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Lai būtu iespēja mācīties 
attālināti, Izglītības un 
zinātnes ministrija tiem 
Liepu pamatskolas 6.-9. 
klašu skolēniem, kuriem 
viedierīču nav sagādāja 
4 mobīlus telefonus un 1 
planšetdatoru ar 
interneta pieslēgumu.   
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OZOLAINES PAGASTA VIENAUDZE- 
MARIJA VERTINSKA 

Lielā talka - tradicionāls 
vides pasākums Latvijā, 
kas tiek rīkots kopš 
2008. gada ar mērķi 
"padarīt Latviju un 
Baltijas jūras reģionu 
par tīrāko vietu 
pasaules kartē" šogad 
tiek pārcelta uz 
16.maiju. Plašāka 
informācija par tās 
norisi sekos nākamajā 
izdevumā.    

No 27.04.2020. līdz 
05.05.2020. Ozolaines 
pagasta pārvaldes Zemes 
lietu speciāliste Jana 
Jakuškina atradīsies 
atvaļinājumā. 
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     Latviešu tautasdziesmās daudz 
tiek apdziedāts  cilvēka liktenis, 
lūdzot Laimai gaišu, vieglu mūžu. 
Vieniem dzīves ritējums ir lemts 
viegls, gaišs, citam smags un 
pārbaudījumiem pilns, vieniem garš, 
citiem pārlieku īss… Katram mums ir 
rakstīta sava likteņgrāmata, kuras 
nākamā lappuse nevienam  nav 
zināma. Allaž ir pārsteigums, ko nesīs 
rītdiena… Mēs spējam vien  
atskatīties jau  uz paveikto, uz 

nodzīvoto...  
     Ozolaines pagastam pagājušā 
gada nogalē- 29.decembrī apritēja 80 
gadu jubileja, tāpēc viss šis gads 
paies pagasta svētku zīmē. Bet arī 
kāda Ozolaines pagasta iedzīvotāja 
tikko kā nosvinēja  tieši tādu pašu- 80 
gadu jubileju! Un tā ir Runču ciema 
iedzīvotāja, folkloras kopas „Zeiļa” 
dalībniece un daudz zinoša  sieva 
Marija Vertinska.  

Teksta turpinājums 9.lpp. 

SIA „Ūdens risinājumi” 
un "Dezinfekcijas darbi" 
dezinfektors J.Krafts, ar 
kuru Maltas pagastu 
apvienībai ir noslēgts 
līgums informē, ka 
sakarā ar ūdens 
sistēmas dezinfekciju 
Ozolaines pagasta 
Balbišos, Bekšos, 
Laizānos (Liepu 
pamatskolā), piektdien, 
17.04.2020. no 
plkst.12.00 līdz plkst. 
15.00 iespējams īslaicīgs 
dzeramā ūdens padeves 
pārtraukums. 
Iedzīvotājus lūdzam 
sagatavot ūdens 
rezerves. Pēc ūdens 
padeves atjaunošanas 
iespējama īslaicīga 
ūdens duļķainība. 
Neskaidrību gadījumā 
zvanīt mob.: 26552836.  

Kādu mūžu Laima lika, 
Tāds bij’ man jādzīvo; 
Es nevaru pāri kāpt 
Pār Laimiņas likumiņu. 

     Cienījamie Ozolaines pagasta 
iedzīvotāji! 

     Šogad Lieldienas pirmo reizi svinēsim 
citādas, kā ierasts... Varbūt šis ir 
pārbaudījums, kas mums visiem sūtīts 
ne tāpat vien un ir bijis vajadzīgs jau 
sen, lai mēs ikdienas skrējienā, darbu 
juceklī un komunikācijas iespēju 
pārbagātībā beidzot piestātu uz brīdi un 
novērtētu to, kas mūsu dzīvē ir 
vissvarīgākais- un tā ir ģimene.  
     Pavadīsim šīs Lieldienas ar 
vistuvākajiem, priecāsimies, gavilēsim 
un svinēsim Krsistus augšāmcelšanās 
svētkus, novērtējot to, ko mums Dievs ir 
devis un ko ikdienā nepelnīti uztveram 
kā pašsaprotamu- jumtu virs galvas, 
ēdienu uz galda un ģimenes tuvumu, 
siltumu un atbalstu... Lai šie svētki un 
šis laiks nes piepildījumu mūsu sirdīs un 
mīlestību mājās! Priecīgas Lieldienas!!! 
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Valsts policijas info 
ārkārtējās situācijā, 
saistībā ar COVBID-19! 
 
       Saistībā ar jautājumiem, vai 
policija kontrolē un tiek piemērots 
sods personām, ja vienā 
automašīnā pārvietojas vairāk, nekā 
divas personas – valdības pieņemtie 
ierobežojumi pēc būtības neattiecas 
uz personu atrašanos privātajās 
automašīnās. Tomēr varam 
apstiprināt, ka kontrolējot citus 
ārkārtējās situācijās ierobežojumus, 

policija arī preventīvi uzrauga un 
atsevišķos gadījumos arī pārbauda 
automašīnas. 
      Gadījumos, ja vairāk, nekā 
divas personas pārvietojas vienā 
automašīnā, piemēram, dodoties uz 
darbu, vai šīs personas ir vienas 
ģimenes locekļi, šobrīd policijai NAV 
iemesla vērtēt to kā pārkāpumu. 
Tomēr vienlaicīgi norādām un 
aicinām personas izturēties atbildīgi, 
izvērtēt nepieciešamību pārvietoties 
ar automašīnu vienlaicīgi vairākām 
personām un ievērot fiziskās 
distancēšanās noteiktās prasības. 

Rēzeknes novadā 
skolēniem no 
maznodrošinātam, 
trūcīgām, daudzbērnu un 
aizbildņu ģimenēm tiks 
piegādātas pārtikas pakas  
 
     Rēzeknes novada dome 2. aprīļa 
sēdē pieņēma lēmumu nodrošināt 
pabalstu ēdināšanai vispārējās 
izglītības iestādēs un pirmskolas 
izglītības iestādēs trūcīgu, 
maznodrošinātu, daudzbērnu vai 
aizbildņu ģimeņu bērniem ārkārtējās 
situācijas un attālinātās izglītības 
nodrošināšanas apstākļos. Pabalsta 
saņēmēji – Rēzeknes novada 
deklarētās personas. Pabalsta 
apmērs – viens eiro dienā.  Aprēķins 
tiks veikts no 13. marta, kad skolās 

tika pārtrauktas mācības, izņemot 
brīvdienas, valsts svinamās svētku 
dienas, sestdienas un svētdienas. 
Pārtikas pakas komplektēs un 
piegādās pagastu pārvaldes vienreiz 
divās nedēļās. Pagastu pārvalžu 
darbiniekiem tiks sniegti metodiskie 
norādījumi, kā tās komplektēt, lai 
bērni iespēju robežās saņemtu 
pilnvērtīgāku uzturu un lai paku 
saturs nedublētos ar Eiropas 
atbalsta fonda pārtikas pakām 
“Eiropas atbalsta pakas 
vistrūcīgākajiem”, kurās ir plašs 
Latvijā ražots produktu klāsts - 
milti, eļļa, sautēta cūkgaļa, manna, 
sausais piens, sausais olu 
maisījums, sausais kartupeļu 
biezenis, iebiezināts piens, citi 
produkti – kopā 15 preču pozīcijas. 
Rēzeknes novada pašvaldības 
Sociālais dienests aprēķinājis, ka 
šobrīd novadā 558 bērni, kuri atbilst 
minētajai mērķgrupai. Pakas pēc to 
komplektēšanas izvadās pagastu 
pārvalžu darbinieki. 
 

Diāna Selecka 
Rēzeknes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste 
diana.selecka@rezeknesnovads.lv 

tel.: 64607198, 26531297 

Par noderīgām lietām 
ārkārtējā situācijā! 
 
     Šobrīd, kad valstī ir izsludināta 
ārkārtējā situācija un tiek piemēroti 
pasākumi saistībā ar COVID-19 
vīrusa izplatības ierobežošanu, t.sk. 
daudzi pakalpojumi ir pieejami tikai 
digitāli, valsts iestāžu un pašvaldību 
darbinieku zināšanas un prasmes par 
digitālajiem risinājumiem ir ļoti 
noderīgas un nepieciešamas 
ikvienam sabiedrības loceklim.  

Vietne mana.latvija.lv 
      
Vietnē atradīsi informāciju par 
pakalpojumiem un e-pakalpojumiem 
45 dzīves situāciju atrisināšanā (tai 
skaitā vairāk kā 50 dažādu e-
pakalpojumu izpildes video 
pamācības un shēmas), informāciju 
par to, kas ir e-adrese, kā arī citus 
noderīgus informatīvos materiālus, 
ko vari izmantot komunikācijā ar 
cilvēkiem. 

Portāls Latvija.lv – valsts 
pārvaldes pakalpojumu portāls! 
Portālā Latvija.lv pieejami vairāk kā 
700 valsts un pašvaldību iestāžu e-
pakalpojumi, kuru izmantošana 
sniedz iespēju vēlamo pakalpojumu 
saņemt vai pieteikt attālināti, 
nedodoties uz iestādi klātienē.  
 
Atceries par drošības 
pasākumiem digitālajā vidē!  
  
     Izmanto privāto pārlūkošanu, 
dzēs pārlūkošanas vēsturi, dzēs 
lejupielādētos failus no publiskiem 
datoriem pēc e-risinājumu 
izmantošanas, nesaglabā ievadītās 
paroles pārlūkprogrammā un, 
beidzot darbu sistēmās, atslēdzies 
no tās.  
     
     Jautājumu, neskaidrību 
gadījumā, lūdzam zvanīt Ozolaines 
pagasta pārvaldei pa tālr.64640171, 
vai rakstīt e-pastā: info@ozolaine.lv 

Bekšu ciemā ierīkots  
ceļa apgaismojums 
 
     Bekšu ciemā 03.04.2020. ir 
vēsturisks brīdis, jo uz ceļa „Bekši – 
Laizāni” iedegās gaisma, kuru 
saskaņā ar Rēzeknes novada 
pašvaldības iestādes „Maltas 
pagastu apvienība” 24.02.2020. 
noslēgto iepirkuma līgumu par ielas 
apgaismojuma ierīkošanu 700 m 
garajām ceļa posmam “Bekši - 
Laizāni”, ierīkoja SIA „Ošukalns 
celtniecība”.   
      Ozolaines pagasta pārvalde 
paziņo, ka SIA „Ošukalns 
celtniecība” darbus pabeidza un 
ceļš savu pirmo apgaismojumu 
guva 03.04.2020.  
Atgādinām, ka iepirkuma līguma 
kopsumma sastāda - 17972,72  Eur 
bez PVN. Būvdarbu rezultātā tika 
uzstādīti 18 apgaismojuma stabi.  F
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Par darbu pagasta 
pārvaldē  ārkārtas 
situācijas laikā! 
 
     Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī  
vairāki Ozolaines pagasta pārvaldes 
darbinieki šobrīd jau strādā 
attālināti, jeb no savām mājām. Citi 
pagastā strādājošie darbinieki savos 
kabinetos izvietoti pa vienam. 
Ārkārtas situācijas laikā Ozolaines 
pagasta pārvaldes darbs darba 
dienās ir nodrošināts bez 
pārtraukuma. Gadījumā ja Ozolaines 
pagasta iedzīvotājiem ir 
nepieciešams saņemt kādu 
informāciju, aicinām zvanīt pa tālruni 
64640171, Sociālā dienesta tālrunis 
25561503.  
    Pagasta pārvaldei ir vienots 
uzstādījums ar pārējām Rēzeknes 
novada pagastu pārvaldēm - paveikt 
plānotos darbus un nepieļaut 
situācijas pasliktināšanos saistībā ar 
vīrusa izplatību. Katrai konkrētai 
situācijai tiek meklēts 
visoptimālākais risinājums. 
     Šobrīd tiek izveidota platforma, 

uz kuras bāzes tiek piedāvāta  
iespēja pagastu darbiniekiem 
organizēt videokonferences un 
neapmeklēt Rēzeknes novada 
pašvaldības iestādi. Drīzumā, šo 
iespēju izmantos arī Rēzeknes 
novada domes deputāti, darbojoties 
domes sēdē attālināti.  
     Aicinām iedzīvotājus izmantot tos 

saziņas līdzekļus ar pagasta pārvaldi 
un  Rēzeknes novada domi, kuri 
Jums ir pieejami un ērtāki. 
     Ēdiet daudz ķiplokus, ja 
nepalīdzēs likvidēt vīrusu, vismaz 
nebūs problēmu ievērot 
kontaktēšanās distanci. 
 
 

     Turpinot darbu pie Covid-19 
izplatības ierobežošanas un ar to 
saistīto seku novēršanas, Ministru 
kabinets ir pagarinājis ārkārtējās 
situācijas termiņu un pieņēmis 
vairākus lēmumus papildus jau 
spēkā esošajiem pasākumiem, tādā 
veidā nodrošinot valsts, pašvaldību 
un citu pakalpojumu sniedzēju darbu 
un sadarbību krīzes laikā. Lēmumi 
par ierobežojumu termiņa 
pagarinājumu ir pieņemti saskaņā ar 
epidemiologu rekomendācijām un 
rūpējoties par sabiedrības veselību 
un drošību. 
     Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, 
Ministru kabinets ir izsludinājis 
ārkārtējās situācijas pagarinājumu 
līdz šī gada 12. maijam, tādējādi 
pagarinot 12. marta valdības 
rīkojuma par “Ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu” darbības laiku. 
     Jau šobrīd, ārkārtējās situācijas 
laikā, ir aizliegti jebkādi privāti 
pasākumi, izņemot bēru ceremonijas 
ārtelpās ar nosacījumu, ka tiek 
ievērota savstarpējā divu metru 
distance starp personām un citi 
epidemioloģiskās drošības 
noteikumi. Valdība ir atbalstījusi arī 
izņēmumu uz kristību ceremoniju 

noturēšanu neatliekamajos 
gadījumos. 
     Visiem Eiropas Savienības 
valstspiederīgajiem, kā arī 
personām, kuras pastāvīgi dzīvo 
šajās valstīs, tiks atļauts vienu reizi 
šķērsot Latvijas Republikas teritoriju 
noteiktās sauszemes 
robežšķērsošanas vietās, lai 
atgrieztos savā mītnes zemē. 
     Turpmāk personām pirms 
atgriešanās Latvijā būs jānorāda 
pilna informācija par savu faktisko 
dzīvesvietu, kurā to var sasniegt. 
Gadījumā, ja faktiskās dzīvesvietas 
adrese atšķirsies no pašizolācijas 
vietas adreses, personai būs 
pienākums nekavējoties par to 
paziņot Valsts policijai. Par nepatiesu 
ziņu norādīšanu tiks piemērota 
administratīvā vai kriminālā 
atbildība. 
     Bērnu tiesību aizsardzības jomas 
speciālistu izglītotāji (piemēram, 
sociālie darbinieki, tiesneši, 
prokurori, policijas darbinieki, kuri 
strādā ar bērniem un ģimenēm) 
turpmāk varēs plašāk pielietot 
attālināto mācību iespējas. Parasti 
šādas mācības tiek īstenotas 
klātienē, tomēr, ņemot vērā 
pašreizējo situāciju, arī šī mērķa 
grupa varēs attālināti apgūt izglītības 
programmu teorētisko daļu. 
     Lai nodrošinātu nepieciešamos 
risinājumus Covid-19 uzliesmojuma 
izplatības ierobežošanai, ārstniecībai 
un attiecīgo pasākumu organizēšanai 
tiek noteikts, ka valsts un pašvaldību 
kapitālsabiedrības, pašvaldību 
institūcijas un iestādes var 
nepiemērot Publisko iepirkumu 
likumu un Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likumu. Tas 
attiecas uz gadījumiem, kad 
nepieciešams iegādāties preces un 
pakalpojumus pašvaldības iestāžu un 
sociālo pakalpojumu sniedzēju 
personālam, sociālo pakalpojumu 
saņēmējiem un pašvaldības 
iedzīvotāju izmitināšanai, 
uzraudzībai, ēdināšanai, higiēnai, 
drošībai un citu pasākumu 
īstenošanai. 
     Rīkojumā tiek arī noteikta 
kārtība, kādā valsts mantu varēs 
nodot bezatlīdzības lietošanā 
sabiedriskā labuma organizācijām 
vai sociālajiem uzņēmumiem Covid-
19 izplatības ierobežošanai un seku 
likvidēšanai. 
     Nacionālā veselības dienesta 
iegādātos individuālos aizsardzības 
līdzekļus turpmāk varēs nodot 
pašvaldībām, pašvaldību sociālās 
aprūpes iestādēm, pašvaldības 
policijai un Iekšlietu ministrijas 
institūcijām bez atlīdzības, pirms tam 
nenoskaidrojot valsts un citu iestāžu 
vajadzību pēc tiem. 
     Tiek atvieglota uzskaite un 
gadījumu izmeklēšana iekšlietu un 
drošības iestāžu amatpersonām, 
nosakot, ka saslimšana ar Covid-19 
nav uzskatāma par nelaimes 
gadījumu darbā. 
     Savukārt tieslietu ministrs varēs 
noteikt atvieglojumus, ko piemēro 
pašvaldību saistošo noteikumu 
publicēšanai Latvijas Vēstnesī 
ārkārtējās situācijas laikā. 

 
 
 

07.04.2020. 
www.mk.gov.lv 
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Vecākiem rūpīgi jāizvērtē 
bērnu drošība ārkārtējās 
situācijas laikā! 
 
     Tā kā valstī ir ieviesta ārkārtas 
situācija ar mērķi ierobežot Covid-19 
vīrusa izplatību un mācības visās 
izglītības iestādēs uz laiku ir 
pārtrauktas, nodrošinot mācību 
procesu attālināti, atgādinām par 
aizliegumu bērnus līdz septiņu gadu 
vecumam atstāt bez pieaugušo 
uzraudzības. 
     Arī tad, ja bērns ir sasniedzis 
septiņu gadu vecumu, vecākiem vai 
bērna likumiskajiem pārstāvjiem 
rūpīgi jāizvērtē viņa spējas un 
prasmes parūpēties par sevi. Ar 
bērniem ir jāpārrunā arī visi 
potenciālie drošības riski un rīcības 
apdraudējuma gadījumā, 
paskaidrojot kā katrā konkrētajā 
gadījumā rīkoties, lai saņemtu 
palīdzību, jo jāatceras, ka visbiežāk 
bērni traumas gūst tieši mājās, 
vecāku prombūtnes vai neuzmanības 
gadījumos. 
     Likums mūsu vietā nevar izvērtēt 
reālo situāciju mājās, tuvējā 
apkārtnē. Vecākiem vidi mājās 
vajadzētu izvērtēt ar kritisku skatu – 
vai telpās un ārā nav nedrošu 
konstrukciju, vai pagalms ir aprīkots 
ar žogu, vai bīstamie priekšmeti 
(asie naži, sadzīves ķīmija, sērkociņi 
u. c.) atrodas bērniem nepieejamās 
vietās. Pagalmā svarīgi izvērtēt, vai 
akas ir droši noslēgtas, vai vārtiņi 
vienmēr ir rūpīgi aizvērti, vai 
pagalmā nav bīstamu konstrukciju 
u.tml. Ja pastāv kādi riski, par tiem 
vajag runāt un iespēju robežās tos 
novērst. 
     Mazākus bērnus var pieskatīt 
pusaudži, kas sasnieguši 13 gadu 
vecumu, tomēr arī šajos gadījumos 
vecākiem ir jānovērtē bērna 
brieduma pakāpe un prasmes, kā arī 
ļoti skaidri jāizrunā pieskatāmo 
bērnu vajadzības un drošības 
apsvērumi. Arī ar lielākiem bērniem 
vecākiem vajadzētu izrunāt rīcību un 
uzvedību krīzes apstākļos, 
piemēram, aicinot nepulcēties lielās 
grupās, ievērot drošības 
apsvērumus. 
     Bērnus uz pirmsskolas izglītības 
iestādi aicinām vest tikai tad, ja nav 
iespējamas citas pieskatīšanas 
iespējas un jārēķinās, ka grupā būs 

dažāda vecuma bērni. 
     Atbildība par bērniem ir vecāku 
ziņā! 
Lai šajā situācijā iespējami labi 
gādātu par bērnu drošību un 
labklājību, Valsts bērnu tiesību 
aizsardzības inspekcija lūdz bērnu 
vecākus vai likumiskos pārstāvjus 
rūpīgi izvērtēt katru konkrēto 
situāciju un atbildīgi pieņemt 
lēmumus bērna vislabākajās 
interesēs. 
     Aicinām vecākus rūpīgi izvērtēt 
bērnu drošību valstī izsludinātās 
ārkārtējās situācijas laikā. 
Sagatavots pēc VBTAI un preses 
materiāliem 
 

BĀRIŅTIESA INFORMĒ 
 

!  Ja vecāki neilgu laika periodu ir 
spiesti atstāt bērnu citas 
personas aprūpē, VECĀKU 
PIENĀKUMS izdot pilnvaru bērna 
pārstāvībai attālināti, izmantojot 
Latvijas notāru pakalpojumus 
neatkarīgi no tā, kurā valstī 
vecāks šobrīd atrodas - https://
www.latvijasnotars.lv/articles/
latvijas-notaru-pakalpojumi-
pieejami-attalinati-iepazistiet-
digitalakos-no-tiem. 

 
!  Ņemot vērā situāciju ar izglītības 

iestāžu slēgšanu, kā arī 
ierobežojumiem atstāt bērnus 
pirmsskolas izglītības iestādēs, 
iespējams, var veidoties 
situācija, kurā vecāki neievēro 
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 
24.panta sestajā daļā noteikto, 
tāpēc BĀRIŅTIESA INFORMĒ, ka 
VECĀKU PIENĀKUMS ir neatstāt 
bērnus līdz septiņu gadu 
vecumam bez pieaugušo vai 
personu, ne jaunāko par 13 
gadiem, klātbūtnes. 

 
!  Vecākiem rūpīgi jāizvērtē bērnu 

drošība ārkārtējās situācijas 
laikā! 

 
 

Maltas bāriņtiesas 
kontaktinformācija: 

Juridiskā adrese: Brīvības ielā 6, 
Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes 

novads, LV-4630 
barintiesa.malta@rezeknesnovads.lv 

tālrunis: 64631509, 26586752, 
29110985   

 
 
 
 

Daina Bule 
Rēzeknes novada  

Maltas bāriņtiesas locekle 
tālr.64640231, fakss 64640171 

mob.tālr.26143838 
daina.bule@rezeknesnovads.lv 

Pētīsim kultūras 
mantojumu un iepazīsim 
folkloru 
 
     Šogad Ozolaines pagasts jau ir 
saņēmis Valsts kultūrkapitāla fonda 
atbalstu diviem projektiem.  
     Projekts ,,Runču kapličas 
arhitektoniski mākslinieciskā izpēte’’ 
paredz veikt Runču kapličas kā 
kultūras mantojuma objekta izpēti. 
Kapliču joprojām izmanto vietējie 
iedzīvotāji, kad izvada pēdējā gaitā 
savus piederīgos, kā arī tajā notiek 
maija un dvēseļu dienu novembrī 
dziedājumi. Kā zināms, pirms 140 
gadiem celtajai kapličai ir sava 
vēsture un mantojums, no 
akmeņiem būvētajā ēkā ir ieguldīts 
vērtīgs amatnieku darbs, ko 
apliecina koka durvis, logu rāmji, 
ornamenti un kokgriezumi.  Lai to 
saglabātu nākamajām paaudzēm, ir 
nepieciešami atjaunošanas darbi. 
Tomēr vispirms ir jānovērtē kapličas 
mākslinieciskā un arhitektoniskā 
vērtība. Darbus veiks arhitektu 
uzņēmums. Projekta konkursā 
saņemtā summa – 1200,00 EUR. 
     Savukārt projekts ,,Folkloras 
skola III’’ ir turpinājums jau pirms 
trim gadiem pagastā īstenotajiem 
folkloras skolas projektiem. To 
ietvaros tiek rīkotas neformālās 
apmācības: lekcijas, praktiskās 
nodarbības un radošās darbnīcas 
par latviešu tradīcijām, kopīgi 
darbojoties, veicinot savstarpējo 
sapratni, sadarbību un toleranci 
dažādu tautību vidū, kā arī vienojot 
vairākas paaudzes. Folkloras skola 
III ir nolēmusi pievērsties tēmai – 
pirts foklora. Caur folkloru un 
kopīgu darbošanos iepazīt latgaliešu 
pirts tradīcijas. Folkloras skolā būs 
gan lekcijas, meistarklases, gan 
ekspedīcijas un diskusijas, lai gūtu 
informāciju par pirts pirmsākumiem, 
pirts tradīcijām folklorā, kā Latvijā 
tās atšķiras no pasaules. Aktivitātes 
vadīs zinoši lektori un pirtnieki, 
tajās tiks aicināts piedalīties ikviens 
Ozolaines pagasta iedzīvotājs. 
Projekta konkursā piešķirtā summa 
– 660,00 EUR. 
 

 
Inga Čekša-Ratniece 

Projektu vadītāja 
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Kampišķu vecticībnieku 
kopienas lūgšanu nams 
sakrālā mantojuma 
saglabāšanas programmas 
ietvaros saņems 
finansējumu! 
 
     Atbilstoši Sakrālā mantojuma 
finansēšanas likumam Nacionālā 
kultūras mantojuma pārvalde ir 
izvērtējusi reliģisko savienību 
(baznīcu) iesniegtos priekšlikumus 
sakrālā mantojuma objektu 
iekļaušanai Sakrālā mantojuma 
finansēšanas programmā, ņēmusi 
vērā Sakrālā mantojuma padomes 
lēmumus un 2020. gada 11. martā 
apstiprinājusi Sakrālā mantojuma 
finansēšanas programmu 2020. 
gadam. 

     Programmas ietvaros piešķirts 
finansējums 23 objektiem 500`000 
EUR apmērā luterāņu, katoļu, 
pareizticīgo un vecticībnieku 
baznīcām. 2020. gada programmas 
ietvaros līdzekļi lielākoties piešķirti 
ēku saglabāšanai pašiem 
nepieciešamākajiem darbiem – 
jumtu sakārtošanai, atjaunošanas 
projektēšanai un avārijas situāciju 
novēršanai. 
     Šogad programmā saņemts 
rekordliels pieteikumu skaits – 
kopumā pieteikti darbi 108 projektos 
par 4,43 miljoniem eiro. 2017. gadā 
tika pieņemts Sakrālā mantojuma 
finansēšanas likums ar kuru 
izveidota Sakrālā mantojuma 
saglabāšanas programma. Tās 
pirmajā īstenošanas gadā piešķīra 1 
miljonu eiro 28 baznīcu restaurācijai 
vai glābšanas dokumentācijas 
izstrādei. 
2020. gadā Sakrālā mantojuma 

saglabāšanas programmas 
finansējumu saņems arī  četri 
Rēzeknes novada dievnami, tajā 
skaitā arī Ozolaines pagasta teritorijā 
vienīgais lūgšanu nams, proti 
Kampišķu vecticībnieku kopienas 
lūgšanu nams, ar kopējo summu 
3000 EUR, paredzot pabeigt atlikušo 
logu restaurāciju. 
     2017. gadā tika pieņemts Sakrālā 
mantojuma finansēšanas likums ar 
kuru izveidota Sakrālā mantojuma 
saglabāšanas programma ar mērķi 
nodrošināt valsts aizsargājamu 
kultūras pieminekļu statusā esošu 
kulta celtņu, tajā skaitā Latvijas 
dievnamu, un reliģisko rituālu 
priekšmetu, kā nacionāli nozīmīgas 
kultūras mantojuma daļas 
saglabāšanu nākamajām paaudzēm. 
Ar finansējuma saņēmējiem par 
līguma slēgšanu pārvaldes speciālisti 
sazināsies individuāli. 
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No skices uz papīra līdz 
modernām tehnoloģijām 

 
 

     Mūsdienās, kad aizvien 
intensīvāk ienāk jaunākās 
tehnoloģijās, cilvēkiem sniedzot 
iespējas to daudzveidīgā 
izmantošanā, būtiski ir sekot līdzi to 
attīstībai. Kaut arī tieši jaunieši 
ātrāk reaģē uz pārmaiņām šajā 
jomā, tomēr visbiežāk viņu 
zināšanas saistās mobilo ierīču 
izmantošanu sociālajos tīklos, 
saziņai virtuālās grupās. Tāpēc 
Ozolaines pagasta ,,OzO’’ jaunieši ir 
nolēmuši uzzināt vairāk. 
     Pateicoties Rēzeknes novada 
jaunatnes iniciatīvu projektu 
konkursam, Ozolaines jaunieši ir 
saņēmuši atbalstu projektam ,,No 
skices uz papīra līdz modernām 
tehnoloģijām’’. Tas paredz iepazīties 
ar perspektīvākajiem un 

inovatīvākajiem instrumentiem 
modernai uzņēmējdarbībai – 
lāzertehnoloģijām. Jaunieši 
apmeklēs iestādes, kur ir pieejamas 
šādas tehnoloģijas: Rēzeknes 
Mākslas un dizaina vidusskolu, 
Lāzertehnoloģiju centru Rēzeknes 
Tehnoloģiju akadēmijā, kā arī 
viesosies pie uzņēmējiem.  
     Jaunieši ir noskaidrojuši, ka, 
pateicoties, lāzeriekārtām var veidot 
arī dažādus mazus priekšmetus un 
objektus kā, piemēram, suvenīrus, 
nelielus vides objektus, medaļas. 
Līdz ar to būs arī projekta rezultāts 
– viņu izstrādātās skices pārtaps 
īstos darbos, izmantojot 
lāzergriešanas un gravēšanas 
iekārtas. Plānots, ka jaunieši varētu 
izveidot medaļas Ozolaines pagasta 
sporta spēļu dalībniekiem. 
     Neformālās apmācības 
paredzētas vasaras mēnešos. Tāpēc 
aicinājums sekot līdzi informācijai 

un sazināties ar Ozolaines pagasta 
jauniešu lietu speciālisti. 

 
Inga Čekša-Ratniece 

Projektu vadītāja 
 

OzO jauniešu centrs, iesniedzot 
projekta pieteikumu „No skices 
uz papīra līdz modernām 
tehnoloģijām” ir guvis finansiālo 
atbalstu 350,00 Eur savu radošo 
ideju realizēšanai.  
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Liepu pamatskolas skolēni 
piedalījās konkursos 
 
     Šī gada 6. martā Bērzgalē 
norisinājās ikgadējais Rēzeknes 
novada skolu jaunatnes talantu un 
prasmju šovs “Vara talants”. Šis 
pasākums Bērzgalē Liepu 
pamatskolas skolēniem ir 
tradicionāls, jo ar savām  prasmēm 
un talantiem uzstājamies ik gadu. 
     Šogad prasmju  šovā “Vara 
talants” piedalījās 2. klases skolniece 
Amanda Garā  ar Ingara Gusāna 
dziesmu “Sudrabeņa laseitoja”.  
     Amanda dzied kopš bērnības. 
Piedalās visos skolas pasākumos kā 
solo izpildītāja. Dzied  skolas  pop-
grupā “Mākonītis”. Meitene labi 
mācās, interesējas par mūziku, 
sportu, patīk lasīt grāmatas, ir 
atsaucīga un  ļoti labestīga meitene 
     6. klases skolniece Violeta 
Kuzņecova arī rādīja savu prasmi 
dziedāt .Viņa izpildīja akapella 
latgaliešu tautasdziesmu “Vysu mežu 
izstaigoju.” 
     Violeta ir ļoti dziedātgriboša 
meitene. Kopš 1.klases  ir 
piedalījusies tautasdziesmu 
izpildītāju konkursā “Dziedu dziesmu 
kāda bija” gan Ziemeļlatgales 
novadā, gan finālā Rīgā. 
     Violeta ir bijusi skolas pop-grupas 
“Mākonītis dalībniece. Tagad 
darbojas skolas  folkloras kopā 
“Liepiņa”. Violeta – cilvēks, kurš iet 
ar dziesmu pa dzīvi.      
     Apsveicam mūsu konkursu 
dalībniekus un lepojamies ar viņiem.  
 

Ināra Blinova 
Maltas vidusskolas struktūrvienības  

„Liepu pamatskola” skolotāja  
 

 
 
Fotogrāfijas publicēšana ir saskaņota ar 
Datu subjektiem. 

Informācija skolēniem un 
skolēnu vecākiem par 
attālinātā mācību procesa 
norisi Maltas vidusskolas 
struktūrvienībā „Liepu 
pamatskola”! 
 
     Cienījamie skolēni un skolēnu 
vecāki, sekmīgai mācību procesa 
īstenošanai ārkārtas situācijā 
aicinām uz sapratni, sadarbību, 
savstarpēju atbalstu!  
1.No 23.03. līdz 14.04. mācību 
process notiek attālināti atbilstoši 
Maltas vidusskolas pagaidu stundu 
sarakstam.  
2.Stundu saraksts un stundu laiki ir 
mainīti un tie pieejami jūsu e-klasē. 
3.Skolotāji ievada e- žurnālā 1. – 9. 
klašu izglītojamajiem stundas tēmu 
atbilstoši stundu sarakstam.  
4. 5.-9. klašu izglītojamajiem līdz 
plkst. 9.00 skolotājs nosūta vēstuli 
e-klases pastā ar skaidriem un 
nepārprotamiem uzdevumu 
nosacījumiem, mācību materiāliem 
utt.  
5. 1.-4.klašu izglītojamo vecākiem 
sākumskolas skolotāji nosūta 
vēstuli e-klases pastā iepriekšējā 
dienā līdz plkst.16.00 ar skaidriem 
un nepārprotamiem uzdevumu 
nosacījumiem, mācību materiāliem 

utt.  
6.Pirmsskolas grupas pedagogi 
sazinās ar vecākiem un informē par 
veicamajiem uzdevumiem.  
7. Plkst.9.00 skolēns iepazīstas ar e
-klases pastā nosūtītās vēstules 
saturu un līdz plkst.16.00 veic 
uzdevumus, atbilstoši skolotāju 
norādēm.  
8. Skolotāji izmanto jau pieejamos 
mācību materiālus – mācību 
grāmatas, darba burtnīcas un 
darba lapas, pieejamos digitālos 
resursus, video, TV raidījumus utt. 
9. Stundu laikā skolotājs ir 
sasniedzams, ja nepieciešams 
sniedz konsultācijas skolēniem e-
pastā vai telefoniski.  
10. Skolēniem, kuriem nav 
interneta pieslēguma un viedierīču, 
skolotāji sagatavo mācību 
materiālus izglītojamajiem pieejamā 
formā. Skolotāji mācību materiālus 
nodod skolēniem vai viņu vecākiem 
klātienē.  
11. Mācību sasniegumu 
atspoguļošana e-klasē notiek 
atbilstoši skolā pieņemtajai mācību 
sasniegumu vērtēšanas kārtībai. 
12. Skolotāji sadarbojas ar klases 
audzinātāju, skolas administrāciju, 
sociālo pedagogu, vecākiem, ja 
skolēns nepiedalās attālinātās 
mācīšanās procesā.  

Skolēna loma un atbildība 
  
 Aktīvi iesaistās attālinātās 

mācīšanās procesā.  

 Ja kādu iemeslu dēļ skolēns 
nevar piedalīties attālinātās 
mācīšanās procesā, tad par to 
informē klases audzinātāju.  

 Iepazīstas ar informāciju e-
žurnālā (mājas darbi; e-
pasts), plāno savu laiku un 
līdz 16.00 veic uzdevumus 
atbilstoši skolotāja norādēm.  

 Ja uzdoto nevar veikt 
tehnisku problēmu dēļ, tad 
informē mācību priekšmeta 
skolotāju un vienojas par 
laiku, kad darbs tiks iesniegts. 
Izmanto iespēju konsultēties 
ar skolotājiem (no plkst.9.00 
līdz plkst.16.00).  

 Skolēniem, kuriem nav 
interneta pieslēguma un 
viedierīču, izmanto skolotāju 
sagatavotos mācību 
materiālus, saņemtos klātienē.  

Vecāku loma un 
atbildība  

 Nodrošināt, ka skolēns katru 
darba dienu mācību laikā ir 
mājās un gatavs piedalīties 
attālinātās mācīšanās procesā.  

 Informēt klases audzinātāju, 
ja bērns konkrētā dienā nevar 
piedalīties attālinātās 
mācīšanās procesā (veselības 
vai tehnisku iemeslu dēļ).  

 Pārliecināties, ka skolēnam ir 
pieeja e-klasei (skolēns zina 
lietotājvārdu un paroli).  

 Paroli iespējams atjaunot, 
sazinoties ar klases 
audzinātāju. Izmanto piekļuvi 
e-klasei, lai sazinātos, sekotu 
informācijai un skolēnu 
sasniegumiem.  

 Vecāki, kuru bērniem nav 
interneta pieslēguma un 
viedierīču, saņem klātienē 
skolotāju sagatavotos mācību 
materiālus.  

 Atbalstīt bērnu attālinātās 
mācīšanās procesā – palīdzēt 
iekārtot darba vietu, palīdzēt 
plānot laiku. Dienas beigās 
pārrunāt, kā skolēniem 
veicies.  

F
o
to

 n
o
 O

zo
la

in
e
s 

p
a
g
st

a
 p

ā
rv

a
ld

e
s 

a
rh

īv
a
  



7 

 

INFORMĀCIJA APRĪLIS 5 [73] 2020              7    

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 

Var pieteikties platību 
maksājumiem.  
Iesniegumus LAD palīdz 
aizpildīt un iesniegt arī pa 
tālruni   
 
 
     No šā gada 8.aprīļa līdz 
15.jūnijam Lauku atbalsta dienesta 
klienti Elektroniskajā pieteikšanās 
sistēmā (EPS) var pieteikties platību 
maksājumu saņemšanai, aizpildot 
Vienoto iesniegumu.  
     Ņemot vērā valstī izsludināto 
ārkārtējo situāciju, dienests ir veicis 
izmaiņas klientu apkalpošanas 
darbā. Klientiem šobrīd nav 
iespējams saņemt klātienes 
konsultācijas un klātienes palīdzību. 
Visu nepieciešamo atbalstu klientiem 
dienests sniedz pa tālruni – šādi 
iespējams saņemt ne tikai 
konsultācijas, bet dienesta darbinieki 
tālruņa sarunas laikā klienta vietā 
var aizpildīt un iesniegt Vienoto 
iesniegumu. 
     Dienesta speciālisti līdz šā gada 
8.maijam pa tālruni sazināsies ar 
tiem klientiem, kuriem iepriekšējā 
gadā bija nepaciešama klātienes 
palīdzība iesniegumu aizpildīšanā, lai 
noskaidrotu, vai palīdzība 
nepieciešama arī šogad. Šāda 
palīdzība tiks sniegta tikai tiem 
klientiem, kuri paši nevar aizpildīt 
iesniegumu EPS.  
     Vienotais iesniegums pa tālruni 
tiek aizpildīts, pamatojoties uz 
2019.gada atbalsta iesnieguma 
datiem un klienta pa tālruni sniegto 
informāciju par izmaiņām tajos. 
Dienesta darbinieki ar klientu 
pārrunā aizpildītā Vienotā 
iesnieguma saturu, t.i., deklarēto 
lauku skaitu, kopējo pieteikto 
platību, deklarētos kultūraugus un to 
platības, pieteiktos atbalsta veidus. 
Klienta pa tālruni izteiktais mutvārdu 
iesniegums ir pamats Vienotā 
iesnieguma iesniegšanai. Saruna ar 
klientu tiks ierakstīta un būs kā 
apliecinājums datu pareizībai. Pirms 
iesnieguma aizpildīšanas, dienesta 
specialisti pārliecināsies par klienta 
identitāti.  

     Ja klients piesakās akcīzes 
degvielas saņemšanai, tad arī šo 
iesniegumu dienesta speciālisti 
palīdz aizpildīt un iesniegt attālināti 
pēc sarunas ar klientu.  
     Dienests atgādina! Ja 
lauksaimnieks jau ir aizpildījis 
informāciju Vienotajā iesniegumā 

līdz platību sezonas sākumam (no 
14.februāra varēja pildīt 
“Provizorisko iesniegumu”), tad šis 
iesniegums tagad ir jāiesniedz EPS.  
     Informatīvais materiāls platību 
maksājumu saņemšanai 2020.gadā 
ir pieejams dienesta mājaslapā  
http://www.lad.gov.lv/ izvēlnē 
“Platību maksājumi” – 
“Rokasgrāmatas un veidlapas”. 
 

Kristīne Ilgaža 
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja 

Tālrunis: 29420515 
E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv 

 
 

Ozolaines pagasta iedzīvotājus 
konsultē Lauku attīstības 
konsultante- Valija Jekimova,  
pēc adreses: Rēzekne, Dārzu ielā 
7a, 303.kab.  
Tālrunis: 28373688 
e-pasts: valija.jekimova@llkc.lv 

http://www.lad.gov.lv/
mailto:valija.jekimova@llkc.lv
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SENIORU INTERŠU 
PULCIŅA „UGUNTIŅA” 
AKTIVITĀTES! 
 
Arī mēs gaidām pavasari! 
 
     Marts- jauks pavasara mēnesis. 
Šo ilgi gaidīto gadalaiku sagaidījām 
ar Meteņu dienu. Senos laikos 
Meteņu dienu uzskatīja par gada 
priecīgākajiem svētkiem, jo dienas 
paliek garākas un siltākas. Agrāk ar 
šiem svētkiem simboliski aizvadījām 
prom auksto un drūmo ziemu, bet 
šogad svētkus svinējām, priecājoties 
par zaļo zāli, vien centāmies 
nepadoties lietainajam laikam un 
aukstajam vējam, kas valdīja svētku 
svinēšanas dienā. Kopā ar ciemiņiem 
no citiem novada pagastiem 
dejojām, līksmojāmies, dziedājām, 
dedzinājām salmu lelli, cienājāmies 
ar karsto tēju un cienājām visus 
klātesošos ar garšīgām pankūkām, 
kuras sagādāja Liepu pamatskolas 
pavārītes!  
                                                  
   
Dzīve rit uz priekšu arī smagajos 
brīžos... 
  
     Cienījamie pensionāri!  Sakarā ar 
COVID-19 pandēmiju un valstī 
izsludināto ārkārtas stāvokli, it 
sevišķi mēs, seniori, esam mudināti 
uzturēties mājās!   
     Pamostoties no rīta – 
neskumstiet! Celieties un priecājāties 
par saulīti, par dzīvi, jo tā mums ir 
dota vienu reizi, otras mums nebūs! 
Palūgsim Dieviņam veselību un, 
neskatoties uz grūtībām, pildīsim 
norādījumus un centīsimies visu 
pārvarēt!   
     Tuvojas arī Lielās talkas diena! 
Vairāk uzturēsimies svaigā gaisā, 
sakopsim katrs savu māju, pagalmu 
un savai mājai piegulošo teritoriju! 

    Čaklās mūsu senioru klubiņa 
„Uguntiņa” dalībnieces! Tagad ir 
laiks paveikt  sen iecerētos darbus, 
pabūt ar sevi un savām domām... 
Galvenais – nepazaudēt pozitīvismu 
un cerību! Esiet mājās, 
negarlaikojieties, uzturiet pozitīvu 
garu, zvaniet viens otram un 
dalieties, stāstiet, kā gatavojaties 
vasaras darbiem, padomājiet par 
priekšlikumiem mūsu klubiņa  
turpmākajām aktivitātēm, 
sagatavojiet  veselīgas ēdienu 
receptes, lai varētu tās prezentēt, 
tiekoties klubiņa saietā, jo mūsu 
Ozolaines TN nu ir labiekārtota 
virtuve, kur varēsim savas radošās 
gastronomiskās idejas īstenot- visi 
kopā sagatavot gardumus un cienāt 
viens otru!   
     Ceram, ka līdz pareizticīgo 
Lieldienām (20.04.) viss stabilizēsies 
un mēs, klubiņa „Uguntiņa” 
dalībnieces, ar savu Lieldienu svētku 
programmu varēsim doties ciemos 
pie Maltas veselības un sociālās 

aprūpes centra pensionāriem, kā 
esam to jau ieplānojušas.  Centieties 
mājās nodarboties ar rokdarbiem- 
tamborējiet, adiet dažādas skaistas 
lietas! Ir īstais laiks sagādāt dāvanu 
paciņas senioriem, kuri savu ikdienu 
lielākoties aizvada vienatnē. Kādai 
lieliski izdosies čībiņas, citai zeķītes, 
bet vēl cita sarūpēs paštaisītu sieru, 
medu vai krāsotas olas. Katrai 
svētku paciņai pievienojiet Lieldienu 
apsveikumu! Tādas dāvanas 
vientuļajiem senioriem sagādās lielu 
prieku!  
     
 Sveicam un suminām marta 
mēnesī dzimušās klubiņa 
„Uguntiņa” seniores 

Albīnu Šļahtoviču,  
Galinu Filippovu un  
Klavdiju Agapovu, 

novēlot veselību un tuvu 
cilvēku sirds siltumu! Novēlam 
možu garu- tad arī 
dzīvesprieks nezudīs! Lai 
Dieviņš dod spēku arī turpmāk 
būt tikpat aktīvām!   
      
     Dzīvosim ar cerību par veiksmi 
un pēc karantīnas perioda beigām ar 
jaunu aktivitāšu bagāžu tiksimies 
klubiņā „Uguntiņa” Ozolaines Tautas 
namā ierastajā laikā- katru otrdienu 
plkst.12.00!  
      Novēlu visiem stipru veselību un, 
lai mūsu dzīvē būtu vairāk iemesla 
priekam, lepnumam un laimei!  

                            
 
 
 
 
 
 

Ar cieņu,  
Anna Tarakanova, 

 Ozolaines Tautas nama 
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Ozolaines pagasta 
vienaudze- Marija 
Vertinska... 

 
 
(Teksta sākums titullapā)  
     Savā cienījamā vecumā Marijas 
kundze dzīvo viena pati un pašu  
spēkiem rūpējas par saimniecību. 
Viņa ir arī sabiedriski aktīvs cilvēks- 
būdama Ozolaines Tautas nama 
folkloras kopas „Zeiļa” neatņemama 
sastāvdaļa, iespeju robežās  
apmeklē kolektīva mēģinājumus,  ir 
arī pagastā organizēto svētku 
dalībniece un kopā ar pārējām 
„Zeiļas” sievām labprāt dodas 
izbraukumos uz citiem pagastiem 
dažādos svētkos un godos. 
     Folkloras kopas dalībniecēm 
Marijas kundze asociējas gan ar 
viedumu, stipru garu, gan arī, 
protams, ikkatra no viņām pazīst 
sirmgalves tikpat kā leģendāros 
„pupu bļīnus” jeb pupu kotletes. 
Daudzas dziesmas no Marijas 
bērnības ir kļuvušas par kolektīva 
repertuāra sastāvdaļu. Marija 
Vertinska piedalās arī pagasta 
iedzīvotāju sapulcēs, aktīvi paužot 
savu viedokli, diskutējot par 
sasāpējušiem jautājumiem. Dažus 
gadus atpakaļ viņa saņēma arī 
Ozolaines pagasta augstāko 
apbalvojumu „Ozolaines pagasta 
lepnums”.  
     Marijas kundzes dzīve nav bijusi 
viegla. Garajā mūžā ir pārdzīvoti 
sāpīgi  liktens  triecieni, sirdī 
izsāpētas  daudzas netaisnības, kā  
arī dzīves laikā ļoti daudz un smagi  
strādāts. Viņas darba gaitas sākās  
ļoti agrā bērnībā ar iešanu ganos. 
Dzīvē ir darīti daudzi smagi darbi, 
kas sievietei fiziski nemaz nav 
paredzēti. Vīrs nomira, kad meitiņa 
vēl bija maza. Vēlāk, ārstu 

nekompetnces dēļ, pārdozējot 
medikamentus, meita, kura tika 
ārstēta no gripas, kļuva nedzirdīga. 
     Daudzus gadus vēlāk, kad meita 
apprecējās un bija laiks pasaulē 
nākt mazdēlam, arī znots aizgāja 
bojā noslīkstot. Meita palika viena ar 
jaundzimušo. Marijas kundzei bija 
gan jāstrādā, gan arī jāpalīdz meitai 
un mazdēlam. Kā stāsta sirmgalve, 
tolaik arī no Ozolaines pagasta 
vadības puses tika atteikta jebkāda 
veida  palīdzība, kas viņai sāp 
joprojām...  
     Dzīve, nudien, nav bijusi taisnīga 
un nav žēlojusi Mariju. Taču priecē, 
ka šogad, 80 gadu jubilejas svētku 
reizē, tieši viņas mīļie, kuriem Marija 
ir veltījusi savu dzīvi un mīlestību, ir 
radījuši pelnīto svētku sajūtu. Ļoti 
skaisti un sirsnīgi tika  nosvinēta 
liela,  skaista jubileja. Sanāca  kopā 
prāvs pulks apsveicēju. Par šo 
skaisto pasākumu liels paldies  
Marijas kundzes meitai un 

mazdēlam, kurš jau ir pieaudzis un  
vēlas savai vecmāmiņai atdarīt par 
pelnīto sirsnību!  
     Arī mēs, ozolainieši, sveicam 
Mariju Vertinsku apaļajā jubilejā, 
vēlam stipru veselību, vēl daudzus 
gadus būt aktīvai folkloras kopas 
„Zeiļa” dalībniecei un priecēt ar savu 
dziedāšanu pagasta iedzīvotājus!  
 

Cūku pupu kotletes 
Marijas Vertinskas gaumē 
 
Sastāvdaļas:  

 500g cūku pupu  
 1 ola  
 Nedaudz miltu  
 Sāls, pipari  
 Ķiploki  
 1 sīpols  
 Cūku tauki  
 Krējums  
 
Recepte: 
     Puskilogramu cūku pupu izmērcē 
diennakti, novāra sālsūdenī. Samaļ 
gaļas mašīnā. Pievieno olu, nedaudz 
miltu, sāli, piparus pēc garšas, 
ķiplokus, tauciņos apceptu smalki 
sakapātu sīpolu. Veido kotletes un 
cep cūku taukos. Pasniedz ar 
krējumu.  
     Kā izsakās folkloras kopas 
„Zeiļa” dalībnieces par Marijas cūku 
pupu kotletēm, tad tas ir ne vien 
lielisks Kūču vakara ēdiens, bet arī 
izcils cienasts ķekatniekiem jeb 
Latgalē sauktiem par čigānbērniem.  
 
 
 

 
Santa Ostaša 

Ozolaines Tautas nama vadītāja 
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„Starp mums, meitenēm, 
runājot...” 
 
     Pirmie svētki, ko pieņemts saistīt 
ar pavasari, ir Sieviešu diena. Lai arī 
sabiedrībā joprojām valda dalītas 
jūtas šo svētku sakarā, skaidrojot to 
ar padomju laika mantojumu, tomēr 
vēsturiskās liecības vēsta, ka 
Sieviešu diena pirmo reizi tika 
svinēta jau 1909.gadā Amerikā, tikai 
daudzus gadu desmitus vēlāk šo 
ideju pārņēma padomju ideoloģija. 
Bet, lai vai kā, ir taču patīkami, ka 
reizi gadā visam daiļajam dzimumam 
tiek veltīta īpaša, pastiprināta 
uzmanība un šie svētki allaž sirdī 
rada sajūtas, ka nu jau esam „ar 
vienu kāju ārā” no ziemas un 
pavasara durvis ar katru dienu verās 
jo plašāk...  
     Protams- kur svētki, tur arī 
svinības, ko daudzi jeb daudzas, 
neapšaubāmi, gaida... Šogad, 
plānojot Sieviešu dienas svētkus 
Ozolaines Tautas namā, radās doma 
ierasto pasākuma vakara/ nakts 
formātu ar dejām, šoviem un 
konkursiem nomainīt pret ko jaunu, 
savādāku un nebijušu... Tā rezultātā 
dzima ideja noorganizēt izglītojošu, 
iedvesmojošu, aizraujošu, izzinošu 
un lutinošu pasākumu tikai daiļā 
dzimuma pārstāvēm, dodot iespēju 
steidzīgo, rūpju un darbu pilno 
ikdienu nomainīt ar nesteidzīgu 
saturīgu atpūtu. Likumsakarīgi tika 
izvēlēts arī pasākuma nosaukums- 
„Starp, mums, meitenēm runājot...”, 
vēlreiz uzsverot to, ka šie nu reiz ir 
kopābūšanas svētki tikai un vienīgi 
dāmu kompānijām... 
     Lai radītu pavasara sajūtas, telpa 
tika noformēta koši zaļās un 
dzeltenās krāsās, kontrastā 
mainīgajiem laikapstākļiem, ļaujot 
pasākuma apmeklētājām sajust 
pavasara vēsmas...  Un vēl 
tematiskāku, izjustāku un krāšņāku 
sajūtu zālē ienesa arī mākslinieces 
Džeinas Gavares gleznu izstādē 
„Sievietei” eksponētie košie mākslas 
darbi. Svētku diena sākās jau 
pusdienlaikā un to ievadīja brīnišķīgs 
muzikāls sveiciens Oskara Lustika 
izpildījumā. Kad dāmu ausis un sirdis 
bija lutinātas ar skaistām dziesmām 
un Oskara spēcīgo balss skanējumu, 
visas klātesošās aicinājām uz pirmo 
interesanto, izglītojošo nodarbību ar 
nosaukumu „Sievietes uzvārda 
noslēpumi”, lektores, sertificētas 
numeroloģes, vienlaikus arī 
uzņēmīgo sieviešu kluba „Sentio” 
vadītājas, stilistes un daudzpusīgas 
personības Jeļenas Kovaļevičas 
vadībā. Balstoties uz numeroloģijas 
zinātni, dāmas uzzināja, cik liela 
nozīme cilvēka dzīves ritējumā ir 
konkrētajam uzvārdam, katrai no 
klātesošajām tika dots uzdevums 
salikt arī sava uzvārda skaitļu karti, 

kas pēc tam, numeroloģes vadībā, 
tika izskaidrota un izanalizēta, 
atklājot katrai tieši sava uzvārda 
noslēpumus, iespējas un 
priekšrocības.  Pēc izglītojošā ieskata 
numeroloģijas pasaulē un sava 
uzvārda atšifrēšanas, turpinājumā 
brīnišķīgu, relaksējošu, meditatīvu 
nodarbību bija sagatavojusi 
māksliniece Talita Tipuka- 
Romančuka. Relaksējošas mūzikas 
pavadījumā dāmas ļāvās „Ziedu 
gleznošanas meditācijas” procesam, 
rezultātā radot savu akvareļu ziedu 
ierāmētā veidolā, ko paņemt līdzi kā 
piemiņas suvenīru no šī pasākuma. 
Bet galvenais mērķis šai 
mākslinieciskajai nodarbei bija 
uzrunāt ikvienu meditācijas 
dalībnieci ļauties kam skaistam, 
relaksējošam, patīkamam un 
iedvesmot savā ikdienā atrast laiku 
patīkamai nodarbei, kas piepildītu un 
padarītu krāšņāku ikdienu! 
     Tā kā tuvojas pavasaris un tas 
allaž ir laiks, kad visus, īpaši daiļo 
dzimumu, pārņem domas par sava 
organisma un figūras sakārtošanu, 
par veselīga dzīvesveida sākšanu, 
tad īstais laiks dāmas bija palutināt 
arī ar veselīgām, vērtīgām idejām, kā 
savā ikdienas uzturā un dzīvesveidā 
ienest vairāk veselīgu detaļu. To 
pastāstīja un praksē demonstrēja 
profesionāls bārmenis Georgijs 
Lebedevs, kurš ne tikai pastāstīja par 
to, kas ir veselīgie kokteiļi SMŪTIJI, 
par to iespējamām sastāvdaļām, par 
to vērtīgumu, bet arī praksē 
nodemonstrēja vairākas dažādu 
veselīgo kokteiļu garšu receptes, 
aicinot dzērienu tapšanā piedalīties 
arī pašas dāmas. Izrādījās, ka lielākā 
daļa klātesošo iepriekš nemaz 
nezināja, kas ir smūtiji, tāpēc vēl jo 
lielāks prieks pasākuma dalībniecēm 
bija pastāstīt, ka šie ir kokteiļi, kuros 
iespējams savienot vienkopus lielu 

daudzumu vērtīgu, veselīgu, 
vitamīniem bagātu produktu- 
dārzeņu, augļu, sulu, piena 
produktu, lai organismu atslogotu no 
smagiem ēdieniem un vienlaikus 
dotu tam milzīgu vitamīnu porciju, 
veiktu attīrošas, imunitāti stiprinošas 
vai cita nolūka darbības.  
     Dāmu pasākums nebūtu dāmu 
pasākums bez modes, tāpēc 
nākamais īpašais vakara viesis bija 
modes dizainere Velga Krukovska ar 
savu apģērbu zīmolu „Velga Code”. 
Velga pastāstīja savu iedvesmojošo 
stāstu par to, kā viņa, strādājot 
pavisam nopietnā, ar radošo pasauli 
nesaistītā profesijā, tomēr sapņoja 
reiz darīt ko kreatīvāku, sievišķīgāku 
un radošāku un kāds līdz tam ir bijis 
viņas ceļš, lai atkal uzsvērtu vienu no 
galvenajām „Starp mums, meitenēm, 
runājot...” pasākuma domām- ka 
cilvēkam ir jādod piepildījums savai 
dzīvei un paralēli ikdienas rutīnai 
jāatrod laiks un drosme darīt ko 
tādu, kas sirdij ir bezgala tīkams un 
kas padara cilvēku laimīgu, 
piepildītu. Zāles centrā visa 
pasākuma laikā varēja iepazīties ar 
Velgas veikumu, ar viņas radīto 
modi, kā arī saņemt pašas dizaineres 
personīgu padomu. Taču, pasākuma 
ietvaros, Velga aicināja arī pašas 
svētku dalībnieces iejusties dizaineru 
lomā un radīt kādu tērpu, vecajām 
lietām piešķirot jaunu dzīvi, kas ir 
tieši zīmola „Velga Code” viena no 
galvenajām idejām.  
 

Teksta turpinājums 11.lpp. 

Foto: Diāna Soročina 
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Teksta sākums 10.lpp. 
 
     Svētku apmeklētājas tika 
sadalītas darba grupās, bet zāles 
vidū tika novietots liels čemodāns ar 
dažādiem apģērba gabaliem un 
aksesuāriem. Katrai grupai tika dots 
uzdevums izvirzīt no sava pulka 
vienu modeli, bet pārējo grupas 
dalībnieku jeb dizaineru uzdevums 
bija, izvēloties no čemodāna dotos 
apģērbu gabalus, pārtransformēt tos 
jaunos tērpos, turklāt, mainot veco 
tērpu ierasto pielietojumu. Dāmas 
ļāvās dotajam uzdevumam un no 
svārkiem tapa bikses un blūzes, no 
džemperiem- bikses, bet somas, 
matu rotas, aksesuāri tika radīti no 
dažnedažādiem materiāliem, kas bija 
atrodami čemodānā.    

     Dizaineru galvenie instrumenti 
bija izdoma, fantāzija, kā arī vien 
daži tehniksie palīglīdzekļi- šķēres, 
diegs, šūšanas un saspraužamās 
adatas.  Kad jaunie tērpi bija gatavi, 
Velga visas modeles pulcēja gaitenī, 
lai dotu skaidrus norādījumus par to, 
kā ir jāierodas „uz mēles”, kā tērps 
jādemonstrē un kāda poza beigās 
jāieņem. Aplausu pavadītas, modeles 
vēra zāles durvis vaļā un 
demonstrēja jauno modes 
māklsinieku izveidotos 
meistardarbus, bet pati 
meistarklases vadītāja- dizainere 
Velga Krukovska noteica kreatīvākās 
komandas un interesantākos 
rezultātus, apbalvojot tos ar 
simpātiju balvām.     
     Tāpat dāmu pasākums nav 
iedomājams bez uzmanības 
veltīšanas kosmētikas nozarei. Tāpēc 
pasākuma dalībnieces tika aicinātas 
ļauties dabas kosmētikas 
meistarklasei, veidojot veselīgus, 
smaržīgus skrubīšus, ko vēlāk 
pielietot pirtī vai vannā. Darbnīcas 
vadītāja uzsvēra, ka pēc 
nogurdinošas darbadienas, kad 
cilvēks pārnāk mājās ar smaguma 
sajūtu, ir jādodas baudīt ūdens 
rituālu, kombinācijā ar lielu sāls 
daudzumu, lai atbrīvotos no visas 
negatīvās enerģijas, kas pa dienu ir 

uzkrāta, tāpēc arī radošajā darbnīcā 
tapa sāls skrubīši. Taču šoreiz 
darbnīcas vadītāja ikvienu dalībnieci 
ieveda jaunu sajūtu pasaulē, paverot 
pavisam citu, jaunu pieredzi šķietami 
tik vienkāršajā skrubju 
pagatavošanas procesā un padarot 
pazīstamo, pieredzēto vairāk vai 
mazāk mehānisko procesu par 
veselu sajūtu darbu. Meditatīvas 
mūzikas un sajūtām bagāta 
stāstījuma pavadījumā katra 
dalībniece no sāls un dotajiem dabas 
materiāliem veidoja savu skrubja 
mandalu, ieliekot tajā personīgās 
domas, sajūtas, enerģētiku... Šī 
darbnīca atkal un atkal bija skaists 
apliecinājums tam, ka ikdienas 
steigā jārod vieta atpūtai, sava veida 
(katram savai) meditācijai, 
nomierinošam rituālam, kam 
skaistam darbos un lietās, lai 
relaksētos un spētu atrast tik 
nepieciešamo miera, harmonijas un 
apmierinātības sajūtu...  
     Tuvojoties vakaram, dāmu 
priekam skanēja vēl viens 
iedvesmojošs stāsts un vēl viens 
muzikāls sveiciens. Vakara īpašie 
ciemiņi bija Kristīne Seņkāne un Rita 
Gabrusāne no dueta „Paprika”. 
Vispirms meitenes dalījās ar 
klātesošajām daiļā dzimuma 
pārstāvēm ar stāstu par sevi- par to, 
ka ikdienā meitenes veic nopietnus 
darba pienākumus, strādājot valsts 
iestādē un veterinārajā klīnikā, bet 
brīvajā laikā arī viņas ir piepildījušas 
savu sapni un kopīgi dzied, piepildot 
savas vēlmes un izbaudot prieku 
darīt to, kas patīk.  
     Pēc skaistā muzikālā sveiciena, 
hennas meistares Kristīne Seņkāne 
un Dagnija Bernāne aicināja dāmas 
tikt pie ķermeņa zīmējuma jeb 
īslaicīga ķermeņa tetovējuma, kas 
zīmēts ar dabīgām krāsām, jo šaubu 
nav, ka dāmām patīk rotas un šāds 
zīmējums ir viens no rotu veidiem. 
Bet jaunā, talantīgā fotogrāfe Diāna 
Soročina gaidīja visas skaistās, 
pasākumam uzpostās dāmas uz 
skaistu fotosesijas brīdi... Kādai 
fotografēšanās sagādā milzīgu 
prieku, cita kameras priekšā vienmēr 

mulst un sarkst un reti kad ļaujas 
sevis fotografēšanai, taču Diānas 
vadībā katrai fotosesijas dalībniecei 
tika piemklēta īstā poza, skatīšanās 
virziens un citas svarīgas nianses, lai 
fotogrāfija izdotos lieliska un pašai 
fotopiedzīvojuma dalībniecei būtu 
prieks par dalību šajā procesā.  
     Lai arī pasākuma programma bija 
gana gara, tomēr pasākuma 
dalīnieces atzīst, ka diena aizritēja 
nemanot. Un tās dāmas, kuras bija 
plānojušas ierasties pasākumā vien 
uz dažām stundiņām, beigās palika 
šeit visu dienu. Šķiet, galvenais 
uzdevums- radīt svētku dalībniecēm 
iespēju izrauties no ikdienas rūpēm, 
darbiem un visa, kas raksturojams, 
kā ikdiena, tika panākts. Dāmas 
ļāvās nodarbēm, ko dažas darīja 
pirmo reizi, nodarbēm, kas prasīja 
nesteidzīgu, rūpīgi pieeju, pretēji 
ikdienas ierastā skrējiena ritmam. 
Pasākuma īpašie viesi dalījās ar 
klātesošajām viešņām savos 
dzīvesstāstos, kā no pavisam 
nopietnām, atbildīgām un 
nekreatīvām profesijām, kas saistījās 
ar labu atalgojumu, taču nenesa 
dzīvē piepildījumu, prieku, reiz 
beidzot nolēma pievērsties tam, ko 
sirds visvairāk kāro. Ar šiem stāstiem 
vēlējāmies ikvienu klātesošo 
iedvesmot, iedvesmot un vēlreiz 
iedvesmot ļauties priekam darīt to, 
ko sirds kāro, neatkarīgi no vecuma 
un atrast savā nedēļas ritējumā kaut 
vai pāris stundas nodarbēm, kas 
piepilda sirdi.  

     Liels paldies visiem radošajiem, 
iedvesmojošajiem, talantīgajiem 
mūziķiem, lektoriem, māksliniekiem 
un darbnīcu vadītājiem, kuri 
piepildīja šīs dienas ideju ar saviem 
stāstiem un ar savām prasmēm! 
Paldies ikvienai pasākuma 
apmeklētājai par piedalīšanos un 
ļaušanos jaunai pieredzei un 
sajūtām, ko vēlējāmies radīt! Lai 
visiem radošs un idejām bagāts 
pavasaris, kas iedvesmo un piepilda 
sirdis!  

Santa Ostaša, 
Ozolaines Tautas nama vadītāja 
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draugiem.lv/ozolaine   

facebook.com/ozolainespagasts 

twitter.com/ozolaine 

instagram.com/ozolaine.lv 

youtube.com/Rēzeknes novada Ozolaines pagasta pārvalde 
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Atbildīgā par izdevumu Ozolaines bibliotēkas vadītāja  
Anita Eisaka, anita.eisaka@ozolaine.lv, mob.: 26009181 
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Aicinām darbā Ozolaines 
Tautas nama vadītāju! 
 
     Rēzeknes novada pašvaldības 
iestāde “Maltas pagastu apvienība” 
struktūrvienības “Ozolaines pagasta 
pārvalde” aicina darbā uz noteiktu 
laiku Ozolaines Tautas nama 
vadītāju ar darba amata pienākumu 
pildīšanu pēc ārkārtējas situācijas 
izbeigšanas. 
Galvenie darba pienākumi: 

 Tautas nama darba 
organizēšana, vadīšana, 
pasākumu plāna sastādīšana un 
tā realizācija; 

 Tautas nama darbinieku (pulciņu 
vadītāju, tehnisko darbinieku) 
darba organizācija un pienākumu 
kontrole; 

 Nodrošināt rīkoto pasākumu 
saturisko un māksliniecisko 
līmeni; 

 Veidot un nostiprināt Ozolaines 
pagasta tradīcijas; 

 Tautas nama budžeta plāna 
sagatavošana apstiprināšanai, 
atbildība par tā izpildi; 

 Saimniecisku jautājumu 
risināšana Tautas nama ēkas 
uzturēšanai; 

 Pirms un pēc pasākumiem 
sagatavot informatīvo relīzi; 

 Kultūras centru darbību 
reglamentējošu normatīvo aktu 
ievērošana. 

 Prasības kandidātei /am: 

 augstākā vai vidējā speciālā 
humanitārā izglītība; 

 zināšanas, pieredze un prasmes 
kultūras darba organizācijā 
(menedžmentā), organizatora 
dotības, prasme uzstāties 
publikas priekšā; 

 kultūras jomu reglamentējošu 
normatīvo aktu pārzināšana; 

 teicamas latviešu valodas 
zināšanas, svešvalodu zināšanas 
vismaz sarunvalodas līmenī; 

 iemaņas darbā ar datoru un citu 
biroja tehniku; 

 precizitāte, augsta atbildības 
sajūta; 

 komunikabilitāte, pašiniciatīva; 

 prasme racionāli organizēt savu 
darbu; 

 darba pieredze līdzīgā amatā tiks 
uzskatīta par priekšrocību; 

 izšķiroša nozīme būs latgaliešu 
valodas zinātājam. 

Piedāvājam: 

 aizraujošu pilna laika darbu; 

 iespēju strādāt radoši un ar 
iniciatīvu; 

 stabilu atlīdzību; 

 draudzīgu kolektīvu; 

 mūsdienu prasībām atbilstošus 
darba apstākļus; 

 Bruto alga 597 EUR. 
 
     CV, motivācijas vēstules un 
izglītības apliecinošus 
dokumentus sūtīt uz 
info@ozolaine.lv līdz 2020. 
gada 14.aprīlim vai ienest 
personīgi Ozolaines pagasta 
pārvaldē, “Lazdas”, s.Balbiši, 
Ozolaines pagasts, Rēzeknes 
novads. Tālrunis uzziņām: 
64640171. 

Saistībā ar valstī izsludināto 
ārkārtas situāciju Rēzeknes 
novada pašvaldība pārceļ 
nekustamā īpašuma nodokļa 
(NĪN) apmaksas termiņus 
 
     Izmantojot likumā “Par valsts 
apdraudējuma un tā seku 
novēršanas un pārvarēšanas 
pasākumiem sakarā ar Covid-19 
izplatību” 4. punktā paredzētās 
tiesības, Rēzeknes novada dome 
2020.gada 26.marta ārkārtas 
domes sēdē ir pieņēmusi lēmumu 
2020. gadā noteikt citus, no likuma 
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 
atšķirīgus nodokļa samaksas 
termiņus, nosakot, ka nekustamā 
īpašuma nodokļa daļa, kas 
aprēķināta par 2020.gada pirmo un 
otro ceturkšņiem, ir samaksājama 
līdz 2020. gada 15. jūlijam, 
savukārt tā nodokļa daļa, kas 
aprēķināta par 2020. gada trešo un 
ceturto ceturkšņiem, ir 
samaksājama līdz 2020. gada 16. 
novembrim. Tāpat novada domes 
lēmums paredz, ka šāda samaksas 
kārtība ir attiecināma uz visiem 
nodokļa aprēķiniem un 
pārrēķiniem, kuriem samaksas 
termiņš ir noteikts 2020. gada 
ietvaros, tai skaitā arī par 2019. 
gadā neapstrādāto lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi. 
   Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, 
attiecīgi noteiktajiem jaunajiem 
samaksas termiņiem, jo saskaņā ar 
likumu par laikā neveiktu 
maksājumu tiek aprēķināta 
nokavējuma nauda 0,05% apmērā 
no nesamaksātās summas.  
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