
  

 

 

Aprit 10 gadi, kopš Liepu 
pamatskola tika 
apvienota ar Maltas 
vidusskolu un kļuva par 
tās struktūrvienību. 
Jaunajā mācību gadā 
skolas gaitā sāk 8 
pirmklasnieki. Kopumā 
skolā mācīsies 72 skolēni. 

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “MALTAS PAGASTU APVIENĪBA”  

STRUKTŪRVIENĪBAS „OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDE” BEZMAKSAS INFORMATĪVĀIS IZDEVUMS 

www.rezeknesnovads.lv www.ozolaine.lv 

Aicinām pagasta 
iedzīvotājus uz nūjošanas 
nodarbību ciklu: 
05.09.19. plkst. 18:00 un 
12.09.19 plkst.18:00. 
Pulcēšanās pie Ozolaines 
Tautas nama Bekšos.  

Ozolaines  
Pirmsskolas izglītības 
iestāde „JĀŅTĀRPIŅŠ” 

Maltas vidusskolas 
struktūrvienība  

„LIEPU PAMATSKOLA” 

SEPTEMBRIS 9 [65] 2019                              IZDEVUMS IZNĀK VIENU REIZI MĒNESĪ 

MŪSU SPĒKS, NĀKOTNE UN LEPNUMS!  ZIŅAS ĪSUMĀ: 

Ozolaines pagasta 
pārvalde 05.09.2019. 
plkst. 14.30. pagasta 
pārvaldes 205.telpā 
aicina sādžu pārstāvjus 
uz Iedzīvotāju 
konsultatīvās padomes 
sanāksmi. 

No š.g. 16.09. līdz 
22.09. un no 14.10.-
20.10. struktūrvienības 
„Ozolaines pagasta 
pārvalde” un Maltas 
pagastu apvienības 
vadītājs Edgars Blinovs 
atradīsies atvaļinājumā.  
Atvaļinājuma laikā viņu 
aizvietos 
struktūrvienības 
„Lūznavas pagasta 
pārvalde” vadītāja p.i. 
Gatis Pučka. 

No 02.09. līdz 09.09. 
Maltas bārīņtiesas 
locekle Daina Bule 
atradīsies atvaļinājumā 
un apmeklētājus 
Ozolaines pagasta 
pārvaldē nepieņems. 
Nepieciešamības 
gadījumā lūdzam 
griezties Maltas 
bāriņtiesā (Brīvības iela 
6, Maltā. Tālrunis 
uzziņām: 64631509.) 

     Pirmdien, 2019.gada 2.septembrī 
Ozolaines pagasta izglītības iestādēs: 
Maltas vidusskolas struktūrvienībā 
„Liepu pamatskola” un Ozolaines 
pirmskolas izglītības iestādē 
„Jāņtārpiņš”, tāpāt kā citur Latvijā, ir 
sācies jaunais 2019./2020.māсību 
gads.   
     Šīs mācību gads skolēniem deva  
unikālu dāvanu, pagarinot vasaras 
brīvlaiku par vēl vienu saulainu un ļoti 
vasarīgu dienu! Taču ir pienācis laiks 
jaunām zināšanām, prasmēm, 
atklājumiem un daudz, daudz kam 
citam, ne tikai pašiem skolniekiem, 
skolotājiem, bet arī vecākiem!    

     Daudziem jaunais mācību gads būs 
pārbaudījumu laiks, citiem liksies viss 
ļoti vienkārši un ikdienišķi. Šajā sakarā 
svarīgais ir atcerēties, ka bērns viens 
pats ar šo jauno informāciju, vidi, 
cilvēkiem, vienpersoniski tikt galā 
nespēs. Atbalstīsim mūsu 
pirmklasniekus un bērnus, kuri uzāk  
savas pirmās gaitas bērnudārzā.  
     Pēdējo klašu skolēniem priekšā 
svarīgs un nopietns mācību gads-gan 
valsts eksāmeni un pārbaudījumi, gan 
nopietna izvēle: ko darīt tālāk?! 
     Lai katram, kas mācās, māca un 
palīdz mācīties, Dieva svētība un 
atbalsts grūtajos brīžos! 

Par skolēnu braukšanas 
izdevumu segšanu! 
 
     Saskaņā ar  Rēzeknes novada 
pašvaldības 2010.gada 2.septembra 
noteikumiem Nr.2 „Par braukšanas 
izdevumu segšanu vispārējās izglītības 
iestāžu izglītojamajiem Rēzeknes 
novada pašvaldībā” ir paredzēta 
kompensācija par braukšanas 
izdevumiem, kas saistīti ar braucienu 
mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz 
izglītības iestādei un atpakaļ Rēzeknes 
novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, apmeklējot vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās vidējās 
izglītības iestādes, ja skolēna 

dzīvesvieta ir deklarēta Rēzeknes 
novada teritorijā un, ja skolnieks 
izmanto sabiedriskos transporta 
līdzekļus. 
     Kompensācija tiek izmaksāta līdz 
5.datumam par iepriekšējo mēnesi, 
bet braukšanas mēnešbiļetes 
izsniegtas līdz 1.datumam, 
pamatojoties uz pagasta pārvaldes 
vadītāja rakstisku rīkojumu, 
izglītojamā viena no vecāku 
iesniegumu, pievienotajām braukšanas 
biļetēm un dokumentu no izglītības 
iestādes par izglītojamā skolas 
apmeklējumiem. 
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Bekšu ciemata 
iedzīvotājiem OBLIGĀTI 
jāreģistrē sava 
decetralizētā kanalizācija! 
 
     Rēzeknes novada pašvaldība 
06.12.2018. domes sēdē apstiprināja 
saistošos noteikumus Nr.19 “Par 
decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanas un 
uzskaites kārtību Rēzeknes 
novada pašvaldībā”, kas paredz 
decentralizēto kanalizācijas 
(kanalizācija, kura nav pieslēgta pie 
centrālās kanalizācijas novadīšanas) 
pakalpojumu sniegšanu un uzskaites 
kārtību, asenizatoru reģistrācijas 
kārtību, atbildību par saistošo 
noteikumu neievērošanu, kas balstīti 
uz Ministru kabineta (MK) 2017.gada 
27.jūnija Nr. 384 “Noteikumiem par 
decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
apsaimniekošanu un reģistrēšanu”. 
Noteikumi paredz ciemu (Ozolaines 
pagastā ir tikai viens ciems-Bekši) 
individuālo notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas, krājtvertnes un septiķus, 
kas nav pievienoti centralizētai 
kanalizācijas sistēmai sākt reģistrēt 
īpašā pašvaldību datubāzē un tiem 
tiek noteiktas jaunas 
apsaimniekošanas prasības. 
     Lūdzam visus Bekšu ciemata 
iedzīvotājus, kuriem 
kanalizācija nav pieslēgta pie 
centrālas kanalizācijas, ierasties 
Ozolaines pagasta pārvaldē, lai 
pieregistrētu savas individuālās 
kanalizācijas tvertnes. 
     Noteikumi neattieksies uz 
sādžām, lauku teritorijām, tostarp 
viensētām, kur nav centralizētās 
kanalizācijas. Lai attiecīgā 
decentralizētā kanalizācijas sistēma 
neradītu draudus cilvēku veselībai un 

videi, to īpašnieki par saviem 
līdzekļiem nodrošina tajās savākto 
notekūdeņu un nosēdumu regulāru 
nodošanu asenizatoram. 
     Saistošie noteikumi paredz 
minimālo biežumu notekūdeņu un 
nosēdumu izvešanai. Notekūdeņus 
un nosēdumus no decentralizētajām 
kanalizācijas sistēmām pašvaldības 
administratīvajā teritorijā var savākt 
un izvest asenizators, kas šā 
pakalpojuma sniegšanai ir 
reģistrējies Rēzeknes novada 
pašvaldībā, atbilst pašvaldības 

saistošajos noteikumos noteiktajam 
prasību minimumam un ir noslēdzis 
ar centralizētās kanalizācijas 
sistēmas speciāli izveidotās 
notekūdeņu pieņemšanas vietas 
īpašnieku, valdītāju vai turētāju 
līgumu par notekūdeņu un 
nosēdumu pieņemšanu. 
   Aicinam Bekšu ciemata nekustamā 
īpašuma īpašniekus vai valdītājus, 
griezties Ozolaines pagasta pārvaldē 
un veikt obligāto decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas reģistrāciju, 
kā to nosaka likumdošana. 

Informācija par 
aktualitātēm Ozolaines 
pagasta kapsētās: 
 Šogad (uz 30.08.2019.) ir 

noslēgti 25 jauni kapa vietas 
nomas līgumi Ozolaines pagasta 
kapsētās; 

 Atsaucoties iedzīvotāju 
lūgumiem, jūlija mēnesī Škvarku 
kapos ir ierīkota aka; 

 Runču kapsētā, kritušo koku 
bojāto vietā,  ir uzstādīti jauni 
vārti; 

 Ar Rēzeknes novada pašvaldības 
Vides aizsardzības fonda atbalstu 
projekta “Dabas vērtību 
saglabāšana un aizsardzība 
Ozolaines pagastā ilgtspējīgas 
vides kontekstā” ietvaros  sešās 

Ozolaines pagasta kapsētās: 
Bekšu, Skuju, Usvišu, Ritiņu, 
Tēviņu un Runču, ir uzstādītas 
āra sausās tualetes būdiņas, 
tādējādi mazinot vidi 
piesārņojošos faktorus kapsētu 
un tām blakus esošajās 
teritorijās. Nākamajā gadā 
plānots turpināt ierīkot āra sausās 
tualetes vairākās kapsētās. 

  Septembrī un oktobrī plānots 
turpināt veikt bīstamo koku 
zāģēšanu Ozolaines pagasta 
kapsētās. Līgums par bīstamo 
koku izzāģēšanu ir noslēgts ar 
SIA “SPERO SK”.  
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Cienījamie Ozolaines 
pagasta ļaudis! 
 
     Mūsu novada lepnums ir mūsu 
čaklie cilvēki, kuri strādā un 
nesūrojas par grūtībām. 
     Ozolaines pagasts var lepoties ar 
saviem lieliskajiem iedzīvotājiem, 
kuri ikdienas gaitās strādā dažādās 
profesijas, un savu darbu veic 
godprātīgi. 
     Gudri cilvēki saka, ka nākotne 
pieder tiem, kas atceras un tur godā 
savu pagātni. Jūs, ozolainieši, 
pievēršat uzmanību ar saviem 
interesantajiem projektiem, lai celtu 
godā savas saknes.  
     Ne katrs pagasts uzdrošinās rīkot 
folkloras ekspedīcijas, lai apkopotu 
sava pagasta vēsturi, lai izdotu 
grāmatu. Prieks par jūsu pagasta 
pārvaldes vadītāju Edgaru Blinovu, 
kurš pats aktīvi darbojas, lai celtu 
gaismā savu pagastu un ar savu 
entuziasmu aizrauj pagasta ļaudis. 
     Nezināms autors ir teicis: ”Kas 
pagātni pētī, nākotni svētī”. Domāju, 
ka pēc šī principa Ozolainei ir priekšā 
vēl vismaz 80 gadi! 
     Ozolaines pagasts ne vien aktīvi 
godina vēstures liecības, bet arī ļoti 
aktīvi izmanto jaunās tehnoloģijas, 
stāstot par savu pagastu un tā 
lieliskajiem cilvēkiem! Jūsu pagasts 
ir viens no aktīvākajiem, 
popularizējot sevi sociālajos tīklos, 
pirmie novadā esat izveidojuši sava 
pagasta logotipu- ozolzīli, prasmīgi 
stāstot stāstu par čaklajiem pagasta 
ļaudīm visai Latvijai.  

     Priecājos jūs 
sveikt pagasta 
svētkos! 

 
 
 

Rēzeknes novada 
domes priekšsēdētājs  

Monvīds Švarcs 

     В честь 80 – летнего юбилея 
Озолайской волости шлю из Санкт-
Петербурга привет всем жителям 
вашего прекрасного уголка 
Латвийской земли, цветущей, 
озерной Латгалии. 
     Мои детские и годы ранней 
юности прошли здесь. 
Незабываемое время учебы в 
маленькой, уютной, спрятавшийся в 
вековых липах старинного парка 
Липинской школе. Так её тогда 
называли. Окончила я её в 1956 
году, а годом ранее окончел её и 
мой брат Геннадий. В дальнейшем 
полковник артиллерийских войск. 
Отец наш Петров Пётр Степанович   
в те далёкие 50 годы прошлого века 
работал в этой школе учителем, а 
мать Петрова Антонина Ивановна 
работала бухгалтером в колхозе 
имени Матросова.  
     Всю жизнь помнятся бескрайние 
поля с колыхающейся рожью и 
синимим васильками, цветущие 

луга, вечеринки под веселую 
гармонь. Часто снятся дорожки и 
тропинки в Бекшах. Домик у дороги, 
от крыльца которого отправилась я 
во взрослую жизнь.  
     С теплотой в душе вспоминаю 
приветливых, дружных людей, а 
школьная дружба с некоторыми 
одноклассниками сохранилась до 
сегодняшних дней. И мне радостно, 
что сегодня в обновленной, 
приобразившейся родной красавицы 
школе по прежнему звучат детские 
голоса, что земля ваших деревень 
родит хлеб, многонациональный, 
трудолюбивый, гостеприимный и 
приветливый народ хранит и 
продолжает вековые традиции 
своего края.  
     Всем желаю здоровья, 
процветания на все времена и мира 
вашему дому. 

С уважением, 
 Лидия Петровна Гурина (Петрова) 

https://www.google.ru/search?newwindow=1&sa=X&biw=1920&bih=966&q=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA&tbm=isch&source=univ&ve
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Bumbišķu cīma padūme sesija. 1957.04.02 Ausma (Rēzekne) 

Viens no svarīgākajiem  
partijas uzdevumiem-
1959.09.18  
Ausma (Rēzekne) 
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Latvijas PSR Augstākās Padomes 
Prezidija DEKRETS.  

1947.01.14  
Latvijas PSR Augstākās Padomes 

prezidija ziņotājs 

Vecāku komitejas palīdzība Liepiņu 
septiņgadīgās skolas vecāku 

komitejas locekļi. 1959.01.23 
Ausma (Rēzekne) 

Lopkopju diena. 1959.10.21 Ausma (Rēzekne) 

Dārzkopības meistari. 1961.09.17 Ausma (Rēzekne)  
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Bibliotēkas aktualitātes  
 

Grāmatzīme ir neliela, bet ļoti 
noderīga lieta lasot grāmatas. Ar tās 
palīdzību ir ērtāk lasīt grāmatas un 
atrast tām nepieciešamo lapu. 
Grāmatzīme palīdz bērniem, it īpaši 
skolā, virzīties pa līnijām un tajā 
pašā laikā palīdz veicināt grāmatu 
apstrādes kultūru. Un, lai gan 
grāmatu grāmatzīmes tagad tiek 
piedāvātas plašā klāstā, bet pašu 
rokām gatavotas oriģinālas 
grāmatzīmes, bērni izmantos ar 
lielāku prieku. 

Tāpēc, pirms ir sācies jaunais 
mācību gads, bērni tika aicināti uz 
Ozolaines bibliotēku, kur notika 
radošā darbnīca – grāmatzīmju 
veidošana. Grāmatzīmes tika 
veidotas no floristikas materiāliem, 
sausiem ziediem un citiem dabas 
materiāliem, kuri pēc tam tika 

ielaminēti. Grāmatzīmes izdevās ļoti 
skaistas. Paldies bērniem par dalību!  

 
*** 

23. augustā bibliotēkas vadītāja, 
sadarbībā ar jauniešu lietu speciālisti 
Veroniku Lazarevu un „OzO” 
jauniešiem, apmeklēja Rēzeknes un 
Viļānu novada Grāmatu svētkus, kas 
notika Stoļerovā.  Svētku ietvaros 
bija iespēja satikt mūsdienu 
rakstniekus un dzejniekus, piedalīties 
literatūras sarunās, radošās 
darbnīcās un sporta aktivitātēs, 
apmeklēt grāmatu izstādi.  

 
*** 

     Ozolaines bibliotēkā pieejamas 
jaunas grāmatas: 

 R.Galbraits “Baltā nāve” 

 M. Pistoriuss “Neredzamais zēns” 

 L. Berzinska “Putnu osta” 

 D. Fellona “Kā tikt vaļā no Metjū” 

 J.Lenoksa “Juveliera sieva” 

 P. R. Setrena “Jaunāka” 

 D. Bordvels “ Kinomāksla. Ievads” 

 Н. Свечин “Смертельный азарт” 

 Б.Вербер “Ящик пандоры” 

 Н.Александрова “Ключ от 
вечности” 

 Е. Островская “Полоса черная, 
полоса белая” 

 С. Федоранич “Бог тебе судья” 

 А.Бушков “Кровь,золото,собака” 

 Д. Корецкий “Лабутены для 
золушки” 

 Ю.Латынина “ПРОМзона” 

 Ю. Латынини “Охота на 
изюбря” 

 С. Боуэн “Год нашей любви” 

 И.Макьюэн “Сластена” 

 А. Верт “Гонки Химер” 

 Е. Михайлова “Струны черной 
души” 

 В. Мусиенко “Три цвета белой 
полосы” 

 В. Киланд “Вот это сноб” 

 Р. Рид “Идеальные лгуньи” 

 Д. Даунхэм “Пока я жива” 

 К. Флит “Выбирая тебя” 

 Е. Михалкова “Человек из дома 
напротив” 

 Р.С.Белчер “Люди в черном. 
Интернэшнл” 

 Э. Фини “Я знаю, кто ты” 

Bērnu literatūra:  

 I. un D. Šūberti “Lāča olas” 

 I. Zīgners “Mazais pūķis 
Kokosrieksts un mežonīgie pirāti” 

 M. Koks “Kā vecmamma vislaik 
samazinājās” 

 
Anita Eisaka 

Ozolaines bibliotēkas vadītāja 
Mob.: 26009181 
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Ozolaines dzimtu raksti 
mākslas darbos!  
 
     Dzimtu koki krāsainos darbos – 
tāds ir neformālo apmācību "Es kā 
zīle ozolā" rezultāts. No 1.līdz 
9.augustam Ozolaines pagasta 
Tautas namā Bekšos jaunieši 
iepazina dzimtas koka pētīšanas 
iespējas un variantus lektores Andras 
Zubko-Melnes vadībā un paši uzsāka 
savu dzimtu pētīšanu, bet 
mākslinieces, skolotājas Nanditas 
Kirejevas iedvesmoti dzimtas radu 
rakstus atspoguļoja radošajos 
darbos. 
     Snežana Karziņina savu dzimtas 
koku kādreiz bija sākusi pētīt skolā, 
taču šo apmācību rezultātā datu ir 
daudz vairāk. Jauniete pēc 
informācijas devās pie savas 
vecmāmiņas, sakot, ka tas ir tikai 
sākums, jo vēl ir jāapzina radi, kas 
dzīvo Latvijas citos reģionos. Jūlija 
Borisova savu dzimtu izpētīja 8 
paaudzēs. "To es paveicu nedēļas 
laikā, jo vēl ir pie kā griezties pēc 
ziņām”, tā saka Jūlija. Neformālo 

apmācību dalībnieki ar lepnumu 
rādīja savus darbus un teica, ka 
iesākto viņi turpinās, jo tas ir 
interesanti. Tā tiek iepazīta savas 
ģimenes vēsture, vieta, kur tu esi 
piedzimis un dzīvo, ir lielāka izpratne 
par pagātni. Kā izstādes atklāšanā 
norādīja Ozolaines pagasta pārvaldes 
vadītājs Edgars Blinovs, tad ikvienam 
no mums ir svarīgi apzināties savas 
dzimtas saknes un to piederību 
konkrētai vietai, tā veidojot arī 
pagasta vēsturi. 
     No 9.augusta apmācību 
dalībnieku darbi, kurus vieno izstāde 
"Manas dzimtas koks Ozolaines 
pagastā", ir apskatāmi Ozolaines 
Tautas namā. Tā ir viņu dāvana 
Ozolainei 80 gadu jubilejā. Plānots, 
ka uz valsts svētku pasākumu 
novembrī darbi tiks vēl papildināti ar 
jauniem atzariem. 
     Jauniešu projektu ,,Es kā zīle 
ozolā’’ atbalstīja Rēzeknes novada 
pašvaldības Izglītības pārvalde, 
līdzfinansēja Ozolaines pagasts. 

Inga Čekša-Ratniece 
Ozolaines pagasta projektu vadītāja 

      Ozolaines pagasta svētkos, 
katram svētku dalībniekam bija 
iespēja pārbaudīt savas zināšanas 
par pagastu, aizpildot krustvārdu 
mīklu. Krustvārdu mīkla sastāvēja 
no sešpadsmit jautājumiem: 
1. Upe, kuras iztekas atrodas 

pagasta, un ieteka Rēzeknes 
pilsētā. Pareiza atbilde- Kovšupe. 

2. Festivāls, kas notika Bekšos 
2017. gadā. Pareiza atbilde – 
Ozolpēriens. 

3. Kaimiņu pagasts. Pareiza atbilde 
– Čornajas. 

4. Dzelzceļa stacijas nosaukums, 
kura atrodas pagasta teritorijā. 
Pareiza atbilde - Pūpoli. 

5. Ciema padome, kas tika 
izveidota 1945.gadā. Pareiza 
atbilde – Slabadas. 

6. Pilskalns, kas atrodas Ozolaines 
pagastā. Pareiza atbilde – 
Kiukas. 

7. Aizsargājamais augs, kurš aug 
pagasta teritorijā. Pareiza atbilde 
- Linlape. 

8. Ozolaines pagasta simbols. 
Pareiza atbilde - zīle. 

9. Viena no pagasta sādžām. 
Pareiza atbilde – Losi. 

10.Pagasta himnas autors. Pareiza 
atbilde – Irēna Rampāne. 

11.Rakstnieka uzvārds, kura 
memoriālā māja-muzejs atrodas 
Deimaņos. Pareiza atbilde – 
Narica. 

12.Kur Ozolaines pagastā atrodas 
viduslaiku kapsēta? Pareiza 
atbilde - Gaiduļi. 

13.Kādā pagastu apvienībā atrodas 
Ozolaines pagasts kopš 2019. 
gada? Pareiza atbilde - Maltas. 

14.Muiža, kura atradās pagasta 
teritorijā 1935.gadā. Pareiza 
atbilde – Benislalovas. 

15.Kāda saimniecība darbojas 
pagasta teritorijā padomju laikā? 
Pareiza atbilde – Matrosovs. 

16.Populāra keramiķa, “Cukrasātas” 
saimnieka uzvārds. Pareiza 
atbilde - Viļums. 

      
     Uz šiem jautājumiem atbildes 
mēģināja sniegt  26 personas, no 
kurām 5 personas sniedza pareizas 
atbildes uz visiem jautājumiem. 
Starp viņiem, izlozes kārtībā tika 
izvēlētas 3 personas, kuras tiek pie 
pārsteiguma balvām. Tās ir Gerda 
Vogule, Anta Greivule un Biruta 
Buharina. Apsveicam!  

Noskaidroti 
krustvārdu mīklas 
uzvarētāji! 
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Ozolaines PII „Jāņtārpiņš” 
uzsāk 37. mācību gadu! 
 
     Mēs visi zinām, ka šovasar ar 
daudziem jautriem un aizraujošiem 
pasākumiem esam nosvinējuši mūsu 
pagasta 80 gadu jubileju. Taču ne 
visi zina, ka arī mūsu bērnudārza 
„Jāņtārpiņš” bērni jau ilgu laiku 
gatavojās šim pasākumam.  
     Agrā pavasarī mūsu čaklie 
grupiņas „Taurenīši” bērni, savu 
skolotāju iedvesmoti,  savāca 
pārziemojušās ozolzīles un iestādīja 
tās podiņos uz palodzes. Ar lielu 
nepacietību gaidījām ozolzīļu 
pārvērtības, kad  parādījās pirmie 
asni. Visu pavasari un vasaru bērni 
loloja  jaunos  ozoliņus: laistīja un 
rušināja, līdz beidzot Ozolaines 
pagasta svētkos, ar lielu lepnumu 
varējām dāvināt pašu izaudzētos 
jaunos ozolus mūsu pagastam 
nozīmīgiem cilvēkiem. Ja bērniem 
tas bija vienkārši interesants izzinošs 
pasākums, tad mēs, pieaugušie, 
realizējot  šo ideju, gribējām ielikt 
tajā simbolisku un maģisku nozīmi: 
domu par to, lai mūsu jaunā 
paaudze turpina veidot, lolot un 
kopt  gan ozolus, gan arī mūsu, 
Ozolaines pagastu, mūsu Latviju. 

  *** 
     Mūsu pirmsskolas izglītības 
iestādē „Jāņtārpiņš”, tāpat kā visā 
valstī, nu jau ir iesācies jaunais 
mācību gads. Pirmsskolā  ir mazāk 
izjūtams gada sākums, jo esam 
strādājuši arī vasaras mēnešos. Jau 
otro mācību gadu Ozolaines 
pirmsskolas izglītības iestādei ir arī 
otrā programmas realizācijas vieta- 
Lūznavā. Jauno mācību gadu 
Ozolaines PII „Jāņtārpiņš” uzsāk ar 
86 audzēkņiem: no tiem 52 Bekšu 
programmas realizācijas vietā un 34 
Lūznavas programmas realizācijas 
vietā.  
     Pirmsskola šogad jau ir uzsākusi 
īstenot kompetenču pieejas metodi. 
Ir izstrādātas jaunas vadlīnijas un 
programma. Skolotāji intensīvi 

iepazīstas ar jaunajām nostādnēm.  
 

     *** 
     Šobrīd mūsu iestādē tiek veikti 
remontdarbi, lai neizmantotās 
verandas daļā Vides fonda projekta 
ietvaros tiktu ierīkota Brīvdabas 
laboratorija. Jau ir pasūtītas jaunas 
mēbeles un tiek meklēts dažāds 
aprīkojums, lai bērni varētu pētīt 
dabas objektus, izzināt apkārt 
notiekošo  un pavadīt vairāk laika 
ārā. 
 

Valentīna Mališeva 
Ozolaines pagasta  

Pirmsskolas izglītības iestādes 
„Jāņtārpiņš” vadītāja  

Mob.:28635261 
valentina.maliseva@saskarsme.lv 
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OzO jaunieši veselības 
veicināšanas olimpiādē! 
 
     No 29.08. līdz 30.08. Rēzeknes 
novada jauniešiem tikā organizēta 
veselības veicināšanas olimpiāde, 
kurā piedalījās arī OzO jaunieši, 
četru cilvēku sastāvā: Karīna 
Gaigale, Viktorija Stikute, Jūlija 
Borisova un Guntis Dunčs. Olimpiādē 
norisinājās atpūtas bāzē „Rāznas 
Līcis”, Čornajas pagastā. 

Vidzemnieki pie mums 
pieredzes apmaiņā! 

 
     Aktīvi, radoši un zinoši – tā par 
Ozolaines pagasta ,,OzO" jauniešiem 
teica Elita Jansone no Alūksnes 
novada Jaunannas jauniešu kluba 
„Tikšķis’’ un Klinta Bernarte no 
Gaujienas jauniešu biedrības „Gaujas 
Dzirksts”. Viešņas divas dienas 
pavadīja Rēzeknes novada Ozolaines 
pagastā kopā ar jauniešu centru 
„Ozo", kur skatījās un iedvesmojās, 
kā tiek organizēta jauniešu dzīve, kā 
sadarbojas pašvaldība, biedrība un 
neformālā grupa.  Viņas atzinīgi 
novērtēja mūsu jauniešu aktivitātes, 
gan iepazīstoties ar gada pasākumu 
plānu, gan redzot rosību vasaras 
laikā. Viešņām bija iespēja ielūkoties 
jauniešu neformālajās apmācībās 
„Es kā zīle ozolā”, klātesot 
nodarbībās, kuru laikā jaunieši 
radoši darbojās pie  savu dzimtas 
koku izveides mākslinieciskā vidē, 
bet pēc tam saimnieces Veras 
Ogurcovas vadībā pusdienās 
gatavoja  t.s. koldunus. Arī Elitas 
Jansones un Klintas Bernartes 
pārstāvētās jauniešu organizācijas 
rīko dažādus pasākumus: gan 

tradicionālos, gan inovatīvus un tikai 
savai vietai raksturīgus, taču viņu 
kopā sanākšanas reizes ir daudz 
retāk nekā Ozolainē. Trūkst telpu, kā 
arī nav tik plašu iespēju piesaistīt no 
pašvaldības līdzekļus projektu 
īstenošanā.  Klinta Bernarte atzina: 
„Mani iedvesmoja komandas darbs 
un neatlaidība izvirzīto mērķu 
sasniegšanai.” Tagad viņa ir 
motivēta aktivizēt savas biedrības un 
Gaujienas jauniešu darbošanos. 

Iedvesmas avots viņām bija arī 
Ozolaines pagasta centrā sakoptā 
vide – Līgo kalns un aivaniskais dīķis 
ar pludmali, kas, kā norādīja Elita 
Jansone, ir labs piemērs jauniešiem 
turpināt rūpēties par savu vidi un tās 
vērtībām.   
 

 
Veronika Lazareva  
Ozolaines pagasta  

jauniešu lietu speciāliste  

Teirumnīku purvā aizvadīta „OzO” 
jauniešu vides ekspedīcija! 
 
     Izbaudot aizejošās vasaras pēdējo dienu, 
31.08.2019. divdesmit Ozolaines pagasta bērni un 
jaunieši, RNP Vides aizsardzības fonda projekta 
“Dabas vērtību saglabāšana un aizsardzība Ozolaines 
pagastā ilgtspējīgas vides kontekstā” ietvaros Latvijas 
Universitātes (LU) Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu 
fakultātes doktoranta Kristapa Kizika vadībā devās 
vides ekspedīcijā, lai iepazītu purva biotopus 
Teirumnīku purvā. 

Ilga Smane 
Ozolaines pagasta pārvaldes lietvede 
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Zīlēs ir spēks! Ozolaines 
pagasts svin 80 gadu 
jubileju! 
 
     Ozolaines pagasta svētki ir 
lielākais gada pasākums pagastā, 
kam gatavojamies jau laikus. 2019. 
gads ir pagasta 80. jubilejas gads, 
tāpēc šī gada svētkiem gatavojāmies 
divtik īpaši! 

     Jau gada ieskaņā sākās darbs pie 
pagasta pārvaldes vadītāja Edgara 
Blinova sen lolotās idejas uzņemt 
videofilmu un uzrakstīt grāmatu par 
Ozolaini. Iedzīvotāji tika aicināti 
dalīties ar senajām fotogrāfijām, 
stāstīt par pagasta vēsturi, ikdienu, 
sadzīvi, svētkiem un darba gaitām 
laika griežos. Ozolaines pagastā 
šogad notika pirmā folkloras 
ekspedīcija, kā arī neformālās 
apmācības jauniešiem dzimtas koku 
izpētē un izveidošanā. Gada laikā 
tika apmeklēti arhīvi, apciemoti 
daudzi vecie pagasta iedzīvotāji, kuri 
varēja pastāstīt par šīs vietas vēsturi 
daudzu gadu desmitu laikā, kā arī 
apmeklētas vecas, pamestas mājas, 
kur palikušas vecas fotogrāfijas un 
citi materiāli. Vēsturisko liecību 
apkopošana un materiālu vākšana 
turpinās joprojām, lai īstenotu sapni 
par grāmatas izdošanu līdz 29. 
decembrim, kad ir dokumentāli 
apstiprinātā Ozolaines pagasta 
dzimšanas diena. 
     Ozolaines pagasta svētku 
svinības sākās jau piektdien, 9. 
augustā. Vakara pirmajā daļā 
atklājām fotogrāfa un elektroniskās 
mūzikas komponista Valērija 
Prokofjeva fotogrāfiju izstādi un 
jauno mūzikas albumu. Valērijs ir 
dzimis un audzis Ozolainē, darba 
gaitas viņu ir aizvedušas uz 
galvaspilsētu, taču Valērijs bieži 

apciemo savu dzimto pusi. Šovasar 
atvaļinājuma laikā Valērijs devās 
fotomedībās, lai iemūžinātu pagasta 
dabu, putnus un dzīvniekus. 
Fotomedību laikā tika nofotografēts 
ne viens vien aizsargājams putns, kā 

arī tika ierakstītas dabā dzirdamās 
skaņas. Rezultātā tapa fotoizstāde ar 
zīmīgu nosaukumu “Pa manām 
bērnības takām”, bet mūzikas 
albumā daudzus skaņdarbus 
papildināja Ozolaines pagasta dabas 
skaņas. 
     Vakara tumsai iestājoties, Bekšu 
ciema kastaņu skvērā notika filmas 
“Mēs kā zīles ozolā” pirmizrāde, kuru 
apmeklēja kupls skatītāju pulks. 
Idejas autors Edgars Blinovs teica 
paldies tiem, kuri bija devuši artavu 
šīs filmas tapšanā – operatoram un 
filmas montāžas īstenotājam Mārim 
Justam, daudziem jo daudziem 
Ozolaines pagasta iedzīvotājiem, 
tostarp Marijai Jurkovai, Annai 
Tarakanovai, Zinaīdai Skredelei, 
Jevdokimam Rubļovam, Grigorijam 
Vinogradovam un Klementīnei 
Buharinai. Filma ietver īsu stāstījumu 
par dažādiem pagasta pastāvēšanas 
posmiem, kā arī fotogrāfijas, video 
un intervijas. Vakars pagāja sirsnīgā 
un patriotiskā gaisotnē, sajūtot sevī 
piederību savam pagastam. 

     Lirisko piektdienas vakara 
programmu nomainīja sestdienas 
aktivitātes dažādās jomās. No paša 
rīta notika makšķerēšanas 
sacensības, pusdienlaikā Bekšu 
daudzdzīvokļu māju teritorijā sākās 
kartingu braukšanas sacensības. 
Ceturto gadu notika tradicionālais 
augstpapēžu kurpju skrējiens, kuru 
ar saviem priekšnesumiem iesildīja 
Rēzeknes deju studija “Soul Call” 
horeogrāfes Karīnas Kraines vadībā. 
Pēc skrējiena komandas varēja 
doties sporta spēļu disciplīnās, bet 
tos, kuri bija nākuši atpūsties, 

aicināja Rēzeknes novada amatnieku 
un mājražotāju tirdziņš “Lobs 
Lobam”. Maziem un lieliem svētku 
apmeklētājiem bija iespēja darboties 
dažādās radošajās darbnīcās. 

Kastaņu skvērā notika bērnu tik 
iecienīto slaimu meistarklase, mazie 
mākslinieki varēja ļauties Ebru krāsu 
zīmēšanas darbnīcai, bet visam pa 
vidu priecāties lielo ziepju burbuļu 
mākonī. 
     Plašu darbnīcu programmu bija 
sagatavojušas Ozolaines Tautas 
nama senioru pulciņa “Uguntiņa” 
dalībnieces. Ikviens varēja iemēģināt 
savu roku īsta lauku sviesta kulšanā 
pēc senajām metodēm. Tāpat 
senioru pulciņa darbnīcās bija 
iespējams vērot, kā top eļļā vārītie 
cepumi – rozītes, kas kādreiz bija 
neatņemama Latgales godu galdu 
sastāvdaļa. Dažādi gardumi tapa uz 
vecās petrolejas krāsniņas, jeb 
prīmusa. Čaklās seniores aicināja 
darboties arī tamborēšanas stūrītī. 
Šobrīd, kad pasaule arvien vairāk 
aizdomājas par to, kā izmantot lietas 
vairākkārt, kā mazāk radīt 
atkritumus, viens no šādiem veidiem 
ir lupatu paklājiņi, kas top no 
nevajadzīgajiem apģērba gabaliem 
un ir lielisks interjera aksesuārs 
lauku mājā vai pirtiņā. Senioru klubs 
“Uguntiņa” šo darbu turpinās, lai 
rudenī dāvinātu dažādu formu 
paklājiņu komplektu Ozolaines 
pirmsskolas izglītības iestādei 
“Jāņtārpiņš”. 
     Māksliniece Jana Indričāne vadīja 
grafikas darbnīcu, kurā pagasta 
simbolus, izpildītus mākslinieciskā 
manierē, pārnesa uz apģērbiem, 
aksesuāriem vai papīra. Tautas 
nama rokdarbu pulciņa vadītājas 
Nellijas Kotebo vadībā notika 
fotorāmīšu veidošana. 

Teksta turpinājums 11.lpp. 
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Teksta sākums 10.lpp. 

     Pagātnes izjūtas radīja siena 
pļaušanas ar izkapti sacensības. 
Pļavā tika mesta metāla monēta, jo 
tikai tas pļāvējs, kurš pareizi pļauj, 
uz savas izkapts no zāles spēs izcelt 
monētu. Izrādās, ka pļaut gribētāju 
bija daudz, pie tam, uzvarētāju 
laurus trejās godalgotajās vietās 
plūca tieši dāmas. 

     Pagasta iedzīvotāji svētkos 
saņēma īpašu dāvanu – divus 
atjaunotus ceļa posmus – ceļu Bekši 
– Laizāni, kas ved uz Liepu 
pamatskolu, kā arī ceļu no šosejas 
uz PII “Jāņtārpiņš”. Ceļš uz Liepu 
pamatskolas pusi tika atklāts ar 
velobraucienu, bet ceļu uz 

“Jāņtārpiņu” aicinājām atklāt ar 
svinīgu gājienu ar 12 pieturas 
punktiem, kuros tika iestādīts pa 
ozoliņam. Ozolu alejas izveidē savu 
roku pielikt aicinājām bijušo 
Ozolaines pagasta padomes vadītāju 
Annu Tarakanovu, esošo Ozolaines 
pagasta pārvaldes vadītāju Edgaru 
Blinovu, bijušos Liepu pamatskolas 
direktorus Zigfrīdu Lukaševiču un 
Tatjanu Arseičenkovu un esošo 
direktori Gaļinu Bogdanovu, bijušo 
Ozolaines pamatskolas direktori 
Klementīni Buharinu ar saimi, kam 
pieder tituls “Ozolaines pagasta 
sakoptākā sēta 2018”, Ozolaines 
pagasta vienu no aktīvākajām- 

Terentjevu ģimeni, kā stipras 
dzimtas simbolu – “Ozolaines 
pagasta lepnuma” balvas saņēmējus 
Albīnu un Anatoliju Šļahtovičus ar 
saimi, daiļamata meistarus un 
latviskā mantojuma nesējus 
keramiķus Violu Annu Bīriņu un 
Staņislavu Viļumu, “OzO” jauniešu 
kluba pārstāvjus, PII vecāku padomi, 
kā arī, protams, bijušo PII 
“Jāņtārpiņš” vadītāju Regīnu Pranču 
un esošo saimnieci – Valentīnu 
Mališevu. Visi kopā nodziedājām 
dziesmu “Bēdu manu, lielu bēdu”, 
simboliski vēlot, lai šajā ceļā 
nevienam nenākas piedzīvot bēdas 
vai nelāgus brīžus. Ceļu iedejot 
sanākušos aicināja folkloras kopa 
“Zeiļa”. 

     Ciemiņi no Griškāniem – čigānu 
dziesmu ansamblis “Čarger” 
klausītājus priecēja ar dziesmām, 
ticējumiem un zīlēšanas maģiju. 
Paralēli tapa arī “Čigānu zupa”, 
veidota no dažādām mistiskām, 
iespējamām un neiespējamām 
sastāvdaļām, taču svētku 
apmeklētājus tas nebiedēja nemaz 
un visi atzina zupu par ļoti garšīgu. 
Ikviens varēja pielikt roku Ozolaines 
pagasta baltā autobusiņa 
pārkrāsošanā, ļaujot izjust, ka dzīve 
ir krāsaina. 

     Vakara koncertā uz skatuves 
kāpa gan Ozolaines tautas nama 
kolektīvi, gan arī ciemiņi. Klausītājus 
priecēja Rēzeknes austrumu deju 
studija “Šeherezade”, Silmalas 
skolotāju vokālais ansamblis 
“Noskaņa”, Ozolaines Tautas nama 
vokālais ansamblis “Nadežda” un 
folkloras kopa “Zeiļa”, kas īpaši, par 
godu svētkiem, bija “uzbūrušas” īstu 
zīļu kafiju speciālā iepakojumā. Kā 
izrādījās, “Zeiļas” sievas ilgu laiku 
bija eksperimentējušas, ar mērķi 
radīt kaut ko no ozolzīlēm. Daudzi 

eksperimenti bija neveiksmīgi, taču 
kafija no zīlēm izdevās godam. 
     Svētku dalībniekus uzrunāja 
Ozolaines pagasta iedzīvotāja Marija 
Jurkova, kas, savulaik, 1966. gadā 
aktīvi vāca iedzīvotāju parakstus, lai 
Bekšu ciemā notiktu elektrifikācija. 
Marijas kundze šobrīd saglabā 
dažādas vēsturiskās liecības un ir 
devusi lielu ieguldījumu gan filmas 
tapšanā, gan plānotās grāmatas 
izveidē. Viņa ir kvēla Ozolaines 
pagasta patriote, kas savu mīlestību 
ir paudusi arī dzejā. 
     Svētku koncertā tika nolasīta 
Rēzeknes novada domes 
priekšsēdētāja Monvīda Švarca 
uzruna un jaunievēlētā Latvijas 
Valsts prezidenta Egila Levita 
apsveikums Ozolaines pagasta 
iedzīvotājiem svētkos. Koncerts 
noslēdzās ar kopīgu pagasta himnas 
dziedāšanu. 

     Vakarā uz skatuves sagaidījām 
kolorīto kolektīvu “Latgales dāmu 
pops”, bet par dienas kulmināciju 
kļuva lidojums ar gaisa balonu. 
Gribētāji pacietīgi gaidīja savu rindu, 
lai varētu pacelties kādu brīdi gaisā 
un pavērot Ozolaines pagastu no 
augšas, vienlaikus piedzīvojot vēl 
nebijušas sajūtas. Līdz ar “Latgales 
dāmu popa” uzstāšanās pēdējām 
taktīm, pasākuma noslēgumu 
iezīmēja svētku salūts. 
     Ozolaines Tautas namā vēl 
vairākus mēnešus būs iespēja 
apskatīt gan Valērija Prokofjeva 
fotogrāfiju izstādi, gan neformālo 
apmācību “Es kā zīle ozolā” laikā 
tapušo dzimtas koku izstādi, gan arī 
Ozolaines Liepu pamatskolas skolēnu 
darbu ekspozīciju “Mana Ozolaine”. 
     Svētku pasākuma laikā kopīgi 
skandējām saukli – “Zīlēs ir spēks!”. 
Ikviens pagasta iedzīvotājs ir kā zīle 
no lielā ozola, ko saucam par 
Ozolaines pagastu. Tad, kad šīs zīles 
ir kopā, vienā zarā, var rasties lielas 
lietas. Mēs katrs esam kā zīle, no 
kuras var izaugt liels un varens ozols 
ar spēcīgām saknēm un kuplu 
galotni, ko apbrīnot citiem! Novēlam 
savam pagastam šodien un 
turpmākos gadu desmitus – lai 
stipras zīles un kupli ozoli! 
 

 
Santa Ostaša, 

Ozolaines pagasta Tautas nama 
vadītāja 
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RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “MALTAS PAGASTU APVIENĪBA” STRUKTŪRVIENĪBAS  
„OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDE” BEZMAKSAS INFORMATĪVĀIS IZDEVUMS 

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 

Lauksaimnieki steidzas 
novākt ražu! 
 
     Lauksaimnieki gan Ozolaines 
pagasta teriorijā, gan citviet Latvijā 
steidzās novākt savus ražas 
laukumus. Kādam tie ir ziemas 
kvieši, zirņi un mieži, kādam vēl kaut 
kas cits.  Kamēr laika apstākļi ļauj un 
nav nokrišņu, jāstedzas.  
     Atgādinam tiem pagasta 
iedzīvotājiem, kuriem ir 
neapstrādātas/ nenopļautas  
lauksaimniecības zemes, ka tos 
labprāt no Jums iznomātu 
lauksaimnieki.  
     Ja vēlaties iznomāt savu 
nekustamo īpašumu, lūdzam 
griezties Ozolaines pagasta pārvaldē 
pēc lauksaimnieku kontaktiem, ar 
kuriem būtu iespēja sazināties un 
vienoties par detaļām! Tālrunis 
uzziņām: 64640171. 

Ozolaines tautas namā būs 
sociālā atbalsta un 
pašapkalpošanās prasmju telpa 
 
     Jau nākamā gada sākumā 
Ozolaines Tautas nama telpās 
Bekšos durvis vērs sociālā atbalsta 
un pašapkalpošanās prasmju telpa. 
Tajā atradīsies virtuve, kas būs 
aprīkota ar nepieciešamajām 
mēbelēm un elektroprecēm 
(elektriskā plīts virsma, elektriskā 
cepeškrāsns, ledusskapis, trauku 
mazgāšanas mašīna, virtuves 
kombains, elektriskā tējkanna), 
pieejami virtuves trauki un 
piederumi: katli un pannas, šķīvji, 
naži, dakšas, karotes un tējkarotes. 
Vieta tiks atvēlēta arī veļas 
mazgāšanai un šūšanai: veļas 
mazgājamā mašīna, veļas žāvētājs, 
šujmašīna, overloks, gludeklis un 
gludināmais dēlis.  
     Minētās iekārtas un piederumi 
tiks iegādāti Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai finansētās Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014. – 
2020.gadam apakšpasākuma 
„Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” apstiprinātā projekta 
Nr.19-01-AL15-A019.2203-
000004 ,,Sociālā atbalsta un 
pašapkalpošanās prasmju telpa 
Ozolaines Tautas namā” ietvaros. 
Projekta kopējā summa ir 9429,21 
EUR, no kuriem ir 8486,29 EUR jeb 
90% finansēs iepriekš nosauktā 
programma, atlikušos 10% jeb 
942,92 EUR līdzfinansēs pašvaldība.  
      Mērķis ir izveidot Ozolaines 
Tautas namā pašapkalpošanās 
prasmju telpu sociālo atbalsta 
pakalpojumu nodrošināšanai, 
palīdzot mazaizsargātām iedzīvotāju 
grupām. Tādējādi projekta 
mērķgrupa ir bērni, jaunieši, seniori, 
sociālā riska grupas 
(maznodrošinātās un trūcīgas 
personas, personas krīzes situācijās), 
citas iedzīvotāju kategorijas.  

 Projekts ne vien ir būtisks Ozolaines 
pagasta iedzīvotājiem, jo tas gan 
veicinās pašapkalpošanās prasmes, 
gan nodrošinās iedzīvotājiem, 
kuriem tas nepieciešams, izmantot 
tādus sadzīves pakalpojumus kā 
veļas mazgāšanu, žāvēšanu, 
gludināšanu un apģērbu labošanu, 
bet visai Maltas pagastu apvienībai. 
Izveidotā sociālā atbalsta un 
pašapkalpošanās prasmju telpa būs 
pieejama apvienības visu pagastu 
iedzīvotājiem, jo tajā tiks rīkotas 
meistarklases un interešu pasākumi 
Latgales kulinārā mantojuma 
saglabāšanā, uz tām aicinot 
saimnieces no apvienības pagastiem, 
kas dalīsies ar savām receptēm. 
     Jāpiebilst, ka projekta īstenošana 
būs uzsākta 2019.gada 1.oktobrī, 
pielāgojot telpu un iepērkot 
vajadzīgo aprīkojumu. 

Inga Čekša-Ratniece 
Projektu vadītāja 

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

