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25.septembrī pl.14.00 - 
Miķeļdienas jampadracis 
un svētku tirdziņš 
teritorijā pie Ozolaines 
Tautas nama – ar 
programmu uzstāsies 
Liepu pamatskolas bērni.  

Ozolaines pagasta 
pārvaldes lietvede no 
03.09.2020. līdz 
08.09.2020. ieskaitot, 
atrodas atvaļinājumā. 

Liepu pamatskola mācību gadu 
uzsāk klātienē! 08.09.2020 pl.15.00 

Tematisko darbnīcu 
pēcpusdiena, gatavojoties 
Tēva dienai “OzO” 
Jauniešu klubā. 

No 07.09.2020. līdz 
21.09.2020 ieskaitot 
Rēzeknes novada Maltas 
bāriņtiesas locekle 
Daina Bule atradīsies 
atvaļinājumā. 

No 21.09.2020. līdz 
27.09.2020. ieskaitot, 
Ozolaines pagasta 
pārvaldes kasiere Lidija 
Vinogradova atradīsies 
atvaļinājumā. Kasieri 
neviens neaizvietos. 
Maksājumus varēs veikt  
internetbankā, Rēzeknes 
novada pašvaldības 
kasē, vai Maltas pagasta 
pārvaldes kasē. 

     Kopš 16.03.2020., kad "COVID-19" 
dēļ tika slēgtas visas skolas Latvijā, 
tajā skaitā arī Maltas vidusskolas 
struktūrvienība "Liepu pamatskola", 
visi skolēni 2019./2020. mācību gadu 
pabeidza attālināti.  

     Klāt jaunais 2020./2021.mācību 
gads. Ko mēs no tā varētu sagaidīt? 
Bez šaubām, pirmkārt iespēju 
ikvienam mācīties klātienē un otrkārt, 
lai mācības būtu veselībai drošas.  
    Uzsākot jauno mācību gadu, Liepu 
pamatskola tika sagatavota mācību 
procesam tā, lai katrai klasei būtu 
iespēja atturēties no kontaktēšanas ar 
citām klasēs skolēniem. Ne mazsvarīgi 
ir arī ievērot drošības pasākumus, 
braucot ar skolas autobusu uz/no 
skolas. Šobrīd ir noteikts, ka skolas 
autobusā ikvienam pasažierim obligāti 
jāvelk sejas maska. Pastāv iespēja 
aptiekā iegādāties vienreiz lietojamās, 
taču ir arī alternatīva - košas un 
krāsainas sejas aizsargmaskas, šalles, 
lakati… Turklāt tos var izmazgāt un 
lietot atkārtoti.   
     Lai mācību process klātienē, ļautu 
skolēniem saprast un novērtēt to, ko 
skolotājs katram dod un vēlas iemācīt. 
Pacietību, gribasspēku katram jaunajā 
mācību gadā, gan skolēniem, gan 
skolotājiem, gan vecākiem. Ozolaines 
pagasta pārvalde novēl visiem 
veiksmīgu, panākumiem bagātu jauno 
mācību gadu! 
 
 

No 29.08.2020. līdz 
19.09.2020. ieskaitot 
Ozolaines pagatsa 
iecirkņa inspektors 
Andris Krompāns 
atradīsies atvaļinājumā. 
Inspektoru aizvieto 
Edgars Mitrevičs. Tālr. 
darba laikā 22493691. 

21.09.2020. no pl.10.00. 
Ozolaines Tautas namā 
būs iespēja veikt redzes 
pārbaudi.  
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Par pašvaldības autoceļu 
zemes nodalījuma joslu 
tīrīšanas darbiem! 
 
     Rēzeknes novada pašvaldības 
iestādes “Maltas pagastu apvienība” 
struktūrvienība “Ozolaines pagasta 
pārvalde” informē, ka laika posmā 
no 01.09.2020. līdz 30.11.2020. tiek 
plānota pašvaldības autoceļu 
aizsargjoslu attīrīšana no krūmājiem 
un kokiem Ozolaines pagasta 
pārvaldes teritorijā. 
     Zemes īpašniekiem, kuru 
īpašumā vai valdījumā ir autoceļa 
zemes nodalījuma josla, ir tiesības 
pašiem veikt tās attīrīšanu no 
krūmājiem un kokiem, par ko 
lūdzam informēt Ozolaines pagasta 
pārvaldi līdz 15.09.2020. 
     Ja autoceļa zemes nodalījuma 
joslas tīrīšanas darbus veic pagasta 
pārvalde, attiecīgā īpašuma 
īpašniekam vai valdītājam jāvienojas 
par kārtību, kādā no tās tiek novākti 

nozāģētie koki un krūmi. 
Kontaktpersona saziņai par autoceļu 
zemes nodalījuma joslu tīrīšanas 

darbiem: Ozolaines pagasta 
saimniecības pārzinis Juris Runčs, 
tālr. 27870687.  
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Bezmaksas attālinātas 
juridiskās konsultācijas 
būs pieejamas arī turpmāk 
 
     Juridiskās palīdzības 
administrācija sadarbībā ar 
juridiskās palīdzības sniedzējiem un 
biedrību “Skalbes” arī turpmāk 
organizē bezmaksas attālinātas 
juridiskās konsultācijas 
iedzīvotājiem. 
     Ņemot vērā minēto, no š.g. 
1.septembra līdz 30.novembrim 
darba dienās plkst.12.00-16.00 
ikvienam iedzīvotājam arī turpmāk 
būs iespēja iegūt informāciju par 
savām tiesībām un tiesisko interešu 
aizsardzību juridisku strīdu 
risināšanā. 
     Lai saņemtu konsultāciju, 
noteiktajos laikos varēs zvanīt uz 
bezmaksas informatīvo tālruni 
116006 vai rakstīt interneta vietnē 
www.cietusajiem.lv, izmantojot 
tiešsaistes konsultāciju rīku. Aicinām 
iedzīvotājus neatkarīgi no mantiskā 
stāvokļa iegūt juridisku informāciju 
par sev interesējošiem jautājumiem. 
Juridiskās palīdzības administrācija 
par minēto akciju ir sagatavojusi 
relīzi “Bezmaksas attālinātas juristu 
konsultācijas”, kā arī informatīvu 
bildi (sk. pielikumā) un aicinām tās 
ievietot pašvaldību/domju interneta 
vietnēs, kā arī reģionālajos 
laikrakstos. 
     Jau iepriekš pateicamies par 
atsaucību, informējot sabiedrību par 
iespēju saņemt bezmaksas 
attālinātas juristu konsultācijas!   
Juridiskās palīdzības administrācija 
bezmaksas informatīvais tālrunis 
80001801, Pils laukums 4, Rīga, LV-
1050 www.jpa.gov.lv 

     Sākušies segas pārbūves darbi 
uz autoceļa Krievijas robeža 
(Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–
Lietuvas robeža (Medumi) (A13) 
kopumā divos posmos no Rēzeknes 
līdz Andronovai (53,40.-61,26. km) 
Daugavpils virzienā. 
     No šodienas posmā no Rēzeknes 
līdz pagriezienam uz Skuju kapiem 
(53,40.-57,80. km) ir paredzēti divi 
luksoforu posmi un ātruma 
ierobežojums 70 un 50 km/h. 
Gaidīšanas laiks pie luksoforiem 4 
minūtes! 
     Šajā posmā būvdarbi paredz 
segas pārbūvi, vietām nomainot arī 
drenējošo slāni, bet divos posmos 
kopumā kilometra garumā ceļa 
pamati tiks nostiprināti ar betona 
pāļiem, kas pirms pāris gadiem tika 

izmantoti uz autoceļa Augšlīgatne–
Skrīveri (P32) pie Madlienas un 
šogad uz autoceļa Inciems–Sigulda–
Ķegums (P8) pie Jūdažiem. 
     Tādējādi izvairīsies no liela 
apjoma vājas nestspējas grunts 
nomaiņas. Pavisam ceļa pamatos 
tiks iegremdēti 977 pāļi, no tiem 317 
būs 11 m gari, bet 660 – 8 m gari. 
Ceļa segas pamati tiks noklāti ar trīs 
kārtām asfalta. Vienlaikus tiks 
sakārtota ūdens novades sistēma, 
nomainot arī vienu lielizmēra 
caurteku.     Būvdarbus veic SIA 
Binders par līgumcenu 7,19 miljoni 
eiro (ar PVN), ko sedz no valsts 
budžeta. Darbi tiks pabeigti 
nākamgad. 
 

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”  

Uzsākti ceļa A13 remontdarbi  
Ozolaines pagasta teritorijā!!!  
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Jaunas sausās tualetes un 
akas pie kapsētām 
 
     Atjaunoti un tīrīti grāvji un dīķi, 
savākti un izvesti atkritumi, ierīkotas 
sausās tualetes un akas kapsētu 
tuvumā – šie darbi veikti projekta 
„Dabas vērtību saglabāšanas un 
aizsardzības pasākumi ilgtspējīgas 
attīstības nodrošināšanai Ozolaines 
pagasta teritorijā” rezultātā, kuru 
12840,00 EUR apjomā  finansē Vides 
aizsardzības fonds. Tādējādi 
Ozolaines pagasta pārvalde jāturpina 
sakārtot infrastruktūru atbilstoši 
normatīvajiem aktiem, lai mazinātu 
un novērstu negatīvo ietekmi un 
sekas vidē, kā arī iedzīvotājiem būtu 
draudzīgas atpūtas vietas, 
nodrošinot dabas vērtību aizsardzību 
un to bioloģisko daudzveidību. 

     Lai mazinātu vidi piesārņojošos 
faktorus Ozolaines pagasta kapsētu 
tuvumā, sausās āra tualetes ar 
betonētu grodu ir pieejamas pie 
Usvīšu, Groverišku, Kivku un Laizānu 

kapsētām. Savukārt ūdens 
ņemšanas vietas - akas ir ierīkotas 
Tēviņu, Andronovas/Kampišku, 
Balbišu un Lošu kapsētās.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inga Čekša-Ratniece 
Ozolaines pagasta pārvaldes  

projektu vadītāja 
 

Foto no Ozolaines pagasta pārvaldes 
arhīva 
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Par ēdināšanas 
pakalpojuma maksas 
apstiprināšanu!  
 
     Rēzeknes novada dome 
2020.gada 20.augusta pieņēma 
lēmumu “Par ēdināšanas 
pakalpojuma maksas apstiprināšanu  
Rēzeknes novada pašvaldības 
izglītības iestādēs” (prot.Nr.21, 2.§). 
Pamatojoties   uz   likuma   „Par   
pašvaldībām”   21.panta   pirmās   
daļas   14.punktu, Pievienotās  
vērtības  nodokļa  likuma  52.panta  
pirmās  daļas  12.punktu, ņemot  
vērā  Vides aizsardzības   un   

reģionālās   attīstības   ministrijas   
vadlīnijas   par   maksas   
pakalpojumu izcenojumu  noteikšanu  
un  izcenojumu  apstiprināšanas  
kārtību  pašvaldībās,  kā  arī  
Izglītības, kultūras   un   porta   
jautājumu   un   Finanšu   
pastāvīgās   komitejas   2020.gada   
3.augusta priekšlikumu, Rēzeknes 
novada dome nolemj ar  2020.gada  
1.septembri  Rēzeknes  novada  
pašvaldības  izglītības  iestādēs  
noteikt ēdināšanas pakalpojuma  
maksu  (bez   pievienotās   vērtības   
nodokļa), kā arī noteikt, ka 
darbinieki maksā pilnu ēdināšanas 

pakalpojuma maksu. Vienas 
ēdienreizes  porcijas  produktu  
izmaksas  konkrētā  dienā  var 
atšķirties 10% ietvaros. 

Izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma maksa  
Maltas vidusskolas struktūrvienība “Liepu pamatskola” 

Pakalpojuma 
nosaukums 

Mērvienība 
Ēdināšanas 

pakalpojuma 
maksa kopā Eur: 

t.sk. 

Produktu 
izmaksas Eur 

Ēdiena sagatavošanas 
izmaksas Eur 

Brokastis EUR/ ēdienreize 1,02 0,40 0,62 

Pusdienas EUR/ ēdienreize 1,91 0,75 1,16 

Launags EUR/ ēdienreize 0,89 0,35 0,54 

Vakariņas EUR/ ēdienreize 1,02 0,40 0,62 

Izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma maksa 
Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādes “Jāņtārpiņš” 

Pakalpojuma 
nosaukums 

Mērvienība 

Ēdināšanas 
pakalpojuma 

maksa kopā Eur: 

t.sk. 

Produktu 
izmaksas Eur 

Ēdiena sagatavošanas 
izmaksas Eur 

Brokastis grupai 
1-2.g. 

EUR/ 
ēdienreize 

1,54 0,29 1,25 

Pusdienas grupai 1-
2.g. 

EUR/ 
ēdienreize 

2,29 0,43 1,86 

Launags  grupai 
1-2.g. 

EUR/ 
ēdienreize 

1,06 0,20 0,86 

Brokastis grupai 
3-6.g. 

EUR/ 
ēdienreize 

0,95 0,32 0,63 

Pusdienas grupai 3-
6.g. 

EUR/ 
ēdienreize 

2,49 0,50 1,99 

Launags  grupai 
3-6.g. 

EUR/ 
ēdienreize 

0,65 0,22 0,43 

 Darbinieku ēdināšanas pakalpojuma maksa 

Pakalpojuma nosaukums Mērvienība 

Ēdināšanas 
pakalpojuma maksa 

kopā EUR: 

t.sk. 

Produktu 
izmaksas Eur 

Ēdiena sagatavošanas 
izmaksas Eur 

Pusdienas Ozolaines 
pirmsskolas izglītības 
iestādē “Jāņtārpiņš” 

EUR/ ēdienreize 1,45 0,60 0,85 

Brokastis Maltas 
vidusskolas 
struktūrvienībā “Liepu 
pamatskola” 

EUR/ ēdienreize 1,02 0,40 0,62 

Pusdienas Maltas 
vidusskolas 
struktūrvienībā “Liepu 
pamatskola” 

EUR/ ēdienreize 1,91 0,75 1,16 

Launags  Maltas 
vidusskolas 
struktūrvienībā “Liepu 
pamatskola” 

EUR/ ēdienreize 0,89 0,35 0,54 
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Medaļas un ozolzīles 
 
     Augusta sākumā, tieši pirms 
Ozolaines pagasta svētkiem, aktīvi 
un lietderīgi brīvo laiku divās 
neformālajās apmācību nometnēs 
pavadīja pagasta jaunieši un bērni. 

Abu apmācību rezultātā tika radītās 
konkrētas lietas. Projekta ,,No skices 
uz papīra līdz modernām 
tehnoloģijām’’ rezultātā nometnes 
dalībnieku individuāli izveidotās 
skices ar 3D tehnoloģiju palīdzību 
pārtapa īstās medaļās. Žūrijas 
izvēlētā labākā skice bija pamats 
medaļām Ozolaines pagasta sporta 
spēļu dalībniekiem, kuras jau 
saņēma minēto spēļu pirmo trīs vietu 
ieguvēji.  
     Atraktīva un jauniešiem saistoša 
bija darbošanās projekta ,,Mēs 
veidojam savas ozolzīles’’ nometnē. 
Tā bija iespēja uzzināt, ka 
mūsdienās skulptūras tiek veidotas 
ne vien no metāla un akmens, bet 
arī putuplasta. Nometnes dalībnieki 
arī paši ķērās pie radošā darba: 
špaktelēja un krāsoja savus mazo 

formu vides objektus. Tā tapa piecas 
daudzkrāsainas ozolzīles, kuras 
tagad priecē gan pašus jauniešus un 
bērnus, gan garāmgājējus.  
     Abus projektus līdzfinansēja 
Rēzeknes novada pašvaldības 
Izglītības pārvalde. 

Trešajā folkloras skolā par 
pirts lietām 
 
     Ozolaines pagastā jau rit trešā 
folkloras skola. Šoreiz uzmanības 
centrā – ar pirtīm saistītās folkloras 
izpausmes. Augusta izskaņā 
Ozolaines iedzīvotāji tika aicināti uz 
meistardarbnīcām par pirts slotiņām, 
kuras vadīja tradicionālās pirts 
pirtniece Anita Reščenko no Aglonas 
novada. Slotiņas tiks sietas no bērzu 
zariem un papardēm, iepazītas to 
daudzveidīgās izmantošanas 
iespējas, gan ar tām peroties, 
masējot, gan veicot 
skaistumkopšanas procedūras.  
     Līdztekus folkloras skolas 
dalībnieki   uzzināja par  tējas 
vārīšanas rituālu, kas izrādās ir arī 
neatņemama pirts sastāvdaļa.  
Zālītes tējai bija savāktas tuvākajā 
apkaimē, radot aromātisku smaržu 
un patīkamu garšu. Pirtniece dalījās 
pirts rituāla noslēpumos, lai veselā 
miesā dzīvotu vesels gars.   
     Interesenti apmeklēja arī pirts 
koka karotes veidošanas 

meistarklasi, kuru vadīja Rēzeknes 
Mākslas un dizaina vidusskolas Koka 
izstrādājumu dizaina izglītības 
programmas vadītājs Andris 
Anspoks. Šajā meistarklasē tapa 

lielas un mazas karotes, kuru 
izveides procesā tās dalībniekiem 
bija vajadzīga gan interese, gan arī 
pacietība, soli pa solim no koka 
izgrebjot koka karotes, pēc tam tās 
pulējot un piesūcinot ar eļļu, lai būtu 
ūdensizturīgas pirts vajadzībām. 
     Projektu ,,Folkloras skola III’’ 
līdzfinansē Valsts Kultūrkapitāla 
fonds.  Nodarbības par pirts lietām 
plānotas arī septembrī un oktobrī.  
Lappusi sagatavoja  
 

 
Inga Čekša-Ratniece 

Ozolaines pagasta pārvaldes 
projektu vadītāja 
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Foto no Ozolaines pagasta pārvaldes arhīva 
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KĀRTĪBAS RULLIS 
regulē kārtību  

Sociālā atbalsta un 
pašapkalpošanās prasmju 

telpā  
Ozolaines Tautas namā 

 
1. Sociālā atbalsta un 

pašapkalpošanās prasmju 
telpa (turpmāk – Telpa), kas 
atrodas Ozolaines Tautas 
namā, ir izveidota, lai attīstītu 
pašapkalpošanās prasmes un 
palīdzētu mazaizsargātām 
iedzīvotāju grupām.  

2. Telpas apmeklētāji ir pagasta 
maznodrošinātās un trūcīgās 
personas, kā arī personas, 
kuras nonākušas krīzes 
situācijās. 

3. Telpas darba laiks – otrdienās 
no plkst. 10.00 līdz 15.00, 
ceturtdienās no plkst. 12.00 
līdz 17.00. 

4. Viena un tā pati persona Telpu 
drīkst izmantot ne biežāk kā 
reizi nedēļā. 

5. Lai darbotos Telpā, iepriekš ir 
jāpiesakās pie atbildīgās 
personas: Ozolaines tautas 
nama apkopējas Jekaterinas 
Orlovas, tālrunis 25127340, 
saskaņojot datumu un laiku. 

6. Atbildīgā persona par Telpu ir 
ar pagasta pārvaldes vadītāja 
rīkojumu nozīmēts darbinieks. 

7. Telpā ir pieejamas virtuvē 
nepieciešamās iekārtas un 
inventārs (virtuves trauki un 
piederumi), produkti 
gatavošanai ir jānodrošina 
pašiem. 

8. Telpā ir iespējams bez maksas 
mazgāt, žāvēt un gludināt 
veļu. Apmeklētājiem pašiem 
jānodrošina mazgāšanas 
līdzekļi (pulveris, skalošanas 
līdzekļi). 

9. Telpā ir pieejamas iekārtas 
(šujmašīna, overloks) apģērbu 
labošanai, apmeklētājiem 
pašiem ir jānodrošina ar to 
saistītās lietas un inventārs 
(šķēres, adatas, diegi u.c. 
materiāli).  

10. Apmeklējot Telpu, visiem 
obligāti jāievēro Ozolaines 

Tautas nama Iekšējās kārtības 
noteikumi. 

11. Saudzīgi jāizturas pret 
iekārtām un inventāru Telpā. 

12. Jāievēro elementārās tīrības 
un kārtības normas, jāvēdina 
Telpu. Pēc tās lietošanas 
jāatstāj to sakoptu. Sadzīves 
atkritumus jānogādā uz 
atkritumu savākšanai speciāli 
paredzētu vietu. 

13. Par iekārtu un inventāra 
bojājumiem nekavējoties 

jāziņo atbildīgajai personai.  
14. Aizliegts patvaļīgi iznest no 

Telpas inventāru un citas 
materiālās vērtības. 

15. Pēc darbošanās Telpā par to 
jāinformē atbildīgo personu un 
jāparakstās apmeklētāju 
reģistrācijas žurnālā.  

16. Telpā drīkst atrasties tikai 
pieteiktās personas.  

 

Projekta “Sociālā atbalsta un pašapkalpošanās prasmju telpa 
Ozolaines Tautas namā” 

(projekta Nr.19-01-AL15-A019.2203-000004) 
INVENTĀRA SARAKSTS 

Inventāra vienība 
Vienību skaits 

(gab.) 
Vērtība 
(EUR) 

Iebūvētā virtuves mēbeļu iekārta 1 3924,03 

Veļas mazgājamā mašīna 1 1631,08 

Veļas žāvētājs 1 1164,02 

Tvaika nosūcējs 1 269,16 

Iebūvējamā cepeškrāsns 1 196,41 

Iebūvējamā trauku mašīna 1 253,38 

Elektriskā plīts virsma 1 157,73 

Iebūvējamais ledusskapis 1 314,98 

Virtuves kombains 1 144,44 

Elektriskā tējkanna 1 24,80 

Izlietne 1 49,50 

Ūdens maisītājs 1 53,42 

Pusdienu šķīvji 50 78,90 

Pusdienu karotes 50 76,29 

Pusdienu dakšas 50 76,29 

Tējkarotes 50 62,13 

Krūzes 50 110,11 

Virtuves naži 5 26,48 

Katls ar vāku 1,7 l 1 16,20 

Katls ar vāku 3 l 1 21,30 

Katls ar rokturi 1,5 l 1 12,30 

Panna ar stikla vāku 26 cm 1 19,80 

Panna ar stikla vāku 20 cm 1 20,54 

Overloks 1 401,52 

Šujmašīna 1 333,27 

Gludināmais dēlis 1 66,98 

Gludeklis 1 87,00 
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     Ozolaines pagasta Tautas namā 
darbu uzsākusi Sociālā atbalsta un 
pašapkalpošanās prasmju telpa, kurā 
aktīvi darbojas arī pagasta vecāka 
gada gājuma iedzīvotāji. 
 

Sociālā atbalsta un 
pašapkalpošanās prasmju telpā 

jau pirmās meistarklases 
 

     Albīna Šļahtoviča, Ozolaines 
Tautas nama Senioru 
kluba ,,Uguntiņa’’ dalībniece: Te 
būt mums ir ļoti svarīgi. Aktīvi 
darbojas 14 seniori, vispirms 
apguvām virtuves tehniku, jo 
daudziem mājās tādas nemaz jau 
nav. Rīkojam meistarklases un 
mācāmies viens no otra. Pagasta 
svētkiem cepām cepumus, kas bija 
cienasts pārējiem iedzīvotājiem. 
Šonedēļ apguvām pelmeņu 
gatavošanas prasmi, nākamie būs 
kēksiņi. Plānojam iesākto turpināt.  
 

Pēc jaunām zināšanām un 
prasmēm uz Sociālā atbalsta un 
pašapkalpošanās prasmju telpu 

     Edgars Blinovs, Ozolaines 
pagasta pārvaldes vadītājs: 
Gribētu, lai Sociālā atbalsta un 
pašapkalpošanās prasmju telpā 
notiktu arī meistarklases, būtu 
apmācības tiem cilvēkiem, kuri vēlas 
iegūt jaunas zināšanas un prasmes, 
lai pēc tam tās pielietotu savās 
mājsaimniecībās. Lai jaunieši būtu 
ieinteresēti un spētu gatavot 
garšīgus un veselīgus ēdienus, nevis 
iegādātos pusfabrikātus. Ceru, ka 
esam sagādājuši patīkamas emocijas 
pagasta iedzīvotājiem, kuri ikdienā 
apmeklē un apmeklēs šo telpu. 
 

Sociālā atbalsta un 
pašapkalpošanās prasmju telpa 

uzlabos dzīves kvalitāti 
Lāsma Inkina, Ozolaines Tautas 
nama vadītāja: Tā ir nozīmīga 
vieta maznodrošinātām un trūcīgām 
personām, kuras to apmeklēs, lai 
uzlabotu savu dzīves kvalitāti: 
sagatavotu ēdienu, izmazgātu, 
izžāvētu un izgludinātu veļu, 
salabotu apģērbu. Tās ir ikdienišķas, 
bet ļoti svarīgas lietas cilvēka dzīvē.  

     Jāpiebilst, ka tā izveidota 
projekta  „Sociālā atbalsta un 
pašapkalpošanās prasmju telpa 
Ozolaines tautas namā’’, Nr.19-01-
AL15-A019.2203-000004, ietvaros, 
kas 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. 
    

Projekta vadītāja  
Inga Čekša-Ratniece 

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  

ATKLĀTA SOCIĀLĀ ATBALSTA UN  
PAŠAPKALPOŠANĀS PRASMJU TELPA 
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Ozolaines pagasta Pleikšņos 
dzīvo Rupaiņu ģimene - sieva Ilona, 
vīrs Gunārs un viens no trim viņu 
bērniem – jaunākais dēls Kārlis. 
Augusta izskaņā, par godu Zinību 
dienai, uz sarunu aicināju Ilonu. 
Ilonas pamatdarbs ir koncertzāle 
GORS, kurā tiek pildīti 
mākslinieciskās vadītājas pienākumi, 
viņa ir arī Latvijā zināma 
komponiste, kuras darbi tiek 
atskaņoti Dziesmu svētkos, tomēr 
saspringtajā ikdienā atrodas laiks būt 
arī par mūzikas teorijas skolotāju, 
nododot savas zināšanas jaunajiem 
mūziķiem Jāņa Ivanova Rēzeknes 
mūzikas vidusskolā. Ar Ilonu 
sarunājos gan par dzīvi mūsu 
pagastā, gan arī par pedagoģiskajām 
gaitām.  
Pastāstiet par savu dzīvi 
Ozolaines pagastā!  
      Mēs dzīvojam te nu jau 20 
gadus, sākot no 2000. gada. Tajā 
laikā daudzi cilvēki, līdzīgi kā tagad, 
mēģināja no dzīvokļiem izrauties ārā 
uz privātmājām. Māja tika iegādāta 
Ozolaines pagastā. Vēsturiskas 
saiknes ar šo zemi man nav itin 
nemaz. 

Uz visu dzīvi paliks atmiņā 
spilgts mirklis: kad mēs nopirkām 
māju un tur ievācāmies, rīkojām ar 
draugiem mēbeļu pārvešanas talku, 
ārā cepām desiņas un svinējām 
iebraukšanu. Braucot uz mūsu māju, 
netālu ir kapi, man šķiet, ka tur vairs 
sen nevienu neglabā, bet tieši mūsu 

ievākšanās dienā tur bija kapusvētki, 
un tauta dziedāja “Tymos 
pastardīnas brīsmēs”. Atceros, kā 
mēs sēdējām, ēdām desas un fonā 
skanēja (drūmā balsī dzied 
kapusvētku procesijas 
melodiju“Tymuos pastardīnas 
brīsmēs”). Tad man likās 
“Ooooo” (smejas), cik romantiski!”. 
Uzreiz es sajutos kā laukos. 

Kāda vēl saikne? Uz vēlēšanām 
mēs braucam uz pagastu, vēlam 
pagasta cilvēkus novadā. Vēl dēls 
Kārlis ir īstais Ozolaines pagasta 
iedzīvotājs, jo viņš piedzima, kad 
mēs jau dzīvojām mājā. Ozolaines 
pagasts vienreizējā pabalstā par dēlu 
samaksāja 50 latus -  tā bija tāda 
laba naudiņa, tad man arī likās, cik 
labi dzīvot pagastā (smaida). Tomēr 
praktiski dzīve ir piesaistīta pilsētai,  
līdz darbam kājām varu aiziet 10 
minūtēs, bet līdz pagastam - 20 
minūtes jābrauc ar mašīnu.  
Kāds ieteikums vai novērojums 
par pagasta darbu, par pagasta 
dzīvi? 

Ik pa laikam prātā pazib doma, 
ka vajadzētu aizbraukt uz kādiem 
pagastā rīkotiem svētkiem, aktīvāk 
iesaistīties pagasta dzīvē, jo 
pagaidām uz pagastu braucam tikai 
vēlēšanu dienās. Vienreiz mans 
bērns kā pagasta iedzīvotājs 
piedalījās nometnē Bekšos. Visādi 
citādi mūsu dzīve pagastā saistīta 
tikai ar Pleikšņu ciemu - man šķiet, 
ka šis ciematiņš ir tāds... ne vašem, 

ne našem, jeb - ne īsti pilsētai, ne 
īsti laukiem. Manuprāt, jādomā, kā 
ciematiņu integrēt pagastā. 
      Es priecājos, ka Pleikšņi iegūs 
oficiālu ciema statusu. Varbūt tad 
atrisināsies problēmas ar 
nelegālajām būvēm, jo tādu tur ir 
ļoti, ļoti daudz. Principā tas būs liels 
darbs - visu sakārtot, apzināt... Kaut 
vai dot katrai ielai savu nosaukumu, 
jo šobrīd mūsu adresi veido 
kooperatīva nosaukums un mājas 
numurs. Lasīju Ozolaines ziņās 
internetā, ka plānots uzlabot ceļu. 
Priecājos par ceļu, bet visvairāk ceru 
uz tā apgaismojumu, jo Pleikšņos ir 
ļoti tumšs. Redzu, kā cilvēki–
nabadziņi rītos un vakaros iet ar 
lukturīšiem pa šo ceļu, arī bērni, 
vecāka gadagājuma cilvēki. Izskatās 
diezgan bēdīgi.  

Teksta turpinājums 9.lpp. 
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Komponiste, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas mūzikas teorijas 
nodaļas pasniedzēja, Latgales vēstniecības Gors mākslinieciskās un pasākumu 
nodaļas vadītāja, Ozolaines pagasta iedzīvotāja—ILONA RUPAINE 
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Teksta sākums 8.lpp. 
 

Septembris un oktobra 
sākums tradicionāli paiet skolas 
un skolotāju zīmē. Arī es Jūs 
iepazinu kā skolotāju, un pirmās 
stundas pie Jums ir palikušas 
spilgti atmiņā ar to, ka skolotājs 
var būt arī foršs un 
iedvesmojošs draugs. Kā darba 
ceļš ir aizvedis līdz pedagoga 
profesijai? 

Pirmkārt, sākumā bija nevis 
skolotājas, bet mūziķes ceļš - toreiz 
pēc 9.klases izvēlējos mācīties nevis 
vispārizglītojošajā, bet mūzikas 
vidusskolā. Izšķiršanās par labu tam 
bija tāpēc, ka mūzika patika vairāk 
par visiem citiem mācību 
priekšmetiem. Mācoties mūzikas 
teorijas nodaļā, bija dažādas 
nākotnes izvēles – varēju būt 
mūzikas teorijas speciāliste, varēju 
būt mūzikas žurnāliste, varēju 
komponēt, strādāt radio vai 
televīzijā, bet, ja gribēju braukt 
atpakaļ uz Rēzekni, tad 
visatbilstošākais, ko varēju darīt šeit, 
bija skola. Sāku strādāt skolā, kad 
pati vēl mācījos, daru to no 
1984.gada. Mans skolotājas darba 
stāžs līdz šim brīdim vēl nav 
pārtrūcis. 
      No 2012. gada es strādāju 
Latgales vēstniecība GORS. Slodzes 
un aizņemtības dēļ skolā varētu arī 
nestrādāt, bet man tik ļoti patīk 
strādāt skolā! Ļoti patīk darbs ar 
aktīviem un muzikāliem jauniešiem! 
Tomēr man patīk, ka neesmu tikai 
skolotāja, jo vēlos arī kaut ko 
organizēt un radīt, vadīt procesu. 
Skolas darbs prasa punktualitāti, 
precizitāti, pacietību, tev ir jāmāca 
un jāiemāca mācību viela. Darbā ir 
zināma rutīna. Tam, ko es daru 
Gorā, ir lielāks atvēziens, lielākas 
iespējas - varu  satikt dažādus 
cilvēkus un rīkot dažādus 
pasākumus, nokļūt dažādās pasaules 
valstīs un pilsētās.  
Vai šo gadu laikā, kad strādājat 
par skolotāju, skolēni ir 
mainījušies? 

Man šķiet, ka tagad skolēni ir 
daudz motivētāki, viņi skaidrāk zina, 
ko grib. Neko sliktu es nevaru teikt! 
Iespējams, pirms 20-30 gadiem nāca 
profesionāli spējīgāki bērni, kas ir 
objektīvi - kopumā bija vairāk bērnu, 

bija lielāks konkurss, līdz ar to bija 
arī lielāki kursi un lielāks atbirums, 
lielāka savstarpējā konkurence. Man 
šķiet, ka tolaik, vismaz manos 
priekšmetos, bija lielākas prasības, 
programma bija sarežģītāka un 
padziļinātāka. Ko novēroju skolēnos 
tagad: viņi ir ļoti motivēti, ļoti 
ieinteresēti tajā, ko viņiem stāstu, 
viņi grib arī saprast, kāpēc viņiem 
tas ir jāzina, un, ja viņi to saprot, tad 
viņi ar lielu interesi arī mācās. Man 
tiešām ir prieks ar viņiem darboties. 
Mūzikas vidusskolas jaunieši nav 
stumjami un bīdāmi, viņi paši iet un 
dara, un es kā skolotājs drīzāk viņus 
mēģinu noturēt un pateikt: izdari līdz 
galam šo vienu darbiņu, un tad 
skrien tālāk. Audzēkņiem interesē 
daudzas lietas, daudz kas patīk un 
arī padodas. 
Kādas ir tās kvalitātes 
pedagogam, kurām obligāti ir 
jābūt?   

Es cenšos sajustie tāda, kā viņi! 
Cenšos būt draudzīga un 
ieinteresēta. Mūzikas vidusskolā, kur 
ir mazas grupiņas, 4-8 bērni,  ar 
katru var aprunāties un saprast, kas 
labāk padodas.  

Svarīgi visu laiku izdomāt ko 
jaunu, iet līdzi laikam, tas 
skolotājiem ir liels izaicinājums 
mūsdienās. Visu laiku jāapgūst 
jaunas programmas, jāseko 
jaunākajām aktualitātēm, lai ir par 
ko runāt ar bērniem. Lai 
nepārvērstos par vecu izrakteni, 
(smaida), ir jāsajūt tas jaunietis. Es 
jau smejos, ka man visus šos gadus 
pašas bērni bija vai ir tajā 
vidusskolnieku vecumā, tāpēc 
apmēram zinu, ko viņi klausās, kas 
viņus interesē.  

Profesionalitāte ir svarīga, bet 
pāri visam jāmēģina sajust jaunieti, 
to, kas viņam padodas, ko viņš vēlas 
apgūt, kas ir viņa īstais aicinājums 
dzīvē. Varbūt pabīdīt viņu tajā 
virzienā, kas viņam labāk padodas, 
iedrošināt, jo, baidoties no skolotāja, 
neko nevar iemācīties. Ja skolēns 
baidās no skolotāja, ienāk klasē ar 
bailēm, ka tevi tagad lamās un 
sabārs, tad nebūs rezultāta. Bailes 
paralizē, un mūzikā neko nevar 
izdarīt, ja  ir bailes kļūdīties.  
Aizvadītais mācību gads arī 
pedagogiem bija īpašs ar to, ka 
nācās saskarties ar nebijušiem 
izaicinājumiem. Kāda bija Jūsu 
attālinātās mācīšanas pieredze 
un secinājumi par šādu 
mācīšanās formu? 
     Ir lietas, ko var darīt attālināti, 
tomēr skolotājam bija 
jāpārorientējas uz pilnīgi citādāku 
mācīšanas metodiku. Daudzi 
pedagogi atzina, ka  tas bija 
dubultdarbs - viena lieta ir sagatavot 
mācību materiālus digitālā veidā: vai 
ierakstīt audio vai iespēlēt kā video, 

vai sūtīt failus ar uzdevumiem, bet 
otra lieta ir to visu pārbaudīt un  
reflektēt, un vēl bērnam pastāstīt, 
kas bija labi un kas jāizlabo. Mūzikā 
tas ir ļoti sarežģīti. Teorētiskajos 
priekšmetos vēl ne tik, bet 
speciālajos priekšmetos, teiksim, 
dziedāšanā – praktiski neiespējami. 
Kā attālināti bērnam var iestāstīt, kā 
pareizi jāņem elpa, kā jāveido skaņa, 
ja viņš ir telefona attālumā no tevis? 
Arī Mūzikas akadēmijā, 
profesionālajos mūzikas kolektīvos 
atzina, ka tā ir māžošanās un ka šī 
attālinātā sistēma mūzikas apmācībā 
īsti nestrādā.  
 Attālinātajā apmācībā 
novēroju skolēnu noslāņošanos: tie, 
kas mācījās labi, lielākoties arī 
turpināja mācīties labi, savukārt, 
tiem, kam bija vajadzīga skolotāja 
palīdzība un klātbūtne, attālinātajā 
modelī tik labi neveicās, sekmju 
līmenis kritās.  Tagad, septembrī būs 
jāsavāc “raža” -  jāsaprot, kā šīs 
abas grupas dabūt līdzsvarā. 
Attālinātā apmācība profesionālās 
pamatu ielikšanas posmā nav laba. 
Ja pamati sāk šķobīties, šūpoties un 
audzēknis kaut ko nesaprot vai nav 
apguvis, tad turpmāk ir ļoti grūti. 
Paši jauniešiem uz šo attālināto 
apmācību reaģēja dažādi. Ja patīk 
strādāt pašam, lēni un iedziļinoties, 
mierīgi izpildot uzdoto, bez  stresa 
un laika limita, tad no šī viedokļa tas 
bija pozitīvi.  
Ko Jūs novēlētu skolēniem, 
skolotājiem un visiem Ozolaines 
pagasta iedzīvotājiem, jaunajai 
mācību sezonai sākoties? 
     Man šķiet, ka šis laiks ļāva 
katram pabūt pašam ar sevi, 
saprast, kas ir svarīgi un kas nav. Es 
novēlētu nenodoties mazvērtīgām un 
nebūtiskām lietām, bet arī klātienes 
mācību procesā paturēt prātā sajūtu, 
ka pasauli ikviens var veidot un 
modelēt tādu, kādu pats vēlēsies. 
Ārējā pasaule ir svarīga, bet vēl 
svarīgāka ir tā pasaule, kas tevī 
iekšā. Būtisks ir tavs tuvākais loks - 
ģimene, pagasts, novads un arī 
valsts. Šajā gadā cilvēki daudz ceļoja 
pa Latviju, tuvāko apkārtni.  Cik 
daudz jauna mēs uzzinājām! Es arī 
varētu apņemties labāk iepazīt savu 
pagastu, kaut vai ar riteni to 
izbraukt. Jā, tuvākajā laikā to tik 
tiešām vajadzētu izdarīt!   

 
 
 
 

Ar Ilonu Rupaini sarunājās   
Lāsma Inkina 

Ozolaines Tautas nama vadītāja 
Mob.:25127340 

lasma.inkina@ozolaine.lv 
 

Publicitātes foto 
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Skanīgi, sportiski un 
azartiski aizvadīti 
Ozolaines pagasta svētki 
2020! 
 
     Augusta sākums Ozolaines 
pagastā tradicionāli ir laiks, kad tiek 
svinēts gada vērienīgākais kultūras, 
sporta un izklaides notikums – 
pagasta svētki! Šogad pasākums 
notika 8.augustā visas dienas 
garumā, un svētku temats bija 
“Ozolaines pagasts – pagasts visām 
paaudzēm”, programmu pielāgojot 
katra vecumposma interesēm un 
vēlmēm. Bez tam katrs varēja 
izaicināt sevi un citus gan 
individuālajās sacensībās – 
makšķerēšanā un sieviešu skrējienā 
apkārt Bekšu dīķim, gan arī 
komandu sacensībās jeb 
neparastajās sporta spēlēs. 
     Svētku rīts iesākās agri, jau 8:00 
no rīta ap Bekšu dīķi pulcējās 
makšķernieki, lai līdz plkst.11:00 
piedalītos makšķerēšanas 
sacensībās. Starp 11 dalībniekiem, 
gan vīriem, gan dāmām, kopā tika 
sadalītas balvas sešās nominācijās – 
visjaunākais dalībnieks, 
vispieredzējušākais dalībnieks, 
vislielākā zivs, vismazākā zivs, 
visgarākā zivs un vislielākais loms. 
Veiksmīgākais rīts izvērtās Nikolajam 
Kuzņecovam – makšķernieks plūca 
uzvaras laurus trīs nominācijās – 
vislielākā zivs, visgarākā zivs un 
vislielākais loms. 

     Laiks no plkst. 12:00 līdz par 
16:00 noritēja bērnības zīmē ar 
saukli “Ozolaines pagasts – vieta 
bezrūpīgai bērnībai”. Bērnības svētki, 
kas Ozolaines pagastā ierasti notiek 
jūnija pirmajā nedēļā, sakarā ar 
pielāgošanos valstī izsludinātajai 
ārkārtas situācijai, arī tika rīkoti 
pagasta svētku laikā. Šogad tika 
godināti deviņi piecgadnieki, kurus 
apciemot bija atbraukuši gan 
Minions, gan viens no “Fiksikiem”. 
Kad no mazajiem gaviļniekiem un 
citiem pagasta bērniem, kas kuplā 
pulkā bija ieradušies uz pasākumu, 
pēc stundu garas jautrības un 
izklaidēm Minions un “Fiksiks” teica 
ardievas, par lielu pārsteigumu 
visiem ieradās iespaidīgais, milzīgais 
transformers “Bamblbi” kopā ar 

Zirnekļucilvēku! Jāteic, ka robota 
balsī runājošais transformers un 
patiesi akrobātiskais Zirnekļcilvēks 
neatstāja vienaldzīgus ne tikai 
bērnus, bet arī vecākus un citus 
ciemiņus! Svētku turpinājumā visiem 
bija iespēja kārtīgi iztrakoties un gūt 
pozitīvas emocijas Putu ballītē, kas 
vienmēr ir kupli apmeklēta, arī šis 
gads nebija izņēmums. Divu stundu 
garumā laukums pie Ozolaines 
tautas nama kopā ar līksmajiem 
bērniem un jauniešiem tika noklāts 
ar sniegbaltām putām. 
Turpmākās svētku aktivitātes tika 
paredzētas jauniešiem un tiem, kas 
sirdī jauni – no plkst. 16:00 Bekšu 
dīķī bija iespēja vizināties ar SUP 

dēļiem, bet turpat netālu esošajā 
teritorijā starp Tautas namu un 
lielceļu savus spēkus varēja 
iemēģināt gan individuāli 
lāzerbiatlona aktivitātē, gan arī 
komandās, spēlējot lāzertagu. 
Jauniešu iesaiste abās aktivitātēs 
bija liela, ar interesi tika izmēģināti 
gan SUP dēļi, gan arī šaušana ar 
lāzeru. Paralēli tam Bekšu ciema 
sporta laukumā no 15:00 – 19:00 
tika organizētas arī neparastās 
sporta spēles trīs disciplīnās – lielajā 
futbolā (futbola spēle ar milzīgiem 
piepūšamajiem zābakiem un lielu 
piepūšamo bumbu), jautrajos 
konusos un arī Lielajā biljardfutbolā 
(biljarda un futbola apvienojums). 
Kopumā sporta spēlēs piedalījās 
sešas komandas, un uzvarētāji tika 

noteikti katrā disciplīnā atsevišķi. 
Vislabāk veicās komandai, kura 
piedalījās spēlēs spontāni, jo sākumā 
atnāca tās tikai vērot, bet vēlāk ļāvās 
pierunāties un arī aktīvi iesaistījās, 
dodot savai komandai nosaukumu 
“Kurmeļata”. Veiksmīgi startēja arī 
komandas “No name”, “Ritiņi”, 
“Himalaji” u.c. Paldies visiem 
atraktīvajiem komandu dalībniekiem! 
Individuāli plkst. 18:00 notika arī 
Sieviešu skrējiens apkārt Bekšu 
dīķim, kurā piedalījās astoņas 
dalībnieces. Visātrāk distanci šogad 
veica Vija Utāne, bet turpat līdzās 
bija arī konkurentes Antra Lizinska 
un Ilona Počkajeva! Paldies 
aktīvajām un sportiskajām meitenēm 
par drosmi un piedalīšanos! 
      Bet vislielākais paldies, protams, 
ir visiem aktīvajiem pagasta 
iedzīvotājiem un viesiem, kuri 
atnāca, piedalījās, klausījās un visādi 
citādi bija klāt! Uz tikšanos citos 
Ozolaines pagasta kultūras 
pasākumos! 
     Pēc sportiski un aktīvi pavadītas 
dienas, vakara pagasta svētku 
programma tika veltīta ģimenēm, 
pieaugušajiem un senioriem.  
 

 
 

Teksta turpinājums  11.lpp. 

2020.gada deviņi Ozolaines pagasta piecgadnieki! 
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Teksta sākums 10.lpp. 
 
     Plkst. 18:30 tika atklāts jaunais 
un labiekārtotais pagasta skvērs. 
Iedzīvotāji kopā ar pagasta 
pārvaldes vadītāju Edgaru Blinovu 
svinīgi pārgrieza lenti pie ieejas 
arkas, pēc tam devās cauri visām 
piecām skvērā uzstādītajām arkām 
svinīgajā gājienā. Folkloras kopa 
“Zeiļa” priecēja ar dziesmām, 
ticējumiem un parunām par ozola un 
ozolzīles tēmu. Pie skvēra arkām par 
godu pagasta svētkiem tika 
uzkarinātas lielas putuplasta 
skulptūras – ozolzīles, kuras pagasta 
jaunieši no 3. – 8. augustam veidoja 
nometnē “Mēs kā zīles ozolā”. 
Skulptūras rotā arkas arī šobrīd, 
organiski iederoties skvērā! 
Iedzīvotājiem bija iespēja aplūkot 
jauno pagasta sociālo virtuvi un 
cienāties ar senioru kluba “Uguntiņa” 
sarūpēto cienastu, kas tika gatavots 
šajā virtuvē. 
     Svētku noslēgumā pagasta 
iedzīvotāji un viesi varēja baudīt 
svētku koncertu un zaļumballi. Arī 
koncerts bija labi apmeklēts. Paldies 
kolektīviem, kas padarīja svētku 
koncertu par krāšņu un priecīgu 
notikumu – Mežvidu līnijdeju grupai 

“CHILLI-CHA-CHA” (vadītāja Anita 
Turlaja), Dricānu jauniešu deju 
kolektīvam “Jumalēni” (vadītāja 
Silvija Bokta), jauniešu vokāli 
instrumentālajai mūzikas grupai “Bez 
nosaukuma” un sieviešu krievu 
dziesmu ansamblim 
“Nadežda” (vadītāja Nadežda 
Osipova). Koncerta laikā darbojās arī 
radošās darbnīcas bērniem – 
nospiedumu darbnīca (paldies 

vadītājai Dzintrai Romanovskai) un 
hennas zīmējumu darbnīca (paldies 
vadītājām Nellijai Kotebo un 
Jelizavetai Marjanovai)! Zaļumballē 
par lielisku mūziku un atmosfēru 
parūpējās grupa “Ceļinieks”, un līdz 
pat 24:00 laukums pie Ozolaines TN 
bija dejotāju un klausītāju ieskauts. 
Liels paldies visiem iesaistītajiem – 
brīvprātīgajiem, pagasta 
darbiniekiem, svētku koncerta 
kolektīviem un citiem, bez kuriem 

pasākums nebūtu iespējams! 
 

Lāsma Inkina 
Ozolaines Tautas nama vadītāja 

Mob.:25127340 
lasma.inkina@ozolaine.lv 
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Jaunas galda spēles 
Ozolaines pagasta 
bibliotēkā! 
 
    Ir pagājis gandrīz gads, kopš 
Ozolaines pagasta bibliotēkā ir 
pieejama galda spēļu bibliotēka, ko 
bērni un jaunieši labprāt izmanto. 
Skolēnu vasaras brīvlaikā daudzi 
bērni un jaunieši izvēlējās pavadīt 
laiku bibliotēkā un tieši galda spēļu 
spēlēšana bija viena no 
iecienītākajām nodarbēm. Ja līdz šim 
bibliotēkā bija pieejamas pārsvarā 
galda spēles par Latvijas tematiku, 
šobrīd tām piepulcējušās jaunas 
galda spēles  - "Krievu Loto", 
"Klasiskais domino", "Dambrete", 
"Riču-raču" un "Scrabble".  
Atgādinām, ka reģistrētiem 
lasītājiem ir iespēja galda spēles 
ņemt līdzi uz mājām. Galda spēles 
tiek izsniegtas uz 3 dienām. Ņem 
līdzi draugus un nāc noskaidrot, kurš 
no jums ir labākais galda spēļu 
spēlētājs! 
     Informējam, ka no oktobra 
mēneša bibliotēkas vadītāja 
Anita Eisaka atradīsies ilgstošā 
prombūtnē. Bbliotēkas vadītājas 
pienākumus A.Eisakas 
prombūtnes laikā veiks jauniešu 
lietu speciāliste Veronika 
Lazareva. Ozolaines pagasta 
bibliotēkas tālrunis saziņai no 
oktobra: 26284240. 

     Skaistā, bet vējainā 22. augusta 
vakarā Ozolaines TN folkloras kopa 
“Zeiļa” devās ciemos uz  
Rēzeknes_novada Feimaņu ciematu, 
lai kuplinātu ar savām dziesmām, 
dančiem, rotaļām Feimaņu pagasta 
svētkus. 
     Svētki notika Feimaņu ezera 
pludmalē. Mēs dziedājām, dejojām, 
gājām rotaļās ar sanākušajiem 
pagasta ļaudīm un viņu ciemiņiem. 
Visiem bija jautri un interesanti. 
Darbojās tirdziņš, meistardarbnīcas, 
bērnu piepūšamās atrakcijas. Mūs 
sirsnīgi uzņēma šo svētku 

“namamāte” Dina Šmaukstele. 
Paldies viņai par garšīgo zivju 
zupiņu un grūbu grūdeni. 
Turpmākajā vakara gaitā visus 
klātesošos priecēja grupa “Baltie 
lāči”, kuri savu koncertu sniedza 
atrodoties uz plosta ezerā. Paldies 
Feimaņiem par jauko pasākumu un 
par iespēju mūsu kopas 
dalībniekiem no sirds izdziedāties. 
 

 
Ināra Blinova 

Ozolaines pagasta TN 
folkloras kopas “Zeiļa” vadītāja 

Folkloras kopa “Zeiļa” Feimaņu pagasta svētkos! 
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Aizvadīts Brīvdabas kino 
vakars Pleikšņos 
 

Šovasar jau otro reizi Ozolaines 
pagastā tika rīkots Brīvdabas kino 
vakars - ja jūlija vidū filma “Piļsāta 
pi upis” tika demonstrēta Bekšu 
ciemā, tad augusta vidū, 21.augusta 
plkst.22:30, filmu “Klases 
salidojums 2” bija iespēja 
bezmaksas vērot Pleikšņu ciemā.    

Jautro komēdiju latviešu valodā 
ar krievu valodas subtitriem bija 

sanākuši vērot gan apkārtējo māju 
iedzīvotāji, gan skatītāji no tālākas 
apkārtnes.  

Paldies visiem, kas ieradās uz 
pasākumu, lutināja arī skaidrais un 
pietiekami siltais laiks. Uzklausot 
iedzīvotāju ieteikumus, turpmāk 
(nākamvasar) kino pasākuma 
sākuma laiku augustā noteiksim 
agrāk, uzreiz ar tumsas iestāšanos, 
lai netraucētu apkārtējo iedzīvotāju 
nakstmieru!  
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     Beidzās saulainais laiks, aizgāja 
pagātnē augusts - pēdējais 
2020.gada vasaras mēnesis. Uz 
beigām iet dārzeņu konservēšana, 
briest āboli, bumbieri u.t.t. 
     Seniori saiešanu augusta mēnesi 
veltīja  kulinārijai: cepam kūkas, 
cepumus, vafeles, gatavojam 
pelmeņus, pēc tam draudzīgi 
uzklājam galdu ar pašu sarūpēto 
cienastu. Sēžot pie kafijas galda, 
turpinājām sarunas par garšīgo 
cienastu, dalījāmies ar pieredzi galdu 
klāšanā, dalījāmies ar pieredzi, lai 
ēdiens izdodas īpaši gards. Paldies 
mūsu saimniecēm Albīnei Šļahtovičai 
un Gaļinai Filippovai,  Lidijai 
Bedrikovai un Eleonorai Prokofjevai, 
un visam senioru klubiņa 
dalībniecēm. Prieks par to, ka seniori 
prot atbalstīt viens otru un dalīties ar 
pieredzi. Varam lepoties, tagad mūs 
lutina komforta virtuve mūsu 
Ozolaines TN, kur katra no mums 
var paradīt savu meistarklasi 
kulinārijā.  

     Pie uzklāta galda ar gardumiem, 
apspriedām izbraukumu dabā uz 
Ozolaines pagasta, Gaiduļu ezera 
krastmalu. Apmeklējot Gaiduļu ezera 
krastmalu redzējām skaisto ezeru, 
dabu, pastaigājam pa svēto vietu, 
kur uzstādīts krusts.  

     Bet, nu ….vajadzēja pielikt pūles, 
lai nepakristu un tiktu pie ūdens, 
pamērcētu kājas vai izpeldētos, jo 
krastā  liels kalns. Seniori kā tūristi 
pārvarēja visas neērtības un tika pie 
mērķa, bija aizraujoši un jautri. 
Kreņķus pārvarējām, tikām uz 
laipām, dažas drosmīgas dāmas 
izpeldējās, vīrieši uzcepa šašlikus. 
Brīnišķīga, saulaina diena ļāva mums 
labi atpūsties, pavērot, kā ūdenī peld 
ne tikai zivis, bet arī čūskas. 
     Dzīve viss ir atkarīgs no 

noskaņojuma un apstākļiem.  Mazliet 
tā, mazliet 
šitā, un galu galā vienmēr sanāk 
labi. 
     Gribās atzīmēt, ka klubiņa 
dalībnieces ir sabiedrības aktīva daļa, 
kuras centīgi apmeklē Ozolaines TN 
kultūras pasākumus un rūpējas par 
informācijas nodošanu citiem. 
Paldies klubiņa „Uguntiņa” daiļām, 
centīgām dāmām!  

   Septembra mēnesi klubiņā uzsāks 
teātra spēlētāju komanda, kur top 
lieliskas mazas izrādītes, ar kuriem 
tiek priecēti Ozolaines TN kultūras 
pasākumu apmeklētāji.   

  Anna Tarakanova 
                   Ozolaines Tautas nama 

senioru klubiņa „Uguntiņa” vadītāja   

OZOLAINES TAUTAS NAMA SENIORU INTEREŠU 
KLUBA  „UGUNTIŅA” AKTIVITĀTES AUGUSTĀ  
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PASĀKUMI 14         

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 

SEPTEMBRIS 10 [78] 

Paziņojums par 
pašvaldības nekustamā 
īpašuma “Pūpoli” 
atkārtotu izsoli Ozolaines 
pagastā, Rēzeknes novadā 
 
Rēzeknes novada pašvaldības 
iestādes “Maltas pagastu apvienība” 
struktūrvienība “Ozolaines pagasta 
pārvalde” paziņo, ka 2020.gada 
29.septembrī plkst.10.00 
struktūrvienības “Ozolaines pagasta 
pārvalde” telpās pēc adreses: 
“Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, 
Rēzeknes novads, notiks pašvaldības 
nekustamā īpašuma “Pūpoli”, 
kadastra Nr.7876 006 0470, kas 
sastāv no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 7876 006 
0548, 2704 m2 platībā un atrodas 
pēc adreses: “Baltmājas”, Bekši, 
Ozolaines pagasts, Rēzeknes 
novads, atkārtota mutiska izsole ar 
augšupejošu soli.. 
     Nekustamā īpašuma nosacītā 
cena – EUR 4377,50, kas ir arī 
izsoles sākumcena.  
     Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties Rēzeknes novada 
pašvaldības “Maltas pagastu 
apvienība’’ struktūrvienībā 

“Ozolaines pagasta 
pārvalde” (“Lazdas”, Balbiši, 
Ozolaines pagasts, Rēzeknes 
novads) pie lietvedes darba dienās 
no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no 
plkst.12.30 līdz 16.00, līdz 
2020.gada 28.septembrim vai 

elektroniski interneta vietnēs 
www.rezeknesnovads.lv un 
www.ozolaine.lv. 
Nekustamo īpašumu var apskatīt 
darba dienās līdz 2020.gada 
28.septembrim, iepriekš piesakoties 
pa tālruni 64640171. 

Кампишская 
старообрядческая 
община                                                      
информирует о службах 
в Кампишском                                                        
старообрядческом  храме 
Озолайнской                                                          
волости: 
 21.09.2020. Рождество 

Пресвятой Богородицы. Начало 
в 9.00. 

 27.09.2020. Всемирное 
Воздвижение Креста Господня. 
Начало 9.00 

Анна Тараканова                                                           
Председатель Кампишской 
старообрядческой общины 
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Vissvētās Dievmātes Patvēruma un  
Svētītāja Nikolas dievnams  

Kampiškos 

Храм Покрова Пресвятой Богородицы 
и Святого Николы в Кампишках 

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

