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Pārtikas pakas tagad 
tiek dalītas Ozolaines 
pagasta TN, Bekšos, 
katra mēneša otrajā 
un ceturtajā 
trešdienā no plkst. 
10.00 līdz 
11.00. Neskaidrības 
gadījumā sazināties 
ar sociālajiem 
darbiniekiem pa tālr.: 
25561503. 

03.04.2017. 
plkst. 17:00. 
Ozolaines TN,  
Bekšos notiks 
IEDZĪVOTĀJU 
KOPSAPULCE  
Sapulces laikā: 

 Ozolaines pagasta 
pārvaldes atskaite 
par padarīto 
2016.gadā. 

 Iepazīstināšana ar 
2017.gada 
budžetu. 

 Iedzīvotājiem būs 
iespēja uzdot 
jautājumus gan 
Ozolaines pagasta 
pārvaldes 
darbiniekiem, gan 
Rēzeknes novada 
pašvaldības 
pārstāvjiem. 

Iedzīvotāju 
nogādāšanai uz 
sapulci tiks 
nodrošināts 
autobuss. 
Plkst. 16.30 – 
Pleikšņi; 
Plkst. 16.40 – Ritiņi; 
Plkst. 16:50 – 
Оzolaine; 
Plkst. 16.55 – Bekši. 
Un atpakaļ pēc 
sapulces. 

Kuru šogad sauksim par  
"Ozolaines pagasta 
lepnumu"? 
     Tuvojieties starptautiskajai 
Sieviešu dienai, jau otro gadu 
pēc kārtas sumināsim mūsu pagasta 
uzņēmīgākās, darbīgākās un talantīgākās 
sievietes! 
Aicinām visus pagasta iedzīvotājus būt 
aktīviem un līdz 6.martam pieteikt 
nominācijai „Mūsu pagasta lepnums” 
sievietes, kuras Jūsuprāt ir pelnījušas tikt 

cildinātas par saviem radošajiem 
panākumiem, par cilvēcisko labestīgumu 
un sirdssiltumu un par citiem nozīmīgiem 
sasniegumiem !  
     Rakstiet mums, nosaucot kandidāta 
vārdu un uzvārdu, kā arī pastāstiet par 
to, kāpēc tieši šis cilvēks ir pelnījis tikt 
sumināts! Un jau 11.martā, Sieviešu 
dienas svinīgajā pasākumā, visi kopā 
sveiksim un celsim godā „Mūsu pagasta 
lepnumus”!     Savus pieteikumus sūtiet 
uz e-pastu: santa.ostasa@ozolaine.lv vai 
zvanot pa T.: 25127340. 

Katru pirmdienu, 
trešdienu un 
piektdienu  no 
plkst.18.00-19.00 
Ozolaines TN notiek 
Zumba. Dalība ir 
bezmaksas. Aicinām! 

     2017.gada 24.februārī Rēzeknes 
novada pašvaldības zālē pirmo reizi tika 
pasniegta "Rēzeknes novada jaunatnes 
gada balva 2016". Starp vairākām 
nomināciju kategorijām, kā "Jaunatnei 
draudzīgākā pagasta pārvalde" balvu 
saņēma Ozolaines pagasta pārvalde.  
     Sakvukārt  „OzO” jaunieši ir sanēmuši 
3.vietu, kā aktīvākais jaunatnes pagasts 
Rēzeknes novadā, tikai nedaudz 
piekāpjoties Feimaņu un Ilzeskalna 
pagastiem. 
     Priecājamies, ka mūsu pagastā ir 
aktīvie jaunieši, vēl lielāks prieks, ka ir 
jaunieši! 
     Balvas pasniegšanas ceremonijā 
Lūznavas muižas pārvaldniece Iveta 
Balčūne savā balvu pasniegšanas runā ir 

pareizi teikusi, ka - Jaunieši ir mūsu 
tagadne, kuri grib izmantot visas savas 
iespējas TAGAD!!!  
     Paldies 
ikvienam jaunietim 
par paveikto šī 
gada laikā un 
apsveikumi visiem 
pārējiem 
nominantiem un 
uzvarētājiem, kā 
arī daudziem 
citiem, kas šoreiz 
nebija, bet ir 
pelnījuši būt 
nominantos! Lai ražīgs un veiksmīgs 
2017.gads!   
 

RĒZEKNES NOVADA JAUNATNES GADA BALVĀ 
OZOLAINES PAGASTS IEGŪST JAUNIEŠIEM 

DRAUDZĪGĀKĀS PAGASTA PĀRVALDES TITULU 

Teksta turpinājums 6.lpp. 

mailto:santa.ostasa@ozolaine.lv
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Par kanalizācijas 
aizsprostošanu Bekšu 
ciemā  
     
   Cienījamie Bekšu ciemata 
daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji! 
Ozolaines pagasta pārvalde vērš 
Jūsu uzmanību uz to, ka CILVĒKU 
BEZKAUNĪBAS dēļ jau vairākus 
gadus rodas liela problēma saistībā 
ar kopējās kanalizācijas 
aizsprostošanu.  
     Kanalizācijas sistēmas 
aizsprostošanās vistiešākā veidā ir 
saistīta ar iedzīvotāju ieradumiem – 
kā viņi šo sistēmu ekspluatē. 
Aizsprostojumi lielākoties notiek 
pēkšņi, un, kā liecina prakse, šādu 
avāriju dēļ tīrot kanalizācijas vadus, 
tajos atrodami gan dārzeņi, gan 
bērnu autiņbiksītes, gan apakšveļa, 
gan citi sadzīves priekšmeti. Ja 
daudzdzīvokļu mājā kādā dzīvoklī 
notiek remonts, tad nereti 
kanalizācijas aizsprostojumi rodas 
tādēļ, ka sistēmā tiek sabērti 
būvgruži vai ieliets piesārņots 
šķidrums, kurā mazgāti krāsošanas 
rīki vai trauki un kas rada 
aizsērējumu. 

     Kanalizācija nav 
domāta atkritumiem!     
     Ozolaines pagasta pārvaldes 
Saimniecības daļa 2017.gada janvārī 
un februārī jau divas reizes ir veikusi 
kanalizācijas tīrīšanas darbus, 
iedzīvotāju bezatbildības dēļ. 
Iedzīvotājiem pašiem biežāk ir jāveic 
profilaktiskus pasākumus, 
kanalizācijas vadu tīrīšanai, ielejot 

sistēmā, īpaši šim nolūkam 
paredzētus ķīmiskos līdzekļus.  
     Pārbaudīts paņēmiens ir arī 
cauruļu skalošana ar karstu ūdeni, 
atbrīvojot tās no tauku nosēdumiem 
(tas, galvenokārt, ir nepieciešams 
dzīvokļos, kur sadzīves vajadzībām, 
piemēram, virtuvē maz izmanto 
karsto ūdeni vai tas nav pietiekami 
karsts). 

Господин Белов!!! Благодарна, что на мою почту пришла газета нашей волости. Да, электронная 
версия очень выигрывает от бумажной, качество печати желает быть лучше.Меня всегда 
волновал вопрос - почему нет текстов на русском языке? Газета Резекненского района и 
городская  всегда двуязычная, а в пагосте нет русскоязычных читателей или другие проблемы? 
Пожелания от прживающих на территории пагоста - делайте двуязычную газету. Заранее 
благодарим.  

MUMS RAKSTS, MĒS ATBILDAM! 

Добрый день, Инара!  
Очень приятно, что жители читают нашу газету не только в бумажном виде, но и электронно. 
Электронная газета действительно намного нагляднее. По поводу перевода. У нас нет 
человека, который вообще занимался бы газетой на таком уровне, как вы требуете. Я её 
макетирую сам, руководствуясь той информацией, которую мне присылают. В краевой думе 
средств больше, поэтому они могут позволить себе газету переводить, печатать в типографии, 
оформтять в цветном виде. 
Зная, что во многих волостях газета вообще не выходит, мы рады отличиться тем, что 
выпускаем наше издание раз в месяц, постоянно пополняем информацию на домашней 
странице и в соц. сетях. 
Я - Блинов, а не Белов. Вера Степановна Белова когда-то была в Озолайнской волости 
руководителем, но это больше 25 лет обратно. 
Хороших выходных! 

 С уважением, Эдгар Блинов 

Добрый день, господин Блинов! 
Примите мои извинения за ошибку вашей фамилии в предыдущем обращении. Очень приятно 
было получить ответ от Вас лично. Я не предъявляю требования к выпуску газеты, а выразила 
пожелания и версии на русском языке. Да, волость наконец-то получила молодого 
руководителя и это замечательно! Позтому и есть значительные изменения в жизни. Только, 
наверно, не надо всё на себя взваливать, ведь рядом много интересных людей и с 
удовольствием помогут и русский текст сделать. Команда заинтересованных и преданных 
волости помогут преодолеть даже материальные трудности. Мои личные пожелания для Вая  - 
всего наилудшего на непростом служении людям нашей волости!  

С любовью к Вам Инара Кузнецова 

С любовью к Вам Инара Кузнецова 

http://ozolaine.lv/administrator/index.php?option=com_content&task=article.edit&id=782
http://ozolaine.lv/administrator/index.php?option=com_content&task=article.edit&id=782
http://ozolaine.lv/administrator/index.php?option=com_content&task=article.edit&id=782
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Par autobusu pieturvietām 
      
     2017.gada 18.janvārī Ozolaines 
pagasta pārvalde ir saņēmusi no SIA 
„Rēzeknes Satiksme”  paziņojumu 
par autobusu pieturvietām, kurā 
norāda, ka no 01.03.2017. maršruta 
Nr.16 autobuss, kas veic pasažieru 
pārvadājumus Blaumaņa iela—
Pūpoli, pieturēs tikai tam 
paredzētajās vietās. 
     No vēstures: 
     Ozolaines pagasta pārvalde  
vairākus gadus atpakaļ ir saņēmusi 
Runču ciemata iedzīvotāju 
iesniegumu, kurā ir lūgts palīdzēt 
atrisināt problēmu jautājumā par 
pieturvietas ierīkošanu uz autoceļa 
A13, Runčos, Ozolaines pagasta, 
Rēzeknes novadā.  
     Augstāk minēto iesniegumu 
parakstīja ne tikai Runču ciemata, 
bet arī vairāki blakus esošo ciematu 
iedzīvotāji, kam šī problēma ir 
aktuāla. Vēstulē ir norādīts, ka 
pietura pie pagrieziena uz Runčiem 
vai tā tuvumā ir nepieciešama 
sakarā ar to, ka skolēniem veidojas 
dzīvībai nedroši apstākļi, proti, tālais 
ceļa posms līdz mājām un tumšajā 
dienas daļā. Uz ceļa ir liela satiksme, 
ziemā nomale ir ar lielām sniega 
kupenām. Līdz Ozolaines pieturai ir 
1,8 km, bet līdz Andronovas pieturai 
- 1,6 km.  
     Ozolaines pagasta pārvalde 
atbalsta iedzīvotāju pieprasījumu un 
vairakkārt ir lūgusi gan VAS „Latvijas 
valsts ceļiem”, gan ”VSIA 
„Autotransporta direkciju” ierīkot 
pieturu uz ceļa A-13 Runču sādžā, 
Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā 
(vienā un otrā ceļa pusē).   
     Šī autobusu pieturvieta ir 
nepieciešama arī drošības 
apsvērumu dēļ, jo virzīties līdz 
tuvākajai autobusu pieturai 1,6 km, 
vai 1,8km pa autoceļu A-13 
diennakts tumšajā laikā, ziemas 
sezonā ir bīstami. Rēzeknes pilsētas 
nozīmes maršrutu Nr.16 (Blaumaņa 

iela – Pūpoli), visus reģionālos un 
vietējas nozīmes maršrutus, kas 
nodrošina pārvietošanos Rēzeknes 
novada administratīvajā teritorijā uz 
Rēzeknes un Daugavpils pusi, 
izmanto apmēram 6-8 skolēni, kuri 
brauc mācīties uz Rēzekni un kuri 
brauks uz Bekšu ciemu, jo apmeklē 
pirmskolas izglītības iestādi 
“Jāņtārpiņš”, pensionāri un invalīdi 
un vēl apmēram 20 cilvēki, kuri 
brauc vai nu uz darbu, vai iepirkties 
veikalos.  
     VSIA „Autotransporta direkcija” 
01.02.2017 ir sniegusi atbildi uz 
Ozolaines pagasta pārvaldes 
pieprasījumu par pieturvietas 
„Runči” ierīkošanu un paskaidro, ka 
mūsu vēstule ir saņemta un 
izvērtēta. Tāpat, ”VSIA 
„Autotransporta direkcija” paziņo, ka  
Direkcija ir noskaidrojusi Latgales 
plānošanas reģiona viedokli par 
pieturvietas nepieciešamību, un 
nosūtījusi vēstuli VSIA „Latvijas 
Valsts ceļi” ar lūgumu ierīkot 
pieturvietu „Runči” uz autoceļa A-13 
iepretim pagriezienam uz Runču 

ciemu. 
     Ļoti ceram, ka visas instances, 
kuras ir atbildīgas par pieturvietas 
ierīkošanu ir izvērtējušas visas savas 
iespējas un pavisam drīz atsauksies 
ne tikai uz Runču ciemata 
iedzīvotāju, bet arī uz Ozolaines 
pagasta pārvaldes lūgumu. 
     Par turpmāko situācijas gaitu 
pagasta iedzīvotājus informēsim 
nākamajos Ozolaines pagasta 
pārvaldes informatīvajos izdevumos 
OZOLAINE.LV.  
 
P.S.: Kad raksts jau bija sagatavots 

un publicēts Ozolaines pagasta 
pārvaldes mājas lapā 
www.ozolaine.lv, 27.02.2017, 
tika saņemta vēstule no VAS 
„Latvijas Valsts Ceļiem” Par 
pieturvietas „Runči” ierīkošanu, 
kurā paziņots, ka šo darbu 
veikšanai ir nepieciešams 
būvprojekts, kura izstrādāšanu 
VAS „Latvijas Valsts Ceļi” var 
plānot 2018.gadā. Pēc projekta 
pabeigšanas iepānos arī 
pietuvietas „Runči” būvniecību. 

ATKRITUMU ŠĶIROŠANAS 
PUNKTA DARBA LAIKS 

BEKŠOS 
VISAS DIENĀS  

NO PLKST. 00.00 – 24.00 
ŠĶIROTO ATKRITUMU IZVEŠANA 

NOTIEK SASKAŅĀ AR SIA 
“ALAAS” APSTIPRINĀTO 

GRAFIKU VIENU REIZI MĒNESĪ. 

Par Raibo nedēļu 
bērnudārzā 
 
Pirmsskolas izglītības iestādē 
”Jāņtārpiņš” jau ir izveidojusies 
tradīcija, katru februāri rīkot “Raibo 
nedēļu”. Šim pasākumam gatavojas 
ne tikai darbinieki un bērni, bet arī 
bērnu vecāki. Tas tāpēc, ka katrai 
nedēļas dienai tiek piešķirta sava 
krāsa un vecākiem ir uzdevums 
sameklēt bērniem apģērbu, vai 
kādu apģērba detaļu, konkrētā 
krāsā. Šīs rotaļas uzdevums ir 
vēlreiz nostiprināt krāsu 
nosaukumus, saskatīt krāsas 
dažādos toņus. 

     Mīlestības dienā, 14. februārī, 
rīkojām jautro pēcpusdienu ar 
rotaļām, spēlēm un noslēgumā ar 
īstu diskotēku. 
     Savukārt 21. februārī bērniem 
tika organizēta ekskursija uz 
Latgales Kultūrvēstures muzeju. 
Bērniem tika sagatavota un rādīta 
izglītojoša programma “No grauda 
līdz maizes klaipam”. Bērni izdzīvoja 
līdzi visam garajam maizītes ceļam 
līdz galdam, un noslēgumā muzeja 
darbinieki visus  cienājās ar īstu 
rudzu maizi ar smaržīgo zemeņu 
ievārījumu un piparmētru tēju. 

Valentīna Mališeva 
PII „Jāņtārpiņš” vadītāja 

Mob.tālr.: 28635261 
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Skatuves runas konkurss 
„ZVIRBULIS- 2017” Liepu 
skolā 
 
Kas tur nāk ar vējiem spējiem, 
Kas tur nāk ar saules pērlēm, 
 Kas tur putnu dziesmas bārsta? 
„Pavasaris, pavasaris!”- 
Zvirbulēni sauc. 
 
     17. februārī Liepu pamatskolas 
mazajā zālē „salidoja 17 zvirbulēni”- 
skolas labākie daiļlasītāji, lai 
sacenstos skatuves runas mākslā.  
Šis konkurss nu jau ir tradicionālais, 
kurš katru gadu mūsu skolā notiek 
februāra sākumā. Šī  konkursa 
mērķis ir izkopt skolēnos nacionālo 
identitāti, veicināt viņu emocionālo 
un radošo pašizpausmi, izmantojot 
vārda mākslas spēku. Ļoti sverīgi ir 
attīstīt un pilnveidot mūsu skolēnu  
skatuves runas kultūru un 
aktiermeistarību. 
     Šajā konkursā ieguvēji bija visi. 
Pieredzējošākie runāja pārliecinoši, 
izjusti, taču iesācēji vēl gana bikli un 
nedroši. Taču katrā konkursā ir arī 
uzvarētāji. 

Šoreiz tie ir Viktorija Stikute 9. klase,  
Liāna Lukaševa 9. klase, Ludmila 
Kairiša 7. klase, Laura Greiškāne 7. 
klase, Kristīne Stoļarova 7.klase, 
Darja Kuzņecova 3. klase un Kristaps 
Kaupers 3. klase.  
     Šie septiņi skolēni 24.februārī 

aizstāvēs skolas godu skolēnu 
skatuves runas konkursā Rēzeknes 
novadā. 
     Vēlam viņiem veiksmi un labus 
panākumus. 

     Liepu pamatskolas skolēni 24. 
februārī piedalījās Rēzeknes novada 
skatuves runas konkursā 
mazākumtautību plūsmā. Skolu 
pārstāvēja skolas konkursa „Zvirbulis
-2017” uzvarētāji- Darja Kuzņecova 
(3.kl.), Kristaps Kaupers (3.kl.), 
Ludmila Kairiša (7.kl.), Laura 
Greiškāne (7.kl.), Kristīne Stoļarova 
(7.kl.), Viktorija Stikute (9.kl.), Liāna 
Lukaševa (9.kl.). 
     Šajā konkursā  vēl piedalījās 
runātāji no Maltas un Tiskādu 
vidusskolām, no Audriņu un Kruķu 
pamatskolām. Konkursu vērtēja 
kompetenta žūrija, kuras sastāvā 
bija arī Rēzeknē pazīstami režisori kā 
Māra Zaļaiskalns un Igors Mihailovs. 
Kopumā 30 dalībnieki mērojās 
spēkiem, lai iekļūtu 2. tūrē. Citiem 

paveicās vairāk, citiem mazāk. Arī 
uztraukums traucēja atvērties un 
norunāt savus darbus tā, kā 
gribētos. Taču, neskatoties uz to 
visu, mūsu skolēni guva ļoti labus 
panākumus.  
     3. pakāpes diplomus ieguva 
Liāna Lukaševa, Ludmila Kairiša un 
Kristaps Kaupers. Ļoti priecājamies 
un esam lepni par 1. pakāpes 
diplomuieguvējām — Darju 
Kuzņecovu un Lauru Greiškāni. 
Skolēnus šim konkursam sagatavoja 
skolotājas Marija Golubcova, 
Ludmila Vinogradova, Inese 
Kokoreviča un Ināra Blinova. 
Uzvarētājiem novēlam veiksmi un 
labus rezultātus konkursa nākamajā 
posmā- Balvos. 
                  

Skatuves runas konkurss Rēzeknes novadā 

Lappusi sagatavoja 
Ināra Blinova                                                                

Liepu pamatskolas skolotāja 

     25. februāra pēcpusdienā gan 
puteņoja, gan uzspīdēja saulīte, gan 
uzlija smalks lietutiņš, gan vējš 
šņāca un no jumtiem dzenāja 
sniega segu, gan atkal „grieza un 
vērpa”. Lai  kādi laika apstākļi arī 
nebūtu, folkloras kopa „Zeiļa” devās 
ciemos pie Ratnieku Tautas nama 
folkloras kopas „Rateņš”, lai kopīgi 
folkloras draugu saimē atzīmētu 
kolektīva 5 gadu jubileju.” „Gostu” 
bija daudz- gan Kaunatas „Rāzna”, 
gan Bērzgales, Čornajas  un 
Mākoņkalna folkloras kopas, ciemiņi 
no Blontiem. Jubilārus sveica arī 
nesen izveidotais Ratnieku Tautas 
nama vidējās paaudzes deju 
kolektīvs „Juris”. Viņu vadītāja 
Gunta Sidorova visiem klātesošajiem 
iemācīja jaunu danci „Pīrāgi”. To 
mēs arī iemācījāmies un Meteņos 
mācīsim saviem ciema ļaudīm. 
   Svētki bija ļoti jautri, izdejojāmies, 
izsmējāmies, kārtīgi saēdāmies 
gardos cienastus un ,iestājoties jau 
krietnai tumsai, devāmies 
mājupceļā. Paldies šoferītim 
Ilmāram, kurš mūs pacietīgi gaidīja, 
bet pēc tam visus izvadāja pa 
mājām. Cik labi, ka ir draugi! 

KĀ BRAUCĀM CIEMOS  

PIE „RATEŅA” 
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No 7.februāra līdz 10.februārim 
Liepu pamatskolā notika projektu 
nedēļa. Projektu nedēļas tēma bija 
„Starpdisciplinārā mācīšanās”.  
Skolēni skolotāju konsultantu vadībā 
strādāja 3 grupās. Ļoti interesants 
darbs bija  sākumskolas skolēnu 
grupā, kuru  vadīja Tatjana 
Guļbinska, Ludmila Vinogradova un 
Alina Kozireva. Grupas tēma bija 
„Ūdens noslēpumi”. Īstenojot 
starpdisciplināro mācīšanos, skolēni 
eksperimentējot ar ūdeni, meklējot 
informāciju kartēs, tautasdziesmās, 
internetā, risinot uzdevumus, 
zīmējot, ieguva jaunas zināšanas par 
pētāmo tēmu. Skolēni veica 
pētījumu “Ūdens kvalitāte un 
piesārņojums” un eksperimentus 
“Vai ūdenim ir forma?” un  “Ūdens 
un temperatūra”. Skolēni sagatavoja  
aplikāciju ”Mākonītis ar ūdens 
lāsēm”, noformēja  afišu “Ūdens 
ceļojums dabā”, kurā apkopoja un 

sistematizēja zināšanas par ūdens 
riņķojumu dabā. Šajā nedēļā 
sākumskolas skolēni izveidoja 
matemātisko uzdevumu krājumu par 
ūdeni un tilpumu un iemācījās jaunu 
deju “Strautiņš”. Skolotāju –
konsultantu vadībā sagatavoja 
prezentāciju par savu darbu.  
Pamatskolas skolēni tika sadalīti 
divās grupās.  
Pirmās grupas projektu nedēļas 
tēma bija „Ceļojums pa pasauli”. 
Skolēni  Olgas Rapšas, Olgas 
Isakinas un Ritas Koroļkovas vadībā  
iepazina angļu valodā runājošās 
valstis. Bērni pētīja Lielbritāniju, 
ASV, Austrāliju, vairāk uzzināja par 
šo valstu simboliku, dabas 
bagātībām, ekonomiku, 
ievērojamākajiem tūrisma objektiem 
un tautas tradīcijām. Skolēniem bija 
iespēja attīstīt angļu valodas 
runāšanas prasmes, izmantojot 
interneta resursus angļu valodā. 

Otrā pamatskolas grupa bija  
izvelējusies tēmu „Ai, dzīvīte, ai 
dzīvīte, pie dzīvītes vajadzēja”. 
Skolēni strādāja ar mērķi - iepazīt 
Lieldienu svinēšanas norises un 
tradīcijas Latvijā. Bērni izgatavoja 
dekoratīvās liela apjoma olas 
dažādās tehnikās. Atrada, apkopoja 
un izveidoja mīklas, ticējumus 
tautasdziesmas par Lieldienām, kā 
arī  tās iemācījās. Grupa sagatavoja 
Lieldienu dančus un rotaļas. Šo 
grupu vadīja Nellija Kotebo, Ināra 
Blinova un Inese Kokoreviča.  
Devītklasnieki  ievingrinājās 
eksāmenu darbu kārtošanā. Viņiem 
bija iespēja nokārtot testēšanas 
režīmā eksāmenus, kas precīzi 
atveido reāla eksāmena formātu – 
gan laikā, gan pēc procedūras un 
satura. Skolēni guva iemaņas un 
pieredzi uzmanības koncentrēšanā 
stresa situācijā. 
Projekta dienas pagāja labvēlīgā 
atmosfērā, pozitīvā, radošā gaisotnē. 
Piektdien, 10.februārī, notika 
projektu nedēļas prezentācija, kur 
skolēni paradīja savus darba 
rezultātus. Pēc projektu nedēļas 
prezentācijas bērniem bija iespēja  
nodarboties ar Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta pārstāvi 
Pāvelu Vavilovu. Pāvels Vavilovs 
pastāstīja skolēniem  par valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas  
dienesta darbu un apmācīja, kā 
rīkoties ārkārtas situācijās.  

PAR PROJEKTU NEDĒĻU LIEPU PAMATSKOLĀ 

Gaļina Bogdanova 
Liepu pamatskolas  

struktūrvienības vadītāja  

    Tuvojoties 2018. gadā 
sagaidāmajai Latvijas simtgadei un 
Latvijā notiekošajam 
Starptautiskajam folkloras festivālam 
BALTIKA-2018, tika rīkota valsts 
mēroga folkloras kopu un 
etnogrāfisko ansambļu skate.  
    12.februārī visi Rēzeknes novada 
folkloras kolektīvi Latvijas Nacionālā 
Kultūras centra komisijas 
vērtējumam sniedza savas 10 

minūšu 
programmas par 
šī gada tēmu 
„Ziedēšana un 
Jāņi” Jāņi jau vēl 
aiz kalniem, taču 
lielais BALTIKAS 
modelēšanas 
koncerts par 
ziedēšanas 
pamattēmu 
notiks Jāņu 
priekšvakarā 
Dagdā, kur savu 
māku būs jārāda 
Latgales reģiona 
folkloras kopām. 

Šajā atbildīgajā skatē piedalījās arī 
Ozolaines pagasta folkloras kopa 
„Zeiļa”. 
    Nu jau arī rezultāti ir zināmi. 
Folkloras kopa šajā skatē ieguva 2. 
kategoriju, tikai par 7 punktiem 
atpaliekot no 1.kategorijas.  
    Vērtēts tika viss- vizuālais izskats, 
kopas skanējums, māka sarunāties 
ar auditoriju un daudz kas cits. 
Folkloras kopa” Zeiļa” savu 

programmu veidojusi izmantojot 
plašu tradīciju materiālu - dziesmas, 
ticējumus, tradīciju aprakstus, 
dramatizācijas elementus. 
    Izmantojot izdevību es gribu 
sirsnīgi pateikties fokloras kopas 
meitenēm -Valentīnai Mališevai, Vijai 
Terentjevai, Ainai Kriviņai,  Marijai 
Vertinskai, Malēnai Carevai, Ilonai 
Carevai, Jūlijai Kolesnikovai, Antai 
Greivulei, Ilgai Smanei, Antrai 
Lizinskai, Sņežanai Pozdņakovai, 
Jolantai Kreicbergai par izturību, 
atbalstu, kopā būšanu, mīlestību 
pret mūsu- latgaliešu kultūras  
bagātībām. Lai mums visām tik labi 
skan arī turpmāk, lai pietiek laika 
mēģinājumiem, lai ir priecīgi un 
izdevušies  visi pasākumi, kuros mēs 
vēl piedalīsimies. 
    Liels paldies Ozolaines pagasta 
pārvaldes vadītājam Edgaram un 
Tautas nama vadītājai Santai par 
aktīvu atbalstu visos jautājumos un 
vajadzībās.   

  
Ināra Blinova  

Folkloras kopas „Zeiļa” vadītāja 

FOLKLORAS KOPA „ZEIĻA ”  
SATARPTAUTISKĀ FOKLORAS 
FESTIVĀLA BALTIKA SKATĒ RIKAVĀ 
  

http://ozolaine.lv/administrator/index.php?option=com_content&task=article.edit&id=796
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Izsludināts konkurss par 
putnu būrīšu izgatavošanu 
 
     Jau kļuvis par tradīciju pavasara 
sākumā Ozolaines pagastā rīkot 
putnu būrīši izgatavošanas 
konkursu. Arī šogad nav izņēmums. 
Izgatavojot būri, ir svarīgi zināt, 
kādai sugai tas paredzēts. Dažādām 
sugām atšķiras gan nepieciešamie 
būru izmēri, gan arī konstrukcija un 
citas nianses.  

 
KONKURSA 

„IZGATAVO PUTNU BŪRĪTI" 
NOLIKUMS 

1.Konkursa mērķis: 
1.1. atraisīt konkursa dalībnieku 
radošās spējas un izdomu; 
1.2. radīt ģimeņu kopā darbošanās 
prieku; 
1.3. audzināt mīlestību un rūpes par 

dabu savā tuvākajā apkārtnē un 
valstī kopumā; 
1.4. iepazīties ar gājputnu 
ligzdošanas īpatnībām; 
1.5. veicināt lietderīgu brīvā laika 
pavadīšanu. 
2.Konkursa uzdevumi: 
2.1. izgatavot putnu būrīšus 
gājputnu sagaidīšanai; 
2.2. iesniegt izgatavotos putnu 
būrīšus Ozolaines pagasta Tautas 
namā; 
2.3. apbalvot labākos putnu būrīšu 
meistarus un pasniegt veicināšanas 
balvas pārējiem konkursa 
dalībniekiem. 
3. Konkursa dalībnieki: 
3.1. Konkursā var piedalīties visi 
Rēzeknes novada pašvaldības 
Ozolaines pagasta dabas draugi un 
viņu ģimenes bez vecuma 
ierobežojuma. 
4. Konkursa norise un kārtība: 
4.1. Konkursa aktivitātes īstenojas 
tikai Rēzeknes novada pašvaldības 
Ozolaines pagasta teritorijā; 
4.2. Gatavie darbi iesniedzami 
neierobežotā daudzumā līdz 

2017.gada 13.aprīlim plkst. 
16.30 Ozolaines tautas namā; 
4.3. Pēc žūrijas komisijas 
izvērtējuma, putnu būrīši tiks 
izvietoti pagasta teritorijā un 
īpašniekiem atpakaļ netiks atdoti; 
4.4. Konkurss tiek izsludināts 
Rēzeknes novada Ozolaines pagasta 
pārvaldes mājas lapā 
www.ozolaine.lv, sociālajos tīklos un 
pagastā esošajās struktūrvienībās. 
5. Apbalvošana: 
5.1. Labākie darbi tiks apbalvoti 
2017.gada 22.aprīlī – Lielās Talkas 
laikā. 
6. Kontakti: 
Rēzeknes novada pašvaldības 
Ozolaines pagasta pārvalde 
Adrese: Rēzeknes novads, Ozolaines 
pagasts, c. Balbiši, “Lazdas”, LV-
4633 
E-pasts: info@ozolaine.lv 
Tālr.:/Fakss: +371 64640171 
 

Novēlam visiem veiksmīgu un 
radošu darba procesu. 

 

Ozolaines pagasta 
autoceļu saraksts uz 
kuriem tiek ieviests 
maksimālais masas 
ierobežojums no 
2017.gada 1.marta 
 
     No 2017.g. 1.marta uz 
Ozolaines pagasta autoceļiem tiek 
ieviests maksimālais masas 
ierobežojums (7 tonnas). 
     Transportlīdzekļu sezonālā 
maksimālās masas ierobežojumu 
ieviešana pašvaldības autoceļos ir 
piespiedu pasākums, kas ļauj 
novērst šo ceļu masveida sabrukumu 
pavasara atkušņa laikā un arī vēlāk 
rudenī, kad, ceļa segai 
pārmitrinoties, samazinās tās 
nestspēja. Īpaši krasi nestspēja 
samazinās ekspluatācijas laiku 

nokalpojušām segām un ceļu 
posmiem, kuru pamatne ir mālaina 
un putekļaina grunts. 
     Pamatojoties uz Ministru 
kabineta 1998. gada 15.decembra 
noteikumiem Nr. 456 „Noteikumi par 
autoceļu valsts aizsardzību un 
kārtību, kādā ieviešami 
transportlīdzekļu satiksmes 
aizliegumi un ierobežojumi" tiek 
ieviests maksimālās masas 
ierobežojums uz zemāk 
apkopotajiem pagasta autoceļiem. 
 
               Atgādinām!!! 
     Pa visiem pagasta autoceļiem 
bez ierobežojuma atļauts 
pārvietoties operatīvajiem 
transportlīdzekļiem un 
transportlīdzekļiem, kas kravas 
transporta cisternās ar ceļa 
īpašnieku saskaņotā maršrutā 
pārvadā svaigpienu, ja par šiem 
transportlīdzekļiem valsts akciju 
sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības 
direkcija" transportlīdzekļu un to 
vadītāju valsts reģistrā ir izdarīta 
atzīme "svaigpiena 
transportlīdzeklis". 

 
Satiksmes ierobežojumu 

ievērošanu kontrolēs 
pašvaldības darbinieki 

sadarbībā ar Valsts policiju. 
 

 

 
Alberts Kindzulis 

Rēzeknes novada pašvaldības  
komunālinzēnieris 

Tālr. 64607170 

Ozolaines pagasta 
autoceļu saraksts uz 
kuriem tiek ieviests 
maksimālais masas 

ierobežojums. 
 

Rēzekne- Pleikšņi- Ritiņi 
Tēviņi-Tēviņu kapi 

Bumbiški-Kivki-Balbiši 

Balbiši-Runči-Rubuļi-Gaiduļi 
A-13-Skuju kapi 
A-13- Runču kapi 
A-13 –Runči 
Rubuļi-Križevniki-Škvarķi 
A-13-Jeroščenku kapi   
A-13-Pauliņi-Ozolmuižas robeža 
Pauliņi-Kampiški-Andronovas 
kapi 
Bekši-Dzeņi-Laizāni- Beņislavova
- Silmalas robeža 

A-13-Laizāni-Groverišķi – Pauliņi 

A-13-Dzeņi 
Groveriški-Slobodas kapi 
A-13-Bumbiški 
Uļjanova- Križevniki 
Maremonta-Bugri 

http://likumi.lv/doc.php?id=50949
http://likumi.lv/doc.php?id=50949
http://likumi.lv/doc.php?id=50949
http://likumi.lv/doc.php?id=50949
http://likumi.lv/doc.php?id=50949
http://likumi.lv/doc.php?id=50949
http://likumi.lv/doc.php?id=50949
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Kā Ozolaines pagastā 
Aizgavēni pavadīja 
 
Tā kā šogad gan katoļiem, gan 
pareizticīgajiem Lieldienas svinēsim 
kopīgā datumā, tad arī Lielajā gavēnī 
dodamies vienā laikā. Bet pirms tam 
abu reliģiju tradīcijas paredz kārtīgas 
svinības un, protams, kārtīgu 
izēšanos. Šie svētki mums visiem 
neapšaubāmi saistās arī ar ziemas 
pavadīšanu un ļoti gaidītā pavasara 
tuvošanos. Ozolaines pagastā 26. 
februārī vienojāmies kopīgās 
Masļeņicas un Meteņdienas svētku 
svinībās. 

Svētku dienu sākām ar zemledus 
makšķerēšanas jeb “Bļitkotāju 
sacensībām”. Pagājušajā gadā 
Meteņos zivis Bekšu dīķī varēja ķert, 
ja nu tikai ar spiningu. Šogad bija 
gan ledus, gan makšķerēt gribētāji, 
kuri nenobijās no drēgnā laika un 
nemīlīgā vēja un cīnījās par savu 
lomu. Vismazākajam drosmīgajam 
bļitkotājam bija tikai 9 gadi. Vīri 
sacentās par 3 nominācijām- 
“Visgarākā zivs jeb Zivs topmodele”, 
“Vissmagākā zivs jeb Zivs ar lieko 
svaru” un “Vislielākais loms jeb 
Lielais ķēriens”. Vissmagāko zivi 
noteikt neizdevās, jo lielākās zivis 
bija daudzmaz vienāda svara, toties 
zivi “topmodeli” noķēra Arnis Zīmels 
(16,5 cm), savukārt vislielākā loma 
īpašnieks ir Nikolajs Kuzņecovs (912 
g). 
Pusdienlaikā sākām īstās svētku 
svinības. Tā kā, atšķirībā no 
pagājušā gada, šogad zemi klāja 
manāma sniega kārtiņa, bijām 
priecīgi par iespēju izbaudīt 
aktivitātes, kas saistītas ar sniegu. 
Lai arī cietokšņu celšanai un 
sniegavīru velšanai sniega bija par 
maz, tomēr gan lieliem, gan maziem 

bija iespēja sacensties ragavu 
vilkšanas sacensībās jeb “Ziemas 
Formulā 1”. Visi interesenti varēja 
piedalīties individuālajā hokeja 
stafetē. Lai piedalītos sniega piku 
mešanā mērķī jeb ziemas “Dartz” 
spēlē, dalībniekiem vispirms bija 
jāizveido 10 pikas no apkārtnē 
atrodamā sniega un tad jāmet 
mērķī, mēģinot iegūt pēc iespējas 
vairāk punktu. Tāpat jautrību 
sagādāja arī “Spilvenu kauja”- kurā 2 
dalībnieki, stāvot viens otram pretī, 
ar spilvena palīdzību mēģina nogāzt 
pretinieku no bluķīša. Bērniem 
prieku sagādāja arī vizināšanās ar 

poniju. 
Paralēli ziemīgajām stafetēm, 
protams, notika arī svētku koncerts. 
Pasākumu atklāja ķekatnieki 
folkloras kopas “Zeiļa” veidolā, kas 
ieradās ar Meteņiem atbilstošām 
dziesmām, mūziku un rotaļām, kurās 
aicināts piedalīties bija ikviens. Tāpat 
mūsu pasākumu bagātināja arī 
ciemiņi no Lūznavas- Senioru deju 
kolektīvs “Lūznava”, kas gan paši 
“rāva vaļā” Meteņdančus, gan 
izdancināja citus svētku dalībniekus. 
Ciemos pēdējo reizi šoziem bija 
ieradušies veseli trīs Salaveči, kuri 
ātri vien saprata, ka pēdējais laiks 
doties prom un to arī naski darīja. 
Tāpat simboliski ziemas siltos 
zābakus nomainījām pret gumijas 
zābakiem, lai aicinātu mūsu 
pagalmos ledus vietā ienākt 
pavasara dubļiem un peļķītēm. Arī 
citām lietām palūkojāmies ar humora 
dzirksti – tā kā nepastāvīgie 
laikapstākļi nedēļas laikā draudēja 
izjaukt arī šī gada bļitkotāju 
sacensības, nolēmām, ka ar tām 
zivju lietām jāparedz “Plāns B”- ja uz 
ledus kāpt un sacensties par lielāko 
lomu iespējas nebūs, tad vismaz 

zivju izstrādājumu degustēšanas 
konkurss lielākajiem zivju mīļiem 
varēs notikt, neatkarīgi no ledus 
biezuma dīķī. Taču laimīgā kārtā šis 
gads bija labvēlīgs gan bļitkotāju, 
gan degustētāju sacensībām. Vīri 
tika uzaicināti ar aizsietām acīm 
nodegustēt piecus zivju konservu 
veidus un noteikt, kas tā ir par zivi 
un pagatavošanas veidu. Izrādījās, 
ka uzdevums nemaz tik vienkāršs 
nebija pat kvēliem makšķerniekiem. 
Rezultātā tikai Ivaram Kļaviņam no 
Senioru deju kolektīva “Lūznava” 
izdevās pilnīgi precīzi noteikt visas 
degustējamās delikateses. 
Jau otro gadu pēc kārtas noteicām, 
kura saimniece Ozolaines pagastā 
cep visgaršīgākās pankūkas. Katrai 
saimniecei bija iespēja jau iepriekš 
mājās sagatavot un atnest līdzi 
pankūkas, kuras pasākuma laikā tika 
prezentētas visiem svētku 
apmeklētājiem. Svētku dalībnieki 
degustēja pankūkas un ar 
balsošanas žetoniem atdeva savas 
balsis tai saimniecei, kuras pankūkas 
patika vislabāk. Šī gada titulu 
“Garšīgākās pankūkas Ozolaines 
pagastā” ieguva Nadežda Kairiša, 
kurai diplomu un godam nopelnīto 
balvu pasniedza iepriekšējā gada 
uzvarētāja – Ināra Blinova. 
Sekojot tradīcijai, ka gan 
Meteņdienā, gan Masļeņicā pēdējo 
reizi pirms Lielā gavēņa vēderiem ir 
jābūt pilniem, un rūpējoties par to, 
lai mazajiem un lielajiem svinētājiem 
būtu silti, visus klātesošos cienājām 
ar tēju un zirņu zupu, kas tika 
vārītas uz ugunskura.Svētku 
noslēgumā, kad ugunskurā tika 
aizdedzināta salmu lelle, kuru 
pagatavojuši Senioru interešu 
pulciņa “Uguntiņa” dalībnieki, visi, 
protams, devās cienāties pie lielā 
pankūku katla, par ko bija 
parūpējušās Liepu pamatskolas 
pavārītes-Vita Sandore un Natālija 
Čistjakova. 
Ja vēl Meteņdienas / Masļeņicas 
svētdienā bija visai ziemīga sajūta, 
tad jau šonedēļ gaisā jūtamas tik 
tiešām pavasarīgas smaržas! Daba 
mostas un arī mums laiks mosties tai 
līdzi! 

 Santa Ostaša 
Ozolaines Tautas nama vadītāja 
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Rēzeknes novada Jaunatnes 
gada balvā Ozolaines pagasts 
iegūst Jauniešiem draudzīgākās 
pagasta pārvaldes titulu 
 
Teksta sākums 1.lpp.   

 
24.februārī Rēzeknes novada 

pašvaldībā notika Rēzeknes novada 
Jaunatnes gada balvas pasniegšanas 
ceremonija. Šis bija pirmais šāda 
veida pasākums, kurā tiek godināti 
jaunatnes darbā iesaistītie mūsu 
novadā. Nominantu vidū bija arī 
mūsu Ozolaines pagasta pārvalde un 
OzO jaunieši.  

Draudzīgākās pagasta pārvaldes 
titulam līdz ar Ozolaines pagastu bija 
nominētas arī Ilzeskalna, Feimaņu 
un Bērzgales pagasta pārvaldes. 
Mūs priecē, ka žūrija atzinīgi 
novērtējusi pagasta pārvaldes 
darbu, tomēr tas mūs nepārsteidz, 
jo Ozolaines pagasta pārvalde ir 
jauniešiem ļoti pretimnākoša un 
atbalstoša. Pagasta pārvaldes 
vadītājs Edgars Blinovs uzklausa 
jauniešu idejas, meklē veidus, kā šīs 
idejas pārvērst realitātē, kā arī nereti 
pats ir labu ideju iniciators. Tāpat 
pagasta pārvalde nodrošina 
līdzfinansējumu dalībai projektu 
konkursos, piedāvā transportu, kad 
vien tas ir nepieciešams. 
Jauniešu vajadzībām pagasts ir 
nodrošinājis gan pieeju dažādām 
telpām, gan inventāram. Jauniešu 
pulcēšanās vietai ir pieejama telpa 
Ozolaines pagasta Tautas nama 
3.stāvā, kā arī tautas nama zāle 
lielāku pasākumu organizēšanai. 
Vasaras laikā jauniešiem ir iespēja 
darboties arī plašākās telpās 
Aktivitāšu centrā, kurā atrodas arī 
trenažieru zāle un kuru jaunieši 
apmeklē arī ziemā. Vasaras periodā 
pagasts sniedz iespēju izmantot arī 

vietējās Liepu pamatskolas telpas ar 
internātu, kurā tiek organizēta 
vasaras nometne. Pie dzīvojamajām 
mājām atrodas sporta laukums, kurā 
ir futbola, volejbola laukumi, kā arī 
āra trenažieri, kas tika uzstādīti 
2014.gadā, pateicoties dalībai 
Narvesen organizētajā projektu 
konkursā “Diena kā piedzīvojums”. 
Ziemā tiek uzstādīts hokeja laukums, 
kurā jaunieši var slidot un spēlēt 
hokeju. Pateicoties finansiālajam 
atbalstam, jauniešiem ir pieejams 
daudzveidīgs inventārs – 10 pāri 
slidu, 5 velosipēdi, Smart TV, 
mūzikas atskaņotājs, futbola un 
volejbola bumbas un cits sporta 
inventārs. 

Svarīgi atzīmēt, ka pateicoties 
pagasta pārvaldei, jau nepilnu gadu 
OzO jaunieši nāk darboties uz 
renovētu un mājīgu telpu. Turklāt 
šogad ir ieplānots, ka sakarā ar 
pagasta pārvaldes pārcelšanos uz 
Ozolaini un Ozolaines pagasta 
bibliotēkas pārcelšanos uz 
iepriekšējām pagasta pārvaldes 
telpām, jauniešiem tiks papildus 
piešķirtas arī pašreizējās bibliotēkas 
telpas, kas ir krietni plašākas un 
kurās varēs vienlaicīgi pulcēties un 
darboties vairāk jauniešu.  

Pagasts arī atbalsta jauniešus, 
sniedzot iespēju strādāt jauniešu 
vasaras darbu. Šovasar tika 
nodarbināti 15 jaunieši. Ozolaines 
pagasta pārvalde atbalsta arī 
jaunatnes lietu speciālistes dalību 
dažādos jaunatnes darbinieku kursos 
un semināros, galvenokārt tepat 
Latvijā, taču tāpat arī ārzemēs. 
Pateicoties pagasta pārvaldes 
atbalstam jaunatnes lietu speciāliste 
šogad piedalījusies 2 starptautiskās 
apmācībās – “Transfering Positive 
Practices of Democratic Youth 
Participation Models from European 

to Local Level”  Francijā, Strasbūrā, 
un “Youth Actors in Decision 
Making”, Rēzeknes novadā, Latvijā. 
Šogad plānots rīkot neformālus 
vakarus OzO jauniešiem, piedaloties 
Ozolaines pagasta vadītājam 
Edgaram Blinovam – “Limonāde ar 
OzO”, kuros jaunieši neformālā 
gaisotnē kopā ar pārvaldes vadītāju 
apspriedīs dažādas savas idejas 
jauniešu un pagasta kopumā dzīves 
uzlabošanai, kā arī saņems 
informāciju par to, kā vēl papildus 
viņi jau tagad var iesaistīties pagasta 
dzīvē un būt noderīgi, realizēt savu 
potenciālu un apgūt jaunas iemaņas. 
E.Blinovs jau ir devis savu piekrišanu 
piedalīties šajā diskusijā un jaunieši 
ar nelielu uztraukumu gaida, kāda 
izvērtīsies šī komunikācija ar 
pārvaldes vadītāju.  

Visu jauniešu vārdā saku lielu 
paldies Edgaram un viņa komandai! 
Paldies, par to, ko jūs darāt ik dienu! 
Bez tāda atbalsta OzO jauniešiem 
nebūtu tik daudz iespēju izpausties 
un darboties!  

Jaunatnei draudzīgākās pagasta 
pārvaldes tituls ir nopelnīts uz visiem 
100%!  

 
 

Leila Rasima 
Jaunatnes lietu speciāliste    

leila.rasima@ozolaine.lv 
Foto: Madara Bērtiņa 
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OzO jaunieši nosvinēja 
savu 3.dzimšanas dienu! 
 
Šī gada 3.februārī ar 3 tortēm un 1 
svecīti OzO jaunieši nosvinēja savu 
3 gadu dzimšanas dienu, šoreiz 
tematiski - jūrnieku stilā. Visas 
nedēļas garumā jaunieši paši 
veidoja dekorācijas un atribūtus, 
iekārtoja fotostūrīti, svētku dienā arī 
paši uzcepa keksus un pagatavoja 
uzkodas svētku galdam. Kad beidzot 
pienāca laiks svinēšanai, tad kopā ar 
Dj Twin jaunieši varēja dejot un 
dziedāt līdzi savām mīļākajām 
dziesmām, spēlēt dažādas 
tematiskās spēles, stafetes, doties 
meklēt apslēptos dārgumus un 
pārbaudīt savu atjautību, minot 
pašu jauniešu sagatavotās mīklas. 
Bet kas gan būtu svētki bez tortes. 
Šoreiz bija tā ideāli piemērotā reize, 
kad izmantot Karlsona labo ideju – 
mums bija 3 tortes un viena svecīte 
(nu gandrīz). Vēlēšanos mums ir 
daudz un mēs esam droši, ka 
daudzas piepildīsies līdz mūsu 
nākošajai dzimšanas dienai! 
Liels paldies Ozolaines pagasta 
pārvaldes vadītājam Edgram 
Blinovam un darbiniekiem, kā arī 
Tautas nama vadītājai Santai 
Ostašai un darbiniekiem, par to, ka 
mūs vienmēr atbalsta, ir ļoti 

pretimnākoši un palīdz gan ar 
padomu, gan praktiskām lietām! Arī 
šoreiz personisks paldies Santai un 
Edgaram, kas palīdzēja sarūpēt 
jūrnieku apģērbu un atribūtus, jo 
tikai nedaudziem jauniešiem mājās 
ir pašiem savi. Paldies Dj Twin, kas 
vienmēr diskotēkās ir rūpējies par 
skaļu un dejisku mūziku, kā arī 
apsargam Andrejam, kas rūpējas 
par mūsu drošību. 
Bet vislielākais paldies tiem 

jauniešiem, kas gatavojās un 
parūpējās par to, lai svētki visiem 
būtu izdevušies! Paldies jums – 
Jūlija, Marija, Nadja, Laura, Viktorija 
un Maksim! 
Daudz laimes, OzO! Un lai šis 
nākošais gads mums visiem ir 
pozitīviem notikumiem bagāts, 
izglītojošs un jaunas idejas un 
darbus veicinošs! 

Leila Rasima 
Jaunatnes lietu speciāliste 

Nominācijā “Aktīvākais 
jaunatnes pagasts”  OzO 
jauniešiem 3.vieta 
 
     Aizvadītajā Rēzeknes novada 
Jaunatnes gada balvā nominantu 
vidū bija arī OzO jaunieši, kuri 
pretendēja uz Aktīvākā Rēzeknes 
novada jaunatnes pagasta titulu. Uz 
šo titulu OzO jaunieši bija nominēti 
arī 2014.gadā, kad tas bija vienīgais 
konkurss, no kura būtībā arī ir 
izaugusi Jaunatnes gada balva un 
visas pārējās nominācijas. Toreiz 
OzO jaunieši vinnēja šo titulu un 12 
cilvēku sastāvā devās vizītē uz 
Eiropas Parlamentu Briselē.  
     Jāatzīst, ka konkurence uz 
“Aktīvākā jaunatnes pagasta” titulu 
šogad bija liela – kopumā nominēti 7 
pagasti – Ozolaines, Verēmu,  
Feimaņu, Sakstagala, Bērzgales, 
Dricānu un Ilzeskalna pagasti, kuri ir 
aktīvi darbojušies pagājušajā gadā, 
organizējot gan dažādus pasākumus 
savā pagastā, gan apmeklējot citu 
pagastu organizētos pasākumus. 
1.vietu ieguva Ilzeskalna pagasta 
jaunieši, 2.vietu – Verēmu pagasta 
jaunieši un 3.vietu – Ozolaines 
pagasta jaunieši. Trešās vietas 
ieguvējiem pienākas iespēja 
iepazīties ar Rēzeknes novada 

pašvaldības darbu un izklaides 
programma atpūtas kompleksā 
„Bāka”, ko mēs arī labprāt 
izmantosim.  
     2016.gadā OzO jaunieši 
organizējuši sev un citiem 
jauniešiem dažādus pasākumus -  kā 
pirmos jāmin “OzOlimpiskās spēles 
2016”, OzO 2.gadu dzimšanas 
dienas pasākumu “Mūzikas Erudīts” 
un “OzO velO” velobrauciens, kuri 
pulcēja jauniešus arī no citiem 
Rēzeknes novada pagastiem. 
Jāatzīmē arī jauniešu neformālā 
vasaras nometne “OZOL(aines)
ZEME”, Helovīna pasākums 
“HallOzOween 2016”, jauniešu 
Ziemassvētku pasākums “OzO 
DISCO & MASKU BALLE”,  “OzO 
SPĒĻU VAKARS”, mūsu pirmā 
“Pidžammu ballīte”, esam sportojuši 
un “stādījuši” personīgos rekordus 
Eiropas veselības nedēļas ietvaros. 
Tāpat OzO jaunieši ir bijuši vizītē uz 
Rēzeknes dzīvnieku patversmi, kā arī 
piedalījušies projekta “100 sejas 
Latvijas 100gadei” tapšanā. Jaunieši 
piedalās arī vietējos Ozolaines 
pagasta Tautas nama pasākumos, 
kā arī dodas ciemos pie citu pagastu 
jauniešiem. Pagājušā gadā esam 
bijuši vairākos jauniešu sadraudzības 
pasākumos - “Pavasara karnevālā” 
Rogovkā, "Iedejo Savā Stilā!" 

Sakstagalā, “Black Star Mafia” 
Ozolmuižā, “Masku balle” 
Sakstagalā, kā arī Orientēšanās 
sacensībās EZERZEME un Rēzeknes 
novada Jaunatnes dienas sporta 
spēlēs.  
     Arī šim gadam ir ieplānoti daudzi 
pasākumi un daudzi vēl tikai tiks 
plānoti! Galvenais – būt draudzīgai 
komandai, kas atbalsta viens otru, 
kas vēlas kvalitatīvi un lietderīgi 
pavadīt savu brīvo laiku un kas vēlas 
pasauli padarīt nedaudz labāku gan 
pašiem sev, gan citiem cilvēkiem. 
Mēs varam lepoties ar izdarīto, bet 
mums vēl daudz darāmā priekšā.  
     Lai OzO jauniešiem izdodas!  
 
 
 

Leila Rasima 
Jaunatnes lietu speciāliste    
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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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 2017 2016 Starpība 

Audriņi 1135 1167 -32 

Bērzgale 662 675 -13 

Čornaja 1241 1278 -37 

Dricāni 1029 1047 -18 

Feimaņi 857 903 -46 

Gaigalava 954 974 -20 

Griškāni 1910 1961 -51 

Ilzeskalns 725 750 -25 

Kantinieki 534 536 -2 

Kaunata 1186 1252 -66 

Lendži 749 777 -28 

Lūznava 952 999 -47 

Malta 2912 2984 -72 

Mākoņkalns 585 638 -53 

Nagļi 477 497 -20 

Nautrēni 1150 1189 -39 

Ozolaine 2032 2050 -18 

Ozolmuiža 954 995 -41 

Puša 438 443 -5 

Rikava 730 755 -25 

Sakstagals 1423 1459 -36 

Silmala 2653 2751 -98 

Stoļerova 639 660 -21 

Strūžāni 830 854 -24 

Vērēmi 1633 1663 -30 

 28390 29257 -867 

Iedzīvotāju skaits Rēzeknes novadā 

Valsts policija informē, ka 
Ozolaines pagasta iecirkņa 
inspektors Viktors 
Kuprijanovs iedzīvotājus 
pieņem katra mēneša 
pirmajā un trešajā 
trešdienā no plkst.9.15-
10.15 Ozolaines pagasta 
pārvaldes 205.telpā, 
Balbišos! Tālr.: 64603574. 

     Sestdien, 11. februārī, 
Ludzas pilsētas slidotavā 
virmoja hokeja kaislības. Te 
norisinājās Ludzas novada 
atklātais hokeja turnīrs “Ludza 
2017”, kas sākotnēji bija 
plānots 21. janvārī, bet atkalas 
dēļ tika pārcelts. Šoreiz laika 
apstākļi nepievīla. Par uzvaru 
cīnījās piecas komandas. 
     Ozolaines pagasta komanda 
“Ritiņi” arī piedalījās šajā turnīrā 
un visiem spēkiem cīnījās par 
uzvaru ar pārējām komandām. 
Pirmā spēle tika izspēlēta ar 
Ludzas komandu "Latgols". Trīs 
ātri zaudēti vārti “iegāza” mūsu 
hokejistus. Kaut arī izdevās 
pretinieku vārtos iemest divas 
ripas, beigās tika piedzīvots 
zaudējums ar rezultātu 2:6. 
Otrās spēles sākumā mājinieku 
komanda "Old star" saņēma 
“aukstu dušu” no "Ritiņu" 
komandas, kas spēja izvirzīties 
vadībā pat ar 2:0. Bet 
tomēr  savu pārsvaru Ozolaines 
hokejisti nespēja nosargāt un 
aizraujošā spēlē, neiztiekot bez 
“asām situācijām”, grūstīšanās 
un pat kautiņiem, piekāpās  
mājiniekiem ar rezultātu 4:2. 
Turnīra uzvarētāji, komanda no 
Rēzeknes "Valters@GR", 
neatstāja  “Ritiņu” komandai 

nekādas izredzes, iemetot sešas 
“bezatbildes” ripas ozolainiešu      
vārtos. 
Noskaņojums cīņai ar principiālo 
pretinieku “Cirmas” hokeja 
komandu bija kareivīgs un pēc 
pirmā puslaika, pateicoties 
“asiem” pretuzbrukumiem, 
“Ritiņu” komanda bija vadībā ar 
rezultātu 3:0. Atlika tikai 
nosargāt pārsvaru. Visa "Ritiņu" 
komanda devās ciešā 
aizsardzībā. “Cirmas” komanda 
neatkāpās un pusminūti pirms 
pamatlaika beigām spēja 
izlīdzināt rezultātu. Mača liktenis 
tika noskaidrots pēcspēles soda 
metienos. Tajos savu 
pārākumu, pateicoties vārtsarga 
Jakova Kauškaļa izcilai spēlei un 
Artura Dunča precīzam 
metienam, parādīja "Ritiņu" 
komanda. Turnīrs noslēdzas bez 
godalgām, bet “uz pozitīvas 
nots”. Katrs komandas spēlētājs 
cīnījās ar pilnu atdevi. Īpašs 
prieks par jaunpienākušajiem 
vietējiem jauniešiem, kuriem 
pieredzējuši hokeja veterāni 
spēs dot pareizas norādes 
tālākajai attīstībai. Tas dod 
cerību, ka komandai "Ritiņi" ir 
nākotne un priekšā vēl sagaida 
daudzas uzvaras un balvas! 

Aivars Kauškaļs 

Ozolaines pagasta hokejistu komanda „Ritiņi” 
turnīrā “Ludza 2017” 

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

