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No 06.02.2020. līdz 
14.02.2020. ieskaitot 
Ozolaines bibliotēkas 
vadītāja Anita Eisaka 
atradīsies atvaļinājumā. 
Atvaļinājuma laikā 
bibliotēkas vadītāju 
aizvietos Oksana 
Marjanova. 

No 10.02.2020. līdz 
16.02.2020 ieskaitot, 
Ozolaines Tautas nama 
vadītāja Santa Ostaša 
atradīsies atvaļinājumā.  

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “MALTAS PAGASTU APVIENĪBA”  

STRUKTŪRVIENĪBAS „OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDE” BEZMAKSAS INFORMATĪVĀIS IZDEVUMS 

www.rezeknesnovads.lv www.ozolaine.lv 
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DZĪVOSIM TĀDĀ VIDĒ, KĀDU PAŠI 
RĀDĪSIM... 

25.02.2020. plkst.9.00 
Ozolaines Tautas namā 
Bekšu ciemā un 
plkst.10.00 Ozolaines 
pagasta pārvaldē 
Balbišos 205.telpā notiks 
bezdarbnieku 
reģistrēšana. 

No 11.02.2020 līdz 
14.02.2020 Maltas 
vidusskolas 
struktūrvienībā „Liepu 
pamatskola” norisināsies 
projektu nedēļa.  
Projektu nedēļas tēma - 
„SAKNES”! 

19.02.2020. plkst.14.00 
pieredzes apmaiņas 
brauciena ietvaros OzO 
jauniešu centru 
apmeklēs Daugavpils 
pilsētas domes Sporta 
un jaunatnes 
departamenta Jaunatnes 
nodaļas pārstāvji. 

     2020.gada 7.februārī plkst.15.00 
svinēsim Ozolaines Tautas nama 
Senioru kluba "Uguntiņa" 5 gadu 
jubileju! 
     Uz pasākumu "Tikšanās sveču 
gaismā" ciemos gaidīsim gan citu 
pagastu senioru klubus, gan arī sava 
pagasta iedzīvotājus! 
     PROGRAMMĀ: Senioru kluba 
"Uguntiņa" priekšnesumi, ciemiņu 
uzstāšanās, sveču liešanas darbnīca, 
svečturu meistarklase, seno 
priekšmetu izstāde un, protams, 
patīkama laika pavadīšana domubiedru 
lokā, kā arī ļaušanās dejotpriekam 
kopā ar Oskaru un Marku no grupas 
"Kingi". 
     Pasākums pie galdiņiem, līdzi- 
groziņš. Savu dalību pasākumā lūdzam 
pieteikt, zvanot pa T.: 25127340. 

Š.g. sākumā Ozolaines pagastā, ceļa 
malā pie bijušās Ritiņu izgāztuves, 
pagasta pārvaldes darbinieki 
konstatējuši atstātu vieglo 
automašīnu Ford Fiesta melnā krasā 
bez valsts reģistrācijas numura 
zīmēm. Pēc esošās automašīnas 
vējstiklā tehniskās apskates uzlīmes 
noskaidrots, ka atstātā automašīna 
noņemta no uzskaites un neatrodas 
meklēšanā.  

 Pēc apsekošanas tika sagatavots 
iesniegums Valsts policjjai, ar lūgumu 
noskaidrot lietas apstākļus un vainīgo 
personu saukt pie atbildības. 
 Kārtējo reizi brīnamies par cilvēku 

naidīgo attieksmi pret apkārtējo vidi 
un iedzīvotājiem. Kā var rīkoties  tik 
bezatbildīgi bez sirdsapzīņas 
pārmetumiem piesārņo dabu!?  
               
              Teksta tuprinājums 3.lpp. 

Vai mūsu sabiedrība tiešām tik ļoti ienīst dabu, cilvēkus…? 
Kas mudina šādi rīkoties? Jautājumu vairāk nekā atbilžu!!! 
SARGIET DABU!  

12.02.2020. visā Latvijā 
notiek izglītojošs 
profesionālās 
orientēšanās pasākums 
„Ēnu diena”.  Rēzeknes 
sākumskolas 5.klases 
skolniece pieteicās ēnot 
Ozolaines pagasta 
pārvaldes vadītāja 
Edgara Blinova darba 
procesu. 
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RĒZEKNES NOVADA 
PAŠVALDĪBAS IESTĀDES  
“MALTAS PAGASTU 
APVIENĪBA”  
BUDŽETS 2020.GADAM! 
 
Iedzīvotāju skaits APVIENĪBĀ: 
01.01.2019.- 9376 cilvēki 
01.01.2020. - 9129 cilvēki 
     Iedzīvotāju skaits ir samazinājies 
par 247 cilvēkiem un  tam ir 
tendence samazināties, jo dzimstības 
rādītāji neaug, pagasta iedzīvotāji 
noveco un, sakarā ar augsto 
bezdarba līmeni (6-14%), notiek 
iedzīvotāju migrācija uz pilsētām vai 
uz ārzemēm, meklējot darbu. 
     Iedzīvotāju sadalījums pa 
pagastiem uz 01.01.2020. 
APVIENĪBĀ KOPĀ - 9129 cilvēki 
(100%): 

 Feimaņu pagastā (9%) - 788 

 Lūznavas pagastā (10%) - 882 

 Maltas pagastā (30%) - 2735 

 Ozolaines pagastā (20%) - 1859 

 Pušas pagastā (4%) - 395 

 Silmalas pagastā (27%) - 2470 

Bezdarba līmenis iestādes pagastos: 
Iestādes darbinieku skaits  

 2019. gadā- 341 (306,41 likmes) 

 2020. gadā-329 (289.4 likmes) 
(samazinātas 17.01 likmes, jeb 12 
cilvēki.) 

Darbinieku skaits pa pagastiem 
APVIENĪBĀ KOPĀ: 329 darbinieki 
(289,4 likmes): 

 Feimaņu pagastā -33 (27.1 likme) 
-  mīnus 0 likmes. 

 Lūznavas pagastā -24 
(20.25likmes) -  mīnus 1 likme. 

 Maltas pagastā - 116 (111.55 
likmes) - mīnus 6,05 likmes. 

 Maltas apvienībā -16 (13.75 
likmes) - mīnus 0 likme. 

 Ozolaines pagastā - 43 (37.19 
likmes) - mīnus 2,75 likmes. 

 Pušas pagastā - 11 (7.55likmes)-
mīnus 1,35 likmes. 

 Silmalas pagastā - 86 (72,01 
likmes) - mīnus 5,86 likmes. 

 

Iestādes 2020. gada budžeta 
ieņēmumi EUR 2020. gada  

pa pagastiem  

MALTAS APVIENĪBĀ KOPĀ - 
5081211 EUR: 
 Feimaņu pagastā - 405072 - 8(%) 

 Lūznavas pagastā - 436449- 9(%) 

 Maltas pagastā - 1996311- 39(%) 

 Ozolaines pagastā -626877-12 (%) 

 Pušas pagastā - 184895 - 4 (%) 

 Silmalas pagastā -1431607-28 (%) 
 

2020. gada budžeta izdevumi  
pa pagastiem  

MALTAS APVIENĪBĀ KOPĀ - 
5383642 EUR: 
 Feimaņu pagastā - 407815 (8%) 

 Lūznavas pagastā -450467 (8%) 

 Maltas pagastā - 2048156  (38%) 

 Ozolaines pagastā - 726093 (13%) 

 Pušas pagastā - 257116  (5%) 

 Silmalas pagastā - 1493995 (28%) 
 
Aizņēmumu atmaksa-136967 
EUR (14 aizņēmumi kopā): 

 Feimaņu pagastā 7580 Eur -  2  
aizņēmumi 

 Lūznavas pagastā 14566 Eur - 5   
aizņēmumi 

 Maltas pagastā 78795 Eur - 5 
aizņēmumi 

 Silmalas pagastā 36026 Eur - 5 
aizņēmumi 

 Ozolaines un Pušas pagastiem 
aizņēmumu nav. 

 

Debitoru parādu summas (EUR)  
Debitoros ir:  

 Nekustamā īpašuma parāds. 

 Zemes nomas maksas parāds, kas 
veidojies no iepriekšējo gadu 
parādiem.  

 Parādi par ēdināšanu skolās  un  
bērnu dārzā. 

 Parādi par komunālajiem 
pakalpojumiem. 

 Šaubīgie debitoru parādi  par 
iepriekšējiem periodiem termiņā 
no 6-10 gadiem, tajā skaitā 
uzņēmumi, kas ir reorganizēti, 
kam ierosināti maksātnespējas 
procesi, par kuriem nav 
informācijas pieejamajās 
publiskajās datu bāzēs.  

 Nākamo periodu izdevumi. 
   Debitoru parādi katrā pozīcijā  
palikuši 2019. gada līmenī, izņemot      
    Nekustamā īpašuma izpirkuma 
maksājumus. 
 
Pašvaldības dzīvokļu skaits- 267, 
t.sk. izīrēti-239 dzīvokļi  (28 brīvi). 
 
Pašvaldības dzīvojamais fonds 

pa pagastiem: 
 Izīrēti: 

 Feimaņu- 1  (1 brīvs) (ierīkotas 
FVP telpas). 

 Lūznavas-102 (8 brīvi) (2 Lūznavā 
-vajadzīgs remonts, 6 dzīvokļi 
Veczosnā- bez apkures). 

 Maltas -84 (9 brīvi-avārijas 
stāvoklī). 

 Ozolaines - 1 (brīvu nav). 

 Pušas - 15 (8 brīvi) (divos var 
dzīvot, sešām vajadzīgs remonts). 

 Silmalas - 36 (2 brīvi) (Kruķos -
vajadzīgs remonts). 

 
Iepirkumi, saskaņā ar Publisko 
iepirkumu likumu: 
2019. gadā veikto iepirkumu skaits 
s,askaņā ar plānu- izsludināts 31 
iepirkums, t.sk.: 

 9. panta kārtībā - 18 (rezultatīvie), 

 atklāts konkurss- 5 (2 virs ES 
sliekšņiem), 

 8 izsludināti un bez rezultāta. 
2020. gadā plānoto iepirkumu skaits:  

 9. panta kārtībā – 25 iepirkumi, 

 atklāts konkurss- 6 iepirkumi. 
 
Iestādes ceļu un ielu skaits: 
273, ar kopējo garumu 375 km, 
t.sk. pa pagastiem (km):  

 Feimaņu pagastā -  43 km (11%). 

 Lūznavas pagastā - 54 km (14%). 

 Maltas pagastā - 46 km (12%). 

 Ozolaines pagastā - 73 km (19%). 

 Pušas pagastā - 39 km (10%). 

 Silmalas pagastā - 120 km (32%). 
 
 
   
 

Pagasts, % 2019 2020 

Feimaņu 11,3% 111 89 

Lūznavas 8,4% 86 73 

Maltas 7,5% 250 206 

Ozolaines 5,9% 132 109 

Pušas 10,9% 59 43 

Silmalas 14,0% 405 345 

Apvienībā kopā 
9,5% 

1043 865 

Transferti no 
novada 

4623302 91% 

Maksas 
pakalpojumi 

314826 6% 

Valsts 
transferti 

59006 1% 

Ieņēmumi no 
īpašuma 
atsavināšanas 

77464 2% 

Citi nenodokļu 
ieņēmumi 

6613 - 

Kopā: 5081211 100% 

Pagasts 2019 2020 

Feimaņu 5992 4643 

Lūznavas 31411 33943 

Maltas 20491 21612 

Ozolaines 8430 7592 

Pušas 11354 17031 

Silmalas 73497 71940 

Kopā: 151175 156761 
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Ozolaines pagasta 
pārvaldes ēkā pieejama 
HUMĀNĀ PALĪDZĪBA! 
 
     Cienījamie pagasta iedzīvotāji! 2 
gadus atpakaļ pirms Ziemassvētkiem 
mēs iedibinājām sava veida tradīciju- 
aicinājām visus pārskatīt savus 
mantu un saimniecības skapjus un 
atbrīvoties no visa, kas pašiem nav 
vajadzīgs, tādā veidā ziedojot šīs 
mantas (drēbes, traukus u.c.) tiem, 
kuriem tās ir nepieciešamas un 
svarīgas. Ziemassvētku labdarības 
akcija pagāja, taču pagasta 
iedzīvotājiem šī ideja ļoti iepatikās, 
tāpēc ik pa laikam jaunas drēbes, 
rotaļlietas, sadzīves priekšmeti 
turpina ienākt un izveido rezerves, 
kuras tūlīt arī atrod savus 
saimniekus.  
     Uz doto brīdi nu jau ir 
izveidojusies jauns ziedoto mantu 
krājums, tāpēc atkal aicinām tos 
pagasta iedzīvotājus, kuriem ļoti 
noderētu kāds apģērba gabals sev 
vai bērniem, kāds sadzīves 
priekšmets, nākt un iepazīties ar 
ziedoto mantu saturu. Varbūt tieši 
Jums ļoti noderēs tas, kas tur ir 
atrodams. Pastāstiet par to arī 
saviem kaimiņiem, līdzcilvēkiem, 
kuriem tas būtu būtiski un aktuāli!   
     Šoreiz, pirmo reizi, ziedotās 
mantas ir izvietotas Ozolaines 
pagasta pārvaldes ēkā (adrese 
"Lazdas,  Balbiši, Ozolaines pagasts, 
Rēzeknes novads), semināru zālē.  
Ierodoties Pagasta pārvaldes ēkā, 
lūdzam griezties pie sociālajiem 
darbiniekiem vai pagasta lietvedes, 
kuri laipni pavadīs Jūs līdz telpai ar 
mantām.  

DZĪVOSIM TĀDĀ VIDĒ,  
KĀDU PAŠI RĀDĪSIM… 
Teksta sākums titullapā 
 
     Kā katru gadu, pavasara sākumā, 
Ozolaines pagasta pārvalde savā teri-
torijā veic apsekošanas reidus, ar 
mēŗki pievērst lielāku uzmanību teri-
torijas sakopšanai.  
    2020.gada sākumā, sniega trūku-
ma dēļ, visus cilvēku likumpārkāpu-
mus iespēja vērot ir krietni agrāk. 
Izmesto atkritumu daudzums pagas-
ta ceļa malās, pļavās, mežos... ir 
krietni pieaudzis. Nemazinās arī Ozo-
laines pagasta pārvaldes darbības 
attiecībā uz iesniegumu rakstīšanu 
Valsts policijai un vainīgo personu 
saukšanu pie atbildības.  
     Ikviens, kurš šādi rīkojas, 
pieļaujam, ka skaidri apzinās, ka veic 
pretlikumiskas un pretcilvēciskas dar-
bības un kādreiz pienāks brīdis, kad 
pati daba “piespēlēs” viņam 
nepatīkamas problēmas!  
    Aicinām  domāt zaļi par savu un 
savu bērnu, mazbērnu nākotni!  

Uzdarbojas krāpnieki! 
 
     Lūznavas pagasta pārvaldes 
vadītājs Gatis Pučka informē, ka pa 
Lūznavas pagastu ar automašīnu 
pārvietojas divi vīrieši, kas uzdodas 
par sociālajiem darbiniekiem. Vīrieši 
uzdod jautājumus par iedzīvotāju 
pensijas lielumu.  
     Ozolaines pagasta pārvalde 
vēlas informēt sava pagasta 
iedzīvotājus un brīdināt, ka mūsu 
sociālie darbinieki ir Jekaterina 
Bondarenko un Anita Adejanova. 
Aicinām šo ziņu izplatīt 

iedzīvotājiem un būt uzmanīgiem. 
Svešas personas mājās iekšā 
nelaist. 
     Šī ziņa tika iesniegta Valsts 
policijā. Pēc sarunas ar iecirkņa 
inspektoru tika konstatēts, ka šāda 
satura ziņas policijā vēl nav bijis. 
Par šo faktu ir informēta arī 
Rēzeknes novada pašvaldības 
Sociālā dienesta vadītāja.       
     Uzmanieties! 
 

Sociālo darbinieku 
pieņemšanas laiki  

Ozolaines un Lūznavas  
pagastos: 

Pirmdiena: Lūznavā no pl.8-16.30. 
Otrdiena: Ozolainē no pl.8-16.30. 
Trešdiena: Ozolainē no pl.8-16.30. 
Ceturtdiena:Lūznavā no pl.8-16.30. 
Piektdiena: Pieņemšana nenotiek! 
 
     Pieteikties vizītei pie sociālā 
darbinieka var pa tālr.: 64640690, 
vai mob.: 25561503. 

Par dažām Rēzeknes 
novada Ozolaines pagasta vietu 
vēsturiskajām liecībām iespēja 

vairāk uzzināt žurnālā A12 Nr.6(45)
2019 /decembris-janvāris/, kas 
pieejams arī Ozolaines bibliotēkā. 

Sandra  Ūdre 
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„DAUGAVAS VĒSTNESIS”, Nr.159, sestdiena, 13.jūlijs 1940.g. 

TOREIZ 

TAGAD 
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Ozolaines bibliotēka 
2020.gadā! 
 
     Ozolaines pagasta bibliotēka 
atrodas Bekšu ciema centrā 
Ozolaines pagasta Tautas nama ēkā.  
Ozolaines pagasta bibliotēka sniedz 
ikvienam bibliotēkas lietotājam 
kvalitatīvus bibliotekāros un 
informacionālos pakalpojumus, kā 
arī saturīgu brīvā laika pavadīšanu. 
Bibliotēkas darba virziens ir lasīšanas 
veicināšanas un dažādu tematisko 
pasākumu organizēšana. Ozolaines 
bibliotēka piedāvā aktuālas izstādes, 
tematiskās pēcpusdienas, pārrunas, 
radošās darbnīcas, informācijas 
stundas u.c. Bibliotēka  ikvienam 
pagasta iedzīvotājam un visiem 
interesentiem nodrošina pieeju 
grāmatu fondam, preses 
izdevniecībām, novadpētniecības 
materiāliem, bezmaksas interneta 
tīkla lietošanai, printēšanas, 
kopēšanas un skenēšanas 
pakalpojumiem. Bibliotēkā pieejami 
9 datori ar interneta pieslēgumu.  
     2019. gadā Ozolaines pagasta 
bibliotēkas fonds tika papildināts ar 
jaunu novirzienu - „Galda spēļu 
bibliotēka”, kas sastāv no 31 galda 
spēles. Gandrīz visas bibliotēkā 
piedāvātās spēles ir radītas Latvijā 
vai izdodas kā pasaulslavenu spēļu 
versija par Latvijas tematiku. Galda 
spēles tiek izsniegtas uz mājām 
pieaugušai personai uz 3 dienām. 
 
2020. gadā bibliotēkā pieejamie 

preses izdevumi: 
1.Ieva 
2.Ievas Māja 
3.Ievas Veselība 
4.Ievas Virtuve 
5.Ievas Dārzs 
6.Patiesā Dzīve 

7.Privātā dzīve 
8.Praktiskais Latvietis 
9.Ievas Padomu avīze 
10.Панорама Резекне 
11.Резекненские Вести 
12.Семь суперсекретов 
13.МК – Латвия 
14.Вестник ЗОЖ 
15.1000 советов 
16.1000 секретов 
17.Дарья 
18.Все для женщин 
19.Открыто 
20.Тайны звезд 
21.Звезды и советы 
22.Семеро с ложкой 
23.Толока. Народный доктор 
24.Толока. Сваты 

25.Толока. Сваты Заготовки 
26.Толока.Сваты На даче 
27.Толока. Сваты На пенсии 
28.Толока. Сваты На кухне 
29.Толока. Счастливая и Красивая 
30.Толока. Домашний 
31.Толока. Делаем сами 
32.Толока. Саша и Мaша 
33.Толока. Золотые рецепты 
наших читателей 
34.Толока. Цветок 

 
Anita Eisaka 

Ozolaines bibliotēkas vadītāja  
Darba laiks:  

Katru darba dienu no 8:30-16:30. 
Pusdienu pārtraukums  

no 12:00-12:30 
Mob.: 26009181 

E-pats: anita.eisaka@ozolaine.lv 
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RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “MALTAS PAGASTU APVIENĪBA” STRUKTŪRVIENĪBAS  
„OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDE” BEZMAKSAS INFORMATĪVĀIS IZDEVUMS 

Andronova, Balbiši, Bekši, Benislavova, Berjozovka, Bumbiški, Cegeļņa, Deimaņi, Dzeņi, Gaiduļi, Groverišķi, Jeroščenki, Kampišķi, Kaulinka, 
Kivki, Križevņiki, Laizāni, Losi, Maremonts, Pauliņi, Pleikšņi, Ritiņi, Rubuļi, Runči, Skujas, Škvarki, Tēviņi, Uļjanova, Usvīši 

Liepu pamatskolā salido 
“zvirbuļi” 

     24. janvārī Liepu pamatskolā 
notika tradicionālais skatuves runas 

konkurss “Zvirbulis 2020”. Tas ir 
iecienīts konkurss skolēnu vidū. Arī 
skolotāji atzina, ka viņiem ļoti patīk, 
kā skolēni ar lielu  interesi un azartu 
gatavojas šim notikumam. Kad klāt ir 
konkursa diena, visi ir mazliet 
uztraukušies. Tie sākumskolas bērni, 
kuri šādā konkursā piedalās pirmo 
reizi, ir īpaši satraukti. Un tas ir 
saprotams, jo tikai tie dalībnieki, kuri 
saņems 1. pakāpes diplomu, 5. 
februārī  dosies uz lielo skatuves 
runas  konkursu novadā, lai mērotos 
daiļlasīšanā ar labākajiem novada 
skatuves runas meistariem.  
     Šogad skolas skatuves runas 
laureātu godu izpelnījās 2. klases 
skolniece Amanda Garā, 5. klases 
skolniece Loreta Runča, 6. klases 
skolēni-  Anastasija Železņakova, 
Maksimilians Savickis,   Kristaps 
Kaupers un Darja Kuzņecova. 
     Gribas novēlēt, lai šie bērni nes  
mūsu skolas  vārdu novada konkursā 
un atgriežas ar panākumiem. 

 
Ināra Blinova  

Liepu pamatskolas skolotāja 

Ozolaines PII „Jāņtārpiņš” 
rūpes par putniem ziemā! 
          

   Pēc  jautrajiem  svētku  gaidīšanas 
un satikšanas pasākumiem  ir 
iestājies rimtais februāris. Mūsu 
Ozolaines PII „Jāntārpiņš” pedagogi 
un bērni vēl joprojām ar nepacietību 
gaida sniegu: daži, lai beidzot 
varētu  izmantot ragavas un 
rotaļāties sniegā, paši mazie, lai 
vienkārši saprastu, kas ir sniegs. Bet 
kamēr tas kavējas, bērni iepazīst 
veidus, kā var  rūpēties par 
putniem  ziemā. Bērni kopā ar 
vecākiem gatavo visdažādākās putnu 
barotavas. No iegūtajiem foto 
materiāliem esam izveidojuši arī foto 
izstādi.  

     Liels paldies visiem vecākiem, 
kuri darbojās ar bērniem un 
pagatavoja barotaviņas. Bērni ne 
tikai bija kopā ar jums 
šajā  darbošanās brīdi, bet mums 
bija iespēja grupiņā runāties, 
apspriest  un lepoties par kopīgi 
padarīto darbiņu.   
     Tāpat esam jau savākuši  
(sagādājuši bērnu vecāki) dzīvnieku 
barību, kuru tuvākajā laikā plānojam 
aizvest uz Rēzeknes dzīvnieku 
patversmi.    
 

Valentīna Mališeva 
Ozolaines pagasta  

Pirmsskolas izglītības iestādes 
„Jāņtārpiņš” vadītāja  

Mob.:28635261 
valentina.maliseva@saskarsme.lv 

 
 
 
 
 
 
Informācijai 
Ozolaines PII „Jāņtārpiņš”  
2019./2020. mācību gadā  
apmeklē 49 bērni.  
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RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “MALTAS PAGASTU APVIENĪBA” STRUKTŪRVIENĪBAS  
„OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDE” BEZMAKSAS INFORMATĪVĀIS IZDEVUMS 

Andronova, Balbiši, Bekši, Benislavova, Berjozovka, Bumbiški, Cegeļņa, Deimaņi, Dzeņi, Gaiduļi, Groverišķi, Jeroščenki, Kampišķi, Kaulinka, 
Kivki, Križevņiki, Laizāni, Losi, Maremonts, Pauliņi, Pleikšņi, Ritiņi, Rubuļi, Runči, Skujas, Škvarki, Tēviņi, Uļjanova, Usvīši 

Nosvinētā „OzO” 
dzimšanas diena! 
 
     Gada sākums "Ozo" bērnu un 
jauniesu klubam allaž ir nozīmīgs, jo 
tā ir kluba dzimšanas diena. Šogad, 
par godu svētkiem, "OzO" 
dalībniekus gaidīja īpašs pārsteigums
- SLIME ballīte!!! 
     Katram dalībniekam savām 
rokām bija iespēja sagatavot īstu 
SLIME, pēc tam sacensties- kurš 
uzpūtīs lielāku SLIME BURBULI, uz 
īpašā SLAIMOMETRA noteikt- kura 
slaimu izdodas izstiept visgarāko un 
ar savu slime pārbaudīt, kuram tad 
izdosies trāpīt visprecīzāk vēlamajā 
mērķī, lai iegūtu pēc iespējas vairāk 
punktus!!! Par godu "OzO" 

dzimšanas dienai, izdevās viena 
radoša, aizraujoša, oriģināla un 
interesanta ballīte, kad kopā bija 
sanākuši gan mazie, gan lielie 
"OzO"!!! 
     HIP HIP URRĀ! Daudz laimes, 
"OzO"!!!  
 

Veronika Lazareva 
Jaunatnes lietu speciāliste 

Ozolaines pagastā 
26284240 

veronika.lazareva@inbox.lv 
 

Foto no Ozolaines pagasta pārvaldes arhīva 

Foto no Ozolaines pagasta pārvaldes arhīva 
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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 

Andronova, Balbiši, Bekši, Benislavova, Berjozovka, Bumbiški, Cegeļņa, Deimaņi, Dzeņi, Gaiduļi, Groverišķi, Jeroščenki, Kampišķi, Kaulinka, 
Kivki, Križevņiki, Laizāni, Losi, Maremonts, Pauliņi, Pleikšņi, Ritiņi, Rubuļi, Runči, Skujas, Škvarki, Tēviņi, Uļjanova, Usvīši 

    Maltas pagastu apvienības kopējā 
teritorijas platība ir 65403,3 ha:  

 Lūznavas pagasts - 7418,6 ha. 

 Ozolaines pagasts -  8043 ha. 

 Pušas pagasts - 8081 ha. 

 Maltas pagasts - 8983 ha. 

 Feimaņu pagasts - 13404,7 ha. 

 Silmalas pagasts - 19472,9 ha. 

 
 
 
 
 
 
 

KULTŪRAS PASĀKUMI  
2020.gada februārī/martā  
 
     Ikdienas darbos aicinām atrast 
kādu brīvu brītiņu un izbaudīt 
Ozolaines pagasta kultūras 
pasākumu piedāvājumu.  

ČANGAĻU SAĪTS CI LATGAĻU 
OĻIMPIADE!  
28.02.2020. plkst. 17:00  
Multimākslinieces Džeinas Gavares 
glezu izstādes atklāšana un muzikāls 
sveiciens. Komandu mājasdarbu 
prezentēšana. Lielā latgaliešu 
„olimpiāde”, 10 cilvēku komandām 
sacenšoties savā starpā latgaliešu 
valodas zināšanās, erudīcijā un 
dažādu uzdevumu veikšanā. 
Noslēgumā- uzvarētāju apbalvošana 
un latgaliešu grupas „Dabasu 
durovys” koncerts! Komandu 
pieteikšana un sīkāka informācija pa 
T.: 25127340 Ieeja: bezmaksas  
 
TRADICIONĀLĀS 
MASĻEŅICAS / METEŅU 
SVINĪBAS 
01.03.2020. plkst. 12:00 
Pašdarbnieku kolektīvu uzstāšanās, 
ziemas pavadīšanas un pavasara 
sagaidīšanas rituāli, aktivitātes, 

pankūku baudīšana, īpaši bērniem- 
vizināšanās ar poniju!  

DĀMU LUTINĀŠANAS DIENA 
07.03.2020. plkst. 12:00 
Sieviešu dienai veltīts pasākums 
TIKAI DĀMĀM. Visas dienas garumā 
lutināsim ar muzikāliem sveicieniem, 
radošajām darbnīcām, interesantām 
lekcijām  un iedvesmojošiem 
mirkļiem!  
Dalība pasākumā: bezmaksas 
Lai būtu iespējams veiksmīgi 
ieplānot pasākuma norisi, lūdzam 
visas gribētājas pieteikt savu dalību 
pasākumā pa T.: 25127340 
      
     Lūk, tik, raibi esam ieplānojuši 
pavadīt šo ziemu un sagaidīt 
pavasari! 

Aicinām sekot visiem Ozolaines 
pagasta pārvaldes un Kultūras nama 

jaunumiem sociālajos tīklos: 
https://www.facebook.com/

ozolainespagasts/ 
 

Santa Ostaša 
Ozolaines  Tautas nama vadītāja 

Mob.:25127340 
santa.ostasa@ozolaine.lv 

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

