
  

 

ZIŅAS ĪSUMĀ:  

OKTOBRIS 10[54] 2018                           IZDEVUMS IZNĀK VIENU REIZI MĒNESĪ 

Pamatojoties uz 
Rēzeknes novada 
pašvaldības 
izpilddirektora                                                                                                              
07.06.2018. Rēzeknes 
novada pašvaldības 
pagastu pārvalžu 
reorganizācijas plānu, 
Ozolaines pagasta 
pārvaldes kasē 
maksājumus no 
iedzīvotājiem pieņems 
tikai līdz 27.12.2018. 
plkst.12.00. No 
27.12.2018 plkst.12.00 
un līdz gada beigām 
pagasta kasē vairs 
nebūs iespēja 
norēķināties. 
28.12.2018. tiks slēgti 
visi esošie Ozolaines 
pagasta pārvaldes 
bankas konti. 
Sākot ar 01.01.2019., 
tiks atvērti jauni pagastu 
apvienības bankas konti.  
Papildus informācija 
sekos vēlāk. 

No š.g. 22. oktobra līdz 
28.oktobrim Maltas 
vidusskolas 
struktūrvienības Liepu 
pamatskolā būs Rudens 
brīvdienas. Šajā nedēļā 
nekursēs arī skolēnu 
autobuss. 

Rēzeknes novada 
Ozolaines bāriņtiesā 
2018.gada 17.septembrī 
uz noteiktu laiku (līdz 
bāriņtiesas sastāva 
pilnvaru termiņa beigām) 
tika pieņemta darbā 
bāriņtiesas sekretāre 
Anita Daugule.  

19.10.2018. plkst.9.00 
Ozolaines Tautas namā 
Bekšu ciemā un 
plkst.10.00 Ozolaines 
pagasta pārvaldē 
Balbišos 205.telpā 
notiks bezdarbnieku 
reģistrēšana. 

    2018.gada 17.novembrī plkst.19.00 
Ozolaines pagasta Tautas namā notiks 
Latvijas Valsts 100-gadei veltīts 
svinīgais pasākums un kopīga jubilejas 
datuma sagaidīšana! 
     Pasākuma ietvaros tradicionāli 
apbalvosim Ozolaines pagasta 
cienījamākos cilvēkus, kuri ir devuši 
lielu ieguldījumu Ozolaines pagasta vai 
tā iedzīvotāju labā, kuri "nes" 
Ozolaines pagasta vārdu aiz tā 
robežām vai ar savu darbu- čaklumu 
un veikumu- ir radījuši lepnuma vērtu 
vidi vai lietas, kas kalpo kā piemērs 
citiem!  
     Aicinām rūpīgi izvērtēt un pieteikt 
"Ozolaines pagasta lepnums" balvas 

pretendentus, kuri ir īpaši pelnījuši 
saņemt šo atzinības zīmi tieši valsts 
100-gades svinīgajā pasākumā! 

     Starptautiskajā skolotāju 
dienā jeb Pasaules skolotāju diena ir 
starptautiski atzīmējams datums, 
kas Latvijā, kā arī Baltkrievijā, Ukrainā, 
Ungārijā un Kazahstānā tiek svinēta 
oktobra pirmajā svētdienā. Šogad šī 
diena bija  07.10.2018.  
    Piektdien, 2018.gada 5.oktobrī, 
Rēzeknes novada pašvaldības Solotāju 
dienai veltītajā pasākumā Bērzgales 
Kultūras namā prieks un lepnums bija 

par Ozolaines pirmsskolas izglītības 
iestādes “Jāņtārpiņš” vadītāju 
Valentīnu Mališevu. Viņai tika 
pasniegts lzglītības un zinātnes 
ministra Kārļa Šadurska Pateicības 
raksts par ieguldījumu Rēzeknes 
novada pašvaldības sabiedriskajā un 
izglītības jomā. Apsveicam! Valentīnai 
novēlam būt tikpat atsaucīgai un 
radošai, neapstāties pie sasniegtā, bet 
vienmēr tiekties uz augšu! 
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Ozolaines pagasta PII „Jāņtārpiņš” 
vadītājai Valentīnai Mališevai pasniegts 

Izglītības un zinātnes ministrijas  
Pateicības raksts! 
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Informācija par 
nekustamā īpašuma 
“Laucenes” būve 
“Darbnīca” Ozolaines 
pagastā, Bekšos telpu 
nomas tiesību izsoli. 
 
1. Nomas objekts – nekustamā 
īpašuma “Laucenes” būve 
“Darbnīca” (kad.Nr. 7876 006 0242 
001) Bekšu ciems, Ozolaines 
pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, 
1. stāva nedzīvojamās telpas: Nr.18 
(5,9 m2) un Nr.19 (43,2 m2) ar 
kadastra numuru 7876 006 0242 
001, lietošanas mērķis – 
saimnieciskās darbības veikšanai. 
2. Nosacītās nomas maksas apmērs 
EUR 0,3774 par 1 m2 mēnesī (bez 
PVN). 

3. Izsoles objekts – telpas ar kopējo 
platību 49,1 m2. 

4. Nomas termiņš (gadi) – 5 gadi. 
5. Pretendentu pieteikšanās termiņš 
un vieta – līdz 2018. gada 9. 
oktobrim, plkst.14.30, Rēzeknes 
novada pašvaldības Ozolaines 
pagasta pārvaldes ēkā, lietvedībā, 
adrese: “Lazdas”, Balbiši, Ozolaines 
pagasts, Rēzeknes novads, LV–4633. 
6. Izsoles veids – mutiska, pirmā 
izsole. 
7. Izsoles vieta un datums – 
“Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, 
Rēzeknes novads, LV–4633, 
Ozolaines pagasta pārvaldē (2.stāvs 
205.telpa) 2018.gada 9.oktobrī 
plkst.15.00. 
8. Izsoles solis EUR 0,01/m2 (nulle 
euro viens cents par 1 m2). 
9. Nomas objekta apskates vieta un 

laiks – “Laucenes”, c.Bekši, 
Ozolaines pagasts, Rēzeknes 
novads, darba dienās no plkst.9.00 
līdz plkst.15.00, iepriekš vienojoties 
pa tālruni: 64640171. 
10. Ar izsoles norises kārtību un 
nomas līguma projektu var iepazīties 
Rēzeknes novada pašvaldības 
Ozolaines pagasta pārvaldē, adrese: 
“Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, 
Rēzeknes novads, LV–4633, 
lietvedībā, kā arī Rēzeknes novada 
pašvaldības mājas lapā 
www.rezeknesnovads.lv. 
11. Kontaktpersona – Ozolaines 
pagasta pārvaldes vadītājs Edgars 
Blinovs, tālr.64640171, e-pasts: 
info@ozolaine.lv. 

SVARĪGS PAZIŅOJUMS 
BEKŠU CIEMATA UN 
RITIŅU SĀDŽAS 
DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU 
IEDZĪVOTĀJIEM! 
 
     Rēzeknes novada pašvaldības 
Ozolaines pagasta pārvalde informē, 
ka, sākot ar 01.01.2019., vairs 
nepieņems samaksu par sadzīves 
atkritumu izvešanu  no Bekšu 
ciemata daudzdzīvokļu mājām Nr. 1, 
2, 3, 4, 5 un Ritiņu sādžas 
daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem, 
lai norēķinātos ar SIA ALAAS 
sadzīves atkritumiem. 
     Lūdzam iepriekš minēto 
daudzdzīvokļu māju īpašniekus 
noslēgt līgumus par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu ar 
SIA ALAAS, bez Ozolaines pagasta 
pārvaldes starpniecības. 

     Papildus informējam, ka slēgt 
līgumus par atkritumu 
apsaimniekošanu individuāli no katra 
dzīvokļa nebūs iespējams. Tas 
nozīmē, ka katras daudzdzīvokļu 
mājas īpašniekam ir jāvienojās ar 
pārējiem īpašniekiem, kādā veidā 
tiks noslēgti līgumi (pa kāpņu 
telpām, vai visa māja kopā, kuru 
pārstāvēs mājas vecākais, vai 
pilnvarotā persona).  
     Lai sadzives atkritumu konteineri 
netiktu piepildīti ar atkritumiem no 
citu personu puses, ikvienas 
daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji, 
vienojoties ar SIA ALAAS,  varēs to 
aizslēgt.  
     Atgādinām, ka Jūs esat savu 
dzaudzdzīvokļu māju īpašnieki un 
Jūsu pienākums ir rūpēties par 
mājas uzturēšanu, apsaimniekošanu 
utt. 
 

 
SIA „Austrumlatgales atkritumu 
apsaimniekošanas  
sabiedrība” 
Biroja adrese: Zilupes iela 50, 
Rēzekne, LV-4601  
Tālr.: 64607673;  
Mob.tel.: 20211337; 
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Īstenots projekts „Gaismu 
aparatūras iegāde 
Ozolaines pagasta tautas 
nama vajadzībām” 
 
     Rēzeknes novada Ozolaines 
pagastā, saskaņā ar Lauku atbalsta 
dienesta Austrumlatgales reģionālās 
Lauksaimniecības pārvaldes 
27.02.2018. lēmumu, tika īstenots 
projekts „Gaismu aparatūras iegāde 
Ozolaines pagasta tautas nama 
vajadzībām” (Nr.17 – 01 – AL15 – 
A019.2202 – 000037). Projekts tika 
iesniegts biedrības „Rēzeknes rajona 
kopienu partnerība” izsludinātajā 
projektu konkursa 4.kārtā ELFLA 
Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014. – 2020. gadam 
apakšpasākuma 19.2.”Darbības 
īstenošana, saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
aktivitātes 19.2.2.”Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas” ietvaros. 
     Projekta mērķis bija, iegādājoties 
kvalitatīvu gaismu aprīkojumu 
pasākumu organizēšanai, veicināt 
Ozolaines tautas nama pašdarbības 
kolektīvu veiksmīgu darbību un 
kvalitatīvu kultūras pasākumu 
piedāvājumu Ozolaines pagasta 
iedzīvotājiem. 

     Projekta īstenošanas rezultātā, 
Ozolaines Tautas namam tika 
iegādātas un uzstādītas skatuves 
priekšgaismas (4 prožektori) un 
skatuves apgaismojums (8 
prožektori), 2 pultis gaismas režijai. 

Gaismas aparatūru piegādāja un 
montāžas darbus veica SIA 
“MUZPRO”. 
     Projekta attiecināmās izmaksas ir 
EUR 6698,90, no kurām publiskais 
finansējums 90% apmērā ir EUR 
6029,01 un Ozolaines pagasta 
pārvaldes līdzfinansējums 10% 
apmērā ir EUR 669,89. 

 
Ilga Smane 

Ozolaines pagasta pārvaldes 
Projektu vadītāja 

Tālr. 64640424 
E-pasts: ilga.smane@ozolaine.lv 

Galvenais būt kopā citam 
ar citu! 
 
     Tiekoties katru otrdienu senioru 
interešu pulciņā „Uguntiņa”, tā 
dalībniecēm ir, ko darīt un ir, kur 
sevi likt.  Dažiem ir izveidojusies 
sava rokdarbu grupiņa un šajā pulkā 

tiek darināti skaisti tamborējumi, 
adījumi, izšuvumi, pērlīšu 
meistardarbi. Tāpat mūsu pulkā mīl 
arī dzeju- gan pašu dalībnieču 
rakstīto, gan grāmatu lappusēs 
uzmeklētu, tāpēc nodarbībās 
ļaujamies dzejas rindu 
skandināšanai. Dziedātāji pie tējas 
tasītes klusītiņām dzied iemīļotas 
dziesmas, anekdošu cienītāji stāsta 
anekdotes. Tādas raibas, 
interesantas un daudzpusīgas 
veidojas šīs tikšanās reizes, lai 
smeltos iedvesmu visai nedēļai- līdz 
pat nākamajai tikšanās reizei.  
     Atskatoties uz aizejošo vasaru, 
var saprast to, ka cienījamie seniori 
ir piekusuši, jo sarunās atklājas, ka 
vasaras periodā daudz  ir strādāts 
savā dārzā, lai ziemai varētu 
sagatavot dažādus konservētus 
gardumus, lai varētu ar prieku un 
pilnu galdu gaidīt ciemos savus 
mīļotos bērnus un mazbērnus un ar  
smaidu acīs piebilst:  „Pagrabi jau 
pilni, varam dzīvot tālāk!”. 
     Septembra sākumā visi kopā 
apmeklējām pagasta bibliotēku, 
iepazināmies ar jauno bibliotēkas 

vadītāju Anitu Runču, kura mums 
turpmāk palīdzēs apgūt 
pamatiemaņas darbā ar datoru un 
internetu.  
     Joprojām gatavojamies 2. 
Rēzeknes novada senioru klubu 
salidojumam, kas pagājušajā gadā 
notika pie mums- Ozolaines pagastā, 
bet šogad 13.oktobrī notiks Maltas 
Tautas namā. Pa vidu visam- 
pārrunājam jaunākos notikumus 
pagastā un Rēzeknes  novadā, kā arī
- Saeimas vēlēšanu aktualitātes. 
Spriežam par mūsu vajadzībām 
2019.gadā un sākam pamazām 
gatavoties Ozolaines senioru 
Jaungada ballei. 
     Novēlam visiem Ozolaines 
pagasta pensionāriem veselību, 
dzīvesprieku un laimes sajūtu mazās 
un lielās lietās. Mēs, Ozolaines 
pagasta Senioru interešu pulciņa 
„Uguntiņa” dalībnieki, joprojām 
gaidām jūs mūsu pulkā!  
           

                                             
 Anna Tarakanova,  

 Ozolaines pagasta Senioru interešu 
pulciņa „Uguntiņa” vadītāja  
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Ozolaines bibliotēkas 
aktualitātes  
 
     Vēlies īsināt tumšos un garos 
rudens vakarus, nāc uz bibliotēku! 
     Aicinām uz literatūras izstādi 
"Rokdarbi gariem rudens 
vakariem" Ozolaines pagasta 
bibliotēkā. Šeit var smelties idejas 
rokdarbiem garajiem rudens un 
ziemas vakariem. Izstādē pieejamas 
dažādas rokdarbu grāmatas latviešu 
un krievu valodās.  
     Grāmatās padomus atradīs visi – 
gan tie, kuru aizraušanās ar 
rokdarbiem tikai sākas, gan arī tie, 
kuri jau gana pieredzējuši. Katrs 
tehniskais paņēmiens ir aprakstīts un 
atainots krāsainās fotogrāfijās soli 
pa solim.  
     Izstādē ietvertas idejas lielisku 
bērnu un pieaugušo apģērbu un 
aksesuāru, kā arī interjerā noderīgu 
priekšmetu darināšanai. Iespējams 
apgūt prasmes krāšņu ziedu un 
pušķu veidošanā. Pieejama plaša 
informācija par adījumiem un 
nepieciešamajiem piederumiem, lai 
adīšanas process būtu patīkams un 
aizraujošs.  
     Literatūras izstāde "Rokdarbi 
gariem rudens vakariem" būs 
noderīgs ceļvedis katram, lai 
iemācītos kaut ko jaunu, rosinā sevī 
velmi eksperimentēt un pilnveidot 
meistarību. 
     Konkrētā grāmatu izstāde 
Ozolaines pagasta bibliotēkā būs 
pieejama līdz 31.oktobrim. 
     Lai reģistrētos par bibliotēkas 
lasītāju un saņemtu lasītāja karti, 
nepieciešams uzrādīt personu 
apliecinošu dokumentu. 
     Informējām, ka 15.10.2018.,  
29.10.2018., 06.11.2018. un 
15.11.2018. bibliotēka būs slēgta. 
Šajos datumos bibliotēkas vadītāja 
atradīsies semināros. 

Anita Eisaka 
Ozolaines bibliotēkas vadītāja 

 

Saziņai: 
anita.eisaka@ozolaine.lv 

26009181 

     Iestājoties rudenim un tuvojoties 
laikam, kad tā vien gribēsies paslēpt 
rokas siltos cimdos, Kultūras 
ministrijas Latvijas valsts simtgades 
birojs un cimdu meistari aicina 
ikvienu iesaistīties akcijā „Cimdotā 
Latvija” un Latvijas valsts 100. 
dzimšanas dienai sarūpēt sev pašiem 
un dāvināt citiem vienu no 
senākajām Latvijas cilvēku 

vizītkartēm – rakstainus cimdus, lai 
18. novembrī varētu koši un silti 
svinēt Latvijas svētkus. 
     Mēs, Ozolaines pagastā, aicinām 
vērt savas pūralādes vaļā un vilkt no 
tām ārā sen neauklētus dūraiņus vai 
radīt pašu rokām jaunus, lai kopīgi 
izveidotu skaistu dūraiņu izstādi 
"Cimdotā Latvija. Cimdotā Ozolaine".     
     Aicinām ikvienu, kam mājās 
atradīsies kāds dūraiņu pāris, līdz 
10.novembrim iesniegt tos Ozolaines 
Tautas namā! Pēc izstādes 
noslēguma visi dūraiņi tiks atdoti to 
īpašniekiem!  
     Piedalīsimies akcijā un visi kopā 
priecāsimies par to, cik skaista un 
daudzveidīga ir Latvijas dūraiņu 
kultūra! 

Santa Ostaša 
Ozolaines Tautas nama vadītāja 

Mob.: 25127340 

P.S. Idejas dūraiņu rakstu 
daudzveidībā var smelties 
Ozolaines pagasta bibliotēkā, kur 
atrodama brīnišķīga Marutas 
Grasmanes grāmata "Latvieša 
cimdi", ko pazīst ne tikai Latvijā, 
bet jau daudzviet ārpus mūsu 
valsts robežām! 
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Inline hokeja turnīrā 
Ritiņu hokejistu komanda 
iegūst 2.vietu! 
 
     Rēzeknes novada Lūcijas 
Rancānes Makašānu Amatu 
vidusskolā 15. septembrī notika 
pirmais Rēzeknes novada Inline jeb 
Rollerhokeja turnīrs “3 pret 3”, kurā 
piedalījās piecas 
komandas: Rēzekne (Rēzekne), SKM
 (Rīga), Ritiņi (Rēzeknes 
novads), Rezgols (Rēzeknes novads) 
un viesi no Lietuvas komanda –
 Riedek.lt (Viļņa/Kauņa). 
     Kā pirmie uz hokeja laukuma 
kāpa Riedek.lt (Lietuva un Ritiņi 
(Rēzeknes novads).  
Riedek.lt komandai no Viļņas tā bija 
pirmā pieredze oficiālajā Inline 
hokeja turnīrā, savukārt 
pieredzējušajai Ritiņu komandai 
saspēle ir pilnveidota gadiem gan uz 
ledus laukumiem ziemā, gan uz 
nesen atklātā Inline hokeja laukuma 
Makašānos. Šoreiz pieredze bija 
pārāka pār entuziasmu 
un Ritiņu komanda svinēja 

pārliecinošu uzvaru ar rezultātu 6:0. 
     Nākamā spēle norisinājās starp 
viesiem SKM (Rīga) un vietējiem 
Rezgols (Rēzeknes novads). Jāatzīst, 
ka cīņa bija visnotaļ sīva un spēle 
noslēdzās ar rezultātu 4 : 3 par 
labu SKM (Rīga). 
     Lielākā daļa spēļu aizritēja 
visnotaļ augstā līmenī, jo katra no 
komandām vēlējās parādīt savu 
labāko sniegumu, kā arī iepriecināt 
skatītājus ar skaistiem vārtiem un 
emociju pilnām uzvarām. Tomēr 
vislabāko sniegumu parādīja trīs 
komandas: SKM (Rīga), Ritiņi 
(Rēzenes novads) un Rēzeknes 
komanda, kuras attiecīgi ierindojās 
godalgotajās vietās. 
 
Kopvērtējuma tabula: 
1. vieta SKM (Rīga) 
2. vieta Ritiņi (Rēzeknes novads) 
3. vieta Rēzekne (Rēzekne) 
4. vieta Rezgols (Rēzeknes novads) 
5. vieta Riedek.lt (Lietuva) 
     Paldies par atbalstu Rēzeknes 
novada pašvaldībai, Latvijas Inline 
hokeja centram un L. Rancānes 

Makašānu Amatu vidusskolai. 
     Inline hokeja laukums Makašānos 
sniedz vienreizēju iespēju attīstīt 
interesantu un aizraujošu sporta 
veidu, kā arī veicināt sportisku 
dzīvesveidu kā lieliem, tā maziem! 
Jāpiebilst, ka arī vēsākās rudens 
dienās treniņi neizpaliek un 
skrituļslidotāji regulāri dodas 
uz Inline hokeja laukumu 
Makašānos, lai gūtu pozitīvas 
emocijas. 
     Veselīgu un možu rudeni! 
Tiekamies laukumā! 

  
Edgars Jukna 

Inline hokeja turnīra organizators 

Inline hokejs ir komandu sporta 
veids, kuru spēlē uz speciāla 
seguma, kura izmēri ir līdzīgi 
hokeja laukumam. To spēlē ar 
ripai līdzīgu priekšmetu, kurš ir 
nedaudz vieglāks.  
 

/Wikipēdija/ 

    18.10.2018. no 
plkst.13.00 līdz plkst. 
15.00 Liepu pamatskola  
aicina nākamos 
pirmklasniekus uz 
tradicionālo iepazīšanās 
pasākumu ar skolu 
„Sveika, skola!” 
    Jūs gaida interesanti piedzīvojumi 
un patīkami pārsteigumi. Aicinām  
visus interesentus, kuri vēlas  
iepazīties ar skolu, nākt ciemos. 
Laipni lūdzam! 
    Ozolaines pagasta pārvalde var 
piedāvāt transportu, lai nokļūtu līdz 
skolai uz pasākumu. Tālrunis 
uzziņām 26086297.  

 
 Gaļina Bogdanova 

Liepu pamatskolas  
struktūrvienības vadītāja  

Pasākumu „Sveika, skola!”   
aicina nākamos Liepu pamatskolas 
pirmklasniekus! 
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Sporta diena Liepu 
pamatskolā! 
 
    2018.gada 14. septembrī Liepu 
pamatskolā notika sporta diena. Tajā 
piedalījās 6  sportiskas komandas. 
Komandu kapteiņi bija 9. klases 
skolēni. Visas komandas bija ļoti 
aktīvas un vēlējās uzvarēt. Bija ļoti 
interesanti skatīties, kā komandu 

dalībnieki veic uzdevumus un 
mudina cits citu aktīvi darboties. 
Skolotājas arī mudināja mazos 
dalībniekus un visus komandu 
spēlētājus turēt īkšķus par saviem 
klasesbiedriem. 
     Komandas piedalījās 8 stafetēs: 
ērgļa acs, mini mīklas, lidojošais 
paklājs, ūdens nesēji, aklās 
bumbiņas, kārtībai ir jābūt, 
matemātika un trāpi grozā. 

Sportra spēļu noslēgumā tika 
apbalvotas trīs vissaliedētākās un 
vissportiskākās komandas. 

Dienas izskaņā visiem 
skolēniem bija iespēja vienoties 
kopīgā dejā. 

 
Anastasija Kedrina 

Liepu pamatskolas 7. klases 
skolniece  

Skolotāju diena Liepu 
pamatskolā! 
 
     Liepu pamatskolā un ne tikai, šo 
dienu parasti  svin  divas dienas 
ieprieš, proti—piektdien, kad katram 
skolēnam ir iespēja satikt savus 
skolotājus un sveikt profesionālajos 
svētkos! 
      Piektdien, 5.oktobrī, svinot 
skolotāju dienu,  Liepu pamatskolas 
svinīgi izrotātajā aktu zālē pulcējās 
visi skolas skolēni, tehniskie 
darbinieki un, protams, paši 
skolotāji. Aplausiem skanot, skolotāji 
ieņēma savas vietas īpaši 
sarūpētajās vietās zālē. Un tad sākās 
koncerts.  Skolēnu uzdevums bija ne 
tikai izklaidēt skolotājus ar dziesmām 
un dejoptrasmi, bet arī pārsteigt! 
Skolotājus sveica gan studējošo 
pašpārvalde, gan arodbiedrības 
organizācija,  gan Ozolaines pagasta 
pārvalde. 
     9.klases skolēni šim pasākumam 
gatavojās īpaši, jo vajadzēja 

darboties nedaudz atraktīvāk un 
radošāk kā citās dienās. Ievērojot 
tradīcijas, viņi paši kļuva par 
skolotājiem un vadīja noteiktus 
priekšmetus 1-8.klašu skolēniem. 
Tādā veidā katram 9.klases 
skolēnam bija iespēja izjust skolotāja 
profesiju un būt atbildīgam par to, 
ko stāsta, dara  un iemāca citiem. 
    Nedaudz vēlāk Bērzgales pagasta 
Kultūras namā, notika Rēzeknes 
novada pašvaldības  Skolotāju 
dienas svinīgs pasākums, kur tika 
sveikti Rēzeknes novada skolotāji. 
Svinīgajā pasākumā tika godinātas 
arī divas mūsu skolotājas: Maltas 
vidusskolas struktūrvienības Liepu 
pamatskolas latviešu valodas 
skolotāja Inese Kokoreviča un 
Ozolaines PII „Jāņtārpiņš” un Liepu 
pamatskolas mūzikas skolotāja Ināra 
Blinova. 
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Bērnudārzā ražas izstāde 
 
Rudens nāca setiņā, 
Graudi bira klētiņā. 
Būs maizīte arājam, 
Būs auziņas kumeļam. 
 
     Septembris mūsu PII 
“Jāņtārpiņš” bija ražens. Kad raža ir 
novākta – jāsāk darboties. Kā jau 
katru gadu, arī šogad septembrī 
bērnudārzā notika izstāde “Rudens 
veltes”. Vecāki bija ļoti atsaucīgi un 
sagatavoja kopā ar bērniem daudz 
dažādu interesantu darbiņu no 
ķirbjiem, kabačiem, āboliem, 
kartupeļiem, burkāniem un citiem 
augļiem un dārzeņiem. Gandarīti bija 
arī paši bērni – viņi lepojās ar savām 
kompozīcijām, prezentējot darbu 
nosaukumus, pagatavošanas secību 
un darbina iegūto pieredzi, radīšans 
gaitā. 

     Arī puķes vēl dāsni ziedēja visos 
dārzos un priecēja mūs ar krāsu 
daudzveidību tāpēc bērnudārzā 

neizpalika arī ziedu izstāde. Vecāku 
atsaucība bija liela un bērni sanesa 
ziedu klēpjus. Visu nedēļu izstādes 
telpās valdīja burvīga ziedu smarža.  
     Par abām izstādēm vecākiem un 
bērniem tika pasniegtas pateicības. 
     Šogad bagātīga raža bija ne tikai 
dārzos, bet arī parkos. Parkā pie 
tautas nama “Taurenīšu” grupas 
bērni salasīja ļoti daudz kastaņu, 
kurus pēc tam izmantoja 
konstruēšanas nodarbībā, veidojot 
mājas, mašīnas, eņģelīšus, kā arī - 
rokdarbu nodarbībā pagatavoja katrs 
sev kastaņu krelles. Mēs ļoti ceram, 
ka oktobris būs silts un saulains, jo 
vēlamies savos radošajos darbos 
izmantot rudens krāsainās lapas. 

 
 Vija Terentjeva 

Ozolaines PII „Jāņtārpiņš „  
skolotāja 

Liepu pamatskolas skolēni 
un skolotājas izveidoja 
Ziedu paklāju Latvijai 
 
    Vēja spārniem aiztraukusies 
vasara un košās dāliju, asteru un 
samteņu  dobes iekrāsojušas  
rudeni. Šogad rudens ir neparasts- 
silts un ļoti saulains. Neparasts arī 
tāpēc, ka šoruden svinam mūsu 
Latvijas simto  dzimšanas dienu.  
     Liepu pamatskolā ir izveidojusies 
skaista tradīcija- rudenī rīkot rudens 
ziedu un kompozīciju izstādi, lai 
palepotos ar mazdārziņos un puķu 
dobēs izaudzētajiem, izlolotajiem  
krāšņajiem rudens  ziediem. Šogad 
mums ienāca prātā doma, ka ir 
jāizveido viens liels un krāšņs ziedu 
paklājs par godu Latvijas simtgadei. 
Skolēni un skolotāji sanesa 
skaistākos rudens ziedus. Dažu 
stundu laikā tapa grezns Latvijas 
teritorijas kartes  ziedu paklājs, kur 
savu roku pielika ikviens skolas 
audzēknis. Gandarīti par paveikto, 
katra klase un visas skolas kolektīvs  

kopā nofotografējās  pie sava 
meistardarba.  
     Lai jaukais rudens priecē visus ar 
savām dāsnajām siltajām dienām, lai 
visu sirdīs ir gandarījums, pacilātība 

un lepnums, sagaidot mūsu valsts 
simtgadi. 

 
Ināra Blinova 

Liepu pamatskolas skolotāja 
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pašvaldības un Ozolaines pagasta pārvaldes mājas lapās.  

 
 

 

 

   

 

    

 

 

draugiem.lv/ozolaine   

facebook.com/ozolainespagasts 

twitter.com/ozolaine 

instagram.com/ozolaine.lv 

youtube.com/Rēzeknes novada Ozolaines pagasta pārvalde 

 

BEZMAKSAS OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES 

 

OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES  
BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

Izdevējs: 
Rēzeknes novada pašvaldības  
Ozolaines pagasta pārvalde 
Reģ.Nr.: 90000014584 
Adrese: „Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pag.,  
Rēzeknes nov., LV-4633  
E-pasts: info@ozolaine.lv 
Tālr./Fakss: +371 64640171 
Web: www.ozolaine.lv  
 
REKVIZĪTI: 
Banka: A/S Swedbank 
Swift kods: HABALV22 
Konta Nr.: LV12HABA0551001660150 

DAŽĀDAS ZIŅAS OKTOBRIS 10[54] 2018               8          

     2018.gada 7.septembrī, pēc rekonstrukcijas darbiem, 
atklāti Padomju karavīru kapi, kas atrodas Rēzeknes 
novada Ozolaines pagasta Kampišķos!  
     Būvdarbus, pēc Krievijas Vēstniecības  pasūtījuma 
veica SIA “Baltijas celtnieks”!  

Rekonstruēti Brāļu kapi! 

Ir izvēlēta 13.Saeima ! 
 
     Šī gada 6.oktobrī notika 
13.Saeimas velēšanas. Mūsu iecirknī 
vēlētāju aktivitāte nebija liela, jo 
balsot varēja jebkurā iecirknī, tādēļ 
iedzīvotāji izvēlējās tuvāko iecirkni 
dzīves vietai. Kopumā 747.vēlēšanu 
iecirknī nobalsoja 194 vēlētāji. 
     Gandrīz visos novada iecirkņos, 
pirmie balsot ieradās mednieki, jo 
sestdien bija medību atklāšanas 
sezona. 
     Arī mūsu iecirknī (Ozolaines 
pagastā, c.Bekši) uzvarēja 
Sociāldemokrātiskā partija 
“Saskaņa”. 
     Vēlēšanas iecirknī pagāja mierīgi, 
bez pārkāpumiem un sūdzībām. 
     Paldies par sadarbību un atbalstu 
mūsu pagasta pārvaldei un Rēzeknes 
novada vēlēšanu komisijai. 

                               
 Vija Terentjeva 

Rēzeknes novada 747. iecirkņa  
vēlēšanas komisijas             

priekšsēdētaja  

Sestdien, 06.10.2018, 954 
vēlēšanu iecirkņos Latvijā un 121 
vēlēšanu iecirknī ārvalstīs notika 
13.Saeimas vēlēšana. Papildus trīs 
vēlēšanu komisijas nodrošināja arī 
balsošanu Rīgas ieslodzījuma 
vietās un starptautisko operāciju 
rajonos Mali un Afganistānā.  

Centrālās vēlēšanu komisijas dati: 

   Balsstiesīgie: 1548100 

   Nobalsojušie: 844925 

   Derīgās aploksnes: 843920 

   Derīgās zīmes: 839000 

www.cvk.lv 

Foto no V.Terentjevas personīgā arhīva 

13.00 

http://www.draugiem.lv/ozolaine/
https://www.facebook.com/ozolainespagasts
https://twitter.com/ozolaine
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https://www.youtube.com/channel/UCvDHOho-pApHPzoPKpPZ6xQ
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