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visiem pārvaldes 
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vadītājiem.  
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„ČANGAĻU OLIMPIADE”-  
KAS TAS BIJA? 

Aicinam Ozolaines 
pagasta iedzīvotājus 
iesaistīties Iedzīvotāju 
konsultatīvajā padomē! 
Nākamās padomes 
tikšanās paredzētas 
05.03.2020., 
07.05.2020. pl.14.30 
Ozolaines Tautas nama 
telpās, Bekšu ciemā. 

Saskaņā ar Rēzeknes 
novada pašvaldības 
iestādes „Maltas 
pagastu apvienība” 
24.02.2020. noslēgto 
iepirkuma līgumu par 
ielas apgaismojuma 
ierīkošanu (700 m) ceļa 
posmam “Bekši - 
Laizāni”, Ozolaines 
pagasta pārvalde 
paziņo, ka par 
uzvarētāju ir atzīta SIA 
„Ošukalns celtniecība”  
un līguma kopsumma -
17972,72  Eur bez PVN. 
Būvdarbu rezultātā tiks 
uzstādīti 18 
apgaismojuma stabi. 
Darbus jāpabeidz līdz 
01.09.2020. 

Valsts policija informē, ka 
uz laiku Ozolaines 
pagasta iecirkņa 
inspektors ir Edgars 
Mitrēvičs, tālr.64603580.  

No 2020.gada 16.marta 
līdz 20.martam Maltas 
vidusskolas 
struktūrvienības „Liepu 
pamatskola” 1-9.klases 
skolēniem sāksies 
pavasara brīvlaiks. 

2020.gada 16.martā plkst. 16:00. 
Ozolaines Tautas namā  

Bekšu ciemā notiks 
IEDZĪVOTĀJU KOPSAPULCE  

 
Sapulces laikā: 

 Struktūrvienības “Ozolaines pagasta 
pārvalde” atskaite par padarīto 
2019.gadā. 

 Plāni un ieceres 2020.gadā … 

 Jautājumi, atbildes.  
Iedzīvotāju nogādāšanai uz 

sapulci tiks nodrošināts autobuss. 
Plkst. 15.30 – Pleikšņi; 
Plkst. 15.40 – Ritiņi; 
Plkst. 15:50 – Balbiši; 
Plkst. 15.55 – Bekši. 

Un atpakaļ pēc sapulces. 

 Katrs gads ikviena kultūras 
nama dzīvē saistās ar daudziem 
tradiconāliem pasākumiem- tie ir gan 
gadskārtu svētki, gan valsts svētki, 
gan cita veida tradicionālie svētki, 
pasākumi un notikumi. Tieši tāpēc 
laiku pa laikam šajā tradicionālajā 
ritējumā tik ļoti gribās ienest jaunas 
vēsmas, radot ko nebijušu un 
savādāku.. Tā pagājušā gada nogalē, 
plānojot 2020.gada sezonas 
pasākumus, prātā ienāca doma par to, 
ka vajag radīt Ozolaines pagastā un 
Rēzeknes novadā vēl nebijušu 
pasākumu- latgaliešu olimpiādi, latgaļu 
tematisko saiešanu, par vadlīniju 

izvēloties tieši visu par un ap Latgali, 
latgalisko, latgaliešu valodu utt. 
Rezultātā, 28.februārī tika ieplānots 
pasākums ar nosaukumu „Čangaļu 
olimpiade”. Vēlējāmies pasākumā 
ienest mazliet mākslas, mazliet 
mūzikas, mazliet latgaliskās virtuves 
tradīciju un mazliet sacensības garu, 
pārbaudot pasākuma dalībnieku 
zināšanas par Latgales ģeogrāfiju, 
vēsturi, kultūru, kā arī pašu valodu, 
bet visvairāk- prieku būt kopā starp 
līdzīgi domājošiem un tiem, kuri jūt 
līdzīgi, kuri jūt piederību Latgalei, 
latgaliskajam.  

Teksta turpinājums 12.lpp. 
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Ugunsdzēšano aparātu 
pārbaude! 
 
     Struktūrvienība „ozolaines 
pagasta pārvalde” 24.02.-
25.02.2020. saskaņā ar ražotāju 
tehniskajiem noteikumiem, lielākai 
ugunsdzēsības aparātu daļai  veica 
ugunsdzēsības aparātu tehnisko 
apkopi. 
     Pakalpojumu veica  Brīvpratīgo 
ugunsdzēsēju biedrība kopumā 
pārbaudot 23 ugundzēšamos 

Kastīte vēstuļu 
nosūtīšanai! 
 
     Latvijas pasts informē, ka izsoles 
rezultātā ir pārdevis bijušo Ozolaines 
pasta nodaļas ēku, līdz ar to, kastīte 
vēstulēm tur vairs nevar atrasties.      
     Ozolaines pagasta pārvalde 
informē, ka tagad kastīte vēstuļu 
nosūtīšanai atrodas pie Ozolaines 
pagasta pārvaldes ēkas Balbišu 
sādža, Ozolaines pagastā! Katru 
darba dienu pastniece vēstules 
izņem plkst.11.30. 

Savas dzimtas pētniekiem! 
 
     Ozolaines pagasta pārvaldes 
rīcībā ir nonākusi Kampišku 
vecticībnieku draudzes locekļu 
grāmatas ar 19.-20.gs. reģistrācijas 
datiem. Grāmatās esošā informācija 
atspoguļo situāciju ģimenēs 
aprakstot tā brīža radnieciskās 
saiknes. Pieejama informācija 
noderēs tiem pēta savas dzimtas 
ģeneoloģisko koku!  
     Šobrīd notiek aktīvs darbs, lai šīs 
grāmatas būtu pieejamas digitālā 
veidā. Pakāpeniski grāmatu saturs 
tiks skenēts un publicēts pa sādžām 
Ozolaines pagasta pārvaldes mājas 
lapā www.ozolaine.lv.  

Ēnu diena arī Ozolaines 
pagasta pārvaldē! 
 
     Ēnu diena ir izglītojošs 
profesionālās orientēšanas 
pasākums, kurā skolēniem ir iespēja 
apmeklēt dažādas darba vietas un 
kļūt par darbinieku "ēnām". Ēnu 
dienu Latvijā organizē Biznesa 
izglītības biedrība Junior 
Achievement-Young Enterprise 
Latvija. Šajā sakarā Ozolaines 
pagasta pārvaldes vadītājs bija 
pieteicis savu pagasta pārvaldes 
vadītāja vakanci, kā vienu no tiem, 

kurai varētu ēnot. Līdz 07.02.2020. 
ikvienam 1.-12. klašu skolēnam bija 
iespēja pieteikties. 12.02.2020 Ēnu 
dienā 2020 pārvaldnieks saņēma 
ziņu, ka viņa profesijai šajā dienā 
ēnos divas Rēzeknes sākumsskolas 
5 klases skolnieces Alise un Madara.  
     Ēnojot, skolnieces kopā ar 
Ozolaines pagasta pārvaldes un 
Maltas pagastu apvienības vadītāju 
apmeklēja Maltas vidusskolas 
struktūrvienību "Liepu pamatskola", 
Maltas pagastu apvienību Maltā, 
Brīvības ielā 6, Ozolaines pagasta 
pārvaldi Balbišos, pavadot darba 
vietā kopā 5 stundas un vērojot 
interesējošās profesijas pārstāvja 
darba ikdienu. 
     Lai gan pašas skolnieces 
nākotnē plāno par citām sapņu 
profesijām: Madara par pavāri, bet 
Alise par frizieri, tomēr atzina, ka 

pagasta pārvaldes darbs ir 
interesants, prasa daudz zināšanu, 
komunikācijas ar cilvēkiem un 
iespēju ik brīdi būt cilvēkam, lai 
iejusties katrā situācijā. 
     Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt 
skolēnus ar dažādu profesiju un 
nozaru prasībām, lai palīdzētu 
jauniešiem izvēlēties profesiju un 
atbilstoši sagatavotos darba tirgum. 
Veidojot sadarbību starp skolu, 
sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena 
sekmē jauniešu integrāciju 
sabiedrībā un darba tirgū nākotnē. 
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Darbu uzsāks sociālā 
atbalsta un 
pašapkalpošanās  
prasmju telpa 
 
     Drīzumā Ozolaines pagasta 
Tautas namā sāks darboties sociālā 
atbalsta un pašapkalpošanās 
prasmju telpa. Tajā jau ir uzstādīta 
virtuve ar aprīkojumu, iegādāta veļas 
mazgājamā mašīna un žāvētājs, 
nopirkti arī tādi virtuves piederumi 
kā karotes, dakšas, šķīvji, krūzes, 
elektriskā tējkanna, virtuves 
kombains, katlu un pannu 
komplekts, līdztekus arī šujmašīna, 
overloks, gludeklis un gludināmais 
dēlis. Tādējādi šajā telpā varēs gan 
gatavot ēdienu, gan mazgāt, žāvēt 
un gludināt veļu, gan vajadzības 
gadījumā labot apģērbu. Tiek 
plānots rīkot arī kulinārijas 
meistarklases ne vien pagasta, bet 
arī novada un pat reģiona mērogā.  
Ikdienā projekta īstenošanas 
rezultātā iegādāto aprīkojumu un 
piederumus varēs izmantot tieši 
pagasta sociāli mazaizsargātās 
iedzīvotāju grupas. Darbošanās 
iespējas noteiks izstrādātais kārtības 
rullis.  
     Aktivitātes tiek īstenotas Lauku 
atbalsta dienesta Austrumlatgales 
reģionālās lauksaimniecības 
pārvaldes apstiprinātā 
projekta ,,Sociālā atbalsta un 
pašapkalpošanās prasmju telpa 
Ozolaines tautas namā’’, Nr.19-01-
AL15-A019.2203-000004, ietvaros. 
Projekts tika iesniegts Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai finansētās Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.–
2020.gadam apakšpasākuma 19.2. 

„Darbības īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas 
potenciāla attīstības 
iniciatīvas” (rīcība 2.3. ,,Sociālo un 
veselības pakalpojumu attīstība”) 
ietvaros biedrības ,,Rēzeknes rajona 
kopienu partnerība” izsludinātajā 
LEADER projektu konkursā. 
Projekta attiecināmās izmaksas ir 
9429,21 EUR, no kurām publiskais 
finansējums 90% apmērā ir  
8486,29 EUR, Ozolaines pagasta 

pārvaldes līdzfinansējums 10% 
apmērā - 942,92 EUR. 

 
Inga Čekša-Ratniece 

Projekta vadītāja 
 
Vairāk informācijas par Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku 
attīstībai pieejams Eiropas 
Komisijas tīmekļa vietnē: http://
ec.europa.eu/agriculture/rural-
development-2014-2020/
index_lv.htm  

     Biedrības „ESTO’’, kas izveidota  
Rēzeknes novada Ozolaines pagasta 
Pleikšņos, 23.martā 3 pārstāvji 
dosies pieredzes apmaiņā uz 
Spānijas Malagas pilsētu. 
Projekta ,,Deja, mūzika un glezna 
jeb sarunas bez vārdiem Eiropas 
tradicionālo vērtību saglabāšanā’’ 
ietvaros nedēļas garumā viņi vēros 
un pētīs, kā caur mūziku, deju un 
mākslu bez vārdu palīdzības cilvēkus 
var integrēt sabiedrībā, Spānijā 
uzmanību veltot tieši migrantu 
problēmām. Atgriežoties mājās taps 
apmācību plāni domāti Latgales 
tautas deju, mūzikas ansambļu, 

folkloras kopu un mākslinieku studiju 
vadītājiem, tā viņus iepazīstinot ar 
veiksmīgākajiem citas valsts 
piemēriem. Līdztekus tiks veicināta 
pieaugušo izglītība Latgales reģionā, 
izmantojot pamatotu starptautisko 
pieredzi, lai sekmētu sapratni un 
sadarbību starp Rietumu un 
Austrumu kultūru cilvēkiem. 
     Pašlaik mobilitātes projekta 
dalībnieki cītīgi gatavojas pieredzes 
braucienam: pilnveido angļu valodas 
zināšanas un iepazīst Spānijas 
vēsturi, kultūru un sadzīvi, lai 
mobilitātes laikā spētu ātrāk 
adoptēties citā vidē.  
     Aktivitātes Spānijā notiks pie 
projekta sadarbības 
partnera ,,TRIBEKA TRAINING LAB 

S.L.U.’’, kurš vairāku gadu garumā 
darbojas ar kultūrpolitikas 
jautājumiem un pieaugušo izglītību.   
Jāpiebilst, ka arī biedrība ,,ESTO’’ jau 
10 gadu garumā vietējā un reģionālā 
līmenī nodarbojoties ar mūžizglītības 
jautājumiem.  
 
Biedrības ESTO Erasmus+ 
programmas īstenoto 
projektu ,,Deja, mūzika un glezna 
jeb sarunas bez vārdiem Eiropas 
tradicionālo vērtību saglabāšanā’’, 
Nr. 2019-1-LV01-KA104-060288, 
līdzfinansē Eiropas Savienība.  
Vairāk par Erasmus+ programmu 
var uzzināt Valsts izglītības attīstības 
aģentūras mājaslapā 
www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+. 

Uz Spāniju  
pēc jaunas pieredzes 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm
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Ozolaines bibliotēkas 
aktualitātes! 
 
     No 16. līdz 20. martam skolēni 
baudīs pelnītu atpūtu pavasara 
brīvlaikā, tāpēc Ozolaines pagasta 
bibliotēka ir parūpējusies par to, lai 
bērniem un jauniešiem būtu iespēja 
lietderīgi un saturīgi pavadīt laiku arī 
bibliotēkā. 17. martā tiek rīkota 
galda spēļu pēcpusdiena. Pierādīts, 
ka  galda spēļu spēlēšana nāk par 
labu cilvēka smadzenēm. Tā ir kā 
mentālais treniņš, kas veicina loģisko 
domāšanu, ilgtermiņā sekmējot arī 
mācīšanās spējas. Tāpēc bibliotēka 
aicina visus interesantus iegriezties 
bibliotēka un izvēlēties sev 
patīkamāko galda spēli un uzspēlēt 
to ar draugiem vai bibliotēkas telpās, 
vai jauniešu telpās, vai nu paņemt 
galda spēli uz mājām.  
     19. martā plkst. 14:00 notiks 
bibliotekārā stunda “3td – ē-grāmatu 
bibliotēka”, kur tiks sniegta 
informācijas par reģistrēšanas 
iespējām interneta vietnē un 

lietošanas noteikumiem.  
     Digitālās nedēļas ietvaros, 25. 
martā bibliotēkā varēs saņemt 
konsultācijas un palīdzību gada 
ienākumu deklarācijas iesniegšanā.  
     Kuram nav datorprasmju, bet ir 
vēlme tās apgūt, aicinām uz 
bibliotēku 31. martā, iemācīsim 
strādāt ar e-pastu, internetbanku, 
samaksāt rēķinus u.c. Lūgums 
paņemt līdzi sava internetbankas 
pieejas datus, jo izmantot 
Elektroniskās deklarēšanas sistēmu 
var tikai caur internetbankas 
autorizāciju. 
     24. martā bibliotēka būs slēgta. 
 

Anita Eisaka 
Bibliotēkas vadītāja  

Mob.: 26009181 
anita.eisaka@ozolaine.lv 

Adrese: "Bekši-7", c.Bekši, Ozolaines 
pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633 

 
Darba laiks:  

Katru darba dienu no 8:30-16:30.  
Pusdienu pārtraukums no 12:00-12:30 

     Valsts kultūrkapitāla fonds ir 
apstiprinājis Struktūrvienības 
„Ozolaines pagasta pārvalde” 
iesniegto Kultūras mantojuma 
programmā projektu par Runču 
kapličas arhitektoniski māksliniecisko 
izpēti, piešķīrot finanšu līdzekļus 
1200 eur apmērā. 
     Kā arī iesniegto  programmā 
Tradicionālā kulktūra projektu 
FOLKLORAS SKOLA III, piešķīrtā 
summa 660 Eur. 

Piešķirts finansējums 

diviem Ozolaines pagasta 

pārvaldes projektiem! 

Notiks karavīru apmācības!  

     Laika posmā no 09.03.-
13.03.2020. Zemessardzes 36.Kaujas 
atbalsta bataljons plāno rīkot 
mācības Ozolaines pagasta teritorijā 
ar kadastra numuru 78760060315 
(Jeroščenku sādža). Minētajā laika 
posmā mācībās piedalīsies līdz 30 
karavīri. Šaušana ar salūtmunīciju un 
spragstpaķešu pielietošana NAV 
paredzēta. Militārā tehnika 
pārvietosies pa ceļiem.  

2019. gada dati par 
Ozolaines pagasta 
pārvaldes pārziņā 
esošajām kapsētām 
 
     Saskaņā ar Ozolaines pagasta 
pārvaldes apbedījumu reģistru, 
2019.gadā Ozolaines pagasta 
pārvaldes pārziņā esošajās kapsētās 
veikti 30 jauni apbedījumi, no tiem: 
8 Bekšu, 6 Tēviņu, 3 Ritiņu, 2 
Škvarku, 2 Laizānu kapsētās un pa 
1 apbedījumam Runču, Losu, 

Usvišu, Kampišķu, Balbišu, 
Deimaņu, Slobodas, Skuju un 
Groverišķu kapsētās.  2019.gadā 
pagasta kapsētās apbedītas 16 
sievietes un 14 vīrieši, no tiem: 3 
personas vecumā  no 30 līdz 45 
gadiem, 4 personas vecumā no 45 
līdz 60 gadiem,  13 personas 
vecumā no 60 līdz 75 gadiem, un 10 
personas vecumā virs 75 gadiem.  
 

Ilga Smane 
Ozolaines pagasta pārvaldes 

lietvede 

LAD klientus pa tālruni 
apkalpo darba dienās no 
plkst.7.00 līdz 20.00 

 
     Lauku atbalsta dienests no 
2020.gada 2.marta uzsāk jaunu 
pieeju klientu apkalpošanā. 
Klientiem darba dienās ir iespēja 
sazināties ar klientu apkalpošanas 
speciālistiem pa tālruni 67095000 
ārpus standarta laika -  no 
plkst.7.00 līdz plkst.20.00. 
     Šī ir iespēja noskaidrot atbildes 
uz neskaidrajiem jautājumiem 
klientiem ērtākā laikā, jo nereti 
darba dienas gaitā lauksaimnieki, 
mežsaimnieki un zivsaimnieki aktīvi 
strādā savās saimniecībās un 
uzņēmumos. 

Sabiedrisko attiecību daļa 
Tālrunis: 67027830, 67027384 

Par atteikšanos no faksa! 
 
     Mūsdienu tehnoloģijas strauji 
virzās uz priekšu, palietotās—
noveco. Struktūrvienība „Ozolaines 
pagasta pārvalde” cenšās būt 
pieejama ikvienam un ikkaram, 
ziņot pagasta iedzīvotāju un  
instanču komunikācijas iespējas.      
     Paziņojam, ka no 2020.gada 
marta  Ozolaines pagasta pārvalde 
ir atteikusies no faksa 
pakalpojumiem.  
Turpmāk kontaktinformācija 
saziņai: 
Adrese: „Lazdas”, Balbiši, 
Ozolaines pag., Rēzeknes nov.,  
LV-4633  
E-pasts: info@ozolaine.lv  
Tālr.: +371 64640171 
Web: www .ozolaine.lv  
 
Sociālie tīkli: 
facebook.com/ozolainespagasts 
draugiem.lv/ozolaine   
twitter.com/ozolaine 
instagram.com/ozolaine.lv 

http://www.ozolaine.lv
https://www.facebook.com/ozolainespagasts
http://www.draugiem.lv/ozolaine/
https://twitter.com/ozolaine
https://www.instagram.com/ozolaine.lv/
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„Mākonīši” muzicē! 
 
      Maltas vidusskolas 
struktūrvienības Liepu pamatskolas 
pop grupas „Mākonītis” dalībnieki 12. 
februārī piedalījās vokalās mūzikas 
konkursā „Balsis - 2020” Rēzeknes 
novada zālē, kurā saņēma godpilno 
2. pakāpes diplomu. 
     Kāpjot uz lielās skatuves, 
mazajiem dziedātājiem bija jāpārvar 
uztraukums un baiļu sajūta, jo 
daudziem 1. klases dziedātājiem tā 
bija pirmā lielā uzstāšanās. Bērni 
dziedāja no visas sirds. 
Paldies Sofijai, Valērijai, Alīnai, 
Amandai, Jūlijai, Aleksandrai, 
Dominikai, Anastasijai, Ērikai. 
     Gribu novēlēt, lai šiem bērniem 
dziedāšana kļūst par aizraušanos un 
lielo mīlestību, lai mums priekšā 
daudz jauku uzstāšanos, kuras nesīs 
prieku un gandarījumu par paveikto. 
 

 
 

Ināra Blinova 
Maltas vidusskolas struktūrvienības 

Liepu pamatskolas  
mūzikas skolotāja 

     Februārī  mūsu pirmskolas 
izglītības iiestādē  tika izzināta tēma 
„Darbojies droši”. Šajā 
sakarā  skolotāji  ar bērniem 
apskatīja visdažādākās dzīves 
situācijas, kur īpaši jādomā par 
drošību gan ikdienā, gan uz ielas, 
gan darbojoties telpās.  
     Aktuāla tēma šobrīd ir arī bērnu 
uzvedība gadījumos, ja viņus uzrunā 
svešinieki. Bērni centās iegaumēt 
ārkārtējo notikumu  tālruņa numuru, 
savu adresi un vēl daudzas svarīgas 
lietas.  

     Bērni praktiski darbojās ar nazi 
gatavojot salātiņus un cepot 
cepumiņus Draudzības dienai.  
     Bērnudārzā ciemojās arī īsts 
glābējs no Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta, kurš stāstīja 
bērniem dažādus atgadījumus, 
demonstrēja multfilmiņas par 
drošību, kā arī uzdāvināja bērniem 
krāsojamās grāmatiņas. 
     Savukārt iestādes skolotāji sāka 
apgūt e-klases lietošanas 
noteikumus, jo pavisam drīz mūsu 
bērnudārzs sāks lietot e- klasi. 

Valentīna Mališeva 
Ozolaines pagasta  

Pirmsskolas izglītības iestādes 
„Jāņtārpiņš” vadītāja  

Mob.:28635261 

Ozolaines PII „Jāņtārpiņš”  
aktualitātes! 
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Liepu pamatskolas 
skolēnu piedalīšanās 
bērnu mākslas 
konkursā 
“Lidice2020”! 
 
     Valsts izglītības un satura 
centrs katru gadu organizē 
izstādi – konkursu “Lidice 2020”. 
    Tā kā Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ģenerālā asambleja 
2020.gadu ir pasludinājusi par 
Starptautisko augu aizsardzības 
gadu, tad atsaucoties ANO 
aicinājumam tika piedāvāta 
konkursa tēma “Ainava”. 
    Starptautiskajā bērnu mākslas 
izstādē – konkursā “Lidice 2020” 
piedalījās arī Maltas vidusskolas 
struktūrvienības „Liepu 
pamatskola” skolēni un iekļuva 
Latvijas kārtas laureātu skaitā. 
Tie ir Maksimilians Savickis 6. 
klase ar darbu “Nākotnes 
industrija” un Valērija Gžibovska 
8.klase ar darbu “Koka dzīve”. 
Viņu radošie darbi tika izvirzīti uz 
otro kārtu Čehijā. 
    Noslēguma pasākums – 
apbalvošana notika 2020. gada 
10. februārī Latvijas Universitātes 
Zinātņu mājā. Tur bija 
apskatāma visu Latvijas kārtas 
laureātu darbu izstāde, tajā 
skaitā arī mūsu Liepu 
pamatskolas bērnu darbi. 
    Paldies bērniem par ieguldīto 
darbu un lieliskiem rezultātiem.     

 
 
 

Nellija Kotebo                                                                                             
Liepu pamatskolas 

Vizuālās mākslas skolotāja                                                                                                    

Projektu nedēļa  
Liepu pamatskolā. 
 
     Latvija var lepoties ar ozoliem- 
spēka, sīkstuma un varenības 
simboliem. Var lepoties arī tās 
Latvijas vietas, kuru nosaukums 
saistīts ar ozoliem. Viena no tādām 
vietām ir mūsu, Ozolaines pagasts. 
     Tāpēc mūsu Liepu pamatskolas 
6.klases skolēnu projekta 
nosaukums bija „Manas saknes 
dzimtajā pagastā’’.  
     Projekta mērķis: mācīties 
saskatīt sava pagasta vienreizīgumu, 
novērtēt pagasta dabas un kultūras 
bagātības, mācīties atrast un redzēt 
sevi kā svarīgu pagasta daļiņu. 
     Projekta nedēļas laikā mēs 
iepazināmies ar informāciju par 
Ozolaines pagastu interneta 
resursos un pagasta avīzē. Mēs 
uzzinājām daudz jauna. Uzzināto 
mēs apkopojām. Visinteresantākais 
darbs skolēniem bija krustvārdu 
mīklas „Ozolaines pagasta daba„ 
veidošana. Tāpat daudz jauna 

skolēni uzzināja par cilvēkiem, kuri 
strādā pagasta pārvaldē, vai vada 
iestādes pagasta teritorijā. Skolēni 
izveidoja kolāžu „Mēs Ozolaines 
pagastā’’. Tā tika veidota no 
fotogrāfijām, kurās redzami mūsu 
skolas skolēni. Vislielākais darbs, kā 
atzina skolēni, bija spēles „Ceļojums 
pa Ozolaines pagastu’’ izveidošana. 
Šo spēli skolēni varēs izmantot 
brīvajā laikā. Jauka bija filmas „Mēs 
kā zīles ozolā’’ skatīšanās. Daudzi 
skolēni šeit redzēja pazīstamus 
cilvēkus un atpazina redzētās vietas.  
     Liels prieks, ka skolēni nedēļas   
ietvaros apguva Ozolaines pagasta 
himnu un rotaļdejas par ozolu. Mīļu 
paldies sakām mūzikas skolotājai 
Inārai Blinovai par pretimnākošu 
attieksmi un palīdzību! 
     Nedēļas noslēgumā prezentējām 
savu veikumu. Liels prieks un 
gandarījums visiem par paveikto! 
Lai katram izdodas turēties pie 
savām saknēm! 

  
Inese Kokoreviča 

Liepu pamatskolas skolotāja 
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 “Shape of Music“ ierodas 
Liepu pamatskolā 
 
     Katrā no mums mīt liels vai vēl 
lielāks mūziķis, bet ne katram ir 
bijusi iespēja izkopt savu 
muzikalitāti, izmēģināt savus spēkus 
kāda mūzikas  instrumenta spēlē. 
Tāpēc 18.februārī  programmas 
“Skolas soma ” ietvaros Maltas 
vidusskolas struktūrvienībā Liepu 
pamatskolā viesojās 3 virtuozas 
vijolnieces  ar inovatīvās jaunrades 
muzikālo   nodarbību “Shape of 
Music“. 
     Gatavojoties šai inovatīvajai 
nodarbībai, katrā klašu grupā  mēs 
iepazināmies ar klasiskajiem stīgu 
instrumentiem. Skolēni paši 
sagatavoja uzstāšanos par šo tēmu -  
nelielu apskatu par instrumentu 
uzbūvi, rašanās vēsturi,  izcilākajiem 
stīgu liciņinstrumentu izpildītājmāksliniekiem. Mēs 

noskatījāmies video fragmentus, 
kuros redzējām šo instrumentu 
pielietojumu gan kā solo 
instrumentu, gan  stīgu vai  
simfoniskā orķestra sastāvā. 
     Pasākuma dienā skolēniem bija 
iespēja  uz vietas skolas aktu zālē 
gan dzirdēt, gan iegrimt bezgala 
melodiskajās un skaistajās  klasisko 
instrumentu - vijoles , alta,  čella un 
kontrabasa izspēlētajās melodijās. 
Skolēni ar lielu izbrīnu atskaņotajos 
mūzikas fragmentos sadzirdēja 
pazīstamas melodijas no iecienītajām 
kinofilmām- “Karību jūras pirāti”, 
“Zvaigžņu kari”, “Harijs Poters”. 
Izrādījās, ka  klasisko mūzikas  
instrumentu izpildījumā šīs  
pazīstamās melodijas skan ļoti 
aizraujoši un mūsdienīgi. 
Audzēkņiem tika dota iespēja  
apskatīt tuvāk un pamēģināt izvilināt 
skaņas no katra šī mūzikas 

instrumenta. 
     Muzikantes Lelde Zaržecka, Inese 
Fedorovska un Arta Abaroņina  ir 
ieguvušas maģistra grādu solo 
izpildītājmākslā Jāzepa Vītola 
Mūzikas akadēmijā, turpinājušas 
studijas Vācijā, Itālijā, pilnveidojušas 
savu profesionalitāti Latvijas 
Nacionālā Simfoniskā orķestra 
sastāvā. Tāpēc mums bija lieliska  
iespēja klausīties un aktīvi 
līdzdarboties šajā lieliskajā 
muzikālajā notikumā.  Iespējams, ka 
vairāki  šī koncerta klausītāji 
turpmāk vēlēsies vēl paklausīties 
kādu no Antonio Vivaldi vai citu 
slavenību darbiem, kā arī  apsvērt  
iespēju sākt mācīties spēlēt kādu no 
mūzikas instrumentiem. 
 

Ināra Blinova  
Maltas vidusskolas struktūrvienības 

 Liepu pamatskolas skolotāja 
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Ekskursija uz Rīgas 
Motormuzeju. 
 
     Mūsu skolai bija iespēja 
apmeklēt Rīgas Motormuzeju. 
Rīgas Motormuzeju apmeklēja 
bērni, kuri labi mācās un aktīvi 
piedalās skolas dzīvē. To izmantoja 
daži 7.-8. Klases skolēni. Kopā mēs 
bijām 7 cilvēki. 
     Kopā ar mums bija skolēni no 
Maltas vidusskolas. Ceļā mēs 
pavadījām vairāk nekā 7 stundas 
gan uz vienu, gan uz otru pusi, bet 
nemaz nenožēlojām, jo ekskursija 
mums ļoti patika.  
     Mūs satika 2 gidi, viens aizveda 
krievu grupu uz eksperimentiem, 
bet otra grupa devās uz pašu 
muzeju. Vēlāk mēs samainījāmies. 
Mēs ieraudzījām pirmo auto-tā bija 
Staļina mašīna. Mēs ieraudzījām arī 
daudz citu mašīnu-dažādu marku 

pirmos auto-BMW, AUDI, Renault.       
     Gids ar lielu atsaucību mums 
visu stāstīja. Muzejā bija arī 
dažādas interaktīvas spēles, 
piemēram, iespēja uztaisīt daudz 
brīnišķīgu bilžu. Vēlāk mēs veicām 
eksperimentus un uzzinājām, kurš 
izgudroja pirmo elektrisko spuldzīti. 
Mums parādīja un pierādīja, ka no 
augļiem var dabūt elektrību.  
     Mums ļoti patika ekskursija, 
manuprāt, šādas ekskursijas dod 
bērniem atbalstu un stimulu labi 
mācīties. Esmu ļoti pateicīga 
ekskursijas organizatoriem un 
skolotājiem, kuri bija kopā ar 
mums. 

 
 
 

Jūlija Orlova 
Liepu pamatskolas  
8.klases skolniece 
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Ozolaines pagasta senioru 
klubiņa „Uguntiņa” 5 gadi
-eleganta jubileja, 
eleganta svinēšana! 
 
      Janvāris un februāris mūsu 
senioru klubiņam bija rosīgs. Tikko 
gadu mija tika pavadīta,  ar steigu 
ķērāmies pie tradicionālā Senioru 
Jaungada pasākuma sagatavošanas, 
bet pēc tam, kad viss bija garām, 
apspriedām un uzklausījām 
atsauksmes par pasākumu un par 
mūsu klubiņa rādīto joku izrādi 
„Pasidelkas”. Par godu Jaunajam 
gadam, mūsu talantīgā un radošā 
rokdarbniece Zinaīda Makarova pati 
savām rokām izveidoja iespaidīgus  
konfekšu žurkas gada suvenīrus, kas 
tika pasniegti dāvanā pagasta 
vadībai.  
 Sveču un mīlestības mēnesī- 
februārī-  mūs gaidīja vēl viens 
atbildīgs un nopietns pasākums.   
Sākām rūpīgi gatavoties savas 
pirmās nozīmīgās jubilejas 
svinēšanai. Secinājām, ka mēs ļoti 
maz zinām par savu pagātni, tāpēc 
nolēmām izveidot savu senču seno 
priekšmetu izstādi, vēloties, lai visi, 
kuri atbrauks ciemos, redzētu 
dažādas interesantas lietas, 
atcerētos savu bērnību un jaunību, 
kad daudz kas bija savādāk, nekā šī 
brīža modernajā pasaulē. Protams, 
gatavojām arī uzstāšanās 
programmu.  Un, visbeidzot, 
aicinājām  seniorus  no citiem 
pagastiem un pilsētas, lai sirsnīgā 
gaisotnē, sveču gaismā, kopā 
nosvinētu mūsu pirmos lielos 
svētkus.  
 Tuvojoties mūsu kolektīva 
5.jubilejai, ar prieku secinājām, ka 
mūsu klubiņš izraisa arī citu interesi, 
kā rezultātā mūsu pulkam 
piebiedrojās divas jaunas dalībnieces
- seniores Anna Kuznecova un Raisa 
Počkajeva. Nu mūsu pulks ir kļuvis 
vēl kuplāks!!! Svētku nedēļā 
pulcējāmies vairākas dienas pēc 
kārtas un pašu rokām cepām un 
vārījām senos cepumiņus, bez 
kuriem, savulaik, nebija iedomājami 
nevieni godi. Mūsu klubiņa dāmu 
rokās tapa sēnītes, vāverītes, 
riekstiņi, kā arī eļļā vārītās rozītes.   
 Nu jau kuplākā pulkā 7. 
februārī Ozolaines pagasta senioru 
klubiņš ”Uguntiņa”,  beidzot, kopā ar  
Rēzeknes novada un pilsētas senioru 
kolektīviem, ar labu mūziku un 
priekšnesumiem svinēja savu 5 gadu 
jubileju. Skanēja Ozolaines  Tautas 
nama ansambļu dziesmas, ciemiņu 
sirsnīgie apsveikumi un novēlējumi. 
Pēc svinīgās daļas kopā ar ciemiņiem 
veidojām  svečturus, lejām sveces 
un no sirds izdejojāmies.  
 Protams, līdz asarām 
aizkustināja  brīdis, kad Ozolaines 

pagasta pārvaldnieks Edgars Blinovs 
un Tautas nama vadītāja Santa 
Ostaša mums uzdāvināja  lielo 
svētku torti. No visas sirds 
pateicamies mūsu  cienījamajiem 
vadītājiem par cilvēcisko attieksmi, 
labestību, pretimnākšanu un 
saprotošo izturēšanos pret mums.  

 Nu jau piecu gadu garumā, 
katru otrdienu, klubiņa dalībnieces 
regulāri tiekas Ozolaines Tautas 
namā.  Atbilstoši savam vecumam, 
esam klātesošas Tautas nama 
pasākumos.  Mums ir izveidojies ļoti 
aktīvs, dzīvespriecīgs, kustīgs un 
sabiedrisks kolektīvs. Mūsu pulciņu 
raksturo čaklas, centīgas dāmas, 
brīnišķīgas rokdarbnieces. Bieži 
dodamies izbraukumos pie citiem 
senioru kolektīviem pieredzes 
apmaiņā, ekskursijās, paši veidojam 
savus svētkus un ikdienu. Mūsu lokā 
ir izveidojies arī sava veida teātra 
spēlētāju pulciņš, top nelielas 
izrādītes, ar kurām uzstājamies 
dažādos svētkos un tiekam aicinātas 
arī izbraukumos.  
 15.februāri ciemojāmies 
Nagļu Tautas namā- festivālā 
“Kaudzēm smieklu”, kur mūsu 
atraktīvā dalībniece Faina Gleizda 
uzstājās ar humoristisku monologu 
„Romeo un Džuļjeta” un  tika 
apbalvota ar atzinības rakstu. 
Smiekli, humors, jautra noskaņa 
sagādāja visiem prieku.  

 Kad jubilejas pasākums bija 
garām, lielais uztraukums arī bija 
prom, taču sirdī palika bezgala daudz 
pozitīvu emociju, patīkamu atmiņu, 
kas vēl ilgi sagādās smaidu sejās ik 
reizi, kad par to atcerēsimies. Pēc 
jubilejas, protams, mazliet arī 
ļāvāmies atpūtai un elpas 
atvilkšanai, svinējām mūsu kolektīva 
dalībnieču dzimšanas dienas. Bez 
stresa un steigas varējām viena otrai 
sagādāt patīkamus mirkļus,  pasakot 
no sirds labus vārdus, pasniedzot 
nelielas, pašu rokām izveidotas, 
jaukas dāvaniņas. Tā nu, sanākot 
kopā pie svētku galda, pie tējas un 
kafijas krūzītes, godinājām mūsu 
jubilāres 

Tatjanu Nikiforovu,  
Lidiju Bedrikovu,  

Eleonoru Prokofjevu,  
novēlot viņām stipru veselību un 

dzīvesprieku, lai vēl ilgus,  
ilgus  gadus ikviena no viņām 

varētu uzturēt  
mūsu „Uguntiņas” liesmiņu!!!  

 
    Laika rats bez mitas griežas, tas 
liek mums, senioriem, būt modriem 
un  mēs cenšamies tādi arī būt! 
Paldies visiem mūsu klubiņa 
atsaucīgajiem senioriem, kuri ar 
prieku piedalās mūsu kopīgajās 
tikšanās reizēs, dalās ar savām 
idejām, ierosinājumiem, 
priekšlikumiem un padomiem, lai 
mūsu kopābūšana ir vēl aizraujošāka 
un gaidītāka!  Viss interesantais ir 
tepat mums līdzās, ir vajadzīga tikai 
veselība un apņemšanās darboties. 
To es  novēlu visām mūsu klubiņa 
„Uguntiņa” dalībniecēm!  

                                                 
 
 

Anna Tarakanova, 
Ozolaines Tautas nama 

 Senioru interešu klubiņa „Uguntiņa” 
vadītāja      

F
o
to

 n
o
 O

zo
la

in
e
s 

p
a
g
a
st

a
 p

ā
rv

a
ld

e
s 

a
rh

īv
a
 



9 

 

JAUNATNE MARTS 3[71] 2020              9    

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 

Daugavpils pilsētas domes 
Jaunatnes nodaļas pieredzes 
apmaiņmas brauciens! 
 
     Biedrība “IIC DINO” sadarbībā ar 
Daugavpils pilsētas domes 
Jaunatnes nodaļu februārī veica 
izbraucienu pa Latgales jauniešu 
centriem. Izbraucienā piedalījās 
jaunatnes lietu speciālisti un 
darbinieki, kā arī jauniešu 
organizāciju līderi. Izbrauciens notika 
projekta “Es par Latgali” ietvaros, 
projekts notiek sadarbībā ar British 
Council Latvija.  
     Projekta vispārējais mērķis: 
Atbalstīt un attīstīt jauniešu centru 
tīklu Latgales novadā ar mērķi 
stiprināt Latvijas jauniešu valsts 
gribu un piederības sajūtu savai 
valstij un kopienai, uzlabojot 
jauniešos politiskās sabiedrības 
atbildību. 
     Projekta tiešais mērķis: 
1. Atbalstīt un attīstīt jauniešu 

centru tīklu Latgales reģionā. 
2. Veicināt Latgales jauniešu līderu 

izpratni par savu lomu reģiona 
attīstībā un sekmēt pilsoniskumu 
un valsts gribu.  

3. Attīstīt jauniešos pasākumu 
organizatoriskās prasmes, 
iesaistot viņus dažādu aktivitāšu 
un pasākumu  plānošanas 
procesā. 

     Izbrauciena laikā jaunieši un 
speciālisti iepazinās ar pastāvošo 
situāciju Latgales jauniešu centros 
un meklēja sadarbības iespējas.  Par 
pamatu jautājumiem tika ņemtas 
jauniešu politikas īstenošanas 
indeksa dimensijas: izglītība un 
apmācības, nodarbinātība un 
uzņēmējdarbība,  veselības 
aizsardzība un labklājība, līdzdalība, 
brīvprātīgais darbs, sociālā 
iekļaušana, jaunatne un kultūra. 
     Projekta dalībnieki dalījās 
pieredzē un uzklausīja citu 
pašvaldību speciālistus. Visbiežāk 
speciālisti izteicās par finansējuma 
trūkumu un jauniešu skaita 
samazināšanos. Jaunatnes lietu 
speciālisti ir ļoti aktīvi, piesaista 
finansējumu, stimulē jauniešus un 
mudina viņus iesaistīties dažādās 
aktivitātēs.  Visi jaunatnes politikā 
iesaistītie speciālisti rīko bez budžeta 
pasākumus un jauniešu centri ir 
populāri, jo nav tik daudz alternatīvu 
brīvā laika pavadīšanas iespēju.  
     Mazās pilsētās jūtama operatīva 
darbība problēmu risināšanā, kā arī 
jūtama biedrību darbība pašvaldības 
jauniešu centru uzlabošanai, nevis 
sava personīgā labuma gūšanai. 
Novadu un mazo pilsētu jauniešu 
centros ir gan neformāla, gan 
interešu izglītība. Brīvprātīgais darbs 
veiksmīgi attīstās.  
     Projekta dalībnieki izbraukāja 
pierobežas jauniešu centrus. Uzreiz 

bija jūtama teritoriālās atrašanās 
vietas ietekme –  valsts nomalē ir 
jauniešu, darba un brīvā laika 
pavadīšanas iespēju trūkums. Visa 
jaunatnes kustība balstās uz skolas 
pamata. Speciālisti gaida teritoriālo 
reformu, lai plānotu ilgtermiņa 
darbu. Jaunatnes lietu speciālisti 
vēlas turpināt savu darbu 
neskatoties ne uz ko. Jauniešu 
centru darbība notiek, galvenokārt, 
pateicoties projektiem un jauniešu 
centru darbinieku entuziasmam. 
     Projekta dalībnieki apmeklēja 
Rēzeknes mūsdienīgos centrus gan 
novadā, gan pilsētā ar jauniešu 
interesēm atbilstošu aprīkojumu. 
Visa infrastruktūra, kura domāta 
jauniešiem, pilnībā atbilst viņu 
vajadzībām un vērsta uz jauniešu 
konkurētspējas attīstību. 
     Neskatoties uz infrastruktūras 
izcilo stāvokli un dažādību, jauniešu 
daudzums neļauj organizēt daudz 
brīva laika pavadīšanas iespēju ārpus 
formālās un interešu izglītības.  
Finansiāls atbalsts jaunajiem 
uzņēmējiem ir neliels un jauniešu 
nodarbinātības un nometņu iespēju 
piedāvājums ir neliels. 
Nodarbinātības programma ir vērsta 
uz to, ka jaunieši raksta motivācijas 
vēstules un iegūst apmaksātas 
prakses vietas. 
     Rēzeknē speciālisti strādā pie tā, 
lai biedrības iesaistītos aktivitāšu 
organizēšanā. Neskatoties uz to, visi 
resursi tiek vērsti uz precīzu 
problēmu risināšanu, kultūras, 
izglītības, sporta un jaunatnes  
speciālisti kopīgi cenšas apvienot 
visas pūles, lai veidotu kvalitatīvus 
pasākumus. Lai gan Rēzeknes 
pilsētas un novadu pasākumu klāsts 
vairāk atbilst skolas vecuma 
bērniem, speciālisti strādā, lai 
iesaistītu jaunās ģimenes un 
jauniešu biedrības, tādā veidā 
cenšoties mainīt un dažādot 
apmeklētāju īpatsvaru. 
     Dagdas novada un pilsētas 
jauniešu centra speciālisti un jaunieši 
pārsteidza ar savu saliedētību. 
Jaunieši paši raksta projektus un 
meklē sponsorus savām iniciatīvām. 
Ļoti daudz kas notiek pateicoties 
ārzemju atbalstītājiem, bet vēl vairāk 
tiek darīts ar pašu rokām. Dagdā ir 
maz birokrātijas, viss balstās uz 
principu: jo vienkāršāk, jo labāk. Tas 
ļauj gan speciālistiem, gan 
jauniešiem brīvi izpausties. Kopumā 
ir jūtama Dagdas iedzīvotāju 
saliedētība un cieņa vienam pret 
otru, kas ļauj, piemēram, rīkot 
diskotēkas un citus pasākumus bez 
apsardzes. 
Projekta dalībniekiem patika Dagdas 
pieredze. Visi strādā kopā  - 
biedrības, Latvijas Sarkanais krusts, 
Romas katoļu baznīca... Tāds 
modelis strādātu vairākās mazās 

pašvaldībās, kur iedzīvotāju skaits 
samazinās, tikai nav saprotams, 
kāpēc tas nenotiek "dabiski". 
Robežniekos tika apmeklēts 
“mobilais” jauniešu centrs, kurš 
pārvietojas līdzi jauniešiem un viņu 
pulcēšanās vietām. Pateicoties 
veiksmīgam pakalpojumu klāstam un 
piedāvātajām iespējām, uz 
Robežniekiem brauc arī rīdzinieki 
vadīt savas sporta nometnes un citas 
aktivitātes. 
Šī projekta realizēšana deva iespēju 
speciālistiem rast ciešu sadarbības 
saikni starp jauniešu centriem 
Latgalē.  Tas veicinās  jauniešu 
iesaisti pasākumu organizēšanā, 
palīdzēs jauniešu centriem palielināt 
pasākumu apjomu un kapacitāti, kā 
arī palielinās jauniešu skaitu, kas 
iesaistīti Jauniešu centra darbībā. 
Aktivitāte tiek īstenota, balstoties uz 
British Council programmas “Active 
Citizens” metodoloģiju. Projekts 
“Active Citizens” veicina pozitīvas 
pārmaiņas kopienās un to ilgtermiņa 
attīstību, radot iespēju kopienu 
pārstāvjiem iegūt jaunas zināšanas 
un prasmes, kā arī veidojot 
platformu, kur satikties, mācīties un 
kopīgi darboties, lai risinātu 
sabiedrībai aktuālus jautājumus.  
 

Artjoms Pučinskis  
Daugavpils pilsētas vecākais 

jaunatnes lietu speciālists  

 
Šajā sakarā 19.02.2020. 
pieredzes apmaiņas brauciena 
ietvaros „OzO” jauniešu 
centru Bekšos apmeklēja 
Daugavpils pilsētas domes Sporta 
un jaunatnes departamenta 
Jaunatnes nodaļas pārstāvji, kur 
tikās ar jaunatnes lietu speciālisti 
Veroniku Lazarevu un Ozolaines 
TN vadītāju Santu Ostašu! 
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Senioru klubam 
„Uguntiņa” pirmā nozīmīgā 
jubileja! 
 
 Februāra mēnesis Ozolaines 
pagasta kultūras dzīvē sākās ar 
svētkiem, jo Ozolaines Tautas nama 
senioru klubam „Uguntiņa” šī gada 
sākumā apritēja 5 gadi! Tikko vēl 
seniori gatavojās tradicionālajai 
senioru un invalīdu Jaungada ballei, 
bet nu bija jāsāk rosīties savas 
jubilejas svinībām un jāaicina tuvi un 
tāli ciemiņi!  
 „Uguntiņas”  dāmas ķērās 
pie svētku programmas izstrādes, 
sprieda un debatēja, kādu cienastu 
ciemiņiem likt galdā un nonāca arī 
pie secinājuma, ka mēs visi, dzīvojot 
šodienai, lielā mērā aizmirstam savu 
pagātni, tāpēc radās ideja izveidot 
seno priekšmetu izstādi. Tā nu 
vairāku nedēļu garumā katra klubiņa 
tikšanās reize saistījās ar kāda jauna 
priekšmeta sagādāšanu izstādei, ar 
kādu jaunu ideju, ko iesākt svētkos, 
kā pasniegt sevi utt.  
 Ņemot vērā, ka senioru 
kluba nosaukums ir „Uguntiņa” un 
faktu, ka jubilejas pasākums notiks 
februārī, kas ir sveču mēnesis, radās 
doma svētku reizei piešķirt 
nosaukumu „Randiņš sveču gaismā”, 
vienlaikus paužot siltās sajūtas un 
apzīmējot sirsnīgo atmosfēru, kādā 
gribētos šos svētkus pavadīt. 
Noformējumam tika izvēlēts liels 
daudzums sveču un dažādi dabas 
materiāli, kas februāra mēnesī 
pieejami mežā. Svētku nedēļā, 
tuvojoties pasākuma dienai, Tautas 
nama telpās ik dienu virmoja 
neaprakstāmas smaržas, jo 
„Uguntiņas”  čaklās saimnieces 
gatavoja un meistaroja savas 
jaunības tradicionālos visu godu 
konditorejas izstrādājumus- eļļā 
vārītos rozīšu cepumus, kā arī veco 
laiku formiņu pannās ceptos 

riekstiņus, sēnītes un vāverītes, lai 
ciemiņi justu, cik ļoti viņi tiek gaidīti.  
 Svētku diena nu bija klāt! 
Pirms pasākuma, tieši svētku dienā, 
Ozolaines Tautas namā viesojās 
profesionālās izglītības centra 
„Ideja”, programmas „Frizieris”, 
audzēknes, lai gūtu mācību praksi un 
vienlaikus arī sapostu „Uguntiņas” 
dāmas svētku pasākumam... Par to 
sakām lielu paldies mācību centram 
„Ideja” un personīgi Birutai 
Buharinai, kas noorganizēja šo 
mācību praksti īstajā brīdī, lai mācību 
prakses rezultāts piedzīvotu arī savu 
vakara iznācienu. Kad svētku 
vaininieces bija saposušās, laiks bija 
arī ciemiņus uzņemšanai. Viesos pie 
„Uguntiņas”,  uz vakarēšanu sveču 
gaismā, ieradās Ratnieku senioru 
kolektīvs „Labākie gadi”, Rēzeknes 
pensionāru dienas centrs, Maltas 
senioru vokālais ansamblis „Liepas” 
un Maltas pensionāru klubiņš 
„Dvēseles atslēga”, Nagļu senioru 
klubs „Tik un Tā”, Lūznavas 
pensionāru klubiņš „Rudens sonāte”, 
Verēmu senioru kolektīvs 
„Sidrablapa” un deju kolektīvs 
„Mārtiņrozes”, Feimaņu senioru 
biedrība „Seniori” un pavisam jauns 
kolektīvs, kā mēs sirsnīgi jokojot 
piezīmējām- „jaundzimušais”- vēl 
nepilnu nedēļu vecais Strūžānu 
senioru klubiņš, kam vēl nebija pat 
izdomāts nosaukums! Jubilāres bija 
bezgala priecīgas par tik kuplu 
ciemiņu pulku un par uzmanību, kas 
šajā dienā tiek veltīta tieši viņām.  
Brīdī, kad bija jānotiek pasākuma 
svinīgai atklāšanai, klātesošie 
saņēma ziņu, ka Ozolaines ielās ir 
manīts „blandāmies” korona vīruss, 
tāpēc svētku viesus tūlīt pat arī 
pārsteidza pretvīrusa medicīniskā 
komanda, kas pārbaudīja, vai visi 
viesi joprojām ir veseli un sniedza 
nepieciešamās rekomendācijas, 

vakcinācijas un dezinfekcijas 
darbības, lai likvidētu mazāko 
varbūtību, ka vīruss varētu ieciemot 
arī pie „Uguntiņas” ciemiņiem. Bet, 
kaad pretvīrusu komanda beidzot 
bija prom, svētku brīža ievaddaļā 
apsveikuma runu „Uguntiņai” veltīja 
Ozolaines pagasta pārvaldes vadītājs 
Edgars Blinovs, savu sveicienu bija 
sagatavojuši arī Ozolaines Tautas 
nama radošie kolektīvi- sieviešu 
vokālais ansamblis „Nadežda” un 
folkloras kopa „Zeiļa”. Bet tad 
pienāca arī satraucošākais brīdis- 
„Ugutniņām” pašām nākt skatītāju 
priekšā un rādīt klātesošajiem savas 
prasmes, talantus un sagatavotos 
priekšnesumus. Pirmais kolektīva 
priekšnesums bija sarunu izrāde 
„Posidelki”, atainojot, ko ļaudis agrāk 
darīja tumšajos, garajos ziemas 
vakaros, kad nebija ne televizoru, ne 
telefonu, ne interneta, par ko runāja 
un sprieda, kopā pulcējoties... 
Mazliet nopietni, mazliet nenopietni, 
kā jau dzīvē un labā kompānijā 
ierasti... Humoristisku noskaņu 
nomainīja liriskākas „notis”, senioru 
kluba „Uguntiņa” dzejnieces Marijas 
Jurkovas izpildījumā... Pati 
romantiskā kolektīva personība 
veltīja klātesošajiem savas dzejas 
rindas... Bet jubilāru priekšnesuma 
pēdējā kārta atkal bija kam skaļam 
un jautram- galvenās klubiņa 
oratores Fainas Gleizdas izpildījumā. 
Faina klātesošos smīdināja ar 
slavenās humoristes Jeļenas 
Stepaņenko monologu „Romeo un 
Džuljeta”, atgādinot visiem, ka 
februāris ir ne tikai sveču, bet arī 
mīlestības mēnesis.  
 Kad jubilārēm lielākie 
uztraukumi par savu uzstāšanos bija 
garām, nu bija laiks arī pasākuma 
sveicienu daļai.  

 
Teksta turpinājums 11.lpp. 
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Teksta sākums 10.lpp. 
 
        Verēmu senioru deju kolektīvs 
„Mārtiņrozes”, tā skolotājas Olgas 
Deksnes vadībā, jubilārēm bija 
sagatavojis 3 krāšņus deju 
priekšnesumus, kas priecēja ne tikai 
jubilāru, bet visu klātesošo acis! 
Lūznavas senioru kolektīvs novēlēja 
jubilārēm: „Veseļeibu stypru kai 
šmakovkys pirmū laseiti!!!”, kas 
joprojām ir palicis atmiņā kā 
oriģinālākais vakara tosts. Un ikviens 
kolektīvs bija atbraucis ar sirsnīgiem 
vārdiem, ar īpašiem ciem’kukuļiem 
un oriģinālām, pašu darinātām un 
pārdomātām dāvanām. Apsveikumu 
daļa bija neaprakstāmi sirsnīga, 
emocionāla un aizkustinoša, kas lika 
„Uguntiņas” dāmām te smieties, te 
nobirdināt prieka asariņu, te sajūsmā 
iesaukties! Tas viss kopā radīja 
patīkamas, pozitīvas sajūtas un 
emocijas, kas vēl ilgi paliks atmiņā 
un sildīs sirdis...  

       Tā kā februāris ir sveču 
mēnesis, kolektīva nosaukums ir 
„Uguntiņa” un pasākuma temats 
„Randiņš sveču gaismā”, tad, 
likumsakarīgi, arī svinību turpmākās 
aktivitātes bija saistītas ar svecēm. 
Ciemiņus gaidīja sveču liešanas 
meistarklase, mākslinieces Nanditas 
Kirejevas vadībā, un burciņlukturīšu 
radošā darbnīca, Ozolaines Tautas 
nama rokdarbu pulciņa vadītājas, 
mākslinieces Nellijas Kotebo vadībā. 
Ik katram bija iespēja izgatavot un 
aizvest no pasākuma līdzi savu 
svecīti vai svečturīti, lai atmiņas par 
svētkiem un savām rokām paveiktais 
silda sirdi garajos ziemas vakaros... 
Tāpat viesi tika aicināti apskatīt 
senioru kluba „Uguntiņa” veidoto 
seno priekšmetu izstādi, kurā 
vecākais eksponāts ir datēts ar 
1872.gadu. Izstādi papildināja arī 
kolektīva dalībnieces Fainas Gleizdas 

rūpīgi veidotie pieraksti, kuros tiek 
atspoguļota un aprakstīta katra 
kolektīva tikšanās reize, visi 
sasniegumi, kur tiek saglabāti un 
ielīmēti visi raksti par kolektīvu, 
izgriežot tos no „Rēzeknes Vēstīm”, 
no Ozolaines pagasta avīzītes, līdz ar 
to katram interesentam bija iespēja 
iepazīties ar „Uguntiņas” darbību un 
veikumiem visu 5 gadu garumā. Bet 
par skaistu muzikālo noskaņu 
pasākumā rūpējās Oskars Lustiks un 
Māris Lovniks no grupas „Kingi”. 
Oskara balss lutināja klātesošo ausis 
un ciemiņi labprāt ļāvās 
dejotpriekam.  
 Tāpat kā tas notiek ar citiem 
svētkiem, arī par senioru kluba 
„Uguntiņa” jubileju jāsaka tā- „Ilgi 
nāca, drīz aizgāja...”... Ilgs laiks tika 
veltīts gatavošanās procesam, daudz 
tika domāts, sapņots un fantazēts, 
kā tas būs, daudz patīkama darba 
tika paveikts pasākuma 
sagatavošanā, bet pats vakars, 
protams, „paskrēja” kā viens elpas 
vilciens... Toties ļoti patīkams, ļoti 
skaists un sirsnīgs, pārpilns siltām 
emocijām, kas vēl ilgi paliks 
jubilārēm atmiņā un vēl ilgu laiku 
sagādās smaidu sejās ik reizi, kad 
viņas par to atcerēsies! Senioru 
kluba „Uguntiņa” dalībnieces sūta 
sirsnīgus pateicības sveicienus 
ikvienam kolektīvam, kurš 
pagodināja viņu svētkus ar savu 
ierašanos, paldies par emocijām, 
paldies par labiem vārdiem, 
skaistajām, oriģinālajām dāvanām 
un paldies par katru minūti, kas tika 
pavadīta kopā!!! Atliek vien novēlēt- 
visiem stipru veselību un, lai šīs 
kopīgās kopā šanākšanas notiek 
arvien biežāk un ik reizi sagādā 
arvien vairāk patiesa prieka! 

 
 

Santa Ostaša, 
Ozolaines Tautas nama vadītāja 
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„ Čangaļu olimpiade”- kas 
tas bija? 
 
Teksta sākums titullapā 
 
 Kad pasākuma ideja bija 
gatava, aicinājām ikvienu, kurš sevi 
sauc par latgalieti, ikvienu, kurš 
jūtas latgalietis un ikvienu, kurš grib 
būt šajā pasākumā starp citiem 
līdzīgajiem, piedalīties tajā. Un 
nozīme netika piešķirta ne vecumam, 
ne piederībai vienai vai citai 
organizācijai, pagastam vai 
novadam. Saņēmām daudz labu 
vārdu par pasākuma ideju, taču 
vienlaikus arī secinājām, ka daudzi, 
lai arī vēlētos, tomēr baidās 
piedalīties olimpiādē, jo ir bažas par 
to, ka nebūs pietiekami zinoši vienā 
vai otrā jautājumā, kas saistīts ar 
Latgali un latgalisko. Rezultātā 
dalībai pasākumā pieteicās 7 
komandas- „Gosti” (Rēzekne), 
„Rogovkieši” (Nautrēnu pagasts), 
„Taļcinīki” (Pušas pagasts), 
„Sovvaļņeicys” (Ozolaines un 
Verēmu pagastu apvienotā 
komanda), „Kū tu lobam 
padareisi” (Lūznavas pagasts), 
Kukalkys (Kaunatas pagastu 
apvienība) un „Streiči” (Dekšāru 
pagasts, Viļānu nov.).  
 Tuvojoties olimpiādes dienai, 
gādājām visiem dalībniekiem 
skaistas dāvanas, Staņislava Viļuma 
rokās tapa īpaši olimpiādes 
uzvarētāju kausi, tika drukāti 
uzdevumi, senioru klubs „Uguntiņa” 
nāca talkā, cepjot seno laiku 
cepumus „Sēnītes” un „Riekstiņus”. 
Svētku dienā pašu rokām cepām 
ābolu pīrāgu, lai brīdī, kad ciemiņi 
atbrauks, Tautas nama telpas 
piepildītu garšīga, viesmīlīga 
smarža... Uz galda likām baltmaizi, 
zapti un pienu māla krūkā, cenšoties 
radīt sajūtu gluži kā pie vecmāmiņas 
laukos pēc siena talkas, savu vietiņu 
starp dekorācijām rada arī 

rupjmaize, speķis, sīpolloki, ķiplociņš 
un šmakovciņa, gluži kā 
latgaliskajam ciemiņu sagaidīšanas 
galdam pieklājas...  
 Pirms sākt sacensības, 
pasākumu atklājām ar lirisku ievadu- 
mākslinieces un dziesminieces 
Džeinas Gavares gleznu izstādi un 
viņas lirisko dziedājumu. Ik katrai 
dziesmai, ko Džeina izpildīja, bija 
sava īpaša nozīme, īpaša doma, 
kāpēc šī dziesma ir radusies un ko ar 
šo dziesmu viņa vēlas pateikt 
ikvienam klausītājam... Džeinas 
teiktajā un dziedātajā izskanēja 
daudzas it kā zināmas dzīves 
patiesības, taču vienlaikus 
secinājām, ka mēs ikdienā tam 
pievēršam tik maz uzmanības un 
atstājam tik otršķirīgu nozīmi, kaut 
gan tieši šīs vērtības dzīvē ir pašas 
svarīgākās... Klausoties Džeinā, 
ikvienam bija iespēja paņemt sev 
sirdī līdzi to, kas tuvāks... Pasākuma 
dalībniekus pārsteidza arī Džeinas 
košās, dzīvespriecīgos toņos radītās 
gleznas un rūpīgie Jura Gavara klūgu 
pinumi, kas papildināja izstādi...  
Kad liriskā daļa bija izskanējusi, nu 
bija laiks arī komandām stādīties 
priekšā. Katra komanda pastāstīja 
par sevi, prezentējot nosaukumu, 
devīzi un arī savu mājasdarbu. 
Komandām šoreiz netika dots 
tradicionālais uzdevums ierasties ar 
dziesmu, deju vai līdzīgu 
priekšnesumu, bet gan- padomāt par 
to, kas tieši viņiem šķiet īsts 
latgaliskais ēdiens, pagatavot to un 
paņemt līdzi ciem’kukulī. 
Latgaliskajam galdam zālē bija 
atvēlēta īpaši noformēta vieta, kur 
mājasdarbi tika bagātīgi likti, lai pēc 
tam tos visus kopā nobaudītu un 
sajustu latgaliskās virtuves garšu un 
daudzveidību... Vairākas komandas 
bija pagatavojušas sen aizmirstu, 
citiem nemaz nezināmu, bet 
latgalisko virtuvi, noteikti, 

raksturojošu ēdienu- asuškas, kuru 
nosakums, kā izrādījās, dažādos 
pagastos ir bijis dažāds, piemēram, 
Kaunatas pagastu apvienības 
komanda ne tikai atveda savas 
asuškas, bet arī pastāstīja, ka viņu 
pusē tās sauc „kukolkys”, par godu 

tām radās arī komandas nosaukums. 
Cita komanda mājasdarbā bija 
sagatavojusi un atvedusi „zirņu 
kļockas”, papildinot  pasniegto 
ēdienu ar zināšanu bagāžu par to, 
cik ļoti vērtīgi ir mūsu pašu pelēkie 
zirņi, tāpat galdā tika likta vārīta 
kartupeļa, biezpiena un siļķītes 
uzkoda, šmakovciņa. Vēl kāda 
komanda atveda kārtīgus latgaliešu 
kartupeļu salātus, vēl cita- īstu, 
bezgala garšīgu, Latgalē mājās 
spiestu linsēklu eļļu. Protams, galds 
neizpalika arī bez pašu ceptas 
maizītes un vēl dažādiem 
gardumiem, jo katra komanda bija 
centusies mājasdarbu izpildīt 
godam… 
          Teksta turpinājums 13.lpp.
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Teksta sākums titullapā 
 
     Kad komandas bija sevi 
noprezentējušas, varēja beidzot 
ķerties arī pie tās daļas, no kuras 
visiem visvairāk bija bail- pie 
olimpiādes jeb sacensībām. 
Komandām bija sagatavoti 8 
uzdevumi, kuros ietilpa gan 
krustvārdu mīklas atrisināšana, 
pareizi skaidrojot senos latgaliešu 
vārdus, gan parunu salikšana un 
trūkstošo vārdu ielikšana 
tautasdziesmās, tāpat komandām 
bija jāatbild uz dažādiem 
jautājumiem par Latgales vēsturi, 
ģeogrāfiju, kultūru, mūzikas pasauli, 
ievērojamām personībām u.c. 
Komandas saņēma arī Rēzeknes 
novada karti, kurā ierobežotā laikā 
bija jāatzīmē Rēzeknes novada 
(lielākā Latvijas novada) katra 
pagasta atrašanās vietu. Sarežģītāki 
uzdevumi mijās ar vienkāršākiem, 
piemēram, koku un ēdienu seno 
nosaukumu savienošana ar 
atbilstošajiem skaidrojumiem, kā arī 
tautasdziesmu piemeklēšana iepriekš 
sagatavotiem zīmējumiem. 
Neizpalika arī bez moderno 
tehnoloģiju izmantošanas- pārstāvim 
no katras komandas bija jādodas 
priekšā, jāliek Bluetooth austiņas uz 
galvas, jāklausās tajās dzirdamā 
dziesma un jādungo tā, savukārt, 
komandas uzdevums bija atminēt šo 
dziesmu. Tā, mijoties sarežģītakiem 
un vieglākiem uzdevumiem, nedaudz 
vairāk kā stundas garumā, 
komandas tika galā ar visiem no 
tiem. 
 Kamēr žūrija veica pareizo 
atbilžu izvērtēšanu, apkopoja visus 
punktus un sarindoja komandas pa 
vietām, olimpiādes dalībniekus 
aicinājām vienoties tradicionālās 
latgaliešu godu dziesmas „Pi Dīveņa 
gari goldi” dziedāšanā. Bet, kad 
sirsnīgā kopīgā dziesma bija 
izskanējusi, viesu cienastam galdā 
tika celtas svaigi ceptas biezpiena 
pankūciņas jeb „syrnīki” un pēc to 
notiesāšanas beidzot varēja arī 
doties cienāties ar gardumiem no 
kārdinošā latgalisko ēdienu galda, 
kas bija izveidojies pa drusciņai no 
katra pieliktās izdomas, no katra 
pieliktā darba un katra pieliktās 
sirsnības, gatavojot šos ēdienus.  
 Bet nu bija laiks paziņot arī 
olimpiādes rezultātus! Vispirms 

teicām lielu paldies katrai komandai, 
kas piedalījās mūsu sacensībās, 
ziemas izskaņā pasniedzot kastīti ar 
garšīgiem, dabiskiem, Latgalē 
audzētiem āboliem no Z/S „Ķirši” 
Lendžos. Tikmēr galvenās trofejas- 
īpašie olimpiādes kausi vēl gaidīja 
savu ieguvēju paziņošanas brīdi... 
Pēc kopvērtējuma rezultātiem 
secinājām, ka visas komandas ir 
cīnījušās ļoti labi un uzrādīja gana 
līdzīgus rezultātus. Starp 1. vietas un 
7.vietas ieguvējiem starpā bija vien 
nedaudz vairāk par 10 punktiem, bet 
vēl lielāka rezultātu līdzība izveidojās 
starp 1., 2., 3. un 4.vietas 
ieguvējiem. 4. vietu ar 89 punktiem 
ieguva komanda „Gosti” no 
Rēzeknes, 3.vietas laurus ar 89,5 
punktiem plūca komanda 
„Rogovkīši” no Nautrēnu pagasta, 
2.vietu ar rezultātu- 90 punkti 
saņēma komanda „Streiči” no 
Dekšārēm un 1.vietu jeb uzvaru ar 
90,5 punktiem plūca Ozolaines un 
Verēmu pagasta apvienotā komanda 
„Sovvaļņeicys”. 1.-3.vietas ieguvēji 
saņēma dāvanā īpašos olimpiādes 
kausus, kas katrs tika izveidots vienā 
unikālā eksemplārā! Un, kad 
uzvarētāji bija noskaidroti un vietas 
sadalītas, visiem olimpiādes 
dalībniekiem par prieku uzstājās 
populārā latgaliešu grupa „Dabasu 
durovys”. 
 Ar prieku sakām paldies 
ikvienai komandai, kas pieņēma 
mūsu uzaicinājumu un izaicinājumu 
un piedalījās pasākumā! Paldies par 
sirsnīgajiem vārdiem, par jokiem, 
kas izskanēja vakara gaitā, par 
sarūpētajiem garšīgajiem ēdieniem, 
par jauko, sirsnīgo, draudzīgo 
atmosfēru, kas, visiem kopā 
sanākot, tika uzburta šajos svētkos! 
Paldies arī kompetentajiem žūrijas 
pārstāvjiem- Ilgai Smanei, Inārai 
Blinovai, Valentīnai Mališevai, paldies 

senioru kluba „Uguntiņa”  dāmām 
par seno cepumu sarūpēšanu, 
paldies saimniecītei Valentīnai 
Cucurei par biezpiena pankūkām jeb 
„Syrnīkim”, paldies keramiķim 
Staņislavam Viļumam par 
skaistajiem kausiem un visiem 
citiem, kas pielika savu palīdzīgo 
roku pasākuma tapšanas procesā!!! 
 Radot ko jaunu, vienmēr ir 
mazliet bail, vai tas izdosies, kā tas 
izdosies un kas no tā visa sanāks, 
runājot vienkāršiem vārdiem. Bet 
atkal un atkal pierādās- kad sanāk 
kopā „īstie” cilvēki, rodas „īstā” 
atmosfēra un viss izdodas! Paldies 
visiem, kuri bija ar mums kopā 
pasākuma tapšanā, īstenošanā un 
pašā pasākumā! Lai patīkamās 
emocijas un atmiņas par to vēl ilgi 
liek mums atcerēties šo kopā 
būšanu!  

(P.S. Pasākums, protams, notika 
tikai un vienīgi latgaliešu mēlē, bet, 
cienot latgaliešu valodas 
pareizrakstību un, lai nepieļautu 
kļūdas pareizā latgaliskajā rakstībā, 
šis raksts tika sagatavots latviešu 
valodā.) 
 

 
 

Santa Ostaša, 
Ozolaines Tautas nama vadītaja 



14 

 

Pasniegtas 
Rēzeknes novada 
jaunatnes gada balva 2019 
 
Lai izceltu un godinātu Rēzeknes 
novada jaunatnes lietu speciālistus, 
jaunatnes darbiniekus un jauniešus 
atbalstošās organizācijas, kuras ar 
savu veikumu 2019. gadā ir 
mainījušas novada jauniešu ikdienu, 
kā arī lai apzinātu aktīvākos un 
talantīgākos Rēzeknes novada 
jauniešus un veicinātu jauniešu 
iniciatīvu un līdzdalību novada 
sabiedriskajā dzīvē 28.februārī 
aizvadīta Rēzeknes novada 
Jaunatnes gada balvas svinīgā 
“Rēzeknes novada Jaunatnes gada 
balva” ceremonija. 
28. februārī Rēzeknes novada 
pašvaldības lielajā zālē notika 
atraktīvs un pozitīvām emocijām 
pārpildīts pasākums, kura laikā tika 

godināti aktīvākie Rēzeknes novada 
jaunieši, jaunatnes lietu speciālisti 
un jaunatnes darbinieki, kuri ar savu 
veikumu 2019. gadā ir mainījuši 
savu un citu jauniešu ikdienu. 
Šogad Rēzeknes novada Jaunatnes 
Gada balvas svinīgajā ceremonijā 
tika pasniegti apbalvojumi deviņās 
nominācijās, kam kopumā bija 
pieteikti 54 nominanti. Katras 
nominācijas uzvarētājs saņēma īpašu 
balvu – no koka veidotas stilizētas 
kāpnes, kas simbolizē došanos 
augšup par karjeras kāpnēm. 
Stilizēto kāpņu kā gada balvas idejas 
autori bija paši Rēzeknes novada 
jaunieši. Balvas īstenošanu dzīvē 
uzņēmās novada jaunais uzņēmējs 
Valters Tārauds. 
Rēzeknes novada Jaunatnes Gada 
balvas apbalvošanas ceremoniju ar 
lielisku enerģijas lādiņu pārsteidza 
grupa “Žvūrgzdyni”, grupas 
dalībnieki – Marta Paula Sejāne 

(balss, taustiņi), Arta Višķere 
(basģitāra), Andžejs Rasims (ritma 
ģitāra) un Mareks Gusāns (bungas). 
Lielisku hip hopa noti pasākumam 
deva “Ausmiņa Records” pārstāve, 
iedvesmojošā un talantīgā repa 
māksliniece ŪGA. 
Jaunatnes gada balvas organizatori 
pateicas apbalvošanas ceremonijas 
brīvprātīgajiem jauniešiem, 
kolēģiem, pagastu pārvaldēm, 
jauniešu centriem, jaunatnes lietu 
speciālistiem un visiem tiem, ar kuru 
enerģijas devumu, tika īstenota 
konkursa un apbalvošanas 
ceremonijas norise! 
Piešķiļam jauniešu idejām vēl lielāku 
enerģiju un tiekamies “Rēzeknes 
novada Jaunatnes Gada balvā 
2020”! 
Starp nominantiem gada 
brīvprātīgais tika nominēti arī 
Ozolaines pagasta četri jaunieši: 
Laura Greiškāne, Jelizaveta 
Marjanova, Jūlija Borisova un Guntis 
Dunčs! 
Kā arī nominantu vidū bija arī 
Ozolaines pagasta pārvalde, ka 
jauniešiem draudzīgāka pagasta 
pārvalde! 
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    2020.gada 1.martā Meteņdienas/
Masļenicas ietvaros, OzO jaunieši, 
izmantojot trafaretus, cepa gardas 
plānas pankūkas,  dekotējot tos ar 
uzrakstiem ozolzīle, Ozolaine un trīs 
tuplju pušķis ar cukurpūderi. 
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Biotopa konstatēšana ir 
kompliments tā 
īpašniekam  

 
     Dabas aizsardzības pārvaldes 
īstenotajā dabas skaitīšanā ir 
apkopota informācija par 2019. 
gada konstatētajiem bioloģiski 
vērtīgajiem zālājiem (BVZ), un ir 
izsūtītas vēstules vairāk nekā 
5 000 īpašnieku, kuru īpašumi 
apsekoti pērn un tajos 
konstatēti ES nozīmes 
aizsargājami zālāju biotopi jeb 
BVZ.  
     Dabas skaitīšana neapseko visus 
Latvijas zālājus. Inventarizācijai tiek 
atlasīti vēsturiski zināmie bioloģiski 
vērtīgie un ilglaicīgie zālāji, kuri 
noteiktu laiku nav apsēti un uzarti.  
Līdz ar to varētu gaidīt, ka pēc 
rūpīgas atlases ikviens no 
apsekotajiem zālājiem var tikt 
identificēts kā BVZ. Taču diemžēl 
visu triju sezonu dati liecina, ka BVZ 
sastopami vairs mazāk nekā piektajā 
daļā no dabas skaitīšanā 
apsekotajiem apmēram 230 000 ha 
zālāju.   
     Bez cilvēka iesaistes BVZ 
pastāvēšana ir apdraudēta, jo tie 
veidojas daudzu gadu desmitu laikā 
ar nosacījumu, ka zālājs tiek 
atbilstoši apsaimniekots – noganīts 
vai nopļauts, bet nopļautais tiek 
novākts no lauka. Šī vērtīgā biotopa 
galvenie sarukšanas iemesli ir to 
neapsaimniekošana vai nepiemērota 
apsaimniekošana, kā arī apmežošana 
un uzaršana.  
     Dabas daudzveidības 
saglabāšanā svarīgs aspekts ir 
apsaimniekotāja izpratnei par dabas 
vērtību sastopamību un vēlmei to 
saglabāt. Jo tikai tā ir iespējams 
uzlabot jau esošo biotopu stāvokli un 
ar laiku veidot jaunas platības.  
     Dabas skaitīšanas vadītāja Irisa 
Mukāne atklāj, ka “atgriezeniskā 

saite pēc BVZ rezultātu vēstuļu 
izsūtīšanas ik gadu ir ļoti liela, tā 
atspoguļo īpašnieku interesi par 
dabas vērtībām. Cilvēki vairāk ievēro 
apkārt notiekošās vides pārmaiņas, 
tādēļ novērtē dabas daudzveidību 
īpašumā esošajā vērtīgajā zālājā. Ir 
arī īpašnieki, kuri par biotopu savā 
zemē nav priecīgi, jo kļūdaini domā, 
ka tādējādi zālājā vairs nevarēs ganīt 
lopus. Biotopa konstatēšana ir 
vērtīga informācija īpašniekam, tas 
vienlaikus ir kompliments par līdz 
šim atbilstoši un pārdomāti veiktu 
apsaimniekošanu”. 
Lai veicinātu bioloģiski daudzveidīgo 
zālāju saglabāšanu, uzturot savvaļas 
augu, kukaiņu, dzīvnieku un putnu 
populācijas, BVZ īpašnieki un 
apsaimniekotāji var pieteikties Lauku 
atbalsta dienesta atbalsta 
maksājumiem, uzņemoties 

daudzgadu saistības, ja BVZ platība 
ir vismaz viens hektārs.  
     Atgādinām, ka dabas skaitīšanas 
informatīvā rezultātu vēstule tiek 
sūtīta tikai tiem īpašniekiem, kuru 
īpašumā ir konstatēts biotops. Līdz 
šim apkopotos rezultātus ikviens var 
aplūkot Dabas aizsardzības 
pārvaldes dabas datu pārvaldības 
sistēmā Ozols (https://ozols.gov.lv/
pub). Savukārt informācija par 
vēlamo biotopu apsaimniekošanu 
pieejama pārvaldes tīmekļa vietnē 
(https://nat-programme.daba.gov.lv/
public/lat/biotopu_grupas/). 
     Jau aprīlī uzsāksies ceturtā dabas 
skaitīšanas sezona. Tās laikā 
turpināsies arī bioloģiski vērtīgo 
zālāju apsekošana. 
     Dabas skaitīšanas jeb ES 
Kohēzijas fonda projekta 
“Priekšnosacījumu izveide labākai 
bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanai un ekosistēmu 
aizsardzībai Latvijā” visas paredzētās 
aktivitātes tiks īstenotas līdz 2023. 
gadam. Plašāka informācija 
pieejama vietnē 
www.skaitamdabu.gov.lv un  
www.daba.gov.lv. 

     Aicinām ikvienu 
zemes īpašnieku 
saimniekot dabai 
draudzīgi, baudot 
un saglabājot dabas 
daudzveidību ap 
sevi! 
 
 

 
 

Ilze Reinika 
Dabas aizsardzības pārvalde 

Dabas skaitīšanas vadītājas asistente 
ilze.reinika@daba.gov.lv 

Tālr.: 27858275 
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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 

Sieviešu dienas pasākums 
„Starp mums, meitenēm, 

runājot...” 
PROGRAMMA 

07.03.2020. 
 
11:45-12:00 Pulcēšanās Ozolaines 
Tautas namā. 
12:05 Muzikāls sveiciens svētkos no 
Oskara Lustika. 
12:40 Izzinoša lekcija „Sievietes 
uzvārda noslēpumi” lektores, 
sertificētas numeroloģes Jeļenas 
Kovaļevičas vadībā. 
14:00 „Ziedu gleznošanas” 
meditācija ar māksliniecei Talitu 
Tipuku- Romančuku. 
15:15- 16:15 Smūtiju un veselības 
kokteiļu pagatavošanas meistarklase 
kopā ar bārmeni Georgiju Lebedevu. 
16:30 Modes māksliniece Velga 
Krukovska un viņas koncepts „Otras 
dzīves piešķiršana vecajām lietām”. 
Jaunu tērpu radīšanas darbnīca.  
17:30 „Dabas kosmētikas” padomi 

un meistarklase. 
18:30 Dzied duets „Paprika”. 
19:00 Hennas ķermeņa zīmējumi 
Kristīnes Seņkānes un Dagnijas 
Bernānes izpildījumā.  
19:00 Fotosesija jaunās talantīgās 
fotogrāfes Diānas Soročinas vadībā. 
 

 Dalība pasākumā: bezmaksas 

 Iepriekšēja pieteikšanās 
pasākumam individuāli vai grupās
- obligāta, lai būtu iespējama 
darbnīcām nepieciešamo 
materiālu atbilstoša daudzuma 
sagatavošana.  

 Pasākuma formāts: daļēji pie 
galdiņiem, daļēji pie radošo 
darbnīcu galdiem. 
 

Ļausimies iedvesmojošai, radošai, 
aizraujošai un interesantai dāmu 
lutināšanas dienai!!!  
 
Pieteikšanās un sīkāka informācija 
pa T.: 25127340 

Aicina iedzīvotājus 
iesaistīties sabiedriskajā 
apspriešanā! 
      
     Rēzeknes novada pašvaldība 
paziņo, ka teritorijas plānojuma 1.0 
redakcijas un Vides pārskata 
projekta publiskā apspriešana tiks 
organizēta no 2020. gada 14. 
februāra līdz 16. martam.  
     Dokumentu materiāli ir 
apskatāmi Rēzeknes novada 
pašvaldībā (Atbrīvošanas alejā 95A, 
Rēzeknē) 17. kabinetā, pašvaldības 
mājaslapā www.rezeknesnovads.lv 
sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” un 
valsts vienotajā ģeotelpiskās 
informācijas portālā 
www.geolatvija.lv sadaļā 
“Teritorijas attīstības plānošana”, kā 
arī Ozolaines pagasta pārvaldes 
telpās. 
     Gadījumā, ja Jūsu 
nekustamajām īpašumam ir mainīts 
zemes lietošanas veids, vai kādi citi 
apstākļi, kuri reāli nesakrīt ar 
notiekošo situāciju dabā, aicinām 
griezties vai nu Rēzeknes novada 
pašvaldībā, vai Ozolaines pagasta 
pārvaldē, lai veiktu visas 
nepieciešamās izmaiņas teritorijas 
plānojuma dokumentos. Tālrunis 
uzziņām: 64607205. 

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

