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SAIMNIECĪBAS PĀZINIM JURM RUNČAM PASNIEGTA  
LATVIJAS VALSTS AIZSARDZĪBAS FONDA “LĀČPLĒSIS”  

GODA ZĪME BRONZĀ 

     Latvijas Valsts aizsardzības fonds 
“Lāčplēsis” jau par tradīciju iedibinājis 
vismaz divas reizes gadā Rēzeknes 
novada un pilsētas iedzīvotājiem pasniegt 
fonda apbalvojumus kā pateicību par 
īpašiem sasniegumiem un ilggadēju, 
priekšzīmīgu darbu Latvijas labā.  
     2017.gada 27. oktobrī Lūznavas 
muižā ar fonda apbalvojumu tika 
novērtēts arī Ozolaines pagasta pārvaldes 
saimniecības pārzinis Juris Runčs, kurš 
saņēma Goda zīmi bronzā par izrādīto 
centību un uzticību, augstu atbildību, 
veicot darbu un sadzīves pienākumus, 
veicinot Latgales uzplaukumu! 

     Latvijas Valsts aizsardzības fonda 
“Lāčplēsis” viceprezidents ir Gunārs 
Kūtris un fonds ir dibināts ar mērķi 
apvienot cilvēkus, kuri stāvējuši pie 
Latvijas dzimšanas, kuri 1919. gada 11. 
novembrī aizstāvējuši Latviju un kuri 
piedalījušies turpmākajās cīņās, lai 
sargātu Latviju un veicinātu mūsu valsts 
izaugsmi.  
     Fonds ieplānojis arī turpmāk ar Goda 
zīmēm izcelt tos cilvēkus, kuri ieguldījuši 
nozīmīgu darbu, lai stiprinātu neatkarīgās 
Latvijas labklājību.  
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Novembra svētkos 
aicinām pagasta 
iedzīvotājus izkarināt 
pie savām mājām 
Latvijas valsts karogu. 

18.novembrī 
Ozolaines Tautas 
namā  
LR Proklamēšanas 
99.gadadienai veltīts 
svētku koncerts. 
Plkst.18.00 Rēzeknes 
novada vokālās 
studijas “Skonai” 
koncerts. Plkst.18.40 
Svinīgais pasākums- 
“Ozolaines pagasta 
lepnums” balvas 
pasniegšanas 
ceremonija, burvīgās 
balss īpašnieces 
Ingrīdas Balodes-
Augstkalnes 
uzstāšanās.  
Turpinājumā- balle ar 
grupu “Kalvadoss” 
Vakars pie galdiņiem, 
līdzi- groziņi.  
Lūgums veikt galdiņu 
iepriekšēju 
rezervēšanu, zvanot 
pa T.: 25127340. 

Maltas vidusskolas 
struktūrvienības 
Liepu pamatskolas 
vadītājas 
G.Bogdanovas 
prombūtnēs laikā no 
š.g. 17.oktobra par 
skolas vadītāju 
iecelta skolotāja Olga 
Rapša. 

No š.g. 7 līdz 
10.novembrim PII 
„Jāņtārpiņš” vadītāja 
V.Mališeva atradīsies 
atvaļinājumā, viņu 
aizvietos skolotāja 
Vija Terentjava. 

04.11.2017. aprit 
gads, kopš Ozolaines 
pagasta pārvalde ir 
pārcēlusies no Bekšu 
ciemata uz Balbišiem.  

     Vēlamies atgādināt, ka ikviens, kurš 
veic maksājumus Ozolaines pagasta 
pārvaldes kasē, to var darīt arī savā 
internetbankā.  
     Ozolaines pagasta pārvaldes rekvizīti: 
Reģ.Nr.:90000014584 
Banka: A/S Swedbank 
Kods HABALV22 
Konta Nr.: LV12HABA0551001660150. 

     2017.gads tuvojas noslēgumam, līdz 
ar to aicinām visus, kuri izmanto 
Ozolaines pagasta pārvaldes 
pakalpojumus, norēķināties par tiem.       
Dzīve nestāv uz vietas un viss mainās, 
tāpat kā tehnoloģijas. Nepieciešamības 
gadījumā aicinām pagasta iedzīvotājus 
izmantot Ozolaines pagasta pārvaldes 
darbinieku kontaktus.  
     Sakarā ar to, ka Latvijas Republikas 

proklamēšanas diena 18.11.2017 ir 
sestdiena, līdz ar to pirmdiena 
20.11.2017 visās valsts iestādēs ir 
brīvdiena.  
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Par atkritumu 
apsaimniekošanu 
Ozolaines pagastā 
 
     Rēzeknes novada pašvaldības 
2010.gada 19.augusta saistošie 
noteikumi Nr.38 „Par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu 
Rēzeknes novadā” nosaka, ka 
ikviens nekustamā īpašuma 
īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kā 
arī dzīvojamo māju apsaimniekotājs 
ir uzskatāms par atkritumu radītāju 
novada teritorijā un ir atbildīgs par 
radīto atkritumu apsaimniekošanu, 
tajā skaitā līguma noslēgšanu ar 
atkritumu apsaimniekotāju.  
    Saskaņā ar augstāk minētajiem 
pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem, līgums par atkritumu 
apsaimniekošanu obligāti ir jāslēdz 
ikvienai mājsaimniecībai, tāpat - 
ikvienai juridiskai personai. Atbilstoši 
pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem, fiziskās un juridiskās 
personas par šo noteikumu 
pārkāpšanu ir saucamas pie 
administratīvās atbildības. 
     Aicinām ikvienu, kurš vēl nav 
noslēdzis līgumu par cieto sadzīves 
atkritumu izvešanu, to izdarīt 
nekavējoties, griežoties SIA “ALAAS” 
pēc adreses: Zilupes iela 50, 
Rēzeknē. 
     Informējam, ka SIA „ALAAS” tām 
vietām, kur nevar piebraukt 
atkritumu izvešanas mašīna (piem., 
mazdārziņu teritorijas, atsevišķas 
viensētas), lai savāktu atkritumus no 
konteinera, piedāvā sadzīves 
atkritumu savākšanu marķētos 
plastmasas maisos ar tilpumu 70 
litri. Ja izvēlas radītos sadzīves 

atkritumus savākt izmantojot 
marķētos maisus, tad iegādājoties 
maisus persona veic priekšapmaksu 
par atkritumu izvešanu. Viena maisa 
cena ir  EUR 1,72 (tai skatā 
pievienotās vērtības nodoklis). Cenā 
ir iekļauta maisa izgatavošanas un 
atkritumu izvešanas izmaksas. 
Piepildītos marķētos atkritumu 
maisus var atstāt pie jebkura 
konteinera, ko apsaimnieko 
Rēzeknes novada pagastu pārvaldes. 
     2015.gadā Ozolaines pagastā 
Bekšu ciemā pie daudzdzīvokļu 
mājām, ir ieviesta atkritumu 
šķirošana, kur ierīkots slēgta tipa 
atkritumu šķirošanas punkts ar 3 
konteineriem: stikls, papīrs/kartons 
un plastmasa. Sašķirotos atkritumus 
SIA "ALAAS" pieņem un izved bez 
maksas. Līdz ar to, šķirojot 
atkritumus ir iespēja samazināt 
ikviena pagasta iedzīvotāja ģimenes 
budžeta tēriņus. 
     Piepildītus marķētos atkritumu 
maisus no 2017.gada novembra 
beigām varēs atstāt arī Pleikšņos, 
Robežu ielā 14 (aiz daudz dzīvokļu 

mājas) jaunuzceltajā atkritumu 
šķirošanas punktā, īpaši šim 
nolūkam uzstādītajā konteinerā. 
Jaunuzceltajā šķirošanas punktā tiks 
uzstādīta mobilā videonovērošanas 
kamera, līdzīgi, kā tas notiek Bekšu 
ciemā, lai kontrolētu gan pareizo 
šķirošanas procesu, gan arī lai 
netiktu atstāti nesankcionētie 
atkritumi. 
     Informācija par atkritumu 
apsaimniekošanu (t. sk. šķirošanu) 
pieejama arī SIA „ALAAS” mājas 
lapā: www.alaas.lv (SIA „ALAAS” 
izpilddirektors Jurijs Petkevičs – tel. 
29132365). 
     Ja, ir kādi jautājumi vai 
neskaidrības par atkritumu 
apsaimniekošanu Ozolaines pagasta 
teritorijā, lūdzam zvanīt vai rakstīt 
pārvaldes vadītājam Edgaram 
Blinovam, tel. 64640171, e-pasts: 
edgars.blinovs@ozolaine.lv vai arī 
Rēzeknes novada pašvaldības 
vecākajai vides aizsardzības 
speciālistei Terēzijai Krustei, tel. 
64607195, e-pasts: 
terezija.kruste@rezeknesnovads.lv 

Par ūdensapgādes un 
kanalizācijas 
pakalpojumiem Bekšos un 
Ritiņos! 
 
   2017.gada 19.oktobrī Rēzeknes 
novada domes sēdē (Sēdes protokols 
Nr.25, 16.§ “Par ūdensapgādes un 
kanalizācijas tarifu apstiprināšanu 
Ozolaines pagastā”) apstiprināta 
maksa par ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumiem 
Rēzeknes novada Ozolaines pagasta 
Bekšu un Ritiņu ciemā: 
  -Ūdenspiegāde 1.60 EUR/m3. 
  -Kanalizācija 1.12 EUR/m3 . 
     Jaunie tarifi stāsies spēkā ar 
2017.gada 1.decembri. 

Aicinām uz lekcijām un 
praktiskajām nodarbībām 
par veselības 
jautājumiem! 
 
     ESF projekta “Dzīvo veselīgi 
Rēzeknes novadā!” ietvaros aicinām 
pagasta iedzīvotājus 01.11.2017 
plkst.13.00 uz Lekciju/
praktisko nodarbību „Vesleīgs, 
ekonomisks, uzturs ikdienā”, kuru 
vadīs Ligita Jokste.  Pasākums ļaus 
apgūt iemaņas pareiza un veselīga 
uztura lietošanā, zemu ienākumu 
gadījumā, lai izvairītos no veselības 
problēmām. 
Būs prezentācija un tad noteikti 
padarbosimies praktiski, 
pagatavosim ko "lētu" un garšīgu. 
Būs diskutsija arī par dažādām 
receptēm, par veselīgu uzturu un kā 
vajadzētu izvēlēties pārtiku, lai 
nekaitētu savai veselībai, bet 
23.11.2017 plkst.14.00 aicinām 

uz praktisko 
nodarbību „Kā 
pareizi sastādīt 
ēdienkarti, lai 
nerastos liekā 
svara problēmas”.   
Ikviens interesents 
tiek aicinānts 
apmeklēt vēl 
nebijušo BOULES 
spēli (petanque), 
no plkst.17.00 
sekojošos 2017.gada datumos: 
3.novembris, 17.novembris, 
11.decembris; 
un 18.decembris!  
Uz AEROBIKAS NODARBĪBĀM 
aicinām ikvienu, kurš vēlās uzturēt 
sevi labā formā no plkst.17.00-19.00 
sekojošos 2017.gada datumos: 
2.novembris, 8.novembris, 
7.decembris un 14.decembris!  
     Visi pasākumi notiks Ozolaines 
Tautas namā un ieeja uz tiem ir 
bezmaksas!   

http://rezeknesnovads.lv/rezeknes-novada-skirosim-atkritumus/www.alaas.lv
https://www.instagram.com/explore/tags/petanque/
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Aizritēja svecīšu vakars 
Ozolaines pagasta 
kapsētās 
                                                         
Es šodien baltu sveci iededzinu 
Par mīļajiem, kas nav ar mums.                                                         
Par mātēm, tēviem, māsām, brāļiem,                                                           
Par visiem tiem, kas mūža mierā 
dus. 
     Ar šādām  dzejas rindām 
folkloras kopas „Zeiļa” dalībnieces 
28.oktobrī iesāka svecīšu vakaru 
pagasta kapsētās. 
    Caur gadskārtām nemanot ir atkal 
pienācis klusais Veļu laiks. Tas ir arī 
klusākais gada laiks, kad zeme un 
cilvēki, kuri to kopuši steidzas 
nedaudz atpūsties. Nakts stundās un 
agri no rīta pār laukiem, pļavām, 
dārziem un pagalmiem veļas baltas 
miglas vāli. Mūsu senči ticēja, ka  tās 
ir mūsu  mūžībā aizgājušo tuvinieku 
dvēseles, kuras ir nākušas mūs 
apraudzīt. Arī mums, kuri dzīvo 
augstu tehnoloģiju un atklājumu 
laikmetā, gribētos tam  ticēt. 
Gribētos ticēt, ka ir kāda neredzama 
saikne, kura mūs vieno ar mūsu 
aizgājējiem. 
     Un  šajā laikā  ir kāda ļoti svarīga 
lieta, kura jāizdara katram no mums, 
katram, kurš ir aizvadījis mūžībā 
kādu tuvu cilvēku. 
     Svecīšu vakars, tā ir diena gadā, 
kad katram gribas aiziet līdz 
kapsētai. Aiziet pie tuviniekiem, 
draugiem, mīļajiem. Tas ir vakars, 
kad aizdedzam svecīti pie katras 
kapu kopiņas, kā piemiņas un 
mīlestības apliecinājumu, kā 
neredzamu saikni starp dzīvo un 
mirušo dvēseļu pasauli. Tā ir zīme, 

ka ar gaišām domām joprojām 
atceramies, esam kopā un godinām 
savus mīļos. 
     Svece sadegot dod gaismu un 
siltumu, taču kļūst arvien īsāka, līdz 
izdeg un nodziest. Ar svecīšu 
liesmām mēģinām ienest siltumu un 
gaišumu kapsētās kā zīmi, ka ticam 
tam, ka tur nav galējais noslēgums, 
bet drīzāk esam cerību pilni atkal 
satikties un redzēties ar aizgājējiem 
debesu valstībā. 
     Šajā klusajā, mazliet vēsajā vēlā 
rudens  dienā  mūsu pagasta 
nelielajās kapsētiņās dega sveces  ar 
spožu, mierīgu liesmiņu. Līdz vēlam 

vakaram kapu kalniņi vizuļoja  
gaismas ielokā.  Lai  mūžīgs miers 
visiem mirušajiem, bet mums lai 
visās  turpmākajās dienās ir siltums  
dvēselē, lai veicas visi uzsāktie darbi, 
lai droši ejam tālāk savās ikdienas 
gaitās, neaizmirstot pateikties 
Dievam par katru nodzīvoto mūža 
dienu. 
     Sirsnīgs paldies visiem, kuri 
atnāca uz savu piederīgo kapiem, lai 
kopā ar mums godinātu mūsu 
aizgājēju piemiņu. 

 
Ināra Blinova  

Folkloras kopas „Zeiļa ” vadītāja 

     Мы благодарим всех 
благотворителей,  кто принял 
участие в пожертвовании средств 
на содержание Кампишского 
старообрядческого храма: З. 
Невску, Т.Макуре, А.Смирнова, 
Е.Смирнову, А.Лагона, А. 
Шляхтович, А.Байкову, 
И.Андреева,  депутатов  партии 
„Saskaņa” Э.Пизане, А.Бухарина и 
З.Лукашевича,  а так же 
прихожан, рабочих Озолайнской 
волости и лично Ю.Рунча. С их 
помощью  нам удалось приобрести 
и установить отопительный котёл 
в храме. 
      У этих людей огромное, 
доброе сердце и открытая душа, 
полная отзивчивости и 
сострадания. 
      От лица священнослужителей, 
и от себя лично, огромная 
благодарность и низкий поклон  за 
каждое пожертвование людям 
которые не остались 
равнодушным. Здоровья Вам и 
всех благ. 

     Собранные средства на 
30.09.2017.: 
- Пожертвование 399.00 евро 

(перечислено на счёт). 
- Средства полученные от 

служб в храме – 472.00 
евро (тарелочный сбор, 
свещи, пожертвование). 

- Пожертвование от 
партии ,,Сасканя,, - 400.00 
евро. 

Всего: 1271.00 евро. 
Почти все эти средства были 
направлены на приобретение 
и установку отопительного 
котла в храме. Использовано: 
1115.00 евро. 
Остаток: 156.00 евро. 
     Теперь необходимо 
оборудовать освещение в 
храме. 

 
С уважением,  
А.Тараканова 

Председатель Совета 
Кампишского старообрядческого 

храма 

Спасём  
Кампишский храм от 
разрушения! 
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Meistarklase “Iepazīsti 
teātri” 
 
     16. oktobrī Liepu pamatskolas 6.-
8. klašu skolēni brauca uz Rēzeknes 
teātri “Joriks” uz pasākumu 
Meistarklase “Iepazīsti teātri”. 
     Teātrī mums parādīja fragmentu 
no izrādes “Nārnijas Hronika”. Mēs, 
skatītāji, arī piedalījāmies izrādē. Tā 
notika neparastā gaisotnē: mēs 
sēdējām nevis zālē, bet gan citā 
telpā, kur uz grīdas bija salikti spil-
veni, uz kuriem mēs sēdējām.  
      Pēc izrādes mums parādīja 
teātra telpas un izstāstīja, kā teātris 
strādā tajās dienās, kad izrādes 
nenotiek. Ļoti interesanti bija uzzināt 
par profesijām, kuras ir saistītas ar 
teātra mākslu un izglītības iespējām. Paldies par izglītojošo ekskursiju!  8. klases skolniece Laura Greiškāne 

Labo vārdu nedēļa! 
     No 16. līdz 22.oktobrim visā 
Latvijā tika rīkota akcija “Labo darbu 
nedēļa”, savukārt pirmo reizi Liepu 
pamatskolā šī nedēļa tika pavadīta 
kā “Labo vārdu nedēļa”. Tās mērķis 
bija veicināt laipnu vārdu 
izmantošanu skolēnu vidū. 
   Šīs nedēļas ietvaros katra klase 
izveidoja noformējumu kādam 
vārdam, piemēram, “Labdien!”, 
“Piedodiet!”, “Labu apetīti!”, 

uzrakstot to trijās valodās: latviešu, 
krievu, angļu un atrada tam 
atbilstošo vietu skolā. 
     Turklāt skolā visu nedēļu stāvēja 
Labo vārdu koks. Katrs, kurš vēlējās 
sniegt jaukus vārdus savam 
klasesbiedram, draugam, skolotājam 
vai kādam citam,  varēja uzrakstīt uz 
lapiņas un pielīmēt to uz šī koka. 
    Mīļš paldies skolēniem un 
pedagogiem par aktīvu līdzdalību! 

Skolotāja Olga Rapša 

Par ēdināšanas izmaksām 
skolā! 
 
Maltas vidusskolas struktūrvienībā 
Liepu pamatskola ir sekojošas 
skolēnu  ēdināšanas izmaksas: 
1. - 4. klases: 
 brokastis+pusdienas+launags 1,42 
Eur (tiek apmaksātas no valsts 
budžeta līdzekļiem); 
 
5.-9.klases: pusdienas 0,60 centi 
(tiek apmaksāti no Rēzeknes novada 
pašvaldības budžeta līdzekļiem).  
 

Ēdināšana skolas 
internātā: 
 
Brokastis 0,40 centi; 
Launags 0,30 centi; 
Vakariņas 0,40 centi. 
1.-4. klašu skolēnu 
ēdināšana internātā tiek 
segta uz to 1.-4. klašu 
skolēnu rēķina, kuri nav 
apmeklējuši skolu 
noteiktajā laika periodā. 
 
Piens un augļi skolai tiek 
piegādāti 3 reizes nedēļā. 

     2017.gada 17.oktobrī Ozolaines 
tautas namā tika rīkota puzuru 
veidošanas meistarklase un kuru bija 
ieradušies senioru interešu pulciņa 
„Uguntiņa” dalībnieces. Meistarklasi 
vadīja folkloras kopas „Vīteri” 
vadītāja Sandra Stare. 
     Puzuri ir sakārtota, harmoniska 
Visuma simbols, kas enerģētiski 
labvēlīgi ietekmē vidi un cilvēku, ar 
formu un zeltaino krāsu izsaka 
atdzimstošās gaismas ideju. Šādi 
palīdzam saulei tikt atpakaļ debesu 
kalnā.  
     Puzuri transformē negatīvās 
emocijas, sakārto domas, veido 
aizsarglauku, simbolizē saikni ar 
Dievu. Tie rāda, ka ikkatra mazā 
pasaulīte veido lielo, jo arī mēs 

cilvēki, visa radība esam piesieti 
tādā kā enerģētiskā un dvēseliskā 
sudraba pavedienā, kas tiecas 
atpakaļ uz sākotni, uz debesīm.  
     Puzuri palīdzēja pārdzīvot tumšo 
gadalaiku, bet citu gadu taisīja no 
jauna, veco sadedzinot, lai sadegtu 
uzkrātā negatīvā enerģija.  
     Niedru un salmu puzuri nav 
domāti izvietošanai ārpus telpām, 
bet mūsdienīgākas metāla salmiņu 
konstrukcijas ir izturīgākas un tiek 
izmantotas kā puķupodu vai pat 
gaismas objektu turētāji gan 
iekštelpās, gan ārā. Izvietojot 
puzuru neaizmirstiet par 
ugunsdrošību! Nenovietojiet puzurus 
virs svecēm, pārāk tuvu kamīnam 
vai pie virtuves plīts.  

Puzuru veidošanas darbnīca! 
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Pirmsskolas izglītības 
iestādes „Jāņtārpiņš” 
aktualitātes! 
 

 
*** 

     Priecājoties par  zeltaino rudeni 
un salnu aizkavēšanos, mūsu 
Pirmsskolas izglītības iestādes 
„Jāņtārpiņš” bērni kopā ar 
skolotājām 18.oktobrī nolēma 
uzdāvināt  dāvanu Latvijas 99 
dzimšanas dienā izveidojot Latvijas 
valsts kontūru no dažādiem rudens 
ziediem! Prieks pašiem un cerams 
arī ciemata iedzīvotājiem. 
 

*** 
     20.oktobrī svinējām rudens 
svētkus.  Priecājāmies par rudens 
ražu, skaistajām lapām un pēdējiem 
ziediem. Bērni deklamēja dzejoļus 
par rudeni un dziedāja dziesmiņas. 
Cienājās ar bišu sagādāto garšīgo 
medutiņu. 

*** 
     25.oktobrī mūsu bērnudārzā 
notika brīnumu šovs „Brīnumi 
notiek! „Burvju mākslinieks rādīja 
bērniem dažādus neizskaidrojamus 
brīnumus,  ļāva bērniem piedalīties 
tajos un pašiem pataustīt 
priekšmetus, lai pārliecinātos par 
brīnumu patiesumu. Uz šo 
pasākumu bijām uzaicinājuši ari 
bērnus no Lūznavas bērnudārza  
„Pasaciņas”, jo priecāties kopā 
vienmēr ir jautrāk. 
 

*** 
     3.novembrī mūsu vecāko grupu 
bērni brauks skatīties teātra izrādi 
"Jorikā". Izrādes nosaukums 
"Nāriņa". Šī izrāde ir Ozolaines 
pagasta pārvaldes dāvinājums 
vismazākajiem, mūsu Latvijas 99 
dzimšanas dienas priekšvakarā. 
 

*** 
     Kā jau katru gadu bērnudārzā 
novembra mēnesis aizritēs  
patriotisma noskaņās. Bērni jau 
tagad gatavojas Latvijas dzimšanas 
dienai. Kopā ar skolotājām rotāsim 
telpas, mācīsimies dejas un rotaļas. 
Un protams centīsimies izprast, kas 
ir Dzimtene, kas ir Latvija, kāpēc 
svinam valsts dibināšanas 
gadskārtas, kāpēc mūsu krūtis šajās 
dienās rotā karoga lentas nozīmītes? 
 

*** 
     Atgādinām, par PII „Jāņtārpiņš” 
ēdināšanas izdevumiem: 

 bērni līdz 3 gadu vecumam- 
trīsreizēja ēdināšana 0.90 EUR, 
vakariņas - 0.30 EUR. 

 vecākiem bērniem - trīsreizējā 
ēdināšana 1.02 EUR, vakariņas - 
0.36EUR. 

     
 

 

PII „Jāņtārpiņš„ vadītāja 
Valentīna Mališeva 

Tālr.64640441 
valentina.maliseva@saskarsme.lv 
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Rēzeknes novada 
Ozolaines pagasta 
folkloras kopai “Zeiļa” top 
jauni tērpi 
 
     Ar Eiropas Savienības Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) Latvijas lauku attīstības pro-
grammas 2014.-2020. gadam at-
balstu un biedrības “Lobs lobam”  
iniciatīvu Ozolaines pagastā šobrīd 
tiek realizēts projekts “Tautas tērpu 
iegāde Rēzeknes novada Ozolaines 
pagasta folkloras kopai “Zeiļa””, pro-
jekta līguma Nr. 17-01-AL15-
A019.2202-000027. 
     Projekta īstenošanas laikā tiks 
iegādāti 14 sieviešu krekli, 14 
brunči, 1 meiteņu brunči, 14 saktas, 
8 sieviešu vestes, 4 vainagi, 3 plecu 
lakatati, 2 villaines, 4 pārpieri, 4 aus-
tie galvas lakati, 3 priekšauti, 3 
vīriešu bikses, 3 vīriešu krekli, 2 
vīriešu vestes, 1 vīriešu mētelis, 3 
zābaku pāri un 1 salmu cepure. 
Sieviešu kreklu apkakles rotās katrai 
valkātājai īpaši veltīts izšuvums. 
Šobrīd rit tērpu izgatavošanas 
process: tiek šūti krekli, vestes, 
bikses, austs audums brunčiem. 
Folkloras kopa “Zeiļa” aktīvi piedalās 
pasākumos gan Ozolaines pagasta, 

gan Rēzeknes novada ietvaros. 
Notiek aktīva gatavošanās gadskārtu 
svinību pasākumiem Ozolaines pa-
gasta tautas namā un festivālam 
“Baltica 2018”. Jaunu tērpu iegāde 
uzlabos folkloras kopas vizuālo 
izskatu, ļaus kvalitatīvi piedalīties 
pasākumos gan Ozolaines pagastā, 
gan Rēzeknes novadā, kā arī 
starptautiskajā folkloras festivālā 

“Baltica 2018”.  
     Projekta kopējā summa 
ir 4034,80 EUR, no kuriem ELFLA 
finansējums - 3631,32 EUR (90%), 
biedrības “Lobs lobam” 
līdzfinansējums - EUR 403,48 EUR 
(10%). 

Ilga Smane, 
projekta koordinatore 

FOTO: Andris Zelčs 

„Kas kaitēja maņ dzīdot” 

     21.oktobrī Bērzgales folkloras 
kopa atzīmēja savas darbības 60. 
gadadienu.Uz  šo folkloras kopu 
sadziedāšanās pasākumu tika ielūgta 
arī folkloras kopa „Zeiļa”. 
     Bērzgales folkloras  kopas 
pirmsākumi meklējami jau 1957. 
gadā. Ilggadējā folkloras kopas 
vadītāja (kopš 2004. gada )Anna 
Adijāne savā sirsnīgajā uzrunā 
atcerējās padarītos  darbus, 
izdziedātās dziesmas, atcerējās kopā 
izbraukātos festivālus, skates, 
ārzemju braucienus. Tikai ar tik lielu 
mīlestību pret tautasdziesmu un 

savu tautu kopa ir spējusi pastāvēt 
un tik daudzus gadus aktīvi 
darboties.  
     Sveicēju bija daudz gan no mūsu 
novada folkloras kopu vidus, kā arī 
no Zvirgzdenes un Mežvidiem.  

„Kuru dziesmu nodziedāju, 
To satinu kamolā. 

Dod, Dieviņ, vieglu mūžu 
Pa vienai ritināt.” 

     Lai Bērzgales  folkloras kopai 
ilgs, radošs un skanīgs dziedošais 
mūžs!   

Ināra Blinova 
Folkloras kopas „Zeiļa” vadītāja 

Adventes vainagu radošā 
darbnīca 
 
     Ozolaines Tautas namā  
21.novembrī no plkst. 12:00-18:00 
notiks adventes vainagu radošā 
darbnīca. Aicinām pagasta 
iedzīvotājus sagatavoties adventes  
laikam un pašiem uztaisīt 
vainadziņus. Skujas un dažādi 
dekoratīvie materiāli vainagiem tiks 
nodrošināti, taču, ja Jums mājās ir 

sausie ziedi, siens, dažādi citi dabas 
materiāli, dekoratīvie elementi: 
lentītes, pērlītes …, kuri noderēs 
vainaga rotāšanai, paķeram tos līdzi!  
Sveces Adventes vainagam jāņem 
līdzi savas! 
     Aicinām būt aktīviem un 
radošiem. 

Santa Ostaša 
Ozolaines Tautas nama vadītāja 

Mob.:25127340. 
santa.ostasa@ozolaine.lv 
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Apstiprināts VKKF 
3.projektu konkursā 
pieteiktais projekts 
“FOLKLORAS SKOLA 2” 
 
     Šī gada oktobrī apstiprināts VKKF 
finansējums projektam “Folkloras 
skola 2” 700,00 eur pamērā. Šis 
projekts ir  turpinājums projektam 
“Folkloras skola”, kurš tika uzsākts šī 
gada 20.aprīlī, pašlaik tiek realizēts 
un noslēgsies 20.decemrī.  
     Projekta aktivitāšu mērķis - 
lekciju, praktisko nodarbību un 
radošo darbnīcu veidā apgūt 
teorētisku un praktisku zināšanu 
kopumu par seno latviešu un 
latgaliešu tradīcijām, veicināt 
savstarpējo sapratni un sadarbību 
dažādu tautību un paaudžu starpā. 
Ozolaines pagastā ir 38% latgaliešu/
latviešu tautības un 62% 
mazākumtautību iedzīvotāji, projekts 
sekmēs šo iedzīvotāju iekļaušanos 
sabiedrībā un veicinās 
lokālpatriotismu un piederības sajūtu 
Latvijai.  

     Projekta ietvaros paredzētas 
lekcijas, praktiskās meistarklases, 
radošās darbnīcas un vakarēšana, 
kurās piedalīsies Ozolaines pagasta 
dažādu tautību un paaudžu 
iedzīvotāji - folkloras kopas “Zeiļa” 
dalībnieki ar ģimenēm, jauniešu 
klubs “OzO”, aktīvākās pagasta 
ģimenes ar bērniem, Liepu 
pamatskolas  folkloras kopas 
“Liepiņa” dalībnieki, kā arī citi 
interesenti ne vien no Ozolaines 
pagasta, bet arī Rēzeknes novada. 
(Projekta tiešā mērķauditorija: 60 - 
80 pagasta iedzīvotāji, netiešā 
mērķauditorija: 1000 Ozolaines 
pagasta un Rēzeknes novada 
iedzīvotāji).  
     Projekta aktivitāšu lektori, 
meistari un prakstisko ndarbību 
vadītāji būs tādi speciālisti kā Līga 
Reitere, Ieva Pīgozne, Andris 
Kačkāns, Angelika Juško-Štekele, 
Rihards Cibuļs, Nandita Kirejeva. Šis 
projekts veicinās Latgales 
kultūrvides, vērtību un tradīciju 
saglabāšanu un attīstību, 
popularizēs latgaliešu valodu un 

tradīcijas, sekmēs tradīcijās balstītu 
veselīgu dzīvesveidu un veicināts 
savstarpējo sapratni, sadarbību un 
vienotību dažādu kultūru un 
paaudžu starpā. 
     Projekta realizācija tiks uzsākta 
2018. gada 20.janvārī un noslēgsies 
30.jūnijā. Aicinām visus interesentus 
sekot projekta norisei Ozolaines 
pagasta mājaslapā www.ozolaine.lv 
vai informatīvajā izdevumā 
OZLAINE.LV un piedalīties projekta 
aktivitātēs!  

Leila Rasima 
Projektu vadītāja 

leila.rasima@gmail.com 
26328442 

OzO jauniešu plānotās 
aktivitātes novembrī: 
 
-03.11.   Helovīna vakars 
“HallOzOween 2017”. 
-10.11.  Neformāls “Patriotu 
vakars” / Pidžammu ballīte 4. 
-15.11. Kino pēcpusdiena. 
-18.11.  Latvijas Republikas 
proklamēšanas 99. gadadienas 
koncerts Ozolaines TN. 
21.11.   “Mācies ar mākslinieku” 
jeb WALL-ART sienas gleznojuma 
darbnīca. 
23.11. Veselības vakars. 
   Aicinām jauniešu apmeklēt 
OzO telpu un tur rīkotus 
Pasākumus! 

Leila Rasima 
Jaunatnes lietu speciāliste 

leila.rasima@gmail.com 
26328442 

http://www.ozolaine.lv
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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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     Lietainajā svētdienā 8.oktobrī 
Rēzeknes novada fotoplenēra 
dalībnieki bija cēlušies jau no agra 
rīta, lai vēl noķertu pēdējos kadrus. 
Vairāk kā 60 fotogrāfu no visas 
Latvijas divarpus dienas dzīvoja līdzi 
Ozolaines, Mākoņkalna, Feimaņu, 
Lūznavas, Maltas, Sakstagala, 
Kantinieku  pagasta ļaužu dzīvei. 
    Šis jau bija otrais fotoplenērs, ko 
rīkoja Rēzeknes novada pašvaldība 
sadarbībā ar Latgales fotogrāfu 
biedrību (vadītājs Igors Pličs). 
Pirmās “Foto dienas” Rēzeknes 
novadā tika rīkotas 2015. gada 
pavasarī par godu izcilajam foto 
meistaram Jānim Gleizdam viņa 
dzimtajā pusē – Ilzeskalna un 
Nautrēnu pagastā, kā arī Lendžu un 
Bērzgales pagastā. 
     Foto dienas aizsākās 6. oktobra 
pēcpusdienā, kad Ozolaines pagasta 
Liepu pamatskolā notika pasākuma 
atklāšana, fotografējamo pagastu 
sadale un iepazīšanās ar gidiem – 
vietējiem iedzīvotājiem, kuri 
turpmākajās dienās fotogrāfiem 
parādīs interesantākās vietas, ēkas, 
latgaliskās tradīcijas, dabas 
bagātības un cilvēkus. Plenēra 
dalībnieki varēja noklausīties 
dažādas lekcijas, prezentācijas, 
piedalīties diskusijās par 
daudzpusīgo foto mākslu. 
     Piedzīvojumi Fotodienās bija 
visdažādākie, bet noskaņa un 
iespaidi kopumā pozitīvi. Bija vietas, 
kuras fotogrāfiem izrādījās grūti 
pieejamas, vai arī slēgtas, tāpēc 
citos plenēros aicina rūpīgāk izvērtēt 

pagastu izvēlētos objektus. 
     Fotogrāfes Dace un Inese 
priecājās par Ozolaines pagastā, kā 
arī Maltā redzēto, savukārt 
Kurzemes komanda – Agris, Raitis 
un Līga – bija sajūsmā par Feimaņu 
pagastu un tā vēstures pārzinātāju 
Silviju Assari. 
     “Pušas pagastā satikām 
fantastiskus ļaudis. Bija tā, ka 
sākumā atteicās fotografēties, teica, 
lai atnākot pēc 20 minūtēm, 
atnācām, vīrs bija uzvilcis uzvalku, 
sieva aplikusi ap pleciem krāšņu 
šalli, galds bija uzklāts. 
Fotografējām arī deviņdesmitgadīgu 
vīru, kurš sākumā bija noslēgts, sevī 
ierāvies, bet tad arvien vairāk 
atplauka, atdzīvojās”,  – par 
pieredzēto stāsta fotogrāfe Daina. 
    Fotovēsturnieks Pēteris Korsaks 
teica lielu paldies Rēzeknes novada 
domes priekšsēdētājam Monvīdam 
Švarcam un kultūras nodaļas 
vadītājai Inārai Pleikšnei par 

uzņēmību, jau otro reizi rīkojot šādu 
fotonozarei svarīgu pasākumu 
Latgalē. “Ja kāds vēl saka, ka 
Latgalē slikti, lai atbrauc uz 
Rēzeknes novadu – tik daudz skaistu 
vietu, tik daudz labi sakoptu māju!” 
Fotodienas “Rudens mozaīka” 
Rēzeknes novadā noslēgušās, tagad 
gaidīsim visfantastiskākās 
fotogrāfijas, lai Valsts svētkos 
atklātu fotoizstādes gan pagastos, 
gan arī Rēzeknes novada 
pašvaldības ēkas foajē. Pateicībā par 
uzņemšanu fotogrāfi dāvinās 
Rēzeknes novadam fotogrāfiju failus, 
kuri uzņemti “Foto dienu” laikā. 
Pašvaldībai būs tiesības šīs 
fotogrāfijas izmantot nekomerciālos 
izdevumos, mājaslapā un 
reklāmmateriālos, norādot autoru. 

 
Anna Rancāne, 

Rēzeknes novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību  

speciālistes p.i.  

Noslēdzies fotoplenērs “Rudens mozaīka” 

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

