
  

 

ZIŅAS ĪSUMĀ  

2018.gada 7. un 
19.janvāri plkst.8:30 
tiks nodrošināts 
autobuss no Bekšiem 
uz Kampišķu 
vecticībnieku 
lūgšanas namā 
rīkotajiem 
dievkalpojumiem.  

No 15.01.2018 līdz 
28.01.2018. Ozolaines 
TN vadītāja—Santa 
Ostaša atradīsies 
atvaļinājumā. 

J A N V Ā R I S  1  [ 4 5 ]  2 0 1 8               IZDEVUMS IZNĀK REIZI MĒNESĪ NO 2014.GADA MAIJA 

11.01.2018. plkst.12.00 
Ozolaines Tautas namā 
- Jaungada karnevāls 
Ozolaines pagasta 
senioriem un cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām. 
Pasākumā par svētku 
noskaņojumu rūpēsies 
Senioru interešu pulciņš 
„Uguntiņa”, bet par 
dejām - Dace Deksne.  
Autobusa kursēšanas 
laiki 11.01.2018.: 

Laizāni - pl.10.35; 

Losi - pl.10.40; 

Groveriški - pl.10.45; 

Paulini - pl.10.50; 

Robežu iela14 pl.11.30 

Ritiņi - pl.11.40; 

Ozolaine - pl.11.50; 

Bekši - pl.11.55. 
Atpakaļbrauciens no 
Ozolaines TN ēkas 
plkst.17.00. Jaungada 
saldās paciņas bērniem 
un senioriem varēs 
saņemt Ozolaines TN 
un pagasta pārvaldē 
līdz 31.01.2018. 

NVA uz 01.01.2018. ir 
reģistrēti 133 
bezdarbnieki, kuriem 
deklarētā dzīvesvieta 
ir Ozolaines pagastā.  

Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa apsveikums! 

Iedzīvotāju skaits 
Ozolaines pagastā uz 
01.01.2018.—1959. 

PALDIES  
apdrošināšanas kompānijai  

BTA un Ritai Kurmeļovai! 
 
     Ziemassvētki tiešām ir pārsteigumu 
un brīnumu laiks. PII „Jāņtārpiņš” bērni  
šogad saņēma jauku pārsteigumu no 

apdrošināšanas kompānijas BTA un no 
tās  vadītājas, mūsu pagasta iedzīvotājas  
- Ritas Kurmeļovas. Ar viņas gādību katrs  
iestādes bērns  un darbinieks saņems 
jautri noformētu atstarotāju, bet  
grupiņām tiks krāsainie zīmuļi un papīrs.   
        PALDIES!!! 

Sveiks Latvijas Valsts 
simtades gads!  

Savas neizdzēšamās pēdas ne tikai 
pasaules vēsturē, bet arī Ozolaines 
pagasta dzīvē ir atstājis 2017.gads! Šis 
gads daudziem bija dažādu notikumu 
piepildīts. Ar bezsniega ziemu, 
nebeidzamo pavasari, slapjo vasaru un  
problemātisko rudeni... 

Bez šaubām, ieejot jaunajā gadā mēs 
gaidam no tā kaut ko īpašu un nebijušu 
ar cerību, ka šis tiešām būs veiksmīgs, 
sapņu piepildīts un laimīgs gads. 

Paldies ikvienam pagasta iedzīvotājam 
par 2017. sarkanā gaiļa gadu- ka bijāt 
kopā, ka apmeklējāt mūsu Ozolaines 
Tautas nama rīkotos pasākumus, ziņojāt 
pārvaldei par lietām, kurām jāpievērš 
uzmanību. Dalījāties ar padomiem, 
izteicāt aizrādījumus un veicāt citas 
lietas, padarot pagasta pārvaldes un  tai 

pakļauto iestāžu ikdienas darbu čaklāku 
un raženāku! 

2018.gads ir Latvijas Valsts simtgades 
gads, kas būs krāšņiem notikumiem 
bagāts un piepildīts. Svinīgo atmosfēru 
varēs izbaudīt ne tikai valstī kopumā, bet 
arī katrā novadā, pagastā, iestādē, 
ģimenēs. Šajā sakarā arī Ozolains 
pagastā ir paredzēti vairāki pasākumi un 
notikumi, svinot nozīmīgo jubilejas skaitli. 

Jaunajā, dzeltenā suņa gadā, novēlam 
katram pagasta iedzīvotājam un 
ciemiņiem paveikt vērtīgas un paliekošas 
lietas, veltītas Latvijas Valsts simtgadei, 
par ko tālā nākotnē varētu ilgi atcerēties! 
Novēlam vairāk būt kopā ar savu ģimeni 
un vistuvākajiem! 

Darbīgu, priecīgu un svētības pilnu 
2018.gadu!  

 
Teksta turpinājums 2.lpp. 
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Teksta sākums 1.lpp. 
Ja atskatāmies uz 2017.gadā 

paveikto, tad jāsecina, ka ir paveikts 
daudz dažādu darbu vairākās jomās.    

Visapjomīgākie no tiem ir:  

 Uzsākta Bekšu ciemata teritorijas 
labiekārtošana.  

 Dzirksteles ielas (posmā no 
Centrālās ielas līdz Griškānu 
pagasta robežai – 1,4 km 
garumā) - Pleikšņi, Ozolaines 
pagasts, Rēzeknes novads, 
pārbūves pabeigšana.  

 Telpu remontdarbi Ozolaines 
Bibliotēkas vajadzībām, 
pārceļoties no otrā stāva uz 
pirmo. 

 „Lauku ekonomikas attīstībai 
Rēzeknes novadā” fonda izveide, 
lai veicinātu uzņēmējdarbības 
attīstību un iedzīvotāju aktivitāti 
Rēzeknes novadā., Ozolaines 
pagasta pārvalde veic biedra 
naudas iemaksu nobidinājumam 
“LEARN” budžetā.  

 Vasaras laikā Nodarbinātības 
valsts aģentūras projekta ietvaros 
Ozolaines struktūrvienībās tika 
nodarbināti 8 skolēni. 

 Skolēnu pārvadājumi uz/no Liepu 
pamatskolas. 

 “Ismeri-Lipušķi” karjera licences 
pagarināšana. 

 Izrakta aka Bekšu kapsētā un 
daudzi citi darbi...  
Ir realizēti vairāki nozīmīgi 

projekti, kas bija liels atbalsts 
Ozolaines pagasta pārvaldei.  

Gada beigās bija jāpaspēj ne tikai 
sagatavoties Ziemassvētku un 
Jaungada pasākumiem, kas notiek 
mūsu pagasta iestādēs, bet arī 
jāsaplāno kārtējais budžeta projekts, 
lai janvārī to aiztāvētu Rēzeknes 
novada domē, tāpēc 2017.gada 
14.decembrī Ozolaines pagasta 
pārvaldes vadītājs rīkoja Ozolaines 
pagasta budžeta plānošanas 
sanāksmi, lai izveidotu 2018.gada 
Ozolaines pagasta budžeta projektu. 
Sanāksmes laikā katras 
struktūrvienības vadītājs vai 
pārstāvis prezentēja savas iestādes  

budžetu, plānus uz nāmako gadu, 
argumentējot ieplānotā 
nepieciešamību un pamatojoties uz      
Rēzeknes novada attīstības 
programmu 2012.–2018.gadam un 
Rēzeknes novada Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju 2033. 

 2018.gada 16.janvārī notiks 
Ozolaines pagasta pārvaldes budžeta 
projekta aizstāvēšana. Jaunajā 
2018.gada budžetā prognozējami 
kopējie pagasta izdevumi 682 030 
EUR apmērā. Budžeta projektu, pēc 
iepriekš sagatavotas prezentācijas, 
aizstāvēs pagasta pārvaldes vadītājs, 
galvenā grāmatvede, kā arī 
struktūrvienību vadītāji vai to 
pārstāvji. Uz budžeta aizstāvēšanas 
prezentāciju tiek aicināti arī pārstāvji 
no Ozolaines pagasta Iedzīvotāju 
konsultatīvās padomes. Vēlāk 
budžeta prezentācija tiks ievietota 
gan Rēzeknes novada pašvaldības 
mājas lapā www.rezeknesnovads.lv, 
gan Ozolaines pagasta pārvaldes 
mājas lapā www.ozolaine.lv, lai 
ikviens varētu ar to iepazīties.  

No 2017.gada 23.novembra 
Ozolaines pagasta pārvaldes vadītājs 
Edgars Blinovs, paralēli darbam 
Ozolaines pagasta pārvaldē, jau otro 

gadu pēc kārtas ir nozīmēts par 
Lūznavas pagasta pārvaldes vadītāja 
pienākumu izpildītāju uz Vladimira 
Špeļa darbnespējas laiku. E.Blinovs 
plānos abu pagastu budžetus.  

2017.gadā Ozolaines Tautas 
namā realizēti 42 pasākumi, būtiski 
paaugstinot Ozolaines pagasta 
iedzīvotāju kultūru. Par mūsu 
pasākumiem bieži tika rakstīts ne 
tikai Ozolaines pagasta bezmaksas 
informatīvajā izdevumā 
OZOLAINE.LV, un reģionālajos 
laikrakstos, kā arī LRT, LTV 1. 

Maijā bijām sarūpējuši visiem 
pagasta iedzīvotājiem un ciemiņiem 
iespēju tikties ar Latvijas Valsts 
prezidentu Raimondu Vējoni.  
     Pirmo reizi pagasta vēsturē 
noorganizējām pirmo pirts festivālu 
Latgalē „Ozolpēriens”, līdz ar to 
popularizējot mūsu Bekšu ciemu un 
pagastu, kā veselīga dzīvesveida, 
pirts un  aktīvās kultūras dzīves 
piekritējus! Sociālajos tīklos 
pieaudzis sekotāju skaits un 
informācija par aktuālo pagastā tiek 
izplatīta lielai iedzīvotāju daļai: 
facebock lapā – 555 sekotāji, 
draugiem.lv — 390 sekotāji, 
instagram – 271, twitter – 201. 

Par  projektiem 2017.gadā 
 
     2017.gadā Ozolaines pagastā 
realizēti 7 projekti, kopsummā 
piesaistot vairāk kā 26000 eiro 
finansējumu no citu institūciju 
projektu konkursiem:  

 "Folkloras skola” (Valsts 
Kultūrkapitāla fonds (VKKF), 600 
eur); 

 Interaktīva brīvā laika pavadīšana 
Ozolaines un citu Rēzeknes 
novada pagastu jauniešiem (RN 

Izglītības pārvalde, 630 eur, 
realizējusi biedrība “Latgales 
Multimediju darbnīca” ar 
Ozolaines pagasta pārvaldes 
līdzfinansējumu); 

 “Pirts tradīcijas kā dažādas 
kultūras vienojošais 
elements” (Latvijas Kultūras 
ministrija, “Latgales NVO 
projektu programma 2017”, 900 
eur, realizējusi biedrība “Jauniešu 
laiks”); 

 “OzOlimpiskās spēles 2017” (RN 

pašvaldības Izglītības pārvalde, 
340 eur, realizējusi biedrība 
“Latgales Multimediju darbnīca”); 

 “Ozolaines pagasta teritorijas 
vides un dabas vērtību 
saglabāšana un aizsardzība” (RN 
Vides aizsardzības fonds, 
22778.73 eur); 

 “Lego robotikas inventārs 
saturīgai brīvā laika pavadīšanai 
Ozolaines pagasta bērniem un 
jauniešiem” (RN pašvaldības 
Izglītības pārvalde, 300 eur); 

Teksta turpinājums 3.lpp. 
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Teksta sākums 2.lpp. 
  “Foto dienas 2017 Rēzeknes 

novadā “Rudens mozaīka”” (RN 
Kultūras pārvalde, 500 eur).  

     2017.gadā tika izstrādāti un 
iesniegti arī vairāki citi projekti, kuri 
diemžēl neguva atbalstu projektu 
konkursos – “Kampišķu vecticībnieku 
kopienas lūgšanu nama logu 
izgatavošana un 
uzstādīšana” (Rietumu bankas 
labdarības fonds, programma 
“Sakrālais mantojums”, 982,52 eur), 
“Pirmais pirts festivāls Latgalē 
“OZOLPĒRIENS”” (Latgales kultūras  
programma, 4565 eur). Vēl divi 
projekti pašlaik ir iesniegti un gaida 
konkursa rezultātus – "Gaismu 
aparatūras iegāde Ozolaines pagasta 
Tautas nama vajadzībām" (ELFLA/
LEADER, 6231,51 eur) un “#LV100: 

svētku gaidīšana un svētīšana 
Ozolainē” (VKKF LV 100 programma, 
992 eur).  
     Ir atbalstīts projekts “Folkloras 
skola 2”, kas tiks realizēts laika 
posmā no 2018.gada 20.janvāra līdz 
20.jūnijam. 
     2017.gadā Ozolaines pagastā 
realizēti kopumā 7 projekti, 
kopsummā piesaistot vairāk kā 
26 tūkstošus eiro lielu 
finansējumu. 
     Ozolaines pagasta pārvalde 
cenšas maksimāli apgūt dažādu 
fondu projektu konkursos pieejamo 
finansējumu, lai Ozolaines pagastā 
pēc iespējas vairāk attīstītu un 
pilnveidotu kultūras dzīvi, apkārtējo 
vidi, jauniešiem pieejamos resursus, 
u.c. sfēras.  

Aicinām pieteikties 
projektam  
“Folkloras skola 2” 
 
     Projekts “Folkloras skola 2” ir 
turpinājums projektam “Folkloras 
skola”, kurš tika uzsākts 2017.gada 
20.aprīlī un noslēdzās 20.decembrī 
un apstiprināja, ka spēj veiksmīgi 
savest kopā dažādu tautību 
pārstāvjus, lai kopā apgūtu senās 
latviešu un latgaliešu tradīcijas un 
dzīves gudrības. 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. 
     Projekta mērķgrupa ir 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 jebkurš 
cits interesents ne vien no Ozolaines 
pagasta, bet arī no Rēzeknes 
novada. 
     Projekta ietvaros tās 
dalībniekiem būs iespēja piedalīties 
sekojošās meistarklasēs un 
darbnīcās (datumi tiks precizēti un 
saskaņoti ar interesentiem): 

 Prakstiska rotkalšanas 
meistarklase – saktas 
izgatavošana pie rotkaļa Riharda 
Cibļa (janvāris); 

 “Sveču vokors”  Vakarēšana un 
sveču liešana no sveču galiem ar 
meistari Nanditu Kirejevu 
(februāris); 

 Lekcija par apģērba attīstību 
Latgalē un pārējā Latvijā 18.-19. 

gadsimtā (marts); 

 Lekcija par 19. gadsimta apģērba 
komplektēšanu un valkāšanu 
mūsdienās” (marts); 

 Praktiska pastalu izgatavošanas 
meistarklase pie meistara Andra 
Kačkāna; 

 Latgales kultūrvēstures muzeja 
apmeklējums, ekspozīciju 
“Veltījums pirmā Latgales 
kongresa 100gadei” un “Latgales 
keramikas dārgumi cauri laika 
lokiem” interaktīva iepazīšana ar 
gidi Inesi Ločmeli-Jansoni 
(aprīlis); 

 Lekcija par ģimenes un 
gadskārtu tradīcijām Latgalē ar 
lektori Angeliku Juško-Štekeli 
(maijs); 

 Praktiska vainagu un ziedu kroņu 
pīšanas meistarklase ar ziedu 
sievu Līgu Reiteri (jūnijs); 

 “Rokdarbnīca” - latgaliešu 

tradicionālie rokdarbi ar senioru 
klubu “Uguntiņa” (marts-maijs). 

     Dalība aktivitātēs – bezmaksas. 
Pieteikšanās pie projektu vadītājas 
Leilas Rasimas, zvanot pa 
t.26328442 vai rakstot uz e-pastu 
leila.rasima@gmail.com, norādot 
vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju 
un precizējot, vai vēlaties piedalīties 
visās projekta aktivitātēs vai kādās 
konkrētās! Piedalīties var jebkurš 
interesents no Ozolaines pagasta, 
kā arī no Rēzeknes novada, kuru 
ieinteresē projekta piedāvātās 
aktivitātes.  
     Projekts “Folkloras skola 2” tiek 
realizēts pateicoties Valsts 
Kultūrkapitāla Fonda finansiālajam 
atbalstam 700,00 eur apmērā. 
Projekta kopējais budžets ir 914,00 
eur, no kuriem 214,00 eur ir 
Ozolaines pagasta pārvaldes 
līdzfinansējums.  

 
Leila Rasima 

Ozolaines pagasta pārvaldes 
Projektu vadītāja  

ATBALSTA: 

Par  projektiem 
2017.gadā 

mailto:leila.rasima@gmail.com
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Ziemassvētku laiks 
Ozolaines pagastā pagājis 
maģiskās noskaņās 
 

Ziemassvēktu un gadu mijas 
laiks patiesi ir gada maģiskākais, 
brīnumainākais un burvīgākais 
brīdis, kad gan mazi, gan lieli- cits 
vairāk, cits mazāk, bet tomēr ikviens 
no mums sajūt ko brīnumainu, siltu 
un patīkamu savās sirdīs un 
visapkārt “gaisā”.  

Gatavojoties laikam, kad 
cenšamies apkārtējiem dot labāko, 
aicinājām iedzīvotājus vienoties 
labdarības akcijā un ziedot tās 
mantas, kas pašiem vairs nav 
nepieciešamas, taču citiem būtu 
noderīgs un būtisks atbalsts. Akcija 
izpelnījās lielu atsaucību, kā 
rezultātā bija gan daudz ziedot-
gribētāju, gan arī ziedojumu 
saņēmēju. Liels paldies tiem 
cilvēkiem, kas iesaistītās akcijā, 
izdarīja labu darbu gada 
vislabestīgākajā laikā un atbalstīja 
savus līdzcilvēkus!  

Savukārt Ozolaines Tautas 
nama rīkotajos pasākumos bērniem 
un pieaugušajiem, šogad vislielākā 
vēlme bija radīt brīnuma sajūtu… 
Centāmies bērniem pateikt un nodot 
vēstījumu, ka īstais brīnums slēpjas 
nevis dārgās dāvanās un jaunākajās 
tehnoloģijās, bet gan kopābūšanas 
priekā ar saviem mīļajiem, kā arī 
dažādos patīkamos sīkumos, kas 
notiek negaidītā brīdī un nav 
izskaidrojami un pamatojami, taču 
rada lielu prieku! Tāpat lielus un 
mazus centāmies pārsteigt ar 
brīnumiem burvju mākslinieku 
izpildījumā- bērnus priecēja burvju 
mākslinieks no apvienības “Brīnumu 
kalēji”, rādot trikus, kā pazūd piens, 
kā uz pusēm tiek sagriezta populārā 
dzēriena “Cola” pudele un pēc tam 
atkal savienota atpakaļ, kā arī citus. 
Pieaugušo Jaungada pasākums 
pagāja ne mazāk brīnumaini, jo 
sanākušos viesus priecēja burvju 

mākslinieks- iluzionists Dmitry 
Bubin, kurš pārsteidza klātesošos 
gan ar neizskaidrojamiem burvju 
trikiem, gan jautri izjokoja ciemiņus, 
gan demonstrēja meistarīgu 
mikromaģijas prasmi, kā arī 
noslēdza savu viesošanos Ozolaines 
pagastā ar šova deju oriģinālā 
kostīmā. Lielu jautrību gan bērnu, 
gan pieaugušo pasākumā izraisīja 
papīra “salūts”, kas lielā mērā 
svētku svinētājiem kompensēja ārā 
valdošo sniega trūkumu. Jautras 
mūzikas pavadījumā balts pūkains 
personāžs, ko daži dēvēja par 
sniegavīru, citi par sniegpārsliņu, vēl 
citi- vienkārši par brīnumu, bērnus 
izklaidēja ar papīra “salūtu”, 
pārvēršot to sniega kupenās, no 
kurām bērni sacentās lielākās sniega 
kaudzes radīšanā, pikoja viens otru, 
“zīmēja eņģeļus” neīstā, taču ļoti 
patīkamā “sniega” kupenās. 
Pieaugušo Jaungada pasākumā pēc 
krāšņas uguņošanas klātesošie ļāvās 
enerģiskai dejošanai, ko arī 
papildināja baltās papīra kupenas un 
pikošanās prieks, gluži kā bērnībā, 
radot neizsakāmi pozitīvu atmosfēru. 
Šo pasākumu vēl krāšņāku padarīja 
arī Feimaņu šovdeju kolektīva 
“Fazira” uzstāšanās. Pirmie kolektīva 
priekšnesumi bija romantiski, 
noformēti gaišos ziemīgos tērpos, ar 
krāšņām galvas rotām- pat svečturu 
veidolā. Savukārt pēdējais 
priekšnesums patiesi pārsteidza 
klātesošos ar kolektīva aktierisko 
meistarību, spēju krasi mainīties, būt 
ļoti daudzpusīgām un kārtīgi 
“uzlādēja” ar savu enerģisko 
raksturu un humoristisko 
izpildījumu. Savu debiju Ozolaines 
pagasta kultūras dzīvē piedzīvoja arī 
Ozolaines Tautas nama jaunais 
skaņu operators jeb dīdžejs Andris 
Studāns, kura uzdevums bija 
nodrošināt visām klātesošajām 
paaudzēm un gaumēm tīkamu 
mūziku.  

Lielu paldies vēlamies teikt 
Ozolaines Tautas nama teātra 

pulciņam un tā vadītājai Marijai 
Golubcovai, PII “Jāņtārpiņš” 
audzinātājai Vijai Terentjevai, f/k 
“Zeiļa” vadītajai Inārai Blinovai par 
iesaistīšanos bērnu Jaungada 
pasākumu organizēšanā un 
īstenošanā, par iejušanos dažādos 
tēlos un par bērnu iepriecināšanu. 
Tāpat liels paldies apvienībai 
“Brīnumu kalēji”, sniegpārsliņas 
tēlam Marinai Bikovai un Salatētim 
Normundam Liepiņam. Liels paldies 
arī burvju māksliniekam Dmitry 
Bubin un deju grupai “Fazira” par 
skaistiem, oriģināliem un 
pārsteidzošiem priekšnesumiem, kā 
arī atraktīvajam Salatētim Pēterim 
Borisovam par piedalīšanos un 
skatītāju izklaidi pieaugušo 
Jaungada pasākumā. Paldies 
Ozolaines Tautas nama jaunajam 
skaņu operatoram par plašu, 
daudzveidīgu un interesantu 
muzikālo repertuāru, kā arī radošu 
pieeju pasākuma norisei. Protams, 
paldies jāsaka arī Ozolaines pagasta 
pārvaldes darbiniekiem, kas 
sarūpēja svētku eglītes, parūpējās 
par to noformējumu, kā arī uzturēja 
svinību telpu kārtību piesātinātajā 
Tautas nama pasākumu grafikā.  

Vēlos novēlēt visiem laimīgu 
Jauno gadu- ar vezumu prieka, 
veiksmes, veselības un mīlestības! 
Lai šis gads mūs visus priecē ar 
labāku laiku, ar vēl vairāk labiem 
cilvēkiem apkārt un lielisku 
noskaņojumu! Tā kā šis gads ir 
SUŅA gads, tad novēlu, lai tas, tāpat 
kā suns, ir mūsu labākais draugs, 
nesot visu vislabāko, ko vien 
labākais draugs spēj dot! Un 
neaizmirsīsim, ka arī mēs paši esam 
tie, kas saviem tuvākajiem un 
apkārtējiem spējam dot- labu 
padomu, palīdzību, atbalstu, 
attieksmi! Galu galā- “dots devējam 
atdodas”! Lai visiem svētīgs Jaunais 

Santa Ostaša  
Ozolaines Tautas nama vadītāja 
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Par Ziemassvētku 
konfekšu paciņām. 
 
     Tie, kuri kaut kādu iemeslu dēļ 
nevarēja nodrošināt savu bērnu 
klātbūtni Ozolaines Tautas nama 
rīkotajos Ziemassvētku pasākumos 
2017.gada 27.decembrī plkst. 12.00 
un plkst. 15.00, kā arī seniori un 
cilvēki ar īpašām vajadzībām, kuri 
nespēs ierasties uz Ozolaines Tautas 
nama 11.01.2018 rīkoto Jaungada 
balli, saldās konfekšu paciņas varēs 
saņemt darba dienās, darba laikā 

līdz 31.01.2018 Ozolaines bibliotēkā 
pie bibliotekāres Atoņinas Dzenes 
Bekšos un Ozolaines pagasta 
pārvaldē Balbišos pie lietvedes 
L.Peļņas.  
Bezspēcīgie un vientuļie seniori un 
cilvēki ar īpašām vajadzībām, zvanot 
pa tālruni 64640171, var pieteikt, lai 
saldo paku piegādā uz mājām. 
 
P.S. Kaladās iešana ir nodarbe, kas 

saistās tikai ar Ziemassvētkiem. 
Kaladnieki iet barā, apciemojot 
sētu pēc sētas visu svētku laiku, 
dziedādami Ziemassvētku 

dziesmas, par to saņemot 
cienastu un dāvanas, ko sauc par 
kaladiņu. Kaladu un kaladnieču 
vārdu izcelsmi vairums 
valodnieku atzīst par 
atvasinājumu no latīņu 
"calendae" – mēneša pirmās 
dienas. Vārdu nozīmes ziņā 
labāku saskaņu dotu vārdu 
izcelsmes meklēšana sakarībā ar 
krievu, baltkrievu un ukraiņu 
"koloda" – bluķi, bet šai virzienā 
trūkst pētījumu. 

Senioru interešu pulciņa 
„Uguntiņa” spēks – 
vienotībā! 
 
      Jaunais gads uzņēmis gaitu. 
Senioru dzīvē pašreiz klusāks 
atpūtas brīdis.  Sapulcējoties kopā 
vieni stāsta par aizlidojošo gadu, 
atstājot pēdas mūsu sirdīs un sejās, 
vieni anekdotes- sasmīdina, dot  
padomu vai pastāsta par jaunumiem 
preses izdevumā,  visiem vienmēr ir 
ko atcerēties un pastāstīt aizraujošo. 
    Atmiņai pielietojumu mums dod 
fotokartiņas un dators. Kur 
iemūžināti dažādi mirkļi no pulciņa 
aktivitātēm 2017.gadā. 
      Pats svarīgākais pasākums mūsu 
Tautas namā notika senioru 
salidojums. Ar uztraukumu sirdī 
uzņēmām ciemiņus. Pasākumā 
demonstrējām savu jaunības laiku 
modi, jautro deju „Babuški staruški”, 
rokdarbu izstāde, balle ar brāļu 
Puncūļu muzikālo pavadījumu. 
Uzstājoties bija neliels stresiņš, bet 
labs stresiņš ir vajadzīgs, jo pēc tam 
gandarījums par izdarīto, un tā dzīve 
kļūst interesantāka.  Kopā pavadītas 
stundas dod dzīvei prieku un 
siltumu. Guvām lietderīgo pieredzi 
no pensionāru aktivitātēm.  
Aktivitātes nosaka visu gan veselību, 
gan dzīvesprieku. „ Mēs apliecinām, 
ka jāiet cilvēkos, tad rodas cita 
attieksme pret dzīvi un dzīvei tad ir 
cita jēga”- saka pulciņa dalībnieki. 
   Paldies sakām mūsu pagasta 
pensionāriem Fainai Triznai, 
Fevronijai Urbanovičai, Hionijai 
Žurovai  kuri atrada spēku un gribu 
atbraukt un kopā ar mums pie tējas 
tasītes atcerēties par savām jaunības 
un darba gadiem strādājot sovhozā. 
Saņēmām lietderīgo informāciju par 
pagasta vēsturei. Bija lieliskās 
tikšanās. Kopā sapulcējās daudz 
gados vecie cilvēki un visiem ir ko 
atcerēties, jau ir svētki. Mūsu 
tikšanās turpināsies, laipni lūdzam 
savā pulkā, gaidām katru otrdienu 
pulkst.12.00 Ozolaines Tautas namā. 
    

  Cienījamie pagasta iedzīvotāji!  
 Vel viens gads aizlido, atstājot 
pēdas mūsu sirdīs un sejās. Daudz 
ko paņēmis, daudz arī dāvājis.Bet 
mirklis, kad pulkstenis iezvanīs 
Jaunā gadā sākumu, ikviena sirds 
sāk pukstēt straujāk. Visi aizgājušie 
mirkļi veido pagātni, kur paliek mūsu 
kļūdas un neveiksmes. 
   Paldies interešu pulciņa 
„Uguntiņa” dalībniecēm un visiem 
tiem senioriem par to ka bijāt ar 
mums, un protams ka esat tagad, 
un ceru ka būsiet kopā arī turpmāk. 
     Novēlu Jaunajā gadā nepazaudēt 
cilvēcību, sirds siltumu, cerību un 
mīlestību. Visiem labu veselību un 
saticību ģimenēs un veiksmi Jaunajā 
2018.gadā. 
 Cienījamie Ozolaines 
pagasta iedzīvotāji! Sveicu Jūs 
Jaunajā gadā! Lai Dievs sargā no 
nelaimēm, ļaunuma un  neveiksmes. 
Novēlam Jums labu veselību, 
mīlestības, sirdsmīļuma un daudz 
daudz laimes!                                    

A.Tarakanova 
Ozolaines Tautas nama 

Senioru interešu pulciņa „Uguntiņa” 
vadītāja  

Senioru interešu pulciņa 
„Uguntiņa” nodarbības 

2018.gada janvāra mēnesī: 
 
02.01.2018. plkst.12.00 
Diskusiju pēcpusdiena: 
„Mūsu dzīve bērnos un mazbērnos” 
Čaklas senioru pulciņa rokdarbnieces 
turpinās adīt segas 2018.gada 
jaundzimušajiem bērniem. 
 
09.01.2018. plkst.12.00 
Gatavošanās uz Jaungada 
karnevālu. 
11.01.2018. plkst.12.00 
Jaungada karnevāls veltīts senioriem 
un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
Interešu pulciņa „Uguntiņa” 
dalībnieki rūpēsies par svētku 
noskaņojumu. 
12.01.2018. plkst.12.00 
Senioru Jaungada pasākumu 
apmeklējums Audriņu kultūras 
namā. Apsveikums, modes 
demonstrēšana, humoru deja  
„Бабушки старушки”. 
   
16.01.-30.01.2018 
Rokdarbi. 
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Ozolaines pagasta kultūras 
dzīve gada 
šķērsgriezumā… 
 

Gada nogale un jauna gada 
sākums tradicionāli ir tas laiks, kad 
domās un darbos veicam 
kopsavilkumu tam, kas paveikts 
aizejošajā gadā, un “kaļam” plānus 
jaunajam gadam. Ar šādu 
noskaņojumu ir sācies janvāris arī 
Ozolaines Tautas namā, jo 
2017.gads tik tiešām ir bijis ievērības 
cienīgs un daudz interesantiem 
notikumiem bagāts!  

Kopumā Ozolaines Tautas namā 
gada laikā ir notikuši ap 4 desmitiem 
pasākumu, no kuriem vairāki ir 
kļuvuši par ļoti nozīmīgiem gan 
pagasta, gan novada, gan arī 
plašākā mērogā, kas pierāda, ka, 
neapšaubāmi, raibs, interesants un 
aizraujošs ir bijis 2017. gads 
Ozolaines pagasta kultūras dzīvē.   

Gada sākumā Ozolaines Tautas 
nams iesaistījās Rēzeknes 
Tehnoloģiju Akadēmijas (RTA) 
studiju dzīvē, piedāvājot Ozolaines 
Tautas namu, kā vietu, kur RTA 
Dizaina programmas pēdējā kursa 
studenti varētu izstrādāt savu 
diplomdarbu. Rezultātā par 
iedvesmas avotu savam darbam 
Ozolaines Tautas namu izvēlējās 
topošā dizainere Santa Katkeviča, 
kura programmas vadītājas Diānas 
Apeles vadībā izstrādāja skaistu, 
funkcionālu, modernu un vienlaikus 
ar folkloristiska stila piesitienu 
apdarinātu Ozolaines Tautas nama 
interjera dizaina projektu, par ko 
studente saņēma augstāko 
vērtējumu- 10 balles. Šis projekts 
rudenī tika pieteikts Latvijas 
Dizaineru gada balvai dizainā, kā 
rezultātā Santas projekts ieguva 
augsto 2.vietu Latvijas mērogā. 
Savukārt Ozolaines Tautas nams 
ieguva unikālu talantīgas dizaineres 
izstrādātu projektu par skaistu 
Tautas namu, kuru, jācer, nākotnē 
spēsim ari īstenot.  

Maija sākumā Ozolaines 
pagastā pirmo reizi tika svinēti Baltā 
galdauta svētki, bet pirmo reizi vēl 
īpašāku padarīja Latvijas Valsts 
prezidenta Raimonda Vējoņa vizīte 
Ozolaines pagasta Bekšos. 
Prezidentu sveica un apdziedāja 
Ozolaines Tautas nama folkloras 
kopa “Zeiļa”, veltot augstajai 
amatpersonai arī savu īpašo 
“prezidentu dziesmu”, kas savulaik 
tika izpildīta sagaidot Valdi Zatleru. 
Par piemiņu no šīs vizītes, lūdzām 
Vējoņa kungam iestādīt mūsu zemē 
ozoliņu, ko papildinājām ar īpašu 
personalizētu šilti, kas ikvienam 
iedzīvotājam un ciemiņam turpmāk 

vēstīs, ar ko šis ozols ir īpašs.  
Bērnības svētkus 2017.gadā 

svinēja rekorkdliels Ozolaines 
pagasta bērnu pulks- 31 bērnam 
šajā gadā palika 5 gadi. Grandiozi 
izvērtās arī svētki! Centāmies bērnus 
pārsteigt ar interesantiem efektiem- 
pasākuma norisē izmantojām gan 
hēlija balonus, gan šķidro slāpekli, 
tāpat pirmo reizi Ozolaines pagastā 
tika rādīts jaunākais izgudrojums 
salūtu pasaulē- dienas salūts, kas 
kļuva par pārsteigumu gan lieliem, 
gan maziem. Bet mazajiem svētku 
svinētājiem par godu uzstājās vesels 
pulks mazo dejotāju no Tautas deju 
kolektīva “Dziguči”, skolotājas 
Guntas Sidorovas vadībā.  

Vasaras viducī- jūlijā- Ozolaines 
pagasta pārvalde un Ozolaines 
Tautas nams ar saviem 
pašdarbnieku kolektīviem piedalījās 
Rēzeknes novada dienā, piesakot 
sevi arī pagastu prezentācijas 
ciematā. Šajā reizē Ozolaines 
pagasta prezentācija tika veidota par 
un ap gaidāmo pirts festivālu, 
nodrošinot gan radošās darbnīcas, 
gan pirts dzērienu baudīšanu, sajūtu 
taku, fotostūrīti, īstu pirti un īsta 
pirtnieka pērienu un citas 
interesantas detaļas, saistībā ar pirts 
tematiku.  Ar savu veikumu 
neatstājām vienaldzīgus nedz svētku 
apmeklētājus, nedz pagastu sētu 
vērtēšanas komisiju, kā rezultātā 
Ozolaines pagasts saņēma 1. vietu 
un Rēzeknes novada pašvaldības 
sarūpētu galveno balvu. Liels prieks 
un lepnums bija par to, ka kolektīvs 
spēj sanākt kopā, kopīgi darboties 
un nonākt līdz rezultātam, par ko 
prieks pašiem un ko augstu novērtē 
arī apkārtējie! Paldies vēlreiz sakām 
ikvienam, kas piedalījās un pielika 
savu roku ceļā uz mūsu uzvaru! 

Bet neilgi pēc Rēzeknes novada 

dienas notika pats ievērojamākais, 
lielākais un nozīmīgākais šī gada 
pasākums- 1.Pirts festivāls Latgalē, 
kas nesa Ozolaines pagasta un 
Rēzeknes novada vārdu visā Latvijā 
un arī ārpus tās robežām. Pirts 
festivālā pulcējās vairāki Eiropā 
slaveni pirts un ar to saistīto jomu 
pārstāvji no Lietuvas, Krievijas un, 
protams, no Latvijas. Pasākums 
pulcēja skatītājus, pirts prieku 
baudītājus no visas Latvijas, bet pie 
reģistrācijas galdiņa piereģistrējās 
arī viesi no Lietuvas, Krievijas, 
Ukrainas, Baltkrievijas un Anglijas. 
Festivāla ietvaros notika daudzu 
talantīgu mūzikas jomas pārstāvju 
uzstāšanās, Rēzeknes Tehnoloģiju 
Akadēmijas studentu sagatavotā 
pirts tērpu modesskate, skatītājus 
pārsteidzām ar krāšņu ugunsšovu un 
ugunsfigūru, bet ikvienu, kurš 
gribēja gūt baudu ķermenim, miesai 
un garam, lutinājām ar dažādiem 
pirts rituāliem, ķermeņa 
procedūrām, vērtīgām lekcijām un 
meistarklasēm. Neapšaubāmi milzīgu 
pievienoto vērtību šim pasākumam 
deva arī lieliskie laikapstākļi, kas lika 
izteikties “skaļi” un nepārprotami- ka 
vasara Latgalē sākās līdz ar 1. Pirts 
festivālu.  

Vasaras noslēgumā Ozolaines 
pagastā svinējām pagasta svētkus, 
kuru ietvaros notika gan ģimeņu 
sporta spēles, gan dažādi 
priekšnesumi. Savu dejotprasmi 
demonstrēja Deju studija “Dynamic 
Hit”, ar interesantiem 
paraugdemonstrējumiem pārsteidza 
Valsts Robežsardzes koledžas 
darbinieki, jo īpaši kinologi un viņu 
suņi, tāpat dzīvnieku dresēšanas 
sasniegumus rādīja suņu audzētāji 
no Rēzeknes un Daugavpils.  

 
Teksta turpinājums 7.lpp. 
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Teksta sākums 6.lpp. 
Sporta biedrība “Sedna” 

jauniešiem demonstrēja un 
prezentēja veselīgus un lietderīgus 
brīvā laika pavadīšanas veidus. 
Pagasta svētku ietvaros notika arī 
“Augstpapēžu kurpju skrējiens”, kas 
Ozolaines pagastā tika aizsākts 
2016.gadā, kā pirmais šāda veida 
skrējiens Latgalē.  

Šogad skrējienā sevi spilgti 
pieteica 2 komandas- Ozolaines 
pagasta iedzīvotāju komanda, kuras 
dalībnieces bija tērpušās spilgtos 
augļu kostīmos un līdzjutējus cienāja 
ar sulīgiem tropiskajiem augļiem, 
savukārt otra bija- tērpu dizaineres 
Velgas Krukovskas komanda, kas 
pārsteidza ar elegantiem, 
saskaņotiem talantīgās dizaineres 
veidotiem tērpiem vienotā stilā, kā 
arī saskaņoto, graciozo, eleganto 
skriešanas stilu. Sagaidījām vēl 
vienus īpašus ciemiņus- Latgales 
Retro Auto Moto klubu, kas garā 
kolonnā “ierullēja” Bekšos, 
pasākuma “epicentrā”, demonstrējot 
savus vēsturiskos spēkratus. 
Pasākuma apmeklētājiem tika dota 
iespēja vilkt lielo, smago amerikāņu 
auto “Oldsmobile”, pārbaudot savus 
spēkus spēkavīru distancē. Tāpat visi 
klātesošie varēja nofotografēties ar 
savu vismīļāko auto un atdot savu 
balsi tam transportlīdzeklim, kurš 
bija iepaticies visvairāk.  

Arī rudens Ozolaines pagastā 
ienāca ar daudz interesantiem 
notikumiem- Ozolaines pagasts kļuva 
par centrālo norises un mītnes vietu 
Rēzeknes novada fotoplenēram 
“Rudens mozaīka”, kas pulcēja ap 70 
fotogrāfiem no visas Latvijas. Lai arī 
fotogrāfiem tika piedāvāti 7 dažādi 
pagasti, tomēr liela daļa- aptuveni 
20 meistari- palika darboties tieši 
mūsu pagastā. Rezultātā Ozolaines 
pagasts tika iemūžināts skaistās, 
krāšņās, oriģinālās bildēs, atainojot 
pagasta dabasskatus, cilvēkus, floru, 
faunu, darba gaitas un kultūras 
dzīvi.  

2016.gada nogalē radās ideja 
vienkopus aicināt pulcēties visus 
Rēzeknes novada senioru interešu 
kolektīvus un jau 2017.gada oktobra 
vidū Ozolaines Tautas namā notika 

1.Rēzeknes novada senioru klubu 
salidojums. Ozolaines senioru klubs 
“Uguntiņa” sagaidīja viesus gan ar 
pašu gatavotu cienastu, gan 
priekšnesumu “Manu jaunības laiku 
mode”, gan amizantu deju par 
omītēm, kam patīk “ballēties”. 
Ielūgtie ciemiņi priecēja visus 
klātesošos ar meistarīgiem 
rokdarbiem, ar dzejas rindām, 
skaistām dziesmām u.c. Turpat arī 
tika nolemts, ka šim salidojumam 
jāturpinās, tāpēc uzreiz arī tika 
paziņota nākamā salidojuma vieta- 
Malta.  

2017.gada rudenī Ozolaines 
Tautas nams pirmo reizi vēra vaļā 
durvis Cirka mākslinieku trupai. 
Tāpat šajā gadā mūsu pusē viesojās 
Baltkrievijas vokālā studija “Aļtanka”, 
ienesot jaunas vēsmas Ozolaines 
Tautas nama pasākumu 
daudzveidībā un priecējot klātesošos 
ar skanīgām un spēcīgām balsīm 
baltkrievu mēlē. 

Bet Ziemassvētku un Jaunā 
gada periods Ozolaines Tautas namā 
pagāja brīnumu noskaņās, gan lielus 
gan mazus cenšoties pārsteigt ar 
burvju mākslinieku priekšnesumiem, 
ar improvizētām sniega kupenām 
papīra salūta formā, kas īpaši 
patīkami bija tieši šajā laikā, kad aiz 
loga vairs nebija ne kripatas sniega.  

Lielu paldies vēlos teikt visiem, 
kas 2017.gadā atbalstīja Ozolaines 
Tautas nama pasākumus, piedalījās 
to organizēšanā, uzstājās ar saviem 
priekšnesumiem, apmeklēja 
pasākumus! Paldies, ka piedalāties 
Ozolaines pagasta kultūras dzīvē!  

Arī 2018.gadā mums priekšā ir 
daudzi interesanti notikumi un 
pasākumi- 2018.gada 22.jūnijā 
Ozolaines pagasta PII “Jāņtārpiņš” 
svinēs savu 35 gadu jubileju, bet 
turpinājumā šajā pat dienā notiks 
ielīgošanas pasākums. 11.augustā 
notiks Ozolaines pagasta svētki, kas 
šogad tiks svinēti kā “Medus svētki”, 
par godu daudziem draveniekiem, 
kas dzīvo un saimnieko Ozolaines 
pagastā. 11.augustā Ozolaines 
pagasts vienosies kopā ar visu 
Latviju arī valsts 100-gadei veltītajā 
akcijā un atsauksies aicinājumam 
11.augustā visā Latvijā rīkot 

zaļumballes. Savukārt 17.augustā 
notiks Ozolaines pamatskolas 
Absolventu un bijušo skolotāju 
salidojums, kurā aicinām piedalīties 
ikvienu, kas ar šo skolu ir bijis 
saistīts. 17.novembrī visi kopā 
pulcēsimies svinīgā valsts 100-gades 
sagaidīšanas pasākumā, lai ar īpašu 
ceremoniju, vienojoties kopīgās 
sajūtās, pusnaktī sagaidītu 
18.novembri jeb valsts 100.jubileju. 
Šogad uzmanības centrā, 
neapšaubāmi, būs gan Dziesmu 
svētki, gan Valsts 100-gades 
svinības, bet pamazām aicinām 
iesaistīties arī 2019.gada pasākumu 
norisēs, jo nākamgad Ozolaines 
pagasts svinēs savu 80.jubileju, kam 
par godu jau tagad esam uzsākuši 
pagasta vēstures izpēti un aicinām 
iesaistīties ikvienu ar savām 
fotogrāfijām, ar atmiņu stāstiem, ar 
stāstiem par ievērojamām 
personībām Ozolaines pagastā u.c. 

Lai mums visiem idejām bagāts, 
darbīgs un interesants 2018.gads! 
Un uz tikšanos Ozolaines Tautas 
nama rīkotajos pasākumos!   

Santa Ostaša 
Ozolaines Tautas nama vadītāja 

Aicinām uz Svecīšu dienas 
vakarēršanas pasākumu! 
 
     2018.gada 2.februārī, plkst. 
17.00 Ozolaines tautas namā 
Folkloras kopa "Zeiļa" aicina ikvienu 
pagasta iedzīvotāju un ciemiņus uz 
Sveču dienas vakarēšanu. 
Programmā: folkloras kopu 
sadziedāšanās, mīklas un rotaļas, 
sveču liešanas darbnīca. 

Ieeja: Bezmaksas 
P.S. Paķer līdzi savu groziņu un nāc 

vakarēt sveču gaismā! 
 

Laipni aicinām! 
 

Santa Ostaša 
Ozolaines Tautas nama vadītāja 

santa.ostasa@ozolaine.lv 
Tālr. 25127340 
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Liepu pamatskola 
2017./2018.mācību 
gadā! 
 
     Skolā mācās 75 skolēni un tajā 
tiek  realizētas četras programmas. 
Vispopulārākā programma ir 
pamatizglītības profesionāli orientētā 
virziena  mazākumtautību 
programma. Šajā programmā mācās 
63 skolēni. Skolā ir 9 bērni, kuri 
mācās pēc speciālās pamatizglītības 
mazākumtautību izglītības 
programmas izglītojamajiem ar 
valodas traucējumiem. Diviem 
skolēniem ir speciālās 
pamatizglītības mazākumtautību 
programma izglītojamajiem ar 
mācīšanās traucējumiem. Vēl viens 
skolnieks mācās pēc speciālās 
pamatizglītības mazākumtautību 
programmas izglītojamajiem ar 
garīgās attīstības traucējumiem, kuri 
integrēti vispārējās izglītības 
iestādēs.  
     Skolēni aktīvi piedalās dažādās 
mācību olimpiādēs, konkursos, 
sacensībās un skatēs, un līdz ar to 
ceļot skolas godu ne tikai novadā, 
bet arī Latvijas Republikas mērogā. 
Pagājušajā mācību gadā mūsu 
skolas skolēni saņēma trīs 1.vietas 
un sešus 1.pakāpes diplomus 
(sporta, vizuālās mākslas un mūzikas 
pasākumos). Šajā mācību gadā 
8.klases skolniecei jau ir 1.vietas 
diploms Rēzeknes un Viļānu novadu 
apvienības latviešu valodas 
olimpiādē.  
     Liepu pamatskola iegulda daudz 
darba ar izglītojamajiem ar mācību 
un veselības problemām. Tāpēc 
daudzi skolēni, kuriem ir problēmas 
lielās pilsētas skolās, nāk mācīties uz 
mūsu skolu. Uz šo brīdi skolā mācās 
20 bērni (25%), kuri dzīvo Rēzeknē. 
Līdz Liepu pamatskolai divas reizes 

dienā kursē  bezmaksas autobuss, 
ko apmaksā pagasta pārvalde.  
     Vecāku ērtībām skolā ir viesnīca, 
kur skolēniem ir iespēja dzīvot visu 
nedēļu. Visi skolēni saņem 
bezmaksas pusdienas, pienu un 
augļus no programmas “Skolas 
piens” un “Skolas augļi”. 
     Kā visur Latvijā, Liepu 
pamatskolā ir tendence skolēnu 
skaita samazināšanai. Skolā ir 
apvienotas klases, kurās trūkst 1-2 
skolēnu, lai klases nebūtu 
apvienotas. Viss tas apgrūtina 
skolotāja darbu. Ar gadiem palielinās 
bērnu skaits ar veselības vai 
uzvedības problēmām. Skolā 
veiksmīgi strādā atbalsta komanda 
(speciālais pedagogs, logopēds un 
psihologs).  
     Šajā mācību gadā skolā darbojas 
seši pulciņi: folkloras kopa „Liepiņa”, 
popgrupa „Mākonītis”,  skolas un 
leļļu teātris, mūsdienu deju pulciņš 
un pulciņš „Pavārmākslas noslēpumi 
zēniem”. 2.klases skolēniem ir 
iespēja apgūt peldēšanas prasmes. 
Katru nedēļu sporta stundu ietvaros 
apmeklē baseinu. Bērniem no 
vecākajām klasēm ir bezmaksas 

iespēja apmeklēt baseinu trīs reizes 
nedēļā. Šo iespēju izmanto apmērām 
10 skolēni. 
     Liepu pamatskolā  ir visas 
izglītības programmu īstenošanai 
nepieciešamās telpas un 
materiāltehniskie resursi, kas atbilst 
skolēnu skaitam un vecumam. Katrā 
mācību kabinetā ir dators, 2 klašu 
telpās ir interaktīvās tāfeles, ir 
multimediju projektori un 
dokumentu kamera. Skolas ēkā ir 
iespēja izmantojot publisko 
bezmaksas Wi-Fi internetu. Skolas 
mēbeles ir labā stāvoklī, iekārtas un 
tehniskie līdzekļi ir darba kārtībā. Ir 
sporta zāle un sporta laukums.  
     Lai nodrošinātu skolēnu, skolas 
darbinieku un viņu personiskā 
īpašuma drošību, skolā tiek veikta 
videonovērošana, un tā ir pieslēgta 
apsardzes signalizācijai. 
     Lai pastiprinātu un atbalstītu 
skolēnu interesi par teātra mākslu, 
Liepu pamatskola 2017.gadā 
piedalījās Rēzeknes novada 
pašvaldības Izglītības pārvaldes 
konkursā par finansējuma 
piešķiršanu materiālās bāzes 
papildināšanai leļļu teātra un teātra 
mākslas aktivitātēm no projekta“ 
Spēlēsim teātri koši!”. Projekta 
ietvaros ir iegādātas 16 maskas un 
sašūti 9 kostīmi skolas teātrim.  
     Liepu pamatskolas pedagogi 
kopā ar Maltas vidusskolas 
pedagogiem piedalās projektā 
“Kompetenču pieeja mācību saturā”. 
Projekta mērķis ir īstenot mācības 
tā, lai skolēni spētu ne tikai iegūt 
zināšanas un prast tās mērķtiecīgi 
un atbildīgi pielietot, bet arī attīstītu 
vēlmi un spēju mācīties mūža 
garumā. Projekta ietvaros tiek 
izstrādāts jauns, mūsdienu prasībām 
atbilstošs mācību saturs. Šī satura 
izstrāde ir VISC (Valsts izglītības un 
satura centra) atbildība.  

 
Gaļina Bogdanova 
Liepu pamatskolas  

struktūrvienības vadītāja  
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Ir noslēdzies 
2017./2018.mācību gada 
pirmais semestris! 
  
     Liepu pamatskolā notika mācību 
rezultātu apkopošana un 
izvērtēšana. Pēdējā mācību dienā, 
pirms Jaungada karnevāla, svinīgā 
atmosfērā Liepu pamatskolā tik 
rīkots tradicionālais apbalvošanas 
pasākums, godinot savus labākos 
skolēnus, kuriem liecībā ir tikai „7”, 
„8”, „9” un „10” balles. Šajā mācību 
gadā, 2017.gada 22.decembrī, tika 
apbalvoti sekojoši skolēni: 

Milana Terentjeva (2.klase) 
Dominika Tjarve (2.klase) 
Artjoms Kedrins (3.klase) 
Kristīne Kozlovska (3.klase) 
Loreta  Runča (3.klase) 
Veronika Anosova (4.klase) 
Kristaps Kaupers (4.klase) 
Agnese Kozlovska (4.klase) 
Viktorija Kozlovska (4.klase) 
Darja Kuzņecova (4.klase) 
Violeta Kuzņecova (4.klase) 
Maksimilians Savickis (4.klase) 
Jūlija Orlova (5.klase) 
Jeļizaveta Marjanova (7.klase) 
Laura  Greiškāne (8.klase) 
Sabīne Ivanova (9.klase) 
   Vēl šajā dienā Liepu pamatskolā  

tradicionāli tika apbalvoti skolēni, 
kuri pirmajā semestrī bijuši 
vispriekšzīmīgākie un visizturīgākie 
un nav nokavējuši nevienu skolas 
dienu. Šajā semestrī  tie bija 
sekojoši skolēni: 

Edgars Marjanovs (1.klase) 
Kristīne Kaņka (3.klase) 
Loreta Runča (3.klase) 
Darja Kuzņecova (4.klase) 
Maksimilians Savickis (4.klase) 
Kristaps Kaupers (4.klase) 
Diāna Pozdņakova (4.klase) 
Deniss Andrejevs (5.klase) 
Karina Orlova (5.lase) 
Deniss Daņilovs (6.klase) 
Nadežda Harlamova (7.klase) 
Nikita Ribakovs (7.klase) 
Edvards Stikuts (8.klase) 
Kristina Stoļarova(8.klase) 
    Skolēni, kuriem liecībā  ir arī 

atzīme „6” bija apbalvoti savu 
klasesbiedru klātbūtnē  jaungada 
klases  pasākumā. Tie bija: 

Anastasija Pozdņakova (2.klase) 
Rasouls Oskars Roma (3.klase) 

   Alisa Rubļova (3.klase) 
Aleksejs Kuzņecovs (4.klase) 
Diāna Pozdņaka (4.klase) 
Ruslans Voronovs (5.klase) 
Dainis Žukovs (5.klase) 
Kristina Stoļarova (8.klase) 

   Daniils Neņa (8.klase) 
Gaļina Bogdanova 

Liepu pamatskolas vadītāja 
26086297   

liepas@saskarsme.lv 

Jaungada eglīte Liepu 
skolā! 
 
     Cik jauki svētki ir Jaunais gads! 
Tos mīl gan lieli, gan mazi. Arī Liepu 
pamatskolā tie ir mīļākie svētki. 
Šo svētku sagatavošanai vajadzīgs 
ilgs laiks. Jau divus mēnešus iepriekš 
sākās sagatavošanās darbi- tiek 
iestudēts teatrālais uzvedums, tiek 
mācītas dziesmas, rotaļas, dzejoļi, 
šūti tērpi, gatavotas maskas un 
rotājumi.  
     Skolotājas Nellijas Kotebo vadībā 
vienmēr neparasti skaisti un gaumīgi 
ir izrotāti skolas gaiteņi, fasādes logi, 
zāle. 
     Īstie svētki sākas jau tad, kad uz 
skolu tiek atvesta meža skaistule – 
egle. Skolā sākas neparasta rosība. 
Visur jūtama skuju smarža. Tā 
smaržo Jaunais gads. 
    Atbilstoši tradīcijai 8. klases 
skolēni uzpoš zāli, 9. klase rotā egli, 
bet pārējo klašu skolēni viņiem cītīgi 
traucē. Viņus var saprast- katram 
gribas būt klāt pie svētku tapšanas 
brīnuma. 
Un brīnumainas brīdis ir klāt! 
Skolotājas Ināras Blinovas 
iestudējumā, 
mirdzošu svecīšu 
gaismā, sākas 
neparastais, 
pasakainais 
pasākuma ievads, 
kurā caur 
dziesmām, dejiņām 
un dzejolīšu 
gaišajām vārsmām 
skatītāji tiek 
ievadīti pasaku 
valstībā, kur var 
notikt brīnumainas 
un neparastas 
lietas. 
     Un pasaka 

sākas... Šoreiz uzveduma tapšanā 
tika iesaistīti ne tikai tie skolēni, kuri 
jau ir sava amata pratēji, bet arī tie, 
kuri šādas izrādes tapšanā piedalījās 
pirmo reizi. Uzreiz gribās piebilst, ka 
viņi ar savu lomu tika galā brīnišķīgi, 
kaut gan uztraukums bija liels. Šī 
pasakainā uzveduma režisore, 
skolotāja Marija Golubcova, ir ļoti 
apmierināta ar savu audzēkņu 
sniegumu. Visus klātesošos 
uzjautrināja un uzmundrināja arī 
mazo dejotāju grupas un lielo 
dejotāju sniegums skolotājas 
Ludmilas Vinogradovas iestudējumā. 
Pēc pasākuma sākās jautra 
diskotēka, kur varēja izdejoties gan 
lielie, gan mazie, gan arī bērnu 
vecāki. Paldies diskžokejam Andrim 
par svētku diskotēkas 
nodrošināšanu. 
     Lai visiem Jaunajā gadā piepildās 
visas ieceres un sapņi, lai kļūst 
sasniedzams tas, kas netika 
sasniegts aizvadītajā gadā, lai šis 
gads ir pilns jaukiem notikumiem un 
vēl tik pat skaistiem svētkiem! 
 

Liepu pamatskolas skolotājas  
Marija Golubcova un Ināra Blinova 
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OzO jaunieši svin 
Ziemassvētkus  
 
Kā katru gadu, arī šogad OzO 
jaunieši un bērni sanāca kopā 
brīvdienās, lai izbaudītu 
Ziemassvētku noskaņu, kopā spēlētu 
spēles un kārtīgi izdejotos diskotēkā. 
Jau labu laiku pirms tam sākām 
gatavot rotājumus un apsveikuma 
kartiņas. Šogad mums bija arī 
pašiem sava eglīte, neliela, bet ļoti 
skaista. Paldies mūsu jaunajam Dj 
Andrim, kurš ne vien spēlēja 
diskotēku pēc 2 bērnu eglītēm, bet 
arī piekrita palikt nedaudz ilgāk, lai 
bērni un jaunieši varētu vēl kādu 
brīdi ilgāk papriecāties.  
Tāpat tika ceptas piparkūkas un 
intensīvi liktas lietā jaunās dāvanas. 
Par tām lasi tālāk…  
 
OzO jauniešiem lieliskas 
Ziemassvētku dāvanas – 
beidzot saņemts LEGO 
inventārs! 
 
Ziemassvētki ir dāvanu laiks un arī 
OzO centrā šogad bija daudz labu 
dāvanu – LEGO konstruktori, 
pamatnes un klucīšu komplekti. Kas 
liecina, ka dāvanas labas? Tas, ka 

jau uzreiz tiek intensīvi izmantotas. 
LEGO inventārs, kas turpmāk būs 
pieejams jauniešiem OzO jauniešu 
centra telpās, tika iegādāts, 
realizējot Rēzeknes novada 
pašvaldības Izglītības pārvaldes 
projektu “Lego robotikas inventārs 
saturīgai brīvā laika pavadīšanai 
Ozolaines pagasta bērniem un 
jauniešiem”.  
Projekta kopējās izmaksas bija 350 
eur, no kuriem 300 eur ir Rēzeknes 
novada finansējums un 50 eur 
Ozolaines pagasta pārvaldes 
līdzfinansējums. Pašlaik bērniem un 
jauniešiem būs pieejami dažādi 
LEGO konstruktori, kas ir vērtīgs 
ieguvums jauniešu centram un kas 
nodrošinās lietderīgas, radošas un 
tehniskas brīvā laika aktivitātes.   
Projekta rezultāti: 
• jaunieši brīvajā laikā pēc skolas 

nodarbosies ar LEGO 
konstruēšanu, būvējot dažādus 
objektus pēc instrukcijām vai 
savas fantāzijas,  

• jaunieši savu brīvo laiku pavadīs 
saturīgi, praktiski mācoties viens 
no otra un individuāli, 

• Lego konstruktori netiešā veidā 
sekmēs jauniešu interesi par 
tehniskām zinātnēm, kas varētu 
kalpot kā motivācija nākotnes 
izglītības izvēlē (inženierija, 

mehatronika, u.c.) 
• tiks organizēti dažādi LEGO 

konstruktoru konkursi, kuros 
bērni un jaunieši varēs pielietot 
savas radošās un praktiskās 
iemaņas, veidojot dažādus 
objektus no LEGO klucīšiem. 

 
Notika pirmais “Just OzO 
dance!” turnīrs  
Jau labu laiku bērni un jaunieši ar 
lielu patiku spēlē Xbox “Just dance” 
spēli, kurā dejo un atkārto kustības, 
par to pelnot punktus, uzstādot 
rekordus, utt. Daudzām dejām 
dažam labam aktīvam spēles 
spēlētājam pat visi soļi jau zināmi. 
Tieši tādēļ nolēmām sarīkot 
sacensības, lai noskaidrotu, kurš 
dejo vislabāk. Šoreiz veiksme 
smaidīja meitenēm - Karīnai, Milanai, 
Diānai, Kristīnei, Anastasijai, Marijai,  
Diānai un Ļudai.  
 

Jaunatnes lietu speciāliste–  
Leila Rasima  

leila.rasima@gmail.com  
m.t.: 26328442  

OzO jauniešu tuvākās 
aktivitātes! 
 

 05.01.2018. plkst.15.30 Radošā 
plakātu darbnīca “Mans 
2018.gads!” 

 10.01.2018. plkst.15.30 Spēļu 
pēcpusdiena 

 12.01.2018. plkst.15.30 Radošā 
VIDEO darbnīca  

 13.01.2018. plkst.12.00  Pēdējā 
SIENAS APGLEZNOŠANAS 
darbnīca ar Vik toriju Grappu  

 17.01.2018. plkst.15.30 Spēļu 
pēcpusdiena 

 19.01.2018. plkst.15.30 LEGO 
konstruēšanas konkurss 

 24.01.2018. plkst.15.30 Spēļu 
pēcpusdiena 

 26.01.2018. plkst.15.30 
Gatavošanās OzO dzimšanas 
dienas svinēšanai 

 27.01.2018. plkst.12.00 “Just 
OzO dance II” turnīrs 

 31.01.2018. plkst.15.30  Spēļu 
pēcpusdiena 

 02.02.2018. plkst.15.30 
Gatavošanās OzO dzimšanas 
dienas svinēšanai 

 03.02.2018. plkst.12.00 OzO 
dzimšanas dienas ballīte. 

mailto:leila.rasima@gmail.com
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PII „Jāņtārpiņš” decembrī! 
 
     Klusajā Adventes laikā, kad visa 
pasaule ir pieklususi  pirmssvētku 
brīnumu gaidās, mūsu pirmsskolas 
izglītības iestādē „Jāņtārpiņš” 
viesojās Romas katoļu draudzes 
priesteris Vitālijs Filipenoks. Iestādes 
kolektīvs kopā ar bērniem bija 
sagatavojis nelielu dāvaniņu 
ciemiņam-dziedājām dziesmas par 
sniegu un Ziemassvētkiem. Bērni 
stāstīja par tradīcijām, kādas ir 
vērojuši savās ģimenēs, savukārt 
priesteris  bērniem un arī 
pieaugušajiem izstāstīja, kāpēc mēs 
rotājam telpas ar adventa 
vainagiem, ko tas simbolizē, 
kā ,katru adventa laika svētdienu, 
iededzot pa vienai svecītei, gaišuma  
kļūst vairāk. Tā mēs tuvojamies 
Ziemassvētku brīnumam. Ticēt tam 
vai nē, ir katra personīgā izvēle. 
Tikšanās noslēgumā  priesteris deva 
svētību  bērniem un visam 
bērnudārza kolektīvam. 
     Lielu paldies gribu teikt mūsu 
bērnudārza bērnu vecākiem, kuri 
atsaucās Iestādes padomes 
aicinājumam un piedalījās svētku 
noskaņas radīšanas darbos 
bērnudārzā. Ar vecāku līdzdalību 

tapa vairāk nekā simts draisku 
sniegavīru, kuri rotā mūsu iestādes 
logus. Tas bija ne tikai jauks 
kopābūšanas pasākums, bet arī 
sagādāja bērniem patīkamus 
mirkļus, lepnumu par saviem 
vecākiem. 
     Nu  jau aizvadīti Klusie 
Ziemassvētki un Jautrie Jaungada 
pasākumi.  Iestādes kolektīvs pielika 
ne mazums pūļu, lai radītu noskaņu, 
emocionālu saviļņojumu un 
pārsteigumus bērniem un vecākiem. 
Esam strādājuši gan kolektīvā, gan 
kopā ar vecākiem, gan arī ciešā 
sadarbībā ar Ozolaines pagasta 
pārvaldi. Pirmsskolas iestādē svētki 
notika divos piegājienos: jaunākajai 
grupiņai un abām vecākajām 
grupām. Mazajiem bērniem svētki 
tie organizēti mierīgākā gaisotnē, jo 
ir ļoti emocionāli, tos viegli satraukt 
ne tikai  ar kādu skaļu  vai dusmīgu 
pasaku personāžu, bet arī ar 
dekorāciju maiņu, mūziku. Bieži vien 

vecāku klātbūtne pilnīgi maina bērnu 
uzvedību. Tāpēc mazajiem 

Ziemassvētku vecītis atstāj dāvanas 
un pats nemaz nerādās. Pavisam 
savādāk strādājam ar vecākajiem 
bērniem. Dažādi personāži kopā ar 
bērniem izdzīvo kādu pasakas sižetu, 
rāda savus sniegumus un veikumus, 
lai sagaidītu Ziemassvētku vecīti vai 
Salatēti. Šogad Ziemassvētku vecītis 
bija ļoti sirsnīgs. Viņš prata 
sarunāties gan latviešu gan krievu 
valodā. Rotaļājās ar bērniem. Un 
vissvarīgākais, ikviens bērns tika 
paņemts klēpi un Salatēties 
uzklausīja tieši viņa dzejolīti. Ja 

dzejolīts piemirsās, tika samīļots. Vai 
kāds iedomājas, cik ļoti sitās mazās 
sirsniņas jūtas priecīgsd šādos 
brīžos!! 
     Vēršos pie pieaugušajiem un 
vecākiem! Nelaupīsim šos 
Ziemassvētku brīnumus saviem 
bērniem! Ļausim izdzīvot šo 
bērnības pasaku! Vai tiešām 
pieaugušajiem  svarīgāk par bērnu 
labsajūtu tas, kādā krāsā ir vecīša 
metelis, kaut kāda „pārteikšanās” no 
svētku vadītāja, konfekšu 
nosaukumi. Būsim sirdsgudri! Ja ir 
interesantas idejas, piedāvājiet! 

Tikai  nesagraujiet un nesamīdiet 
kājām bērnu brīnumu gaidas! 

Valentīna Mališeva 
PII „Jāņtārpiņš” vadītāja 

Mob.:28635261 
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Autoveikals Ozolaines 
pagasta teritorijā! 
 

     SIA „Alna MK” piedāvā 
autoveikala pakalpojumus Ozolaines 
pagasta  teritorijā katru trešdienu:  
- Ritiņos plkst.8.30, - Kampišķos 

plkst.9.20, - Groverišķos plkst.9.30,  
- Losos plskt.9.50, Laizānos plkst. 
10.30,  Gaiduļos plkst.12.00. 

Projekta „Dzīvo vesels 
Rēzeknes novadā” ietvaros 
janvārī notiks vairāki 
pasākumi: 

 
*** 

     Aicinām iedzīvotājus uz Jogas 
nodarbību ciklu Ozolaines Tautas 
namā (Bekšos). 
Pirmā nodarbība 05.01.2018. plkst. 
17:30. 
Otrā nodarbība 12.01.2018. plkst. 
17:30. 
Trešā nodarbība 19.01.2018. plkst. 
17:30. 
Ceturtā nodarbība 26.01.2018. 
plkst.17:30. 
Pieteikšanās uz nodarbībām pa t. 
22013477, vai nodarbības norises 

dienā! Visas nodarbības ir 
bezmaksas! 
     Lūgums uz nodarbībām paņemt 
līdzi vingrošanas paklājiņu! 
 

*** 
     Lekcija/praktiskā nodarbība 
„Dabas produkti uzturā, kas veicina 
veselību”, kas notiks 09.01.2018. 
plkst.13.00 Ozolaines Tautas namā. 
Sīkāka informācija pa t.:22013477. 
Lekciju vadīs lektore Ligita Jokste.  
 

*** 
     Ozolaines  Tautas namā 
(Bekšos) notiks Skriešanas/
slēpošanas nodarbību cikls kopā ar 
Latvijas sportisti Guntu Latiševu –
Čudari. Pirmā nodarbība paredzēta 

07.01.2018. plkst.15:00. 
Otrā nodarbība—14.01.2018. plkst. 
15:00. 
Trešā nodarbība—26.01.2018. plkst. 
18:30. 
Ceturtā nodarbība—28.01.2018. 
plkst. 15:00.  
     Būs iespēja pieteikties pie sporta 
fizioterapeita. 
     Aicinām ikvienu pagasta 
iedzīvotāju bez vecuma 
ierobežojumiem apmeklēt visus 
projektā paredzētuo pasākumus, 
kas uzlabos Jūšu pašajūtu un  
radinās pie veselīga dzīves veida. 

Ozolaines pagastā jauna 
tradīcija, gatavojoties 
valsts 100-gadei! 
 

2018.gada 18.novembrī visi 
kopā svinēsim Latvijas Republikas 
100-to jubileju, tāpēc šis gads visā 
valstī paies svētku zīmē, organizējot 
un piedaloties dažādos pasākumos, 
akcijās un cita veida aktivitātēs. 
Mēdz teikt, ka mūsu valsts nākotne 
ir jaunajā paaudzē, tāpēc Ozolaines 

pagastā, par godu valsts 
100.jubilejai un mūsu nākotnei 
jaunās paaudzes veidolā, 2018.gadā 
Ozolaines pagasta pārvalde, 
sadarbībā ar Ozolaines Tautas namu 
un Tautas nama senioru interešu 
pulciņu “Uguntiņa”, ir ieviesusi 
jaunu, skaistu, siltu tradīciju- par 
“siltu” to dēvējot gan tiešā, gan 
pārnestā nozīmē…   

Senioru pulciņa “Uguntiņa” 
rokdarbnieču rokās jau 2017.gadā 
sākās darbs pie siltām, mīkstām, ar 
mīlestību radītām zīdaiņu sedziņām, 
kuras 2018.gadā visi kopā esam 
nolēmuši dāvināt 2018.gadā 
jaundzimušajiem, kuri tiks 
piereģistrēti Ozolaines pagastā. 

Ceram, ka Ozolaines pagastā 
valsts jubilejas gadā pasaulē nāks 
daudz jauni ozolainieši, kuri nākotnē, 
iespējams, nesīs mūsu pagasta un 

Rēzeknes novada vārdu valstī un 
pasaulē un būs tie cilvēki, ar kuriem 
mēs leposimies un teiksim- “Šī tik 
tiešām ir mūsu nākotne!” 

 
Santa Ostaša 

Ozolaines Tautas nama vadītāja 
santa.ostasa@ozolaine.lv 

Tālr. 25127340 

http://www.ozolaine.lv
http://www.draugiem.lv/ozolaine/
https://www.facebook.com/ozolainespagasts
https://twitter.com/ozolaine

