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Meklējam brīvprātīgos, 
kuri labprāt iesaistītos 
Ozolaines pagasta svētku 
sagatavošanā un norisē 
2019.gada 10.augustā 
Bekšu ciematā!
(T.:25127340)  

2019.gada 17.maijā plkst. 
8.50 Liepu pamatskolā 
notiks „Pēdējais zvans”. 

2019.gada maijā 
Ozolaines pagasta 
teritorijā tiks uzsākti 
pārbaudes reidi, lai 
noskaidrotu, kuri 
pagasta iedzīvotāji nav 
noslēguši līgumu ar SIA 
"ALAAS" par sadzīves 
atkritumu izvešanu. Tie, 
kuri vēl to nav izdarījuši 
ir iespēja to izdarīt 
brīvpātīgi, bez soda 
sankcijām, pirms 
pārbaude nav veikta. 

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “MALTAS PAGASTU APVIENĪBA”  

STRUKTŪRVIENĪBAS „OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDE” BEZMAKSAS INFORMATĪVĀIS IZDEVUMS 

www.rezeknesnovads.lv www.ozolaine.lv 

10.05.2019. plkst. 
16.00 Ozolaines PII 
„Jāņtārpiņš„ notiks 
vecāku kopsapulce. Uz 
kopsapulci ir uzaicināta 
Rēzeknes novada 
Izglītības pārvaldes 
pirmsskolas speciāliste 
Biruta Rīvāne, lai 
informētu vecākus par 
gaidāmajām 
pārmaiņām pirmsskolas 
izglītībā 
2019./2020.m.g. 

Ļāvāmies „Lieldienu jampadracim”! 

Rēzeknes novadā notiks 
simulācijas spēle „Bēgšana”! 
 
     Biedrība Latvijas Sarkanais Krusts 
Rēzeknes komiteja un Valsts 
Robežsardzes koledža  2019.gada 
maija mēneša 20tajos datumos 
izmantos Rēzeknes novada pašvāldības 
(tajā skaitā arī Ozolaines pagasta) 
mežu zonas simulācijas spēles 
„Bēgšana” rīkošanai. Spēles gaitā 
Rēzeknes novada jauniešiem būs 

jāiejūtas bēgļu lomā un veiksmīgi 
jāšķerso robežas, lai nokļūtu Latvijā un 
iegūtu uzturēšanās atļauju.  
     Valsts Robežsardzes koledžas 
kadetiem būs koledžā iegūto zināšanu 
un profesionālās pieredzes pielietošana 
reālajā situācijā, kas būs maksimāli 
pietuvināta Latvijas apstākļiem. Spēlē 
piedalīsies 35 Rēzeknes novada 
jaunieši un Valsts Robežsardzes 
koledžas kadeti. Spēles gaitā netiks 
kurināti ugunskuri un nebūs piesārņoti 
meži. 

31.05.2019. pl.16.00 
PII„Jāņtārpiņš„ notiks 
bērnu izlaidums. 
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     Laikā starp katoļu un pareizticīgo 
Lieldienām, Ozolaines Tautas nams, 
Ozolaines pagasta bibliotēka un 
jauniešu brīvā laika centrs „OzO” 
aicināja Liepu pamatskolas 5.-9.klašu 
skolēnus piedalīties Lieldienu olimpiādē 
„Liedienu jampadracis”, pārbaudot 
viņu zināšanas par Lieldienām un 
aicinot izdzīvot interesantas un 
skaistas Lieldienu tradīcijas, tādējādi 
saglabājot un veicinot to popularitāti 
jauniešu vidū. Pēcpusdienā, kad 
mācību diena bija noslēgusies, skolēni 
kāpa autobusā un devās uz Ozolaines 
Tautas namu, kur viņus gaidīja 
pavasarīgi dzelteni, koši Lieldienu zaķi. 

Olimpiādes dalībnieki tika sagaidīti ar 
kopīgu zaķu deju, kam tūlīt pat arī 
„pieslēdzās” paši bērni un jaunieši. 
Saņēmuši zaķu sveicienu un 
izkustējušies, dalībnieki tika aicināti 
doties uz bibliotēkas telpām, kur 
visiem bija jātiek galā gan ar 
atjautības, gan zināšanu 
pārbaudījumiem. Komandām pēc 
attēla bija jāuzmin Lieldienu sala, 
tekstā jāatmin dienu, ko saucam par 
zaļo ceturtdienu, jātiek galā ar 
Lieldienu rēbusu un krustvārdu mīklu, 
kā arī- jāsaliek pareizā secībā un 
jāatpazīst uz galda esošie koku zari.  

Teksta turpinājums 5.lpp. 

Aicinām vecākus, kuru 
bērni deklarēti Ozolaines 
pagastā un kuriem šogad 
palika vai paliek 5 gadi, 
pieteikt savu bērnu 
dalību bērnības svētkos 
iepriekš, zvanot pa T.: 
25127340 līdz 
20.maijam!  

Aicinām topošus 
pirmklasniekus! 
  Liepu pamatskola 2019.gada 
10.maijā plkst.12.30 aicina 
topošo pirmklasnieku vecākus 
uz tikšanos ar skolu. 

     Programmā: 

 Plkst.12.30 koncerts veltīts Māmiņu 
dienai. 

 Plkst.13.30 tikšanās ar skolas 
administrāciju. 

 Plkst.14.00 radošās darbnīcas. 

Uz foto no kreisās uz labo pusi: 
Ozolaines Tautas nama vadītāja Santa Ostaša, 
Ozolaines bibliotēkas vadītāja Anita Eisaka un  

OzO jauniešu lietu speciāliste Veronika Lazareva 
Lieldienu olimpiādēs „Liedienu jampadracis” 

pasākumā Bekšu ciematā! 
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Lauku atbalsta dienests 
Austrumlatgales RLP 
informē, par konsultācijām 
Ozolaines pagastā par 
elektronisko platību 
maksājumu iesniegumu 
iesniegšanu 2019.gadā.  
 
     Šogad pieteikties platību 
maksājumiem, iesniedzot vienoto 
iesniegumu, Ozolaines pagastā varēs 
10.maijā no plkst.09.00., Ozolaines 
bibliotēkā Bekšu ciemā. 
     Lai sniegtu visu nepieciešamo 
atbalstu lauksaimniekiem, Lauku 
atbalsta dienesta Austrumlatgales 
reģionālā lauksaimniecības pārvalde 
Ozolaines pagastā sniegs klātienē 
konsultācijas un palīdzēs klientiem 
aizpildīt pieteikumus elektroniski. 
Ierodoties uz konsultāciju, klientam 
jāņem līdzi EPS lietotājvārds un 
parole. Jautājumu un neskaidrību 
gadījumā tālrunis 62602067. 
  

 Baiba Bikovska 
LAD Klientu apkalpošanas speciāliste 

Brāļu Skrindu iela 11,  
Rēzekne, LV-4601 

+371 64622232 

Par ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumu 
tarifiem Ozolaines pagasta 
Bekšu ciemā un Ritiņu 
sādžā! 
 
     Pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 
4.punktu, Rēzeknes novada 
pašvaldības 2017.gada 7.septembra 
noteikumiem Nr.28 “Ūdensapgādes 
un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 
aprēķināšanas metodika Rēzeknes 
novada pašvaldības teritorijā”, ņemot 
vērā Komunālo jautājumu komisijas 
2019.gada 29.marta priekšlikumu, 
Rēzeknes novada dome nolemj: 
1. sākot ar 2019.gada 

1.jūniju apstiprināt šādu 
pakalpojumu maksu komunālajiem 
pakalpojumiem: 

1.1. par ūdensapgādi: 
      - 1.64 EUR/m3 (bez PVN), 1.98 

EUR/m3 (ar PVN 21%) Bekšu 
ciemā; 
- 1.64 EUR/m3 (bez PVN), 1.98 
EUR/m3 (ar PVN) Ritiņu sādžā. 

1.2. par kanalizāciju: 
      - 1.22 EUR/m3 (bez PVN), 1.48 

EUR/m3 (ar PVN) Bekšu ciemā; 
      - 1.22 EUR/m3 (bez PVN), 1.48 

EUR/m3 (ar PVN) Ritiņu sādžā. 
2. Atzīt par spēku zaudējušiem 

Rēzeknes novada domes 
2010.gada 1.aprīļa lēmuma “Par 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
tarifu apstiprināšanu Ozolaines 
pagastā” (protokols Nr.25, 19.§). 

Lūdzam atsaukties 
pagasta iedzīvotājiem, 
kuri vēlas piedalīties 
ekspedīcijas norisē  
 
     Sagaidot Ozolaines pagasta 80 
gadu jubileju, no 2019.gada 
25.jūnija līdz 30.jūnijam Ozolaines 
pagastā notiks folkloras ekspedīcija 
“Ozolaines pagasta laika zīmes”.  
     Folkloras pētnieki,  vaicājot pēc 
vietējiem nostāstiem, galda 
dziesmām, rotaļām, godu un svētku 
paražām, dzimtu stāstiem, vecām 
fotogrāfijām, atmiņu pierakstiem,  
dienasgrāmatām, anekdotēm, 
mīklām, izteicieniem un citām 
folkloras vienībām, cer tuvāk iepazīt 
Ozolaines pagastu, vietējos ļaudis, 
ikdienas gaitas un svētku brīžus, 
dzīves pieredzi un folkloras 
mantojumu. Iegūtie folkloras 
materiāli tiks izmantoti Ozolaines 
pagasta jubilejas izdevuma tapšanai 
un  turpmākiem zinātniskiem 
pētījumiem folkloristikā, 
valodniecībā, etnomuzikoloģijā un 

citās nozarēs. 
     Līdz šim tamlīdzīgas ekspedīcijas 
ir notikušas Lūznavā, Lendžos, 
Bērzgalē, Kastīrē, Vabolē, 
Nautrēnos, Indrā, Ciblā, Aulejā, 
Andrupenē, Kaunatā, Baltinavā, 
Viļakā, Dagdā. 
     Ozolaines pagasta pārvalde lūdz 
atsaukties pagasta iedzīvotājus, kuri 
vēlas piedalīties ekspedīcijas norisē 
un lūdz palīdzēt apzināt cilvēkus, 
kurus varētu intervēt ekspedīcijas 
norises laikā, zvanot pa tālruni 
64640171, vai rakstot uz 
info@ozolaine.lv. Ozolaines pagasta 
iedzīvotāju līdzdalība un atsaucība 
ekspedīcijas norisē ir galvenā 
panākumu atslēga šai projektā. Jo – 
kas gan ir Ozolaines pagasts, 
pagasta vēsture, mantojums un 
nākotne bez iedzīvotājiem, kas to 
veido?! Būsim aktīvi, apzinot savu 
dzimtu, ģimeņu, ciemu nemateriālo 
kultūras mantojumu, lai  saglābtu  
to saviem bērniem un mazbērniem! 
  
Folkloras ekspedīcija  
“Ozolaines pagasta laika zīmes”  
tiek organizēta ar Valsts 
kultūrkapitāla fonda atbalstu  
(Līgums nr. 2019-1-TRK045). 

Par skolēnu 
nodarbināšanu vasaras 
brīvlaikā! 
 
     Lai veicinātu skolēnu 
nodarbinātību vasaras brīvlaikā no 
2019. gada 1. jūnija līdz 31. 
augustam Ozolaines pagasta 
pārvalde 50% apmērā līdzfinansē 
Nodarbinātības valsts aģentūras 
pasākumu „Nodarbinātības 
pasākumi vasaras brīvlaikā 
personām, kuras iegūst izglītību 
vispārējās, speciālās vai 
profesionālās izglītības iestādēs”, 
nodrošinot 8 Ozolaines pagasta 
skolēniem iespēju iegūt prasmes, 
iemaņas un pieredzi, strādājot 
pagasta pārvaldes iestādēs un 
saņemot par to minimālo 
mēnešalgu. 
    Skolēns vecumā no 15 līdz 18 
gadiem tiks nodarbināts septiņas 
stundas dienā, jeb 35 stundas 
nedēļā; 
     Skolēns vecumā no 18 līdz 20 
gadiem (ieskaitot) tiks 
nodarbināts astoņas stundas dienā, 
jeb 40 stundas nedēļā.  

Kur skolēni varēs strādāt? 

 Ozolaines pirmsskolas izglītības 
iestādē “Jāņtārpiņš” (Bekšu 
ciematā) – 2 skolēni (viens jūnijā 
un viens augustā); 

 Liepu pamatskolā (Laizānu 
sādžā) – 3 skolēni (viens jūnijā, 
viens jūlijā un viens augustā); 

 Ozolaines Tautas namā (Bekšu 
ciematā) – 3 skolēni (viens 
jūnijā, viens jūlijā un viens 
augustā). 

Kā pieteikties pasākumam? 
     Skolēniem dalībai pasākumā 
obligāti jāreģistrējas elektroniski 
Nodarbinātības valsts aģentūras 
mājaslapā www.nva.gov.lv. 
Reģistrācija (Latgalē) tiek uzsākta 
no 2019.gadā 13. maija. 
     Kritēriji, pēc kuriem skolēni tiek 
atlasīti darbam: obligāta 
reģistrācija Nodarbinātības valsts 
aģentūras mājas lapā 
www.nva.gov.lv,  priekšroka 
tiks dota tiem skolēniem, kuri 
iepriekš vēl nav strādājuši, kā arī 
skolēniem, kuri deklarēti Ozolaines 
pagasta teritorijā. 

callto:+371%2064622232
mailto:info@ozolaine.lv
http://www.nva.gov.lv
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Aicina pieteikties šā gada 
Rēzeknes novada Zelta un 
Dimanta kāzu jubilārus. 
 
     Mīlestības pieskāriens – tāds 
maigs un liegs, ko saņemt var un dot 
– nemērot, nedalot.Mīlestības 
pieskāriens – kurš dots tiek un 
ņemts un dzīvē katram mums lemts. 
     Ak, gadi, neapturamie gadi! 
Piestājiet uz brīdi, ļaujiet atcerēties, 
salīdzināt, vērtēt- kas bija labāk, vai 
toreiz, kad viss likās tīrs un balts kā 
sapnis bez rūgtuma un sāpēm, vai 
tagad- kad divi cilvēki ir saauguši 
arvien ciešāk, kļuvuši tik 
nepieciešami viens otram, jo savas 
kopdzīves lappusēs jūs esat spējuši 
ierakstīt jau piecdesmit skaistus 
gadus. Nav svarīgi, ka dzīves gadi 
aiznesuši jaunības pievilcību, pats 
galvenais ir tas, ka pēc laulībā 
nodzīvotiem 50 vai 60 gadiem Jūsos 
vēl mirdz mīlestības liesmiņa. 
     Cien. Zelta un Dimanta kāzu 
jubilāri, Jūs esat spējuši iznest savu 
mīlestību mūža garumā, tāpēc esat 
pelnījuši svētku dienu ne tikai 
ģimenes un tuvinieku lokā, bet arī 
publisku godināšanu. Rēzeknes 
novada dzimtsarakstu nodaļa turpina 
uzsākto tradīciju – rīkot svinīgu 
pasākumu tām novada ģimenēm, 
kuras šogad atzīmē Zelta un Dimanta 
kāzas. 
     Rēzeknes novada Dzimtsarakstu 
nodaļa aicina Zelta kāzu jubilārus līdz 
3. maijam pieteikt savu dalību 
pasākumā, ierodoties personīgi 
Rēzeknes novada Dzimtsarakstu 
nodaļā (Atbrīvošanas alejā 95A, 
Rēzeknē,13. kabinets) vai zvanot pa 
tālruni 64607178, mob. 28343617 
darba dienās no plkst. 8.00 līdz 
16.30, vai paziņojot par dalību 
Ozolaines pagasta pārvaldē tālr. 
64640171. 
     Vecākus svinībām var pieteikt 
bērni, mazbērni, tuvinieki un draugi, 
sagādājot patīkamu pārsteigumu 
gaviļniekiem. 
     Sanāksim kopā 9. maijā, 
plkst.13.00 Lūznavas muižā un 
radīsim svētkus dvēselei! 
 

 
Marija Deksne 

Rēzeknes novada pašvaldības  
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja  

Nacisma sagrāves un Otrā 
pasaules kara upuru 
piemiņas dienā! 
 
     Pieminot Otrā pasaules karā 
bojā gājušos, 2019.gada 8.maijā 
plkst. 10.30 Maltas vidusskolas 
struktūvienības Liepu pamatskolas 
skolēni, senioru interešu pulciņa 
„Uguntiņa” dalībnieces un Kampišķu 
vecticībnieku draudzes sievas, 
pulcēsies Ozolaines pagasta 
teritorijā kritušo karavīru 
apbedījuma vietā - Brāļu kapos, 
Kampiškos, lai atskatītos vēstures 
lappusēs, noliktu ziedus, lūgtos par 
kritušo dvēselēm un lūgtu Dievu par 
to, lai šajā zemē dzīvojošie nekad 
vairs nepiedzīvo tās šausmas, kādas 
bija jāredz 2.pasaules kara 
aculieciniekiem un dalībniekiem. 
      

Informācijai: 
Biedrība „Brāļu kapu komiteja” 
sadarbībā ar Krievijas Federācijas 
vestnietniecību Latvijā 2018.gadā 
veica Brāļu kapu restaurācijas 
darbus Ozolaines pagastā, attīrot 
pieminekļus no apaugumiem, 
nomainot memoriālās plāksnes un 
apmales, kā arī  ar bruģi tika ieklāti 
celiņi un labiekārtota Brāļu kapu 
teritorija Kampišķu sādža. 

     Eiropas parlamenta Vēlēšanu 
likumā ir paredzētas vairākas 
iespējas, kā vēlētāji var piedalīties 
vēlēšanās. Ozolaines pagasta 
iedzīvotājiem šīs iespējas ir 
sekojošās: 

 balsot savā vēlēšanu iecirknī 
(Ozolaines pagastā vēlēšanu 
iecirknis Nr.747 atrodas Bekšu 

ciematā, Ozolaines Tautas nama 
telpās) sestdien, 25.maijā no 
pulksten 7.00 līdz 20.00; 

 balsot iepriekš 22.maijā no plkst. 
17.00 līdz 20.00, 23. maijā no 
plkst. 9.00 līdz 12.00, 24. maijā no 
plkst. 10.00 līdz 16.00; 

 balsot savā atrašanās vietā, ja 
veselības stāvokļa dēļ nav 
iespējams nobalsot iecirknī, 
vēlētājs ir slimnieku aprūpētājs vai 
atrodas apcietinājumā 
ieslodzījuma vietā vai īslaicīgās 
aizturēšanas vietā. 
Lai piedalītos vēlēšanās, 

nepieciešams personu apliecinošs 
dokuments – pase vai personas 
apliecība. 

     Maija dziedājumi ir mantota 
tradīcija no poļiem, kuri 18. gs. 
otrajā pusē valdīja pašreizējā 
Latgales teritorijā, aptuveni 
divdesmit gadus. 
     Lai arī maija dziedājumus kā 
tradīciju vairāk kopj un uztur vecākā 
paaudze, tomēr arī jaunieši iesaistās 
kopdziedāšanā.  
     Vēl Latvijas brīvvalsts laikā 20. 
gs. sākumā ceļa malu rotāja 44 
krucifiksi. Senākajam no tiem ir 
vairāk nekā simts gadi. Arī izskats 
un no kā darināti krusti ir 
visdažādākais gan no koka, čuguna, 
cementa un pat ar dekoratīviem 

jumtiņiem. Tomēr stāsts par maija 
dziedājumiem nav tik daudz par 
krustiem, cik par to, ka jaunā un 
vecā paaudze satiekas un piemin 
savus aizgājējus, tādējādi palīdzot 
stiprinot savas ģimenes un dzimtas 
kopības sajūtu. 
     Kā vesta sakāmvārds, ko sēsi, to 
arī pļausi. Nu tad sēsim mīlestību un 
to arī pļausim jeb dāvāsim citiem. 

Hardijs Ventnieks      
Latvijas Radio žurnālists  

      
     Maija dziedājumi Dievmātes 
godam, ar Ozolaines Tautas nama 
folkloras kopas "Zeiļa" piedalīšanos, 
pie Ozolaines pagasta teritorijā 
esošajiem krucifiksiem un 
svētvietām notiks: 
14.maijā plkst. 16.00. pie 

Laizānu sādžas krucifiksa. 
19.maijā plkst.12.00. pie Ozolaines 

pagasta pārvaldes krusta; plkst. 
13.00 pie Bumbišku sāžas 
krucifiksa; plkst.14.00. Pleikšņu 
kapos un pie Lielā krusta 
Pleikšņos. 

21.maijā plkst.16.00. Runču 
kapličā. 

Par maija dziedājumiem 
pie pagasta krucifiksiem! 
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Laikraksts „Znamja Truda” Nr.66  (3447), sestdien, 1967.gada 3.jūnijā 

Laikraksts „Ausma” (Rēzekne), Nr.31 (1963), sestdiena, 1960.gada 13.marts 
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Teksta sākums titullapā 

Ļāvāmies „Lieldienu 
jampadracim”! 

     Turpinājumā visi tika aicināti 
doties ārā un baudīt lielisko saulaino 
pavasara dienu, vienlaikus pildot nu 
jau aktīvākus uzdevumus. Pirmajā 
pārbaudījumā tika izspēlēta viena no 
populārākajām Lieldienu tradīcijām- 
olu ripināšana. Speciālā koka renē, 
izmantojot koka olu, ikvienam 
komandas dalībniekam tika dot 

iespēja to ripināt, cīnoties par tālāko 
rezultātu un nopelnot savai 
komandai vieslielāko punktu skaitu. 
Gatavojoties otrajai aktivitātei, 
Lieldienu zaķi bija paslēpuši veselu 
lērumu Lieldienu olu visapkārt Bekšu 
dīķim un bērniem tika dots 
uzdevums šīs olas iepsējami lielākā 
daudzumā noteiktā laikā atrast. 
Vienai komandai olu meklēšanas 
sacensībās veicās ļoti raiti, citai 
mazāk, taču pie nākamā uzdevuma- 
olu mešanas sacensībām- tika visi! 
Jauniešiem viens no jautrākajiem 
uzdevumiem likās jēlu olu mešanas 

disciplīna, kurā 2 komandas 
dalībniekiem bija jāizveido arvien 
lielāks attālums savā starpā un 
veiksmīgi jāaizmet jēla ola vienam 
pie otra, protams, nesaplēšot to. 
Zaķi pārbaudīja komandas arī zaķu 
lēkšanas aktivitātē, kur uzdevums 
bija aizlēkt vislielāko attālumu, 
katram komandas dalībniekam 
vienam aiz otra lecot ķēdītē. Kad 
olimpiādes dalībnieki bija tikuši galā 
ar visiem uzdevumiem, Lieldienu zaķi 
aicināja visus doties uz „OzO” 
jauniešu kluba telpām, kur gaidīja 
tradicionālā olu krāsošanas 
aktivitāte. Uz galda bija gan olas, 
gan arī Bekšu ciemā vākti dabas 
materiāli- sūnas, dažādu formu un 
izmēru lapiņas. Olu krāsošanai 
tradicionāli sagatavotās olas tika 
nestas ārā, kur uz ugunskura jau 
kūpēja sīpolu mizu novārījums. Bet, 
kamēr olas katlā „krāsojās”, 
olimpiādes dalībniekus cienājām ar 
pašu ceptu pīrāgu un garšīgu, uz 
ugunskura vārītu, Bekšos ievāktu 
zālīšu tēju. Jaunieši baudīja zaķu 
sarūpēto cienastu, bet zaķi čakli 
skaitīja, cik punktus ir ieguvusi katra 
no komandām.  
     Pie saldām balvām tika visi 
dalībnieki, bet 3 komandas, kas 
spēja savākt vislielāko punktu skaitu, 
saņēma arī Lieldienu olimpiādes 
medaļas. Taču katrās sacensībās ir 
uzvarētājs un šoreiz uzvarēja un 
zelta medaļas saņēma 9.klases 
komanda „Bitītes”, kas uzrādīja 
visaugstāko rezultātu- no 
maksimālajiem 140 punktiem 
iegūstot 81 un atraujoties no otrās 

vietas ar pamatīgu punktu starpību.  
     Sacensību nosēgumā visi vēlreiz 
tika aicināti kopā ar zaķiem nodejot 
kopīgu olimpiādes deju, ko jaunieši 
labprāt arī darīja.  Un, beidzot, 
čuguna katlā bija gatavas arī 
krāsainās Lieldienu olas! 
     Paldies visiem sacensību 
dalībniekiem par piedalīšanos 
„Lieldienu jampadracī” un novēlam 
ikvienam, mazam un lielam, kopt 

svētku tradīcijas, sagādāt sev un 
mīļajiem svētku prieku, kopīgi 
ļaujoties tām! Un Lieldienas ir vieni 
no tiem svētkiem, kas „nes sev līdzi” 
gan gadu simtiem senas, gan jaunas 
un interesantas, no ārzemēm Latvijā 
ienākušas, tradīcijas! Un nemaz nav 
svarīgi, kuras no tām Jūs piekopjat 
savās mājās vai savā draugu, radu 
lokā, galvenais, lai tās svētkos pulcē 
kopā visu ģimeni un radiņus, radot 
kopā būšanas prieku un veicinot 
patīkamu kopā pavadīto laiku!  

 
Santa Ostaša 

Ozolaines Tautas nama vadītāja 
Mob.: 25127340 

          Ir atnācis skaistais, skanīgais 
pavasaris, priecēdams mūs ar putnu 
dziesmām, pirmajiem pavasara 
ziediem, ar silto sauli un dabas 
atmodu. Pavasaris ir arī laiks, kad visa 

kristīgā pasaule gavē un gaida Kristus 
augšāmcelšanos no nāves. Tas ir 
pārdomu laiks, laiks, kad ikviens ir 
aicināts ieskatīties savā dvēselē, 
aicināts sakārtot savu iekšējo pasauli, 
savas attiecības ar līdzcilvēkiem, 
ģimeni, piedot pāri darītājiem un lūgt 
piedošanu citiem, darīt labus un 
svētīgus darbus.  
     Šajā laikā kristieši klusumā un 
pārdomās atceras Jēzus Kristus 
ciešanas un nāvi.  
     Ļoti sirsnīgi un svētīgi 6. aprīlī 
Sakstagala „Kolnasātā” izskanēja 
kārtējā, nu jau ceturtā gavēņa laika 
dziedājumu pēcpusdiena. Dziedāt 
gavēņa laika dziesmas, dziesmas 
Kunga Jēzus un Dievmātes godam 
ieradās Rēzeknes novada folkloras 

kopas „Ūzuļeņi”, „Zeiļa”, „Vorpa”, 
Rēzeknes Kultūras nama folkloras 
kopa „Rūta” un Rugāju Tautas nama 
jauktais koris. Kopēja sadziedāšanās 
bija skaists, neaizmirstams pasākums 
gavēņa laikā. Mājas saimnieki un 
ciemiņi bija sarūpējuši arī gavēņa laika 
ēdienus- garšīgus un ļoti veselīgus. 
Turpat varēja apmainīties arī ar 
receptēm. 
     Lai visiem ir svētīgs šis Kristus 
augšāmcelšanās gaidīšanas laiks, 
piepildīts ar baltām, gaišām domām, 
labiem, žēlsirdības darbiem. Lai 
mīlestība un Dieva žēlastība mūs 
pavada visos dzīves ceļos. 

Ināra Blinova 
Ozolaines pagasta TN  

folkloras kopas „Zeiļa” vadītāja  

Folkloras kopa „Zeiļa” 
Kolnasātā 
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Ozolaines pagasta senioru 
interešu pulciņa 
„Uguntiņa” aktivitātes 
aprīlī!                      
                                   
     Un atkal pārliecināmies- pensijas 
vecums ir skaists dzīves posms! 
     Aprīlis - pavasara  mēnesis, kurā 
nu jau pa īstam sajūtam pavasari! 
Piemājas dārziņš gaida mūsu čaklās 
rokas un stipru gribasspēku 
darboties... Taču neizpaliek arī vēlme 
ik nedēļu pulcēties kopā, kopīgi 
darboties, pārrunāt sirdij tuvas lietas 
ar saviem domubiedriem...  

     Senioru pulciņa tikšanās aprīļa 
mēnesī noritēja deju gaisotnē.  
Pasniedzējas Skaidrītes Babres  
vadībā,  mūzikas ritmos apguvām 
sen kārotos deju soļus. Kustībā 
atjaunojām veselību, lai spētu būt 
aktīvām mūsdienīgajā senioru 
ikdienā. Mūzikas pavadījums dejā 
deva mums spēku aizmirst sāpes, 
nepadoties vecumam, neļauties 
ikdienas rutīnai, “nenolaist spārnus” 
un atcerēties, ka dzīve ir skaista un 
pilna jaunu pārsteigumu! 
    Pateicoties senioru pulciņa 

dalībniecēm un Liepu pamatskolas 8. 
un 9. klašu skolēniem, 17.aprīlī tika 
veikti Kampišķu vecticībnieku 
draudzes lūgšanu namam piegulošās 
teritorijas labiekārtošanas darbi. Tika 
uzsākta Dievnama divu logu 
restaurācija. Milzīgs prieks pārņem, 
domājot par padarīto darbu, jo tas 
būs kaut neliels ieguldījums to mūsu 
iedzīvotāju labā, kuri apmeklē svēto 
vietu. 
     Vienā no nodarbībām 
pulcējāmies Pūpoldienas noskaņās. 
No sudrabbaltajiem pūpolīšiem 
veidojām kompozīciju, runājām par 
reliģiskajiem ticējumiem, izdziedājām 
tautasdziesmas par pūpoliem un 
minējam mīklas, ne tikai uzzinot 
daudz ko jaunu par šo dienu, bet arī 
noskņojot sevi arvien vairāk 
gaidāmajiem svētkiem.  
     30. aprīlī draudzīgi kopā 
pulcējāmies pie Lieldienas svētku 
galda ar izrotātām olām un svētku 
pīrāgiem. Katrai pulciņa dalībniecei 
tika uzdots sagatavot mājasdarbu, 
veltītu Lieldienu svētkiem- sagatavot 
tautasdziesmas un sirdij mīļas 
dziesmas. Svētki sagādāja prieku 
gan katoļu, gan pareizticīgo un 
vecticībnieku konfesiju 
pārstāvētajām klubiņa dalībniecēm, 
jo visiem bija prieks Lieldienas 
svētkos no sirds izdziedāties!  
     Maija mēnēsi veltīsim 
izbraukumiem. 3.maijā dosimies uz 
Maltu, kur uzstāsimies ar saviem 
priekšnesumiem Maltas pagastu 
apvienības atklāšanas pasākumā. 
12.maijā, Māmiņu dienā, ar savu 

svētku programmu  dosimies uz  
Pušas Tautas namu. 17.maijā 
brauksim uzstāties uz Ratniekiem, 
Čornajas pagastā. Paldies visiem 
mūsu tuvākiem un talākiem 
kaimiņiem par uzaicinājumu. 
Draudzība un pieredzes apmaiņa 
mūsu vecumā daudz ko nozīmē, jo 
gribās redzēt, kā dzīvo  un atpūšas 
seniori  citos pagastos un gribās 
parādīt citiem arī sevi. 

 
                          Anna Tarakanova 

Senioru interešu pulciņa  
„Uguntiņa” vadītāja  

Teātru skatē Liepu 
pamatskolas skolēniem 
augstākā pakāpe! 
 
     2019.gada 26.aprīlī Dricānu 
pagasta kultūras namā notika 
Rēzeknes novada skolu teātru skate. 
     Skatē piedalījās arī Ozolaines 
Tautas nama teātra pulciņš, kurš 
pārstāvēja Maltas vidusskolas 
struktūrvienību „Liepu pamatskola”. 

Pēc skates rezultātiem kļuva zināms,  
ka mūsu aktieri ir ieguvuši augstāko 
pakāpi!!!  
   Ozolaines pagasta pārvalde un 
Ozolaines Tautas nams priecājas par 
teātra pulciņa sasniegumiem un 
saka, ka esat malači!  
     Paldies gan aktieriem, gan 
skolotājai Marijai Golubcovai, kura 
šo teātra pulciņu vada un režisē!!!  
     Lai sanāk arī citās reizēs! 

    Mīļās māmiņas! Tuvojas 12.maijs, 
kad visā Latvijā tiks svinēta Mātes 
diena! Lai Jums ir prieks, lepnums 
un gandarījums par saviem bērniem! 
Novēlam vienmēr zināt, ka ar Jūsu 
bērniem vienmēr viss ir kārtībā! 

Mātes diena! 
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      Par medus dziednieciskajām un 
veselīgajām īpašībām zina katrs. 
Tāpat ir zināms, ka bites savos 
stropos sanes pavasara ziedu medu, 
viršu un citu sila ziedu medu, griķu 
un rapšu medu. Citiem 
visgaršīgākais un smaržīgākais liekas 
liepziedu medus. Bet vai katrs zina 
tik daudz dziesmu, rotaļu un 
ticējumu par bišu tēmu, cik to zina  
Ziemeļlatgales bērni un jaunieši- 

folkloras kopu dalībnieki.   
     24.aprīlī Liepu pamatskolā un 

Lūznavas muižā izskanēja 
Ziemeļlatgales novada bērnu un 
jauniešu folkloras kopu sarīkojums– 
skate “Vysu dīnu bites dzynu”, kurā 
piedalījās vairāk nekā 200 dalībnieku 
no dažādiem Latgales novadiem, 
pilsētām, pagastiem un skolām. 
     Sarīkojuma mērķis bija 
tradicionālās dziedāšanas, 
stāstīšanas, muzicēšanas un 
dejošanas tradīciju apgūšana un 
pārmantošana saistībā ar bišu tēmu. 
     Savus novadus pārstāvēja 
Gaigalavas “Purineņš” (vad. 
R.Igaune), Makašānu 
“Kūkleite” (vad. M Andina), Maltas 
vidusskolas folkloras kopa (vad. 
I.Ivanova), Nautrēnu 
„Rogovka” (vad. A.Garanča), Rēznas 
“Uobuļeiši” (vad. I.Katkovska), 
Ludzas pilsētas ģimnāzijas kopa 
(vad. I.Taukača), Ņukšu 
“Rīkšoveņa” (vad. I.Poikāne), Viļānu 
“Biteites” (vad. I.Stafecka), 
Andrupenes “Saiveņa” (vad. 
A.Vaičule), Liepu pamatskolas 

“Liepiņa” (vad. I.Blinova), Kaunatas 
“Rāznaviņa” (vad. I.Stolipina), 
Pušmucovas “Olūteņi” (I.Dovgiallo), 
Rēzeknes “Vīteri” (vad. S.Stare, 
E.Lipskis). 
     Pasākuma dalībniekiem bija 
iespēja ne tikai padalīties tautas 
tradīciju prasmēs, bet varēja 
piedalīties Liepu pamatskolas 
piedāvātajās meistardarbnīcās. Visi, 
kuri vēlējās, varēja sameistarot 
piespraudi purenes zieda veidā, 
jautru bitīti uz kociņa, vai arī 
izmēģināt makslinieciskās dotības 
zīmējot brīvā dabā uz improvizētiem 
„molbertiem”.  
      Lūznavas muižas parkā tika 
piedāvāta vides izziņas spēle. 
Skolēnus priecēja arī iespēja kopīgi 
izdejojot skaistākos dančus un 
rotaļdejas. 

     Pasākuma organizatori- 
Ziemeļlatgales novada bērnu un 
jauniešu folkloras kopu koordinatore 
Rasma Igaune un Maltas 
vidussskolas struktūrvienības Liepu 
pamatskolas kolektīvs sirsnīgi 
pateicas visiem dalībniekiem, 
kolektīvu vadītājiem, Lūznavas 
muižas darbiniekiem, Ozolaines 
pagasta pārvaldei, Rēzeknes novada 
Izglītības pārvaldei, Ozolaines 
pagasta Tautas nama vadītājai 
S.Ostašai un folkloras kopai „Zeiļa”, 
Lūznavā lokalizētajai zemessardzes 
vienībai par garšīgajām pusdienām, 
sponsoriem, Vadimam Ivanovam, 
Ērikam Terentjevam un visiem 
visiem, kuri pielika savu „roku” un 
sirdi šī brīnišķīgā pasākuma 
sagatavošanā un norisē. 

 
 
 

Ināra Blinova 
Liepu pamatskolas  

folkloras kopas „Liepiņa” vadītāja 
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Ozolaines PII „Jāņtārpiņš”  
aktualitātes!  
 
     Aprīļa mēnesis mūsu bērnudārzā 
„Jāņtārpiņš” noritēja ļoti spraigi un 
interesanti notikumi. Jau mēneša 
sākumā bērni sāka gatavoties 
pavasarim un  Lieldienām! 
     Pirmie Lieldienu noskaņu 
bērnudārzā ieskandināja bērnu 
vecāki, kuri kārtējo reizi atbalstīja 
mūsu iestādi, izveidojot Lieldienu  
rotājumu un kompozīciju izstādi. 
Priecājāmies paši, bērni lepojās par 
savu un vecāko kopā padarītajiem 
darbiņiem, kuri radīja priecīgu svētku 
gaidu noskaņu iestādē. Darbi tika 
veikti dažādās tehnikās, dažādos 
lielumos un ar dažādu pielietojuma 
nozīmi, gan sienu dekori, gan galda 
rotājumi. Daži darbiņi pat tika 
izgaismoti!!! Sakām milzīgu paldies 
ikvienam, kurš veltīja laiku saviem 
bērniem, vienlaicīgi arī izrotājot 
mūsu iestādes telpas, palīdzot radīt 
svētku noskaņu.  

    Aprīlī  grupiņa „Varavīksne” 
izveidoja pavasara koku zaru   
kolekciju un vēroja katras koku 
sugas plaukšanas ātrumu un 
īpatnības. Sagaidīja arī pirmos 

ziedus!  Izrādījās, ka sauss koka zars 
nemaz neplaukst! 
     Grupiņas „Taurenīši”  bērni  ar 
saviem skolotājiem stādīja katrs savu 
sīpoli un vēroja, kā tas aug. Kad 
sīpoli bija paaugušies, bērni gatavoja 
zaļumu salātus savām pusdienām. 
Vēl šīs grupiņas bērni piedalījās 
radošā konkursā „No sēklas līdz 
galdam”, ko organizē  Lauku atbalsta 
dienests un programma „Skolas 
piens un auglis”. Iestāde saņēma no 
Lauku atbalsta dienesta dēstu kastīti, 
zirņu  sēklas un augsni. Sasēja, un 
vēroja zirņu attīstību.  
     16. aprīli bērnus izklaidēja 
brīnumu šovs „Abrakadabra”. Bērni 
bija gan skatītāji, gan arī paši ņēma 
dalību atsevišķos brīnumu tapšanas 
brīžos.  

     18. aprīlim mūsu bērnudārzā 
gatavojāmies jau ļoti sen. Tas bija 
mūsu bērnu brauciens uz Rēzeknes 
dzīvnieku patversmi. Sākotnēji šis 
pasākums bija plānots janvāra 
mēnesī, bet gripas un citu 
saslimstību dēļ atlikām uz pavasari. 
Bērnu vecāki un iestādes personāls 
sarūpēja gan segas, gan nolietotu 
gultasveļu un protams arī dažādu 
pārtiku dzīvniekiem. Pieskaņojoties 
šim braucienam grupās tika izvēlētas 
nedēļas tēma par dzīvniekiem, un 
skolotāji ar bērniem runāja par to, 
kā  jārūpējas par dzīvniekiem, cik 
atbildīgi tas ir un cik nežēlīgi ir 
izmest dzīvniekus no mājām. Ar 
sagādātajām pakām braucām uz  
dzīvnieku patversmi. Jau iepriekš 
tika saskaņots, ka dažādu 
apsvērumu dēļ apmeklēsim tikai 
kaķu māju. 
      Bērni bija priecīgi, redzot 
vienkopus tik daudz un tik dažādus 
kaķus. Bet mēs, pieaugušie, taču 
saprotam, ka tas ir pavisam bēdīgi, 
ka tik daudziem dzīvniekiem nav 
māju. Mācīsimies paši un mācīsim 
bērnus būt atbildīgiem! 
      Patversmes darbinieki izteica 
milzīgu pateicību bērniem, bet it 

īpaši viņu vecākiem par sagādātajām 
pakām.  
     25.aprīli mūsu bērnudārzā  atkal 
valdīja pacilāta gaisotne. Gada 
sākuma pirmoreiz organizējām 
pasākumu „Rotaļlietu maiņa”. Tika 
piedāvāts vecākiem atnest no mājām 
kādu rotaļlietu, kura bērniem vairs 
nav interesanta un jau kādu laiku 
aizmirsta mētājas rotaļlietu kastē. 
Šoreiz izdomājām paaicināt ciemos 
bērnus no Lūznavas pagasta 
bērnudārza un veikt rotaļlietu maiņu 
abiem bērnudārziem kopā. Manuprāt 
pasākums bija izdevies. Bērniem 
patika gan pats process, gan no 
jauna dabūtās mantas. Dažas 
negatīvas emocijas saņēmām vienīgi 
no vecākiem, kuri  nez kāpēc domā, 
ka viņi labāk zina kura rotaļlieta 
bērnam patīk labāk un kura viņam 
vajadzīga. Ar šo mēģinām arī bērnus 
radināt pieņemt lēmumu, jo nav 
viegli izvēlēties vienu mantiņu no tik 
liela piedāvājuma. Ir bērni, kuri 
patstāvīgi nespēj pieņemt lēmumu, ir 
tādi, kuri izvēlas savu atnesto 
mantiņu, jo nespēj no tās šķirties. 
Dažiem bija jānāk palīgā pieņemt 
gala lēmumu. Bija gan prieks, gan 
arī asaras, bet tikai izdzīvojot 
dažādām dzīves situācijām gan 
bērni, gan arī  mēs augam.  
     PII „Jāņtārpiņš” bija sagaidījis arī  
Rīgas viesmākslinieku teātra izrādi  
bērniem „Nezinītis un Zinīte”, kur 
aktieri, caur dažādām smieklīgām 
situācijām, atainoja mūsu vecumam 
tik raksturīgas ainiņas.  
 

Valentīna Mališeva 
Ozolaines pagasta  

Pirmsskolas izglītības iestādes 
„Jāņtārpiņš” vadītāja  

Mob.:28635261 
valentina.maliseva@saskarsme.lv 

 
 
Foto no Ozolaines  PII „Jāņtārpiņš„ 
arhīva. 
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Ekskursija uz Daugavpili 
programmas 
“Latvijas skolas soma” 
ietvaros 

 
     Izmantojot projekta “Latvijas 
skolas soma” kultūras pasākumu 
piedāvājumus, 4. aprīlī Liepu 
pamatskolas 8. un 9. klašu 

izglītojamie devās ekskursijā uz 
Marka Rotko mākslas centru un 
Zinatkāres ZINOO centru Daugavpilī. 
Marka Rotko centrā skolēni tika 
iepazīstināti ar ievērojamā 
mākslinieka Marka Rotko dzīves 
gaitu un viņa izcilajiem mākslas 
darbiem, kā arī guva jaunas 
zināšanas par mākslas virzieniem. 

     Darbojoties grafikas mākslas 
darbnīcā, izglītojamie uzzināja un 
izmēģināja augstspiedoga tehniku, 
tādējādi pilnveidojot savas prasmes 
vizuālajā mākslā. 
     Zinātkāres centrā ZINOO 
skolēniem bija iespēja uzzināt 
informāciju par dažādiem tiltiem 
Latvijā un pasaulē. Darbojoties 
praktiski, audzēkņi pielietoja savas 
esošās un jaunas zināšanas tiltu 
būvniecībā. 
     Iegūtās zināšanas un prasmes 
skolēni varēs pielietot vizuālās 
mākslas un fizikas mācību stundās. 
     Rakstot atsauksmes par 
ekskursiju, izglītojamie minēja, ka 
M.Rotko mākslas centrā bija 
aizraujoši klausīties gida stāstīto par 
M.Rotko un viņa darbiem, kā arī 
vērot  gleznas, saskatīt tajās 
dažādus priekšmetus vai dzīvās 
būtnes. Daudzi skolēni bija 
pārsteigti, ka mākslas darbiem ir 
liela vērtība un tie ļoti dārgi maksā. 
     ZINOO centrā uzbūvējot tiltus no 
spageti makaroniem, katra skolēnu 
grupa pārbaudīja to izturīgumu. 
Viens no tiltiem izturēja pat 1,981 kg 
smagumu. Bērniem tas bija 
jaunums, ka no makaroniem ir 
iespējams uzbūvēt kaut ko izturīgu. 

 
 

Olga Rapša 
Liepu pamatskolas skolotāja  

     Jau vairākus gadus SIA „ALAAS”’ 
sadarbībā ar AS „Latvijas Zaļais 
punkts’’ izsludināja konkursu 
otrreizējo materiālu vākšanā „Sāc ar 
sevi!” Arī mūsu - Liepu pamatskolas 
- skolēni iesaistījās šajā aktivitātē 
jau trešo mācību gadu. Tā kā PET 
pudeles var pārstrādāt un atkārtoti 
izmantot līdz pat 30 reizēm, tad mēs 
darām ļoti lielu un labu darbu. 
Daudzi skolas skolēni ar lielu interesi 
nesa uz skolu tukšās PET pudeles, jo 
mūsdienās katra ģimene šajās 

pudelēs iegādājas visdažādākos 
dzērienus. Daudzi skolēni šajā 
aktivitātē ar aizrautību iesaistījās 
visus trīs gadus. Tādējādi skolēni 
iesaistās aktīvā atkritumu šķirošanā 
un veicina dabas resursu 
saglabāšanu. Šogad mūsu skolas 
skolēni savāca 220 kilogramus tukšo 
pudeļu. Ceru, ka arī nākamajā 
mācību gadā mēs ar aizrautību 
darīsim šo darbu! 

Inese Kokoreviča 
        Liepu pamatskolas skolotāja 

Liepu pamatskolā  
skolēni vāc PET pudeles! 

Liepu pamatskolas 
dziedātāji Rīgā 

 
     Sestdien, kad visā valstī notika 
Lielā talka, Rīgā sapulcējās labākie 
no labākajiem folkloras  kolektīvi-  
polkas lecēji, muzikanti, rotaļās 
gājēji, dziedātāji-  visi tie, kuri uztur 
dzīvu mūsu senču  atstāto 
nemateriālo kultūras mantojumu. 
Savā veidā  folkloristi noslēdza savu 
šī mācību gada darba sezonu un 
gada kopējo  tēmu „Rotā saule, rotā 
bite”ar lielo folkloristu saimes talku.  
     Arī Liepu pamatskolas  
dziedātājas piedalījās šajā 
grandiozajā sarīkojumā. Stingrās 
žūrijas komisijas priešā stājās  mūsu 
skolas labākās dziedātājas – Violeta 
Kuzņecova, kura ieguva 2. pakāpes 
diplomu un Karīna Orlova –kura 
ieguva 3. pakāpes diplomu. Paldies 
dziedātājām par ielikto darbu un 
iespēju nest savas skolas vārdu līdz 
pat Rīgai.Vēl viens darba cēliens 
tuvojas izskaņai, kurš Rēzeknes 
novada folkloristu saimei beigsies 
30. maijā Viļānos ar lielajiem 
skolēnu dziesmu un deju svētkiem.  

 
 

Ināra Blinova 
Liepu pamatskolas  

folkloras kopas „Liepiņa” 
vadītāja  



10 

 

DAŽĀDAS ZIŅAS! MAIJS 5 [61] 2019               10         

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

Aizvadīta Rēzeknes novada 
kausa izcīņa hokejā! 
 
     2019.gada 13. aprīlī, Daugavpils 
ledus hokeja hallē norisinājās 
Rēzeknes novada kausa izcīņa 
hokejā, kur ātrākā komandu sporta 
veida laukumā tikās septiņas 
jauniešu un vīru komandas no 
Rēzeknes novada un Ludzas novada 
Cirmas pagasta. 
     Kausa izcīņā kopumā tika 
aizvadītas 13 spēles, kuru rezultātā 
1. vietu kopvērtējumā izcīnīja Ludzas 
novada komanda “Cirma”, kura tikai 
pēcspēlēs soda metienos pārspēja 
Rēzeknes novada komandu 
”Rezgols” (ar rezultātu 2:1).  

     Mazajā finālā arī tikai ar vienu 
vārtu pārsvaru (ar rezultātu 3:2), 3. 
vietu izcīnīja Ozolaines pagasta 

komanda “Ritiņi”, pārspējot Griškānu 
pagasta komandu “Griškāni”. 
     Uz tikšanos ledus laukumos! 

    Ir zināms, ka mācību gada beigas 
gaida ikviens skolnieks, it īpaši, 
vasaras brīvlaiku! Lai šo notikumu—
vasaras brīvlaika sākumu 
paspilgtinātu vēl vairāk 2019. gada 
1.jūnijā no plkst.18.00 līdz 
plkst.22.00 Ozolaines Tautas namā 
Bekšu ciemā aicinām uz Jauniešu 
diskotēku „Lecam vasarā”!  
      Laipni aicināti! 

Lecam vasarā! 

Par ceļa rekonstrukciju! 
 
     2019.gada 9.aprīlī Maltas 
pagastu apvienība izsludināja 
iepirkumu „Piebraucamā ceļa 
“Ozolaines TN - Ozolaines PII 
“Jāņtārpiņš”” rekonstrukcija 180m 
garumā” (identifikācijas Nr.RNP MPA 
2019/2), ar mērķi uzlabot 
piebraucamo ceļu pie Ozolaines 
pirmsskolas izglītības iestādes 
„Jāņtarpiņš”, jo ceļš kopš 1983.gada, 
kad bērnudārdzs ir uzcelts, netika 
rekonstruēts.  
     Par iepirkuma uzvarētāju tika 
atzīta SIA „Krustpils”, kura 
būvdarbus Bekšu ciemā plāno uzsākt 
maija sākumā.  
    Līguma kopējā summa sastāda 

100 914,43 Eur (ar PVN).  
     Savukārt 17554,85 Eur no līguma 
kopējās summas tiks finansētas no 
Vides aizsardzības projekta  „Dabas 
vērtību saglabāšana un aizsardzība 
Ozolaines pagastā ilgtspējīgas vides 
kontekstā”. 
     Ceļa rekonstrkucijas 
būvuzraudzības pienākumus veiks 
SIA „LGJT”. 
     Buvdarbu izpildes terminš ar 
visas dokumentācijas sakārtošanu 
un nodošanu ir 2019.gada 26.jūlijas 
taču būvfirma SIA „Krustpils” 
apgalvo, ka darbus spēs paveikt 
krietni ātrāk! 
     Sakarā ar to, ka būvdarbi notiks 
blakus bērnudārzam un tautas 
namam, iedzīvotāji, Ozolaines PII 
„Jāņtārpiņš” bērnu vecāki, iestādes 
skolotāji un darbinieki tiek aicināti 
ievērot drošības noteikumus, kā arī 
pārrunāt ar bērniem dažādus riskus 
un drošības pasākumus būvdarbu 
laikā.  
     Transportlīdzekļus šajā laikā 
aicinām novietot uz Ozolaines Tautas 
stāvlaukuma, vai pie pagasta 
pārvaldes garāžām, lai atvieglotu 

būvdarbu norisi, tādējādi samazinot 
būvdarbu veikšanai nepieciešamo 
laiku. Bērnu pavadīšana uz/no 
bērnudārza tikai vecāku pavadībā. 
     Ozolaines pagasta pārvalde 
vēršas pie Bekšu ciemata 
iedzīvotājiem un ciemiņiem ar 
aicinājumu ceļa rekonstrukcijas laikā 
būt iecietīgiem un saprotošiem!       
     Neskaidrību gadījumā aicinām 
sazināties ar atbildīgajām personām: 

 Būvdarbu vadītājs  Emīls 
Rezevskis, mob.: 24824365. 

 Būvuzraugs Juris Treijs, mob.: 
26157248. 

 Pasūtītājs Ozolaines pagasta 
pārvalde tālr.: 64640171. 

Pleikšņos! iztīrīti trīs 
pašvaldības dīķi  
 
     Vides aizsardzības projekta 
„Vides un dabas vērtību apzināšana, 
saglabāšana un aizsardzība 
Ozolaines pagastā” ietvaros 
Ozolaines pagasta Pleikšņos 
mazdārziņu teritorijā “Daina” tika 
iztīrīti trīs dīķi, ar mērķi atjaunot 

dabisku ūdens atteci un pārliekā 
mitruma novadīšanu pašvaldībai 
piederošā zemes gabalā, kurš ir 
aizaudzis ar krūmiem un kokiem, 
sācis pārpurvoties un periodiski 
applūdina blakus esošās teritorijas, 
rada draudus bioloģiskajai 
daudzveidībai. Projekta kopējās 
izmaksas sastāda 1596,43 Eur. 

https://pvs.iub.gov.lv/show/575293
https://pvs.iub.gov.lv/show/575293
https://pvs.iub.gov.lv/show/575293
https://pvs.iub.gov.lv/show/575293
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Par kasieres atvaļinājumu! 
 
     No š.g. 10.06.-26.06., 10.07.-
24.07. un no 12.08.-18.08. Rēzeknes 
novada pašvaldības iestādes „Maltas 
pagastu apvienība” struktūrvienības 
„Ozolaines pagasta pārvalde” kasiere 
Vera Vasiļkova atradīsies 
atvaļinājumā.  
    Atvaļinājuma laikā kasieri neviens 
neaizvietos!  
     Visus maksājumus varēs veikt vai 
nu savā internetbankā, vai Rēzeknes 
novada domes kasē (3.stāvs 
26.kabinets), vai Maltas pagasta 
pārvaldes kasē, Brīvības ielā 6, 
Maltā.  
     Tas pats attiecās arī uz tiem 
klientiem, kuriem būs 
nepeiciešamība veikt maksājumus 
par bāriņtiesas  pakalpojumiem! 
     Atvainojamies par sagādātajām 
neērtībām. 

Ozolaines pagastā aizvadīta 
Lielā Talka 2019! 
 
     Īsumā par “Lielo talku 2019” 
Ozolaines pagastā: 

 Ozolaines pagasta teritorijā 
Lielajā talkā iedzīvotāji pieteicās 
sakpot 11 talkošanas vietas: gan 
Bekšu ciemā, gan Runču, Rubuļu, 
Gaiduļu, Maremonta, Kampišķu, 
Bumbišķu, Ritiņu sādžās un 
Pleikšņos. 

 Lielās talkas aktivitātēs kopumā 
iesaistījās 47 pagasta iedzīvotāji, 
20 no tiem piedalījās Bekšu 
ciemata teritorijas 
apzaļumošanas darbos, kas bija 
oficiāli pieteiktā talkošanas vieta.  

 Ar Bekšu ciemata iedzīvotāju un 
aktīvu līdzdalību, Lielās talkas 
dienā  tika iestādīti 12 filadelfi, 
28 purpura ābeles, 28 zviedru 
pīlādži un 12 piramidālie ozoli. 

 Lielās talkas 2019 ietvaros tika 
savākti un nodotie atkritumu 
apsaimniekotājam SIA “ALAAS” 
4200 kg atkritumu. 

 Lielās talkas laikā savākto 
atkritumu apsaimniekošana 
Ozolaines pagasta pārvaldei 
izmaksās teju 300 eiro. 

 Talkas noslēgumā Bekšu ciemā 
talcinieki varēja mieloties ar 

skābeņu zupu un zāļu tēju. 
     Ozolaines pagasta pārvalde 
pateicas ikvienam iedzīvotājam, kurš 
iesaistījās Lielās talkas aktivitātēs! 
Pateicoties iedzīvotāju aktivitātei un 
līdzdalībai ik gadu samazinās Lielās 
talkas ietvaros savākto atkritumu 
apmērs, tas nozīmē – Ozolaines 
pagasts kļūst tīrāks un zaļāks! 
     Vēl lielāks prieks, ka šogad pirmo 
reizi  piecu gadu laikā, mēs neesam 
līderi atkritumu savākšanā Lielajā 
talkā.  
     Atgādinam, ka saskaņā ar 
Rēzeknes novada pašvaldības 
2010.gada 19.augusta saistošie 
noteikumi Nr.38, 13.punktu 
ikviens Rēzeknes novada 
nekustamā īpašuma īpašnieks, 
valdītājs vai lietotājs, kā arī 
dzīvojamo māju apsaimniekotājs ir 
uzskatāms par atkritumu radītāju 
novada teritorijā un ir atbildīgs par 
līgumu noslēgšanu ar atkritumu 
apsaimniekotāju. 
   Fiziskās un juridiskās personas par 
šo noteikumu pārkāpšanu saucamas 
pie administratīvās atbildības 
saskaņā ar Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksu, bet 
Administratīvais sods šo noteikumu 
pārkāpēju neatbrīvo no pārkāpuma 
novēršanas un materiālās atbildības. 
 

Maltas pagasta pārvaldes 
ēkas atklāšanas pasākums! 
 
     2019.gada 3.maijā Ozolaines 
pagasta pārvaldes darbinieki, kopā 
ar citiem Maltas pagastu apvienības 
pagastu pārvaldēm piedalīsies 
svinīgajā atjaunotās Maltas pagasta 
pārvaldes  administratīvās ēkas 
Brīvības ielā 6, Maltā atklāšanas 
pasākumā. 

Informācija par 
darījumiem ar 
nekustamiem īpašumiem 
  
     Likumā par “Par nodokļiem un 
nodevām” ar 2019.agada 1. maiju ir 
stājušies spēkā grozījumi, kas 
paredz, ka visi darījumi ar 
nekustamiem īpašumiem ir veicami 
tikai bezskaidras naudas norēķinu 
veidā.  
     Tas paredzēts šī likuma 30.panta 
(16) daļa - Nodokļu maksātājiem, 
tajā skaitā fiziskajām personām, 
kuras neveic saimniecisko darbību, 
nav atļauts veikt skaidrā naudā 
nekustamo īpašumu atsavināšanas 
darījumus.  
     Savukārt likuma pārejas 
noteikumi paredz, ka  (219.pants) 
nekustamo īpašumu atsavināšanas 
darījumiem, kuri noslēgti pirms 
2019. gada 1. maija un kuru darbība 
turpinās pēc šā datuma, un kuru 

pilnīga vai daļēja izpilde paredzēta 
skaidras naudas norēķinu veidā, šā 
likuma 30. panta 1.6 daļā minētie 
nosacījumi piemērojami ar 2020. 
gada 1. janvāri (03.04.2019. likuma 
redakcijā, kas stājas spēkā 
01.05.2019.). 
 Fiziskas personas, kas veic 
saimniecisko darbību pielīdzināmas 
juridiskām personām, jo ir 
reģistrējušās Valsts ieņēmu 
dienestā.  
   

Daina Bule 
Rēzeknes novada Ozolaines 

bāriņtiesas priekšsēdētāja  
 
 
 
 
Par Rēzeknes novada bāriņtiesas 
reorganizāciju  no 01.06.2019. 
informēsim pagasta iedzīvotājus 
jūnija mēnesī. 
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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”  
Reģ.Nr.: 40900027426 
STRUKTŪRVIENĪBA „OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDE”  
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 

Atbildīgā par izdevumu Ozolaines bibliotēkas vadītāja  
Anita Eisaka, anita.eisaka@ozolaine.lv, mob.: 26009181 

Turpinās Kampišķu 
vecticībnieku kopienas 
lūgšanu nama logu 
restaurācija 
 
     Jau vairāk nekā 80 gadus 
Ozolaines pagasta Kampišķu 
vecticībnieku kopienas lūgšanu nams 
ir atvērts apmeklētājiem, pieejams 
apkaimes vecticībniekiem svētku 
reizēs un pēdējā gaitā izvadot 
ticīgos. Vietējās nozīmes arhitektūras 
piemineklis ir kļuvis arī par pagasta 
ievērības cienīgu objektu tūristiem.  
     Laikam ejot, 1937.gadā pēc 
arhitekta Vladimira Šervinska plāna 
uzbūvētajam dievnamam ir 
nepieciešami vairāku ēkas daļu 
restaurācijas un glābšanas darbi. 
Primārie ir logu restaurācijas darbi, 
kas nodrošinās ēkas pastāvēšanu un 
darbību ilgtermiņā. 
     2018.gada projektu konkursa 
„Latvijas sakrālais mantojums” 

ietvaros, kuru rīkoja Rietumu Bankas 
labdarības fonds sadarbībā ar Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekciju, Kampišķu vecticībnieku 
kopienas lūgšanu nams saņēma 
atbalstu 2 dubulto lielo logu 
atjaunošanai. „Restaurācijas 
uzdevums ir saglabāt ēkas 
autentiskumu”, norāda restaurācijas 
speciālists un darbu veicējs Andris 
Anspoks. Logu atjaunošanas procesā 
tiek nostiprinātas to konstrukcijas, 
protezētas bojātās vietas, tās 
apstrādātas ar linsēklu eļļas termicu 
un nokrāsotas, rāmjos iekitēti stikli, 
sasistie nomainīti pret jauniem. 
Restaurācijas darbus plānots pabeigt 
līdz maija mēneša beigām. 
     Tomēr, lai ēka neaizietu bojā, vēl 
ir nepieciešams restaurēt atlikušos 
Kampišķu vecticībnieku kopienas 
lūgšanu nama 6 dubultos lielos 
logus. Tādējādi Kampišķu 
vecticībnieku draudze arī šogad ir 
iesniegusi projektu konkursā 
„Latvijas sakrālais mantojums” un 
jau padomā ir plāni, kā dievnamu 
soli pa solim atjaunot kopumā. 

 

Aicinājums atbalstīt 
vecticībnieku lūgšana 
nama! 
 
     Cienījamie iedzīvotāji!  
     Kampišķu vecticībnieku lūgšana 
nama draudze lūdz atbalstīt un 
ziedot līdzekļus baznīcas uzturēšanas 
vajadzībām. 
     Tikai ar kopīgiem spēkiem mēs 
varēsim saglabāt šo svēto vietu un 
nodot to nākamajām paaudzēm. 
 
Konta īpašnieks:  
„Kampišku vecticībnieku draudze”  
Reģistrācijas Nr.: 99500002004 
Konts: LV75PRTT0256022349800 
Banka: AS "PrivatBank" 
Bankas kods: PRTTLV22 
Mērķis: Ziedojums baznīcai. 
     Pateicamies ikvienam, kurš 
baznīcai jau ir ziedojis savus 
līdzekļus! 

 
 

Kampišķu vecticībnieku  
draudzes vārdā 
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Uz foto- restaurācijas speciālists un  
darbu veicējs Andris Anspoks 

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

