu, dziesmām un rotaļām. 
     Pateicoties Sniegavīra un Mājas 
gariņa sadarbībai ar bērniem, 
ļaunums tika uzvarēts. Ieradās 
Salatētis un Sniegbaltīte, kuri 
iededza svētku egli, uzklausīja 
skolēnu sagatavotos pantiņus uz 
izdalīja ilgi gaidītās saldās dāvanas. 

   Pasākums noslēdzās ar jautru 
diskotēku, un šoreiz dejotāju 
netrūka. Liepu pamatskolas kolektīvs 

novēl visiem radošu, darbīgu un 
laimīgu Jauno 2017. gadu! 

Nellija Kotebo 

Liepu pamatskola apkopo 2016-
2017.m.g. pirmā semestra 
mācību rezultātus      
 
     Ir beidzies 2016.-2017.mācību 
gada pirmais semestris un skolās 
notiek mācību rezultātu apkopošana 
un izvērtēšana. Pēdējā mācību 
dienā, pirms Jaungada karnevāla, 
svinīgā atmosfērā Liepu pamatskolā 
ir tradīcija apbalvot savus labākos 
skolēnus, kuriem liecībā ir tikai „7”, 
„8”, „9” un „10” balles. Šajā mācību 
gadā, 2016.gada 21.decembrī, tika 
apbalvoti sekojoši skolēni: 

Kristīne Kozlovska (2.klase). 
Oskars-Roma Rasauls (2.klase). 
Loreta  Runča (2.klase). 
Veronika Anosova (3.klase). 
Kristaps Kaupers (3.klase). 
Agnese Kozlovska (3.klase). 
Viktorija Kozlovska (3.klase). 
Darja Kuzņecova (3.klase). 
Violeta Kuzņecova (3.klase). 
Maksimilians Savickis (3.klase). 
Dainis Žukovs (3.klase). 

Jeļizaveta Marjanova (6.klase). 
Laura  Greiškāne (7.klase). 
Kristina Stoļarova(7.klase). 
Sabīna Ivanova (8.klase). 
Liāna Lukaševa (9.klase). 
Viktorija-Diāna Stikute (9.klase). 

     Vēl šajā dienā Liepu pamatskolā  
tradicionāli tika apbalvoti skolēni, 
kuri pirmajā semestrī   bijuši 
visizturīgākie un nav kavējuši 
nevienu skolas dienu. Ļoti patīkami, 
ka ar katru gadu palielinās skolēnu 
skaits, kuriem nav kavējumu. Šajā 
semestrī  tie bija sekojoši skolēni: 

Kristīne Kaņka (2.klase). 
Alisa Rubļova (2.klase). 
Loreta Runča (2.klase). 
Edgars Guļs (3.klase). 
Darja Kuzņecova (3.klase). 
Maksimilians Savickis (3.klase). 
Artūrs Stoļarovs (3.klase). 
Deniss Andrejevs (4.klase). 
Vladimirs Andrejevs (5.klase). 
Nadežda Harlamova (6.klase). 
Jeļizaveta Marjanova (6.klase). 
Juris Andrejevs (7.klase). 

Laura  Greiškāne(7.klase). 
Edvards Stikuts (7.klase). 
Kristina Stoļarova(7.klase). 
Marija Guļe (8.klase). 
Anžela Andrejeva (9.klase). 
Igors Jelisejevs (9.klase). 
Aleksandrs Marjanovs (9.klase). 
Viktorija-Diāna Stikute (9.klase). 
Ruslans Vinokurovs (9.klase). 

     Skolēni, kuriem liecībā  ir arī 
atzīme „6” tika apbalvoti savu 
klasesbiedru klātbūtnē  Jaungada 
klases  pasākumā. Tie bija: 

Artjoms Kedrins (2.klase). 
Alisa Rubļova (2.klase). 
Aleksejs Kuzņecovs (3.klase). 
Ruslans Voronovs (4.klase). 
Anastasija Kedrina (5.klase). 
Anastasija Marjanova (5.klase). 
Marija Guļe (8.klase). 
Daniils Neņa (8.klase). 

 
 

Gaļina Bogdanova 
Liepu pamatskolas vadītāja  

galina.bogdanova@saskarsme.lv 

Par Ziemassvētku 
konfekšu paciņām. 
 
     Tie, kuri kaut kādu iemeslu dēļ 
nevarēja nodrošināt savu bērnu 
klātbūtni Ozolaines Tautas nama 
rīkotajos Ziemassvētku pasākumos 
2016.gada 26.decembrī plkst. 10.00 
un plkst. 13.00, kā arī seniori un 
cilvēki ar īpašām vajadzībām, kuri 
nespēs ierasties uz Ozolaines Tautas 
nama 12.01.2017 rīkoto Jaungada 
balli, saldās konfekšu paciņas varēs 
saņemt darba dienās, darba laikā 

līdz 03.02.2017 Ozolaines bibliotēkā 
pie bibliotekāres A.Dzenes, Bekšos 
un Ozolaines pagasta pārvaldē 
Balbišos pie lietvedes L.Peļņas.  
Bezspēcīgie un vientuļie seniori un 
cilvēki ar īpašām vajadzībās, zvanot 
pa tālruni 64640171, var pieteikt, lai 
saldo paku piegādā uz mājām 
sestdien 2017.gada 14.janvārī, kad 
tradicionāli folkloras kopa "Zeiļa" un 
ansambils "Nadežda" brauks 
kaladās. 
P.S. Kaladās iešana ir nodarbība, kas 

saistās tikai ar Ziemassvētkiem. 
Kaladnieki iet barā, apciemojot 

sētu pēc sētas visu svētku laiku, 
dziedādami Ziemassvētku 
dziesmas, par to saņemot 
cienastu un dāvanas, ko sauc par 
kaladiņu. Kaladu un kaladnieču 
vārdu izcelsmi vairums 
valodnieku atzīst par 
atvasinājumu no latīņu 
"calendae" – mēneša pirmās 
dienas. Vārdu nozīmes ziņā 
labāku saskaņu dotu vārdu 
izcelsmes meklēšana sakarībā ar 
krievu, baltkrievu un ukraiņu 
"koloda" – bluķi, bet šai virzienā 
trūkst pētījumu. 
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Liepu pamatskolā darbojas 
skolēnu pašpārvalde 
 
     Liepu pamatskolas skolēnu 
pašpārvaldē 2016./2017. mācību 
gadā darbojas 7 skolēni: A. Kedrina 
(5.klase), V. Ivanova (6.klase), L. 
Kairiša (7. klase), S. Ivanova un M. 
Guļe (8.klase), A. Marjanovs un V.-
D. Stikute (9.klase). Tie ir aktīvi un 
radoši skolēni, kuri piedalās skolas 
dzīvē un popularizē savas skolas 
tēlu. 
     Skolēnu pašpārvaldes komandas 
sanāksmes notiek vienu reizi mēnesī. 
Sapulču laikā tiek sastādīts darba 
plāns, apspriesti aktuāli jautājumi un 
problēmas, kā arī tiek plānoti un 
organizēti dažādi pasākumi, konkursi 
un izstādes skolā.  
     Katru gadu Liepu pamatskolas 
skolēni sveic skolas pedagogus 
Skolotāju dienā. Arī šogad skolēnu 
pašpārvalde iepriecināja savus 
skolotājus ar apsveikuma vārdiem 
un mazām dāvaniņām, kā arī 
sagatavoja videoapsveikumu 
vizuālās mākslas skolotājai Nellijai 
Kotebo, kas tika demonstrēts 
Skolotāju dienas pasākumā Maltas 
vidusskolā. 
    Sākot no šī mācību gada katru 
mēnesi tiek veidota skolas avīze, 
kuras nosaukums ir “Skolas dzīve”. 
Tajā tiek atspoguļoti skolas aktuālie 
notikumi, informācija skolēniem un 
pedagogiem, kā arī anekdotes, joki, 
utt. 
    Latvijas Republikas 
Proklamēšanas gadadienas ietvaros 
tika organizēta izstāde, kurā 
piedalījās skolas audzēkņi, veidojot 
atklātnes patstāvīgi un ar vecāku 
palīdzību.  
     Pirms Ziemassvētkiem skolā tika 
organizēts Ziemassvētku pasts, lai 

dotu iespēju skolēniem apsveikt 
vienam otru vai vienkārši uzrakstītu 
mīļus un patīkamus vārdus.  
     Skolēnu pašpārvaldes prezidents 
Aleksandrs Marjanovs un 
viceprezidente Viktorija-Diāna 
Stikute visas komandas vārdā vēlas 
visus sveikt ar pagājušajiem 
svētkiem un nedaudz vairāk 
iepazīstināt lasītājus ar sevi. 

     Mani sauc Aleksandrs Marjanovs. 
Es mācos Liepu pamatskolas 9.klasē. 
Skolēnu pašpārvaldē esmu 
prezidents. Kopīgi ar pārējiem 
pašpārvaldes skolēniem sastādu 
darba plānu. Piedāvāju interesantas 
idejas skolas pasākumiem.  
     Man raksturīgi, ka esmu čakls un 
godīgs. Es piedalos skolas dzīvē, 
skrienu krosu. Labprāt kontaktējos 
ar dažādiem cilvēkiem. 
   Brīvajā laikā ziemā spēlēju hokeju, 
slidoju. Vasarā spēlēju futbolu, 

volejbolu, peldos. Vēl man patīk 
skatīties filmas un klausīties mūziku. 
     Pēc pamatskolas beigšanas es 
turpināšu mācīties Rīgā, jo tur ir 
lielākas iespējas atrast darbu. 

     Mani sauc Viktorija-Diāna 
Stikute. Man ir 15 gadi, un es 
mācos Liepu pamatskolas 9.klasē. Es 
aktīvi piedalos skolas dzīvē: dziedu 
korī, piedalos dramatiskajā  pulciņā 
un leļļu teātrī.  
     Pēc rakstura esmu čakla un 
sirsnīga. Labprāt kontaktējos ar 
saviem vienaudžiem. Man ir 
autoritāte vienaudžu vidū. Es esmu 
sabiedriska, ātri atrodu kopīgu 
valodu. Skolā labi mācos, jo esmu 
centīga un mērķtiecīga. Manu darbu 
skolotāji ir novērtējuši. Ģimenē, kā 
vecākā māsa, es cenšos būt paraugs 
saviem jaunākajiem brāļiem.  
     Pēc 9.klases absolvēšanas es 
plānoju turpināt mācīties. Vēl ļoti 
gribētu apgūt kādu svešvalodu, 
piemēram, vācu un spāņu valodu, jo 
es domāju, ka tas man noderēs 
nākotnē. Mani saista tulka profesija.  
   Skolēnu pašpārvaldē es pirmo reizi 
atnācu 7.klasē. Es palīdzēju citiem, 
bet man arī bija savi pienākumi. 
8.klasē es arī tiku ievēlēta skolēnu 
pašpārvaldē. 9.klasē es kļuvu par 
Liepu pamatskolas skolēnu 
pašpārvaldes viceprezidenti. Mani 
pienākumi ir palielinājušies, jo ir 
jāpalīdz saviem komandas biedriem: 
jāpalīdz prezidentam un jāorganizē 
dažādi skolēnu pašpārvaldes darbi.  
     Brīvo laiku es pavadu mājās vai 
draugu lokā. Vasarā es spēlēju 
futbolu laukumā savā ciemā, peldos 
un daru citas lietas. Ziemā brīvajā 
laikā es lasu grāmatas. Ja ir ledus, 
tad eju slidot. 

Skolotāja Olga Rapša  
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Nr. 
p.k. 

Laiks Pasākuma 
nosaukums 

Īss apraksts 

1. 
  

12.01.2017. 
Plkst.12.00 

Jaungada balle 
pensionāriem un 
invalīdiem 

Apsveikumu koncerts , teātra izrāde, Salatētis, Ziemassvētku loterija, 
turpinājumā balle ar grupu “Aimari”. 

2.  03.02.2017. 
Plkst.18.00 

OzO jauniešu kluba 
dzimšanas diena 

Tematiskais pasākums, dejas, konkursi, izklaides bērniem un jauniešiem, 
piparkūku cepšana, ciemiņi no citu pagastu jauniešu klubiem. 

 3. 17.02.2017. 
Plkst.21.00 

Valentīndienas 
pasākums 

Valentīndienas  zīmīšu pasts, konkursi pāriem, diskotēka ar  iespēju pasūtīt 
savas dziesmas, fotokonkurss. 

 4. 26.02.2017. 
Plskt.12.00 

Masļeņica Tradīcijas, konkursi, izklaides bērniem un pieaugušajiem. Pankūku ēšana, 
tējas dzeršana. 

5.  11.03.2017. 
Plkst.19.00 

Sieviešu dienas 
svētku koncerts/ 
balle pie galdiņiem 

Svinīgs apsveikumu koncerts ar stiprā dzimuma pārstāvju uzstāšanos, 
“Ozolaines pagasta lepnums” balvu pasniegšanas ceremonija, turpinājumā 
balle, konkursi. 

6.  25.03.2017. Komunistiskā 
genocīda upuru 
piemiņas diena 

Ziedu nolikšana piemiņas vietās Rēzeknē/piemiņas vakars. 

7.  30.04.2017. 
Plkst.16.00 

Ozo jauniešu 
tematiskais joku 
vakars 

Radošās darbnīcas, humora īsfilmu, video demonstrēšana, anekdošu 
konkurss. 

8.  01.04.2017. 
Plkst.19.00 

Humora diena šovs 
„Izklausies redzēts”/ 
Turpinājumā disko 

Joku diena. Parodiju konkurss “Izklausies redzēts”, netradicionālo tērpu 
modes skate, konkursa uzvarētāju apbalvošana. Pēc konkursa- grupas 
“Arayn” koncertiņš 30 minūšu garumā. Turpinājumā- diskotēka, joku 
konkursi un spēles.  Ieeja 1,00 Eur. 

 9. 3.04.-16.04. 
2017. 

Lieldienas Šūpoļu uzstādīšana. 
Āra dekoru sagatavošana pie TN ēkas. Zīmējumu konkurss, rokdarbu 
pulciņa aktivitātes. 

 10. 22.04.2017. Lielā Talka Košumkrūmu, puķu, koku stādīšana. Ķirbju un citu dārzeņu stādīšana. 
Čaklāko talkotāju apbalvošana, zupas vārīšana, ēšana. Konkursa 
“Sakoptākā pagasta sēta” pasludināšana. 

 11. 08.05.2017. Nacisma sagrāves 
un otrā pasaules 
kara upuru piemiņas 
diena 

Piemiņas brīdis un ziedu nolikšana. 

12.  11.05.2016. Ozo jauniešu kluba 
gatavošanās 
pasākums Māmiņu 
dienai 

Jauniešu kluba tematiskais vakars, dāvanu gatavošana “Māmiņu dienai”. 

 
Ozolaines Tautas nama 

 kultūras pasākumu plāns  
2017. gadam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Santa Ostaša 

Ozolaines Tautas nama vadītāja 
santa.ostasa@ozolaine.lv  

m.t.25127340  

mailto:santa.ostasa@ozolaine.lv
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13.
  
12.05.2017. Mātes diena Apsveikuma koncerts 

14.
  

Maijs PII “Jāņtārpiņš” 
izlaidums 

Izlaidums 

15. 31.05.2017. 
Plkst.15.00 

Rēzeknes novada 
jauniešu kluba 
jaunāko dalībnieku 
grupu salidojums 

Salidojums jauniešu klubu bērniem, vecumā no 8-12 gadiem. 
Konkursi, uzdevumi, aktivitātes svaigā gaisā, turpinājumā- bērnu 
diskotēka. Ēnu dejas. 

16.
  
31.05.2017. 
Plkst.21.00 

Skolas noslēguma 
diskotēka jauniešiem 

Diskotēka, tematiskais dreskods, konkursi, spēles. 

17.
  
04.06.2017. Bērnības svētki 5 gadīgo bērnu sveikšana, teātris, saldējuma un cukurvates ēšana, 

izklaides bērniem 
18.

  
12.-14.06. 

2017. 
Bērnu vasaras  
nometne 

Izglītojoša vasaras nometne Ozolaines pagasta bērniem un 
jauniešiem 

19.
  

Jūnijs Liepu pamatskolas 
9.klases izlaidums 

Izlaidums 13 skolēniem 

20.
  
22.06.2017 Ielīgošanas  

pasākums Bekšos 
Latviešu nacionālās tradīcijas, koncerts, pašdarbnieku uzstāšanās, 
ugunskurs, radošās darbnīcas, pirts rituāls, Jāņu siers, alus un 
nakts zaļumballe. Āra dekora sagatavošana pie TN ēkas. 

21. 21.-23.07. 
2017. 

Jauniešu pārgājiens Jauniešu pārgājiens sevis izaicināšanai, pilnveidošanai  (ar lozungu 
“3 dienas bez interneta!”) 

22.
  
28.-30.07. 

2017. 
Pirtnieku festivāls 
Ozolainē 

Piedalās pirtnieki no visas Latvijas, aicināti pirtnieki no Latvijas, 
Lietuvas, Igaunijas, Krievijas. Pirtnieku meistarklases, 
paraugdemonstrējumi. Pirtnieku konkurss. Folkloras kopu, tautas 
deju ansambļu uzstāšanās, vakara koncertprogrammas, noslēguma 
vakara koncerts, balle. 

23.
  
12.08.2017. Sporta svētki / Ozo-

laines pagasta svētki 
Pagasta Sporta un ģimenes svētki. Sporta spēles. Sacensības. 
Radošās darbnīcas. Ūdens  izklaides, atrakcijas bērniem. Retro 
auto parāde, salidojums. Koncerts. Diskotēka. Salūts. 

24.
  
19.08.2017. OZOlimpiskās spēles Rēzeknes novada jauniešu klubu sporta spēles, stafetes, pikniks 

svaigā gaisā, apbalvošana, diskotēka. 
25.

  
01.09.2017. Diskotēka “Ar 

atgriešanos skolā” 
Disko, konkursi, atrakcijas 

26.
  
07.09.2017. Ozo jauniešu kluba 

gatavošanās Tēva 
dienai 

Ozo jauniešu kluba tematiskais vakars, dāvanu gatavošana Tēva 
dienai 

27.
  
Septembris Eiropas veselības 

nedēļa Ozolaines 
pagasta jauniešiem 

Aktīvā atpūta, sporta aktivitātes brīvā dabā. Velobrauciens /
pārgājiens/ 

28.
  
29.09.2017. 

  
Miķeldienas  
gadatirgus 

Ozolaines pagasta iedzīvotāju pašu audzēto, ražoto, sagatavoto 
labumu gadatirgus, lauksaimniecības tehnikas izstāde, labāko 
zemnieku apbalvošana, koncerts, balle. 

29.
  
6.10.2017. 
Plkst.17.00 

Rēzeknes novada  
senioru klubu 
salidojums 

Pirmais Rēzeknes novada senioru klubu salidojums. Tematiskais 
vakars, radošās darbnīcas, priekšnesumi, koncerts, konkursi, balle, 
fotostūrītis, viesu grāmata. 

30.
  

06.-
08.10.2017. 

Fotoplenērs Rēzeknes novada pašvaldības 2. fotoplenērs 

31.
  

Oktobris Skolēnu rudens 

brīvlaiks 

Lapu  kašanas talka, tematiskā fotosesija krāsainajās lapās 

32. Oktobris Skolotāju diena Skolotāju apsveikšana 

33.
  
27.10.2017. 
Plkst.16.00 

Halloween “Ozo” jauniešu kluba tematiskais pasākums, radošās u  
gastronomiskās darbnīcas, diskotēka, konkursi, “Šausmu īsfilmu 
vakars” 

34.
  
10.11.2017. 
Plkst.16.00 

Ozo jauniešu kluba 

“Patriotisma vakars” 

Ozo jauniešu kluba “Patriotisma vakars” par godu  Lāčplēša dienai 
un Valsts  99.gadadienai. Viktorīna par vēsturiskiem faktiem, 
tikšanās ar jaunsardzes pārstāvjiem. Patriotiskas filmas 
demonstrēšana. 

35.
  
16.11.2017 
Plkst.18.00 

LR Proklamēšanas 
99.gada diena 

Svētku  koncerts un balle, pasākums pie galdiņiem. 

36.
  
21.11.2016 Adventes vainagu 

pīšana 
Adventes vainagu pīšanas, piparkūku cepšanas  radošā darbnīca 

37.
  
22.12.2017. 
Plkst.16.00 

Ozo jauniešu kluba 
Ziemassvētku 
tematiskais vakars 

Piparkūku cepšana, laimīšu liešana, ticējumi, zīlēšana, tematiskais 
dreskods, Ziemassvētku kino. 

38.
  
26. 12.2017 Jaungada balle 

bērniem 
Teātra izrāde un dejas, rotaļas, Salatētis, dāvanu dalīšana. 

39. 28.12.2017 
Plkst.19.00 

Jaungada vakars pie 
galdiņiem 

Svētku koncerts, karnevāls, konkursi, atrakcijas, laimīšu liešana, 
diskotēka. Karnevāla tērpos ieeja bezmaksas, pārējiem—2Eur. 
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Jaunieši ciemojas 
Rēzeknes dzīvnieku 
patversmē 
      
3.decembrī jaunieši devās uz 
Rēzeknes dzīvnieku patversmi, ko 
jau laiciņu gribēja izdarīt. Decembris 
ir svētku laiks, kad jādara labas 
lietas. Lai arī patversmē palīdzēt 
neko nevajadzēja, tomēr jaunieši 
varēja izvest suņus nelielā pastaigā 
turpat izveidotā pastaigu laukumā. 
Bija daudz kucēnu un daudz citu ļoti 
draudzīgu, priecīgu un ļoti mīļu 
sunīšu. Ja varētu, tad noteikti katrs 
mājās būtu pārvedis sev jaunu 
uzticamu draugu. Arī pie kaķīšiem 
uzkavējāmies kādu laiku – to 
patversmē ļoti daudz. Bija arī mazi 
kaķēni, kurus mazākie apmeklētāji 
ar apbrīnu un prieku glaudīja un 
samīļoja.  
     Tagad, kad gads vēl tikai sācies, 
turpināsim darīt labas lietas! 
Aizbrauciet arī jūs – aizvediet kādu 
maisiņu dzīvnieku barības un 

izvediet pastaigā kādu sunīti! Viņi 
ļoti priecāsies, un varam droši 
apgalvot, ka arī jums būs daudz 
prieka!  

     Patversme atrodas Rēznas ielā 
13, Rēzeknē. Par vizīti iepriekš 
jābrīdina patversmes darbinieki pa 
tel. 26179322! 

Pidžammu ballītē jaunieši 
paši gatavo picas un 
izpilda “Neiespējamo 
misiju” 
 
22.decembrī OzO jauniešu centrā 
pulcējās 13 jaunieši, kuri ne vien 
pārvarēja dažādus izaicinājuma 
uzdevumus komandas saliedēšanas 
aktivitātē “Neiespējamā misija”, bet 
arī paši gatavoja sev vakariņas, cepa 
piparkūkas, devās slidot un 
pastaigāties ārā, gatavoja 
paštaisītus eglītes rotājumus, kā arī 
spēlēja pašu izdomātu spēli – 
paslēpes tumsā.  
Neiespējamās misijas laikā 
jauniešiem vajadzēja veikt tādus 
uzdevumus, kā, piemēram, uzzīmēt 
mākslas darbu ar nosaukumu “OzO 
pidžammu ballīte”, uztaisīt kopbildi 
ar egli, iestudēt un nofilmēt teatrālu 
priekšnesumu “Rūķu kāzas 
Ziemassvētkos”, uzrakstīt picas 
pagatavošanas recepti 3 valodās un 
daudzus citus. Visizaicinošākais 
uzdevums izrādījās rūķu kāzu 
filmēšana, jo tajā jaunieši bija 
sacerējuši dziesmu, kuras 
pavadījumā notika visa kāzu 
ceremonija. Video izdevās uzfilmēt 
tikai no piektā mēģinājuma un tas 

sagādāja daudz jautrības un 
pieredzes darbam kolektīvā.  
Vakara gaitā, kad jau visi bija 
iekārtojušies uz matračiem un 
ieritinājušies segās, skatījāmies 
komēdiju “Viens pats mājās”, kā jau 
tas Ziemassvētkos pienākas. 
Jaunieši arī paši gatavoja augļu 
salātus no līdzpaņemtajiem augļiem 
– katram bija jāpaņem viens auglis. 

Nākošajā rītā pēc brokastīm jaunieši 
paši sakārtoja telpas, nomazgāja 
traukus un jau sāka plānot, kad 
nākošreiz varētu rīkot līdzīgu 
pasākumu.  
Paldies Viktorijai Stikutei, Marijai 
Gulei, Laurai Greiškānei  un 
Maksimam Blinkovam, kuri palīdzēja 
sagatavoties un veica daudzus 
organizatoriskos uzdevumus!  

Ko mēs - OzO jaunieši novēlam Jums jaunajā 2017.gadā? 
 Novēlu, lai 2017.gads būtu laimīgs! KARĪNA, 10 gadi. 

 Lai visiem ir prieks un laime! ALDIS, 17 gadi. 

 Novēlu daudz ideju un pasākumu! LAURA, 13 gadi. 

 Vēlu laimi un veiksmi! ĻOŠA, 16 gadi. 

 Novēlu visiem jaunajā gadā būt veseliem, laimīgiem un priecīgiem! JŪLIJA, 12 gadi. 
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Dāvanas mūsu pagasta 
senioriem Ziemassvētkos 
 
 
     23. decembrī OzO jaunieši kopā 
ar sociālā dienesta darbinieci 
Jekaterinu Bondarenko, īstenojot 
Latvijas Sarkanā Krusta Rēzeknes 
nodaļas labdarības akciju ar mērķi 
apciemot un sveikt Ziemassvētkos 
Ozolaines pagasta seniorus, dāvāja 
tiem sirds siltumu, dāvanas un 
Ziemassvētku apsveikumu kartiņas, 
kuras bija sarūpējuši, radoši 
darbojoties, Latvijas Sarkanā 
Krusta Rēzeknes nodaļas jaunieši. 
Ozolaines pagasta jaunieši bija 
izcepuši piparkūkas, kuras 
pievienoja nelielajai dāvaniņai. 

Leila Rasima 
Jauniešu lietu speciāliste 

OzO svin Ziemassvētkus 
 
     Kā jau katru gadu, arī šogad 
27.decembrī OzO jaunieši sanāca 
kopā, lai skolēnu brīvdienās 
nosvinētu Ziemassvētkus. Šogad 
svinības sākām ar piparkūku 
cepšanu un spēlēm OzO istabā, bet 
vēlāk visi devās lejā uz Tautas 
namu, kur bija diskotēka ar Dj Twin. 
Daudzi bija sarūpējuši maskas vai 
saģērbušies dažādu tēlu veidolā. 
Vakara gaitā jaunieši spēlēja spēles 
un piedalījās konkursos, un, 
protams, daudz dejoja. Tā kā daudzi 
gribēja vēl dejot un dejot, tad Dj 
Twin visus priecēja vēl stundu pēc 
plānotajām diskotēkas beigām. 
Paldies Vitālijam par mūziku 3 
stundu garumā un paldies 
jauniešiem, kuri palīdzēja sagatavot 
uzkodas un uzkopt Tautas namu pēc 
diskotēkas!    

Noslēdzies projekts  
“Ozolaines pagasta 
teritorijas dabas  
vērtību saglabāšana  
un aizsardzība” 

 
     Ozolaines pagasta teritorijā,  
Pleikšņu ciemā, vietējie iedzīvotāji  
ik pa brīdim  ierīko stihiskas 
atkritumu izgāztuves. Vietās, par 
kurām saņemtas iedzīvotāju 
sūdzības, pagasts iespēju robežās 
atkritumus savāc, taču tas ne visur ir 
iespējams, jo pagastam nav tiesību 
ieguldīt līdzekļus privātīpašuma 
sakopšanā. Turpinot realizēt 
ilgtspējīgu zaļās pārvaldības politiku 
Ozolaines pagasta teritorijā, veicinot 
iedzīvotāju vides izglītību un apziņu 
sakoptas un veselīgas dzīves vides 
veidošanā, cīnoties pret vides 

piesārņošanu, 2017.gadā Ozolaines 
pagastā tika iecerēts un realizēts 
Rēzeknes novada pašvaldības Vides 
aizsardzības fonda  projekts 
“Ozolaines pagasta teritorijas dabas 
vērtību saglabāšana un aizsardzība”. 
Projekta rezultātā tika izveidots 
izglītojoša un uzrunājoša satura 
sižets trīs valodās: latviešu, 
latgaliešu un krievu (video pieejami 
Ozolaines pagasta youtube.com 
kanālā),  cīnoties pret bezatbildīgu 
iedzīvotāju attieksmi vides 
jautājumos. Sižetu mērķis bija 
uzrunāt ne tikai Ozolaines pagasta, 
bet visa Rēzeknes novada  
iedzīvotājus par katra ieguldījumu 
vides, kurā katrs dzīvo, saudzēšanu, 
uzlabošanu, sakopšanu, sevišķi 
vēršoties pie ļaunprātīgajiem 
“mēslotājiem”; kā arī tika iegādātas 
3 mobilās pārvietojamās mednieku 

videokameras problēmzonu 
novērošanai, cīņai ar stihisku 
izgāztuvju veidošanos; izveidots 
bruģēts celiņš no ceļa A13 līdz 
daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai 
Bekši 2, 100 m garumā starp diviem 
dīķiem; veikti Līgo kalna papildus 
apzaļumošanas darbi un iegādāts 
raideris dabas pieminekļa „Laizānu 
dabas parks” zaļo teritoriju 
uzturēšanai un kopšanai (7,4 ha). 
     Lai realizēt ilgtspējīgu zaļās 
pārvaldības politiku Ozolaines 
pagasta teritorijā, nodrošinot  dabas 
vērtību saglabāšanu un aizsardzību, 
Rēzeknes novada pašvaldības Vides 
aizsardzības fonds  piešķīra 8949,00 
Eur finansējumu. 

 
Inga Drele 

Ozolaines pagasta pārvaldes 
Projektu vadītāja 
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Putni mums apkārt  
 
     Apkārt mūsu bērnudārzam lido 
daudz dažādu putnu, kurus no loga 
bieži vēro bērni. Viņi ar lielu interesi 
vēro, kā putni lido no zara uz zaru, 
kā knābā barību. Pavasarī pastaigas 
laikā mēs ar bērniem klausāmies, cik 
skaisti putni dzied . 
     Tagad, pateicoties bērnu 
vecākiem, mūsu bērnudārza 
teritorijā ir izvietotas daudzas putnu 

barotavas. Mēs mācām bērniem būt 
tuvāk dabai, stāstam un rādām, kā 
vajag rūpēties par putniem ziemā, 
kad putniem grūti atrast barību, lai 
izdzīvotu. Vērojot putnus, bērni redz, 
cik liela ir putnu dažādība. 
     Gribam pateikt lielu paldies 
jaunākās grupas ,,Mārītes’’ Kirila 
Golovļova, Kristapa Terentjeva, 
Edgara Ūgaiņa un Artjoma 
Bogdanova vecākiem, kuri 
piedalījās putnu barotavu 
izgatavošanā un izbrīnīja mūs ar 

savu meistarību, 
daudzveidību un 
izdomu. 

V.Mališeva 
PII „Jāņtārpiņš” 

vadītāja 

Kā mēs braucām uz izrādi 
 
     14.decembrī Liepu pamatskolas 
skolēniem bija lieliska iespēja 
apmeklēt Sankt-Pēterburgas 
muzikālā  teātra izrādi bērniem 
Latgales vēstniecībā „GORS”. 
     Vārds “GORS”  1. klases 
skolēniem un vēl “izrāde” bērniem 
izraisīja daudz dažādu jautājumu. 
Kas ir GORS? Vai tu tur biji? Kur tas 
atrodas? Izrāde?! Mēs brauksim 
vakarā? Saņemot atbildes uz visiem 
jautājumiem, skolēni kopā ar klases 
audzinātāju  devās  uz Rēzekni ar 
Ozolaines pagasta autobusu,  kuru 
vadīja mūsu šoferītis Ilmārs.     
Skaista, bagāta košām iluminācijām, 
mūs sagaidīja vakara pilsēta, ļoti 
liela, interesanti izgaismota 
koncertzāles ēka, ar bērniem pilna  
foajē telpa – tie bija pirmie, elpu 
aizraujošie iespaidi tiem skolēniem, 
kuri vēl nebija šajā koncertzālē un  
tik  lielā pasākumā bijuši. Bērni ar 
nepacietību un neviltotu interesi 
gaidīja izrādes sākumu. 
Ziemassvētku vecītis un Sniegbaltīte 
no Sankt-Peterburgas- tas taču ir 
fantastiski! Pirms izrādes viņi 
spēlējās ar bērniem, minēja vārdu 
mīklas un jokojās. Un tad, beidzot, 
sākās  izrāde-      “Mammas Mū un 
draugu piedzīvojumi”. Izrāde bija ļoti 
interesanta, jautra, dinamiska. Bērni 

izdzīvoja to kopā ar varoņiem, 
smējās, aplaudēja. Tas nozīmē, ka 
brauciens izdevās. Bērniem ļoti 
patika ne tikai izrāde, bet visa 
svētku atmosfēra kopumā. 
Atpakaļceļā bērni bija klusi. Varbūt 
tas bija nogurums no neparasti lielās 
ļaužu burzmas un gūtajām 
emocijām. Taču bija redzams,  katrs 

domāja par redzēto  „GORĀ”. Viena 
meitene nočukstēja: ”Es pirmo reizi 
biju „GORĀ”, bet cita teica, ka viņa 
otro reizi savā mūžā redzēja 
Ziemassvētku vecīti. 
     Pirmklasnieku vārdā paldies par 
iespēju pabūt tik grandiozā izrādē. 

Tatjana Guļbinska 
Sākumskolas  skolotāja  
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Ziemassvētku un Jaunā 
gada laiks sniedz prieku 
lieliem un maziem 
 

Mazs vai liels- mēs visi gaidām to 
svētku brīnumu, kāds mūsu domās, 
prātos, darbos un sirdīs uzplaukst 
ziemas saulgriežu laikā. Un, patiesi, 
šim laikam piemīt kas maģisks, kas 
liek gandrīz katram priecāties par 
Ziemassvētkiem un Jauno gadu.  

Kā jau visur Rēzeknes novadā, 
visā Latvijā un visā pasaulē, arī 
Ozolaines pagastā svinējām svētkus, 
greznojām malu maliņas un 
priecējam lielus un mazus ar 
vairākiem svētku pasākumiem.  

Šogad Tautas nama un ārējās 
vides dekorēšanai īpašu uzmanību 
veltījām dabas materiāliem. 
Rezultātā gan ārpusē, gan iekšpusē 
iedzīvotāju un ciemiņu acis priecē 
stirnu buciņi no koka, sagādājot 
neviltotu sajūsmu mazajās ačelēs un 
pieaugušo sejās. Eglītes dekorēšanai 
izmantojām koka ripuļus, vecās 
bumbas tērpām rupja lina ietērpos. 
Un tā radošā garā, roku rokā, 
mēģinājām mūsu telpas un ārieni 
izgreznot svētkiem.  

26.decembrī aicinājām Ozolaines 
pagasta bērnus uz Svētku eglītēm. 
No rīta pašus mazākos svētku 
svinētājus Sniegbaltītes svētku 
valstībā sagaidīja gan pati 
Sniegbaltīte, gan 3 lieli un dzelteni 
Minjoni, gan Griņč, kurš, protams, 
gribēja nozagt Ziemassvētkus, gan 
arī Ziemassvētku vecītis. Iejūtoties 
pasaku varoņu tēlos, bērnus 
priecēja Sniegbaltīte- Ozolaines 
Tautas nama vadītāja, jautros 
Minjonus, Rūķus un pašu Griņču 
atveidoja Ozolaines PII “Jāņtārpiņš” 
skolotājas un vadītāja, bet Salatēta 
lomā bija iejuties mūsu ciemiņš- 
Griškānu pagasta pārvaldes vadītājs. 
Lielākos bērnus pēcpusdienā 

sagaidīja Ozolaines Tautas nama 
teātra pulciņa veidotā “eglīte”, kurā 
Liepu pamatskolas skolotāja Marija 
Golubcova un Liepu pamatskolas 
skolēni vecos, labi zināmos pasaku 
varoņus- Raganu un Kaščeju 
nemirstīgo- bija iestudējuši 
modernās vēsmās. Gan rīta, gan 
pēcpusdienas “eglītēs” varoņi 
priecēja bērnus ar interesantām 
teātra izrādītēm, aicināja mazos 
viesus kopīgās rotaļās, sumināja tos 
bērnus, kuru vecāki bija pacentušies 
un sagatavojuši savām atvasēm 
skaistus karnevāla kostīmus. 
Protams, bērniem bija iespēja arī 
nofotografēties ar viņiem 
patikušajiem pasaku varoņiem, kā 
arī noskaitīt rūpīgi gatavoto dzejolīti- 
gan Salatētim, gan Sniegbaltītei, 
gan citiem tēliem, par to saņemot 
pretī vēl kādu saldumiņu.  

30.decembrī pulcējāmies 
Jaungada ballē pieaugušajiem, kurā 
ar saviem priekšnesumiem mūs 
priecēja gan romantiskais klauniņu 

pāris no 
“Dynamic Hit 
Dance Studio”, 
gan stilīgie 
dejotāji no 
“Stop time 
dance studio”. 
Oriģinālus 
priekšnesumus 
bija 
sagatavojuši arī 
mūsu pašu 
pagasta 
iedzīvotāji. 
Viens no 
aktīvākajiem 
šīs puses 
cilvēkiem, 
Ozolaines 
pagasta 
lepnuma balvas 

ieguvējs Pēteris Borisovs bija 
iejuties Burvja lomā un humoristiskā 
stilā visus mēģināja pārsteigt ar 
saviem joku- burvju trikiem. 
Ozolaines PII “Jāņtārpiņš” kolektīva 
dāmas, piedaloties arī viņu 
ģimenēm, skatītājus pārsteidza ar 
pārdomātu, oriģinālu un interesantu 
teatrālu deju popūriju, iejūtoties 
raganu lomā.  

Saulgriežu svētku sezona 
Ozolaines Tautas namā jau daudzus 
gadus tradicionāli noslēdzas ar 
Senioru un invalīdu Jaungada balli, 
kas šogad notiks 12.janvārī. 
Galvenais šī pasākuma organizators 
ir Ozolaines Tautas nama Senioru 
klubs “Uguntiņa”, kura dāmas jau 
šobrīd aktīvi gatavojas gaidāmajiem 
svētkiem. Tāpat sanākušos viesus 
priecēs PII “Jāņtārpiņš” mazie 
talanti, Liepu pamatskolas skolēni, 
Tautas nama folkloras kolektīvs 
“Zeiļa”, vokālais ansamblis 
“Nadežda”, kā arī pasākuma īpašie 
viesi no Pensionāru dienas centra 
dramatiskā kolektīva! 

Lai Jaunajā gadā visiem vezums 
veselības, pūrs enerģijas, lai galvā 
virmo labas domas un sirdi priecē 
lielisks noskaņojums! Aicinu Jaunajā 
gadā būt aktīviem un piedalīties 
Tautas nama rīkotajos pasākumos 
gan, kā apmeklētājiem, gan, kā 
dalībniekiem, jo kopā mēs spējam 
izdarīt ļoti daudz!  

Laimīgu Jauno gadu!  
 
 
 
 
 
 

Santa Ostaša 
Ozolaines Tautas nama vadītāja 

santa.ostasa@ozolaine.lv 
Tālr. 25127340 
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2016.gada 15.decembrī Ozolaines 
pagasta pārvaldes vadītājs rīkoja 
Ozolaines pagasta budžeta 
plānošanas sanāksmi, lai izveidotu 

2017.gada Ozolaines pagasta 
budžeta projektu. Sanāksmes laikā, 
katras struktūrvienības vadītājs, vai 
pārstāvis prezentēja savas iestādes  
budžetu, plānus uz nāmako gadu, 
argumentējot ieplānoto 
nepieciešamību un pamatojoties uz      
Rēzeknes novada attīstības 
programmu 2012.–2018.gadam un 
Rēzeknes novada Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju 2033. 

 2017.gada 12.janvārī plkst. 
13.30 Ozolaines pagasta pārvaldes 
konferekču zālē notiks 2017.gada 
budžeta projekta aizstāvēšana. 
Jaunajā 2017.gada budžetā 
prognozējami kopējie pagasta 

izdevumi 696 559 EUR apmērā. 
Budžeta projektu, pēc iepriekš 
sagatavotas prezentācijas, aizstāvēs 
pagasta pārvaldes vadītājs, galvenā 
grāmatvede, kā arī struktūrvienību 
vadītāji vai to pārstāvji. Uz budžeta 
aizstāvēšanas prezentāciju tiek 
aicināti arī pārstāvi no Ozolaines 
pagasta Iedzīvotāju konsultatīvās 
padomes. Vēlāk budžeta 
prezentācija tiks ievietota gan 
Rēzeknes novada pašvaldības mājas 
lapā www.rezeknesnovads.lv, gan 
Ozolaines pagasta pārvaldes mājas 
lapā www.ozolaine.lv, lai ikviens 
varētu ar to iepazīties.  

Decembra aktivitātes 
Ozolaines pagasta senioru 
interešu pulciņā ”Uguntiņa’’ 

 
     Ziema mūsu pulka dalībnieču 
dzīvē ir tāds klusāks laiks, jo daba ir 
devusies pie miera, līdz ar to arī ārā 
mazāk darāmā, vairāk brīva laika… 
Laiks pārdomu brīžiem- kas ir 
padarīts, kā ir veicies, īstais brīdis 
uzlabot veselību, ļauties pārdomām 
par dzīvi un nākotnes plāniem…   
     Decembra mēnesis mums bija 
ļoti radošs. Iemācījāmies pīt 
adventes vainagus. Pēc tam varējām 
tos, kā trofeju par padarīto darbu, 
vest mājās, svinēt svētkus un 
lepoties par paveikto.    
     Ozolainē, jaunajā pagasta 
pārvaldes ēkā, pulcējamies virtuvē 

kulinārajā pēcpusdienā 
un gatavojām dažādus 
interesantus ēdienus, 
ko pēc tam atkārtot un 
celt svētku galdā arī 
savās mājās. 
Vienlaicīgi mācījāmies 
skaisti uzklāt galdu 
svētkiem, bet 
noslēgumā svinīgi 
sēdāmies pie galda un 
jauki pavadījām laiku, 
baudot to, kas bija 
paveikts.  
     Mācījāmies savām 
rokām radīt skaistas 
Ziemassvētku un Jaunā gada 
kartiņas, kuras vēlāk dāvinājām 
bērniem, radiem un draugiem; 
mācījāmies, kā oriģināli un neparasti 

iesaiņot mīļajiem nopirktās 
dāvanas. 
     Paldies mūsu talantīgai 
kultūras nama vadītājai 
Santai Ostašai par 
brīnišķīgām idejām, 
pamācošām un lietderīgām 
nodarbībām, paldies visiem 
senioru interešu pulciņa 
dalībniekiem par siltajām un 
mīļuma pilnajām emocijām, 
ko viens otram devām 
radošo nodarbību laikā. 
     Paldies pagasta  
pārvaldes vadītājam 
Edgaram Blinovam par 

mums iedalīto gaišo, ērto nodarbību 
telpu ar mēbelēm, mūzikas centru 
un datoru ar internetu. 
     Visu decembra mēnesi arī cītīgi 
gatavojāmies Senioru Jaungada 
ballei, rakstot scenāriju, iestudējot 
ludziņas, dejas, rotaļas u.c. Tāpēc 
12.janvārī plkst. 12:00 gaidām visus 
Ozolaines pagasta seniorus un 
invalīdus uz gadskārtējo tikšanos 
Senioru un invalīdu Jaungada ballē 
Ozolaines Tautas namā. Priecēsim 
Jūs ar mūsu uzvedumiem, baudīsim 
mums sarūpētos pārsteigumus un 
ļausimies sirsnīgām sarunām, kādas 
raisās tad, kad satiekas sen 
neredzēti draugi! Laimīgu Jauno 
gadu visiem!  

 
Anna Tarakanova  

Senioru interešu pulciņa  
„Uguntiņa” vadītāja    

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

