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25.05.2017. Ozolaines 
pagasta pārvaldes 
vadītājs un kasiere 
pagasta iedzīvotājus 
pieņems Bekšu ciemā. 

03.05.2017 Ozolaines 
pagasta pārvaldes 
Iepirkumu komisija ir 
izsludinājusi 
iepirkumu par Bekšu 
ciema teritorijas 
labiekārtošanu. 
Piedāvājuma 
iesniegšanas termiņš 
– līdz  24.05.2017. 
plkst.16.00, 
iesniedzot to 
Ozolaines pagasta 
pārvaldei. 

VALSTS PREZIDENTS BEKŠU CIEMĀ 
 IESTĀDA LATVIJAS VALSTS SIMTGADES OZOLU  

12.05.2017. plkst. 
13.00 Lūznavas 
muižā godinās 
Rēzeknes novada 
Zelta pārus, kuriem 
šogad aprit 50. 
kopdzīves gadadiena. 
Viens pāris ir 
pieteikts arī no 
Ozolaines pagasta.  

Foto: Madara Bērtiņa 

     Valsts prezidents Raimonds Vējonis 
4.maijā Ozolaines pagasta Bekšu ciemā 
iestādīja ozolu, akcijas “Apskauj Latviju” 
ietvaros atklājot Latvijas valsts simtgades 
svinības. “Ozols Latvijā izsenis ir bijis 
vīrišķības un spēka simbols. Tādēļ arī 
mēs šodien stādām ozolus mūsu Latvijai, 
esam gatavi sargāt mūsu zemi un strādāt 
tās labā. Tā ir mūsu dāvana Latvijai 
simtgadē,” uzsver Raimonds Vējonis.  
     “Īpaši svarīgi šajā akcijā iesaistīt 

jauno paaudzi. Mūsu bērni un bērnu 
bērni būs tie, kuri redzēs šos ozolus 
izaugam. Rūpēsimies par tiem, tāpat kā 
mēs strādājam savu tuvāko cilvēku un 
savas tēvzemes labā! Tikai mēs kopā 
varam stāvēt Latvijas sardzē,” svinīgajā 
pasākumā teica Valsts prezidents. 
     Akcijas “Apskauj Latviju” gaitā valsts 
simtgades ozoli tiks stādīti 45 Latvijas 
pierobežas pašvaldību teritorijā.  

Rēzeknes novada Ozolaines 
pagasta vēlēšanu iecirkņa  
Nr. 747 paziņojums: 
 
BALSOŠANAS KĀRTĪBA: 
Iecirkņa darba laiks pašvaldību vēlēšanu 
dienā 2017. gada 3. jūnijā ir no plkst. 
7.00 līdz 22.00. Trīs dienas pirms 
vēlēšanām dažas stundas dienā varēs 
nobalsot iepriekš: 
31.maijā: no plkst. 17.00 līdz 20.00; 
1.jūnijā: no plkst. 9.00 līdz 12.00; 
2.jūnijā: no plkst. 10.00 līdz 16.00. 
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar 
nokļūt iecirknī, no 29.maija varēs pieteikt 
balsošanu savā atrašanās vietā, zvanot 
Ozolaines pagasta pārvaldei pa 
tālr.64640171. Šo iespēju var izmantot, 
ja vēlētājs vēlēšanu dienā atradīsies sava 

iecirkņa teritorijā. 
BALSOŠANAS DOKUMENTI: 
Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, 
nepieciešama pase vai personas 
apliecība. 
Vēlēšanu iecirkņa komisijas sastāvs:   
Komisijas priekšsēdētāja - Vija 
Terentjeva. 
Komisijas sekretāre - Biruta Buharina.  
Komisijas locekļi - Valentīna Mališeva, 
Daiga Ratniece, Aina Kriviņa, Sergejs 
Blinovs, Leila Rasima. 
Iecirkņa adrese:  Ozolaines Tautas nams,  
Bekšu c., Ozolaines pagasts, Rēzeknes 
novads. 

13.05.2017. plkst. 
9.30  Liepu 
pamatskolas 9. klases 
skolēniem izskanēs 
pēdējais zvans. 

04.06.2017 plkst. 
12:00  Bekšu ciema 
Līgo kalnā notiks 
Bērnības svētki. 
Aicinām visus bērnus 
ciemos! Īpašus 
ielūgumus saņems 
tie bērni, kuriem 
šogad paliek 5 gadi- 
jo šie svētki ir tieši 
par godu viņiem. Pēc 
ielūgumu 
saņemšanas lūdzam 
informēt TN par to, 
vai varēsiet ierasties 
pasākumā vai nē, 
zvanot pa T.: 
25127340. 
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Atbalstīts Vides aizsardzības 
fonda projekts.  
 
    Rēzeknes novada pašvaldības 
Vides aizsardzības fonds atbalstījis 
Ozolaines pagasta projektu, piešķirot 
kopsummā 20518,26 EUR dažādu 
pasākumu veikšanai vides 
sakārtošanai mūsu pagastā.  
    Projekta ietvaros tiks uzstādīta 
laipa, 3 soliņi un ģērbtuve Bekšu dīķa 
pludmalē, un dīķī iestādītas 20 
ūdensrozes un uzstādīta ūdens 
strūklaka, nodrošinot iedzīvotājiem 
skaistu, sakoptu vidi brīvā laika 
pavadīšanai un veidojot izpratni un 
veicinot vēlmi uzturēt savu apkārtējo 
vidi kārtībā, kā arī nodrošinot augu 
bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanu. Tiks uzstādīts 
informācijas stends par lokālajiem 
biotopiem un dabas objektiem, 
izglītojot ciema iedzīvotājus par 
apkārtējo vidi un veicinot izpratni par 
sakoptas un tīras vides 
nepieciešamību. Par projekta 
līdzekļiem jau ir veikti apstādīšanas 
darbi Balbišos pie Ozolaines pagasta 
pārvaldes ēkas un Bekšos pie 
Ozolaines pagasta Tautas nama ēkas. 
     Projekta ietvaros tiks paplašināts 
Ozolaines pagasta Uļjanovas karjers. 
Tāpat izmantojot vides fonda 
piešķirtos līdzekļus, tiks atjaunoti daži 
grāvji un atjaunotas nedarbojošās 
caurtekaslas ceļu aizsargjoslās, 
nodrošinot pareizu notekūdeņu 
novadīšanu un novēršot regulāro 
blakusteritoriju applūšanu.  

     Jauniešiem tiks organizētas 
neformālas vides apmācības, 
interesantā veidā izglītojot jauniešus 
par vides problēmām un cilvēku 
ietekmi uz to.  
     Skaista, sakopta un tīra vide ir 
svarīgs priekšnoteikums mūsu visu 
labklājībai un veselībai. Izturēsimies 
ar cieņu pret pūliņiem to sakārtot un 
uzturēsim tīru, sakoptu un vizuāli 
tīkamu apkārtējo vidi, lai mums 
pašiem būtu prieks šeit dzīvot, 
atpūsties un strādāt – mūsu Ozolaines 
pagastā. Cienīsim viens otru un 
vienmēr atstāsim pēc sevis kārtību 
gan pludmalē, gan mežā, gan savas 
mājas pagalmā!  

Leila Rasima 
Projektu vadītāja 
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„Pasākumi vasaras 
brīvlaikā personām, kuras 
iegūst izglītību vispārējās, 
speciālās vai profesionālās 
izglītības iestādēs” 
 
     Jau vairākus gadus Ozolaines 
pagasta pārvalde piedalās 
Nodarbinātības valsts aģentūras 
pasākumos, kad vasaras brīvlaikā 
personām, kuras iegūst izglītību 
vispārējās, speciālās vai 
profesionālās izglītības iestādēs ir 
iespēja strādāt. 
 
Kāds ir pasākuma mērķis? 
Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu 
(vecumā no 15 līdz 20 gadiem) 
nodarbinātību vasaras brīvlaikā 
valsts līdzfinansētās darba vietās, 
nodrošinot skolēniem iespēju iegūt 
prasmes, iemaņas un pieredzi.  
 
Kad pasākums tiks īstenots? 
No 2017. gada 1. jūnija līdz 31. 
augustam. 
 

Cik skolēnu varēs nodarbināt? 
Ozolaines pagasta pārvalde 
2017.gada vasaras periodā varēs 
nodarbināt 8 skolēnus: 
Kur skolēni varēs strādāt? 
Pirmsskolas izglītības iestādē 
“Jāņtārpiņš” (Bekšos) – 2 skolēni 
(jūnijā un augustā); 
Liepu pamatskolā (Laizānos) – 3 
skolēni (jūnijā, jūlijā un augustā); 
Ozolaines Tautas namā (Bekšos) – 3 
skolēni (jūnijā, jūlijā un augustā). 
 
Kā pieteikties pasākumam? 
Elektroniski aizpildot pieteikuma 
anketu Nodarbinātības valsts 
aģentūras mājas lapā 
www.nva.gov.lv sadaļā - 
Elektroniskie pakalpojumi.  
Reģistrācijai nepieciešamie 
dokumenti - personu apliecinošs 
dokuments (pase vai identifikācijas 
karte). Reģistrējoties skolēnam 
jāizvēlas tas reģions, kurā viņš vēlas 
strādāt vasaras brīvlaikā! Skolēna 
reģistrācija vēl negarantē iesaisti 
pasākumā, jo valsts  un Ozolaines 
pagasta pārvaldes līdzfinansēto 
darba vietu skaits ir ierobežots, un 
iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka 
reģistrēto skolēnu daudzums 
pārsniedz piedāvāto darba vietu 
skaitu!  
 

Kritēriji pēc kuriem tiks atlasīti 
skolēni? 
Ņemot vērā to, ka vasarā strādāt 
gribošo pārsvarā ir daudz vairāk par 
pagasta pārvaldes iespējām, tad 
tiek ieviesti sekojoši kritēriji, pēc 
kuriem bērni tik atlasīti darbam: 
obligāta reģistrācija Nodarbinātības 
valsts aģentūras mājas lapā 
www.nva.gov.lv, darbā tiks 
pieņemti pirmie astoņi skolēni, kuri 
būs NVA sarakstos. Priekšroka tiks 
dota tiem skolēniem, kuri iepriekš 
vēl nav strādājuši. 

Par Ozolaines pagasta 
kapsētu vecāko 
pienākumiem un tiesībām. 
 
     Ozolaines pagasta Iedzīvotāju 
konsultatīvā padome pagasta 
iedzīvotājiem ir piedāvājusi savas 
kandidatūras, kuras varētu 
uzņemties kapu vecāko 
pienākumus. Kapu vecākais pilda 
sabiedrisko darbu, līdz ar to viņa 
darbs netiek atalgots.   
Kapu vecāko PIENĀKUMI:  

 kapsētu pieskatīšana;  

 pavasarī, pirms “Troicas ” vai 
Kapu svētkiem organizēt kapsētu 
uzkopšanas talkas ar mirušo 
cilvēku piederīgo piedalīšanos; 

 rūpēties par kapsētas 
labiekārtošanu; 

 sadarbojoties ar mirušā cilvēka 

piederīgajiem, norādīt jauno 
kapu vietu; 

 ja kapsētās tiek apglabāta 
persona, kura nebija deklarēta 
Ozolaines pagastā, radiniekiem 
paziņot, ka Ozolaines pagasta 
kasē ir jānomaksā nodeva, kā arī 
norādīt apglabāšanas vietu 
konkrētajos kapos; 

 ja kapsētas apmeklētājiem rodas 
jautājumi par kapsētas 
uzturēšanu uzklausīt 
priekšlikumus uzlabošanas darbu 
veikšanai, par tiem ziņot 
Ozolaines pagasta pārvaldei, lai 
atrastu problemsituācijas 
atrisinājumu; 

 norādīt Ozolaines pagasta 
pārvaldei par bīstamajiem 
kokiem kapsētas teritorijā; 

 nepieļaut, atkritumu izmešanu 
vietās, kas tam nav paredzētas; 

 veikt visus citus nepieciešamos 
kapsētas uzturēšanas, 
saglabāšanas, paplašināšanas, 
sakopšanas, labiekārtošanas 
darbus. 

Kapu vecāko TIESĪBAS: 

 pieprasīt no kapsētā apglabātā 
cilvēka radiniekiem informāciju 
par plāniem, sakarā ar 
apglabāšanas vietu aizņemšanu; 

 nepieciešamības gadījumā lūgt 

Ozolaines pagasta pārvaldes 
palīdzību tehnikas 
nodrošināšanai, veicot konkrētus 
darbus kapsētas kopšanas laikā; 

 būt  respektētam un 
uzklausītam; 

 Informācijas publicēšanai  un 
saziņai ar pagasta iedzīvotājiem 
izmantot Ozolaines pagasta 
pārvaldes mājas lapu 
www.ozolaine.lv, ziņojuma 
dēļus, bezmaksas informatīvo 
izdevumu OZOLAINE.LV un 
pagasta pārvaldes sociālos 
tīklus. 

      
      
Ja pagasta iedzīvotājiem ir 
ierosinājumi un priekšlikumi kapu 
apsaimniekošanas jautājumos, 
lūdzam informēt par to konkrētas 
kapsētas vecāko.  

http://www.nva.gov.lv
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Baltā galdauta svētki 
Ozolainē šogad īpaši 
 

Maija sākums visā Latvijā ir 
īpašs, jo 4.maijā svinam Latvijas 
Republikas Neatkarības 
atjaunošanas dienu. Vēl jo skaistāku 
šo dienu padara tradīcija, kas 
pagājušajā gadā tika aizsākta visā 
Latvijā- Baltā galdauta svētki. 
Papildus tam, šis maijs visu 
Rēzeknes novada iedzīvotāju sirdīs 
ienesa arī īpašas sajūtas un lepnumu 
par to, ka tieši mūsu pašu novada 
centrā- Rēzeknē- 100 gadus atpakaļ 
radās un vēlāk tika piepildīts sapnis 
par Latvijas valsti. Pirms kopīgajām 
svinībām, kas notika Rēzeknes 
pilsētā ar daudziem vērienīgiem un 
skaistiem pasākumiem, 
ieskandinājām šos svētkus arī mūsu 
pašu pagastiņā un pasākums tik 
tiešām bija īpašs!!! 

Šogad mēs nolēmām vienoties 
skaistajā visas Latvijas tradīcijā un 
svinēt Baltā galdauta svētkus arī 
Ozolaines pagasta. 4. maija diena 
ļaudis priecēja ar saulīti, patīkamu, 
siltu dienu, putnu dziesmām 
visapkārt un, protams, aicināja 
doties ārā, šo dienu padarot vēl 
divtik īpašāku un skaistāku. 
Vakarpusē klājām galdu ar baltu linu 
galdautu, galdā likām baltu lauku 
sieru, kas tapis mūsu pašu 
saimnieces Revitas Runčas rokās, 
likām galdā medu un īstu rupjmaizes 
kukuli, kas tapis brīnišķīgās 
saimnieces Vijas Kudiņas Aglonas 
maizes ceptuvē, uz ugunskura 
vārījām Latvijas laukos augošo zālīšu 
tēju un aicinājām visus cienāties ar 
šo cienastu, daudzos rosinot saldu 
nostaļģiju par bērnības garšu pie 
vecmammas laukos… Cik gan labi 
spēj garšot īsta rupjmaize ar biezu 
medus kārtu, ko papildina smaržīga, 
kūpoša zāļu tējas tasīte!!! Un lauku 
siers, gluži kā vecmammas 
gatavots… 

Pirmie Baltā galdauta svētki 
Ozolaines pagastā ieies vēsturē arī 
ar ļoti īpašu notikumu- Latvijas 
Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa 
vizīti Bekšos. Valsts augstākā 
amatpersona, savas vīzītes Latgalē 
ietvaros, pieņēma mūsu 
uzaicinājumu un ieradās apciemot 
Ozolaines pagasta ļaudis klātienē. 

Augsto viesi sagaidīja Ozolaines 
folkloras kopas “Zeiļa” skanīgais 
dziedājums, kam sekoja pagasta 
pārvaldes vadītāja Edgara Blinova 
sveiciens un paša prezidenta runa 

pagasta iedzīvotājiem. Pēc sirsnīgas 
prezidenta uzrunas aicinājām viņu 
šajā vēsturiskajā brīdī atstāt par 
savu vizīti kādu paliekošu zīmi- 
iestādīt Ozolaines pagastā savu 
ozolu, ko akcijas “100 ozoli Latgalei” 
ietvaros mums dāvināja VAS 
“Latvijas valsts meži”. Pārsteidza 
prezidenta vienkāršība un sirsnība, 
ar kādu viņš piegāja šim procesam- 
ozoliņa stādīšanas procesā 

Raimonds Vējonis aicināja pielikt 
palīdzīgu roku pašus mazākos 
ozolainiešus un pabeidza koka 
stādīšanu, kārtīgi piespiežot zemi 
apkārt stādījuma vietai, nebaidoties 
sasmērēt izpucētās kurpes. Lai 
turpmāk ikviens zinātu, kas šo ozolu 
ir stādījis, kad tas noticis un kādas 
akcijas ietvaros, lūdzām prezidentam 
blakus ozoliņam iestiprināt arī 

iepriekš sagatavotu šiltīti, kas 
turpmāk kalpos kā liecība šim 
nozīmīgajam notikumam. Ozola 
stādīšanas procesu folkloras kopa 
“Zeiļa” papildināja ar šim brīdim ļoti 
piemērotu dziesmu “Kuplys auga 
ūzuļeņis”, bet jau pēc tam folkloras 
kopas vadītāja Ināra Blinova 
uzrunāja prezidentu, atceroties, kā 
2009.gadā šajā pašā vietā viesojās 
iepriekšējais Latvijas Valsts 
prezidents Valdis Zatlers un kā 
amizantā veidā radās dziesma, ko 
tagad folkloras kopa sauc par savu 
“prezidentu sagaidīšanas dziesmu”. 
Tad nu turpinājumā, protams, 
Raimondam Vējonim par godu šī 
dziesma arī tika izpildīta. Noslēgumā 
aicinājām pagasta iedzīvotājus un 
prezidenta kungu iemūžināt šo mirkli 
kopīgā fotogrāfijā.  

Pateicībā par nozīmīgo vizīti, 
dāvinājām prezidentam skaistu 
dāvanu, kas veidota no mūsu pašu 
pagasta un Latgales cilvēku radītām 
vērtībām. Skaistā keramikas 
darbnīcas “Cukrasāta” keramiķu 
Violas- Annas Bīriņas un Staņislava 
Viļuma melnās keramikas traukā 
likām Ozolaines pagasta biškopes 
Jevģēnijas Lazovskas (bioloģiskā 
saimniecība “Jāņmuiža”) bišu 
sarūpēto medu, Aglonas maizes 
muzeja saimnieces Vijas Kudiņas 
sarūpēto garšīgo un skaisto maizīti, 
ko rotāja jumīša zīme un vārpu 
raksts, kā arī grāmatu ar Rēzeknes 
novada skaistajiem dabas skatiem. 
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Apmeklēta izstāde  
„Pāri slieksnim”, kas 
veltīta Latgales kongresa 
100 gadei! 
 
 Tā kā šis gads ir jo īpašs Latgales 
kontekstā, godinot Latgales 
kongresa 100.gadadienu, tad arī 
mēs gribējām uzzināt par tā laika 
notikumiem ko vairāk.  
     9.maijā kopā ar Liepu 
pamatskolas vecāko klašu skolēniem 
un senioru kluba “Uguntiņa” 
dalībniecēm devāmies uz Latgales 
kultūrvēstures muzeju, lai gida 
pavadībā apskatītu pirmo Latgales 
kongresa simtgadei veltīto izstādi 
“Pāri slieksnim” un uzzinātu ko 
vairāk. Gribam pateikt paldies 
muzeja gidei Janīnai Guļbinskai, kura 
pavadīja mūs šajā apmeklējumā. Pēc 
izstādes apskates, izzinošo dienas 
pasākumu kopā ar senioru kluba 
“Uguntiņa” dalībniecēm devāmies 
noslēgt uz jauno kongresa simtgadei 
veltīto piemiņas vietu- apskatot 
jaunradīto piemiņas laukumu un 
pieminekli “Latgales kongresam- 
100”.   

Santa Ostaša 
Ozolaines Tautas nama vadītaja 

   Senioru pulciņš „Uguntiņa” 
turpina aktīvi darboties!  Cienījamie 
pensionāri! Mēs joprojām gaidām 
jaunus dalībniekus savā pulciņā. Aiz 
kalniem vairs nav vasara, mūs gaida 
interesanti pasākumi: pārgājieni, 
muzeju apmeklēšana, ekskursijas 
un citas patīkamas nodarbes. 
Piebiedrojieties, būs interesanti! Jo 
lielāks mūsu pulks, jo krāsaināk, 
raibāk un interesantāk mums kopā 
klāsies!  
   Bet kā tad pagāja aprīlis mūsu 
klubiņa dzīvē? Aprīlī seniori 
piedalījās Lielajā talkā: uzkopa 
kapus, kur apbedīti  radi, uzkopa 
Kampišķu vecticībnieku lūgšanu 
namu un tā apkārtējo teritoriju. 
Prieks, ka palīgā nāca arī pagasta 
iedzīvotāji, kuriem nav vienaldzīgs 
Dievnama liktenis. Ļoti rūpīgi un ar 
mīlestību talcinieki atsvaidzināja 
visus baznīcas piederumus, veica 
lūgšanu zāles ģenerāltīrīšanu, 
mazgāja grīdas, sienas, logus, 
rāmjus, soliņus, piekāra aizkarus un 
izrotāja Dievnamu ar ziediem. 
Pulciņa dalībnieki īpaši sirsnīgi vēlas 
pateikties mūsu strādīgajiem un 
talantīgajiem dievvārda turētājiem: 
K.Afromejevai, U.Vinogradovai, 
A.Andrejevai un T.Ivanovai, 
Neskatoties uz savu zolīdo vecumu 
un dažādām kaitēm, viņas jebkuros 
laika apstākļos dodas uz Dievnamu 
un lūdzas.  „Dziedāsim, kamēr būs 
spēks, lai tikai būtu vieta, kur 
dziedāt! Jo tā ir liela laime, tas 

vajadzīgs cilvēkiem,” saka šīs 
sievietes. 
   Skumji, bet fakts- lai Dievnams 
“dzīvotu”, vajadzīga nauda 
iekšējiem un āra darbiem. Birst 
ārējais apmetums, plaisā pamati, 
pūst logu rāmji, vajadzīgs iekštelpu 
kapitālais remonts. 
   Cienījamie Brāļi un Māsas! Lai 
saglabātu šo svēto vietu, senioru 
pulciņa „Uguntiņa” dalībnieki, 

Dievvārda turētāji, iedzīvotāji 
griežas pie Jums ar lūgumu sniegt 
jebkura veida palīdzību. Jūsu spēks, 
laiks, zināšanas, talants un 
materiālie līdzekļi- tas viss palīdzēs 
Dieva namam “dzīvot”. Lai Dievs 
Jūs sargā! 

Anna Tarakanova, 
Ozolaines pagasta  

senioru interešu pulciņa  
„Uguntiņa”  vadītāja 

Senioru interešu pulciņš  “Uguntiņa”  
aprīlī darbojās Dievam par godu! 
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     Mēdz teikt, ka talants ir debesu 
dāvana, vai arī talantu ieliek Laimes 
māte bērniņa šūpulītī piedzimšanas 
brīdī… ieliek katram kaut ko savu- cits 
labi zīmē, cits atkal dzied vai dejo. 
     2017.gada 26. aprīlī Dricānu 
Tautas namā notika „Mazo talantu 
skate”, kurā piedalījās Rēzeknes 
novada PII audzēkņi ar savu talantu 
un prasmju demonstrēšanu. Lielo 
Tautas nama zāli jau no rīta piepildīja 
bērnu smiekli un jautras čalas. Ciemos 
pie bērniem atnāca Sprīdītis, atlidoja 
labā Raganiņa un viņi nolēma apceļot 
lielo pasauli uz Raganiņas slotaskāta, 
iepazīstoties ar dažādu tautu kultūru. 
Mazie ceļotāji kopā ar Sprīdīti pabija 
gan pie āfrikāņiem, gan pie indiešiem 
un austrumtautu pārstāvjiem, arī pie 
frančiem, krieviem un austrāliešiem. 
Bērni dziedāja, dejoja, spēlēja teātri, 
izpildīja pazīstamas melodijas. Taču 
beigu beigās visi nonāca pie 
secinājuma, ka nekur nav tik labi kā 
mājās, nekur nav tik jauki kā mūsu 
Latvijā. Pasaku varoņi aicināja mazos 
skatītājs mīlēt savu zemi, sargāt un 
turēt to godā. 
     Ozolaines pagasta PII „Jāņtārpiņš” 
pārstāvēja audzēkne Amanda Garā (6 
gadi) ar dziesmiņu par pavasari. 
Amanda ne tikai dziedāja, bet ar 
dažādu skaņurīku un svilpīšu palīdzību 
imitēja pavasarīgās putniņu dziesmas. 
Amandai gribas novēlēt panākumus 
un sava talanta turpmāku izaugsmi. 
Visi bērni saņēma skanīgus aplausus 
un jaukas dāvanas. 

 
Ināra Blinova 

Pirmsskolas izglītības iestādes 
"Jāņtārpiņš"  

mūzikas skolotāja 

Mazo talantu skate 

Dricānos!  
Folkloras kopa „Liepiņa” 
Nacionālajā sarīkojumā 
Vecpiebalgā 
 
     Agrā 5. maija rītā folkloras 
kopas „Liepiņa” dziedātāji devās uz 
tālo Vecpiebalgas novadu, lai 
piedalītos ikgadējā folkloras kopu 
Nacionālajā sarīkojumā „Pulkā 
eimu, pulkā teku”. 
     Šī pasākuma mērķis ir 
ieinteresēt bērnus un jauniešus 
nemateriālo kultūras vērtību 
apgūšanā un saglabāšanā. 
     Pirmā apstāšanās vieta bija 
Vecpiebalgas novada „Vēveri”, kas 
ir Latvijas Brīvdabas muzeja filiāle. 
Te notika šī pasākuma atklāšanas 
svētki ar visu novadu sasaukšanos, 
rotaļām un dančiem. Visas dienas 
garumā varēja baudīt brīnišķīgu 
Vidzemes augstienes dabu, jo laiks 
bija  īpaši  silts un saulains. 
     Mēs redzējām autentiskas seno 
zemnieku sētas, kuru pamati tika 
likti ap 1601. gadu. No 19. 
gadsimta beigām šeit vēl labi ir 
saglabājušās dzīvojamās ēkas ar 
virtuvi, maizes krāsni, piedarbu, 
klēti, saimes un kalpu galu. 
Redzējām koka gultas ar salmu 
matračiem, nobaudījām tikko 
sakultu sviestu ar rudzu maizi. 
Bērni varēja piedalīties seno amatu 
darbnīcās. Mēs pagatavojām sev 
koka pogu - dūceni  (latgaliski 
„žvūrgzdyns”) laimei un veiksmei.  
     Vakarā noskatījāmies brīnišķīgu 
laureātu koncertu ar Latvijas 
visizcilāko folkloristu sniegumu.  
     Pats interesantākais un 
aizraujošākais šīs dienas notikums 
bija danču un rotaļu vakars 
Taurenes estrādē, Gaujas upes 
krastā, kurā par mūziku rūpējās 
vislabākie Latvijas  muzikanti.  

Pagalam noguruši un pamatīgi 
izdejojušies mēs devāmies uz 
naktsmītni Taurenes pamatskolā. 
     Rīts uzausa silts un ļoti 
saulains. Augstajā Dzērbenes kalnā 
senas pils vietā ir plaša estrāde, 
kur tika rādītas  visu Latvijas 
novadu folkloras kopu 
programmas. Cik skanīgi dziedāja 
bērni, cik braši un raiti bija deju 
soļi, cik krāšņi tērpi, cik aizrautīgi 
muzikanti! 
     Folkloras kopas „Liepiņa” 
dalībnieki guva lielisku publiskas 
uzstāšanās pieredzi, papildināja 
latviešu valodas zināšanas, 
apzinājās sevi kā daļu no lielās 
folkloras draugu saimes, iemācījās 
jaunus dančus un rotaļas. 
     Pateicība Rēzeknes novada 
domei un Ozolaines pagasta 
pārvaldei par materiālo un morālo 
atbalstu, vecākiem - par bērnu 
sapošanu tālajam ceļam, šoferim 
Ilmāram Svikšam - par pacietību 
tālajā ceļā un lielisko 
„izvizināšanu”.  Paldies bērniem par 
labo uzvedību brauciena laikā un 
skaistajiem priekšnesumiem! 
     Lai folkloras draugu saime kļūst 
kuplāka, lai nezūd enerģija, 
apgūstot tautas gara nemateriālās 
bagātības un dārgumus. Lai mums 
vēl daudz interesantu tikšanos un 
braucienu! 
                                                             

Ināra Blinova 
                 Liepu pamatskolas 

Folkloras kopas „Liepiņa” vadītāja 
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Liepu pamatskolas folkloras kopa 
„Liepiņa” 27. aprīlī piedalījās 
Ziemeļlatgales novada bērnu un 
jauniešu folkloras kopu sarīkojumā –
skatē „Moza, moza tei muižeņa” 
Ludzas novada Nirzā. Šajā 
pasākumā piedalījās vairāk nekā 300 
dalībnieku no daudziem 
Ziemeļlatgales novadiem.  
Pasākums notika Nirzas pamatskolā, 
ļoti skaista Nirzas ezera krastā. Visas 
folkloras kopas demonstrēja savu 
sagatavoto programmu, kurā 

skanēja latgaliešu dziesmas, rotaļas 
un tika izdejoti skaisti danči. 
Folkloras kopa „Liepiņa” šajā skatē 
ieguva 2. pakāpi. Bērni gāja kopējās 
rotaļās, piedalījās radošajās 
darbnīcās. Pēcpusdienā visi 
dalībnieki brauca uz 5 km attālo 
Raipoles baznīcu. Tas bērniem bija 
liels pārdzīvojums, jo pati baznīca, 
priestera Artura Mozga uzruna, 
kopējās dziesmas un lūgšanas 
atstāja dziļu iespaidu. 
Vēlā pēcpusdienā folkloristi devās uz 
atpūtas kompleksu „Zirga smaids”, 
kas arī atrodas Nirzas ezera krastā. 
Te mēs dejojām dančus, gājām 
rotaļās, ēdām garšīgu virs 
ugunskura vārītu miežu biezputru. 
Ezera krastā, tā garšoja lieliski. 
     Ļoti noguruši, taču bagāti no šajā 

dienā iegūtā mēs atgriezāmies 
mājās. 

 
Ināra Blinova 

Liepu pamatskolas  
folkloras kopas "Liepiņa"  

vadītāja 

L i e p u  
p a m a t s k o l a s  
s k o l ē n i  f o l k l o r a s  
k o p u  s a r ī k o j u m ā  
– s k a t ē  N i r z ā  

     Mūsdienu bērni īpaši neaizraujas 
ar dabaszinātnēm. Bērniem labāk 
patīk virtuālā pasaule. Pēdējos 
gados Latvijas skolās krītas sekmju 
līmenis eksaktajos mācību 
priekšmetos: matemātikā, fizikā u.c. 
Mūsdienu skolēni atšķiras no tiem 
skolēniem, kādi bija pirms 10-20 
gadiem. Viņi raduši darīt to, kas 
viņiem patīk, un piespiest viņus 
mācīties garlaicīgās teorēmas vai 
risināt neinteresantus uzdevumus ir 
grūti. 
     Lai veicinātu skolēnu interesi par 
mācību priekšmetiem, skolās tiek 
organizētas mācību priekšmetu 
nedēļas. 
     Liepu skolā mēs veicinājām 
skolēnu interesi par matemātiku, 
apvienojot matemātikas uzdevumus 
un mūsdienu jaunās tehnoloģijas. 
Izmantojot skolā esošo tehniku, mēs 
noorganizējām spēli “Laimīgais 1000 
konfekšu ieguvējs”. Spēle tika 
veidota pēc slavenās spēles “Kurš 
grib kļūt par miljonāru?” parauga. 
Matemātikas skolotājas izstrādāja 
spēles noteikumus un sagatavoja 
uzdevumus. Lai kļūtu par spēles 
dalībnieku, skolēniem bija jāizpilda 
virkne sarežģītu matemātisku 
uzdevumu, tie bija atšķirīgi 

sākumskolai un pamatskolai. Atlases 
kārtu ne visi izturēja. Par 
laimīgajiem spēles dalībniekiem 
kļuva: Ruslans Voronovs un Karina 
Orlova, Maksimilians Savickis un 
Veronika Anosova, Darja Kuzņecova 
un Agnese Kozlovska, Laura 
Greiškāne un Kristina Stoļarova, 
Viktorija-Diāna Stikute un Liāna 
Lukaševa, kā arī Niķita Hlomovs.  
     Lūk, pienāca sengaidītā diena. 
Zālē nebija brīvu vietu. Spēle notika 
2 posmos. Spēli uzsāka skolēni no 
jaunākajām klasēm, vēlāk spēlēja 
vecāko klašu skolēni. Dalībnieki ļoti 
uztraucās, brīžiem uztraukums 
neļāva koncentrēties un sniegt 
pareizo atbildi. Vienlaikus spēle 
aizrāva visus. Pasākums ieilga un 
bija apmēram 2 stundas garš, bet 
neviens negribēja atstāt zāli. 
Pareizās atbildes uz aizraujošajiem 
matemātikas jautājumiem meklēja 
visi - gan dalībnieki, gan skatītāji. 
Neskatoties uz to, ka neviens 
neieguva kārotās 1000 konfektes, 
visi dalībnieki guva lielu 
gandarījumu. Spēlētāji un skatītāji 
vienbalsīgi nolēma, ka spēlei jākļūst 
par tradīciju un tā jāturpina. 
Nākamā spēle, kurā piedalīsies 
skolēni kopā ar saviem vecākiem, 
notiks mācību gada beigās - 
29.maijā. 

 
Gaļina Bogdanova 
Liepu pamatskolas  

struktūrvienības vadītāja 

Liepu pamatskolā pirmo 
reizi notika spēle 
“Laimīgais 1000 konfekšu 
ieguvējs”  

     Kā katru gadu, arī šogad, mūsu 
Ozolaines PII „Jāņtārpiņš” vasaras 
periodā, laikā no 3. jūlija līdz 6. 
augustam būs slēgts. Tas ir saistīts 
ar pamatotu nepieciešamību piešķirt 
likumā paredzēto atvaļinājumu 
iestādes darbiniekiem. Pārējos 
vasaras mēnešos—jūnijā un augustā 
bērnus uzņemsim apvienotajās 
grupās, jo arī skolotāji, pamīšus, būs 
atvaļinājumos. 
     Katru pavasari bērnudārzā 
rīkojam izlaidumu, kurā izvadām 
savus vislielākos un visgudrākos 
bērnus uz  skolu. Tas ir saviļņojošs 
un nedaudz skumjš mirklis ikvienam, 
gan iestādes personālam, gan 
vecākiem, jo viens, visbezrūpīgākais  
dzīves posms šo bērnu dzīvē jau ir 
aiz muguras. Bērni ir paaugušies, ir 
apgūti burti un lasīšanas pamati. Arī 
cipari vairs nav sveši.  
     Šogad uz skolu izvadīsim 
Aleksandru Ribakovu, Edgaru 
Marjanovu, Ēriku Gaigalu, Maksimu 
Filatovu un Ruslanu Trūpu. 
Izlaidums notiks 30.maija 
pēcpusdienā. 

Valentīna Mališeva 
Bērnudārza vadītāja 

Par  PIII „Jāņtārpiņš”  darba 

laiku vasaras periodā 

http://www.ozolaine.lv/index.php/828-liepu-pamatskolas-skoleni-folkloras-kopu-sarikojuma-skate-nirza
http://www.ozolaine.lv/index.php/828-liepu-pamatskolas-skoleni-folkloras-kopu-sarikojuma-skate-nirza
http://www.ozolaine.lv/index.php/828-liepu-pamatskolas-skoleni-folkloras-kopu-sarikojuma-skate-nirza
http://www.ozolaine.lv/index.php/828-liepu-pamatskolas-skoleni-folkloras-kopu-sarikojuma-skate-nirza
http://www.ozolaine.lv/index.php/828-liepu-pamatskolas-skoleni-folkloras-kopu-sarikojuma-skate-nirza
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Svinējām joku dienu 
Ozolaines pagastā! 
 
Pavasarim neapšaubāmi piestāv kas 
viegls, pozitīvs un nenopietns, ne 
velti ir radies teiciens „pavasaris 
galvā” un 1.aprīļa svētki jeb „Joku 
diena”. Tad nu arī Ozolaines 
pagastā šīs dienas svinēšanu esam 
padarījuši par tradīciju un jau kuro 
gadu 1.aprīli atzīmējam ar parodiju 
šovu „Izklausies redzēts”. 
Izņēmums nebija arī šis gads. 
Tieši „Joku dienas” vakarā 
pulcējāmies Ozolaines Tautas nama 
aktu zālē. Šoreiz pasākumu vadīja 
veseli 2 vadītāji- Ozolaines Tautas 
nama vadītāja Santa Ostaša un 
atraktīvais puisis Jānis Pampe, kurš 
pats pagājušajā gadā piedalījās 
Ozolaines pagasta rīkotajā parodiju 
šovā, atveidojot Končitu Vurstu 
(Conchita Wurst), ar dziesmu „Rise 
like a Phoenix”, kas 2014.gadā 
uzvarēja „Eirovīzijas” dziesmu 
konkursā. Pasākumu jokojot 
nosaucām par „Ozolaines Eirovīziju” 
un sākām ar uzmundrinošu, jautru 
video, kurā demonstrējām, cik tad 
sulīgi, skanīgi, smieklīgi un „lipīgi” 
dažādi cilvēki smejas. Pasākumu 
atklāja mūsu viesi no Griškānu 
pagasta- Čigānu dziesmu ansamblis 
„Čarger”, kas sveica skatītājus un 
šīs dienas dalībniekus ar savu 
parodiju par Edīti Pjehu un ansambli 
„Družba”. Šogad parodiju šova 
konkursa daļā piedalījās 6 
priekšnesumi. Kompetentas žūrijas 
lomā iejutās Ozolaines pagasta 
iedzīvotāji, konsultatīvās padomes 
locekļi un aktīvi Ozolaines pagasta 
rīkoto pasākumu apmeklētāji un 
dalībnieki- Faina Gleizde un Pēteris 
Borisovs, kā arī Verēmu tautas deju 
kolektīva „Kuzuls” vadītāja Vineta 
Āboliņa. Žūrija katru priekšnesumu 
novērtēja ar komentāru par redzēto, 
kā arī deva savu novērtējumu ar 
punktu skaitu. Tieši žūrijas 
vērtējums arī noteica, kurš kļuva 
par šova uzvarētāju un galvenās 
balvas ieguvēju. Tad nu žūrija lēma, 
ka šogad uzvarēja parodija par 
populāro Krievijas hip hop zvaigzni 

Timati (Тимати) un viņa dziesma 
„Tusa” („Tуса”), numurā piedaloties 
Liepu pamatskolas skolniecēm 
Ludmilai Kairišai, Liānai Lukaševai, 
Tatjanai Ivanovai, Anželikai 
Visockai, Anastasijai Lukaševai, 
Jūlijai Orlovai, Alinai Gaigalei, 
Viktorijai Stikutei un Marijai Gulei. 
Savs prieks tika arī skatītājiem- 
viņiem bija iespēja noteikt savu 
skatītāju simpātiju balvas ieguvēju 
un šo titulu izpelnījās Meganas 
Treinores (Megan Trainor) dziesma 
„Me too”, kuru parodēja meitene no 
„Ozo” jauniešu kluba Karīna Orlova, 
kurai ir tikai 10 gadi. 
Šogad programmā ieviesām arī 
kādu jaunumu- netradicionālās 
modes skates konkursu. Jokot var 
par dažādām tēmām un kāpēc gan 
tā nevarētu būt mode... Tad nu bez 
parodiju šova, ikvienam bija iespēja 
nākt ar savu netradicionālās modes 
tērpu, ko varēja izgatavot no 
visdažādākajiem materiāliem, 
īstenojot vistrakākajās idejas. 
Rezultātā pasākumā tika stādītas 
priekšā 3 tērpu kolekcijas, kurās 
dizaineru un modeļu lomās bija 
iejutušies senioru klubs „Uguntiņa”, 
Griškānu pagasta Čigānu dziesmu 
ansamblis „Čarger” un Ozolaines 
jauniešu klubs „OzO”. „Ozolaines 

augstās modes nedēļā” 
tika prezentētas tērpu 
kolekcijas visām 
paaudzēm un dažādiem 
dzīves gadījumiem- gan 
mazām modes dāmītēm, 
gan vecākajai paaudzei, 
gan ikdienai, gan 
šiverēšanai virtuvē, gan 
arī, protams, svētkiem. 
Skatītāju un žūrijas 
vislielākās simpātijas 
izpelnījās „Čarger” lēdiju 
priekšnesums, kurā, bez 

skaistiem netradicionālās modes 
tērpiem, bija padomāts arī par to 
atbilstošu prezentēšanu- defilē 
pavadošais skaņdarbs vēstīja par 
pankūku cepšanu, modeļu rokās 
esošās pannas apstiprināja, ka 
mūzika priekšnesumam nav izvēlēta 
nejauši. Rezultātā visiem tapa 
skaidrs, ka arī virtuvē, cepjot 
pankūkas vai gatavojot kādu citu 
gardumu, var izskatīties eleganti un 
skaisti! Pasākuma laikā suminājām 
arī mūsu žūrijas locekli Fainu 
Gleizdi, kurai tieši 1.aprīlī ir 
dzimšanas diena. Bet pēc tam, kad 
uzvarētāji bija noskaidroti, visas 
balvas sadalītas un jubilāri apsveikti, 
skatītāji un dalībnieki saņēma vēl 
vienu dāvanu- ebreju mūzikas 
grupas „Rēzeknes klezmeri” 
īskoncertu. Mūziķi šai pusē viesojās 
pirmo reizi un priecēja klausītājus ar 
atraktīvu uzstāšanos, iepazīstinot ar 
ebreju jeb klezmeru mūziku. 
Nobeigumā gribas pateikt lielu 
paldies Liepu pamatskolas 
skolēniem, jauniešu klubam „Ozo” 
un Čigānu dziesmu ansamblim 
„Čarger” par sagatavotajiem 
parodiju priekšnesumiem, jauniešu 
klubam „Ozo” un tā vadītājai Leilai 
Rasimai, Čigānu dziesmu ansamblim 
„Čarger” un Senioru klubam 
„Uguntiņa” par netradicionālās 
modes skates tērpu kolekcijām! 
Paldies arī Jānim Pampem par 
iejušanos otra vadītāja lomā, 
„Rēzeknes klezmeriem” par 
interesanto koncertu un doto 
ieskatu ebreju mūzikā! Kā arī 
paldies Ozolaines Tautas nama 
Rokdarbu pulciņam un tā vadītājai 
Nellijai Kotebo par skaistiem, ar 
rokām darinātajiem ziediem žūrijas 
dāmu iepriecināšanai!  

Santa Ostaša 
Ozolaines TN vadītāja 
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OzO jauniešiem ir iepaticies pašiem 
pagatavot ko garšīgu. Ja iepriekš 
gatavojām tikai tostermaizes, augļu 
salātus  un cepām piparkūkas, tad 
tagad jau mācāmies pagatavot kaut 
ko jaunu un vienkāŗsu - keksus un 
pīrāgus. Šokolādes keksi garšo 
mums visiem un mūsu pirmais ābolu 
pīrāgs arī sanāca īpaši garšīgs. 
Iespējams tāpēc, ka bija pašu 
gatavots. Tagad domājam, ko vēl 
varam pagatavot nākošajās reizēs. 
Pateicoties pagasta pārvaldes 
dāvinātajai krāsnij, kurai ir 
mikroviļņu un cepeškrāsns funkcija, 
varam ļaut vaļu fantāzijai.  

OzO jauniešu kluba 
pasākumi maijā:  
 
 11.maijā plkst.15.00 

Māmiņdienas dāvanu darbnīca 
– kopā gatavosim skaistas 
apsveikuma kartiņas, puķīti 
un keksu, ko uzdāvināt 
mammai svētkos. 

 16.maijā plkst.15.00 OzO 
meitenēm skaistumkopšanas 
darbnīca - VISS PAR NAGIEM!  

 24.maijā plkst.15.00 Ēdienu 
gatavošanas un spēļu 
pēcpusdiena. 

 31.maijā plkst.19.00 Skolas 
beigu un vasaras sākuma 
DISKOTĒKA Ozolaines TN.  

 Jaunieši aicināti nākt uz “OzO” 
otrdienās, trešdienās, 
ceturtdienās pēc skolas—laikā 
no plkst.13.00 – 17.00!  

“Limonāde ar OzO” un 
“Pidžamu ballīte 2” jeb 
jauniešu neformālās 
izglītības vakars 
 
     Pirms neilga laika notika jau otrā 
Pidžamu ballīte, kurā šoreiz 
piedalījās ne vien Ozolaines pagasta 
jaunieši, bet arī Ozolaines pagasta 
pārvaldes vadītājs. Šajā neformālajā 
aktivitātē jaunieši varēja pastāstīt 
par savām idejām un 
priekšlikumiem, savukārt pārvaldes 
vadītājs Edgars Blinovs – par 

pārvaldes darbu un funkcijām, kā arī 
par to, kādas iespējas pagasts 
piedāvā jauniešiem.  
   Tika kopīgi pagatavota ļoti garšīga 
dabīgā limonāde – tika izspiesta sula 
no 10 citroniem, pievienots cukurs 
un tas viss sajaukts ar gāzētu 
minerālūdeni. Ļoti atspirdzinoši!  
Vakara gaitā jaunieši gatavoja ēst 
un veica “Neiespējamo misiju”, kurā 
bija jāizpilda dažādi uzdevumi. 
Beigās visiem bija iespēja kopīgi 
noskatīties iedvesmojošu filmu 
“Neredzamā puse” (The blind side, 
2009). 

Radošās darbnīcas – 
attīsta iztēli 
 
     Lai apgūtu jaunas iemaņas 
un attīstītu iztēli, Ozolaines 
pagasta jaunieši ne vien zīmē, 
bet apgūst arī cita veida 
rokdarbus un radošos darbus. 
Piemēram, uz Lieldienām jaunieši 
varēja uztaisīt sev nelielu, 
dekoratīvu un vienkārši 

uztaisāmu dekoru – zaķi. Lai arī 
nekas ļoti sarežģīts nebija 
jādara, tomēr vajadzēja 
pacietību un bieži vien arī 
palīdzību no citiem vienaudžiem, 
jo ne visu varēja izdarīt vienatnē. 
Paldies jāsaka projekta PROTI 
UN DARI jaunietei Mārai, kas 
novadīja šo radošo darbnīcu. 
Māra projekta ietvaros 
apmeklēja šuvēju kursus Rīgā un 
piedalījās OzO jauniešu 
aktivitātēs. Tāpat jaunieši 
realizēja savu ideju 
netradicionālai modes skatei, kas 
notika Joku dienas pasākumā 
aprīļa sākumā. Izmantojot tikai 
melnus miskastes maisus un 
nedaudz kreppapīra akcentiem 
un aksesuāriem, jaunieši 
izgatavoja visdažādākos tērpus. 
Meitenēm patika šī darbošanās, 
jo varēja nosacīti iejusties modes 
dizaineru, šuvēju un modeļu 
lomās. Varbūt pēc šīs pieredzes 
kāda nākotnē modelēs īstus 
tērpus un šūs apģērbu.  

Leila Rasima  
Jaunatnes lietu speciāliste  

Tel.26328442  
leila.rasima@gmail.com 

OzO jaunieši mācās 
gatavot - cep keksus un 
pīrāgus 
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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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 Tradicionālie Maija dziedājumi Dievmātes 
godam, ar Ozolaines Tautas nama folkloras 
kopas "Zeiļa" piedalīšanos, pie Ozolaines 
pagasta teritorijā esošajiem krucifiksiem un 
svētvietām notiks: 
2017.gada 17. maijā: 

 plkst.14.00. Pleikšņu kapos; 

 plkst.15.00. pie jaunuzstādītā krusta 
Pleikšņos. 

2017.gada 21. maijā: 

 plkst.14.00 Laizānos; 

 plkst.15.00. Ozolainē; 

 plkst.16.00. Bumbiškos. 
2017.gada 25. maijā: 

 plkst.16.00. Runču kapličā. 

Благодаря усилиям  
коллектива cеньоров 
«Огонёк» и жителями 
Озолайнской волости в 
середине апреля были 
проведены работы по уборке 
Кампишского 
старообрядческого храма и 
прилегающей территории. 
Участие приняли все те, кому 
не безразлична судьба храма. 
Спасибо за труд: Кирьяне 
Шабановой, Альбине 
Шляхтовичь, Татьяне 
Никифорофой, Анне 
Дроздовой, Надежде Кайришь, 
Элеоноре Прокофьевой и её 
мужу Георгию, Татьяне  и 
Александру Ивановым, 
водителю автобуса Илмару 
Свикшу.  

Вместе, очень аккуратно, с 
любовью освежили всю 
имеющуюся церковную 
утварь, провели генеральную 
уборку молебного зала, мыли 
полы, стены, окна, рамы, 
скамейки, выстирали занавесы 
и украсили цветами. 

Особая благодарность 
нашим трудолюбивым и 
талантливым 
священнослужителям: 
Ульянии Виноградовой, 
Аротияде Андреевой, Кирьяне 
Афромеевой и Татьяне 
Ивановой за их огромный 
труд. Несмотря на возраст, 
свои болячки,  и в дождь, и в 
холод, они идут в храм, несут 
службу, переминаясь с ноги на 

ногу от холода. “Мы будем 
петь, пока есть силы, лишь бы 
было где петь Богу! Потому 
что это большое счастье, это 
нужно людям” – говорят 
женщины. 

Мы верим, что наш Божий 
храм будет процветать и 
дальше, поскольку туда ходят 
люди, молятся, очищают 
души, чтобы жить в мире и 
согласии. 

Однако, одолевает тревога 
от скудности финансовых 
возможностей. 

Для сохранение, и 
существования храма 
необходимы средства для 
внутренних и наружных работ. 
Рушиться обшивка наружных 
стен, потрескался фундамент, 
рушатся рамы, требуется 
внутренний капитальный 
ремонт и установка 
отопительной системы, 
скудное электро-освещение 
внутри храма. 

Уважаемые Братья и 
Сестры! Для сохранение 
Кампишского 
старообрядческого храма 
нужна Ваша помощь – любая 
помощь! Кто чем может: 
талантом, знанием, силой, 
временем, денежными 
средствами. Храни Вас всех, 
Господь! 
Владелец счёта: „Kampišku 
vecticībnieku draudze”  
Регистрационный номер: 
99500002004 
Номер счёта: 
LV75PRTT0256022349800 
Банк: AS "PrivatBank" 
Код банка: PRTTLV22 
Цель платежа: Ziedojums 
baznīcai 

Да сохранится жизнь 
храма! 

С уважением, А.Тараканова 
Председатель Совета  

Кампишского 
старообрядческого храма 

Кампишская старообрядческая 
община  информирует о Литиях на 
кладбищах в Озолайнской волости 

 
В четверг, 1.июня: 
Крижевники - в 7.00; 
Ерощенки - в 9.30;  
Дейманы - в 10.00; 
Шкварки - в 13.00. 
В пятницу, 2.июня: 
Лоси - в 7.00; 
Кивки - в 7.00; 
Гроверишки - в 12.00. 
В субботу, 3.июня: 
Кампишки - Андроново - в 7.00; 
Лайзаны - в 7.00; 
Бочи - в 13.00; 
Бекши - в 13.00. 
В воскресенье, 4.июня: 
Балбыши - в 7.00; 
Слоботка - в 7.00. 

Par maija dziedājumiem  

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

