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No 2019.gada 
14.janvāra līdz 
2019.gada 27.janvārim 
ieskaitot Ozolaines 
Tautas nama vadītāja 
Santa Ostaša atradīsies 
atvaļinājumā.  

No 2019.gada 2.janvāra 
līdz 2019.gada 
15.janvārim ieskaitot 
Ozolaines Pirmsskolas 
izglītības iestādes 
vadītāja Valentīna 
Mališeva atradīsies 
atvaļinājumā.  
Atvaļinājuma laikā 
vadītāju aizvietos 
skolotāja Vija 
Terentjeva. 

LAIMĪGU JAUNO 2019.GADU! 

10.01.2019. pl.12.00 
Ozolaines Tautas namā - 
Jaungada pasākums 
Ozolaines pagasta 
senioriem un cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām. 
Autobusa kursēšanas 
laiki uz pasākumu: 
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; 
Balbiši - pl.11.50; 
Bekši - pl.11.55. 
Atpakaļbrauciens no 
Ozolaines TN ēkas 
pl.17.00. Jaungada 
saldās paciņas bērniem 
un senioriem varēs 
saņemt Ozolaines TN un 
pagasta pārvaldē līdz 
31.01.2019. 

Iznācis pirmais Rēzeknes 
novada pašvaldības 
iestādes “Maltas pagastu 
apvienība”  
struktūrvienības 
„Ozolaines pagasta 
pārvalde” bezmaksas 
informatīvāis izdevums 
OZOLAINE.LV 

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “MALTAS PAGASTU APVIENĪBA”  

STRUKTŪRVIENĪBAS „OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDE” BEZMAKSAS INFORMATĪVĀIS IZDEVUMS 

www.rezeknesnovads.lv www.ozolaine.lv 

     Katra jauna gada sākumā mēs 
ticam, ka turpmākos 12 mēnešus mūsu 
dzīve mainīsies uz labo pusi, un 
2019.gads nav izņēmums!  2019.gads ir 
Dzeltenās zemes cūkas gads, kas solās 
būt labvēlīgs gan finansiālā, gan 
cilvēcisko attiecību jomā! Dzeltenās 
Cūkas gads kopumā iepriecinās ar 
harmoniju un produktivitāti, likvidēs 
konfliktus un normalizēs attiecības 
starp cilvēkiem, tā sola astroloģiskā 
prognoze. Tāpat ir teikts, ka Cūku 
nebaida problēmas un šķēršļi, jo tā ir 
koncentrējusies uz mērķu sasniegšanu. 
Optimistiskā Cūka patiesi rūpējas ne 
tikai par savu labklājību, bet padara 
laimīgu arī tuvāko cilvēku dzīvi. Tiesa 
gan, vienā otrā jomā jābūt arī 
uzmanīgam- piemēram, ja nerūpējas 
par veselību un nepievērš uzmanību 
satraucošiem simptomiem, veselība var 
sašķobīties jau janvārī. Bet bēdāties 
nevajag, jo Cūkas gadam tik un tā 
raksturīga optimistiska noskaņa, 
izlēmīga darbība un vēlēšanos 
piepildīšanās. Kas attiecas uz naudas 
lietām, gads būs finansiāli labvēlīgs, 
taču vajadzēs arī daudz strādāt, lai 
sakrātu pieklājīgu summu. Bet jābūt 
uzmanīgam ar naudas tērēšanu, jo 
Cūkai nepiemīt ekonomiskums un 
nopelnītā nauda var tikt ātri un 
vienkārši izšķērdēta. Un pats galvenais- 

neņemt kredītus un neaizņemties no 
draugiem tādas summas, ko neizdosies 
atdot īsā laikā!  
     Savukārt Runču  ģimene uzskata, ka 
sivēni jāaudzē katru gadu un par spīti 
visām grūtībām, jo savi gaļas produkti 
tik lielai ģimenei ir svarīgs un būtisks 
atbalsts. Tomēr, lai izaudzētu labus 
sivēnus, paiet vairāk nekā pusgads. 
Sivēnu audzēšanā ir daudz dažādu 
nianšu. Piemēram, tos labāk iegādāties 
uzreiz pārī, tad rukši labāk ēdīs, jo 
parādās sacensības un sāncensības 
princips. Neapšaubāmi, cūkām vislabāk 
garšo tas, kas nācis no cilvēka galda, 
kā arī vārītie kartupeļi- tautā saukti 
„cūku kartupeļi”.  
Novēlam, lai ikvienam Jaunajā gadā 
izdodas sasmīdināt cūkas šņukuru, jo 
tad Jaunais gads būs veiksmīgs! Un, lai 
cūkas krājkasīte ir pilna ar vezumu 
darba, pūru naudas, lielisku veselību un 
piepildījuma sajūtu visās dzīves jomās! 
Lai tas mums atnes tikai pozitīvas 
emocijas, labklājību katrā ģimenē un 
veselību!  

Priekpilnus svētkus!  
Patīkamiem pārsteigumiem pilnu 

Jauno 2019.gadu!  
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RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “MALTAS PAGASTU APVIENĪBA” STRUKTŪRVIENĪBAS  
„OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDE” BEZMAKSAS INFORMATĪVĀIS IZDEVUMS 

Par izmaiņām Rēzeknes 
novada pašvaldībā 
2019.gadā! 
  
     2019.gads Rēzeknes novadā 
sagaidāms ar lielām pārmaiņām 
pašvaldības administratīvajās 
iestādēs.  Izmaiņas skars diezgan 
plašu mūsu ikdienas darba spektru. 
Pirmkārt, mainās pagastu pārvalžu 
organizatoriskā struktūra, un darbu 
kā patstāvīgas iestādes uzsāks 
četras pagastu apvienības: Dricānu, 
Nautrēnu, Kaunatas un Maltas. 
Ozolaines pagasta pārvalde, kā arī 
vēl piecas pārvaldes pieskaitītas pie 
Maltas pagastu apvienības.  
     Esošās iestādes- pagastu 
pārvaldes pārtop par šo iestāžu 
struktūrvienībām. Tāpat no jaunā 
gada darbu uzsāks 3 jauni pagastu 
pārvalžu vadītāji Dricānu pagastu 
apvienībā. 
     Kardinālas izmaiņas skars 
grāmatvedību. Grāmatvedības 
darbiniekus skars arī apjomīgas 
izmaiņas pašas grāmatvedības 
uzskaites standartos.    
   Ne mazāk svarīgs jaunā gada 
sākums ir arī lietvežiem, jo diezgan 
nopietni mainīsies lietvedības 
kārtošana. Dricānu, Kaunatas, 

Maltas un Nautrēnu lietveži pārtaps 
par pagastu apvienību vecākajiem 
lietvežiem, savukārt pārējie lietveži 
paliek savās, ar nelieliem 
izņēmumiem pagastu pārvaldēs, 
kurās lietveži veiks arī kasiera 
pienākumus.  
     Ņemot vērā to, ka Ozolaines 
pagasta pārvaldes darbiniece Vera 
Vasiļkova no 2019.gada kā kasiere 
darbosies uz 0,5 likmes, tas nozīmē 
to, ka mainīsies kases darba laiks. 
Turpmāk Ozolaines pagasta 
pārvaldes kasiere Vera Vasiļkova 
Ozolaines pagasta pārvaldē 
maksājumus pieņems katru darba 
dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 
12.00. Taču aicinām visus 
maksājumus veikt internetbankā, 
tas ļaus Jums ekonomēt ne tikai 
savu laiku. 
Maltas pagastu apvienības 

struktūrvienība  
Ozolaines pagasta pārvalde 

 
Adrese: “Lazdas”, Balbiši, 
Ozolaines pagasts, Rēzeknes 
novads, LV-4633 
Tālr./Fakss: 64640171,  
e-pasts: info@ozolaine.lv 
Banka: AS “Swedbank”  
SWIFT kods: HABALV22  
Nr.: LV68HABA0551046064481 

      Pateicamies visiem par darbu 
2018.gadā, arī par sapratni un 
racionālu pieeju darba jautājumu 
risināšanā!  
     Saprotam, ka iesāktā 
reorganizācija ir raisījusi dažādas 
emocijas, bet viss kas tiek darīts, ir 
tikai ar vienu mērķi - padarīt 
pašvaldības darbu efektīvāku, 
vairāk līdzekļu novirzīt 
infrastruktūras attīstībai un 
pakalpojumu kvalitātes 
saglabāšanai vai uzlabošanai. Mēs 
darām savu darbu katrs ar savu 
atbildības un nopietnības pakāpi, ka 
mūsu visu pienākums ir strādāt 
sabiedrības, konkrēti Rēzeknes 
novada iedzīvotāju labā. 
    Jaunajā 2019.gadā novēlam 
mums visiem stipru veselību, 
nepagurstošu enerģiju, darba sparu 
un veiksmi it visā! Visu to, kas 
varbūt Jums ir nesis kādu vilšanos, 
aicinam atstāt vecajā gadā un 
jaunajā gadā iesoļot ar gaišām 
domām, vēsu prātu, pārliecību un 
ticību labākai rītdienai! 

 
 
 

Maltas pagastu apvienības 
struktūrvienība  

Ozolaines pagasta pārvalde 

Paziņojums par izmaiņām 
sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas tarifā 
no 01.02.2019.   
 
     Neskatoties uz Dabas resursu 
nodokli par sadzīves atkritumu 
apglabāšanu poligonā 2019.gadā 
pieaugumu par 31,00 EUR/t 
salīdzinot ar 2016.gadu, sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas tarifs 
no 01.02.2019. pieaug tikai par 2,27 
EUR/m³ (bez PVN). 
     SIA “ALAAS” informē, ka 
Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisija 2018.gada 
28.jūnijā apstiprināja SIA “ALAAS” 
sadzīves atkritumu apglabāšanas 
pakalpojuma tarifu 2019.gadā - 
54,25 EUR/t (bez PVN) (tai skaitā 
dabas resursa nodoklis – 43,00 EUR/
t).  
     Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksa – 10,73 
EUR/m³ bez PVN nav mainīta kopš 
2016.gada, kad dabas resursa 
nodoklis (turpmāk – DRN) bija 12 
EUR/t. No 2019.gada DRN par 
sadzīves atkritumu apglabāšanu 
poligonā būs 43 EUR/t. DRN likme 
salīdzinot ar 2016.gadu pieaugs par 
31,00 EUR (bez PVN). 
     Lai mazinātu DRN likmes 
pieauguma ietekmi uz katra 
iedzīvotāja ikmēneša maksājumiem, 
uzņēmums jau vairākus gadus aktīvi 
nodarbojas ar atkritumu šķirošanu: 
uzbūvēta šķirošanas līnija, iegādāti 

un uzstādīti šķiroto atkritumu 
uzkrāšanas konteineri, apkalpošanas 
zonā darbojas vairāki atkritumu 
dalītās savākšanas punkti un 
laukumi, tiek rīkotas akcijas un 
dažādi izglītošanas pasākumi, bet 
maksimālais sasniegums ir iespējams 
tikai tad, kad iedzīvotāji pirms 
atkritumu izmešanas veic atkritumu 
šķirošanu. Atgādinām, ka pārstrādei 
derīgie materiāli netiek apglabāti un 
tiek izvesti bez maksas. 
     SIA “ALAAS” informē, ka 
Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes, 
Ciblas, Kārsavas un Viļānu novadu 
pašvaldību administratīvajās 
teritorijās no 2019.gada 1.februāra 
vienotā nešķiroto sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksa būs 13,00 
EUR/m³ bez PVN, kopā ar 
pievienotās vērtības nodokli 21% - 
15,73 EUR/m³. 
     Piemēram, privātmāju 
īpašniekiem, kas izmanto konteineru 
ar tilpumu 0,24 m³, maksa par 1
(vienu) izvešanas reizi palielinās no 
EUR 3,12  uz EUR 3,78 ar PVN.  

 
SIA "ALAAS" 

Biroja adrese: 
Zilupes iela 50, Rēzekne, LV-4601 

Darba laiks: 
P. 8.00-16.30 C. 8.00-16.30 
O. 8.00-18.30 P. 8.00-14.30 

T. 8.00-16.30 S.; Sv. ----- 
Tālr. +371 64607673,  
mob. +371 20211337 

Fakss: +371 64607645 
e-pasts sia.alaas@inbox.lv  

Par atkritumu šķirošanu 
Ozolaines pagastā! 
 
     Bekšu ciematā (starp 
daudzdzīvokļu mājām Nr.3 un Nr.5) 
un Pleikšņos, (aiz daudzdzīvokļu 
mājas Nr.14) Robežu ielā ir izveidoti 
ATKRITUMU ŠĶIROŠANAS PUNKTI! 
Šajos šķiršanas punktos pareizi 
šķirot atkritumus ir tiesības ikvienam 
pagasta iedzīvotājam, ievērojot 
visus šķirošanas pamatprincipus! 
     Iedzīvotāju ērtībai punktu darba 
laiks ir neierobežots, proti no plkst. 
00.00-24.00. Atkritumu šķirošanas 
punktos ir konteineri:  

 stiklam;  

 papīram/kartonam, plastmasai. 
Kartonu, papīru un plastmasu var 
mest kopā vienā konteinerī. 
     Ļoti lūdzam ikvienu, kurš šķiro 
atkritumus darīt to pareizi un 
neizmest nešķirotus atkritumus, jeb 
sadzīves atkritumus. 
     Punktos ir uzstādītas mobilās 
videonovērošanas kameras, kuras 
ļaus sekot līdzi šķirošanas procesam, 
lai nepieļautu šķirošanas prasību 
neievērošanu!  

mailto:info@ozolaine.lv
callto:+371%2064607673
callto:+371%2020211337
callto:+371%2064607645
mailto:sia.alaas@inbox.lv
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Par Sociālā dienesta 
darbu! 
 
     Sākot ar 2019. gada janvāra 
mēnesi Ozolaines pagasta pārvaldes 
sociālie darbinieki strādās arī 
Lūznavas pagasta pārvaldē. 
     Pieņemšanas laiks Lūznavas 
pagasta pārvaldē pirmdien un 
ceturtdien, Ozolaines pagasta 
pārvaldē otrdien un trešdien, bet 
piektdien klientu pieņemšana 
nenotiek. 
    Lūgums pirms braukšanas pie 
sociālā darbinieka sazināties ar viņu 
pa tālr.: 25561503. 

Jekaterina Bondarenko 
sociālā darbiniece 

Ozolaines pagasta pārvaldē 
T:64640690; mob.:25561503  

     Paziņojam, ka sākot ar 2019. 
gada 1.janvāri mainīsies mūsu 
rekvizīti, tie būs sekojošie: 
 

Rēzeknes novada pašvaldības 
iestāde "Maltas pagastu 

apvienība" 
Reģistrācijas Nr. 40900027426 
Juridiskā adrese: Brīvības iela 6, 
Malta, Rēzeknes novads, LV-4630 

 

Struktūrvienība  
"Ozolaines pagasta pārvaldē" 

Adrese: "Lazdas", Balbiši, Ozolaines 
pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633 
Banka: AS “Swedbank”,  
Norēķinu konts: 
LV68HABA0551046064481 
SWIFT kods: HABALV22 
Tālr. Fakss: 64640171,  
e-pasts: info@ozolaine.lv 
www.ozolaine.lv 

Par jaungada saldām 
paciņām. 
 
     Tie Ozolaines pagasta iedzīvotāji, 
kuri kaut kādu iemeslu dēļ nevarēja 
nodrošināt savu bērnu klātbūtni 
Ozolaines Tautas nama rīkotajos 
Ziemassvētku pasākumos, kā arī 
seniori un cilvēki ar īpašām 
vajadzībām, kuri nespēja ierasties uz 
Ozolaines Tautas nama rīkoto 
Jaungada balli 10.01.2019., saldās 
konfekšu paciņas varēs saņemt darba 
dienās, darba laikā līdz 31.01.2019 
Ozolaines bibliotēkā pie bibliotekāres 
Anitas Eisakas Bekšos un Ozolaines 
pagasta pārvaldē Balbišos pie 
lietvedes.  
     Bezspēcīgie un vientuļie seniori 
un cilvēki ar īpašām vajadzībām, 
zvanot pa tālruni 64640171, var 
pieteikt, lai pagasta pārvalde saldo 
paciņu piegādā uz mājām. 

Par militāraljām mācībām! 
 
    Zemessardzes 3.Latgales brigādes 
36.Kaujas atbalsta bataljons laika 
posmā no 2019.gada 21. līdz 
25.janvārim, no plkst.00.00-24.00 
plāno veikt militārās mācības 
Jeroščenku sādžā, Ozolaines 
pagastā. Mācībās tiks iesaistīti līdz 30 
karavīri un militārā tehnika. Militārā 
tehnika pārvietosies tikai pa ceļiem. 
Pēc nodarībām mācību vieta tiks 
sakopta. Atbildīgā amatpersona par 
apmācībām—Seržants Guntars 
Brencis, mob. 28314518. 

PAZIŅOJUMS PAR 
REKVIZĪTU MAIŅU! 

Par savstarpējo norēķinu 
salīdzināšanu 
 
     Gatavojot pārskata gada 
slēgumu inventarizācijas ietvaros 
savstarpējo norēķinu salīdzināšanu, 
2018.gada decembra sākumā 
Ozolaines pagasta pārvaldes 
grāmatvedība daudziem izsūtīja 
aktus par savstarpējo norēķinu 
salīdzināšanu. 
   Pārvalde izsūtītajos salīdzināšanas 
aktos norādīta aktuālā informācija 
par esošo stāvokli. Salīdzināšanas 
akts ir dokumentārs apstiprinājums 
savstarpējo norēķinu atlikušajām 
summām aktā norādītajā datumā. 
Aktā ir ietverti grāmatvedības 
terminu atšifrējumi – debets 
(parāds), kredīts (pārmaksa). 
Norēķinu salīdzināšanas aktā 
atspoguļotajā debetā var būt 
norādīts gan parāds, kam jau ir 
iestājies maksāšanas termiņš, gan 
parāds par periodu, kam vēl nav 
iestājies maksājuma termiņš, proti, 
šajā gadījumā tā ir rēķina apmaksas 
summa, kas pēc savas būtības nav 
kavēts maksājums. 
     Svarīgi saprast, ka norēķinu 

salīdzināšanas akti paredzēti tikai 
klientu informēšanai un, ja klients ir 
saņēmis salīdzināšanas aktu un 
piekrīt saņemtajai informācijai, 
nepieciešams to  parakstīt un 
nosūtīt pagasta pārvaldei atpakaļ.  
     Savukārt, ja klients uzskata, ka 
viņa parāds vai pārmaksa 
konkrētajā datumā atšķiras no aktā 
norādītā, tad nepieciešams 
sazināties ar pagasta pārvaldes 
grāmatvedību pa tālruni 64640170 
vai nosūtot informāciju uz e-pastu 
info@ozolaine.lv. Salīdzināt 
norēķinus iespējams, ierodoties 
Ozolaines pagasta pārvaldē pēc 
adreses: “Lazdas”, Balbiši, 
Ozolaines pagasts, Rēzeknes 
novads – to pieņemšanas laikā. 
    Norēķinu salīdzināšanas kārtību 
paredz reglamentējošie normatīvie 
akti par grāmatvedības uzskaiti – 
likums „Par grāmatvedību”, „Gada 
pārskatu un konsolidēto gada 
pārskatu likums”, MK noteikumi 
Nr. 585 „Noteikumi par 
grāmatvedības kārtošanu un 
organizāciju” u.c. 

Maltas pagastu apvienības 
struktūrvienība  

Ozolaines pagasta pārvalde 

Rēzeknes novada 
pašvaldības  
iestādes „Maltas pagastu 
apvienība” 
struktūrvienības 
„Ozolaines pagasta  
pārvalde”  

 
PAZIŅOJUMS 
Bekšu ciemata 

daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju īpašniekiem! 

 
     Ņemot vērā to, ka šobrīd nav 
skaidrs vairāku Bekšu ciemata 
daudzdzīvokļu mājas īpašnieku 
viedoklis par turpmāko cieto 
sadzīves atkritumu izvešanas 
organizēšanu, Ozolaines pagasta 
pārvalde ievieš pārējas periodu 
Bekšu ciemata daudzdzīvokļu māju 
īpašniekiem, procedūras 
izskaidrošanai, lēmuma 
pieņemšanai par sadzīves atkritumu 
izvešanu un līguma noslēgšanu ar 
SIA “ALAAS” līdz 2019.gada 
31.martam. 

Statistikas dati! 
 
     Rēzeknes novada pašvaldības 
Dzimtsarakstu nodaļa informē, ka 
uz 01.01.2019. Maltas pagastu 
apvienībā (Feimaņu, Lūznavas, 
Maltas, Ozolaines, Pušas, Silmalas 
pagastos) kopumā ir deklarēti 9376 
iedzīvotāji.  
     2018.gadā Ozolaines pagastā ir 
piedzimuši 4 bērni: 2 zēni un 2 
meitenes, notika 2 laulības un 
reģistrēti 15 miršanas fakti. 
2018.gadā Ozolaines pagasta 
pārvaldē noslēgts 41 līgums par 
kapavietas nomu apglabājot mirušo 
personu Ozolaines pagasta 
kapsētās. Lai apglabātu mirušo 
personu Rēzeknes novada 
darbojošajās kapsētās, ikvienam 
bēru organizatoram, vai mirušās 
personas radiniekam, attiecīgajā 
pagasta pārvaldē ir jānoslēdz 
līgums par kapavietas nomu. Par 
šādu līgumu noformēšanu 
Ozolaines pagasta pārvaldē 
atbildīga kasiere Vera Vasiļkova 
tālr.64640172, e-pasts: 
vera.vasilkova@ozolaine.lv 

mailto:info@ozolaine.lv
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No 2019. gada 1. janvāra 
būs obligāta būvniecības 
elektroniskās sistēmas 
lietošana 
 
     Latvijā tiek ieviesta būvniecības 
ieceres elektroniskā iesniegšana un 
saskaņošana. Tas nozīmē ne tikai 
papīra dokumentu aizstāšanu, bet 
arī procesa paātrināšanu, jo 
Būvniecības informācijas sistēmā 
izveidotajā platformā iespējamas 
visas nepieciešamās darbības, lai 
nokārtotu saskaņojumus un saņemtu 
atļauju būvdarbu veikšanai. 
     Digitālā platforma paredzēta 
būves pārraudzībai visā tās dzīves 
ciklā. Digitalizēta būvniecības 
procesa un ēkas ekspluatācijas 
uzraudzība. 
     Jebkurš iedzīvotājs, kurš vēlēsies 
uzsākt jebkādu būvniecības ieceri – 
pārbūvēt savu māju vai remontēt 
savu dzīvokli, vai arī uzņēmējs, kurš 

vēlas īstenot investīciju projektu, 
realizēt kādu būvniecības ieceri, 
būvniecības ieceres dokumentācijas 
iesniegšanu, saskaņošanu varēs 
veikt attālināti. Būvniecības digitālā 
platforma nodrošina savienojumu 
visiem būvniecības procesa 
dalībniekiem, vai tie būtu 
būvniecības pasūtītāji vai 
būvprojekta īpašnieki, arhitekti, 
būvinženieri, būvvaldes, dažādu 
komunikāciju turētāji. 
     Kopš 2018. gada jūlija 
Būvniecības informācijas sistēmu 
(BIS) www.bis.gov.lv funkcionalitāte 
– būvniecības ieceres e-saskaņošana 
– rada iespēju iesniegt būvniecības 
ieceres dokumentus elektroniski, 
tādējādi atvieglojot šo procesu gan 
projektēšanas nozares uzņēmējiem, 
gan arī iedzīvotājiem. 
     Elektroniskās sistēmas 
lietošana obligāta sākot no 
2019. gada 1. janvāra, kad 
visiem būvniecības dalībniekiem 
dokumenti būs jāievada 
elektroniski. 
     Sistēmā darbosies arī arhīva 
funkcija. Dokumenti par būvniecības 
projektu saglabāsies un krāsies 
sistēmā, līdz ar to lietotājiem būs 
pieeja visai informācijai no 
būvvaldēm, institūciju 
saskaņojumiem. 
     Būvniecības informācijas sistēma 
sadarbosies ar 15 citām valdības 
sistēmām – zemesgrāmatu un citām, 
kuru informācija, piemēram, 
datubāzu kartogrāfiskie materiāli, 
nepieciešama, lai saņemtu 
būvatļauju. 
     Lai uzsāktu izmantot sistēmu, 
ikviens iedzīvotājs var ieiet 
vietnē www.bis.gov.lv. Augšējā 
kreisajā stūrī ir norāde “Būvniecības 
darba vieta”, kurā var pieslēgties 

savam kontam. Autorizēties 
iespējams ar jebkuru rīku, ko 
piedāvā portāls 
“Latvija.lv” (internetbanka, e-
paraksts). 
     Ja būvniecības process nosaka, 
ka ir nepieciešams piesaistīt 
speciālistu, piemēram, projekta 
izstrādei, arī šādu pilnvarojumu 
iespējams sniegt sistēmā. 
     Ja cilvēks nezina, kādi iesniegumi 
nepieciešami, sistēmā ir izstrādāts 
vednis. Atbildot uz tajā uzdotajiem 
jautājumiem, ar vedņa palīdzību 
nonāksiet līdz atbilstošajai 
iesnieguma veidlapai. 
     Visa komunikācija notiks sistēmā, 
kurā lietotājs varēs sekot līdzi, kurā 
stadijā pašreiz ir viņa būvniecības 
lieta. Vai tā ir izskatīšanā, vai varbūt 
ir saņemts kāds paziņojums no 
būvvaldes vai no tehnisko noteikumu 
izdevējiem. 
Būvvalde strādās kā izglītojoša, 
konsultējoša, kontrolējoša iestāde. 
2015. gada 28. jūlija noteikumi Nr. 
438 “Būvniecības informācijas 
sistēmas noteikumi” nosaka 
dokumentu iesniegšanas kārtību, 
saturu un tajā iekļautās informācijas 
aprites kārtību. 

Inga Aleksandroviča,  
Rēzeknes novada pašvaldības  

Būvvaldes vadītāja 
Mob.: 26531328 

inga.aleksandrovica@rezeknesnovads.lv 
 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks: 
Trešdiena: 8.00-11.45; 12.15-16.30; 
Ceturtdiena: 8.00-11.45; 12.15-
16.30;  
Rēzeknes novada pašvaldības 
Būvvalde atrodas  
Atbrīvošanas alejā 81,  
(pasta ēkā), ieeja no Brāļu Skrindu 
ielas, 3. stāvā (301. un 302. kab.)   

Ievieš pagastu pārvalžu 
informatīvo dienu! 
 
     Sākot ar šo gadu Rēzeknes 
novada pašvaldība ievieš jaunu 
aktivitāti - pagastu pārvalžu 
informatīvo dienu! Tā notiks katra 
mēneša trešajā ceturtdienā novada 
domes ēkā pēc domes sēdes 
plkst.13.00, precīzs laiks katrai reizei 
var tikt precizēts. Informatīvās 
dienas mērķis-  pagastu pārvalžu 
vadītājiem, galvenajiem 
grāmatvežiem vai to vietniekiem, 
lietvežiem sniegt aktuālo informāciju. 
Sniedzamā informācija varētu 
dalīties dažādās jomās (kategorijās): 
iestādes darba organizēšana, 
jaunākais likumdošanā, izmaiņas 
normatīvajos aktos, pašvaldības 
saistošie noteikumi un grozījumi 
tajos; lietvedības darba organizēšana
-aktuālais lietvedības organizēšanā, 
t.sk dokumentu vadības 
organizēšanā; e-adrese,  u.t.t; 

grāmatvedības uzskaites kārtošana, 
citi jautājumi attiecībā uz 
grāmatvedību, budžeta plānošana un 
izpilde, budžeta izpildes kontrole, 
nekustamā īpašuma nodoklis, audits; 
zemes nomas jautājumi, telpu un 
transportlīdzekļu nomas jautājumi 
u.c.; attīstības plānošanas, projektu 
pieteikšanas un vadības, 
nodarbinātības (u.c. jautājumi; 
sociālās palīdzības jautājumi; 
informācijas tehnoloģiju jautājumi; 
izglītības, kultūras, izklaides, 
jaunatnes darba un sporta 
jautājumi; pašvaldības autoceļi, 
skolēnu pārvadājumi, komunālie un 
transporta jautājumi, darba 
aizsardzība un ugunsdrošība; 
iepirkumi, sabiedriskās attiecības, 
vietējie izdevumi, mājas lapas; 
LEARN un Rēzeknes rajona kopienu 
partnerības aktivitātes.  
     Informāciju sniegs novada 
domes nodaļu vadītāji un darbinieki 
katrs savā jomā. 

Jānis Troška 
Rēzeknes novada pašvaldības 

izpilddirektors 
t. 64622238 

Janis.troska@rezeknesnovads.lv 

https://bis.gov.lv/bisp/
https://bis.gov.lv/bisp/
https://www.latvija.lv/
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Ozolaines pagastā tradīcija 
turpināsies arī 2019.gadā! 
 

2018.gada, kad visi kopā 
svinējām Latvijas Republikas 100-to 
jubileju, piedaloties dažādos valts, 
Rēzeknes novada, pilsētas un 
pagastu pasākumos, akcijās un cita 
veida aktivitātēs.  

Par godu mūsu valsts 
nākotnei—jaunajai paaudzei, 
Ozolaines pagasts 2019.gadā, 
sadarbībā ar Ozolaines Tautas namu 
un Tautas nama senioru interešu 
pulciņu “Uguntiņa”, turpinās ieviesto 
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 tika dāvināts 
Ozolaines pagasta piereģistrētajiem 
jaundzimušajiem bērniem.  

Ceram, ka Ozolaines pagastā 
2019.gadā un arī turpmāk 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!” 

Sirsnīgs paldies Ozolaines 
pagasta senioriem par šo labu domu 
un idejas realizēšanu dzīvē. 

 
Santa Ostaša 

Ozolaines Tautas nama vadītāja 
santa.ostasa@ozolaine.lv 

Tālr. 25127340 
 

 
P.S. Lai saņemtu Ozolaines pagasta 

mazuļa sedziņu, mazuļa 
vecākiem ir jāsazinās, vai 
jāiebrauc pagasta pārvaldē 
darba dienās, darba laikā. 

 Tālrunis uzziņām: 64640171, 
 e-pasts: info@ozolaine.lv 

Par ceļu un ielu uzturēšanas 
darbiem Ozolaines pagastā 
ziemas periodā! 
 
     Ozolaines pagasta pārvalde 
noslēdza līgumu ar SIA  „Ceļi un 
Tilti” par „Dzirksteles ielas (posmā 
no Centrālās ielas līdz Griškānu 
pagasta robežai – 1,4 km garumā)   
un Centrālās ielas (1,4 km garumā), 
Pleikšņos ziemas uzturēšanas 
darbiem.  
      Ziņas par šo ielu stāvokli var 
sniegt SIA "Ceļi un Tilti" pa mob. 
tālr. 22022907, lai uzņēmums 
varētu veikt visas nepieciešamās 
ielu  uzturēšanas darbības atbilstoši 
laika apstākļiem.  
     Visus pārējus Ozolaines pagasta 
ceļus saimniecības daļa tīra ar 
divām traktortehnikas vienībām pēc 
rūpīgi saplānota maršruta tā, lai 
pakapēniski tiktu iztīrīti ceļi un ielas 
visā pagastā vienas dienas laikā, 
atbilstoši ceļu un ielu klasifikācijām 
un kategorijām, jo kopējais ceļu 
garums pagastā sastāda 73,28 km. 

     Lai palīdzētu iedzīvotājiem risināt 
servitūta ceļu attīrīšanu no sniega, 
iedzīvotāji var griezties pie 
uzņēmējiem, kas būtu gatavi sniegt 
maksas pakalpojumus, par cenu 
savstarpēji vienojoties.       
     Gadījumā, ja vēlaties, lai no 
sniega servitūta ceļu iztīra pagasta 
pārvaldes traktortehnika, tad 
personai ir jāgriežas Ozolaines 
pagasta pārvaldē ar iesniegumu, 
kurā norāda ceļa nosaukumu un 
garumu. Uz isnieguma pamata 
pagasta pārvalde noslēdz 
Pakalpojuma līgumu. Pēc servitūta 
ceļa iztīrīšanas, persona veic 
samaksu par izpildīto darbu.  
     Par pašvaldības līdzekļiem 
pagasta pārvalde to nedrīkst darīt. 
Samazinoties finansējumam 
autoceļu uzturēšanai, pašvaldība  
nevar tīrīt servitūta ceļus, jo tie ir 
privātīpašumi. Valsts ieņēmumu 
dienests un Valsts kontrole sodīs 
pagasta pārvaldi, ja ceļu uzturēšanā 
parādīsies lieki kilometri, kas 
nobraukti, tīrot servitūta ceļus.  
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Brīnumus radām mēs paši! 
 
     Nav šaubu, ka Ziemassvētki un 
Jaunais gads ir brīnumu laiks, taču 
ne jau tāpēc, ka sāktu notikt 
neizskaidrojamas lietas, bet tāpēc, 
ka šajā laikā jūtamies 
neizskaidrojami savādāk- sirdī jūtam 
ienākam neparastu gaišumu un 
sirsnību, vēlmi darīt ko labu, radīt ko 
skaistu, sagādāt prieku citiem un to 
pašu sagaidām arī no citiem. Lūk, 
tas ir brīnums- tās ir sajūtas, kas 
rodas mūsu sirdīs! 
     Lai arī īstajiem svētku brīnumiem 
un sirdssiltumam ir jānāk no pašiem 
tuvākajiem un mīļajiem, tam 
jādzimst un jābūt klātesošam katrās 
mājās, tomēr arī mēs Ozolaines 
Tautas namā vēlējāmies sagādāt 
svētku prieku un brīnumainas 
sajūtas mazajiem un lielajiem 
Ozolaines pagasta iedzīvotājiem...  
     27.decembrī, tikko bija sagaidīti 
katoļu un luterāņu Ziemassvētki, 
aicinājām mazos ozolainiešus uz 
„svētku eglītēm”. Jaunākos svētku 
svinētājus sagaidīja Elfi un 
Sniegavīrs, kuri aicināja bērnus 
sanākt kopā, ballēties un rotaļāties. 
Kā izrādījās, Elfi bija pamanījušies 
paņemt un salauzt Ziemassvētku 
vecīša zizli, bet salabot to bija 
iespējams tikai un vienīgi uzlādējot 
ar ballēšanās enerģiju. Tā kā Elfiem 
un Sniegavīram vieniem pašiem tas 
nebija pa spēkam, bija jāsauc talkā 
arī visi klātesošie bērni. Kopīgiem 
spēkiem, braši dejojot, skaļi dziedot 
un saucot, palēnām zizlis tomēr 
uzlādējās, iemirdzējās un 
Ziemassvētku vecītis bija klāt! 

Iemirdzējās arī svētku eglīte un 
beidzot varēja doties rotaļās ar pašu 
Salatēvu! Bet kur viņš, tur neizpaliek 
arī dāvanas. Tāpēc ikvienam bērnam 
bija iespēja doties pie Ziemassvētku 
vecīša, noskaitīt savu dzejolīti, 
nofotografēties kopā un, protams, 
saņemt par to balvu- konfekšu 
maisu!  
     Kad mazie ķipari bija prom, 
sākām gaidīt arī lielākos bērnus. Šo 
svētku eglīti tradicionāli iestudē 
Ozolaines Tautas nama teātra 
pulciņš, skolotājas Marijas 
Golubcovas vadībā. Kā nu gadījies, 
kā ne, Meža gars bija nolaupījis 
Salatēvu un atstājis meža zvēriem 
zīmīti ar uzdevumiem, kas viņiem ir 
jāveic, lai Salatētis tiktu atbrīvots un 

nonāktu pie meža zvēriem un 
bērniem svētkos. Tad nu zvēri 
sprieda un domāja, kā lai tiek galā ar 
šiem uzdevumiem un aicināja talkā 
arī bērnus. Kopīgiem spēkiem 
darbojoties, notika ne viens vien 
brīnums- ne tikai Salatēvu izdevās 
atgūt, bet arī pašu acīm ieraudzīt 
meža feju, kas balta, gluži kā sniegs, 
vizuļojoša un mirdzoša griezās dejas 
virpulī, milzīgos spārnus te 
pavērdama, te sakļaudama!  
     Taču, ja aizdomājamies, arī katrā 
no mums pieaugušajiem iekšā mīt 
un mājo mazs bērns, kurš, tāpat kā 
ikviens mazais, grib piedzīvot ko 
skaistu un brīnumainu un izbaudīt 
svētku prieku gluži tāpat kā bērnībā. 
Tāpēc 28.decembra vakarpusē, kad 
dienas darbi jau bija sadarīti, 
aicinājām pulcēties kopā arī 
pieaugušos uz „Jaungada 
ģenerālmēģinājumu”, kā mēs paši to 
nosaucām, jo, kā vēsta labi zināmā 
paruna- „kā Jauno gadu sagaidīsi, tā 
arī pavadīsi”! Pasākumu atklāja 
burbuļu šovs, kura laikā mākslinieki 
rādīja dažādus trikus ar burbuļiem, 
bet šova otrajā daļā aicināja 
piedalīties arī klātesošos un burtiski 
„ieģērba”  tos burbuļos! Turpinājumā 
jautājām visiem viesiem, kurš vēl 
joprojām nav aizmirsis skaisto 
tradīciju sūtīt īstas, taustātamas 
apsveikuma kartiņas pa pastu un 
kurš šogad ir saņēmis kaut vienu 
tādu... Protams, nācās secināt, ka 
21.gadsimtā papīra atklātnītes un 
aploksnes izmanto vien retais, jo to 
vietu ir aizņēmušas mobilo telefonu 
un sociālajos tīklos sūtītās ziņas. 
Taču, tā kā mēs vēlējāmies 
„Jaungada ģenerālmēģinājumā” 
ienest kādu daļiņu brīnuma, tad 
pārsteidzām klātesošos ar pavisam 
jaunu atklātnītes veidu, kas ir 
iespējams pateicoties moderno 

 
Teksta turpināums 7.lpp. 
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Teksta sākums 6.lpp. 
tehnoloģiju iespējām, taču ir tikpat 
bezgala sirsnīgs un personalizēts, kā 
kādreiz tik iecienītās un populārās 
papīra atklātnītes!  
     Pilnīgā tumsā, Ziemassvētku 
mūzikai skanot fonā, ar gaismas 
lukturīšu palīdzību, Sniegbaltītes 
rokās tapa viena liela svētku 
atklātne, kā dāvana visiem 
klātesošajiem! Bez brīnumiem, 
Jaungada laiks ir arī tas, kad 
runājam par veiksmēm un 
neveiksmēm aizejošajā gadā un par 
to, cik veiksmīgs būs jaunais... 
Tāpēc aicinājām visus klātesošos 
piedalīties spēlē „Bekšu Bingo 
2018”, lai viens otrs laimīgais gūtu 
apliecinājumu tam, ka šis gads ir 
bijis gana veiksmīgs un tieši šādā 
veiksmīgā noskaņā ievadītu arī 
jauno gadu!  
     Pasākumā neiztika arī bez 
skaista deju priekšnesuma jeb 
„Galma dāmu dejas” Feimaņu deju 
kolektīva „Fazira” izpildījumā- uz 
brīdi nokļuvām 18.gadsimta pils 
galma svinībās un ielūkojāmies, 
kādos tērpos un kādās izklaidēs, 
iespējams, Jauno gadu sagaidīja 
dažus gadsimtus atpakaļ. Bet, ja nu 
kādam Jaunajā gadā gadās kāda 
ķibele ar veselību, atkārtojām 
palīdzības tālruņa numuru un 
izsaucām arī impozantu medmāsiņu, 
kas lika visiem sasparoties, neslimot 
un turēties braši arī 2019.gadā. 
Atlikusī nakts pagāja jautrās dejās, 
svētkiem beidzoties līdz ar 
„pirmajiem rīta gaiļiem”, kas deva 
sajūtu, ka Jaunā gada 
ģenerālmēģinājums izdevās godam!  
Nu jau pāris dienas, kā dzīvojam 
Jaunajā- dzeltenās cūkas gadā, kas 
solās būs diezgan mierīgs un 
kontaktiem bagāts, jo šim 
dzīvniekam piemīt labvēlīgums un 
taisnīgums.   
     Cūku nebaida problēmas un 
šķēršļi, jo tā ir koncentrējusies uz 
mērķu sasniegšanu. Optimistiskā 
Cūka patiesi rūpējas ne tikai par 
savu labklājību, bet padara laimīgu 
arī tuvo cilvēku dzīvi. Un visbeidzot, 
2019.gada horoskops sola virzību uz 
priekšu finanšu, darba un mīlestības 
jomā. Turklāt gada saimniece 
palīdzēs nostiprināt veselību un 
„uzpildīties”  ar pozitīvu enerģiju. 
Cilvēki sāks drošāk raudzīties 
nākotnē, priecāties par katru jaunu 

dienu. Pat tie, kas zaudējuši cerības 
kaut ko sasniegt lietišķajā jomā, 
strauji virzīsies uz loloto sapni. 
Tādas, lūk, gaišas prognozes sola 
mums Jaunais gads, tāpēc 
izmantosim šī gada potenciālu pilnā 
mērā, priecāsimies, būsim labvēlīgi 
viens pret otru un atstāsim laiku arī 
atpūtai un kādai izklaidei, jo- kurš 
labi strādā, tas pelnījis arī kārtīgi 
atpūsties! Arī Jaunajā gadā 
Ozolaines Tautas nams sola ne 
vienu vien skaistu pasākumu, tāpat 
šogad svinēsim Ozolaines pagasta 
80 gadu jubileju, tāpēc aicinām 
izbaudīt atpūtu un kultūras dzīvi 
tepat, savā pagastā! Protams, 
priecāsimies arī par tuviem un 
tāliem ciemiņiem!  
     Taču Ziemassvētku un Jaunā 
gada svinību posms Ozolaines 
Tautas namā nebūt nav noslēdzies 
un jau 10.janvārī, ceturtdien, plkst. 
12.00 gaidīsim Ozolaines pagasta 
seniorus un cilvēkus ar īpašām 
vajadzībām uz Jaungada pasākumu! 
Šogad plašu izklaides programmu ir 
sagatavojušas aktīvās Ozolaines 
Tautas nama senioru kluba 
„Uguntiņa” dalībnieces un sola 
pārsteigt klātesošos ar dažādiem 
saviem talantiem un aicināt visiem 
kopā priecāties, lai Jaunais gads 
būtu prieka un pozitīvu emociju 
pārbagāts. Seniori tiek aicināti 
gatavoties pasākumam radoši un 
iespēju robežās ierasties maskās un 
karnevāla tērpos!!!  
     Laimīgu Jauno gadu!  

 
 
 

Santa Ostaša, 
Ozolaines Tautas nama vadītaja 

Mob.: 25127340 
santa.ostasa@ozolaine.lv 

„Uguntiņa” gatavojas aktīvam 
Jaunajam gadam!  
 
    Līdzīgi  kā citus gadus, arī šogad 
seniori par paveikto gadā laikā var 
justies gandarīti - veiksmīgi 
ieviesusies skaista tradīcija- katram 
jaundzimušajam Ozolaines pagasta 
teritorijā reģistrētam mazulim 
dāvināt klubiņa čaklo dalībnieču 
adītās un ar sirsnību izlolotās siltās 
sedziņas. Tāpat arī tradīcija- godināt 
80, 90, 100 gadu utt. jubilārus, 
dāvinot mūsu rokdarbnieču rokām 
tapušas siltas zeķes  vai cimdus. Šī 
gada laikā tika paveikts arī nozīmīgs 
darbs- Ozolaines pagasta kartes 
izšūšana, ko dāvinājām mūsu 
pagastam Valsts 100gades svinīgajā 
pasākumā. Jubilāru sveikšanai ir liela 
vērtība un jūtamies gandarītas par 
to, ka varam pielikt savu roku šo 
skaisto tradīciju īstenošanai.  
     Klubiņa dalībnieces visa gada 
garumā aktīvi piedalījās Ozolaines 
Tautas nama rīkotajos pasākumos, 
tāpat arī darbojāmies radošajās 
darbnīcās, apmeklējām koncertus, 
vairākas reizes devāmies ekskursijās, 
apceļojot Latgali un Latviju. Tas viss 
neapšaubāmi mums atstās lielu 
patīkamu atmiņu vezumu par 
2018.gadu!  
     Tuvojoties Jaungada svētkiem, 
sākām izjust arvien lielāku 
satraukumu sirdīs, jo priekšā 
atbildīgs darbs -  senioru Jaungada 
pasākuma svinēšana. 2019.gada 10. 
janvārī, Jaungada svētku pasākumā, 
gaidām ciemos visus Ozolaines 
pagasta  pensionārus, kā arī cilvēkus 
ar īpašām vajadzībām, tāpat arī- 
ciemiņus no Ludzas Pensionāru 
apvienības, lai visi kopā pulcētos pie 
eglītes, tiktos ar Sala vectēvu un 
vienkārši atpūstos no ikdienas 
rūpēm.  
     Esam saņēmuši ielūgumu no 
Maltas pagasta senioriem un 
2019.gada janvāra mēnesī ar savu 
svētku programmu dosimies 
uzstāties uz Maltas Kultūras namu, 
lai kopā ar Maltas senioriem labi 
pavadītu laiku un iepazītos ar citiem 
aktīviem, radošiem, enerģiskiem un 
līdzīgi domājošiem senioriem!  
     Paldies klubiņa dalībniecēm par 
čaklo sadarbību, paldies Tautas 
nama vadītājai Santai Ostaša, un 
Ozolaines pagasta pārvaldes 
vadītājam Edgaram Blinovam, kuri 
vienmēr atbalsta senioru iniciatīvas 
un palīdz ar transporta 
nodrošinājumu. „Viss labais ir mūsu 
pašu spēkos, optimismu zaudēt 
mums nav ļauts!”, tā saka mūsu 
pulciņa dāmas. 
     “Ko mēs viens otram novēlēsim, 
Jaunā gadā ieejot? Prieku, laimi, 
veselību, ilgu mūžu nodzīvot!” 

Anna Tarakanova,  
Senioru interešu klubiņa „Uguntiņa” 

vadītāja 

F
o
to

 n
o
 O

zo
la

in
e
s 

p
a
g
a
st

a
 p

ā
rv

a
ld

e
s 

a
rh

īv
a

 



8 

 

IZGLĪTĪBAS ZIŅAS JANVĀRIS 1[57] 2019               8         

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “MALTAS PAGASTU APVIENĪBA” STRUKTŪRVIENĪBAS  
„OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDE” BEZMAKSAS INFORMATĪVĀIS IZDEVUMS 

    Maltas vidusskolas struktūrvienībā 
„Liepu pamatskola”, pašlaik mācās 
73 skolēni un strādā 16 skolotāji un 
11 tehniskie darbinieki.  
     Liepu pamatskola piedāvā piecas 
izglītības programmas.  
Vispopulārākā no tām ir   
pamatizglītības profesionāli orientētā 
virziena  mazākumtautību 
programma. Šajā programmā mācās 
59 skolēni. Vēl skola realizē 3 
speciālās pamatizglītības 
mazākumtautību izglītības 
programmas (ar valodas 
traucējumiem, ar mācīšanās 
traucējumiem un ar garīgās 
attīstības traucējumiem). Pēc 
speciālām programmām mācās 14 
skolēni. Šajā mācību gadā skolā 
darbojas septiņi interešu pulciņi 
(folkloras kopa „Liepiņa”, popgrupa 
„Mākonītis”,  skolas leļļu teātris, 
mūsdienu deju pulciņš un pulciņš 
„Pavārmākslas noslēpumi zēniem”, 
“Pirmā palīdzība ABC”) un 
basketbola sekcija sākumskolas 
klasēs.  2.klases skolēniem ir iespēja 
apgūt peldēšanas prasmes. Katru 
nedēļu viņi apmeklē  baseinu.  

Liepu pamatskolas skolēni aktīvi 
piedalās dažās mācību olimpiādēs, 
konkursos, sacensībās un skatēs, un 
līdz ar to ceļ skolas godu ne tikai 
novadā, bet arī Latvijas Republikas 
mērogā. Pagājušajā mācību gadā 
mūsu skolas skolēni saņēma 1.vietas 
diplomu Rēzeknes un Viļānu novadu 
apvienības latviešu valodas 
olimpiādē, diplomu ar atzinumu 
matemātikas  olimpiādē  4.klasē, 
2.vietas diplomu Latgales reģiona 
15.atklātajā matemātikas olimpiādē    
un  vairākas 1.-3.vietas un 
1.pakāpes diplomus (sporta, vizuālās 
mākslas un mūzikas pasākumos). 
     Liepu pamatskola iegulda daudz 
darba ar izglītojamajiem ar mācību 
un veselības problēmām. Tāpēc 
daudzi skolēni, kuriem ir problēmas 
lielās pilsētas skolās, nāk mācīties uz 
mūsu skolu. Uz šo brīdi skolā mācās 
20 bērni (27%), kuri dzīvo Rēzeknē. 
Līdz Liepu pamatskolai divas reizes 
dienā kursē  bezmaksas autobuss, 
kuru apmaksā pagasta pārvalde.  
     Vecāku ērtībām skolā ir internāts, 
kur skolēniem ir iespēja dzīvot visu 
nedēļu. Visi skolēni saņēm 
bezmaksas pusdienas, pienu un 
augļus pēc programmas “Skolas 
piens” un “Skolas augļi”. 
     Lai nodrošinātu skolēnu, skolas 
darbinieku un viņu personiskā 
īpašuma drošību, skolā tiek veikta 
videonovērošana, un tā ir pieslēgta 
apsardzes signalizācijai. 
     Kā daudzviet Latvijā, tā arī Liepu 
pamatskolā ir tendence uz to, ka 
samazinās skolēnu skaits. Skolā ir 
apvienotās klases, kurās trūkst 1-2 
skolēni, lai klases būtu pilnībā 
nokomplektētas. Viss tas apgrūtina 
skolotāja darbu. Šogad ir apvienotas 
2.- 3.klase un 6.-7.klase. Ar gadiem 
palielinās bērnu skaits ar veselības 
vai uzvedības problēmām. Skolā 
veiksmīgi strādā atbalsta komanda 
(speciālais pedagogs, logopēds un 
psihologs).  

     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.   
     Liepu pamatskolā  ir visas 
izglītības programmu īstenošanai 
nepieciešamās telpas un 
materiāltehniskie resursi, kas atbilst 
skolēnu skaitam un vecumam. Katrā 
mācību kabinetā ir dators, divās 
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.  
     Lielos remontdarbus mēs 
pabeidzām vēl iepriekšējos gados. 
Tagad visas skolas telpas ir 
izremontētas. Bet katru gadu ir 
nepieciešams kosmētiskais remonts, 
lai saglabātu estētisko vidi.  
Lai nodrošinātu skolēniem drošu vidi, 
šogad uzstādīti margu norobežojumi 
kāpnēm pie galvenās ieejas un 
evakuācijas izejām. 
     Nākamajā gadā nepieciešams 
nomainīt ārdurvis. Tagad tās ir no 
koka, ar daudzām šķirbām. Plānojam 
samainīt koka ārdurvis uz 
mūsdienīgām alumīnija durvīm un 
izremontēt lieveni. 
     Lai skolēniem būtu iespēja 
kvalitatīvi un lietderīgi  pavadīt brīvo 
laiku, skolai ir nepieciešams bērnu 
rotaļu laukums skolas pagalmā. 

 
Gaļina Bogdanova 

Liepu pamatskolas struktūrvienības 
vadītāja  

Mūsu  
skola  
2018.gadā! 
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Par 2018. gadā Ozolaines 
PII „Jāņtārpiņš„ 
paveiktajiem darbiem! 
 
     Visu gadu Ozolaines PII 
„Jāņtārpiņš” tika nodrošināta 
kvalitatīva darbība,  bērniem 
draudzīgos un drošos apstākļos. 
    Iestāde pietiekamā apjomā tika 

nodrošināta ar mācību līdzekļiem un 
materiāliem. No vecākiem netika 
pieprasīti nekādi materiālie līdzekļi 
bērnu rotaļnodarbību  organizēšanai.     
     No iegādātajiem, netipiskiem, 
materiāliem tika izgatavots liels 
skaits  jaunu metodisko materiālu.  
Iestādē tika iegādātas jaunas 
rotaļlietas, nepieciešamie trauki un 
inventārs. Bērnu mājturības 

nodarbību pilnveidošanai tika 
iegādāta neliela cepeškrāsniņa. 
     Tika veikti daudzi saimnieciskie 
darbi: ārā uzstādīti jauni 
saimnieciskās zonas vārti, atjaunots 
saimnieciskās  teritorijas žogs, 
pilnībā tika atjaunota vecākās grupas 
verandas grīda, bērnu drošības 
nolūkos iestādē uzstādīta domofona 
sistēmu.  
     Iestādes vajadzībām tika 
iegādāts jauns portatīvais dators, 
iegādāti jauni bezvadu rūteri  un 
materiāli mūsdienīga interneta tīkla 
pieslēguma izveidošanai.  
     Iestādē, kā pirmajā novadā, tika 
izieta iestādes vadītājas 
novērtēšanas procedūra.  
     2018.gada 22.jūnijā tika 
organizēta un novadīta iestādes 
35.gadu jubileja!  

 
 
 

Valentīna Mališeva 
Ozolaines pagasta  

Pirmsskolas izglītības iestādes 
„Jāņtārpiņš” vadītāja  

Mob.:28635261 
valentina.maliseva@saskarsme.lv 

     Decembris Ozolaines PII 
„Jāņtārpiņš” grupas „Taurenīši” 
bērniem un viņu vecākiem bija darba 
pilns un saspringts. Mēneša sākumā 
grupiņā tika rīkota radošo darbu 
izstāde, veltīta Ziemassvētkiem. Visi 
aktīvi piedalījās un darināja dažādus 
darbiņus: adventes vainagus, eglītes, 
eglīšu rotājumus no makaroniem un 
dažādas kompozīcijas. Izstāde 
priecēja visu mēnesi gan lielus, gan 
mazus iestādes apmeklētājus. 
   Bērni mācījās dzejoļus, dziesmas, 
dejas, zīmēja, līmēja un rakstīja 
vēstules Salavecītim, palīdzēja 
skolotājām rotāt grupas telpas, cepa 
piparkūkas un ar nepacietību gaidīja, 
atnākam svētkus. 

   Vecāki arī aktīvi darbojās, jo 
vēlējās sarīkot saviem bērniem tējas 
vakaru pie eglītes. Viņi sagādāja 
svētku cienastu, apsveikumus, 
loterijas bērniem un mazas mīļas 
dāvanas skolotājām. Savukārt 
skolotājas pateicās vecākiem par 
atsaucību, sapratni, sadarbību un 
pasniedza visiem pateicības, novēlot 
visiem panākumus Jaunajā gadā. 
   „Mārītes” grupas skolotājas 
uztaisīja Ziemassvētku rūkīšus un 
novietoja tos laukumā pie mazās 
eglītes, lai tie ik rītu satiktu un 
priecētu mazos audzēkņus. Vairākus 
gadus pēc kārtas šajā grupā ir 
tradīcija- vecāki kopā ar bērniem 
gatavo eglītes rotājumu. Kad 
rotājumi ir gatavi, skolotājas kopā ar 
bērniem izrotā savu grupas eglīti. 
Rotājumi sanāk ļoti dažādi un 
interesanti. Katrs bērns atrod savu 
rotiņu eglītē un palielās ar savu 
veikumu.  
   Bērni eglīšu rotājumus labprāt 
darināja arī no sāļās mīklas. 
   „Varavīksnes” grupas skolotājas 
uzņēmās atbildību par kāpņu telpas 
un zāles rotāšanu, kā arī eglītes 
pušķošanu. Eglīte tika izrotāta ar 
stilīgām kartona piparkūkām un 
sniegpārslām. 
   Svētku sajūtu mūsu iestādē 
palīdzēja uzburt aktīvi vecāki, kuri 
dažu stundu laikā izrotāja visus 
logus ar sniegavīriem un 
sniegpārslām. Īpašu paldies par šo 
darbu mēs gribam pateikt Svetlanai 
Bogdanovai, Ilonai Počkajevai un 
Liānai Jefremovai.  
   Netikai pieaugušie, bet arī bērni 

cītīgi gatavojas jaungada 
pasākumam. Bērni, kopā ar 
skolotājām, cepa un rotāja 
piparkūkas, kuras bija nepieciešamas 
pasākumam. 
   Šogad eglītes notika atsevišķi 
katrā grupā.  
   21. decembrī „Varavīksnes” grupas 
bērni kopā ar jautrajiem rūķiem 
gaidīja ciemos Salavecīti. Visi kopā 
gāja rotaļās, spēlēs, dziedāja, dejoja, 
deklamēja dzejoļus un beigās 
saņēma ilgi gaidītās saldās dāvanas 
no Salatēva. 
   Atvadoties, Salatētis novēlēja 
visiem bērniem būt veseliem, 
jautriem, atraktīviem un 
paklausīgiem.  

Vija Terentjeva 
Ozolaines PII „Jāņtārpiņš” 

skolotāja Aktīvā Ozolaines PII 
„Jāņtārpiņš” gada nogale !    
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“OzO” jaunieši 2018. / 
2019. gadā! 

 
Laiks traucas vēja spārniem 

uz priekšu. Šķiet, ka nesen bija 
2018.gada janvāris,bet jau 
attopamies decembrī. Šis gads ir 
bijis īpašs un ražens, jaunieši guva 
jaunus iespaidus, iemācījās plānot 
un organizēt nelielus pasākumus, kā 
arī sekoja Rēzeknes novada 
piedāvātajām aktualitātēm. 

2018.gada februārī “Ozo” 
jauniešiem apritēja 4 gadi, tāpēc tika 
organizētas svinības, kuru 
nosaukums bija “SnapChat ballīte”. 
Ballītes ietvaros tika baudīta torte, 
spēlētas spēles, kā arī dejotas dejas, 
kurām DJ Andris bija sarūpējis 
aktuālākās dziesmas. Savukārt 
izskanot “OzO” svētkiem, jaunieši 
devās pretī pavasara plaukumam ar 
radošām idejām un to īstenošanu 
dažādās aktivitātēs. Piemēram, 
“Zaļie pirkstiņi” košām “Ozo” puķu 
kastēm, kurās vēlāk tika audzēti 
ziedi un zaļumi, jo kā zināms, 
iestājoties martam, sirds tā vien kāro 
pēc košuma. Kamēr košās krāsas un 
siltums priecēja OzO jauniešus, klāt 
bija vasara, kuras veldzē tika 
aizvadīti Līgo svētki un Ozolaines 
pagasta “Medus svētki”, kuru 
tapšanā savu čaklo palīdzības roku  
sniedza arī “OzO” jaunieši.  11. 
augustā tika organizēti “Medus 
svēti”, kuru laikā jaunieši ar prieku 
palīdzēja Tautas nama vadītājai 
veicot ne vien saimnieciskos darbus, 
bet arī radoši izpaužoties. Šajos 
svētkos tika gūts ne vien spilgts 
emociju pušķis, bet  arī plašāks 
priekšstats par to, kā patiesībā norit 
gatavošanās plašāka mēroga 
pasākumiem. Tā bija zināma 
pieredze vecākās grupas pārstāvjiem 

(sākot no 13 gadu vecuma), 
apgūstot komunikācijas prasmes 
saziņā ar svētku viesiem un bērniem, 
kurus izklaidēja radošaās darbnīcas 
un “bitītes”  par kurām tērpās “OzO” 
meitenes.  Zināms, ka Ozolaines 
pagasta svētki ir kā neliels rudens 
vēstnesis, kas bija ražens. Rudenī 
sākās lielā rosība, jo tika analizēts un 
lemts par to, ko jaunieši vēlētos 
apgūt “Proti un Dari” projekta 
ietvaros. Jāatzīst, ka interese 
jauniešu vidū bija augsta, jo projektā 
piedāvātās apmacību programmas 
saskrita ar vēlmēm. Lielāko 
atsauksmi guva make –up, fotogrāfu 
un B – kategorijas kursi. Līdz ar 
iesaitīšanos Rēzeknes novada 
piedāvājumos, kuri pieprasīja 
nopietnību un skaidru prātu, bija arī 
atpūtas mirkļi, kad  vecākie jaunieši 
kopīgi pavadīja laiku, iesaistoties 
sarunās, spēlējot dažādas spēles un 
baudot zāļu tējas rudenīgajos 
vakaros. Kamēr vecākajiem 
“Ozo”pārstāvjiem bija atbildīgs 
brīdis , tikmēr jaunākie atpūtās no 
skolas ikdienišķības pašu veidotajā 
pasākumā “OzO vakars”. Decembra 
izskaņā jaunieši publicēs savu 2018. 
gada video, kurā tiks atsaukts 
atmiņā viss gads un atspoguļoti sirdij 
tuvi mirkļi. 

Ar cerību lūkojoties jaunajā 
gadā “Ozo” izvirza mērķi pilnveidot 
savas organizatoriskās prasmes un 
būt vēl aktīvākiem 2019.gadā. Šobrīd 
tiek plānots ik mēnesi veidot kādu 
tematisku pasākumu, piemēram, jau 
janvārī jaunieši  sadarbojoties ar 
bibliotēku smelsies iedvesmu 

literatūrā un kopīgi veidos radošus 
darbus.  Galvenais mēķis, ko jaunieši 
ir izvirzījuši jaunajam gadam ir 
piešķirt katram mēnesim unikalitāti, 
jo tieši 2019. gadā tas būs tieši tāds 
un identiski neatkārtosies. 2019. 
gada devīze ir: “Mēs iesim tur, kur 
vēl nav būts,” akcentējot to, ka ir 
gatavi jauniem  izaicinājumiem, 
pārgājieniem, projektiem un 
nestandarta apmācībām. 

Sagatavoja Viktorija Blinova 
 

 

     Sākot ar 2019.gada 2.janvāri 
Ozolaines pagasta pārvaldē darbu 
uzsāk jauna Jauniešu lietu 
speciāliste Santa Krilovska, kura 
turmpā vadīs „OzO” jauniešu 
klubu. 
     Santa ir ieguvusi humanitāro 
un zinātņu bakalaura grādu 
filoloģijā Latvijas Universitātē, kā 
arī ir saņēmusi sertifikātu 
Rēzeknes augstskolā par 
pedagoģiskā darba veikšanu. 
     Novēlam Santai izturību un 
panākumus! 
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Laipni lūgti Ozolaines 
bibliotēkā Bekšu ciemā! 
      
     Tuvojoties Ziemassvētkiem un 
gada nogalei Ozolaines bibliotēkā tika 
sarūpēta svētkiem veltīta izstāde. 
Svētku noskaņojuma radīšanai varēja 
izlasīt kādu no Ziemassvētku stāstiem, 
vai smelties idejas mājas izrotāšanai 
un dāvanu sagatavošanai, kā arī rast 
padomus svētku galda klāšanai.  
Bibliotēkas vadītāja saka PALDIES 
čaklajiem lasītājiem un aktīvākajiem 
apmeklētājiem. Ceram uz Jūsu 
aktivitāti un lasītprieku arī turpmāk!  
     2019.gadā Ozolaines bibliotēkā būs 
pieejami vairāki preses izdevumi: 

 Ieva 

 Ievas Māja 

 Ievas Stāsti 

 Ievas Veselība 

 Ievas Dārzs 

 Patiesa Dzīve 

 Privātā dzīve 

 100 labi padomi 

 Панорама Резекне 

 Резекненские Вести 

 Семь суперсекретов 

 Латвийские Вести 

 Азбука здоровья 

 Домовой 

 1000 советов 

 1000 секретов 

 Лечебные письма 

 Мама, это Я! 

 Открыто 

 Люблю 

 Лилит 

 Откровения звезд 

 Семеро с ложкой 

 Толока. Секреты кухни 

 Толока. Народный доктор 

 Толока. Сваты 

 Толока. Сваты Заготовки 

 Толока. На даче 

 Толока. Сваты На пенсии 

 Толока. Волшебный 

 Толока. Счастливая и Красивая 

 Толока. Домашнии 

 Толока. Делаем сами 

 Толока. Психология и Я 

 Толока. Секреты исцеления 

 Толока. Саша и Мaша 
 

Anita Eisaka 
Ozolaines bibliotēkas vadītāja 

Turpmāk jaunās rubrikas 
„Vēstures brīži” 
atspoguļošana izdevumā 
„OZOLAINE.LV”! 
 
    2019.gads Ozolaines pagastam ir 
jubilejas gads! Kopš brīža, kad 
Ozolaines pagasts 1939.gadā tika 
atdalīts no Ozolmuižas pagasta ir 
pagājuši 80.gadi!  Par godu šim 
notikumam Ozolaines pagasta 
pārvalde gatavo vairākus projektus,  
kā arī visa gada garumā bezmaksas 
informatīvajā izdevumā 
OZOLAINE.LV ievieš jaunu rubriku—
”Vēstures brīži”. Šajā rubrikā 
mēģināsim izstāstīt vecus stāstus un 
atspoguļot kādus senus rakstus, par  

notikumiem Ozolaines pagastā, ko 
vietējā un valsts prese kādreiz ir 
rakstījusi savos informatīvajos 
izdevumos. Varbūt kādam mūsu 
nopublicētie stāsti palīdzēs 
atcerēties’gan šos notikumus, gan 
arī citus, tāpēc, ja arī Jums ir kāds 
stāsts no dzīves Ozolaines pagastā, 
ko vēlaties izstāstīt citiem, mēs 
labpāt to nopublicēsim  
informatīvajā izdevumā 
OZOLAINE.LV. Priecāsimies, ja 
stāstu varēsiem papildināt arī ar 
vecajām fotogrāfijām, jo bez 
vēstures nav nākotnes un mūsu 
jaunajām paaudzēm ir jāzina savas 
dzimtās vietas un senču vēsture.  
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Izdevums iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža: 300 eksemplāri. 
Elektroniski izdevumu var izlasīt Rēzeknes novada 
pašvaldības un Ozolaines pagasta pārvaldes mājas lapās.  

draugiem.lv/ozolaine   

facebook.com/ozolainespagasts 

twitter.com/ozolaine 

instagram.com/ozolaine.lv 

youtube.com/Rēzeknes novada Ozolaines pagasta pārvalde 

 

BEZMAKSAS OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES 

 

BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

Izdevējs: 
RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDE 
“MALTAS PAGASTU APVIENĪBA” STRUKTŪRVIENĪBA  
„OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDE”  
Reģ.Nr.: 40900027426 
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.: LV68HABA0551046064481 
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Notika telpu nomas izsole! 
 
     2018.gada 28.novembrī 
Ozolaines pagasta pārvaldes telpās 
notika nekustamā īpašuma 
“Laucenes” būves “Darbnīca” Bekšu 
ciemā, Ozolaines pagastā, Rēzeknes 
novadā, telpu nomas tiesību 
atkārtotā izsole saimnieciskās 
darbības veikšanai. Tika izsolītas 
divas telpas 1.stāvā ar kopējo 
platību 49.1m2.  
     2018.gada 20.decembrī 
Rēzeknes novada domes deputāti 
apstiprināja izsoles rezultātus un 
piešķīra tiesības noslēgt nomas 
līgumu ar Individuālo komersantu 
“Kuzņecovu porcelāna fabrika”. 
Savukārt telpu nomnieki paskaidroja, 
ka šajās telpās drīzumā plāno veikt 
porcelāna ražošanu ar iespēju 
apmeklētājiem un tūristiem iepazīties 
ar šo trauku ražošanas procesu. 
 
Par APSD darbiniekiem! 
 
    Nodarbinātības valsts aģentūra 
informē, ka janvāra sākumā Algotie 
pagaidu sabiedriskie darbi pagastos 
vēl nenotiek, jo tiek precizēta 
informācija pirmsavotos. Tiek lēsts, 
ka iespējams viss varētu 
noskaidroties un bezdarbinieki darbu 
varētu uzsākt no š.g. 14.janvāra. 
Taču priekšroka būs tiem 
bezdarbniekiem, kuri 2018.gadā 
nebija pabeiguši nostrādāt četrus 
mēnešu.  
     2019.gadā Nodarbinātības valsts 
aģentūra Ozolaines pagastam 
iedalīja 9 vietas, kurās var iesaistīt 
bezdarbnieku APSD procesā. 
     Atbildīgā par APSD darbinieku 
iesaistīšanu darbā Ozolaines pagastā 
ir Vera Vasiļkova t.64640172, e-
pasts: vera.vasilkova@ozolaine.lv 
 
Par Ozolaines pagasta 
pārvaldes lietvedes 
aizvietošanu 
 
     Uz darbinieces Lienes Peļņas 

slimības laiku, Ozolaines pagasta 
pārvaldes lietvedes pienākumus pilda 
projektu vadītāja Ilga Smane. 
Griežoties pagasta pārvaldē pie 
Ilgas, aicinām iedzīvotājus būs 
saprotošiem un pacietīgiem, jo 
darbnieks šo profesiju apgūst 
pašmācības ceļa un ne vienmēr viss 
izdodas no pirmās reizes. 
     Ņemot vērā to, ka iedzīvotāju 
deklarēšanas sistēma prasa savas 
pieejas un Pilsoņu migrācijas lietu 
pārvaldes atļaujas, tad šobrīd 
lietvedes aizvietotājai šī funkcija vēl 
nav pieejama. Tas nozīmē to, ka 
nepieciešamības gadijumā iedzīvotāji 
bez maksas savu dzīves vietu var 
deklarēt izmantojot portālu 
www.latvija.lv, sadaļā „Dzīves vietas 
deklarēšana” un autorizējoties caur 
savu internetbanku, vai arī Rēzeknes 
novada pašvaldības Dzimtsarakstu 
nodaļā, Atbrīvošanas aleja 95A 
(1.stāvs, 13.kabinets), pie vadītājas 
Marijas Deksnes par maksu, 
samaksājot 4,20 Eur.  

Par Maltas pagastu 
apvienības un Ozolaines 
pagasta pārvaldes 
vadītāju! 
 
     Ņemot vērā to, ka no š.g. 
Rēzeknes novadā darbu uzsāka 
četras jaunas pagastu apvienības un 
vienu no tām - Maltas pagastu 
apvienību, turpmāk vadīs Ozolaines 
pagasta pārvaldes vadītājs Edgars 
Blinovs, tad viņš ir atteicies no 
Lūznavas pagasta pārvaldes vadītāja 
pienākumu izpildītāja amata, kurš 
viņam tika uzdots par papildu 
spienākumu, paralēli Ozolaines 
pagasta pārvaldes vadītāja amatam. 
Tāpat, pārvaldnieks ir atteicies no 
nodibinājuma „Lauku ekonomikas 
attīstība Rēzeknes novadā”, jeb 
LEARN valdes priekšsēdētāja amata.  
     Lūznavs pagasta pārvaldes 
vadītāja pienākumu izpildītāja  
fukcijas turpmāk veiks Gatis Pučka. 
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http://www.draugiem.lv/ozolaine/
https://www.facebook.com/ozolainespagasts
https://twitter.com/ozolaine
https://www.instagram.com/ozolaine.lv/
https://www.youtube.com/channel/UCvDHOho-pApHPzoPKpPZ6xQ
http://www.ozolaine.lv

