
  

 

ZIŅAS ĪSUMĀ  

Jāzepa dienā, 
19.03.2018., Latgales 
vestniecības GORS 
telpās Rēzeknes 
novada pašvaldība 
rīko konkursa 
„Rēzeknes novada 
uzņēmējs 2017” 
apbalvošanas 
ceremoniju, uz kuru 
uzaicināti arī vairāki 
Ozolaines pagasta 
uzņēmēji. 
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Projekta “Dzīvo 
vesels Rēzeknes 
novadā” ietvaros 
Ozolaines Tautas 
namā aicinām 
apmeklēt: 
- 23.martā 
plkst.10.00 "Lekcija 
atkarīgo personu 
tuviniekiem un  
ģimenes locekļiem". 
-9.aprīlī  plkst. 
13:00 lekcija par 
veselīga uztura 
nozīmi paaugstināta 
stresa situācijās.  
Dalība lekcijās ir 
bezmaksas. Tiek 
aicināts ikviens 
interesents. 

RITIŅU HOKEJISTU KOMANDAI GODPILNĀ 3.VIETA! 

Sākot ar š.g. marta 
mēnesi, par vēlmi 
saņemt informatīvā 
izdevuma “Rēzeknes 
novada ziņas” 
pielikumu krievu 
valodā būs 
nepieciešams 
rakstisks iesniegums 
no  iedzīvotājiem 
(brīvā formā, ar 
lūgumu izsniegt 
bezmaksas izdevumu 
krievu valodā). Par 
savu nevēlēšanos 
vairs saņemt 
izdevuma pielikumu 
būs jāinformē 
pagasta pārvalde ar 
atsevišķu atteikuma 
iesniegumu.  

Aicinām uz Iedzīvotāju 
kopsapulci! 
 
     Rēzeknes novada pašvaldība, 
sadarbībā ar Ozolaines pagasta pārvaldi, 
2018.gada 15.martā Ozolaines Tautas 
namā plkst. 17.00 rīko Iedzīvotāju 
kopsapulci. Sapulces laikā tiks prezentēta 
Ozolaines pagasta pārvaldes atskaite par 
padarīto 2017.gadā, kā arī 2018.gada 
budžets. Iedzīvotājiem būs iespēja uzdot 

jautājumus gan Ozolaines pagasta 
pārvaldes darbiniekiem, gan Rēzeknes 
novada pašvaldības pārstāvjiem. Aicinām 
visu interesentus! Iedzīvotāju 
nogādāšanai uz sapulci tiks nodrošināts 
autobuss. 
Plkst. 16.30 – Pleikšņi; 
Plkst. 16.40 – Ritiņi; 
Plkst. 16.50 – Оzolaine; 
Plkst. 16.55 – Bekši.  
Nokļūšanai atpakaļ transports arī tiks 
nodrošināts. 

2018.gada 
10.februārī Cirmā 
notika Rēzeknes 
novada 2018.gada 
kausa izcīņa hokejā, 
kur piedalījās arī  
Ozolaines pagasta 
Ritiņu hokejistu 
komanda. Šajā cīņā 
mūsu sportisti ieguva 
godpilno 3.vietu starp 
piecām komandām!  
Apsveicam puišus! 
Malači! Priecājamies 
un lepojamies!  
 
 
1.vieta Cirmas 
hokejistu komandai. 
2.vieta Rezgola 
komandai. 

Inārai Blinovai 
godalgotā 2.vieta 
stāstnieku konkursā! 

     17.februārī Viļānu 
kultūras namā notika 
ikgadējais, nu jau 16. 
Ziņģētāju un stāstnieku 
festivāls. Uz pasākumu bija 
ieradušies latviešu un 
cittautu ziņģu un stāstāmās 
folkloras izpildītāji no visas 
Latvijas, tai skaitā arī 
Ozolaines Tautas nama 
folkloras kopa „Zeiļa”. 
Savukārt kolektīva vadītāja 
Ināra Blinova šoreiz iejutās 
arī stāstnieces lomā, 
rezultātā saņemot 
2.godpilno vietu stāstnieku 
sacensībā. Ināra Blinova jau 
daudzu gadu garumā vāc un 
apkopo gan latgaliešu 
vārdus, gan dziesmas, gan 

arī interesantus stāstus. 
Liela daļa no stāstiem ir 
viņas pašas radīti. Stāstu, 
kurš izskanēja Ziņģētāju un 
stāstnieku festivālā, kā 
atceras pati Ināra, viņai ir 
izstāstījusi viena cita 
kolorīta, spilgta personība- 
Ozolaines pagasta 
iedzīvotāja Jevģēnija 
Lazovska. Priecājamies, ka 
Ozolaines pagastā dzīvo 
cilvēki, kuri godā, glabā un 
no atmiņu pūralādes “velk 
ārā” tautas folkloru- vārdus, 
stāstus, dziesmas, mīklas 
utt. Un divkāršs prieks par 
to, ka tas tiek novērtēts! 
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Par maksas 
pakalpojumiem  
Ozolaines pagastā! 
 
     Lai nodrošinātu vienotu pieeju 
grāmatvedības uzskaites un norēķinu 
veikšanai par dažādiem maksas 
pakalpojumiem Rēzeknes novada 
pašvaldības iestādēs, tajā skaitā 
Ozolaines pagasta pārvaldē, ir 

jāpielieto Rēzeknes novada 
pašvaldības izstrādātos un 
15.02.2018. apstiprinātos 
Metodiskos norādījumus 
grāmatvedības uzskaitei attiecībā uz 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem 
(tajā skaitā komunālie pakalpojumi) 
Rēzeknes novada pašvaldībā.  
     Tas nozīmē, ka sniegtajiem 
vienreizējiem Ozolaines pagasta 
pārvaldes pakalpojumiem (sniega 

tīrīšana, traktora izmantošana, 
Ozolaines Tautas nama zāles noma 
utt...) grāmatvedība sagatavo 
rēķinu, pamatojoties uz personas 
iesniegumu un pieprasījumu, kā arī 
uz noslēgtajiem maksas 
pakalpojumu līgumiem, saskaņā ar 
Rēzeknes novada pašvaldības 
apstiprinātajiem maksas 
pakalpojumu izcenojumiem.  

Valsts tehniskās 
uzraudzības aģentūra 
aicina uz traktortehnikas 
tehniskajām apskatēm 
Ozolaines pagastā! 
 
     Valsts tehniskās uzraudzības 
aģentūra informē par tehniskajām 
apskatēm 2018.gadā!  
     2018.gada 23.aprīlī plkst.14.00 
VTUA inspektori Ozolaines pagastā  
veiks tehniskās apskates 
traktortehnikai Bekšu ciemā pie 
pagasta pārvaldes garāžas. 
    Atkārtoti tehniskā apskate notiks 
2018.gada 6.jūnijā plkst.15.00 
Bekšos pie pagasta pārvaldes 
garāžas.  
     Atgādinām, lai piedalītos ceļu 
satiksmē, t.sk. arī pirms pavasara 
darbu uzsākšanas, traktortehnika un 
tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda 
ikgadējai tehniskajai apskatei. 
    Apskates laikā vadītājam jābūt 
līdzi derīgai atbilstošas kategorijas 
traktortehnikas vadītāja apliecībai, 
tehnikas reģistrācijas apliecībai un 
jābūt derīgai OCTA polisei. No 
2017.gada 30.jūnija par VTUA 
sniegtajiem pakalpojumiem varēs 
samaksāt TIKAI ar bezskaidras 
naudas maksājumu. 
     Jautājumu gadījumā lūdzam 
zvanīt tālr.: 29268965 vai 25733592. 
 

Latvijas Universitātes 
Medicīnas fakultātes 
Gremošanas sistēmas 
slimību profilakses 
pētījums GISTAR 
 
     Izmanto iespēju pārbaudīt 
veselību bez maksas! 
     Aicinām iedzīvotājus aktīvi 
iesaistīties pētījuma projektā, kurā 
var piedalīties iedzīvotāji vecumā no 
40 līdz 64 gadiem (ieskaitot). 
     Uz pētījumu centru cilvēkam 
jāierodas tukšā dūšā, procedūra ilgst 
apmēram 40 minūtes.  
     Vispirms reģistratore izstāsta 
dalībniekam par pētījumu, 
turpinājumā tiek veikta anketēšana, 
lai uzzinātu par dalībnieka 
dzīvesveidu, saslimšanām un ēšanas 
paradumiem, tiek veikti  dažādi 
mērījumi un paņemtas analīzes.  
     Iedzīvotāji pētījuma centrā var 

vērsties paši, piezvanot pa telefonu 
26151499. 
     Pētījuma norises vieta: Rēzekne, 
Zemnieku iela 16a (blakus slimnīcai,  
2.stāvs) 
     Reģistrēšanās pa tālruni 
26151499. Darba laiks darba dienās 
no plkst.7.00 līdz plkst.13.00. 

     Saskaņā ar VAS “Latvija Valsts 
ceļi” pasūtījumu, uz autoceļa 
„A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - 
Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas 
robeža (Medumi)”, posmā no 
Rēzeknes pilsētas robežas ar 

Ozolaines pagastu līdz Andronovas 
sādžai, notiek ģeoloģiskie 
izmeklējumi pirms autoceļa seguma 
(apmēram 7,5 km gara)  pārbūves 
projekta izstrādes!  

NOTIEK AUTOCEĻA A13 ĢEOLOĢISKIE IZMEKLĒJUMI 
NOTIKS BEZMAKSAS 
REDZES PĀRBAUDE! 
 
     2018.gada 22.martā no plkst. 
12:30 Ozolaines Tautas namā 
viesosies Rīgas Izbraukuma optikas 
speciālisti. Iedzīvotāji tiek aicināti 
nākt uz bezmaksas redzes pārbaudi. 
Papildus info pa tālr.: 28790980. 
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Izmaiņas nekustamā 
īpašuma nodokļa 
aprēķināšanā 
  
     Sākot ar 2018.gadu, Rēzeknes 
novadā stājās spēkā jauni saistošie 
noteikumi par nekustamā īpašuma 
nodokļa aprēķināšanu. Turpmāk 
dzīvojamām mājām un dzīvokļiem, 
kuros uz konkrētā taksācijas gada 
1.janvāra plkst.00:00 neviena 
persona nav deklarējusi savu 
dzīvesvietu, tiks piemērota 
ievērojami augstāka nodokļa likme – 
1,5% no konkrētā objekta taksācijas 
gada 1.janvārī reģistrētās 
kadastrālās vērtības. Dzīvojamām 
mājām un dzīvokļiem, kuros ir 
deklarēta vismaz viena persona vai 
arī šīs mājas vai dzīvokļa īpašnieks, 
tiesiskais valdītājs vai lietotājs ir 
Rēzeknes novada teritorijā deklarēta 
persona, piemērojamā nodokļa likme 
saglabāsies nemainīga – tā 
svārstīsies robežās no 0,2% līdz 
0,6% no objekta kadastrālās 
vērtības. Piemēram, ja Jūsu 
deklarētā dzīvesvieta ir dzīvoklī 
pagasta centrā un jums pieder 
vecāku/vecvecāku māja, kuru 
uzturat, tad šādā gadījumā Jums, kā 
nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājam, tiks piemērota 
samazinātā likme – 0,2-0,6 % 
apmērā no objekta kadastrālās 
vērtības gan par dzīvokli, gan par šo 
māju, kuru uzturat. Savukārt, ja 
Jūsu deklarētā dzīvesvieta ir citā 
pašvaldībā, piemēram, dzīvoklī 
pilsētā un jums vēl pieder 
mazdārziņš ar dārza māju novada 
teritorijā, kurā nav deklarēta neviena 
persona, tad šajā gadījumā par 
dārza māju tiks piemērota pilna 
nekustamā īpašuma nodokļa likme – 
1,5% apmērā no dārza mājas 
kadastrālās vērtības. 
     Jāņem vērā, ka arī dārza 
mājiņām, kā galvenais lietošanas 
veids nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā 
parasti tiek noteikts “Viena dzīvokļa 
mājas”, līdz ar to tās nokļūst to 
objektu kategorijā, kas var tikt 
aplikti gan ar nodokli 0,2-0,6 % 
apmērā no objekta kadastrālās 
vērtības, gan ar nodokli 1,5% 
apmērā no objekta kadastrālās 
vērtības, atkarībā no tā, vai šajā 
dārza mājiņā ir kāds deklarēts vai 
nav, vai arī šī mājiņa pieder 
Rēzeknes novadā deklarētai personai 
vai personai, kuras deklarētā 
dzīvesvieta ir kādas citas pašvaldības 
teritorijā. 
     Paaugstinātas nodokļa likmes 
dzīvojamām mājām un dzīvokļiem – 
1,5 % no objekta kadastrālās 
vērtības (parasto 0,2-0,6 % vietā) ir 

piespiedu pasākums. Pēdējā gada 
laikā ļoti strauji sāka samazināties 
iedzīvotāju skaits, kuru deklarētā 
dzīvesvieta ir Rēzeknes novada 
pašvaldības administratīvajā 
teritorijā. Pēc Iedzīvotāju reģistra 
datiem uz 2018. gada 1.janvāri 
Rēzeknes novadā savu dzīvesvietu ir 
deklarējušas 27309 personas. Tai 
pat laikā novada teritorijā uz 2017. 
gada beigām bija apmēram 5000 
viendzīvokļa mājas (tai skaitā 
apmēram 1000 dārza mājiņas), 
kurās neviens nav deklarējis savu 
dzīvesvietu. Pieņemot šos saistošo 
noteikumu grozījumus, viens no 
pašvaldības mērķiem bija mazināt 
iedzīvotāju migrāciju uz citām 
teritorijām, kā arī veicināt īpašumu 
apsaimniekošanu un apkārtējās 
vides stāvokļa uzlabošanu. Ja, 
piemēram, māja stāv tukša un 
pamesta, tad, maksājot 
paaugstinātu nekustamā īpašuma 
nodokli, īpašniekam būs jāapsver, ko 
darīt ar savu īpašumu: pārdot, 
nojaukt vai varbūt jāpārceļas turp 
dzīvot. 
    Nekustamā īpašuma nodokļa 
aprēķināšanu Latvijas Republikā 
regulē likums “Par nekustamā 
īpašuma nodokli”. Likuma 3.panta 
pirmajā daļā ir noteikts, ka nodokļa 
likmi vai likmes no 0,2% līdz 3% no 
nekustamā īpašuma kadastrālās 
vērtības nosaka pašvaldība savos 
saistošajos noteikumos, kurus tā 
publicē līdz pirmstaksācijas gada 
1.novembrim. Rēzeknes novada 
dome šo ar likumu piešķirto 
kompetenci ir izmantojusi, pieņemot 
saistošos noteikumus Nr.6 
„Grozījumi Rēzeknes novada 
pašvaldības 2014.gada 16.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr.45 „Par 
nekustamā īpašuma nodokli 
Rēzeknes novadā””, kas tika 
publicēti 2017.gada 20.oktobrī 
laikrakstā „Rēzeknes Vēstis” Nr.126 
(11673). Paskaidrojuma rakstā pie 
šiem saistošajiem noteikumiem ir 
teikts, ka šo noteikumu mērķis daļā 
par nekustamā īpašuma nodokļa 
likmes noteikšanu mājokļiem ir: 1) 
mazināt iedzīvotāju migrāciju uz 
citām teritorijām; 2) veicināt 
īpašumu apsaimniekošanu un 
apkārtējās vides stāvokļa 
uzlabošanu; 3) palielināt 
saimniecisko aktivitāti un iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa ieņēmumus 
pašvaldībā. Ar pilnu saistošo 
noteikumu „Par nekustamā īpašuma 
nodokli Rēzeknes novadā” tekstu un 
tiem pievienoto paskaidrojuma 
rakstu var iepazīties arī Rēzeknes 
novada pašvaldības mājaslapas 
sadaļā “Saistošie noteikumi”. 
Šie grozījumi ir tikai daļa no plānotā. 
2018.gadā tiek plānots gatavot vēl 
vienus grozījumus šajos saistošajos 
noteikumos, lai no 2019. gada 
varētu piemērot nekustamā īpašuma 
nodokļa paaugstināto likmi būvēm, 
kam ir izņemtas būvatļaujas, kurām 
ir beidzies darbības termiņš, bet 
būves tā arī nav nodotas 
ekspluatācijā. Tātad 2018.gads ir tas 
laiks, kad iedzīvotājiem jāsakārto arī 
šīs lietas. 
 

Juris Zvīdriņš 
Rēzeknes novada pašvaldības 

Zemes pārvaldības dienesta vadītājs 
Tālr.: 64607188  

juris.zvidrins@rezeknesnovads.lv 
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, 

Rēzeknē, LV-4601 
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Sadziedāšanās pasākums 
Sveču dienā „Neturi sveci 
zem pūra” 
 
Gaiši dega uguntiņa, 
Meitu mātes istabā, 
Sešu zaru svece dega 
Sudrabiņa lukturī. 
 
     2018.gada 2.februāra vakarā arī 
Ozolaines Tautas nama lielās zāles  
visos stūros gaiši dega sveces, 
valdīja liela rosība, jo folkloras kopa 
„Zeiļa” uzņēma  ciemos savus 
tuvākos draugus- novada folkloras 
kopas, lai kopā vakarētu, izbaudītu 
atkalredzēšanās prieku, lai minētu 
mīklas, stāstītu jautrus atgadījumus 
no izdzīves   un vienkārši  jautri 
pavadītu Sveču dienas vakaru, jo, kā 
ticējums vēsta, Sveču dienā daudz 
jāsmejas, lai visu gadu būtu jautrs 
noskaņojums un padotos visi darbi. 
Pasākuma dalībnieki varēja liet savas 
„sveču laimītes”, uzzināt  izlieto 
laimīšu tulkojumus. Visi, kuri vēlējās, 
varēja kļūt par māksliniekiem, jo 
sveču liešanas darbnīcā,  meistares  
Nanditas Kirejevas vadībā varēja 
izliet savu sveci.  
     Februāris ticis pie  Sveču mēneša 
nosaukuma, pateicoties Sveču 
dienai, ko svin 2.februārī. Tas tādēļ, 
ka pagātnē ap šo laiku tika kauti jēri 
un no to taukiem darinātas sveces. 
Pašreiz aitiņas ir retās saimniecībās 
un sveces pērkam veikalā.  
     Sveču diena ir viena no Zemes 
mātes jeb Māras dienām, ko dēvē 
arī par Ziemas Māru. Visbiežāk mūsu 
tāltālie senči šo dienu saukuši par 
Sveču dienu vai Svecaini, bet 
Latgales pusē-par Gromņīcu, par 
godu Pērkona sievai, jo Svecaine ir 
sieviešu svētki! Svecainē ziema 
satiekas ar pavasari un daba sāk 
mosties jaunam auglības ciklam. 
Svecaine veicina sievietes 

skaistumu, tāpēc sievietēm šajā 
dienā jāpucējas un jāgavilē.  
     Daudzām no darbībām, ko mūsu 
senči  veica Sveču dienā, ir arī 
kristiānisma ietekme. Kristīgās 
baznīcas liturģijā Sveču diena tiek 
saukta par Kunga priekšā stādīšanas 
jeb prezentācijas dienu, jo tajā 
atceramies, ka Vissvētākā Jaunava 
Marija un Jāzeps nesa bērnu Jēzu uz 
templi, lai viņu veltītu debesu 
Tēvam. Šajā dienā baznīcās tiek 
svētītas sveces. Svece simbolizē 
garīgo gaismu, kas apgaismo ticīgo 
sirdis, un to, ka Kristus ir ar 
mums.  Arī daudzi no mums Sveču 
dienas rītā  bija baznīcā, lai  svētītu 
sveces gan sev, gan  radiem un arī 
kaimiņiem, kuri netika  uz baznīcu.  
     Mūsu senči bija ļoti labi dabas 
pazinēji un vērotāji. Lūk, daži no 
laika vērojumiem: 
-ja Sveču dienā snieg vai putina, 
gaidāma silta un lietaina vasara, ja 
skaidrs laiks-sausa; 

-ja Sveču dienā pil ūdens no jumta, 
ka vista var padzerties, būs labs 
gads; 
- ja Sveču dienā uznāk tik daudz 
sniega, ka melnam vērsim paliek no 
sniega raiba mugura, būs auglīgs 
gads. 
     Sirsnīgs paldies folkloras kopas 
„Zeiļa” dalībniecēm par sagatavoto 
vakarēšanas priekšnesumu, par 
palīdzību šī pasākuma tapšanā. Liels 
paldies mūsu ciemiņiem- folkloras 
kopai „Rūta” (vad. I. Rampāne), 
folkloras kopai „Ūzuļeņi” (vad. M. 
Andina), Bērzgales folkloras kopai 
(vad. A. Adijāne), Verēmu folkloras 
kopai „Vorpa” (vad. S. Strupoviča), 
Dricānu folkloras kopai „Bolto 
vīšņa” (vad. Ēriks Čudars), paldies 
Ozolaines Tautas nama Senioru 
interešu kluba „Uguntiņa” 
dalībniecēm un vadītājai Annai 
Tarakanovai par piedalīšanos un 
atbalstu.  
     Lielu paldies jāsaka Tautas nama 
vadītājai Santai Ostašai par 
ieguldījumu zāles  dekorāciju 
izveidošanā, galdiņu noformēšanu 
un līdzdalību pasākuma 
sagatavošanā. Šis pasākums tapa 
projekta „Folklorys skūla” ietvaros, 
ar Valsts Kultūrkapitāla fonda 
atbalstu, tāpēc mīļš paldies šī 
projekta koordinatorei Leilai Rasimai, 
kā arī svētku apskaņotājam- Andrim 
Studānam. Paldies saimniecītei 
Anfisai Runčai par sātīgo un garšīgo 
grūbu grūdeni, ko visi klātesošie 
apēda ar gardām mutēm.  
     Sveču diena ir aizritējusi. Nu 
ieklausīsimies, kad lielā zīle sāks 
priecīgi svilpot  savu skanīgo  
dziesmu, jo pavasaris jau nav aiz 
kalniem. 

Ozolaines pagasta Tautas nama  
folkloras kopas „Zeiļa”  
vadītāja Ināra Blinova 

  
 

Atbalsta 
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Saktu izgatavošanas 
meistarklase ar Rihardu 
Cibli 
 
     2018.gada 9. februārī, projekta 
“Folkloras skola 2” ietvaros, 
Rēzeknes novada Ozolaines pagasta 
12 folkloras kopas “Zeiļa” dalībnieki 
piedalījās tautas daiļamatu meistara 
Riharda Cibļa vadītajā rotkalšanas 
meistarklasē Maltas vidusskolas 
telpās.  
     Meistars iepazīstināja projekta 
dalībniekus ar seno latgaļu rotu 
ekspozīciju, skaidroja atsevišķu 
saktu un amuletu nozīmi, aicināja 
pielaikot seno latgaļu rotas. 
Maistarklases otrajā daļā Riharda 
Cibļa vadībā katram dalībniekam bija 
iespēja izgatavot pašam savu saktu, 
kas atbilst 10.gadsimta latgaļu saktu 
paraugiem. Meistars detalizēti 
demonstrēja saktas izgatavošanas 
procesu un sniedza praktiskus 
padomus rotas izgatavošanā, 
savukārt folkloras kopas dalībnieki, 
paralēli darbam, pieskandināja 

rotkaļu darbnīcu ar skanīgām latgaļu 
dziesmām no sava repertuāra. 
     Jāatzīst, ka rotu izgatavošana ir 
laikietilpīgs process, kas prasa 

rūpīgu un pacietīgu darbu. Sākot no 
metāla stieples savērpšanas un 
sakausēšanas, saktas pamatņu 
sagatavošanas, salodēšanas, 
vairākkārtējas slīpēšanas utt., līdz 
gatavas saktas pulēšanai un 
mazgāšanai - katra rotas detaļa 
neskaitāmas reizes jāapčubina un 
jāapmīļo. 
     Meistarklases dalībnieki ir 
pārliecināti, ka pašu gatavotajās 
rotās ir koncentrēts īpašs spēks un 
mīlestība. Sirsnīgi pateicamies 
Rihardam Ciblim par brīnišķīgo 
iespēju izgatavot savu saktu!  
 

 
Projekts “Folkloras skola 2” (Projekta 
Nr.2017-3-TRK014) tiek īstenots, 
pateicoties Valsts Kultūrkapitāla Fonda 
(VKKF) finansiālajam atbalstam. 
 

Ilga Smane 
projektu vadītāja 

„Zeiļa” ziņģē un stāsta  
Viļānos 
 
     17. februāra pēcpusdienā 
Ozolaines TN  folkloras kopa „Zeiļa” 
devās uz Viļāniem, lai piedalītos 
kārtējā, nu jau XVI, ziņģētāju un 
stāstnieku festivālā. 
     Ziņģētāju un stāstnieku vakars 
kļuvis par tradicionālu pasākumu, uz 
kuru ziņģēt un stāstīt ierodas ap 200 
dalībnieku. Tā mērķi ir popularizēt 
mūsdienu folkloru, kā sabiedrības 
kultūras sastāvdaļu, veicināt tautas 
tradīciju saglabāšanu un 
pārmantojamības procesu, kā arī 
nodrošināt izglītošanas un pieredzes 
apmaiņas procesu starp ziņģētājiem 
un stāstniekiem. Ziņģētāju un 
stāstnieku vakarā  piedalās latviešu 
un cittautu ziņģu un stāstāmās 
folkloras izpildītāji.  
     Šogad pasākumam tika izvēlēta  
tēma „Redz, kā dzīvo….”, kur 
dalībniekiem vajadzēja izpildīt, 
izdziedāt, izstāstīt vismaz 50 gadus 

vecas, paaudzēs mantotas ziņģes.  
     Stāstnieki bija aicināti stāstīt 
jocīgus, nerātnus, nopietnus, 
smieklīgus notikumus, anekdotes, 
atgadījumus, baumas par minēto 
tēmu.  
     Konkursā piedalījās vistālākie 
ziņģētāji, kuri atbrauca no Rūjienas, 
Krāslavas, Lizuma, Kokneses un 

citām vietām. Ļoti jautrā, sirsnīgā 
atmosfērā pagāja vakars. Paldies 
pasākuma organizatoriem, folkloras 
kopas „Zeiļa” dalībniecēm, Ozolaines 
pagasta pārvaldei par piešķirto 
transportu, lai varētu apmeklēt šo 
pasākumu. 

Ināra Blinova 
Folkloras kopas „Zeiļa” vadītaja 

Foto: www.vilani.lv 
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Liepu pamatskolas skolēni 
skatuves runas konkursā! 
 
     Liepu pamatskolas skolēni 15. 
februārī piedalījās skatuves runas 
konkursā, kas notika Rēzeknes 
novada pašvaldības lielajā zālē.  
     Šis ir ikgadējais konkurss, kura 
mērķis ir izkopt skolēnos nacionālo 
identitāti, veicināt viņu emocionālo 
un radošo pašizpausmi, izmantojot 
vārda mākslas spēku, kā arī attīstīt 
un pilnveidot bērnu un jauniešu 
skatuves runas kultūru un 
aktiermeistarību. 
     Skolēnu runas mākslu vērtēja 
profesionāli eksperti- režisori  Igors 
Mihailovs, Māra Zaļaiskalns un 
Aivars Pecka, kuri ieklausījās skolēnu 
sagatavotajos darbos un novērtēja 
viņu skatuves runas iemaņas. 
Pavisam konkursā piedalījās 28 
dalībnieki no novada 
mazākumtautību plūsmas skolām. 
     Liepu pamatskolu pārstāvēja seši 
konkursanti- Dominika Tjarve (2.kl.), 
Maksimilians Savickis(4.kl.), Kristaps 
Kaupers(4.kl.), Darja Kuzņecova(4. 
kl.), Laura Greiškāne(8.kl.) un 
Ludmila Kairiša(8.kl). Skolēni 
pierādīja,ka prot pārvarēt 

uzstāšanās drudzi, spēj 
koncentrēties: neaizmirsa, ka tajā 
brīdī, kad atrodas uz skatuves, viņi ir 
aktieri. Tāpēc arī rezultāti neizpalika. 
Laura Greiškāne un Kristaps Kaupers 
ieguva 1. pakāpes diplomus, Darja 
Kuzņecova – 2. pakāpes diplomus, 
Dominika Tjarve un Ludmila Kairiša- 
3. pakāpes diplomus. Skolēnus šim 
konkursam sagatavoja skolotājas 

Inese Kokoreviča, Marija Golubcova, 
Ludmila Vinogradova un Ināra 
Blinova.  
     Apsveiksim skolēnus ar šiem 
sasniegumiem un vēlēsim Kristapam 
Kauperam un Laurai Greiškānei 
sekmīgu uzstāšanos reģionālajā 
konkursā, kas norisināsies 21. martā 
ARPC„Zeimuļs”. 

                 Skolotāja Ināra Blinova 

Projektu nedēļā uzsvaru 
likām uz Latvijas valsts   
simtgades nozīmību! 
 
      No 12.februāra līdz 16.februārim 
Liepu pamatskolā notika projektu 
nedēļa. Projektu nedēļas tēma - 
„Latvijas valstij – 100”. Skolēni 
skolotāju konsultantu vadībā 
strādāja 5 grupās.  
     1.-3.klašu skolēnu grupu vadīja 
Tatjana Guļbinska un Alina Kozireva. 
Grupa izvēlējās tēmu „Ceļojums uz 
brīnumzemi”. Bērni meklēja 
informāciju dažādos avotos, to 
apkopoja un noformēja. Veicot šo 
darbu, mazie Latvijas iedzīvotāji 
paplašināja savas zināšanas par 
latviešu tautas folkloru un 
daiļliteratūru. 
     5.-6.klašu skolēnu grupa strādāja 
pie tēmas „ Rakstu rakstiem tēvu 
zeme”. Projekta laikā iepazinās ar 
latviešu etnogrāfiskajām zīmēm, to 
simbolisko nozīmi un auduma 
apdrukas tehnikām. Skolēni apguva 
auduma apdrukas tehnikas un 
izveidoja sienas dekoru ar 
etnogrāfisko zīmju elementiem, 
iemācījās latviešu tautas rotaļu “Pinu 
vīzes, viju auklas”. Šo grupu vadīja 
Nellija Kotebo, Ināra Blinova. 

     Dzimtās puses novadpētnieciskai 
izpētei bija veltīta 7. klases projektu 
nedēļas tēma - „Rēzeknes 
pieminekļi.” Darba mērķis bija 
iepazīšanās ar Latvijas un Rēzeknes 
novada vēsturi caur Rēzeknes 
pilsētas pieminekļu pētniecību. 
Projektu nedēļas sākumā skolēni, 
Ritas Koroļkovas, Gaļinas 
Bogdanovas un Aijas Zaharovas 
vadībā, apmeklēja Rēzeknes pilsētu 
un pēc plāna atrada 
katra  pieminekļa vietu, apskatīja un 
nofotografēja to. Bērni izveidoja 
kartotēku par Rēzeknes 
pieminekļiem, fotokolāžas un 
prezentāciju. Projektu nedēļas laikā 
katram bija iespēja apgūt jaunas 
iemaņas fotokolāžu veidošanā un 
attīstīt savas komunikācijas 
uzstājoties publiski. 
     “Latvju vārdu nozīmju 
daudzveidība” – tā bija 8.klases 
grupas tēma. Kopā ar skolotājām 
konsultantēm Olgu Rapšu un Inesi 
Kokoreviču, skolēni papildināja savas 
zināšanas un prasmes latviešu 
valodā. Projektu nedēļas ietvaros 
bērni noskaidroja vairāku latviešu 
vārdu izcelsmi Latvju vārdiem, 
uzzināja, kas „nes” šos vārdus 
Latvijā, atrada vārdus grāmatās un 
sagatavoja prezentācijas. 
     Devītklasnieki, kā ierasts, 
pārbaudīja savus „spēkus” un 
vingrinājās eksāmenu darbu 
kārtošanā. 

     Projektu nedēļas prezentācija 
notika pēdējā projektu nedēļas dienā 
– piektdien. Skolēni ar prieku 
parādīja visu, ko sagatavoja, 
iemācījās un izveidoja. Ļoti patīkami, 
ka lielākā skolēnu daļa savas 
prezentācijas laikā runāja valsts 
valodā. 

Gaļina Bogdanova 
Liepu pamatskolas  

struktūrvienības 
vadītāja   
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     Jau gada sākumā esam 
izsludinājuši akciju par dažādu lietu, 
sīkmantu vākšanu Pirmsskolas 
izglītības iestādes „Jāņtārpiņš” 
vajadzībām. Milzīgs paldies visiem, 
kuri aktīvi atsaucās uz šo neparasto 
aicinājumu. Paldies sakām   bērnu 
vecākiem - Darjai Rubļovai un 
Jolantai Kreicbergai, kuras atrada 
mums noderīgas lietas savās darba 
vietās, Imantam Terentjevam, kurš 
palīdz pārveidot vecos galdus jaunā 
nodarbību inventārā,  Inārai 
Kuzminai un Ilonai Gusevai par 
dekoratīvajiem spilveniem. Janai 
Jakuškinai un Edgaram Blinovam par 
pogām, Gerdai Vogulei par atklātnīšu 

kasti. Bet it īpaši siltu paldies gribam 
izteikt mūsu pagasta iedzīvotājam 
Pjotram Bedrikovam, mūsu 
darbinieces Ludmilas Bogdanovas 
tētim, kurš izrādījās īsts 
rokdarbnieks. Īsinot garos ziemas 
vakarus, Pjotrs grupinas 
"Varavīksne" bērniem ir uzšuvis 12 
sēdspilvenus, bez tam šīs grupiņas 
puķupodiem ir uzpinis skaistus 
ārējos podus. Paldies meistaram un 
katram atsaucīgajam cilvēkam.  
     Domājot par jauno mācību gadu, 
mūsu iestādes skolotāji jau sākuši 
intensīvi gatavot visdažādākos 
materiālus. Ja pagasta cilvēki mūs 

atbalsta ar dažādiem materiāliem, 
tad paši aizrautīgi mācāmies, 
braucam pieredzes apmaiņas 
braucienos, gatavojam  materiālus 
nodarbībām. Tā mūsu skolotāji  6. 
februārī pieredzes apmaiņas nolūkos 
apmeklēja Silmalas pirmsskolas 
izglītības iestādi, lai gūtu jaunas 
idejas darbam ar bērniem. 
Atbraukuši atpakaļ aktīvi ķērāmies 
pie darba un nu jau ir tapuši daudzi, 
interesanti materiāli. Arī skolotāju 
palīgi ir spara pilni. Divas mūsu 
darbinieces ir uzsākušas apmeklēt 
latviešu valodas kursus, ar mērķi 
pilnveidot sarunvalodu un latviešu 
valodas pielietošanas iemaņas. 
 

 
Valentīna Mališeva 

PII „Jaņtārpiņš” vadītāja 
Mob.:28635261 

valentina.maliseva@saskarsme.lv 

PII „Jāņtārpiņš” sācis 
vākt materiālu s 

jaunajām mācību 
gadam! 

     Liepu pamatskolas 4. klases 
skolēni kopā ar skolotāju Ludmilu  
Vinogradovu projektu nedēļas 
ietvaros 2018.gada 13.februārī 
apmeklēja Ozolaines pagasta 
pārvaldi, Ozolaines Tautas namu un 
bērnu dārzu “Jāņtārpiņš”.  
     Šīs grupas dalībnieki realizēja 
projektu - interviju “Mana Latvija - 
mana Dzimtene”.  
     Projekta darba ietvaros 
skolēniem bija iespēja apgūt 
jaunas  prasmes: runāt un veidot 
sarunu ar  intervējamajiem. Skolēni 
patstāvīgi veica intervēšanu, sarunas 
ierakstīja diktofonos, fotogrāfēja un 
iepazinās ar pētījuma metodēm, 
intervēšanas prasībām un ētiku. 
     Šī gada 16.februārī skolēni 
aizstāvēja savu projektu citu skolēnu 
priekšā, minot projektu nedēļas 
ietvaros noskaidroto un izpētīto. 
 

Skolēni apmeklēja  
Ozolaines pagasta iestādes! 
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Sveču mēnesī arī 
“Uguntiņas” liesmiņas 
dega spoži! 
 
     Šīs ziemas visaukstākais mēnesis 
senioru klubu “Uguntiņa” nespēja 
nobiedēt un tā vietā, lai sēdētu 
mājās pie silta mūrīša, mēs 
turpinājām pulcēties un darīt 
dažādas interesantas lietas kopā.  
     Februāra mēnesi, kas tautas 
tradīcijās tiek dēvēts par Sveču 
mēnesi, aizsākām, apmeklējot 
folkloras kopas “Zeiļa” organizēto 
Sveču dienas vakarēšanu “Neturi 
sveci zem pūra”.  
     6.februārī mūsu interešu klubiņa 
“Uguntiņa” dāmas, tā dalībnieces 
Albīnes Šļahtovičas vadībā, 
apgleznoja stikla traukus, izmantojot 
neparastu tehniku - trauki ieguva 
skaistu otru mūžu, pateicoties 
parastajai nagu lakai un ūdenim. 
Bijām tiešām sajūsmā, kā tik 
vienkārši var izveidot kaut ko 
skaistu.  
     11.februārī apmeklējām Latgales 
vēstniecību „GORS” un baudījām 
Baltijas Mūzikas Akadēmijas 
simfoniskā orķestra koncertu, kur 
uzstājās talantīgākie jaunie mūziķi 
no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, kā 
arī vairāki jaunieši no citām Eiropas 
valstīm. Dzirdējām aizraujošu 
simfonisko tēlojumu „Nakts kailajā 
kalnā”, poēmu „Mežā”, fantāziju 
„Romeo un Džuljeta”. 
     Nedēļu vēlāk, 18.februārī, 
piedalījāmies Ozolaines Tautas nama 
rīkotajās “Masļenicas-Meteņdienas” 
svētku svinībās. Svētkos ierādāmies 
ar pašceptām pankūkām un ar 
humora deju „Бабушки-
старушки” (tulk. “Vecmāmiņas- 
vecenītes”). Pēc pasākuma jutāmies 

sajūsminātas un aizkustinātas, cik 
labi un jautri var atpūsties dabā un 
ieraudzīt ko jaunu un interesantu, 
par ko lielu paldies sakām mūsu 
svētku organizatoriem. Prieku 
sagādāja uzvilktie svētku tērpi, 
pankūkas, ciemiņu uzstāšanās, 
konkursi, rotaļas un salmu lelles 
dedzināšana, kā arī dalība konkursā 
“Garšīgākās pankūkas Ozolaines 
pagastā”, kurā piedalījāmies ar 
pašceptām garšīgām pankūkām. 
Paldies pulciņa dalībniecēm Zinaīdai 
Makarovai, Silvijai Mežorei, Gaļinai 
Filipovai, Jekaterinai Kolesnikovai, 
Fainai Gleizdei,  Nadeždai Kairišai 
par garšīgām pankūkām.   
     Rosīgs būs arī marta mēnesis. 
Tiksimies ar skolotāju Ludmilu 
Vinogradovu nodarbībā „Skaistums 
dejā”. 8.martā, starptautiskajā 
Sieviešu dienā pulcēsimies kopā, lai 
svinētu gan šos svētkus, gan 
suminātu mūsu jubilāri Albīni 

Šļahtoviču, par godu viņas 75gadu 
jubilejai. Pasākumam gatavojam arī 
īpašu programmu ar humora svētku 
loteriju, konkursiem un dziesmām.  
Bet turpmākajās nodarbībās martā 
piedalīsimies Ozolaines pagasta 
pārvaldes īstenotā projekta 
“Folkloras skola” „Rokdarbnīcā”, 
kuras ietvaros apgūsim latgaliešu 
tradicionālos rokdarbus. Paralēli 
turpināsim Ozolaines pagasta kartes 
izšūšanu. 
     Cienījamās Ozolaines pagasta 
„seniorītes”! Sveicam Jūs 8.marta 
svētkos, novēlām Jums labu veselību 
un ilgus dzīves gadus!!! Un novēlam- 
ejiet vienmēr ļaudīs! Piederības un 
līdzdalības sajūta ir ļoti 
nepieciešama. Mēs pārliecināmies 
arvien un arvien, ka cilvēkam vajag 
cilvēku!  

Anna Tarakanova                               
Senioru interešu pulciņa „Uguntiņa” 

vadītāja  

Ansamblis „Nadežda”  
Audriņos! 
      
     Ziemīgi  dziesmotā gaisotnē 
17.februārī Audriņu kultūras namā 
tika aizvadīts Rēzeknes un Viļānu 
novadu vokālo ansambļu konkurss- 
sadziedāšanās, kurā piedalījās 
kopumā septiņpadsmit kolektīvi. 
     Ar skanīgām, aizraujošām un 
sirsnīgām dziesmām sadziedāšanās 
daļā klātesošos priecēja Ozolaines 
Tautas nama sieviešu vokālais 
ansamblis „Nadežda” (vadītāja 
Nadežda Osipova), Silmalas pagasta 
kultūras nama sieviešu vokālais 
ansamblis „Noskaņa” (vadītāja Irīna 
Ščerbakova), Audriņu pagasta 
kultūras nama sieviešu vokālais 
ansamblis „Ivolga” (vadītāja Ieva 
Lubāne), Griškānu pagasta kultūras 
nama čigānu dziesmu ansamblis 
„Čarger” (vadītāja Ludmila Ulsone), 

Silmalas pagasta Kruķu kultūras 
nama sieviešu vokālais ansamblis 
„Melodija” (vadītāja Alla Ivanova), 
Strūžānu pagasta kultūras nama 
sieviešu krievu dziesmu ansamblis 
„Raduga” (vadītāja Tamāra 
Smirnova), Maltas kultūras nama 
senioru vokālais ansamblis 
„Varavīksna” (vadītājs Normunds 
Štekelis), Lendžu pagasta kultūras 
nama sieviešu vokālais ansamblis 
‘Omammas” (vadītāja Laura Reksne) 
un Viļānu senioru vokālais ansamblis 
„Rudens ziedi” (vadītāja Marija 
Jefremova). 
     Visi kolektīvi pasākuma 
noslēgumā saņēma Pateicības un 
ziedus. 
     Vokālo ansambļu skate – 
sadziedāšanās novadā tiek rīkota 
katru gadu, lai vērtētu kolektīvu 
māksliniecisko izaugsmi, ieguldījumu 
novada un savu pagastu kultūras 

dzīves attīstībā, cilvēkresursu 
piesaisti kolektīviem, kā arī 
ansambļu vizuālo tēlu. 

Nadežda Osipova 
Sieviešu vokālā ansambļa  

„Nadežda” vadītāja  
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    Lai Latvijas Republikas 100-gadu 
jubilejas gaidās izpētītu ļoti svarīgu 
tēmu “Mana Latvija – mana 
Dzimtene”, mūsu klases skolēni 
izvēlējās interesantu metodi – 
interviju. Mūsu mērķis bija 
praktiskajā ceļā apgūt jaunas 
zināšanas par mūsu Dzimteni. Mums 
radās iespēja tikties ar mūsu 
Ozolaines pagasta cilvēkiem. Viņu 
viedoklis par mūsu valsti, dzimto 
vietu un jēdzienu-Dzimtene bija ļoti 
svarīgs priekš mums. 
Violeta Kuzņecova: “Es gribu 
pastāstīt visiem cilvēkiem savus 
iespaidus par mūsu darbu. Pirmdien, 
projektu nedēļas sākumā, mēs 
izrunājām, kādi ir interviju veidi, kā 
vadīt interviju un sastādījām 
intervijas jautājumus. Trenējāmies 
intervēt viens otru, un otrdiena bija 
interviju diena. Mēs apmeklējām 
Ozolaines pagasta pārvaldi”. 
Viktorija Kozlovska: “Pagasta 
pārvaldes vadītājs Edgars Blinovs 
pastāstīja mums par pārvaldes darbu 
un parādīja visas telpas, kā arī 
pastāstīja daudz jaunu un 
interesantu faktu par mūsu pagastu. 
Priekš mums pat bija sagatavota 
aktivitāte – anketa ar jautājumiem 
par pagastu. Mēs izpildījām 
uzdevumus, un mūsu darba 
rezultātus pārbaudīja galvenā 
grāmatvede un uzlika zīmogu 
pagasta pārvaldnieks Edgars Blinovs. 
Bija iespēja iepazīties arī ar 
speciālistu darbā ar jaunatni- Ilgu. 
Mums ļoti patika”.  
Veronika Anosova: “Man ļoti 
patika tikšanās ar Ozolaines pagasta 
pārvaldes vadītāju. Edgars Blinovs 
atbildēja uz mūsu intervijas 
jautājumiem un arī uzcienāja mūs ar 
garšīgu piparmētru tēju ar medu un 
cepumiem. Tur strādā ļoti laipni 
cilvēki. Paldies par tikšanos!” 

Aleksejs Kuzņecovs: “Pēc tam 
mēs braucām uz pagasta Tautas 
namu. Tur mūs sagaidīja Tautas 
nama vadītāja - Santa Ostaša. Mēs 
uzzinājām par lielisko Valērija 
Prokofjeva izstādi ”100 sejas 
Latvijai”. Šajā izstādē bija arī mana 
fotogrāfija. Mums pastāstīja par 
pasākumiem, kas drīzumā 
norisināsies Tautas namā, un 
uzcienāja ar konfektēm”. 
Diāna Pozdņaka: “Apmeklējām 
Ozolaines pagasta pirmsskolas 
iestādi “Jāņtārpiņš”. Mēs ļoti 
priecājāmies, ka atgriezāmies savā 
bērnudārziņā, kur mācījāmies, kad 
bijām pavisam maziņi. Mums bija 
daudz siltu atmiņu par šo vietu”.  
Agnese Kozlovska: “Es intervēju 
bērnudārza vadītāju Valentīnu 
Mališevu. Man bija ļoti interesanti 
uzzināt par mūsu Dzimteni no 
pieaugušajiem cilvēkiem, kuri dzīvo 
mūsu pagastā”. 

Darja Kuzņecova: ”Liepu 
pamatskolā mēs runājām ar skolas 
vadītāju Gaļinu Bogdanovu un 
latviešu valodas skolotāju Inesi 
Kokoreviču. Intervējām arī mūzikas 
un latviešu valodas skolotāju Ināru 
Blinovu. Sanāca parunāt arī ar 
skolēnu pašvaldības prezidenti Lauru 
Greiškāni, kā arī katrs mūsu klases 
skolēns mājās intervēja savus 
vecākus”.  
Maksimilianas Savickis: “Mūsu 
intervijā bija jautājumi: Vai Jūs 
uzskatāt sevi par mūsu valsts 
patriotu? Vai Jūs mīlat savu Dzimteni 
un kāpēc? Ar ko, Jūsuprāt, Latvija 
atšķiras no citām valstīm pasaulē? 
Kāds, Jūsuprāt, ir visskaistākais 
Latvijas apskates objekts? Ko Jūs 
gribētu mainīt mūsu valstī? Kāpēc? 
Kā Jūs plānojat svinēt mūsu 
Dzimtenes 100-gadi?” 
Kristaps Kaupers: “Mūsu Dzimtene 
- ir mūsu māja, mūsu vecāki, mūsu 
zeme. Latvijā ir daudz skaistu vietu 
un dzīvo labi cilvēki. Mēs mīlam savu 
Dzimteni! Mēs ļoti labi prezentējām 
sava darba rezultātus un bijām 
apmierināti ar padarīto darbu”.  
     Var mācīties no mācību 
grāmatām, lasīt informāciju internetā 
un enciklopēdijās, bet var parunāt ar 
cilvēkiem un mācīties no viņiem, 
dzirdēt daudzu dažādu cilvēku 
atbildēs vispārcilvēciskās vērtības, 
līdzīgus vārdus par dzīves jēgu un 
gudrību. Es uzskatu, ka metode - 
intervija bija ļoti veiksmīgi apgūta, 
un iegūtās zināšanas par Dzimteni 
uz ilgu laiku paliks ne tikai skolēnu 
prātos, bet arī sirdīs. Paldies visiem, 
kas mūs atbalstīja un atrada laiku 
tikties ar skolēniem un padalīties ar 
savām zināšanām un labām domām. 
Paldies! 

Ludmila Vinogradova 
Liepu pamatskolas 4. klases skolēni 

Liepu pamatskolas 4. klases 
projektu nedēļas darbs! 
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OZO aktualitātes gaidot pavasari! Martā tiek plānotas šādas aktivitātes: 

Datums Laiks Aktivitātes 

02.03.2018 15.00-19.00 3D apsveikuma kartiņu darbnīca 

07.03.2018. 15.00-19.00 Gardēžu vakars – vafeļu darbnīca 

09.03.2018. 15.00-19.00 Spēļu vakars 

10.03.2018. 10.00-14.00 Pārgājiena/āra aktivitāšu diena 

12.03.2018. 11.00-15.00 “Gaidām pavasari!” spodrības diena 

14.03.2018. 14.00-18.00 “Just Dance” turnīrs 

15.03.2018. 10.00-14.00 Gatavojamies velosezonai  - CSN! 

16.03.2018. 10.00-14.00 Mākslas eksperimentu diena 

21.03.2018. 15.00-19.00 “Zaļie pirkstiņi” košām OZO puķu kastēm 

22.03.2018. 15.00-18.00 Lieldienu rotājumu darbnīca I 

23.03.2018. 15.00-19.00 Interaktīvā pēcpusdiena “Iepazīsim Eiropu! Francija” 

28.03.2018. 15.00-19.00 Lieldienu rotājumu darbnīca II 

29.03.2018. 14.00-18.00 Praktisko eksperimentu pēcpusdiena “Ziepes+” 

     Un vēl - 17.02.2018. OzO  
jaunieši SnapChat noskaņās svinēja 
savu 4.dzimšanas dienu. Paldies 
aktīvajām OzO meitenēm, kuras 

saklāja svētku galdu un organizēja 
aktivitātes! Piedāvājam ielūkoties 
mūsu svinībās, kas atspoguļotas 
fotogalerijā Ozolaines pagasta mājas 

lapā www.ozolaine.lv! 
Ilga Smane 

Jaunatnes lietu speciāliste 
ilga.smane@ozolaine.lv 

 Valsts policijas Latgales reģiona 
pārvaldes Kārtības policijas biroja 
prevencijas nodaļa izsludināja 
konkursu ,,Policijas supermašīna”.  
   Arī mūsu Liepu pamatskolas 
skolēni aktīvi piedalījās šajā 
konkursā un neskatoties uz to, ka uz 
konkursu tikai Rēzeknes novadā tika 
iesūtīts vairāk nekā pusotra simta 
bērnu darbi, divi mūsu skolēni, Jūlija 
Orlova 6. klase un Deniss Danilovs 
6.klase, izpelnījās atzinības par 
piedalīšanos šajā konkursā. Tikām 
aicināti uz Austrumlatvijas radošo 
pakalpojumu centru „Zeimuļs”, kur 
saņēmām diplomus un balvas.   
   Paldies visiem bērniem, kas bija 
aktīvi un piedalījās šajā konkursā! 

Zīmējumu konkurss  
,,Policijas supermašīna”! 

Ozolaines pagasta bibliotēkas 
darba plāns 2018.gada martā! 

 
Antoņina Dzene 

Ozolaines pagasta bibliotēkas vadītāja 
Mob.28839379 

antonina.dzene@inbox.lv 

Datums Pasākuma nosaukums 

05.03.-12.03.2018. Starptautiskajai Sieviešu dienai veltīta 
dzejas, prozas un latviešu gleznotāju 
darbu izstāde: ,,Sieviete- tu skaistākā 
starp puķēm” 

13.03.2018. plkst.11:30 Informatīva stunda: ,,Jaunākās preses 
apskats » 

15.03.-23.03.2018. Iespieddarbu izstāde: ,,Dzīve ērtāka, 
lētāka ar internetu » 

16.03.2018. plkst.16:00 Pārruna ar bērniem :,,Es internetā » 

19.03.2018. plkst.15:40 Bibliotekāra stunda skolēniem 
“Elektroniskie resursi- mūsu palīgi “ par 
informācijas meklēšanu e-katalogā, 
datubāzēs 

23.03.2018. plkst.10:00 -
16:00 

Konsultācijas apmeklētājiem kā lietot 
internetu:  “Atnāc –pastāstīsim un 
parādīsim” 

23.03.-28.03.2018. Literatūras izstāde veltīta Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas dienai: “Skumju 
diena, sāpju diena pieminama “ 

26.03.-31.03.2018. Literatūras izstāde veltīta krievu 
rakstniekam Maksimam Gorkijam -150. 
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2018.gada sākums nāca ar 
pārmaiņām Ozolaines pagasta 
pārvaldes kolektīvā. “OzO” jauniešu 
kluba vadītāja no pirmajām tā 
pastāvēšanas dienām- Leila Rasima, 
pieņēma izaicinājumu savā dzīvē 
kaut ko pamainīt un nolēma 
izmēģināt sevi sabiedrisko mediju 
jomā! Līdz ar Leilas aiziešanu, 
vakanta kļuva arī projektu vadītājas 
vakance, kurā viņa strādāja nepilnu 
gadu. Vēlam Leilai daudz 
entuziasma, lērumu radošu ideju un, 
lai jaunais darbs nes daudz prieka 
un gandarījuma!  

Janvāra vidū tika izsludināta 
kandidātu pieteikšanās brīvajām 
vakancēm, bet janvāra beigās un 
februāra sākumā kandidāti, kuri bija 
iesnieguši korektu CV un motivācijas 
vēstuli, tika aicināti uz pārrunām. 
Konkursa rezultātā žūrija, kuras 
sastāvā bija visu Ozolaines pagasta 
pārvaldei pakļauto iestāžu vadītāji, 
Ozolaines pagasta pārvaldes vadītājs 
Edgars Blinovs, kā arī Leila Rasima- 
Ozolaines pagasta projektu vadītāja 
un “OzO” jauniešu centra vadītāja. 
Pēc dalībnieku izvērtēšanas par 
Ozolaines pagasta projektu vadītāju 
un jauno “Ozo” jauniešu centra 
vadītāju tika izvēlēta Ilga Smane. 
Šoreiz iepazīsimies tieši ar Ilgu!  
Tava iepriekšējā darba 
pieredze? 
Esmu strādājusi gan izglītības 
iestādēs par interešu izglītības un 
sākumskolas skolotāju, gan valsts 
pārvaldes iestādē par vecāko 
referenti. Šobrīd papildus studēju 
Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijā 
studiju programmā “Ģeogrāfijas un 
sociālo zinību skolotājs” un ceru 
šogad pabeigt studijas. 
Gribam kaut ko uzzināt vairāk 
par Tevi kā personību… Ko Tev 
patīk darīt ārpus darba brīvajā 
laikā?  
Brīvajā laikā apgūstu tautas 
daiļamatu prasmes Tautas lietišķās 
mākslas studijā “Dzīpariņš”, dejoju 
Vērēmu pagasta vidējās paaudzes 
deju kolektīvā “Kūzuls”. Labprāt 
piedalos pārgājienos un ekskursijās, 
ko saviem radiem un draugiem bieži 
vien arī organizēju.  
Kas Tevi pamudināja iesniegt 
savu kandidatūru abām 
Ozolaine pagasta pārvaldes 
izsludinātajām vakancēm? 
Vakancēm pieteicos, jo tās abas 
man šķita kā labas iespējas realizēt 
savas radošās ieceres, strādāt kopā 
ar lieliskiem, iedvesmojošiem 
cilvēkiem, strādāt pagastā, kur esmu 
pavadījusi savus labākos bērnības 
dienu mirkļus. 
Kāds Tavs redzējums, idejas, kā 
aizraut jauniešus un iedvesmot 
viņus apmeklēt “OzO” kluba 
nodarbības?  

Uzskatu, ka labākais, ar ko vari 
aizraut citus ir tas, kas aizrauj tevi 
pašu. Tādēļ aicināšu jauniešus aktīvi 
iesaistīties radošajās darbnīcās, 
meistarklasēs un eksperimentos, 
vides projektos, pārgājienos un citās 
aktivitātēs. Leila ir paveikusi 
brīnišķīgu darbu, izveidojot un 
attīstot “OzO” par jauniešu iecienītu 
apmeklējuma vietu un viņas darbs ir 
jāturpina tikpat aktīvi!   
Kādas ir Tavas ieceres projektu 
jomā? Kam ķersies klāt 
pirmkārt?  
Ja runājam par manām iecerēm 
projektu jomā, tad pirmais, ko vēlos 
izdarīt, ir piesaistīt finansējumu, lai 
sakārtotu un labiekārtotu pagastam 
piederošo peldvietu pie Gaiduļu 
ezera. Tāpat tuvākajā nākotnē jārod 
atbalsts sakrālā mantojuma - 
Kampišķu vecticībnieku lūgšanu 
nama, Runču kapličas saglabāšanai, 
kapsētu sakārtošanai. 
Ko Tev pašai nozīmē Ozolaines 
pagasts?  
Ozolaines pagasts ir mana “bērnības 
dienu zeme”. Te, Gaiduļu sādžā pie 
Gaiduļu ezera, ir aizvadītas jaukākās 
vasaras, kas jebkad ir bijušas, 
piedzīvoti lieliskākie piedzīvojumi un 
saglabātas siltākās atmiņas, no 
kurām pirmās saistās ar vecmammu 
Malvīni un to, kā mēs ar viņu zirga 
ratos vācām no tantēm pienu lielās 
kannās un vedām uz pienotavu, kur 
strādnieces allaž centās mani 
uzcienāt ar barankām. 

Ko Tu gribētu novēlēt Ozolaines 
pagasta iedzīvotājiem Valsts 
100gades priekšvakarā?  
Valsts jubilejas gadā Ozolaines 
pagasta iedzīvotājiem es novēlu 
mīlēt savu sētu, pagastu, novadu, 
būt vienotiem skaistu notikumu 
radīšanā gan savās ģimenēs, gan 
pagastā, novadā un valstī kopumā! 
Kāds ir Tavs redzējums- kā 
mums visiem un ikkatram būtu 
jāgatavojas, kas jāizdara par 
godu šim nozīmīgajam 
notikumam?  
LV-100 es redzu nepieciešamību 
atskatīties ne tikai uz Latvijas valsts 
100 gadiem, bet katram uz savas 
dzimtas pagājušajiem 100 gadiem, 
izpētīt, atrast, iepazīt savas ģimenes, 
dzimtas vēsturi, dokumentēt to 
nākotnei. Tas var būt skatījums no 
dažādiem aspektiem. Piemēram, 
man ir saglabājušās vecmammas 
stelles un vectēva darinātie aušanas 
piederumi, un, svinot LV-100, esmu 
sākusi mācīties aust. Tas ir kā 
saruna ar vecvecākiem caur lietām, 
kas viņiem ir bijušas svarīgas… 
 
Paldies Ilgai par interviju un vēlēsim 
viņai pūru ar radošām idejām, ar ko 
aizraut mūsu jauniešus lietderīgai 
laika pavadīšanai. Un projektu 
vadītājas darbā- daudz lielisku 
īstenotu projektu!  

Interviju apkopojusi 
Santa Ostaša 

Ozolaines Tautas nama vadītāja! 

Iepazīstinām ar jauno Ozolaines pagasta  
projektu vadītāju un “OzO” jauniešu centra 
vadītāju  ILGU SMANI 
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BEZMAKSAS OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES  
INFORMATĪVAI IZDEVUMS  

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 

 

BEZMAKSAS OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES 

 

BEZMAKSAS OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES  
INFORMATĪVAI IZDEVUMS  

 
 
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 fotoizstādi ar fotogrāfijām ar 
atkārtošanu, 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! 

Izsludināts konkurss par 
putnu būrīšu 
izgatavošanu 
 
     Jau kļuvis par tradīciju pavasara 
sākumā Ozolaines pagastā rīkot 
putnu būrīšu izgatavošanas 
konkursu. 2018.gads nav 
izņēmums.  
KONKURSA 
„IZGATAVO PUTNU BŪRĪTI" 
NOLIKUMS 
1.Konkursa mērķis: 
1.1. Atraisīt konkursa dalībnieku 
radošās spējas un izdomu; 
1.2. radīt ģimeņu kopā darbošanās 
prieku; 
1.3. audzināt mīlestību un rūpes 
par dabu savā tuvākajā apkārtnē 
un valstī kopumā; 
1.4. iepazīties ar gājputnu 
ligzdošanas īpatnībām; 
1.5. veicināt lietderīgu brīvā laika 
pavadīšanu. 
2.Konkursa uzdevumi: 
2.1. Izgatavot putnu būrīšus 
gājputnu sagaidīšanai; 
2.2. iesniegt izgatavotos putnu 
būrīšus Ozolaines pagasta Tautas 
namā; 
2.3. apbalvot labākos putnu būrīšu 
meistarus un pasniegt veicināšanas 
balvas pārējiem konkursa 
dalībniekiem. 

3. Konkursa dalībnieki: 
3.1. Konkursā var piedalīties visi 
Rēzeknes novada pašvaldības 
Ozolaines pagasta dabas draugi un 
viņu ģimenes bez vecuma 
ierobežojuma. 
4. Konkursa norise un kārtība: 
4.1. Konkursa aktivitātes īstenojas 
tikai Rēzeknes novada Ozolaines 
pagasta teritorijā; 
4.2. gatavie darbi iesniedzami 
neierobežotā daudzumā līdz 
2018.gada 20.aprīlim plkst. 
16.30 Ozolaines Tautas namā; 
4.3. pēc žūrijas komisijas 
izvērtējuma, putnu būrīši tiks 
izvietoti pagasta teritorijā un 
īpašniekiem atpakaļ netiks atdoti; 
4.4. konkurss tiek izsludināts 
Ozolaines pagasta pārvaldes mājas 
lapā www.ozolaine.lv, sociālajos 
tīklos un pagastā esošajās 
struktūrvienībās. 
5. Apbalvošana: 
5.1. Labākie darbi tiks apbalvoti 
2018.gada 28.aprīlī – Lielās Talkas 
laikā. 
6. Kontakti: 
Rēzeknes novada pašvaldības 
Ozolaines pagasta pārvalde 
Adrese: Rēzeknes novads, 
Ozolaines pagasts, c. Balbiši, 
“Lazdas”, LV-4633 
E-pasts: info@ozolaine.lv 
Tālr.:/Fakss: +371 64640171 
Izgatavojot būri, ir svarīgi zināt, 
kādai sugai tas paredzēts. 
Dažādām sugām atšķiras gan 
nepieciešamie būru izmēri, gan arī 
konstrukcija un citas nianses.  
Novēlam visiem veiksmīgu un 

radošu darba procesu! 

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

