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No 2017.gada 
24.jūlija līdz 
30.jūlijam Ozolaines 
pagasta pārvaldes 
vadītājs E.Blinovs 
atradīsies 
atvaļinājumā. 
Atvaļinājuma laikā 
pārvaldnieku 
aizvietos Liepu 
pamatskolas vadītāja 
G.Bogdanova. 

Pleikšnu c. Centrālas 
ielas posmam (starp 
garāžām)  ir 
pasūtīta  apliecinā-
juma karte, kura būs 
gatava līdz jūlija 
vidum, tad tiks 
izsludināts iepirkums 
par iepriekš minētā 
posma noasfaltēšanu 
2017.gada vasarā. 

Atkritumu šķirošanas 
punktā Bekšu ciemā 
iedzīvotāji var nodot 
nelietojamas 
elektriskās un 
elektroniskās iekārtas 
(monitori, televizori, 
ledusskapji, 
tejkannas, saldētavas 
u.c.,)- vienkārši sakot 
viss, kas spraužas 
rozetēs pie 
elektrības. SVARĪGI! 
Tam visam ir jābūt 
neizjauktā veidā!!! 
Tiklīdz Jūsu 
atkritumu šķirošanas 
punktā vairs nebūs 
vietas, ir jāzvana SIA 
ALAAS (tālr. 
64607673, vai 
mob. 20211337)  viņi 
atbrauks un izvedīs 
bez maksas. 

     2017.gada pašā vasaras pilnbrieda 
laikā Rēzeknes novada Ozolaines pagasta 
Bekšu ciemā notiks pagastā un novadā 
nebijis pasākums - Pirmais pirts festivāls 
Latgalē, kura nosaukumu, protams, esam 
tematiski sasaistījuši ar mūsu pusi un tās 
simbolu - ozolu.  
     No 21.-23.jūlijam Ozolpēriens pulcēs 
pirtniekus, masierus, SPA meistarus un 
citus meistarus, kuru darbība ir saistīta ar 
pirtniecību un veselību no dabas. Uz doto 
brīdi savu dalību festivālā ir apstiprinājuši 
pirtnieki gan no Latvijas, gan- Lietuvas, 
Igaunijas, Krievijas un Baltkrievijas. 
     Festivāla ietvaros notiks profesionālu 
pirtnieku un speciālistu meistarklases, 
lekcijas, kuras par nelielu samaksu varēs  
apmeklēt ikviens interesents. Tāpat 
festivāla laikā ikviens varēs ieraudzīt 
pirtniekus darbībā, kā arī katram pašam 
būs iespēja piedalīties un izbaudīt 
dažādus rituālus ķermenim un garam. 
Festivāla centrālajā dienā, 22.jūlijā, visas 
dienas garumā notiks pirtnieku 
sacensības, daudzveidīga kultūras 
programma, radošās darbnīcas, 
amatnieku tirdziņš, aktivitātes bērniem 
un daudzi citi notikumi gan uz 
sauszemes, gan ūdenī. Diena noslēgsies 
ar Igauņu ģimenes koncertu un 
zaļumballi, ko spēlēs populārais latgaliešu 
šlāģermūzikas duets Inga un Normunds. 

     Pirtniekus, masierus, SPA 
meistarus, ājurvēdas un citus 
speciālistus, kuru darbība ir saistīta 
ar pirtniecību, cilvēka miesas un 
gara sakārtošanu un cilvēka 
veselību caur dabu, laipni aicinām 
pieteikt savu dalību festivālā.  
     Tāpat laipni gaidīsim ikvienu 
interesentu un pirts cienītāju 
piedalīties pasākuma programmā 
paredzētajās aktivitātēs visu trīs 
dienu garumā.  
      Dalībai tirdziņā aicinām pieteikties 
amatniekus, mājražotājus, īpaši 
priekšroku dodot tiem tirgotājiem, kuru 
piedāvās preces būs saistītas ar pirts 
nozari- medus, zāļu tējas, koka un 
tekstila izstrādājumi pirtij u.tml. 

Uz foto:  
Pirts festivāla „Ozolpēriens” kurators, 

pirtnieks—Viktors Glinskis 

AICINĀM UZ PIRTS FESTIVĀLU  
Pieejama Pirts festivāla  

„Ozolpēriens”  

PROGRAMMA  

10-11.lpp. 

27.07.2017.Ozolaines 
pagasta pārvaldes 
kasiere maksājumus 
no iedzīvotājiem 
pieņems Bekšu ciemā. 

https://goo.gl/maps/JA5wQRj52Gk
https://goo.gl/maps/JA5wQRj52Gk
https://www.facebook.com/events/253260365132103/
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Uzsākti labiekārtošanas 
darbi daudzstāvu dzīvokļa 
māju kvartāla zonā Bekšu 
ciemā. 
 
     2017.gada 24.maijā Ozolaines 
pagasta pārvaldes Iepirkuma 
komisija vēra vaļā iepirkuma 
pretendentu aploksnes ar 
piedāvājumiem veikt Bekšu ciemata 
teritorijas labiekārtošanas darbus. 
Kopumā tika saņemti 4 piedāvājumi. 
2017.gada 25.maija Iepirkuma 
komisijas sēdes protokolā Nr.3 
apstiprināts, ka visi četri pretendenti 
atbilst Atklātā konkursa „Bekšu 
ciema teritorijas labiekārtošana” 
identifikācijas Nr.OPP2017/3 
prasībām. Līguma slēgšanas tiesības 
tiek piešķirtas pretendentam, 
kura piedāvājumā tika uzrādīta 
viszemākā līgumcena, līdz ar to, 
par atklāta konkursa uzvarētāju 
iepirkuma komisija atzinusi SIA 
“V.J.M. Būve”, ar kuru tiks slēgt 
līgums par kopējo summu EUR 
213 897,72 (bez PVN). 
     2014.gada Bekšu ciemata 
teritorijas labiekārtošanas 
būvprojektu ir izstrādājusi SIA 
“KEM”, taču finanšu līdzekļu trūkuma 
dēļ Ozolaines pagasta pārvaldei 
nācās vairākus gadus šo projekta 
realizāciju atlikt. 2017.gadā tika 
veikta būvprojekta aktualizācija.  
     Saskaņā ar 2017.gada 9.jūnijā 
noslēgto līgumu izpildītājs SIA 
“V.J.M. Būve”, apņemas 
labiekārtošanas darbu 1.kārtu – ceļi 
un laukumi pabeigt 2017.gadā, bet 
2.kārtu-gājēju ietves un skvēriņš 
pabeigt 2018.gadā. Atbildīgais 
būvdarbu vadītājs ir Ilmārs Brokāns, 
kas uz vietas rūpēsies par darbu 
organizēšanu. Par būvuzraugu 
izvēlēts – Juris Treijs, kas sekos līdzi 
pareizai būvniecības darbu norisei.  
     Pārbūves ietvaros tiek paredzēta 
Bekšu ciema iekškvartāla āra 
apgaismojuma sistēmas pārbūve, 
iekškvartāla ielu un stāvvietu ceļa 
seguma pārbūve, gājēju ietvju 
izbūve, labiekārtota skvēriņa izbūve. 
Vēlāk paredzēta arī pārbūves zonas 
teritoriju apzaļumošana.  
Projekta plānošanas procesā tika 
ņemti vērā dažādi faktori:  

 Apsekojot situāciju pie daudzstāvu 
dzīvokļa mājām, tika konstatēts, ka 

iedzīvotāju transportlīdzekļu ir 
vairāk, kā pašlaik nodrošinātās 
iespējas novietot vieglo automašīnu 
stāvlaukumā, līdz ar to 
transportlīdzekļi tiek novietoti 
dzīvojamo māju kvartāla zaļajā 
zonā. Projektā paredzēts izbūvēt 6 
transportlīdzekļu stāvlaukumus ar 
48 transportlīdzekļu stāvēšanas 
vietām, kā arī paredzēts atjaunot 2 
iekšpagalmus, nomainot betona 
apmales un asfaltbetona segumu.  

 Labiekārtošanai paredzētā kvartāla 
zonā ir atkritumu konteineru 
novietnes laukumi, kas atrodas ļoti 
tuvu daudzstāvu dzīvokļu mājām 
un esošajiem bērnu rotaļu 
laukumiem, radot nepatīkamas 
smakas. Ir paredzēts mainīt 
atkritumu konteineru izvietošanas 
vietu, pielāgojot to jau esošajam 
atkritumu šķirošanas punktam. 

 Labiekārtošanai paredzētā kvartāla 
zonā ir esošie apgaismes stabi un 
AS „Sadales tīkli” pārvaldībā esošie 
elektrības koka balsti un virszemes 
kabeļi. Atsevišķās vietās elektrības 
balsti atrodas tieši pie ielas 
braucamās daļas vai pat 
brauktuves zonā, līdz ar to, tas viss 
tiks paslēpts zemē, lai nevienam 
netraucētu. 

 Lai nodrošinātu virsūdens novadi ir 
paredzēta esošo sāngrāvju tīrīšana. 
Bekšu ciema labiekārtošanas darbu 
tehniskā projekta ietvaros pēc ceļu, 
gājēju ietvju un atpūtas zonu 
izbūves paredzēt zaļās zonas 
atjaunošanas darbus, pieberot un 
noplanējot augu zemi, kā arī 
apsējot ar daudzgadīgu zālāju. 
Projekta ietvaros ir paredzēts veikt 
koku un krūmu stādīšanu teritoriju 
nodalīšanas nolūkos.  

 Būvprojekts ir izstrādāts tā, lai 
rekonstrukcijas darbi pēc iespējas 
mazāk atstātu negatīvu ietekmi uz 

esošo vidi. Būvuzņēmējam būs 
jāveic aktīvi pasākumi atbilstoši 
visiem spēkā esošajiem apkārtējās 
vides aizsardzības noteikumiem, 
jālieto būvniecības metodes, kuras 
nodrošinātu nepieciešamos 
pasākumus, lai novērstu apkārtējās 
vides pasliktināšanos. Pabeidzot 
rekonstrukcijas darbus, 
būvuzņēmējam būs jāsakārto 
ceļam pieguļošā teritorija.  

     Sakarā ar to, ka būvdarbi 
notiek blakus dzīvojamajām 
mājām, iedzīvotāji tiek aicināti 
ievērot drošības noteikumus, kā 
arī pārrunāt ar bērniem dažādus 
riskus un drošības pasākumus 
būvdarbu laikā.  
     Tāpat daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju iedzīvotāji tiek 
aicināti būvdarbu laikā savas 
automašīnas iespēju robežās 
novietot turpat netālu esošajā 
laukumā pie PII “Jāņtārpiņš” 
vai pie Ozolaines pagasta 
Tautas nama (pie TN tiek veikta 
videonovērošana), lai atvieglotu 
būvdarbu norisi, tādējādi 
samazinot būvdarbu veikšanai 
nepieciešamo laiku. 

Ozolaines pagasta pārvalde 
vēršas pie Bekšu ciemata 
iedzīvotājiem un ciemiņiem ar 
aicinājumu teritorijas 
labiekārtošanas laikā būt iecietīgiem 
un saprotošiem. Neskaidrību vai 
sūdzību gadījumā aicinām sazināties 
ar atbildīgajām personām: 

 Ilmārs Brokāns (Būvdarbu 
vadītājs), mob.: 29466778. 

 Juris Treijs (Būvuzraugs), 
mob.: 26157248. 

Leila Rasima 

Ozolaines pagasta pārvaldes 

Projektu vadītāja 

Tel.26328442 

leila.rasima@gmail.com  
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     Pēc Ielīgošanas 
pasākuma Ozolaines 
pagasta Bekšos naktī 

no 22.jūnija uz 23.jūniju tika 
nopostīts svētku dekors. Ozolaines 
pagasta pārvalde un Tautas nams 
izsaka savu nosodījumu ļaundariem, 
kuri nenovērtē citu cilvēku ieguldīto 
darbu. Lūdzam gan jauniešiem, gan 

pieaugušajiem cienīt un rūpēties par 
apkārtējo vidi!  
     Atcerēsimies, ka bērni un 
jaunākā paaudze mācās no 
pieaugušajiem, tādēļ nemetīsim 
pudeles, atkritumus, cigarešu 
izsmēķus vai košļājamās gumijas uz 
ietves vai zālājā – bērni un jaunieši 
šādā veidā iemācās to, ka var 

mēslot savā apkārtējā vidē un 
mazāk to ciena, tādējādi pieaug arī 
vandālisma risks. Atcerēsimies, ka 
daudzi cilvēki iegulda savu laiku un 
pūles, lai veidotu skaistu, sakoptu 
un mājīgu vidi, kur visiem ir 
patīkami uzturēties. Rūpēsimies par 
to visi!  
 

Leila Rasima 
Jaunatnes lietu speciāliste 

VANDĀLISMS NETIKS RESPEKTĒTS! 

     2017.gada 15.jūlijā Rēzeknes 
novada dienā par centrālo notikumu 
jau ceturto gadu kļus pagastu sēta, 
jeb pagastu prezentācijas. Lai 
novērtētu katra pagasta īpašo 
devumu novada materiālo un 
nemateriālo kultūras vērtību 
radīšanā, veicinātu iedzīvotāju 
iesaistīšanos tā izzināšanas un 
popularizēšanas procesos, šogad 
pirmo reizi tiks suminātas trīs 
veiksmīgākās pagastu prezentācijas 

Rēzeknes Novada dienā. Komisija, 
kuras sastāvā ietilps novada 
pašvaldības pārstāvji, deputāti, 
ārvalstu delegācijas pārstāvji vērtēs: 
vizuālo noformējumu, kolektīvu 
iesaistīšanu,  priekšnesumus, 
atraktivitāti, apmeklētāju 
piesaistīšanu.  
     Aicinām pagasta iedzīvotājus un 
citus interesentu šajā pasākumā 
morāli atbalstīt Ozolaines pagastu. 
     Lai mums izdodas! 

Sakarā ar uzsāktajiem 
remontdarbiem Bekšos 
dzīvojamo māju rajonā, 

lūgums VECĀKIEM 
pārrunāt ar saviem 

bērniem par drošību uz 
ielas. Pieaugušajiem un 
jauniešiem rūpēties par 

savu un citu cilvēku 
drošību – nestaigāt un 

nespēlēties remontdarbu 
laikā, ievērot būvfirmas 
darbinieku uzliktās ceļu 
zīmes un norādījumus, 

nekādā gadījumā neiet aiz 
norobežojošās lentas, kā 
arī netuvoties iekārtām, 

transportam, 
instrumentiem, 

materiāliem!  
  
Ja redzi kādu neievērojam 
drošības noteikumus vai ja 
tev ir kādi jautājumi, tad 
zvani pa tel. 29466778 
(būvdarbu vadītājs 
Ilmārs), 26328442 
(projektu vadītāja Leila). 

PAZIŅOJUMS!!!  

Par ārējā apgaismojuma 
pārbūvi veicot Bekšu 
ciemata teritorijas 
labiekārtošanas darbus 
 
     Par ārējā apgaismojuma 
pārbūvi, veicot Bekšu ciemata 
teritorijas labiekārtošanas darbus 
     Realizējot Bekšu ciemata 
teritorijas labiekārtošanas darbus, 
projektā ir paredzēts nodrošināt 
arī ārējā apgaismojuma pārbūvi, 
kā arī elektroapgādes 
pārvietošanas darbus jeb visu 
elektrovadu paslēpšanu zemē.  
     Saskaņā ar Tirgus izpētes 
komisijas 2017.gada 5.jūlija sēdes 
protokolu, tika izlemts slēgt līgumu 
ar „SIA ENERGOBALTIKA” par 
ārēja apgaismojuma pārbūvi 
19956.42 Eur (bez PVN) apmērā. 
Par elektroapgādes komersanta 
objekta  pārvietošanas/pārbūves 
pakalpojumu „0,4kV EPL pārbūve 

saistībā ar teritorijas 
labiekārtošanu Bekšu ciematā, 
Ozolaines pagastā, Rēzeknes 
novadā” tika noslēgts līgums ar AS 
„Sadales tīkli” par kopējo summu  
20281.23 Eur (bez PVN). 
     Ņēmot vērā to, ka elektortīkla 
pārbūves ietvaros tiks demontēti 
vecie elektotīkli, pārbūves darbu 
laikā tiks atslēgts āra 
apgaismojums Bekšu ciemā 
daudzdzīvokļu māju rajonā.  
     Lūdzam iedzīvotājus pie 
savām kāpņu telpām pašiem 
nodrošināt āra 
apgaismojumu un būt 
uzmanīgiem pārvietojoties 
pa būvlaukumu diennakts 
tumšajā laikā!  
     Atvainojamies par 
sagādātajām neērtībām! 
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Balva labākajiem Liepu 
pamatskolas skolēniem – 
ekskursija uz Cēsīm un 
Valmieru 
 
     Pēc ikgadējās tradīcijas Liepu 
pamatskolā tika apbalvoti labākie 
skolēni par sasniegumiem mācību un 
ārpusstundu darbā, par piedalīšanos 
olimpiādēs, konkursos, sporta 
sacensībās, kā arī par priekšzīmīgu 
uzvedību skolā visa mācību gada 
garumā. Šogad tie bija 30 
izglītojamie no visām klasēm, kuri kā 
balvu nopelnīja braucienu uz Cēsīm 
un Valmieru. 
     Sākoties vasaras brīvlaikam, 2. 
jūnijā, bērni devās ekskursijā 
skolotāju O.Rapšas, L.Vinogradovas 
un R. Koroļkovas pavadībā.  
     Vispirms ekskursantiem bija 
iespēja apmeklēt zinātkāres centru 
Zinoo Cēsīs. Tur centra gids 
iepazīstināja skolēnus ar 
interaktīvām ekspozīcijām, kā tās 
darbojas, kā arī ar drošības 
noteikumiem, kuri jāievēro, 
apmeklējot šo centru. Tad bērniem 
tika atvēlēts laiks pašiem izmēģināt 
visas Zinoo centrā pieejamās 
tehnoloģijas un pārbaudīt dabas 
likumus.  
     Pēc divu stundu izzinošās 

ekskursijas skolēnu grupa devās uz 
atpūtas kompleksu “Avoti”, kas 
atrodas 3 km attālumā no Valmieras. 
Brauciena otrā daļa sākās ar dabas 
taku “Labirints-koku skola”. Bērni 
tika sadalīti komandās. 
Pastaigājoties pa 2 km garo taku, 
katras komandas uzdevums bija 
atrast sešu koku noslēpumus un 
pareizo ceļu uz izeju. Pēc aizraujošā 
piedzīvojuma skolēnus sagaidīja 
ekskursija “BMX čempioni”. Atpūtas 
kompleksa darbinieks pastāstīja par 

BMX riteņbraukšanu, nepieciešamo 
aprīkojumu šajā sporta veidā, 
Latvijas BMX riteņbraucējiem un viņu 
sasniegumiem sportā. Bērniem bija 
vienreizējā iespēja izmēģināt Latvijas 
BMX čempiona Māra Štromberga 
riteni, ar kuru viņš izcīnīja uzvaru 
Pekinas Olimpiskajās spēlēs 2008. 
gadā, kā arī redzēt vienu no 
labākajām BMX trasēm Eiropā. 
Pēdējā aktivitāte šajā atpūtas 
kompleksā bija minigolfs. Vispirms 
bērni tika iepazīstināti ar spēles 
noteikumiem, tad ar lielu interesi un 
aizrautību viņi izbaudīja šo spēli. 
Neskatoties uz nogurumu un 
vējainiem laika apstākļiem, skolēni 
un skolotājas ar pozitīviem un 
neaizmirstamiem iespaidiem devās 
mājās. 
     Liepu pamatskolas kolektīvs vēlas 
pateikties Ozolaines pagasta 
pārvaldei par ekskursijas 
finansēšanu un transporta 
nodrošināšanu, kā arī šoferim 
Ilmāram Svikšam par laipnību un 
pacietību! 
     Novēlam skolēniem saulainas, 
aktīvas un drošas vasaras 
brīvdienas! 

Olga Rapša 
Liepu pamatskolas skolotāja  

Informācija par vasaras 
nometni 
 
    23.-26.augustā notiks neformālās 
apmācības “KOPĀ!” Ozolaines 
pagasta bērniem un jauniešiem 
vecumā no 10 – 17 gadiem. 
Apmācību laikā jaunieši apgūs 
sociālās iemaņas, mācīsies strādāt 
grupās un cienīt viens otru, kā arī 
neformālā veidā apgūs jaunas 
zināšanas par apkārtējo vidi un 
Ozolaines pagastu. Apmācību 
ietvaros tiek plānots doties 
ekskursijā uz Rīgu (Latvijas 

Nacionālā bibliotēka, Etnogrāfiskais 
brīvdabas muzejs, brauciens uz 
jūru), kā arī doties pārgājienā, 
piedalīties OzOlimpiskajās sporta 
spēlēs, pašiem gatavot ēst un veikt 
dažādus radošos darbus. Atšķirībā 
no pagājušā gada nometnes, 
nodarbības notiks pa dienu (laikā no 
9:00 – 16:00), pēc kā bērni un 
jaunieši atgriezīsies mājās. Tiek 
plānots, ka jaunieši uz un no 
apmācībām tiks nogādāti ar 
autobusu, ja būs tāda 
nepieciešamība. Vietu skaits 
ierobežots. Dalības maksa: 5 EUR.  
 

     Pieteikšanās līdz 26.jūlijam pa 
telefonu 26328442 vai rakstot uz 
leila.rasima@gmail.com 

mailto:leila.rasima@gmail.com
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Pārsteidzām bērnus ar 
specefektiem!!! 
 

Mūsdienās bērnus pārsteigt ar ko 
jaunu kļūst arvien grūtāk un 
klasiskās rotaļas vairs nespēj izraisīt 
tādu sajūsmu, kā populāro komiksu 
varoņi lielo kostīmu veidā! Arī bērnu 
uzmanību “noturēt” nav nemaz tik 
viegli, un tradīcijas, kas mums 
pieaugušajiem šķiet neatņemama 
vienu vai otru svētku sastāvdaļa, 
bērnos neizraisa sajūtu, ka šie vai 
citi svētki nedrīkstētu būt bez tās vai 
citas paražas. Ņemot vērā visu 
augstāk minēto, gatavojāmies 
ikgadējām bērnības svētku svinībām 
pārdomāti. Tradicionālo izšūpošanu 
šoreiz atmetām, savukārt koncerta 

un ludziņas daļu papildinājām ar 
vairākiem interesantiem 
specefektiem un pārsteigumiem 
bērniem. 

   4.jūnija rīts ausa auksts un 
lietains, kas lika svinību vietu mainīt 
no brīvdabas uz Tautas nama aktu 
zāli. Tieši pusdienlaikā svinību zāle 
bija pilna ar vecākiem un mazajiem 
svētku svinētājiem, savukārt gaitenī 
nepacietīgi gaidīja mazie skatuves 
mākslinieki. Svētku svinētājus 
uzņēma Zeltmatīte un Sarkangalvīte. 
Zeltmatīte gatavoja bērniem 
svētkus, savukārt Sarkangalvīte, 
mežā dzīvodama, pavisam nezināja 
un nesaprata, kas ir svētki, ko tajos 
dara, kas ir dāvanas un citus 
jautājumus... Tad nu Zeltmatīte 
centās Sarkangalvītei pastāstīt un, 
protams, parādīt, kas ir svētki un kā 
tos svin. Sarkangalvīte stāstīja, ka 
svētkos neatņemama sastāvdaļa ir 
dziesmas un dejas. Kā skaisti 
dziedāt, apjukušajai Sarkangalvītei 
palīdzēja saprast mazā, talantīgā 

dziedātāja Liāna Saule, savukārt 
dejas skaistumu un prieku kuplā 
pulkā demonstrēja tautas deju 
kolektīva ''Dziguči'' mazie un 
pavisam mazie dejotāji, skolotājas- 
horeogrāfes Guntas Sidorovas 
vadībā. Zeltmatīte pastāstīja 
Sarkangalvītei, ka svētkos jābūt arī 
jubilāriem un dāvanām, tāpēc abas 
kopā mazos jubilārus apdāvināja 
vispirms ar hēlija baloniem, kas 
bērniem neapšaubāmi ļoti patika! Lai 
bērnus pārsteigtu un nepazaudētu 
viņu vēlmi turpināt skatīties un 
klausīties, likām lietā palaidnīgas 
izdarības un specefektus... Tā nu 
Zeltmatīte demonstrēja 
Sarkangalvītei un bērniem, kā top 
svētku cienasts- zupa, iesaistot arī 
bērnus sastāvdaļu noteikšanā un 
izvēlē. Rezultātā zupā tika likti 
kartupeļi un burkāni. Bērni piekrita, 
ka zupai jābūt skaistai, tāpēc katlā 
likām arī ceriņu ķekarus. Bet pašās 
beigās, lai gastronomiskais 
meistardarbs izdotos pavisam 
''smalks'', zupā tika liktas vardes un 
maijvaboles (P.S. imitācija), kas 
bērnu acīm lika iegailēties ziņkārībā 
un aizrāva viņu uzmanību. Zupas 
vārīšana tika pabeigta ar īstu 
specefektu- zupā ieberot sauso ledu, 
no katla tūlīt pacēlās skaisti dūmu 
mākoņi. Bērniem šāda “cienasta” 
gatavošana ļoti patika un mazie 
svinētāji aizrautīgi sekoja līdzi 
notiekošajam. Zeltmatīte paskaidroja 
Sarkangalvītei, ka neviena ballīte 
nevar paiet arī bez salūta. 
Sarkangalvīte nemaz negribēja ticēt, 
ka salūtu iespējams rādīt arī dienā, 
bet Zeltmatīte paskaidroja, ka nu ir 
izgudrots īsts dienas salūts! 
Visbeidzot ''jubilāri' saņēma dāvanas 
pasaku grāmatu un konstruktoru 
izskatā, bet kad tās bija izdalītas, 
zālē ieskrēja trīs lieli dzelteni Minjoni 
ar veselu ķerru saldējuma un cienāja 
visus bērnus- gan jubilārus, gan 
ciemiņus. Noslēgumā visi kopā 
devāmies ārā, lai beidzot redzētu vēl 
vienu brīnumu- dienas salūtu! Un tas 
tik tiešām bija kaut kas jauns, 
neredzēts un ļoti interesants! Vēl 
bērnu priekam darbojās lielo ziepju 
burbuļu atrakcijas, kurā piedalīties 
varēja ikviens. Skaisti burbuļi izdevās 
pat pašiem mazākajiem bērniem. 
Burbuļu piedzīvojumam ļāvās gan 

bērni, gan viņu vecāki, radot 
tūkstošiem mazu un simtiem 
gigantiski lielu ziepju burbuļu un pat 
veselus burbuļu ''tuneļus''. Savukārt 
Ozolaines pagasta Liepu 
pamatskolas vizuālās mākslas 
skolotāja Nellija Kotebo ar savu 
mākslinieces talantu parūpējās par 
to, lai bērnu sejiņās rotātos taurenīši 
un ziedi, bet daži bērni izvēlējās 

iejusties dzīvnieku vai multiplikācijas 
varoņu tēlos. 

Lai arī laikapstākļi piespieda 
mainīt sākotnēji ieplānoto scenāriju, 
tomēr svētki izdevās godam! 

Paldies Ozolaines pagasta PII 
''Jāņtārpiņš'' audzinātājai Ainai 
Kriviņai par iejušanos Sarkangalvītes 
tēlā, paldies arī skolotājām Tatjanai 
Kuzņecovai un Diānai Čistjakovai, kā 
arī Liepu pamatskolas skolniecei 
Viktorijai-Diānai Stikutei par 
iejušanos Minjonu tēlos, bērnu 
izklaidēšanu un priecēšanu. Paldies 
skolotājai- māksliniecei Nellijai 
Kotebo par skaistajām bērnu 
sejiņām. Paldies Liepu pamatskolas 
skolniecēm Laurai Greiškānei un 
Jūlijai Orlovai par dalībnieku 
reģistrēšanu un palīdzīgu roku 
pasākuma sagatavošanā. Un, 
protams, pateicamies Ozolaines 
pagasta pārvaldes tehniskajiem 
darbiniekiem par palīdzību pasākuma 
sagatavošanā un noformēšanā. 

Bērnības svētki ir nosvinēti, bet 
tagad laiks gatavoties grandiozajam 
Pirts festivālam, kas notiks 21.-23. 
jūlijā Ozolaines pagasta Bekšu 
ciemā! 

Uz tikšanos! 
Santa Ostaša 

Ozolaines Tautas nama vadītāja 
Mob.:25127340 

E-pasts: santa.ostasa@ozolaine.lv 
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Orientēšanās sacensības 
“OzOfOtOrientēšanās 
2017” 
 
     4.jūnijā Latvijas veselības 
nedēļas ietvaros, Ozolaines pagastā 
tika organizētas foto-orientēšanās 
sacensības bērniem un jauniešiem, 
kurās piedalījās septiņas komandas. 
Viena komanda bija atbraukusi no 
Feimaņiem.  
     Komandu uzdevums bija atrast 
kartē atzīmētās vietas pareizā 
secībā un nofotografēties šajās 
vietās. Par noteikumu neievērošanu 
komandām draudēja 2 soda 
minūtes, savukārt par 
oriģinālākajiem foto apbalvojums - 
no kopējā laika noņemtas 100 
sekundes.  
    Ātrākā komanda izrādījās 
pašmāju ”Barsi” (Aleksejs Kairišs, 
Artēmijs Harlamovs, Dāniels 
Terentjevs), kas finišēja ar laiku 
20’25” (20 min. 25 sek.). Otrās 
vietas ieguvēju komanda “Feimaņu 
Motors” (Maija Livdāne, Raivis 
Spals, Aleksandrs Mihailovs) finišēja 
23’32” un saņēma originālāko foto 
titulu, tādēļ viņu galējais laiks -  
21’52’’. Savukārt trešās vietas 
ieguvēju komanda “Lee 

Cooper” (Pāvels Andrejevs, Lauris 
Jefimovs, Ainārs Tukišs) trasi 
pieveica arī zibenīgā ātrumā - 
23’20”! Priecē, ka piedalījās arī 
meiteņu komanda, ar nosaukumu 
“Violetais vilnis” (Anastasija 
Andrejeva, Milana Terentjeva, 
karīna Orlova, Kristīne Bule), kurā 
visām dalībniecēm bija tikai 10 gadi. 
Tāpat jāatzīmē, ka visas komandas 
veiksmīgi tika galā ar objektu 
atrašanu un finišēja pilnā sastāvā! 
Paldies visiem par piedalīšanos un 
lai visiem sportiska šī vasara!  

   Paldies OzO jaunietēm – Jūlijai 
Orlovai un Laurai Greiškanei par 
sacensību organizēšanu!  

   Retajā siltajā 28.jūnija dienā, 
kad beidzot pēc ilgāka laika nelija, 
nepūta auksts vējš un bija 
saulains, OzO jaunieši devās 
nelielā veloizbraucienā uz Laizānu 
parku, lai kopīgi ieturētu pikniku 
un uzspēlētu spēles brīvā dabā. Ar 
laika izvēli trāpījām desmitniekā, jo 
jau nākošā diena atkal bija vēsa, 
vējaina un lietaina. Jāsaka, ka ļoti 
noder 2015.gada izskaņā iegādātie 
velosipēdi, jo daudziem jauniešiem 
nav savu velosipēdu. 18.jūlijā 
plānots doties tālākā braucienā uz 
Ismera ezeru (iespējams arī 
Lūznavas muižu un Rāznas ezeru, 
ja liksies, ka varam braukt vairāk). 
Šajā braucienā aicināti piedalīties 
jaunieši 13-17 gadu vecumā, jo 
mērojamā distance abos virzienos 
būs vismaz 20 km. Ir 4 velosipēdi, 
kuri ir pieejami rezervēšanai. Ja esi 
ieinteresēts, sazinies ar Leilu 
(tel.26328442)! 

Projekta ietvaros tiks 
iegādāts jauns inventārs 
– Xbox, Kinect un 
veloķiveres  
 
Pateicoties Rēzeknes novada 
pašvaldības Jauniešu inventāra 
projektu konkursā atbalstītajam 
OzO jauniešu projektam 
“Interaktīva brīvā laika pavadīšana 
Ozolaines un citu Rēzeknes novada 
pagastu jauniešiem”,  tiks iegādāta 
spēļu konsole Xbox, Kinect kustību 
sensors, video spēles, kā arī 

veloķiveres un piepūšamie kostīmi, 
kas tiks izmantoti bērnu un 
jauniešu pasākumos. 
Jauniegādātais inventārs būs 
pieejams ari citu pagastu jauniešu 
centriem, to varēs aizņemties, lai 
rīkotu video spēļu vakarus vai 
izmantotu kādu citu aktivitāšu 
ietvaros. Pašlaik noris preču 
pasūtīšanas process, taču jau jūlija 
beigās/augusta sākumā inventārs 
varētu būt piegādāts. Kopējā 
projektam piešķirtā summa: 630 
EUR. 

Jaunieši iekārtojas 
jaunajās telpās 
 
     Ilgi gaidītais mirklis ir klāt – 
jauniešiem pieejamas jaunas, 
plašākas telpas bijušās bibliotēkas 
vietā. Lai atsvaidzinātu interjeru un 
piešķirtu telpai jaunu elpu, jaunieši 
pasi saviem spēkiem pārkrāso 
sienas. Kad tas būs izdarīts, plānots 
šajās telpās pārnest televizoru un 
uzstādīt Rēzeknes novada 
pašvaldības Jauniešu inventāra 
projektu konkursā atbalstīto spēļu 
konsoli Xbox ar Kinect kustību 
sensoru, kas pašlaik vēl ir 
pasūtīšanas stadijā un kas ļaus 
spēlēt video spēles jaunā līmenī – 
izmantojot ķermeni un kustības. 
Tāpat šajās telpās būs vieta 

dažādām aktīvākām aktivitātēm, kā 
arī galda hokejam, galda futbolam 
un citām spēlēm, kam pašreizējā 
telpa bija krietni par mazu. 
Nākošajā gadā tiek plānots budžetā 
iekļaut un iegādāties arī dažas 
mēbeles, kas ļaus jaunās telpas 
iekārtot vēl mājīgāk un ērtāk.  

OzO jauniešu 
velobrauciens uz  
Laizānu parku  

Aizritējusi kārtējā OzO 
Pidžammu ballīte 

 
14.jūnijā notika “Pidžammu ballīte 
3”, kura šoreiz gan noritēja bez 
pidžammām un pa dienu, tomēr 
iekļāva ierastās pidžammu ballītes 
aktivitātes – “Neiespējamās misijas” 
uzdevumu izpildi, kopīgu vakariņu 
gatavošanu un spēļu spēlēšanu.  
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Paziņojums!  
No 24. jūlija līdz 13.augustam jaunatnes lietu 
speciāliste būs atvaļinājumā!  
Jauku un saulainu mums visiem vasaru!   

Leila Rasima  
Jaunatnes lietu speciāliste, mob.:26328442, 

leila.rasima@gmail.com 

Seko OzO aktualitātēm tagad arī:   
https://www.instagram.com/
ozojaunatne/  
 

Kā arī joprojām esam atrodami: 
 
https://twitter.com/ozojaunatne  
 

     Miera skrējiena miera lāpa 
pirmoreiz tika iedegta pirms 30 
gadiem – 1987.gada 27.aprīlī – pie 

ANO mītnes Ņujorkā, to iededza šī 
skrējiena idejas autors, Gandija 
miera prēmijas un UNESCO Miera 

balvas laureāts filosofs, sportists, 
mūziķis un mākslinieks Šri 
Činmojs. Šo 30 gadu laikā lāpa ir 
ceļojusi visos kontinentos, 
pacēlusies pasaules augstākā 
kalna virsotnē un pat pabijusi 
kosmosā. To redzējuši un rokās 
turējuši simtiem tūkstoši cilvēku – 
lieli un mazi Zemes iedzīvotāji: 
Latvijas Valsts prezidente V. Vīķe 
Freiberga, Čehijas prezidents un 
dramaturgs Vaclavs Havels, svētā 
Māte Terēze no Kalkutas, 
Dalailama,  pāvests Jānis Pāvils II 
un pāvests Francisks, 9 kārtējais 
olimpiskais čempions Karls Luiss, 
kultūrisma leģenda Bils Perls, 
boksa leģenda Muhammads Ali un 
slavenais bokseris Nikolajs 
Valujevs, slavenie mūziķi: Pols 
Makartnijs, Stings, Boriss 
Grebenščikovs,  Adrians Kukuvass, 
Marija Naumova u.c., un tagad arī 
vairāki Ozolaines pagasta jaunieši! 
Būsim vienoti ar citām zemēm un 
nācijām kopīgajā sapnī par vienotu 
un mierpilnu pasauli! 

OzO janieši piedalījās  
Rēzeknes novada 
jaunatnes dienā 2017 
 
 
     15. jūnijā Bērzgales pagasta 
pussaliņā sabrauca jaunieši no 
dažādiem Rēzeknes novada 
pagastiem, lai kopīgi sportiskā un 
radošā gaisotnē pavadītu nu jau 
septīto Rēzeknes novada Jaunatnes 
dienu. Arī šogad jaunieši varēja 
pārbaudīt savu veiklību un 
komandas sadarbības prasmes 
jaukto komandu sporta spēlēs 
“BIERŽGAĻA VĪSUĻS”! Mūsu pagasta 
jaunieši pārveda mājās vairākus 
diplomus: individuālajās sacensībās 
Marijai Guļei – 3.vieta “Vuortbolā” 
sieviešu konkurencē (florbola 
iemetieni), Edvardam Stikutam – 
3.vieta “Fokusnīks” vīriešu 
konkurencē (šaušana), Leilai 
Rasimai – 2.vieta sieviešu 
konkurencē “Fokusnīks” (šaušana) 
un jaukto komandu sacensībās Alīnai 
Gaigalei – viena 1.vieta un divas 
3.vietas medaļas dažādās 
sacensībās, kurās piedalījās 
komandā ar jauniešiem no citiem 
pagastiem.  

Vēsturisks 
notikums - OzO 
jauniešu rokās 
nonāk vēsturiskā 
Miera lāpa 

Plānotās aktivitātes augustā: 
18.08. Velobrauciens uz Ismera ezeru (20 km distance, 12-17 gadi, 
pieejami 4 velosipēdi). Pieteikšanās obligāta! 
23.-25.08. Neformālās apmācības “KOPĀ!” (vasaras nometne) 
Pieteikšanās obligāta, vietu skaits ierobežots! 
26.08. “OzOlimpiskās spēles 2017”. Komandu pieteikšanās obligāta! 
01.09. “BYE-BYE SUMMER, HELLO SCHOOL!” diskotēka Ozolaines TN. 

https://www.instagram.com/ozojaunatne/
https://www.instagram.com/ozojaunatne/
https://twitter.com/ozojaunatne
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     Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijā 
(RTA) jau vairākus gadus darbojas 
Izglītības, valodu un dizaina fakultāte, 
kurā mācās, savu talantu un intereses 
par nopietnu profesiju apgūst topošie 
dizaineri. Katram interjera dizaina 
programmas studentam pēdējā kursā 
ir uzdevums izstrādāt īstu dizaina 
projektu kādas ēkas telpām, 
projektējot to interjeru, sākot no 
telpu koloristikas un apdares 
materiāliem, beidzot ar 
dekoratīvajiem risinājumiem uz 
sienām, ieskaitot tehniskos, 
ergonomiskos un funkcionālos 
risinājumus. 
     Pagājušā gada rudenī, Ozolaines 
tautas nams un Ozolaines pagasta 
pārvalde uzsāka pārrunas ar RTA 
Dizaina programmas vadītāju Diānu 
Apeli. Diānu Ozolaines pagastā pazīst 
daudzi, jo viņa ir gan pagasta 
iedzīvotāja, gan talantīga māksliniece 
un viņas darbi ir tikuši eksponēti arī 
Ozolaines Tautas namā. Pateicoties 
Diānai, šogad arī Ozolaines Tautas 
nams RTA studentiem tika piedāvāts 
kā viena no diplomprojekta vietām. 
Par sava diplomprojekta izstrādes 
vietu Ozolaine Tautas nama ēku 
izvēlējās 4.kursa studente Santa 
Katķeviča. Diplomdarba ietvaros 
Santa izstrādāja telpu dizainu, 
tehniskos un funkcionālos risinājumus 
Ozolaines Tautas nama 1. stāvā 
esošajām telpām – aktu zālei, 
rokdarbu pulciņa kabinetam, senioru 
kluba nodarbību telpai, labierīcību 
telpai, Tautas nama vadītājas 
kabinetam un bijušajam vadītājas 
kabinetam, kā arī 2 pirmā stāva 
gaiteņiem.   
     Pusgada laikā, sākot ar 2017. 
gada janvāri, studente veica 
Ozolaines Tautas nama vēsturisko 
izpēti, ievāca informāciju par ēkas 
tehnisko stāvokli, būvniecības 
risinājumiem. Ozolaines Tautas nama 
un pagasta pārvaldes vadība izklāstīja 
savu redzējumu, kas ēkā būtu 
maināms no vizuālā viedokļa, no 
funkcionālā un tehnisko risinājumu 
aspekta. To visu ņemot vērā, 
pasniedzējas Diānas Apeles vadībā 
topošā interjera dizainere Santa 
Katķeviča izstrādāja projektā ietverto 
telpu jaunā dizaina pirmās skices. 
Pirmie uzmetumi, piedaloties dizaina 
studiju programmas vadītājai Diānai 
Apelei, studentei Santai Katķevičai, 
Ozolaines pagasta pārvaldes un 
tautas nama vadītājiem, kopīgi tika 
izskatīti, izanalizēti, atzīmējot to, kas 
patīk, kam būtu jāpiemeklē cits 
risinājums. Diplomdarba gaitā aktu 
zālei tika paredzēts jauns vizuālais 
risinājums, problēma ar akustiku tika 
atrisināta ar akustisko griestu un 
sienu paneļu palīdzību, skatuve tika 
krietni paplašināta un vecmodīgajiem 
skatuves aizkariem tika rasta 
alternatīva modernu, funkcionāli ērti 
izmantojamu skatuves žalūziju veidā. 
Rokdarbu un senioru kluba nodarbību 
telpām tika radīts jauns dizains, to 
papildinot ar ērtiem risinājumiem 
mēbeļu, gaismekļu, plauktu sistēmu 
veidā, lai nodarbību telpas kļūtu vēl 
ērtākas. Tautas nama vadītājas 
kabinets arī ieguva jaunu dizainu, 
kļūstot par māksliniecisku telpu, kur 
“dzimt” radošām idejām.  Iepriekšējas 
vadītājas kabinets tika pārveidots par 

pastāvīgu garderobes telpu, 
papildinot to arī ar lielu spoguli. 
Būtiski tika mainīts koridoru vizuālais 
izskats un funkcionalitāte. Smagās, 
necaurspīdīgās durvis projekts paredz 
aizvietot ar stikla durvīm, kas 
tumšajos koridoros spētu ienest 
daudz papildus gaismas. Izstāžu 
gaitenī ir paredzēta moderna izstāžu 
eksponēšanas sistēma, ieskaitot arī 
speciāli pielāgotu apgaismojumu. 
Lielajā gaitenī projekts paredz ierīkot 
papildus iekšējas durvis jeb vējtveri, 
kas būtiski samazinātu siltuma 
zudumu gaiteņos un visā 1. stāvā. 
Kopumā gaiteņiem jaunā dizainere 
izstrādāja svaigu, estētiski baudāmu, 
omulīgu jaunu dizainu, kas šībrīža 
nemājīgā dizaina telpas spētu padarīt 
mājīgas, apmeklētājiem, 
māksliniekiem un darbiniekiem 
patīkamākas. Katra diplomdarba 
ietvaros tā autoram savām rokām 
jārada arī kāds dizaina priekšmets. 
Projektā jau sākotnēji tika ieplānots 
dizainu veidot moderni, taču par 
dizaina „iedvesmas avotu” izvēlēti 
etnogrāfijas ornamentu motīvus, 
tāpēc par centrālo etnogrāfisko rakstu 
jeb simbolu tika izvēlēts Austras koks, 
kas dod enerģētisku spēku un 
padomu, rosina jauno paaudzi krāt 
zināšanas, veicina attīstību, jo koks 
tiecas augšup - garīgā spēka virziens, 
palīdz izprast pagātni, tagadni un 
nākotni. Rezultātā Austras koka 
daļējā vai pilnīgā izskatā vijas cauri 
visam telpu dizainam, bet Santas 
diplomprojekta interjera priekšmets, 
ko viņa izstrādāja savām rokām, bija 
plaukts Austras koka izskatā.  
     2017. gada 14. jūnijā RTA notika 
diplomdarbu aizstāvēšana. Atbalstīt 
Santu un nepieciešamības gadījumā 
sniegt savu komentāru par sadarbību 
ar studenti, bija ieradusies arī 
Ozolaines Tautas nama vadītāja un 
pagasta pārvaldes vadītājs. Topošā 
dizainere Santa Katķeviča Ozolaines 
Tautas nama dizaina projektu 
prezentēja komisijai un visiem 
klātesošajiem, noslēgumā saņemot 
maksimālo vērtējumu – 10 balles. Ar 
izstrādāto projektu esam  ļoti 
apmierināti – tas ir interesants, 
estētiski pievilcīgs, tas ietver daudz 

oriģinālu un funkcionāli pārdomātu 
risinājumu, kas kopumā Tautas namā 
ienestu modernas, mūsdienīgas un 
laikmetam atbilstošas vēsmas. 
Aizstāvēšanā viens no lielākajiem 
pārsteigumiem bija Austras koka 
plaukts, ko ieraudzījām taustāmā 
veidā un pilnīgi pabeigtā izskatā. 
Plaukts patiesi ir unikāls un oriģināls, 
izcili izpildīts interjera priekšmets. 
Santa arī pastāstīja, ka, lai arī 
priekšmets ir tikko kā radīts, tas tūlīt 
ir radījis lielu interesi un Santa ir jau 
saņēmusi pirmos pasūtījumus no 
cilvēkiem, kas arī savā interjerā grib 
šādu “rozīni”.  
     Talantīgas, nu jau diplomētas 
dizaineres, rokās ir tapis fantastisks 
projekts, par ko sakām lielu paldies 
pašai autorei Santai Katķevičai un 
dizaina studiju programmas vadītājai 
Diānai Apelei. Šobrīd ceram, ka mums 
izdosies piesaistīt līdzekļus, lai vismaz 
daļu no šī projekta varētu realizēt 
dzīvē. Pirmais sapnis, no kā gribētos 
sākt, ir pārveidot novecojušo aktu 
zāles dizainu un atrisināt akustiskās 
problēmas, lai turpmāk vokālie un 
instrumentālie priekšnesumi iegūtu 
pienācīgu skanējumu, kā arī 
paplašināt skatuvi, lai turpmāk tā 
kļūtu pilnā mērā izmantojama pat 
deju priekšnesumiem, tādā veidā 
palielinot arī sēdvietu skaitu zālē, kas 
šobrīd ir ierobežotas, jo lielāko daļu 
pasākumu nākas organizēt skatuves 
apakšpusē dēļ šī brīža šaurā un 
nepārskatāmā skatuves risinājuma. 
Lai piesaistītu projekta īstenošanai 
nepieciešamos līdzekļus, plānojam 
aktīvi piedalīties  Eiropas 
struktūrfondu piedāvātajos projektos, 
jo Ozolaines pagasta pārvaldes 
budžetā uz doto brīdi nav iespējams 
ieplānot līdzekļus šī projekta 
realizēšanai un eciešamos līdzekļus, 
plānojamrisinājuma., kas arī savā 
interjerā grib šādu p raudzījām 
taustāmā veidā un pilnīgi pabeigtā 
izsTautas nama pilnīgai vai daļējai 
atjaunošanai. 
 

IZSTRĀDĀTS  
        OZOLAINES TAUTAS NAMA  
                           DIZAINA PROJEKTS 
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Santa Ostaša 
Ozolaines Tautas nama vadītāja 

santa.ostasa@ozolaine.lv  
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Ielīgojām ziemas jakās un 
siltajos zābakos 
 
     Laiks aiz loga joprojām atgādina 
drīzāk aprīļa mēnesi vai maija 
sākumu. Tāpēc fakts, ka ir jau jūnija 
otra puse un tuvojas Līgo, šķita gluži 
vai neticams, vien paskatoties 
kalendārā nācās sevi pārliecināt, ka 
pilnā sparā jāsāk gatavoties vasaras 
saulgriežiem! 
     Lai 23. jūnijā katram būtu iespēja 
svinēt svētkus savā ģimenē, draugu 
un radu lokā vai doties izbaudīt garās 
brīvdienas kaut kur tālāk aiz savas 
sētas robežām, tad vajadzīgo svētku 
“toni” jeb noskaņu Ozolainē centāmies 
radīt dienu iepriekš - 22. jūnija 
vakarā! Pasākumu atklājām pus 
nopietni pus nenopietni sakot, ka visi, 
kas šodien svētkus svin Ozolainē, tie 
šodien ielīgo, rīt līgo, bet, kad būs 
pagalam nolīgojušies, svinēs Jāņu 
dienu- svētkus svinot veselas 3 
dienas, kā jau Latgalē nerakstītos 
likumos pieņemts. Vien cerējām, ka 
svinības neizjauks lietus... Līdz pat 
vēlai pēcpusdienai ārā plosījās spēcīgs 
vējš un lietavas, taču vakarpusē aiz 
mākoņu vāliem parādījās saulīte, vējš 
pierima un laiks priecēja, lai arī gaisa 
temperatūra pieprasīja gandrīz vai 
ziemas apģērbu. 
    Svinību vakaru sākām ar radošajām 
darbnīcām. Senioru kluba “Uguntiņa” 
vadībā notika kļavas lapu cepuru 
izgatavošanas meistarklase. Ikvienam 
bija iespēja nākt un iemācīties 
pagatavot ļoti veselīgu dabas 
materiālu cepuri, ko likt galvā karstās 
vasaras dienās, ejot pirtī vai uzdāvināt 
pašu rokām darinātu cepuri kādai 
Līgai vai Jānim. Mākslinieces Nanditas 
Kirejevas vadībā notika filcēšanas 
meistarklase - radot filcētas ozola 
lapiņas, ko izmantot kā brošu sev pie 
krūtīm vai cepures, vai dāvanai. Liepu 
pamatskolas skolotāja- māksliniece 
Nellija Kotebo un Ozolaines Tautas 
nama rokdarbu pulciņa aktīva 
apmeklētāja un rokdarbniece Jeļena 
Risakova piedāvāja savu redzējumu 
papardes ziedam. Tā nu daudzajās 
darbnīcās ikviens varēja iemācīties 
kādu jaunu rokdarbu tehniku un 
pagatavot ko skaistu un lietderīgu gan 
sev, gan arī dāvanām, jo katram no 
mums draugu lokā ir kāds Jānis vai 
Līga, ko sumināt svētkos. Un kas var 
būt labāks par pašu rokām radītu 
meistardarbu! 
Pulksten 20.00 sākās svētku koncerts, 
ko atklāja Feimaņu jauniešu tautas 
deju kolektīvs “Vīmyns”, tā vadītāja 
Gunta Tjarves vadībā. Turpinājumā 
sanākušos ielīgotājus sveica un 
apdziedāja Ozolaines tautas nama 
folkloras kopa “Zeiļa”. Visbeidzot 
kalnā, sēžot zirgam mugurā, ieradās 
Līga, skandinot Līgo tautasdziesmas, 
un svinīgi atklāja saulgriežu svinību 
sākumu. Tā kā Līgo un Jāņi ir izsenis 
bijis maģisks un mistērijām pilns laiks, 
kad notiek zīlēšana, papardes zieda 
meklēšana, skriešana kailam apkārt 
labības laukam, lai labība labāk augtu 
un citādas neparastas izdarības, tad 
steidzām noskaidrot, vai sanākušo 

svinētāju pulkā ir kāds, kurš dzimis 
Līgo naktī vai Jāņu dienā, un jautājām
- vai arī viņu dzīve ir pilna saulgriežu 
mistēriju... Bet mūsu nākamie ciemiņi- 
Sakstagala teātra draugu kopa ilgi 
nekavējās un īsā skečā sniedza atbildi 
uz šo jautājumu, izspēlējot amizantu 
situāciju - kā viens Jānis, kurš turklāt 
dzimis Jāņu naktī, svinējis savas 
sudrabkāzas.  
     Pēc jautrās izrādes bija laiks 
noskaidrot, kura saimniece tad gatavo 
garšīgāko sieru Ozolaines pagastā. Un 
par šī gada goda saimnieci kļuva 
Gaļina Filipova, kura degustētājus 
pārsteidza ar 3 veidu sieriem - ar 
zaļumiem, ar vaniļu un ar šokolādi. 
Bet, kad izcilākā siera vārītāja 
Ozolaines pagastā bija noskaidrota, 
Sakstagala teātra draugu kopa ar 
skeču  “Klasesbiedri” mums parādīja 
situāciju, kad Līgo svētkos vienam 
vīram ciemos ir atbraucis sen 
neredzēts klasesbiedrs, bet sieva un 
sievasmāte nabagam nedod iespēju 

pat “muti pavērt”.  
     Šovakar svinētāju pulkā atradām 
arī 2 Jāņus un 1 Līgu, kurus svinīgi 
aicinājām uz skatuves, likām izturēt 
dažus mulsinošus pārbaudījumus, bet 
beigās suminājām, Jāņiem liekot galvā 
ozolu vainagu, bet Līgai dāvinot 
papardes ziedus. 
     Tā kā saulgrieži saistās ne tikai ar 
mistiku, bet arī ar dažādām 
nopietnām un nenopietnām 
izdarībām, tad tādā garā arī 
turpinājām. Vīri tika aicināti piedalīties 
stiprāko vīru konkursā, kur bija 
jāpaceļ un iespējami ilgi jānotur pilna 
metāla alus muca, kuras svars 
pārsniedza 40 kg. Zīmīgi, ka konkursā 
piedalījās arī deju kolektīva “Vīmyns” 
dejotāji, kuriem lieliski izdevās gan 
piedalīties nemaz ne tik vieglajā 
konkursā, gan pēc tam vēl skaisti un 
viegli lekt deju solī. Tāpat sacensībās 
piedalījās arī vīrs, kurš bija ieradies 
pasākumā, tik tikko pieveicis tālu ceļu 
no Vācijas, 18 stundas pavadot pie 
stūres. Nogurums tomēr nebija 
šķērslis un tieši viņš plūca uzvaras 
laurus, noturot smago mucu pāri par 
4 minūtēm. Visus dalībniekus  
suminājām un sveicām ar dāvanām, 
bet uzvarētājs saņēma arī īpašu balvu
- iespēju pārstāvēt Ozolaines pagastu 
konkursā “Novada stiprinieks 2017”, 
kas notiks 15. jūlijā Rēzeknes novada 
svētku ietvaros. Turpinājumā pieci 
kausi tika pildīti ar alu un vīri tika 
aicināti piedalīties alus dzeršanas 
sacensībās, taču, kad dalībnieki bija 
nokomplektēti, izrādījās, ka uzdevums 

nav nemaz tik vienkāršs - alus kauss 
bija jāiztukšo pavisam netradicionāli - 
liekot to uz grīdas un dzerot no 70 cm 
gara kokteiļu salmiņa. Bet tas 
dalībniekiem nekļuva par šķērsli un 
uzvarētājs tika noskaidrots arī šajā 
“disciplīnā”.  
     Pasākuma koncerta daļu 
noslēdzām ar ugunskura un saulgriežu 
lāpas iedegšanu, ko svinīgi paveica 
tautu deju kolektīva “Vīmyns” vīri. Pēc 
senām tradīcijām lāpu dedz un ceļ jo 
augstu, lai apkārt visi redzētu, kur 
notiek līgošana. Nu šī ir arī Ozolaines 
pagasta saulgriežu svētku tradīcija!   
     Kad lāpa un ugunskurs bija degti, 
aicinājām visus cienāties arī ar 
Rēzeknes alus darītavas “Rēzeknis 
Bryuvers” alu un kvasu un ar Jāņa 
Romančuka saimes gatavoto garšīgo 
sieru. Bet svinības  turpinājām 
ielīgošanas zaļumballē. Šogad balles 
īpašais viesis un “zelta balss” bija 
Latvijā populārais šlāģerdziedātājs 
Andris Skuja! 
     Kā allaž gribas pateikt “daudzus” 
paldies cilvēkiem, kuri iesaistījās 
pasākuma tapšanā. Paldies Bekšu 
ciema reitterapijas prakses 
īpašniekiem Aļonai Antončikai un 
Vitālijam Ņeņam par zirdziņu Līgas 
uznācienam. Paldies skaistajiem un 
talantīgajiem Feimaņu tautas deju 
kolektīva “Vīmyns” dejotājiem un 
pozitīvajam kolektīva vadītājam 
Guntim Tjarvem par brīnišķīgajām 
saulgriežu dejām. Paldies Sakstagala 
pagasta teātra draugu kopai un tās 
vadītājai Inārai Grietiņai par 
jautrajiem un teatrālajiem skečiem, 
par amizantajām situācijām iz dzīves! 
Paldies Ozolaines Tautas nama 
folkloras kopai “Zeiļa” par skaisto, 
svinīgo un humoristisko 
priekšnesumu. Paldies darbnīcu 
vadītājiem- Nanditai Kirejevai, Nellijai 
Kotebo, Jeļenai Risakovai, senioru 
klubam “Uguntiņa” un īpaši Nadeždai 
Kairišai par prasmīgām meistarklasēm 
un savu zināšanu nodošanu tālāk. 
Protams, paldies arī Ozolaines pagasta 
pārvaldes tehniskajiem darbiniekiem, 
“Ozo” kluba jauniešiem un visiem 
citiem palīgiem! 
     Pagājušajā gadā siltais vasaras 
laiks noslēdzās līdz ar Līgo... Ceram, 
ka šogad īsta vasara pēc Līgo tikai 
sāksies!!!  

 
Saulainu un siltu vasaru vēlot, 

Ozolaines TN vadītāja 
Santa Ostaša 
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Latgales Pirmais pirts festivāls 
„OZOLPĒRIENS” 

(21.-23.jūlijs, Bekšu ciems, Ozolaines pag.) 
FESTIVĀLA PROGRAMMA 

 
PIEKTDIENA, 21.JŪLIJS 
10:00-16:00 Dalībnieku ierašanās, telšu 
pilsētiņas iekārtošana, piršu uzstādīšana, saimnieciskie 
darbi. 
16:00-17.00 Festivāla svinīga atklāšana Līgo 
kalnā, dalībnieku svētku gājiens. Festivāla 
dalībnieku prezentēšana. Oficiālā pirts pavarda, 
ugunskura, kas degs visu festivāla norises laiku, 
iededzināšanas rituāls, savienojot visas stihijas- ūdeni, 
gaisu, zemi un uguni. Folkloras kopu un pašdarbības 
kolektīvu uzstāšanās.  
17:00 – 00:00 Darbojas pirtis, masieri un citi 
meistari, kas uzņem visus interesentus, sniedz 
konsultācijas, piedāvā procedūras.  
17:00 - 22:00 Amatnieku tirdziņš 
17:00 – 19:00 Pirtnieku seminārs- diskusija. 
Diskusiju vada Latvijas pirts savienības pārstāvis Juris 
Kraucis.   
18:45-20:15 lekcija, meistarklase, rituāls pirtī 
“Skaņu pirts” (“Звуковая баня”), kas paredz 
kolektīvu pirtī iešanu, pirmā tvaika rituālu, 
dziesmas, dabiskās balss pamodināšana, 
mantras un kopīgu izkarsēšanos. Vada Ivans 
Ivankins- pirts meistars, grāmatas “Образное 
парение в Русской бане” autors. Valoda: krievu.  
19:00 -21.00 Vakariņas, brīvais laiks pirts 
apmeklēšanai.  
21:00 – 00:00 Vakarēšana Līgo kalnā. 
Sadziedāšanās un ģitāru spēle pie ugunskura. 
Vienošanās kopīgās dziesmās dažādās valodās, cienot 
visu festivāla dalībnieku pārstāvēto kultūru. Zāļu tējas 
ar medu. Muzikāli vokālās apvienības “Rūnas” 
uzstāšanās.  
23:00 Uguns figūru šovs. 
00:00 Naktsmiers. 
  
SESTDIENA, 22.JŪLIJS 
05:03-06:30 Rīta mošanās rituāls. Saullēkta 
sagaidīšana. Enerģētiskais rituāls rīta rasā. Rīta rosme 
Rīta pelde Bekšu dīķī. Vada pirtniece Anita Reščenko.  
06:30-08:00 Brīvais laiks sevis sakārtošanai  
08:00 Humoristiska internacionāla rīta rosme.  
08:15 Brokastis  
9:00 – 00:00 pirtnieku, masieru u.c. speciālistu 
darbošanās savās teltīs un pirtīs, pirts rituāli, 
skaistumkopšanas procedūras visiem 
gribētājiem.  
09:00 -10:30 lekcija iesācejiem “Pirts spēks 
veselībai un attīrīšanai” (“Сила бани для 
оздоровления и очищения”) Vada Ivans 
Ivankins- pirts meistars, grāmatas “Tēlainā 
pēršanās krievu pirtī” (“Образное парение в Русской 
бане”) autors. Valoda: krievu. 
10:30-12:00 lekcija profesionāļiem (var 
piedalīties arī ikviens neprofesionāls 
interesents)- “Tēlainā pēršana dzīvajā pirtī”, 
Vada Ivans Ivankins- pirts meistars, grāmatas 
“Образное парение в Русской бане” autors. 
Valoda: krievu.  
11:15 meistarklase - Lekcija “Pirts rituāls no 
sirds telps” („Банный ритуал из пространства 
сердца”), pirtnieces Anitas Reščenko (Aglona, 
„Zemeņu krastiņi”) vadībā.  Lekcijas valodas- 
latviešu un krievu.  

10:00- 22:00 Darbojas Tūrisma informācijas 
centrs, kas vēsta par pirtniecības iespējām 
Latgalē un citviet Latvijā.  
10:00 - 22:00 Darbojas Informācijas stends. 
Ikviens interesents un pasākuma apmeklētājs var 
saņemt festivāla programmu un noskaidrot cita veida 
interesējošo informāciju par pasākuma programmu un 
dažādu objektu atrašanās vietām.  
11:00 -20:00 Darbojas bērnu atrakcijas, radošās 
darbnīcas, rotaļas.  
12:00 -20:00 Radošās darbnīcas bērniem un 
pieaugušajiem.  

- Ķermeņa apzīmēšana ar hennu. 
- Pirts dzērienu pagatavošanas darbnīca. 
- Pirts skrubīšu pagatavošanas darbnīca. 
- Ziepju vārīšanas darbnīca. 
- Pirts gariņa izgatavošana. 
- Pirts slotiņu siešana.  
- Koka figūriņu meistarošana. 

12:00-23:00 Amatnieku un gastronomisko 
labumu tirdziņš. Konkurss par visglītāko un 
tematiski noformētāko stendu.  
12:00-13:30 Festivāla 2.dienas oficiālā 
atklāšana. Folk loras kopu, tautas deju 
kolektīvu, vokālo ansambļu un citu pašdarbības 
kolektīvu uzstāšanās. Pirtnieku konkursa dalībnieku 
prezentēšana, konkursa kārtas numuru izloze.   
13:00-16:00 Pērļošanas meistarklase. Vada 
Lienīte Vītiņa-Zustrupa.  Meistarklases valoda: latviešu. 
Meistare māca pagatavot pērlīšu rotas ar latviešu 
spēka zīmēm. Vietu skaits ierobežots. Grupa līdz 10 
cilvēkiem. (Arī iekļaut pie citām radošajām darbnīcām) 
13:00-14:30 Prezentācija “Veselības 
diagnosticēšanas ierīce “VedaPuls”- kas tā ir? 
Ierīces izmantošana diagnostikai pirms un pēc 
pirts.” Rādījumu noņemšana pasākuma laikā, 
komentāri un rādījumu skaidrojums. Vada Ivans 
Ivankins- pirts meistars, grāmatas “Образное 
парение в Русской бане” autors. Valoda: 
krievu.  
13:30 Pusdienu laiks 
14:00-15:30 Meistarklase „Klasiskā pēršana”. 
Vada: Vladas Jokubauskas no Lietuvas. Prasās īss info 
par Vladas Valoda: krievu.  
14:00-15:30 Lekcija profesionāļiem (var 
piedalīties arī ikviens neprofesionāls 
interesents)- “Tēlainā pēršanās dzīvajā 
pirtī”(“Образное парение в живой бане”), 
Vada Ivans Ivankins- pirts meistars, grāmatas 
“Образное парение в Русской бане” autors. Valoda: 
krievu.  
15:00 Stilizētās stafetes, aktīvie konkursi par 
pirts tēmu pieaugušajiem un bērniem. Malkas 
skaldīšanas sacensības, braukšana uz pirti caur ezeru, 
ūdens spaiņu nešanas konkurss.  
15:00 Meistarklase, lekcija “Harmonizējošās 
skaņas pirtī un instrumentu izmantošana pirtī”. 
Vada: Arnis Čakšs un Gunārs Igaunis. Valods: 
latgaliešu. (Programmas turpinājums 11.lpp.) 
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15:00 Pirtnieku konkurss.  P irtnieku darba 
prezentācija, rādot līdz 15 minūtēm ilgu pērienu 
panorāmas pirtī. Pēršanas “modelis” var būt jebkurš 
gribētājs. Žūrija nosaka uzvarētāju. Skatītāji nosaka 
pirtnieku, kurš iegūst simpātiju balvu.  
16:00 Bērnu un jauniešu koncerts 
Uzstājas mazie dziedātāji, dejotāji, kolektīvi.  
17:00 -18:30 Meistarklase uz skatuves “Pērēja 
kustību un darbību pamats” (“Основа движений 
и действий парамастера”) Vada Ivans Ivankins- 
pirts meistars, grāmatas “Образное парение в Русской 
бане” autors. Valoda: krievu.  
17:00-20:00 Pērļošanas meistarklase. Vada 
Lienīte Vītiņa-Zustrupa.  Meistarklases valoda: latviešu. 
Meistare māca pagatavot pērlīšu rotas ar latviešu spēka 
zīmēm. Vietu skaits ierobežots. Grupa līdz 10 cilvēkiem.  
18:30-19:30 Vakariņu laiks.  
19:00 Vakara koncerts. Uzstājas deju kopas, 
deju studijas, vokālie ansambļi, teātra kopa, folkloras 
kopas un ansambļi. Pirtnieku konkursa kopsavilkums, 
apbalvošana. Visglītākā un tematiski noformētākā 
stenda / prezentācijas telts apbalvošana. Pirts tērpu 
modesskate.  

20:30 Danči ar folkloras kopu „Vīteri”. 
21:00 Igauņu dziedošās ģimenes koncerts.   
22:00 – 23:00 Zaļumballe ar grupu 
„Inga&Normunds”  
23:00 Uguns rijēju šovs. 
23:15 – 03:00 Zaļumballe ar grupu 
„Inga&Normunds”  
 
SVĒTDIENA, 23.JŪLIJS 
05:03 -06:30 Rīta mošanās rituāls. Saullēkta 
sagaidīšana. Enerģētiskais rituāls rīta rasā. Rīta rosme 
Rīta pelde Bekšu dīķī. Vada pirtniece Anita Reščenko.  
06:30-08:00 Brīvais laiks sevis sakārtošanai 
08:15 Brokastu laiks.  
09:00 -12:00 pirtnieku, masieru u.c. speciālistu 
darbošanās savās teltīs un pirtīs, pirts rituāli, 
skaistumkopšanas procedūras apmeklētājiem.  
12:00 Festivāla noslēgums Līgo kalnā. Svinīgi 
tiek nodzēsts pirmajā dienā iedegtais festivāla 
ugunskurs. Atvadīšanās no pasākuma. Pēcvārds 
ikvienam gribētājam.   
12:30 Pusdienu laiks. Gatavošanās braukšanai 
prom. 

Pirs festivāla „Ozolpēriens” pasākuma organizatori patur 
tiesības vienpersoniski mainīt Festivāla programmu! 

Festivāla teritorijā apmeklētājiem un dalībniekiem ir pienākums ievērot 
visus Festivāla organizatoru norādījumus un rīkojumus, kas saistīti ar 

Festivāla norisi un kārtības nodrošināšanu. 
Visa Festivāla norises laikā Bekšu c. Festivāla teritorijā 
AIZLIEGTS lietot alkolohiskus dzērienus un atrasties alkohola reibumā! 

Folkloras kopa „Zeiļa”  
svin vasaras saulgriežus 
Dagdā 
 
     Kad diena ir kļuvusi visgarākā 
un nakts vissīsāka, kad pļavas 
pilnas ar pienenēm, madarām un 
citām jāņuzālēm, klāt Jāņu laiks. 
Saulīte ir uzkāpusi savā augstākajā 
punktā un ar šķelmīgu smaidu 
noskatās uz saviem Jāņubērnie- nez 
kā un kur šogad līgos.  
     Folkloras kopa „Zeiļa” izvēlējās 
vasaras saulgriežus nosvinēt Dagdā, 
kur notika Latgales folkloras kopu 
saiets „Vasaras saulgrieži Dagdā”. 
Uz šo pasākumu sabrauca veselas 
42 folkloras kopas un 600 folkloras 
druvas kopēju no visiem Latgales 
stūrīšiem, lai izdziedātu un izdzīvotu 
gada noslēpumaināko  nakti. 
Festivāla atklāšana notika Dagdas 
centrā, kur varēja noskatīties 
folkloras uzvedumu „Pirts” Rikavas 
etnogrāfiskā ansambļa 
sniegumā.Visi bija aicināti gan uz 
siera un zāļu tēju  vārīšanas, gan  
sviesta pagatavošanas darbnīcām. 
Citi uzkavējās Jāņu vainagu vīšanas 
un  saulgriežu rotaļu darbnīcās. 
Folkloras kopa „Zeiļa” rādīja savu 
māku pie Jāņubērnu sagaidīšanas 
vārtiem. 
     Kad saulīte metās uz rietēšanu, 
turpat Saulgriežu parkā notika 

Jāņutēva un Jāņumātes godināšana. 
Jāņutēva lomā iejutās  Dagdas 
novada domes priekšsēdētājs Aivars 
Trūlis. Visi klātesošie skandēja 
līgodziesmas, cienājās ar alu, 
dažādiem sieriem, pašgatavoto 
sviestu, ēda ļoti garšīgo Andrupenes 
sētas pašcepto maizīti, dzēra 
Mākoņkalna folkloras kopas vārīto 
zāļu tēju. Pulksten 22.00. sākās 
gājiens uz līgošanas vietu un Jāņu 
ugunskura vietu Dagdas senā 
pilskalna estrādē. Ļoti aizkustinošs, 
pat mistisks  bija ugunskura 
iedegšanas rituāls, kuru novadīja 
Viļānu folkloras kopa „Viļonīši”. Līdz 
pat pirmajiem saules stariem notika 

līgošana,  lielā sadziedāšanās, 
dancošana. Mēs ceram, ka 
neizpalika arī papardes zieda 
meklēšana, kas šajās dienās, ļaudis 
stāsta, zied īpaši koši, tikai tam 
vajag ticēt un neatlaidīgi meklēt.  
     Ir aizritējuši Jāņi, sākas vasaras 
pilnbrieda laiks. Lai visiem ir labs 
siena laiks, lai bites nespieto, bet 
govis nebizo, lai  neaizmirstas 
savākt zāļu tējas pret visādiem 
nelabumiem un protams arī 
veselības uzlabošanai, lai visiem 
jauka vasara.  

           
Folkloras kopas „Zeiļa” vārdā   

Ināra Blinova 
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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 
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Mēs gribām novecot aktīvi! 
  
   Aktīvi novecot nozīmē dzīvot ar 
piederības, līdzdalības un 
noderīguma sajūtu, ar prieku par 
dzīvi un sevi. Katru otrdienu ar labu 
garastāvokli, ar idejām seniori tiekas  
ar draugiem un domubiedriem savā 
senioru pulciņā, plāno savas 
aktivitātes un, neskatoties uz 
vecumu, piedalās nodarbībās, kā arī 
ar smaidu sejā un ar prieka asarām 
acīs apspriež,  kas ir izdevies un kas 
nē.   
   6.jūnijā Marijas Jurkovas 
pavadījumā seniori atcerējās lieliskos 
bērnības gadus, vecāku rūpes. 
Klausījāmies Marijas  sacerētos 
dzejoļus un dziedājām bērnības gadu 
dziesmas. Pēcpusdiena izdevās 
sirsnīga un līdz asarām omulīga.  
   13.jūnijā tikāmies ar bijušo 
Liepu pamatskolas skolotāju 
Nadeždu Larionovu, kura tagad  ir 
devusies pelnītā atvaļinājumā.  Viņa 
demonstrēja savas prasmes un 
iesaistīja mūs meistarklasē, kur 
apguvām dažādu gleznu, bilžu, 
apsveikuma kartiņu izgatavošanu, 
izmantojot lentīšu tehniku.  
   No 20.jūnija gatavojāmies 
Līgo svētkiem. Šuvām cepures, 
pinām vainagus, dziedājām Līgo 
dziesmas, Galina Filipova  dalījās ar 
savu pieredzi dažādu veidu sieru 

pagatavošanā Līgo svētkiem. Bet jau 
22.jūnijā kopīgi tikāmies Ielīgošanas 
pasākumā Bekšos, kur savu kļavu 
lapu cepuru pagatavošanas prasmi 
prezentējām meistarklasē un 
aicinājām ikvienu nākt mūsu pulciņā 
un pagatavot sev vienu veselīgu, 
dabisku un skaistu cepuri. Mūsu 
augsti godātā Filipovas kundze 
piedalījās arī garšīgākā siera 
konkursā un pelnīti tika apbalvota 

par šī gada labāko 
siera gatavošanas 
meistari Ozolaines 
pagastā.  
  Paldies Tautas nama 
vadītāja Santai Ostašai 
par šo lielisko 
pasākumu, par 
atjaunoto kultūras 
dzīvi pagastā, mēs 
lepojamies par Jūsu 
talantu un zināšanām.    
   Kad jūnijs tikko ka 
bija cauri, 1.jūlijā 
senioru pulciņa 
„Uguntiņa” dalībnieces, 

ar uguntiņu sirdī, ar devīzi „Tikai 
možumā  var dzīvesprieku gūt”, 
piedalījās dāmu olimpiāde Verēmu 
pagastā. Cik varējām, tik darījām, un  
sava pagasta senioru  godu 
aizstāvējām. Nopelnījām 
apbalvojumu, pateicību un ziedus.  
   Paldies interešu pulciņa „Uguntiņa” 
dalībniecēm par aktivitāti, par 
skaistām atmiņām par “vakardienu”, 
par mācību baudīt šodienu un 
cerībām par skaistu nākotni mūsu 
senioru klubā „Uguntiņa”!  
    Esam priecīgi, ka mums pamazām 
piebiedrojas jauni dalībnieki. 
Piederības un līdzdalības sajūta ir ļoti 
nepieciešama. Jebkuram cilvēkam 
nepieciešama saskarsme un atpūta 
kopā ar citiem. Mūs gaida atpūta 
dabā ar dziesmām, ekskursijas un 
svarīgi svētki visiem senioriem. 
Darba un interesantu nodarbju būs 
daudz. Tāpēc nesēdiet mājās, bet 
nāciet rosīties mūsu pulkā!!! 

Senioru interešu pulciņa  
„UGUNTIŅA” 

vadītāja A.Tarakanova 

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

