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No š.g. 15.04.-21.04. 
Rēzeknes novada 
pašvaldības iestādes 
„Maltas pagastu 
apvienība” vadītājs un 
struktūrvienības 
„Ozolaines pagasta 
pārvalde” vadītājs Edgars 
Blinovs atradīsies 
atvaļinājumā.  
Atvaļinājuma laikā 
vadītāju aizvietos 
struktūrvienības 
„Lūznavas pagasta 
pārvalde” vadītājs Gatis 
Pučka. 
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Ozolaines pagasta 
pārvaldes komunālās 
saimniecības vadītājs 
Juris Runčs no 
13.07.2020. līdz 
09.08.2020. atradīsies 
atvaļinājumā. 
Atvaļinājum alaikā 
J.Runču aizvietos 
Ozolaines pagasta 
pārvaldes  traktorists 
Edgars Buļs. 

Ozolaines bibliotēkas 
vadītāja Anita Eisaka no 
06.07.2020. līdz 
24.07.2020. atradīsies 
atvaļinājumā. Bibliotēkas 
vadītāju aizvietos Oksana 
Marjanova. 

Jaunatnes lietu speciāliste 
Veronika Lazareva no 
29.06.2020. līdz 
31.07.2020.atradīsies 
atvaļinājumā. 

Vasaras saulgrieži sagaidīti arī 
Ozolaines pagastā 

No 13.07.2020. līdz 
26.07.2020. Ozolaines 
pagasta pārvaldes kasiere 
Lidija Vinogradova 
atradīsies atvaļinājumā. 
Kasieri neviens 
neaizvietos, maksājumus 
iespējams veikt, 
izmantojot internetbankas 
pakalpojumus. 

     Uguns klātbūtne vasaras 
saulgriežos ir neatņemama sastāvdaļa.  
Pēc tautas ticējumiem, Jāņugunij 
piemīt sevišķs, noslēpumains spēks, 
tāpēc latvieši to vienmēr ir īpaši 
godinājuši, ziedojuši tai greznākos 
ziedus un vainagus, izmantojuši 
nākotnes pareģošanai. Vērts pieminēt, 
ka ugunskuri tik tiešām var būt dažādi 
un katrs ar savu nozīmi, taču tā lielākā 
māksla ir īsta saulgriežu ugunskura 
iekuršana. Uguns klātbūtne šajos 
svētkos nav paredzēta tikai šašlika 
cepšanai, patiesībā uguns ir Dieva 
aicināšanas un godināšanas zīme. 
     Jau vairākus gadus, kopš Bekšu 
ciemā izveidots Līgo klans, ielīgošanas 
pasākums notiek tieši tur. Savukārt par 
ugunskura izveidi atbild pagasta 
pārvaldes traktorists Edgars Buļs. Gan 
pagājušajā gadā, gan šogad, lai 

ugunskurs būtu skaists un acīm 
baudāms, to palīdzēja izdaiļot „OzO” 
jaunatnes lietu speciāliste Veronika 
Lazareva, turklāt – ik gadu Veronika 
sarūpē īpašu ziedu kroni Līgo 
pasākuma vadītājai.  
    Kā katru gadu, tā arī šogad, Jāņu 
vainagi tika sapīti un izdalīti Ozolaines 
pagasta Jāņiem un Ivaniem. Pa 
vainagu pīšanu parūpējās Ozolaines 
Tautas nama folkloras kopas „Zeiļa” 
dalībnieces: Ināra Blinova, Valentīna 
Cucure un Ilga Smane! 
    Svētkus īpaši var just, kad tiem 
gatavojas, bet, kad tos veido 
komanda, tad tie sanāk pa īstam.  
     Vasaras vidus ir klāt. Daudzi 
izbauda, vai vēl tikai baudīs 
atvaļinājumus, citi to jau paspēja 
izdarīt, taču, lai spilgtas atmiņas no šīs 
varas paliek visiem! 
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     Rēzeknes novada dienas ietvaros 
17.07.2020. plkst.21.30 Bekšu ciemā, 
starp daudzdzīvokļu mājām Nr.4 un 
Nr.5 aicinām pagasta iedzīvotājus uz 
BRĪVDABAS KINO. Taču, pirms kino 
izrādes, ikvienam būs iespēja izbaudīt 
pārsteigumu, kuru sarūpēs Ozolaines 
Tautas nams.  
     Aicinām līdzi ņemt segas, krēslus 
un groziņus ar našķiem. 
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2020. gada 1.puse 
Ozolaines pagasta 
pārvaldes pārziņā esošajās 
kapsētās 
 
     Saskaņā ar Ozolaines pagasta 
pārvaldes apbedījumu reģistru, 
2020.gada pirmajos sešos mēnešos 
(janvāris – jūnijs) Ozolaines pagasta 
pārvaldes pārziņā esošajās kapsētās 
veikti 18 jauni apbedījumi, no tiem: 
5 Tēviņu, 3 Bekšu, 2 Skuju, 2 
Balbišu, 2 Slobodas kapsētās un pa 1 
apbedījumam Losu, Usvišu, 
Kampišķu un Križevniku kapsētās.      
     2020.gada 1.pusgadā pagasta 
kapsētās apbedīti 11 vīrieši un 7 
sievietes. Apbedītas 2 personas 
vecumā  no 23 līdz 35 gadiem, 2 
personas vecumā  no 36 līdz 60 
gadiem, 11 personas vecumā no 61 
līdz 75 gadiem, un 3 personas 
vecumā virs 75 gadiem.  

Kapusvētki—2020  
Ozolaines pagasta 
teritorijā 
 

 12.jūlijs plkst.15.00 Pleikšņu 
kapi (Rēzeknes Jēzus Sirds 
Romas katoļu draudze) Prāvests 
Ainārs Londe mob.  28394225; 

 11.jūlijs plkst.14.00 Runču 
kapi (Ozolmuižas Svēto Pētera un 
Pāvila Romas katoļu draudze) 
Prāvests Imants Petrovskis  mob. 
29357792; 

 11.jūlijs plkst.15.00 Ūsveišu 
kapi (Ozolmuižas Svēto Pētera 
un Pāvila Romas katoļu draudze);  

 18.jūlijs plkst.14.00 Skuju 
kapi (Ozolmuižas Svēto Pētera un 
Pāvila Romas katoļu draudze); 

 18.jūlijs plkst.15.00 Barkānu 
kapi (Ozolmuižas Svēto Pētera un 
Pāvila Romas katoļu draudze). 

 
Pēc ārkārtējās situācijas 
atcelšanas  no 10. jūnija 

pulcēties ārā drīkst - līdz 300 
cilvēkiem, joprojām ievērojot 

divu metru distanci un higiēnas 
noteikumus, jo  Covid-19 
pandēmija pasaulē nav 

apturēta!  
 
 

Kapusvētku kārtība: 
   Sākumā visi pulcējas pie galvenā 
kapu krusta, kur priestera vadībā 
lūdzas, klausās Svēto Rakstu 
lasījumus un priestera uzrunu. Pēc 
tam visi iet procesijā - gājienā apkārt 
kapiem, kur 5 apstāšanās vietās 
aizlūdz par mirušajiem. Noslēgumā 
tiek dota svētība bērniem. 
Noslēgumā ikvienam ir iespēja 
palūgt priesteri nosvētīt 
jaunuzstādītos kapu pieminekļus.  

Par atkritumiem  
Ozolaines pagastā! 
 
     Ozolaines pagastā Bekšu ciemā 
pie daudzdzīvokļu mājām un 
Pleikšņu ciemā aiz daudzdzīvokļu 
mājas Robežu ielā 14 ir ievēsta 
atkritumu šķirošana, kur ierīkots 
atkritumu šķirošanas punkts ar 
konteineriem: stiklam, papīram/
kartonam un plastmasai. Sašķirotos 
atkritumus SIA "ALAAS" pieņem un 
izved bez maksas. Līdz ar to, 
šķirojot atkritumus ir iespēja 
samazināt ikviena pagasta 
iedzīvotāja ģimenes budžeta 
tēriņus.  
     Taču ir pamanīts, ka Bekšu un 
Pleikšņu ciematu iedzīvotāji nevērtē 
šo iespēju nodot sašķirotus 
atkritumus bez maksas un veido 
šķirošanas punktos īsto izgāztuvi ar 
nešķirotajiem atkritumiem!!!  
     Šobrīd no Ozolaines pagasta 
pārvaldes puses tiek pievērsta 

pastiprināta uzmanība atkritumu 
šķirošanas punktiem gan Bekšu 
ciemā, gan Pleikšņu ciemā.  
     Gadījumā, ja iedzīvotāji arī 
turpmāk neievēros šķirošanas 
nosacījumus un atkritumu 
šķirošanas punktos veidos 
izgāztuves, pārvalde būs 
spiesta slēgt punktu, vai ieviest 
darba laiku, kad atkritumu 
šķirošanas punkts varētu 
darboties.  
     Papildus paziņojam, ka tiem 
iedzīvotājiem, kuri nav noslēguši 
līgumu ar SIA “ALAAS” par sadzīves 
atkritumu izvešanu, tas ir jāizdara 
nekavējoties, jo regulāri pagasta 
teritorijā tiek atklātas stihiskās 
izgāztuves, kas nav pieļaujami.  
     Aicinām ikvienu, kurš vēl nav 
noslēdzis līgumu par cieto sadzīves 
atkritumu izvešanu, to izdarīt 
nekavējoties, griežoties SIA 
“ALAAS” pēc adreses: Zilupes iela 
50, Rēzeknē. 
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     Lai godinātu labākos Rēzeknes 
novada uzņēmējus, kuri veicina 
uzņēmējdarbības vides attīstību, 
nodarbinātību, teritorijas pievilcību 
un sabiedrisko aktivitāti, jau devīto 
gadu Rēzeknes novada pašvaldība 
rīko konkursu “Rēzeknes novada 
uzņēmums”. 
     Pretendentus konkursam var 
pieteikt līdz  2020.gada 31. 
augustam, iesniedzot aizpildītu 
pieteikuma anketu Rēzeknes novada 
pašvaldības sekretārei (17. kabinets, 
Atbrīvošanas alejā 95 A, Rēzeknē) 
vai jebkurā Rēzeknes novada 
pagasta pārvaldē. Pieteikumus var 
arī iesūtīt pa pastu ar norādi: 
„Konkursam „Rēzeknes novada 
uzņēmums””, adrese: Rēzeknes 
novada pašvaldība, Atbrīvošanas 
alejā 95 A, Rēzeknē, LV-4601 vai 
sūtīt uz e-pastu: 
info@rezeknesnovads.lv, ar norādi 
„Konkursam „Rēzeknes novada 
uzņēmums”” un parakstot 
pieteikuma anketu ar drošu 
elektronisku parakstu. Konkursa 
nolikums un pieteikuma veidlapa ir 
pieejami gan papīra formātā 
Rēzeknes novada pašvaldības 
administrācijā un pagastu pārvaldēs, 
gan mājas lapā. 
     Konkursa mērķis ir noskaidrot un 
godināt Rēzeknes novada 
uzņēmējus, kuri aktīvi darbojas 
novada teritorijā, veicinot 
uzņēmējdarbības vides attīstību, 
ražošanas teritoriju pievilcību, 
nodarbinātību, sabiedrisko aktivitāti, 
publisko un privāto sadarbību, darba 
vides pievilcību, nodrošinot novada 
uzņēmēju plašāku atpazīstamību, to 
ražotās produkcijas/pakalpojumu 
popularizēšanu. 
     Pieteiktie uzņēmumi tiks vērtēti 
desmit nominācijās: 
1. Gada uzņēmums (rūpniecība, 

pakalpojumi); 
2. Gada lauksaimniecības 

uzņēmums; 
3. Gada tūrisma pakalpojumu 

sniedzējs; 
4. Gada uzņēmums – novada 

„VIP” (vietējās identitātes 
produkts); 

5. Gada amatnieks/mājražotājs; 
6. Gada inovatīvu produktu/

pakalpojumu ieviesējs; 
7. Gada jaunais uzņēmums 

(lauksaimniecība/ rūpniecība/
pakalpojumi); 

8. Gada mecenāts; 
9. Gada ģimenes uzņēmums; 
10.Gada darba devējs. 
     Tiesības izvirzīt pretendentus 
Konkursam ir pagastu iedzīvotāju 
konsultatīvajām padomēm, citām 
institūcijām un iedzīvotājiem 
sadarbībā ar attiecīgā pagasta 
pārvaldi, iepriekš saņemot izvirzītā 
pretendenta piekrišanu. Nominācijā 
“Gada darba devējs” pretendenti tiek 
vērtēti atbilstoši VID datiem. 
     Konkursa pretendentu vērtēšanu 
veic Rēzeknes novada domes 
izveidota un apstiprināta vērtēšanas 
komisija, kas sastāv no 7 cilvēkiem – 
Tautsaimniecības attīstības 
jautājumu pastāvīgās komitejas 
pārstāvis, Uzņēmēju konsultatīvās 
padomes pārstāvis, Rēzeknes 
novada domes deputāts, 1 pagasta 
pārvaldes vadītājs, 1 Attīstības 
plānošanas nodaļas speciālists un 2 
Izglītības-uzņēmējdarbības 
kontaktpunkta komercdarbības 
speciālisti. Komisijas sēdes vada 
komisijas priekšsēdētājs, kurš tiek 
izvēlēts pirmajā komisijas sēdē. Lai 
noteiktu Konkursa uzvarētājus, 
vērtēšanas komisija apmeklē 
Konkursa pretendentus to 
saimnieciskās darbības veikšanas 
vietās. Vizītēs pie Konkursā 
pieteiktajiem pretendentiem piedalās 
arī Rēzeknes novada pašvaldības 
Attīstības plānošanas nodaļas 
sabiedrisko attiecību speciālists, kurš 
sagatavo publikācijas par 
pieteiktajiem uzņēmējiem un ievieto 
tās novada mājas lapā. 
    Nomināciju ieguvēji publiski pirmo 
reizi tiek paziņoti tikai pasākuma 
„Rēzeknes novada uzņēmēju diena” 
laikā, 19. martā. 
 

Izsludināta pretendentu pieteikšana konkursam 
“Rēzeknes novada uzņēmums 2020″ 

F
o
to

: 
E
d
u
a
rd

s 
M

e
d
ve

d
e
vs

  

25.05.2020. Rēzeknes novada 
pašvaldība izsludināja atklāto 
konkursu “Pleikšņu Centra ceļa 
posmu pārbūve, Pleikšņi, Ozolaines 
pagasts, Rēzeknes 
novads” (identifikācijas Nr. RNP 
2020/20). Līguma ietvaros 
paredzēta Pleikšņu Centra ceļa 
posmu pārbūve 1,388 km garumā. 
Līguma izpildes laiks – astoņi 
mēneši no iepirkuma līguma 
noslēgšanas (neieskaitot 
tehnoloģiskos pārtraukumus). 

Piedāvājumus par ceļa pārbūvi 
līdz piedāvājumu iesniegšanas 
termiņa beigām 15.06.2020 
plkst.11.00 elektroniski EIS e-
konkursu apakšsistēmā iesniedza 
trīs būvuzņēmēji (pretendenti): SIA 
"Krustpils", SIA "Ceļi un tilti" un SIA 
"VAIVARS". 

Tuvākajās nedēļās Rēzeknes 
novada pašvaldības iepirkuma 
komisija izvērtēs pretendentu un to 
iesniegto piedāvājumu atbilstību 
iepirkuma procedūras dokumentos 
iekļautajām prasībām. Ja pēc 
rezultātu paziņošanas nebūs 
pārsūdzību, tad jau šī gada jūlijā 
tiks noslēgts līgums par Pleikšņu 
Centra ceļa posmu pārbūves 
darbiem. 

Būvdarbi tiks veikti pēc 
izstrādātā būvprojekta. Ielas 
pārbūves ietvaros tiek paredzēta 
asfalta seguma atjaunošana, ceļa 
profila uzlabošana, lietus ūdens 
novades sistēmas sakārtošana, 
ietvju izbūve, jaunu apgaismojuma 
tīklu un stabu izbūve. Projektā 
ietvaros tāpat paredzēts izveidot un 
atbilstoši aprīkot autobusa pieturu 
platformu. 

http://rezeknesnovads.lv/imagew.php?src=http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2019/07/uzn_balva.jpg&w=950
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Logina ozols atrodas sādžā 
Škvarki, Ozolaines pagasts, 
Rēzeknes novads. 

Ozols vienmēr ir bijis 
Ozolmuižas un Ozolaines pagasta 
nosaukumos. Škvarkos aug īpašs 
ozols. 150 gadu atpakaļ šo ozolu 
iestādīja Logins Rubļovs.  Kopš tā 
laika šo ozolu sauc par Logina 
ozolu. 

Škvarkos atradās vieta, kuru 
sauca par Loginovu, kas bija 
nosaukta par godu Loginam 
Rubļovam (1819-1910). Loginu 
Rubļovu augsti cienīja visi sādžas 
iedzīvotāji, daudzi griezās pie 
Logina pēc prātīga padoma un 
palīdzības strīdīgos jautājumos.  

Deimankas upes krastā 1897 
gadā atradās liela māja – 
Rubļovu dzimtas māja. Viena 
mājas pusē dzīvoja pats Logins, 
otrā mājas pusē – dēla Vasīlija 
ģimene. Pārējie Logina dēli – 
Feduls, Anisims un Semjons – 
dzīvoja ar ģimenēm savās mājās, 
blakus Loginam. Zemes reformas 
laikā 1925-27 gados Rubļovu 
ģimene dabūja vairākus zemes 
gabalus, tādējādi Rubļovu 
ģimenes īpašumi aizņēma lielu 
Škvarku sādžas teritorijas platību.  

Vasilījs Rubļovs ar sievu 
Jefrosiniju pārbrauca uz 
Manuhinu, Reznas pagastu, viņu 
dēls Pjotrs, kad aprecējās, kopā 

ar sievu Kirjanu pārbrauca dzīvot 
uz Deimaņiem. 

Deimankas upe tek caur sādžu 
Deimaņi, no kā arī radās upes 
nosaukums. Upe iztek no 
Serpovkas ezera. Daudziem 
cilvēkiem upes krastos bija 
izveidotas peldvietas, kur tika 
ņemts ūdens priekš pirts, 
sievietes mazgāja veļu, bērni 
peldējās vasarā. Tajā laikā upe 
bija tīra, un bagāta ar zivīm. Līdz 
šīm Deimaņos atceras zvejnieka 
stāstu par to, ka upē tika 
nozvejots sams. Tagad tam 

noticēt grūti, kad upes vietā redz 
izkaltušo grāvi.  

Ar laiku Serpovkas ezers 
aizauga, palika par dīķi, pie kura 
grūti pieiet, bet ja paveicās atrast 
pareizo taciņu, var tikt pie tīra 
ūdens, tad zveja noteikti izdosies, 
jo līdz šis ezers ir bagats ar zivīm. 
Kara laikā gar Deimankas upi 
izcirta mežu, bet 1980-jos gados 
upe palika par meliorācijas grāvi. 

 
 

Aleksejs Smirnovs  
Rubļovu dzimtas pēcnācējs 

nasledie_lex@rambler.ru 
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Logina ozols 

Serpovkas ezers 

Foto—Jānis Mickevičs 
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Visa laba Jāņu zāle..... 
 

Tautasdziesmās un citos folkloras 
materiālos sastopam ticējumus, par 
Zāļu vakarā un Jāņu naktī plūktajiem 
augiem - jāņuzālēm, kurām  piemīt 
neparasts, maģisks spēks un spēcīga 
ārstnieciska iedarbība. Tādējādi 
rodas ticējumi par Jāņu nakts 
neparasto burvības spēku.  

Lai gan „visa laba Jāņuzāle”, 
tomēr katrā Latvijas novadā ir savas, 
„īstās” jāņuzāles Kurzemē un 
Zemgalē tā ir madara, Latgalē 
divšķautņu asinszāle, Vidzemē 
biškrēsliņš un dievkociņš. Taču visā 
Latvijā par „īstajām” jāņuzālēm 
uzskata sarkano un balto āboliņu, 
papardes, ozollapas un kalmes. 

Neskatoties uz to, ka maģiskais 
jāņuzāļu vākšanas laiks ir pagājis, 
jūnijs un jūlijs mūs aicina savākt 
savas visveselīgākās, visskaistākās, 
vissmaržīgākās zālītes, kuras 
noderēs ziemas vakaros, lai 
sasildītos, lai iedzertu kadu tasīti pēc 
pirtiņas vai pirms gulētiešanas, vai, 
vienkārši „veselības sakopšanai”. 

Tāpēc būsim čakli un tuvākajā 
laikā savāksim un izžāvēsim zālītes, 
kuras tūlīt, tūlīt sāks ziedēt- 
liepziedus, asinszāli, pelašķus, 
ugunspuķi, meža zemenes ar visām 
odziņām, piparmētras, kliņģerītes, 

kaķpēdiņas, mārsilu, nātres un vēl 
daudzas, daudzas citas. Informāciju 
ko un ar kādu zālīti „dakterēt” var 
meklēt interneta lappusēs. 
     Izmantosim katru vasaras dienu, 
lai papildinātu D vitamīna krājumus, 
lai nostiprinātu imunitāti un galu 

galā lai priecātos par katru rasaini 
dzidro saullēktu un ugunīgi burvīgo 
saulrietu. Lai mums visiem skaista 
un bagāta vasara. 

 
Ināra Blinova 

Folkloras kopas „Zeiļa” vadītāja 
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Par iecirkņa inspektora 
pieņemšanu  
Ozolaines pagasta 
pārvalkdē! 
 
     Latvijas valsts policija informē, ka 
turpmāk Ozolaines pagasta iecirkņa 
inspektors Andris Krompāns pagasta 
iedzīvotājus pieņems ceturtdienās 
Ozolaines pagasta pārvaldes 205 
telpā no plkst.09.00.  
     COVID-19 laikā iedzīvotājus 
aicinām nepieciešamības gadījumā 
griezties attālināti, mob. tālrunis 
uzziņām darba laikā: 27753315, 
epasts: 
andris.krompans@latgale.vp.gov.lv 
   Stedzamos gadījumos  iedzīvotājus 
aicinām izmantot diennakts tālruņu 
numurus: 110, 112. 

Zaķis, kuru Ozolaines pagasta Deimaņu sādža  
pamanīja un iemūžināja pagasta iedzīvotājs,  
fotogrāfs Valērijs Prokofjevs  

mailto:andris.krompans@latgale.vp.gov.lv
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     Lai gan  notikumi pasaulē šogad 
izjauca ierasto notikumu gaitu, 
bērnudārzs ne uz mirkli nepārtrauca 
savu darbību, un, kā jau vienmēr, 
notika arī sešgadnieku izlaidums. 
Pirmais izlaidums ir īpaši svētki gan 
bērniem, gan viņu vecākiem. Mazais 
bērns pēkšņi izaudzis jau tik liels un 
gatavs doties skolas gaitās, bet jūs, 
mīļie vecāki, noteikti vēl kā vakar 
atceraties sava bērna pirmos solīšus, 
pirmos vārdiņus, pirmās asaras... 
Bet, kā jau mēs zinām, laiks taču mīl 
steigties, steigties un nu ir 
aizsteidzies līdz šim skaistajam 
brīdim,- izlaidumam. Ik mirkli 
priecāsimies par bērnu 
sasniegumiem, jo viņiem tie ir 
ārkārtīgi svarīgi, lieli un nozīmīgi 
notikumi! Patiess prieks bija redzēt 
jūs jau tik pieaugušus un atbildības 

pilnus, kā arī prieka un sajūsmas 
pārņemtus. Atceroties pirmsskolas 
gaitas, lai jūs vienmēr sajustu tās 
siltās, saulainās, mīļās un jaukās 
atmiņas, jo bija taču jauki, vai ne? 
Tik daudz piedzīvots. Un ar to jūs arī 
esat bagāti. 
     Mīļie bērni, nebaidieties iepazīt 
jauno un tik interesanto, krāšņo un 
neparasto pasauli! Skola būs tā 
vieta, kur jūs katrs meklēsiet jaunus 
brīnumus un jaunus piedzīvojumus. 
Paldies, ka bijāt kopā ar mums! Lai 
viss izdodas! 
Par iestādes darba laiku vasaras 
periodā. 
     Visu vasaru, sakarā ar 
nepieciešamību nodrošināt 
darbiniekiem ikgadējo atvaļinājumu, 
iestādē darbosies divas dežūrgrupas, 
ar darba laiku no 7.00 līdz 18.00. 

Katrā grupā ne vairāk par 20 
bērniem. Iestādē darbojas arī 
diennakts grupa. Diennakts grupā 
uzturas tikai tie bērni, kuriem ir 
sociālā dienesta un bāriņtiesas 
saskaņoti iesniegumi. Bērniem, 
kuriem jaunajā mācību gadā būs 
nepieciešama diennakts grupa, 
atkārtoti jāraksta iesniegumi un 
jāsaskaņo ar iepriekš minētajām 
iestādēm.  
Aicinu vecākus arī bērniem piešķirt 
"atvaļinājumu" vasarā. 
 

 
Valentīna Mališeva 

Ozolaines 
Pirmsskolas izglītības iestādes 

„Jāņtārpiņš” vadītāja 
Mob.:28635261 

valentina.maliseva@saskarsme.lv 

Ozolaines Pirmsskolas izglītības iestādē 
 „Jāņtārpiņš” izskanējis šī gada izlaidums! 
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Laikraksts „AUSMA” 10.03.1961.,Nr.31 (2145) 

Laikraksts „AUSMA”  03.09.1961. Nr.41 (2567) 

Laikraksts „Znamja Truda”, 09.12.1972., Nr.146 (4200)  

http://www.periodika.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html?lang=fr#issue:/ausp1961n2567-041|issueType:P
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     Pēc ilgāka laika pārtraukuma un 
ārkārtējās situācijas beigšanās 
beidzot Ozolaines pagasta kultūras 
dzīvē atsākusies rosība! Jūnija 
mēnesī Ozolaines pagasta Tautas 
nams rīkoja četrus dažāda veida 
pasākumus, aicinot tajos piedalīties 
gan pagasta iedzīvotājus, gan arī 
viesus. 
     Maija beigās Rīgas teātris 
“Kvadrifons” izteica īpašu 
piedāvājumu Latgales kultūras 
iestādēm bez maksas noskatīties 
izrādi “LV vs RU”.  Izrāde tika rādīta 
Rīgā 11. jūnijā un tiešraidē, 
izmantojot mūsdienu tehnoloģiskās 
iespējas, translēta arī Ozolaines 
Tautas nama telpās. Skatītājiem šeit 
uz vietas caur vietni www.menti.com 
bija iespēja piedalīties arī interaktīvā 
balsošanā, tādējādi pašiem daļēji 
ietekmējot izrādes norisi. Lai gan 
atsauksmes par izrādi Rīgā bija visai 
pozitīvas, tomēr to skatītāju, kuri 
izrādi skatījās Ozolaines tautas 
namā, viedoklis dalījās – dažiem 
izrāde patika un rosināja uz 
pārdomām, tomēr citiem atkal tā 
nešķita saistoša un piemērota 
vietējai auditorijai.  
     Sevišķi aktīvs jūnija mēnesis 
izvērtās jauniešiem. 13.jūnija vakarā 
diskotēkā “Lai dzīvo vasara” bija 
sanācis kupls pulks dejotāju, gan 

Liepu pamatskolas šī gada 9.klases 
absolventi, gan viņu draugi un arī citi 
interesenti. Tomēr ilgi atpūtināt 
kājas pēc aktīvās dejošanas nebija 
vaļas, jo jau 18.jūnijā sadarbībā ar 

jauniešu centru “OzO” tika rīkots 
velobrauciens uz Laizānu parku, kur 
bērniem un jauniešiem tika rīkotas 
sportiskas un jautras sacensības – 
gan klasiskā tautas bumba, gan arī 

mazāk tradicionālas atraktivitātes ar 
baloniem u.c. Daba lutināja ar 
saulainu un siltu laiku, un visi 
dalībnieki tika arī pie balviņām par 
piedalīšanos! Abi pasākumi izvērtās 
ļoti veiksmīgi un bija labi apmeklēti!  
     Centrālais mēneša notikums, 
protams, bija Vasaras Saulgriežu 
sagaidīšana Līgo kalnā 21.jūnija 
vakarā. Lai gan šogad valstī noteikto 
ierobežojumu dēļ izpalika 
tradicionālais cienasts un zaļumballe, 
tomēr Vasaras Saulgrieži tika 
sagaidīti godam! Pasākuma 
apmeklētājus priecēja Gaigalavas 
amatierteātris “Apīnis” ar diviem 
īsiem un jautriem skečiem par 

mīlestības un precību tematiku, 
jestru dejas soli izdejoja Feimaņu 
jauniešu deju kolektīvs “Vīmyns”, 
savukārt par skanīgām Jāņu 
dziesmām parūpējās folkloras kopa 
no Rēzeknes  - “Vīteri”. Protams, 
neiztika arī bez Līgu un Jāņu 
godināšanas un lielā ugunskura 
iedegšanas! Bērniem un jauniešiem 
par prieku darbojās hennas un roku 
zīmējumu, kā arī ziedu aprocīšu 
radošās darbnīcas. Paldies kolektīvu 
vadītājiem par operatīvu un radošu 
darbu, sagatavojot kvalitatīvus 
priekšnesumus tik īsā laikā, kopš 
atkal tika atļauti mēģinājumi, paldies 
pasākuma apmeklētājiem par 
pacietību un paklausību noteikumu 
ievērošanā un, pats galvenais, 
paldies visiem, visiem iesaistītajiem, 
gan dalībniekiem, gan skatītājiem, 
par skaisto svētku atmosfēru, ko 
kopīgi izdevās radīt! Uz tikšanos citos 
Ozolaines pagasta rīkotajos 
pasākumos! 
 

 
Lāsma Inkina 

Ozolaines Tautas nama vadītāja 
Mob.:25127340 

lasma.inkina@ozolaine.lv 

Jūnijs  
Ozolaines Tautas namā! 

“OzO” velobrauciens uz Laaizānu parku 

Valentīnas Cucures pītais ziedu vainadziņš  
 

 Lāsma Inkina 
Ielīgošanas pasākuma vadītāja 
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„Covid-19” laikā seniori īpaši tika 
aicināti ievērot pašizolāciju, līdz ar 
ko mēs bijām spiesti atrasties mājās, 
censties uztvert situāciju ar vēsu 
prātu, izprast notiekošo un zināt, ko 
darīt ļoti smagajos brīžos.  

 Karantīnas laikā, bieži 
sazvanījāmies ar pulciņa 
dalībniecēm, pārrunājam dzīvi, 
ikdienas gaitas, informējām par  
savu un tuvinieku veselību. 
Centāmies viena otrai palīdzēt 
uzturēt savu ikdienas ritmu, nekrist 
izmisumā, aicinājām sargāt sevi un 
savus tuviniekus. Centāmies sevi 
neuzbudināt, bet vienkārši 
pārrunājamies par dzīvi izolācijā, 
devām viena otrai padomus, kā 
orientēties ziņu plūsmā, informējām 
par drošības pasākumiem, par „Rimi” 
aicinājumu senioriem veikalu 
apmeklēt no 8 līdz 10 rīta, par 
mainītajiem sabiedriskā transporta 
kustības  sarakstiem, par Ozolaines 
pagasta pārvaldes darba laiku, un 
citām būtiskām lietām. Tomēr, - 
jāsaka godīgi -  izolācijas laikā bieži 
uznāca trauksme un dusmas, jo 
mūsu gados, ar savu vājo veselību, 
visādas domas nāca prātā, sākām 
mazāk runāt, vairāk klausīties, kas 
notiek pasaulē. Covid – 19 krīze ir 
skārusi mūs visus- daži tik tiešām 
krita izmisumā, jo pietrūka 
savstarpējās saskarsmes. 

Ir pagājuši 3 mēneši  kopš 
nedrīkstējām pulcēties kopā, un šo 
mēnešu laikā bija ļoti skumji katru 
reizi atteikt klubiņa dalībniecēm 
tikšanos Ozolaines TN.     

 Mēs,  klubiņa dalībnieces, ļoti 

gaidījām, kad pienāks tā ilgi gaidīta 
diena, un mēs atkal visas būsim 
kopā, mierīgi varēsim veikt brīnumus 
- rokdarbus, sagatavot lugas, 
izstādes, kulinārijas nodarbības …., 
atbilstoši savam vecuma un 
uzskatiem. Dažām kundzēm ir pāri 
70 gadiem, bet  - ko viņas spēj?! 
Cepuri nost! Tiekoties pēc izolācijas, 
mūsu centīga rokdarbniece  
A.Šļahtoviča uzdāvināja mums 
izolācijas laikā tapušus pašas rokām 
tamborētos rotājumus. Paldies viņai 
par skaistajām dāvanām! Vienbalsīgi 
lūdzam Ozolaines pagasta 
pārvaldnieku E.Blinovu organizēt 
ekskursiju – mēs vēlētos apmeklēt 
Latgales skaistākās vietas, lai varētu 

labi izkustēties un atgriezties 
ierastajā dzīves ritmā. 

     Уважаемые сениоры 
Озолайнской волости! Страшное 
позади. Здоровья Вам и мир 
Вашему дому! Отличного всем 
настроения! Улыбнитесь! И Ваше 
настроение станет прекрасным!  

Присоединяйтесь к сениорам 
клуба “Угунтиня”. Занятия 
проходят по вторникам с 11.30. – 
14.30 в Озолайнском Доме 
культуры.  

                                 
Anna Tarakanova 

Ozolaines tautas nama 
Senioru interešu klubiņa „Uguntiņa” 

vadītāja 

Ozolaines Tautas nama 
senioru interešu pulciņa „Uguntiņa” aktivitātes 
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JŪLIJS 8 [76] 2020                     

Ozolaines jaunieši  
veidos savas ozolzīles! 
 
     To paredz jauniešu projekts ,,Mēs 
veidojam savas ozolzīles’’, kurš ir 
saņēmis atbalstu Rēzeknes novada 
pašvaldības Izglītības pārvaldes 
konkursā par finansējuma 
piešķiršanu jaunatnes nometņu un 
neformālo apmācību projektiem 
2020. 
     Projekta mērķis ir sekmēt caur 
neformālo izglītību Rēzeknes novada 
Ozolaines pagasta jauniešu lietderīgu 
brīvā laika pavadīšanu, veicinot 
jaunu prasmju apguvi savas lokālās 
piederības apziņas stiprināšanai. 
Tā kā Ozolaines simbols ir ozolzīle - 
atšķirības zīme no pārējiem 
pagastiem, kas atspoguļota pagasta 
logotipā, iedzīvotājiem izmantojot 
dažādu pasākumu rīkošanā sava 
pagasta ietvaros un dodoties uz 
novada, reģiona un pat valsts līmeņa 
pasākumiem, Rēzeknes Mākslas un 
dizaina vidusskolas mākslinieku 
vadībā jaunieši no putuplasta radīs 
ozolzīles.  
     Tās plānots izvietot topošajā 
dabas skvērā Bekšu ciemā līdzās 
pagasta Tautas namam, kur 
ainavvidei pietrūkst radošo darbu – 
mazo formu skulptūru.  
     Mazo vides objektu tapšanā tiks 
izmantots putuplasts, kas ir pateicīgs 
materiāls, to viegli izgriezt, krāsot, uz 
tā zīmēt, izgrebt, līmēt. Neformālo 
apmācību laikā jaunieši gan gūs 
jaunu informāciju par skulptūru lomu 
parku ainavā, veidos skices ar 
saviem vides objektu variantiem, gan 
tēlnieku vadībā grupās veidos vides 
objektus no putuplasta, tos izgriežot, 
krāsojot, līmējot, lakojot, lai pēc tam 
varētu izvietot jaunizveidotajā dabas 
parkā.  
     Neformālajās apmācībās tiks 
iesaistīti Ozolaines pagasta 15 
jaunieši, darbošanās paredzēta no 3. 
līdz 7.augustam. 
     Pieteikties un gūt informāciju var 
pie jaunatnes lietu speciālistes 
Veronikas Lazarevas, tālrunis: 
26284240. 

 
 

Inga Čekša-Ratniece 
Projektu vadītāja 

Par Ozolaini  
stāstīs grāmata 

 
Nemateriālo kultūras 

mantojumu kā Latvijas 
kultūrvēsturiskā mantojuma daļu 
veido mūsu valstī no paaudzes 
paaudzēs saglabātās kultūras 
tradīcijas, tām mijiedarbojoties ar 
konkrētās vietas vēsturi, dabu, 
cilvēku radošajām darbībām, 
līdztekus veicinot cieņu pret kultūras 
daudzveidību. 

Pirms 80 gadiem, proti, 1939. 
gada 29. decembrī toreizējais 
Iekšlietu ministrs Kornēlijs Veidnieks 
izdeva rīkojumu par dažu Latvijas 
pagastu nosaukumu pārdēvēšanu, 
kā rezultātā daļa no Rēzeknes 
apriņķa Ozolmuižas pagasta 
teritorijas ieguva savu patstāvīgu 
nosaukumu – Ozolaines pagasts. 
Taču Ozolainei ir vēl senākas saknes 
– vēsturiskie notikumi, cilvēku mūži, 
ieguldījums, saglabātā kultūrvide. 
Informācija par minētajām tēmām ir 
atrodama dažādos preses izdevumos 
un bukletos. Pirms 4 gadiem 
Rēzeknes novada Ozolaines pagastā 
tika uzsākta sava pagasta kultūras 
mantojuma pastiprināta pētīšana, 
piesaistot arī Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmijas mācībspēkus un 
studentus. Pagājušā gada vasarā, 
pateicoties Valsts kultūrkapitāla 
fonda atbalstam, notika ekspedīcija. 
Savukārt pagasta jaunieši neformālo 
apmācību ietvaros pētīja savu 
dzimtu saknes. Aktīvi bija arī pārējie 
Ozolaines pagasta iedzīvotāji, viņi 
iesniedza pieejamos materiālus: 
izgriezumus no preses, savus un 
radu pierakstus, atmiņas, kā arī 
fotogrāfijas. Līdz ar to jau ir 

apkopots salīdzinoši plašs materiāls 
par Rēzeknes novada Ozolaines 
pagastu. Tādējādi ir vērtīgs 
materiāls, kuru atlasot, apstrādājot, 
izpētot, top grāmata. Tā būs pirmā 
grāmata par Ozolaines pagastu – 
kultūras mantojuma saglabātāju, kur 
daudzie fakti savīsies ar cilvēku 
atmiņām, atspoguļojot šīs 
apdzīvotās vietas vidi, tās atšķirību 
no citiem pagastiem. 

Valsts kultūrkapitāla fonds ir 
atbalstījis Ozolaines pagasta 
pārvaldes projektu 3500 eur 
apmērā, kura īstermiņa mērķis ir 
izdot grāmatu par Rēzeknes novada 
Ozolaines pagastu, atspoguļojot 
pagasta nozīmi Latvijas nemateriālā 
kultūras mantojuma saglabāšanā. 

Grāmata "Mēs kā zīles ozolā" 
būs par Rēzeknes novada Ozolaines 
pagastu kā nemateriālā kultūras 
mantojuma saglabātāju no tā 
izveidošanas pirmssākumiem līdz 
mūsdienām. Tā tiks izdota 1000 
eksemplāros! 

Grāmatas autore Sandra Ūdre 
arī ir Rēzeknes novada Ozolaines 
pagasta iedzīvotāja, filoloģe, 
doktorante, latgaliešu valodas 
eksperte, žurnāliste, publiciste, 
latgaliešu kultūras gada balvas 
„Boņuks“ par romānu „Aizlauztais 
spaits’’ ieguvēja. Fotogrāfs un 
grāmatas maketa izstrādātājs ir 
Māris Justs, kuram ir daudzu gadu 
pieredze fotografēšanā, viņš 
darbojas arī izdevumu maketēšanā. 

Paredzēts, ka grāmata pie 
lasītājiem nonāks jau šā gada 
beigās.  

 
Inga Čekša-Ratniece 

Projektu vadītāja 

https://www.facebook.com/Valstskulturkapitalafonds/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD0f-TYhQq4up1fTGrBzFnjnXfzkyoipR2QLQsHFZhDt-ANBVBAUOtzVZe4zvJBlLPAyPPQrdM71w_it2O88fCTwND0kWW9gHi8H1qOwYRIlEsrA75ybCSdeVnSSWLnBZj-jFDTyJ2Erg8V898YyVfW88re5IvWZSfTVSO4r4KyeeL


11 

 

DAŽĀDI JŪLIJS 8 [76] 2020                    11   

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 

     Pirms Ozolaines pagasta 
svētkiem Ozolaines jaunieši vecumā 
no 13 līdz 25 gadiem tiek aicināti 

apmeklēt divas nometnes, kuras 
notiks paralēli no 3. līdz 7. 
augustam.  

 Nometnē ,,Mēs veidojam savas 
ozolzīles’’ jaunieši profesionālu 
mākslinieku vadībā no tāda 
materiāla kā putuplasta mācīsies 
veidot mazus vides objektus: 
izgriezīs, krāsos, zīmēs, izgrebs, 
līmēs. 
     Nometnē „No skices uz papīra 
līdz modernām tehnoloģijām’’ varēs 
iepazīties ar perspektīvākajiem un 
inovatīvākajiem instrumentiem 
modernai uzņēmējdarbībai – 
lāzertehnoloģijām, kā arī paši 
līdzdarboties suvenīru izstrādē. 
Plānots, ka jaunieši veidos medaļas 
Ozolaines pagasta sporta spēļu 
dalībniekiem. Tāpēc līdz 27.jūlijam 
ikviens tiek aicināts izstrādāt skices 
un tās iesniegt Ozolaines Tautas 
nama vadītājai Lāsmai Inkinai. 
     Pieteikties un gūt informāciju var 
piejaunatnes lietu speciālistes 
Veronikas Lazarevas, tālrunis: 
26284240. 
 

 
Inga Čekša-Ratniece 

Projektu vadītāja 

Ozolaines jaunieši aicināti 
piedalīties neformālajās 
apmācībās  jeb nometnēs 
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Par skolēnu nodarbinātību 
vasaras laikā! 

 
Šobrīd Ozolaines pagasta 

pārvaldē ir paredzētas 11 prakses/
darba vietas jauniešiem 2020.gada 
vasarā. 8 prakses vietas tiks 
nodrošinātas Rēzeknes novada 
pašvaldības Izglītības pārvaldes 
konkursa Par finansējuma 
piešķiršanu Jauniešu darba praksēm 
vasaras periodam 2020. gadā 
ietvaros, un 3 darba vietas - 
Nodarbinātības valsts aģentūras 
aktīvās nodarbinātības pasākuma 
“Nodarbinātības pasākumi vasaras 

brīvlaikā personām, kuras iegūst 
izglītību vispārējās, speciālās vai 
profesionālās izglītības iestādēs” 
ietvaros.  

Jūlijā noteiktas šādas prakses 
vietas: Ozolaines PII “Jāņtārpiņš” – 
1 vieta, Ozolaines tautas nams  - 1 
vieta, Ozolaines pagasta komunālā 
saimniecība – 1 vieta. Augustā:  
Ozolaines PII “Jāņtārpiņš” – 1 vieta, 
Ozolaines tautas nams – 3 vietas; 
Ozolaines pagasta komunālā 
saimniecība – 4 vietas. 

Tālrunis uzziņām: 64640171 
E-pasts: info@ozolaine.lv 

Par karavīru apmācībām 
Ozolaines pagasta 
teritorijā 
     Laika posmā no 30.06.2020. līdz 
02.07.2020. un  no 06.07.2020. līdz 
09.07.2020.  Zemessardzes 
36.Kaujas atbalsta bataljons plāno 
rīkot mācības Ozolaines pagasta 
teritorijā ar kadastra numuru 
78760060315 (Jeroščenku sādža).  
     Minētajā laika posmā mācībās 
piedalīsies līdz 15 karavīriem. 
Šaušana ar salūtmunīciju ir 
paredzēta 02.07.2020. un laika 
posmā no 06.07.2020. līdz 
09.07.2020. Militārā tehnika 
apmācībās nav paredzēta. Tālrunis 
uzziņām: 22475890 

 
Virsseržants  

Māris Meinerts 

callto:30.06.-02.07.2020
callto:30.06.-02.07.2020
callto:06.-09.07.2020
callto:06.-09.07.2020
callto:06.-09.07.2020
callto:06.-09.07.2020
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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.: +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 
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Aicinām apmeklēt  
Ozolanes pagasta svētkus 
2020! 
 

Pagājušais gads Ozolaines 
pagastam noritēja 80 gadu jubilejas 
zīmē, taču laiks skrien ātri, un š.g. 
8.augustā svinēsim pagasta svētkus 
un arī jau 81. gadskārtu! Šogad 
pasākuma programmā tiks iekļauti  
Bērnības svētki (plkst.12:00), kas 
tradicionāli katru gadu notika jūnija 
pirmajā sestdienā. Joprojām aicinām 
pieteikties Bērnības svētku gaviļniekus 
- Ozolaines pagastā deklarētos 
bērnus, kuriem šogad jau apritējuši 
vai vēl apritēs 5 gadi! Pieteikumus 
gaidām uz e-pastu info@ozolaine.lv 
vai zvanot Tautas namam uz tālr. 
25127340. Pilna Pagasta svētku 
programma tiks publicēta afišās un 
nākamajā pagasta avīzes numurā. 

Aicinām apmeklēt  
Rēzeknes novada jaunatnes 
dienu Kaunatā! 
 
     Kā katru gadu, tradicionāli 
Rēzeknes novada pašvaldība rīko 
jaunatnes dienu. Šogad Rēzeknes 
novada jauniešus aicina doties uz 
Kaunatu! 
     Jauniešus sagaida sportiskās 
aktivitātes, daudz pārsteigumu, 
degustācijas, sacensības un konkursi. 
     Aicinām Ozolaines pagasta 
jauniešus pieteikties braucienam un 
ņemt aktīvu dalību Rēzeknes novada 
jaunatnes dienas pasākumā. 
     Pieteikties braucienam var pie 
Ozolaines Tautas nama vadītājas 
Lāsmas Inkinas pa tālr.:25127340 līdz 
22.07.2020.  
     Ozolaines pagasta pārvalde 
nodrošinās jauniešu noģādāšanu uz 
pasākumu Kaunatā un atpakaļ. 
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http://www.draugiem.lv/ozolaine/
https://www.facebook.com/ozolainespagasts
https://twitter.com/ozolaine
https://www.instagram.com/ozolaine.lv/
https://www.youtube.com/channel/UCvDHOho-pApHPzoPKpPZ6xQ
http://www.ozolaine.lv
mailto:info@ozolaine.lv

