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06.09.2018 plkst.14.30 
Ozolaines pagasta 
pārvalde aicina sādžu 
vecākus uz Iedzīvotāju 
konsultatīvās padomes 
sēdi. Sēde notiks 
Ozolaines pagasta 
pārvaldes telpās. 

Saskaņā ar Ministru 
kabineta noteikumiem 
Nr. 763 “Noteikumi par 
2018./2019. mācību 
gada un mācību 
semestru sākuma un 
beigu laiku”, kuri nosaka 
2018./2019. mācību 
gada un mācību 
semestru sākuma un 
beigu laiku tām 
vispārējās izglītības 
iestādēm, kuras īsteno 
vispārējās 
pamatizglītības 
programmas un 
vispārējās vidējās 
izglītības programmas, 
tad Maltas vidusskolas 
struktūrvienības Liepu 
pamatskolas Zinību 
diena notiks 2018. gada 
3. septembrī. 

Iedzīvotāji no Ozolaines pagasta 
piedalījās "Sievu nešanas sacensībās"  

20.08.2018. plkst.9.00 
Ozolaines Tautas namā 
Bekšu ciemā un 
plkst.10.00 Ozolaines 
pagasta pārvaldē 
Balbišos 205.telpā 
notiks bezdarbnieku 
reģistrēšana. 

     2018.gada 21.jūlijā Ančupānu 
kartodromā notika tradicionālā Rēzeknes 
novada diena! Arī Ozolaines pagasts 
piedalījās!!! Šoreiz apmeklētājus priecējām 
ar visu, kas saistīts par un ap MEDU, jo 
mūsu pagastā ir ne vien daudz bišu, bet arī 
daudz bitenieku, kuriem par godu arī radās 

šis temats! Savukārt pirmajās "Sievu 
nešanas sacensībās" Rēzeknes novadā, 
Ozolaines pagastu pārstāvēja 2 burvīgi pāri- 
Viktorija Mališeva & Kristaps Kiziks un 
Solvita & Valdis Juknas! Prieks un lepnums 
par savējiem, kuri izcīnīja otro un trešo 
vietu! 
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Sestdien, 

11.08.2018.  

aicinām uz 

Ozolaines  

pagasta  

svētkiem! 

     Sestdien, 2018.gada 11.augustā 
Ozolaines pagasts aicina pulcēties Bekšu 
ciemā pie Tautas nama tradicionālajos 
Ozolaines pagasta svētkos, kas šogad ir 
veltīti gan medus tēmai, gan arī tam- ka 
līdz Latvijai 100-gadei būs palikušas tieši 
100 dienas.  
     Svētki sāksies plkst.15.00 ar 
Augstpapēžu kurpju skrējienu. 
Turpinājumā īpašo viesu- Latvijas ielu 
vingrotāju asociācijas- 
paraugdemonstrējumi. Paralēli šīm 
aktivitātēm Ozolaines un citu pagastu 
iedzīvotāji tiek aicināti pieteikt komandas 
sporta spēlēm dažādās disciplīnās, kā arī 
volejbola turnīram "Bekšu bumba".  
     Tāpat šogad, Ozolaines pagasta svētku 
ietvaros, pie mums viesosies Rēzeknes 
novada mājražotāju un amatnieku tirdziņš 
"Lobs Lobam", kur laikā no plkst.15.00-
19.00 būs iespējams iegādāties dažādus 
vietējo ražotāju gastronomiskos un 
amatniecības izstrādājumus.  

Teksta turpinājums  7.lpp. 

Rēzeknes novada 
pašvaldības Sociālā 
dienesta sociālā 
darbiniece Jekaterina 
Bondarenko no 
2018.gada 16.jūlija līdz  
10.augustam ir 
atvaļinājumā. 
Iedzīvotāju pieņems 
Rēzeknes novada 
pašvaldības Sociālā 
dienesta sociālā 
darbiniece Ināra 
Kuzmina. Mob.25561503 
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ATGĀDINĀJUMS ZEMES 
NOMNIEKIEM! 
 
     Rēzeknes novada pašvaldības 
Ozolaines pagasta pārvalde atgādina, 
ka daudziem zemes nomniekiem 
nomas līguma darbības termiņš 
beidzās 2018.gadā. Gadījumā, ja Jūs 
vēlaties pagarināt zemes nomas 
līgumu, lūdzam griezties Ozolaines 

pagasta pārvaldē ar iesniegumu par 
zemes nomas līguma pagarināšanu, 
līdzi ņemot personas apliecinošu 
dokumentu un zemes nomas līgumu. 
Pretējā gadījumā Jūsu nomā esošā 
zeme var tikt iznomāta citai personai. 
Neskaidrību gadījumā zvanīt zemes 
lietu speciālistei, otrdienās un 
ceturtdienās Janai Jakuškinai pa 
t.64640424, vai rakstīt e-pastā:  
jana.jakuskina@rezeknesnovads.lv 

Noteikta vēlēšanu iecirkņu 
komisiju locekļu kandidātu 
pieteikšana 13. Saeimas 
vēlēšanām 2018. gada 6. 
oktobrī. 
 
     Atbilstoši Rēzeknes novada vēlēšanu 
komisijas priekšsēdētājas 24.07.2018. 
lēmumam Nr.1 „Par vēlēšanu iecirkņu 
komisiju locekļu kandidātu pieteikšanas 
termiņa noteikšanu”, no 2018.gada 
25.jūlija līdz 21.augustam noteikta 
Ozolaines pagasta vēlēšanu iecirkņa  
Nr.747 (bijusī Ozolaines pagasta 
pārvalde), jeb Ozolaines Tautas nams, 
„Bekši 7”, Bekši, Ozolaines pagasts, 
Rēzeknes novads komisiju locekļu 
kandidātu pieteikšana 13.Saeimas 
vēlēšanām 2018.gada 6.oktobrī. 
     Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu 
kandidātu pieteikšanā jāievēro 
Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu 
komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisiju 
likuma 6.panta un Centrālās vēlēšanu 
komisijas instrukcijas „Vēlēšanu iecirkņu 
komisiju izveidošana republikas pilsētās, 
novados un pagastos”, kas apstiprināta 
ar Centrālās vēlēšanu komisijas 
2013.gada 25.janvāra lēmumu Nr.4, 
6.punkta prasības. 
     Par iecirkņa komisijas locekli var 
pieteikt ikvienu vēlētāju: 

 kurš prot latviešu valodu; 

 kuram ir vismaz vispārējā vidējā 
izglītība;  

 kurš vēlēšanās nav pieteikts par 
deputāta kandidātu vai nav 
pilnvarotā persona kandidātu 
saraksta iesniegšanai; 

 kurš nav Eiropas Parlamenta, 
Saeimas, attiecīgās republikas 
pilsētas domes vai novada domes 
deputāts;  

 kurš nav citas vēlēšanu komisijas 
loceklis vai citas iecirkņa komisijas 
loceklis. 

     Tiesības izvirzīt un pieteikt savus 
pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:  

 reģistrētajām politiskajām partijām 
vai reģistrētu politisko partiju 
apvienībām; 

 ne mazāk kā desmit vēlētājiem 
(turpmāk – vēlētāju grupa);  

 attiecīgās vēlēšanu komisijas 
loceklim. 

     Katra politiskā partija vai politisko 
partiju apvienība, vēlētāju grupa vai 
attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis 
katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt 
ne vairāk kā septiņus kandidātus.  
     Ja kandidātu izvirza politiskā partija 
vai politisko partiju apvienība, 
pieteikumā norāda politiskās partijas vai 
politisko partiju apvienības nosaukumu, 
kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un 
tālruni. Bez tam pieteikumam pievieno 

politiskās partijas vai politisko partiju 
apvienības izrakstu no tās centrālās 
pastāvīgi funkcionējošās vadības 
institūcijas lēmuma. 
     Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, 
pieteikums jāparaksta katram 
vēlētājam, norādot savu vārdu, 
uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas 
adresi. 
     Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa 
kandidāta pieteikuma veidlapa pieejama 
Rēzeknes novada pašvaldības 
mājaslapā: www.rezeknesnovads.lv 
sadaļā „13.Saeimas vēlēšanas”. 
Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa 
kandidāta pieteikums jāiesniedz 
Rēzeknes novada vēlēšanu komisijai 
pēc adreses: Atbrīvošanas aleja 95A, 
Rēzekne, 19. vai 36.kabinetā. 

http://www.rezeknesnovads.lv/
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Sabiedriskā apspriešana par 
koka nozāģēšanu Ozolaines 
pagastā Bekšu ciemā 
 
     RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDE plāno 
veikt 1 (viena) koka (sudrabvītola, 
diametrs – 80 cm) nozāģēšanu, kas 
atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldības 
īpašumā esošās zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 7876 006 0247, 
Bekšos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes 
novadā (pie Bekšu dīķa).  
Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un 
pieteikumus Rēzeknes novada Ozolaines 
pagasta pārvaldē (“Lazdas”, Balbiši, 
Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads) 
pie lietvedes, sākot no šī gada 30.jūlija 
līdz šī gada 10.augustam. 
Sabiedriskā apspriešana tiek veikta 
saskaņā ar Rēzeknes novada 
pašvaldības 2012.gada 15.novembra 
saistošiem noteikumiem Nr.91 „Par koku 
ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”. 

Par braucieniem uz  Aglonas 
svētkiem! 
 
     Aicinām pagasta iedzīvotājus līdz 
13.08.2018. pieteikties braucienam uz 
Aglonu, kur 15.08.2018. notiks 
Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas 
svētki! (Vietu skaists autobusā 
ierobežots). 
     2018.gada 24.septembra 
pēcpusdienā pāvests Francisks 
apciemos Latviju uz svinēs Svēto Misi 
Aglonā, uz kuru ir aicināti visi ticīgie un 
labas gribas cilvēki. Lai sagatavotu 
infrastruktūru un noorganizētu ērtu 
dalībnieku ierašanos līdz 19. augustam 
norisināsies reģistrācija Svētajai Misei 
Aglonā. Reģistācija ir sākusies visās 
katoļu draudzēs un interneta vietē  
https://pavestslatvija2018.lv/, sadaļā 
Reģistrēties. Viena persona var 
reģistrēt vairākus cilvēkus, norādot 
viņu vārdu, uzvārdu, ierašanās veidu 
Aglonā un savu kontaktinformāciju. 
Tiem, kas reģistrēsies internetā, ir 
jānorāda baznīca, kurā vēlas saņemt 
ieejas kartes. Ieejas kartes Svētās 
Mises dalībnieki varēs saņemt no 9. 
septembra savās draudzēs. 
     Ozolaines pagasta pārvalde aicina 
pagasta iedzīvotājus līdz 20.09.2018. 
pieteikties braucienam uz Aglonu, kuru 
24.09.2018. vadīs pāvests Francisks 
(Vietu skaists autobusā ierobežots). 

2018/09/24 Programma: 
07:20 Izlidošana no Viļņas 

starptautiskās lidostas uz Rīgas 
starptautisko lidostu. 08:20 Ierašanās 
Rīgas starptautiskajā lidostā.OFICIĀLA  
SAGAIDĪŠANAS CEREMONIJA 
Prezidenta pils pagalmā PIEKLĀJĪBAS 
VIZĪTE PIE PREZIDENTA Prezidenta 
pilī. TIKŠANĀS ar VALSTS 
AUGSTĀKAJĀM AMATPERSONĀM 
un DIPLOMĀTISKO 
KORPUSU/ Prezidenta pils 
pieņemšanas zālē. ZIEDU NOLIKŠANA 
pie Brīvības pieminekļa. 
10:40 EKUMENISKS 
DIEVKALPOJUMS/ Rīgas Domā 
11:50 KATEDRĀLES 
APMEKLĒJUMS/ Svētā Jēkaba Romas 
katoļu katedrāle. Pusdienas ar 
bīskapiem/ Svētās Ģimenes Māja 
Pārvietošanās ar helikopteru no Rīgas 
uz Aglonu. 
16:30 SVĒTĀ MISE/ Dievmātes 
sanktuārijā Aglonā. Svētā tēva homīlija. 
ATVADĪŠANĀS CEREMONIJA. 
Tiešais lidojums ar helikopteru uz 
Viļņas lidostu. 

      Atbilstoši Zemessardzes 3. Latgales 
brigādes 36. Kaujas atbalsta bataljona 
Kaujas atbalsta rotas 2018. gada 
apmācību plānam no 7. līdz 9. 
augustam un no 14. līdz 16. augustam 
ir paredzēta Kaujas atbalsta rotas 2. 
kaujas atbalsta vada karavīru apmācība 
lauku taktiskās iemaņās Lūznavas un 
Ozolaines pagasta teritorijā (Jeroščenku 
sādžā). Mācību nolūkos tiks izmantota 
Lūznavas un Ozolaines pagasta 
teritorija iepriekš minētajos datumos 
laikā no plkst.09.00-17.00 katrā no 
apmācību dienām. 
     Mācībās tiks iesaistīti 45 kaujas 
atbalsta rotas karavīri un militārā 
tehnika. Mācību teritorijā netiks 
izmantota nekāda veida munīcija un 
imitācijas līdzekļi. 
    Atbildīgais par apmācībām: 
Zemessardzes 3. Latgales brigādes 36. 
Kaujas atbalsta bataljona Kaujas 
atbalsta rotas 2. kaujas atbalsta vada 
komandieris leitnants A. Oļipovs, mob. 
28306028. 

Zemessardzes 36. kaujas atbalsta 
bataljona izveidošana un vēsture 

 
     Zemessardzes 36. Rēzeknes 
kājnieku bataljons dibināts 1991. gada 
10. oktobrī, izveidojot bataljona štābu 
10 zemessargu sastāvā. 1991. gada 12. 
decembrī tika dots pirmais svinīgais 
zemessarga zvērests Rēzeknes rajona 
izpildu komitejas sēžu zālē. 1992. gada 
30. maijā Rēzeknes Jēzus Sirds baznīcā 
tika iesvētīts bataljona karogs uz kura 
izšūta devīze "Mēs Latvijai pamats un 
spēks. Sargā Latviju!". 2003. gadā 
Zemessardzes 36. kājnieku bataljons 
tiek reorganizēts un pievienots 
Zemessardzes 32. kājnieku bataljonam.  
     2018. gada 31. maijā Lūznavā 
Aizsardzības ministrija no Izglītības 
ministrijas svinīgā ceremonijā 
pārņēma “Lūznavas profesionālās 
vidusskolas” zemes vienības un būves, 
kur tiks dislocēts Zemessardzes 36. 
kaujas atbalsta bataljona štābs.  
                           Avots: www.zs.mil.lv 

Par karavīru 
apmācībām Ozolaines 
un Lūznavas pagasta 
teritorijā 
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NOTIKS NEFORMĀLĀS APMĀCĪBAS  
“OZOLZEME – AR SIRDI RĒZEKNES 
NOVADĀ”      
 
     Ozolaines pagasta pārvalde no š.g. 
9. līdz 11.augustam rīko neformālās 
apmācības “OZOLZEME – AR SIRDI 
RĒZEKNES NOVADĀ”. Ozolaines 
pagasta pārvalde vēlas atbalstīt 
jauniešu izziņas darbību un aktivitātes 
savas dzīves telpas, novada vides 
bagātību izzināšanā, lai veicinātu 
atbildīgu attieksmi pret dabas resursiem 
un veidotu izpratni par vides kā viena 
no ilgtspējīgas attīstības aspektiem 
nozīmi. Jo dzimtā puse – tas ir spēks. 
Ozolzeme – simboliski ir spēka un 
iedvesmas zeme, kas ir tepat, mūsu 
sirdīs, mūsu saknēs, un mūsu nākotnē 
– zaros, un tas viss ir Rēzeknes novadā. 
Apmācību koncepcija balstās uz : 

 Rēzeknes novada dabas resursu 
dažādības apzināšanos,  

 cilvēka un vides mijiedarbības izpēti 
un dokumentēšanu; 

 mācīšanos “būt dabā”, neradot 
apdraudējumu un paliekošas sekas 
apkārtējā vidē; 

 atbildīgas, cieņpilnas attieksmes pret 
savu dzīves telpu veidošanu. 

     Neformālo apmācību projekta 
uzdevumi: 
1) veicināt jauniešu sabiedrisko 

aktivitāti; 
2) ieinteresēt jauniešus iesaistīties 

vides izzināšanas un tās ilgtspējīgas 
attīstības aktivitātēs; 

3) rosināt interesi par profesionālu 
darbošanos vides jomā;  

4) stiprināt vietējās piederības apziņu 
un aktualizēt saikni ar savu dzimto 
pusi; 

5) sekmēt lietderīgas brīvā laika 
pavadīšanas popularizēšanu 
jauniešu vidū un komunikāciju ar 
citu pagastu jauniešiem; 

6) veicināt jauniešu līdzdalību savu 
interešu, ideju realizēšanā. 

P.S.  
Projektu 
„Ozolzeme—ar 
sirdi Rēzeknes 
novadā” 
finansiāli 
atbalsta 
Rēzeknes 
novada 
pašvaldības 
Izglītības 
pārvalde. 

 
 
 

 
Informācju sagatavoja: 

Ilga Smane 
Ozolaines pagasta pārvaldes 

Projektu vadītāja 
Tālr. 64640424 

E-pasts: ilga.smane@ozolaine.lv 

09.08.2018. 
Ekskursijas diena 

Laiks Notikums Piezīmes 

8.00 Izbraukšana no Bekšiem (Ozolaines TN) Grupa 
nokomplekt
ēta 9.00 – 13.00 Interaktīvs vides izziņas pasākums Lubāna 

mitrāja kompleksā 
13.00-14.30 Pusdienas 

14.30 Izbraukšana uz Pērtniekiem 

15.00 – 16.30 Ekskursija Pērtnieku kompleksā (karjers, zivju 
dīķi, zivju barošana, Pērtnieku produkcijas 
degustācija) 

16.30.-17.00 Mājupceļš 

10.08.2018. 
Ekspedīcijas diena* 

Laiks Notikums Piezīmes 

10.00 Izbraukšana no Bekšiem (Ozolaines TN) Dalībnieku 
vecums: 
14+ 
Peldētpras
me obligāta 
* 
nelabvēlīgu 
laikapstākļu 
dēļ 
ekspedīcija 
tiks 
pārcelta uz 
citu dienu 

10.30 – 14.00 Vides ekspedīcija pa Gaiduļu ezeru un ar to 
savienotajiem ezeriem ar laivām 

14.00 – 15.30 Pusdienas 

15.30 - 16.30 Ekspedīcijas izvērtējums, novērojumu 
apkopojums 

16.30 – 17.00 Mājupceļš 

11.08.2018. 
Radošo darbnīcu diena 

Laiks Notikums Piezīmes 

15.00-19.00 Radošās darbnīcas un meistarklases: 
Papīra pārstrāde 
Videi draudzīgs dzīvesveids un sports 
Kosmētikas līdzekļi no dabiskām izejvielām 
Vides objektu instalācijas 

Dalībnieku 
vecums un 
skaits 
meistar-
klasēs un 
radošajās 
darbnīcās 
nav 
ierobežots 

19.00-21.00 Diskotēka 

„OZOLZEME – AR          RĒZEKNES NOVADĀ” 
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Atskats uz OzO jauniešu 
notikumiem jūlijā: 
 

Jūlija mēnesī vairāki jaunieši 
turpināja aktīvas darba gaitas, divi 
jaunieši tika iesaistīti NVA projektā 
“Skolēnu nodarbinātība vasarā” un 
strādāja Ozolaines pagasta Tautas 
namā un Maltas vidusskolas 
struktūrvienībā Liepu pamatskola; 

11. un 25. jūlijā OzO jauniešiem tika 
piedāvāts iepazīt dzimto pagastu, 
dodoties pārgājienos; 

No 17. līdz 20. jūlijam Ozolaines 
pagasta jaunieši aktīvi iesaistījās 
pagasta prezentācijas pasākuma un 
vizuālā tēla sagatavošanā Rēzeknes 
novada dienas ietvaros; 

21. jūlijā jaunieši piedalījās Ozolaines 
pagasta prezentācijā Novada dienā.  

26. jūlijā par godu saimnieču dienai 
– Annas dienai – notika kulinārā 
darbnīca, kur visjaunākie OzO 
apmeklētāji saviem spēkiem gatavoja 

kārumus.  
25. un 31. jūlijā ikvienam 

interesentam bija iespēja iesaistīties 
radošās akvareļu un stikla 
apgleznošanas nodarbībās. 

17. un 24. jūlijā OzO meitenes 

piedalījās modes dizaineres Velgas 
Krukovskas meistarklasēs, mācoties 
radoši pārstrādāt apģērbu. 

 

Ilga Smane 
Ozolaines pagasta jaunatnes lietu 

speciāliste 
Tālr. 64640424 

E-pasts: ilga.smane@ozolaine.lv 

OzO aktivitātes augustā: 
Datums Laiks Aktivitāte 

01.08. 13.00-16.30 Spēļu pēcpusdiena 
  

02.08. 13.00-16.30 Gatavošanās ekskursijai (plkst.14.00 
organizatoriskā sapulce ekskursijas dalībniekiem) 

07.08. 13.00-14.30 
  
  

Radošā darbnīca pirmsskolas un jaunākā skolas 
vecuma bērniem 

09.08. 8.00-18.00 Neformālās apmācības. Ekskursija. (Grupa 
nokomplektēta) 

10.08. 8.00-18.00 Neformālās apmācības. Ekspedīcija ar laivām. 
(Vecuma ierobežojums: 13 +) 

11.08. 13.00-22.00 Neformālās apmācības. Radošo darbnīcu diena. 

16.08. 13.00-16.30 Spēļu pēcpusdiena 

17.08. 13.00-15.00 “Prāta vētra” pasākumam “Back to The School” 

20.08 – 
28.08. 

  Individuāla gatavošanās pasākumam 

29.08. 15.00-16.30 Telpu sagatavošana pasākumam “Back to the 
school” 

30.08. 17.00-23.00 Pasākums - diskotēka “Back to the school” 

P.S. Dažādu apstākļu dēļ aktivitāšu laiki var mainīties.  
Sekojiet līdzi WhatsApp vai Facebook! 

Rēzeknes novada dienā 

Gardumu darbnīca vismazākajiem 
Annas dienā 

Stikla apgleznošanas  darbnīca 

Pirms  

Pēc 
 
Autore: Laura Greiškāne  
 
Modele: Albīna Greiškāne 

 
Autore: Milana Terentjeva 
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Aicinām piedalīties 
VOLEJBOLA sacensībās!  
 
    Ozolaines Tautas nams, sadarbībā ar 
biedrību „Lobs lobas”, aicinā pieteikt 
komandas gan no Ozolaines pagasta, 
gan citiem pagastiem un pilsētām, lai 
piedalītos volejbola turnīrā „Bekšu 
bumba 2018”!  
     Turnīrs notiks 2018.gada 11.augustā, 
Ozolaines pagasta svētku 
ietvaros. Komandu pieteikšanās līdz 
09.08.2018, plkst.17.00 zvanot pa tālr. 
28393356. Uz tikšanos!   

Aicinām piedalīties!!! 
     2016.gadā Ozolaines pagasta svētku 
ietvaros notika 1.augstpapēžu krupju 
skrējiens Latgalē! Šī gada 11.augustā 
tas būs nu jau trešais! Aicinām 
piedalīties!!!  
      P.S. Vecumam un dzimumam 
ierobežojumu NAV! Vienīgais noteikums
- papēža augstums nedrīkst būt zemāks 
par 5 cm īpaši sumināsim oriģinālākos 
tērpus!  

Veidosim foto izstādi 
„TOREIZ un TAGAD”! 
 
    Sagaidot Latvijas valsts 100-gades 
svētkus, Ozolaines pagasta pārvalde 
aicina ikvienu pagasta iedzīvotāju 
iesaistīties foto projektā „TOREIZ un 
TAGAD”, kura galvenais mērķis ir 
izveidot fotogrāfiju izstādi, kur 
fotogrāfijām būtu atkārtošanas stāsts, 
fiksējot savus senus un vēsturiskus 
mirkļus šā brīža situācijā!  
     Lai piedalītos akcijā, Jums 
fotoalbumos nepieciešams atrast 
vismīļāko fotogrāfiju un jāmēģina 
atspoguļot to identiski (vietā, pozā, ar 
tiem pašiem cilvēkiem, tajā gadalaikā, 
kā vecajā bildē), bet tikai mūsdienās!  
     Jūsu abas fotogrāfijas (gan 
vēsturisko, gan mūsdienīgo) gaidām 
Ozolaines pagasta pārvaldē. Var sūtīt 
arī elektroniski uz e-pastu: 
info@ozolaine.lv!   
     Gadījumā, ja kādam ir 
nepieciešama cita veida palīdzība šīs 
akcijas ietvaros, piemēram, tehniskā, 
droši varat sazināties ar Ozolaines 
pagasta pārvaldi pa tālruni 64640171. 

     Dalībniekus sumināsim ar pateicības 
balvām! Piedalieties! 

 
 

Santa Ostaša 
Ozolaines Tautas nama vadītāja 

Mob.: 25127340 
santa.ostasa@ozolaine 

TOREIZ  

 

 

 

 

TAGAD 

Gaidam pieteikumus 
Ozolaines pagasta svētku 
tirdziņam “Lobs Lobam” 
 
     Rēzeknes novada mājražotāju un 
amatnieku tirdziņš būs Ozolaines 
pagastā! 11.augustā, Ozolaines 
pagasta svētku ietvaros, laikā no plkst. 
15.00-19.00 aicinām braukt pēc 
gardumiem un smukumiem, dažādiem 
labumiem un priekiem!  
     Aicinām arī tirgotājus pieteikties 
dalībai tirdziņā! Lai saņemtu 
tirdzniecības pieteikuma anketu, 
aicinām rakstīt uz info@ozolaine.lv vai 
zvanīt pa tālruni: 64640171. 
     Saskaņā ar Rēzeknes novada 
pašvaldības 2013.gada 21.marta 
saistošajiem noteikumiem Nr. 101, no 
tirdzniecības nodevas tiek atbrīvoti 
Rēzeknes novadā deklarētie amatnieki, 
mājražotāji, kā arī citās pašvaldībās 
deklarētie amatnieki, mājražotāji, kas 
tirgo savu ražoto produkciju, kā arī  
Rēzeknes novadā deklarētie iedzīvotāji 
- fiziskas personas, kurām ir tiesības 
nereģistrēt saimniecisko darbību un 
kuri pārdod pašu ražoto 
lauksaimniecības produkciju, savvaļas 
ogas, augļus, riekstus, sēnes un 

savvaļas ziedus, savvaļas ogas, augļus, 
riekstus, sēnes un savvaļas ziedus, 
mežu reproduktīvo materiālu, pašu 
iegūtos svaigus zvejas produktus un 
medījamos dzīvniekus vai to gaļu 
nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo 
aktu prasībām par primāro produktu 
apriti nelielos apjomos, 
lauksaimniecības un mājas (istabas) 
dzīvniekus saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām par kārtību, kādā 
organizējama dzīvnieku tirdzniecība 
publiskās vietās, un labturības 
prasībām dzīvnieku tirdzniecībai, 
lietotas personiskās mantas, izņemot 
autortiesību vai blakustiesību objektus, 
kas reproducēti personiskām 
vajadzībām. 
     Tiekamies Ozolaines pagasta 
svētkos! Medus svētkos! 

 
 
 
 
 

Ilga Smane 
Ozolaines pagasta pārvaldes 

Projektu vadītāja 
Tālr. 64640424 

E-pasts: ilga.smane@ozolaine.lv 
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Teksta sākums 1.lpp. 
 
     Plkst.17.30 visus svētku dalībniekus 
gaidīsim svētku koncertā, kur bez 
dziesmām un dejām notiks arī 
sportotāju apbalvošana, konkursa 

"Sakoptākā pagasta sēta" apbalvošana 
un citas izdarības.  
     Plkst. 19.00 jautrība sitīs augstu vilni 
Putu diskotēkā.  
     Bet plkst.21.00, tieši 11.augustā, 
vienojamies akcijā "100gades 
zaļumballe" par godu tam, ka līdz 
Latvijas 100gadei atlikušas tieši 100 
dienas!  
     Svētku apmeklētājus gaidīs dažādas 
radošās darbnīcas, vērtīgi padomi par 
medus tēmu, medus degustācija, 
medus produktu iegāde, medus 
dzērienu stends un daudz kas cits!  
     Ieeja visos pasākumos- bezmaksas. 
Jautājumu gadījumā vai, lai pieteiktu 
komandas sporta spēlēm, aicinām 
zvanīt TN vadītājai. Pasākuma laikā tiks 
veikta foto un video fiksācija. 

Santa Ostaša 
Ozolaines Tautas nama vadītāja 

Mob.: 25127340 

SESTDIEN, 

11.08.2018.  

AICINĀM UZ  

OZOLAINES  

PAGASTA  

SVĒTKIEM! 
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Par aktirumu škirošanas 
punktiem Ozolaines pagastā! 
 
     Ozolaines pagasta atkritumu 
šķirošanas punktos Bekšu ciemā starp 
daudzdzīvokļu mājām Nr.3 un Nr.5, kā 
arī Pleikšņos, aiz daudzdzīvokļu mājas 
Robežu ielā 14, iedzīvotāji var nodot arī 
nelietojamas elektriskās un 
elektroniskās iekārtas (monitori, 
televizori, ledusskapji, tejkannas, 
saldētavas u.c.,) viss, kas spraužas 
rozetēs pie elektrības.  

SVARĪGI!  
     Visam elektroiekārtām ir jābūt 
neizjauktā veidā!!! 
       Tiklīdz konkrētā atkritumu 
šķirošanas punktā vairs nebūs vietas, ir 
jāzvana SIA ALAAS (tālr. 64607673, vai 

mob. 20211337)  viņi atbrauks un 
izvedīs bez maksas. 
     Atgādinam, ka noziedzīgu 
nodarījumu novēršanas un atklāšanas 
nolūkos un saistībā ar īpašumu 
aizsardzību abos sadzīves atkritumu 

šķirošanas punktos un piegulošajās 
teritorijās uzstādītas mobilās 
videonovērošanas kameras! 
     Paldies tiem pagasta iedzīvotājiem, 
kuri sadzīves atkritumus šķiro 
pareizi! 

Ozolaines pagasta pārvaldes 
projektu aktualitātes jūlijā: 
 
     Ar mērķ nodrošināt dabas vērību 
apzināšanu, saglabāšanu un aizsardzību 
Rēzeknes novada Ozolaines pagastā, 
realizējot  ilgtspējīgu Zaļās pārvaldības 
politiku, atbilstoši Rēzeknes novada 
Vides aizsardzības fonda nolikuma 
4.punkta pasākumiem Vides 
aizsardzības fonda padome jūlijā ir 
apstiprinājusi Ozolaines pagasta 
pārvaldes projekta “Vides un dabas 
vērtību apzināšana, saglabāšana un 
aizsardzība Ozolaines pagastā” 
pieteikumu. Projekts paredz šādas 
aktivitātes:  

 Dīķu tīrīšanas darbu veikšana 
Rēzeknes novada pašvaldības  
piekkritīgās zemes vienībās 
Pleikšņos; 

 Informatīvā stenda uzstādīšana pie 
Ozolaines pagasta pārvaldes ēkas;  

 Rekreācijas zonu izveide Ozolaines 
pagasta Bekšu ciemā pie Ozolaines 
pagasta Tautas nama un Balbišu 
ciemā pie Ozolaines pagasta 
pārvaldes ēkas, uzstādot  dabiska 
materiāla (koks) atpūtas vietas 
galdus ar soliem  un atkritumu 
urnām; 

 Stihiskās izgāztuves likvidācijas darbi 
Pleikšņos, Kovšupes tuvumā; 

 Dabiskas ūdens atteces atjaunošana 
Rēzeknes novada pašvaldības  
piederošā zemes gabalā Pleikšņos, 
atbrīvojot to no bīstamiem kokiem 
un krūmiem. 

     Kopējā projekta summa no 
Rēzeknes novada Vides aizsardzības 
fonda sastāda 30 000 Eur. 

 
 

Ilga Smane 
Ozolaines pagasta pārvaldes 

Projektu vadītāja 
Tālr. 64640424 

E-pasts: ilga.smane@ozolaine.lv 

Informācijai! 
 
     Rēzeknes vides aizsardzības 
fondā ir noteiktā kārtībā uzkrāti 
pašvaldības ieņēmumi no dabas 
resursu nodokļa, ūdenstilpes 
nomas maksa, maksas par 
rūpnieciskās zvejas rīkiem un citi 
līdzekļi. 
     Fonds darbojas saskaņā ar 
Vides aizsardzības likumu, Dabas 
resursu nodokļa likumu, likumu 
„Par pašvaldībām”, Rēzeknes 
novada domes lēmumiem, kā arī 
citiem normatīvajiem aktiem un  
Rēzeknes novada vides 
aizsardzības fonda nolikumu.  

Mūsu negods! 
 
     Jūlijs Ozolaines pagasta izglītības 
iestādēs ir mierīgs laiks, kad vairāki 
darbinieki izmanto savu ikgadējo 

atvaļinājumu. Pa šo laiku notiek vairāki 
nedarbi. 
     Kamēr Latvijā svinēja XXVI 
Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI 
Deju svētkus, Liepu pamatskolas 
Laizānu parkā uzdarbojās vandāļi, 
iznīcinot Liepu pamatskolas skolēnu 
atpūtas vietu rotaļu laukumā.  
     Vandalisms ir apzināta un 
bezjēdzīga kultūras un materiālu vērtību 
iznīcināšana vai bojāšana. Cilvēkus, kas 
veic šādas darbības, sauc 
par vandaļiem. 
     Rēzeknes novada pašvaldība ļoti 
nosoda vandālismu! 
     Aicinām pagasta iedzīvotājus un 
ciemiņus būt saudzīgākiem un nepieļaut 
labiekārtoto vietu bojāšanu, vai 

iznīcināšanu.  
     Viss, kas tiek darīts ir apmaksāts par 
nodokļu maksātāju līdzekļiem. 
    Nepieļausim mūsu vides 
sakropļošanu un degradēšanu! 
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Turpmāk pasākuma apmeklētājiem, kuri nevēlas, lai viņus filmē vai fotografē un iegūto vizuālo 
materiālu izmanto publikācijām, būs pašiem jāpiesakās pie pasākuma organizatoriem 

     2018.gada 24.jūlijā, Ozolaines 
Tautas namā izskanēja XV starptautiskā 
plenēra "Rēzekne 2018" Akordeonistu 
orķestra koncerts!!!  
     Klātesošie piedzīvoja skaistu un 
muzikāli emocionālu ceļojumu cauri 
dažādiem laikmetiem, skanot gan 
klasiskās mūzikas notīm, gan gabaliem 
no 21.gadsimta filmām!  
     Akordeonu skaņās tika izspēlēta arī 
dažādu stilu mūzika, "apskrienot" visu 
pasauli: skanēja gan pasaulslavenās 
grupas "Queen" dziesmu popūrijs, gan 
latviešu polku popūrijs, arī skaņdarbi no 
Krievijas autoriem, slavenā dziesma 
"The final countdown", Raimonda Paula 
meistardarbi un daudz kas cits, padarot 
koncerta programmu krāšņu un 
interesantu.  
     Pasākuma īpašais viesis bija Kirils 
Rusinovs no Gņesinu Mūzikas 
Akadēmijas Maskavā, kurš priecēja ar 
savu virtuozu solo izpildījumu. Pati 
Akordeonistu plenēra radītāja un 
vadītāja Zane Ludborža iejutās gan 
diriģentes lomā, gan spēlēja kopā ar 
orķestri, gan arī atraktīvi vadīja šo 
koncertu, priecējot klausītāju acis, ausis 

un sirdis.  
     Pateicamies tiem pagasta 
iedzīvotājiem un ciemiņiem, kuri atrada 
iespēju un apmeklēja šo koncertu. Ļoti 
gribētos, lai Ozolaines Tautas namā 
šādu koncertu būtu vairāk. 
 
 
 
 
 

Santa Ostaša 
Ozolaines Tautas nama vadītāja 

Mob.: 25127340 
santa.ostasa@ozolaine.lv 

Ozolaines Tautas namā 
 XV Starptautiskā 

akordeonistu plenēra ietvaros, 
notika "Akordeonistu  

orķestra koncerts"!  
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     19 августа отмечается 
церковный праздник -
Преображение Господне.   
     В связи с этим в Кампишской 
старообрядческой моленной 19 
августа в 9.00 пройдёт служба. 
Управление Озолайнской волости 
предоставляет жителям волости 
транспорт. Отправка от клуба в 
посёлке Бекши в 8.30.  
     После службы пройдёт собрание 
прихожан. 

 
Анна Тараканова 
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Ozolaines pagasta 
Pirmsskolas izglītības iestāde 
„Jāņtārpiņš”ar prieku uzņem 
audzēkņus 
 
     Jūlija mēnesī Ozolaines Pirmsskolas 
izglītības iestāde "Jāņtārpiņš" bija slēgta 
sakarā ar to, ka viss personāl bija 
devies atvaļinājumā. Sākot ar 6.augustu 
bērnudārzs atkal ar prieku uzņems gan 
jau esošos, gan jaunus bērnudārza 
audzēkņus.  
     Līdz septembrim iestādē strādās 
apvienotās grupās, jo daļa pedagogu 
nebūs atgriezusies no atvaļinājumā. 
Tiem, kuri vēl ir pārdomās, kurā 
bērnudārzā laist savus bērnus, neliela 
informācija: 

 Bērnudārzā ir licencētas un tiek 
īstenotas trīs mācību programmas. 
Vienkāršākos terminos runājot: 
latviešu, krievu un bērniem ar jauktiem 
attīstības traucējumiem.  

 Bērnudārzā ir iespēja izmantot 
diennakts vai pagarināta darba laika 
grupu. Tas ir paredzēts vecākiem, 
kuriem dažādu iemeslu dēļ ir sarežģīti 
izņemt bērnu no pirmsskolas iestādes 
ierastajā laikā.  

 Bērns var nakšņot  vienu vai vairākas 

dienas iestādē zinošu darbinieku 
uzraudzībā.   

 Pagasta pārvalde mācību gada laikā 
nodrošina iespēju izmantot skolēnu 
autobusu maršrutā Rēzekne-Bekši-
Rēzekne. 

Ozolaines 
PII „Jāņtārpiņš” vadītāja  

Valentīna Mališeva  
Mob. tālr. 28635261 

valentina.maliseva@saskarsme.lv 

     Ar mērķi adīt vēlmi pievērsties 
veselīgam dzīvesveidam, veicinot 
iesaistīties fiziskās aktivitātēs un 
veselīga uztura lietošanu, jau otro gadu 
pēc kārtas Rēzeknes novada iedzīvotāji 
tiek aicināti piedalīties diennakts 
pasākumā “Veselības veicināšanas 
olimpiāde”, kas notiks no 23. līdz 24. 
augustam Rēzeknes novada Silmalas 
pagastā, Tiskādu  internātskolas 
teritorijā. Pasākums notiek Rēzeknes 
novada pašvaldības projekta “Dzīvo 
veselīgi Rēzeknes novadā!” ietvaros un 
to jau atkārtoti organizē biedrība Sporta 
klubs “Magnen”. 
     Olimpiādē plānota sacensība 
dažādās interesantās veselības 

veicināšanas aktivitātēs starp piecu 
Rēzeknes novada teritoriju iedzīvotājiem 
(teritoriju iedalījums: pirmā – 
Gaigalavas, Nagļu, Rikavas, Dricānu, 
Stružānu, otrā – Nautrēnu, Ilzeskalna, 
Bērzgales, Lendžu, Vērēmu, trešā – 
Kantinieku, Sakstagala, Audriņu, 
Ozolmuižas, Griškānu, ceturtā – 

Silmalas, Ozolaines, Maltas, Pušas, 
Feimaņu, piektā – Mākoņkalna, 
Kaunatas, Lūznavas, Čornajas, 
Stoļerovas pagasta teritorija). 
     Divu dienu olimpiādē iekļautas 
dažādas kustību aktivitātes ar 
sacensības elementiem (piem., stafetes 
– skriešanā, nūjošanā u.c.), kā arī 
zināšanu un prasmju par veselības 
veicināšanu (veselīga uztura jautājumi, 
veselīga un garšīga uztura 
pagatavošanas sacensības utml.) 
noskaidrošana dažādu atrakciju, grupu 
prezentāciju veidā. 
     Ja vēlies pasākumā piedalīties, droši 
zvani Ozolaines pagasta projekta 
koordinatoram Aivaram Mežatučam, 
tālr. 22013477, e-pasts: 
aivars.mezatucs@gmail.com un izmēģini 
savus spēkus un zināšanas veselības 
veicināšanas aktivitātēs! Pasteidzies – 
dalībnieku skaits ir ierobežots! 
      Pasākums ir bezmaksas, tiks 
nodrošināta nakšņošana norises vietā 
un ēdināšana. 
     Olimpiādes nolikums un programma 
pieejami Rēzeknes novada pašvaldības 
mājas lapā www.rezeknesnovads.lv 

Projekta  
“Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” 

darba grupa 

Rēzeknes novada  Silmalas pagastā 
notiks veselības veicināšanas olimpiāde  
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     Laiks rit vēja spārniem, nedodot 
iespēju pagriezties atpakaļ. Taču mūsu 
sirdīs vienmēr paliek atmiņas par skolas 
laikiem, bērnībā darītie darbi un 
nedarbi, mīļākie skolotāji, tīkamākie 
mācību priekšmeti, bižu raustīšana 
klases skaistākajai meitenei, pirmais 2-
nieks, pirmais 5-nieks... Tik daudz 
glabājas atmiņu dzīlēs, ko laika vējš 
nespēj aizpūst prom.  
     Piektdien, 2018.gada 17.augustā 
plkst.18.00 aicinām Jūs uz Ozolaines 
pamatskolas bijušo absolventu un 
skolotāju salidojumu, lai kavētos atmiņās, 
gūtu atkalredzēšanās prieku un jaunus 
iespaidus, ko paturēt atmiņu bagātību 
krātuvē turpmākajiem gadiem! 
     Pasākums notiks bijušajās Ozolaines 
pamatskolas telpās („Lazdas”, s. Balbiši, 
Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads). 
     Kā ieejas biļeti pasākumā, lūdzam 
paņemt līdzi kādu fotogrāfiju no 
Ozolaines pamatskolas laikiem. 
Priecāsimies, ja līdzi paņemsiet kādu 

atmiņu stāstu, kādu labu vārdu, ko 

pateikt citiem! Pasākuma formāts: vakars 
pie galdiņiem, līdzi- groziņš. Balli spēlē: 
Jānis Poplavskis. Būs pieejami 
fotokompānijas pakalpojumi (maksas: 3-5 

Eur) par momentfoto. 
     Papildus informācija pa tālr.: 
25127340, vai e-pasts: 
santa.ostasa@ozolaine.lv 

Informācija par  
Ozolaines pamatskolu! 

 
     Ozolaines skola, ar savu 
nosaukumu Ozolmuižas pagasta skola, 
savu darbību uzsāka 1872.gadā. 
     1962.gadā tiek nodibināta 
Ozolaines astoņgadīgā skola un, 
vizbeidzot skolas nosaukumu – 
Ozolaines deviņgadīgā pamatskola, 
skola ieguva 1992.gadā. 
     Skolu, skolēnu trūkumu dēļ, 
likvidēja 2003./2004.m.g. beigās. 
     Pēdējos gados, skolā bija 
nodibinājusi vairākās tradīcijas: 
pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma 
izpēte UNESCO ietvaros, mācību 
priekšmetu nedēļas, izteiksmīgas runas 
konkursi, koncerti valsts svētku dienu 
pasākumos pagastā un skolā, dažādas 
izstādes rīkošana, sadarbībā ar 

vecākiem tika rīkotas Mātes dienas, 
vecāku kopsapulces, kā arī 
Zemassvētku akcija „Dāvāsim prieku” 
un daudzi citi pasākumi. 

Aicinām uz  
Ozolaines pamatskolas 

absolventu un  
bijušo skolotāju 

salidojumu! 

1985.gada 1. septembris  
Ozolaines pamatskolā 
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Ozolaines pamatskola 80-jos gados 

Ozolaines pamatskola 90-jos gados 
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Izdevums iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža: 300 eksemplāri.  
Elektroniski izdevumu var izlasīt Rēzeknes novada 
pašvaldības un Ozolaines pagasta pārvaldes mājas lapās.  

 
 

 

 

   

 

    

 

 

draugiem.lv/ozolaine   

facebook.com/ozolainespagasts 

twitter.com/ozolaine 

instagram.com/ozolaine.lv 

youtube.com/Rēzeknes novada Ozolaines pagasta pārvalde 

 

BEZMAKSAS OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES 

 

OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES  
BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

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 

Nekustamā īpašuma 
“Laucenes” būves “Aktivitāšu 
centrs” Bekšu c. Ozolaines 
pagastā, Rēzeknes novadā, 
telpu nomas mutiskās izsoles 
noteikumi biedrības un 
izglītības iestādes darbībai 
 

1. Nomas objekts – nekustamā 
īpašuma “Laucenes” būves 
“Aktivitāšu centrs” (kad.Nr. 7876 
006 0242 001) c.Bekši, Ozolaines 
pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, 
1.stāva nedzīvojamās telpas: Nr.18 
(5.9 m2) un Nr.19 (43.2 m2) ar 
kadastra numuru 7876 006 0242 
001, lietošanas mērķis – biedrības 
un izglītības iestādes darbībai. 

2. Nosacītās nomas maksas apmērs 
EUR 0,0329 par 1 m2   mēnesī (bez 
PVN). 

3. Izsoles objekts - telpas  ar kopējo 
platību 49.1 m2.  

4. Nomas termiņš (gadi) – 5 gadi. 

5. Pretendentu pieteikšanās termiņš un 
vieta - līdz 2018.gada 4.septembrim, 
plkst.14.30, Rēzeknes novada 
pašvaldības Ozolaines pagasta 
pārvaldes ēkā, lietvedībā, adrese: 
“Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, 
Rēzeknes novads, LV–4633. 

6. Izsoles veids – mutiska, pirmā 
izsole. 

7. Izsoles vieta un datums – “Lazdas”, 
Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes 
novads, LV–4633, Ozolaines pagasta 
pārvaldē (2.stāvs 205.telpa) 
2018.gada 4.septembrī plkst.15.00. 

8. Izsoles solis EUR 0,01/m2( nulle euro 
viens cents par 1 m2). 

9. Nomas objekta apskates vieta un 

laiks – “Laucenes”, c.Bekši, 
Ozolaines pagasts, Rēzeknes 
novads, darba dienās no plkst.9.00 
līdz plkst.15.00, iepriekš vienojoties 
pa tālruni: 64640171. 

10. Ar izsoles norises kārtību un nomas 
līguma projektu var iepazīties 
Rēzeknes novada pašvaldības 
Ozolaines pagasta pārvaldē, adrese: 
“Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, 
Rēzeknes novads, LV–4633, 
lietvedībā, kā arī Rēzeknes novada 
pašvaldības mājas lapā 
www.rezeknesnovads.lv. 

11. Kontaktpersona - Ozolaines pagasta 
pārvaldes vadītājs Edgars Blinovs, 
tālr.64640171, e-pasts; 
info@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
http://www.ozolaine.lv

