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NVA bezdarbnieka statusā 
ir reģistrēti 138 
bezdarbnieki, kuru 
deklarētā dzīvesvieta 
Ozolaines pagasts.  

23.06.2020. Ozolaines 
pirmsskolas izglītības 
iestādei "Jāņtārpiņš" 
apritēja 37 gadi! 

Uz 01.08.2020. Ozolaines 
pagastā ir deklarēti 1838 
iedzīvotāji. 

Ozolaines pagasts iesoļo  
devītajā gadu desmitā! 

14.augustā notiks “OzO” 
jauniešu kluba vasaras 
pārgājiens.  

     Bekšu ciemā jaunais skvērs tapa 
projekta „Dabas objekta izveide 
Ozolaines pagasta teritorijā’’ rezultātā, 
kuru finansē Vides aizsardzības fonds, 
piešķirot 18595,00 EUR.  
     Sākotnēji tika veikti teritorijas 
sagatavošanas darbi: savākti un izvesti 
atkritumi, tā noklāta ar sijātu 
melnzemi, izveidots gājēju celiņš, 
saskaņā ar projekta darba plānu 
norādītajās vietās izvietoti laukakmeņi. 
Iesaitot pagasta iedzīvotājus, veikti 
apzaļumošanas darbi: iestādītas  tūjas 
„Columna”, Amūras ceriņi, parastie 
ceriņi: „Ogni Dombasa”, „Krasavica 

Moskwi”, „Etna”, „Gaiziņš”, „Pērļu 
zvejnieks”, iesēta zāle. 
      Jau ir uzstādīta koka vārtu arka un 
koka tiltiņš pāri grāvim, piecas metāla 
arkas, kas tiek apaudzētas ar 
vīteņaugiem: Lapu aristolahijām un 
Baltajiem mežvīniem. Atpūtai pieejams 
parka sols. Tēlniecības simpozija laikā, 
kas notiks šīs vasaras izskaņā, taps 
skulptūra, kas priecēs skvēra 
apmeklētājus: gan vietējos ļaudis, gan 
ciemiņus un tūristus. 
     Jaunā skvēra atklāšana būs 
sestdien, 8.augustā plkst. 18.30. Laipni 
gaidīti! 

06.08.2020., 
11.08.2020. un 
13.08.2020. 
Zemessardzes 36.Kaujas 
atbalsta bataljons plāno 
rīkot mācības Ozolaines 
pagasta teritorijā 
Jeroščenku sādža. 
Minētajā laika posmā 
mācībās piedalīsies līdz 
25 karavīriem. Šaušana 
ar salūtmunīciju nav 
paredzēta. Militārās 
tehnikas kustība 
paredzēta pa 
koplietošanas ceļiem. 
Mob.tel. uzziņām: 
22475890. 

Bekšu ciemā jauns skvērs 
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Cienījamie ozolainieši un  
pagasta viesi! 
 
     Sirsnīgi sveicam jūs Ozolaines 
pagasta 81. dzimšanas dienā! 
     Mūsu pagasts atrodas Rēzeknes 
novada pašā viducī, tāpēc vienmēr 
varam aicināt tuvus un tālus draugus 
kopā svinēt svēkus un iedvesmoties 
ikdienas gaitām Ozolaines pagasta 
gleznainajās ainavās. 
     Ozolaines pagastā satiek dažādu 
ticību un tautību ļaudis, dzīvo 
draudzīgi līdzās, tāpēc pagasta svētkos 
pulcējamies kā viena liela, kupla 

saime. Šajā svētku dienā domāsim 
labas domas par sevi, savu ģimeni, 
savu zemi, tautu un valsti! Savā 
pagastā un Rēzeknes novadā esam 
vienoti, nospraužot mērķus un darot 
gan lielus, gan mazus darbus. Lai 
mums izdodas noticēt sev, dot ticību 
citiem un iedvesmoties lieliem 
darbiem! 

21.augustā – Brīvdabas 
kino vakars Pleikšņu 
ciema Robežu ielas 
dzīvojamo māju masīvā. 

28.augustā Ozolaines TN- 
vasaras noslēguma 
diskotēka jauniešiem. 
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OZOLAINES PAGASTĀ 
IZVEIDOTS JAUNS CIEMS -
PLEIKŠŅI! 
 
     2020.gada 7.maijā Rēzeknes 
novada dome pieņēma lēmumu 
SĒDES PROTOKOLS Nr.13,  22. § Par 
nosaukumu piešķiršanu jaunajiem 
ciemiem Rēzeknes novadā. 
Izstrādājot jaunu Rēzeknes novada 
teritorijas plānojumu “Par 
grozījumiem Rēzeknes novada 
domes 2016.gada 3.novembra 
lēmumā “Par Rēzeknes novada 
teritorijas plānojuma 2013. – 2024. 
gadam grozījumu izstrādes 
uzsākšanu”” (2019. gada 21. marta 
protokols Nr. 7, 9.§), tika pieņemts 
lēmums izveidot vienu jaunu ciemu 
Ozolaines pagastā – Pleikšņi. 
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju 
un apdzīvotu vietu likuma 14.panta 
1.daļu nosaukumus ciemiem piešķir 
un ciemus pārdēvē novada dome. 
Atbilstoši Ministru kabineta 2012. 
gada 10. janvāra noteikumu Nr. 50 
“Vietvārdu informācijas noteikumi” 
24.1. apakšpunktam pašvaldības, 
pamatojoties uz Valsts valodas 
centra atzinumu, piešķir oficiālus 
vietvārdus un oficiālos 
paralēlnosaukumus, maina vietvārdu 
statusu un precizē to rakstības formu 
tās teritorijā esošiem ģeogrāfiskajiem 
objektiem: adresācijas objektiem, 
kas noteikti normatīvajos aktos 
adresācijas jomā. Saskaņā ar 
Ministru kabineta 2015. gada 10. 
janvāra noteikumu Nr. 698 
“Adresācijas noteikumi” 18.2. 
apakšpunktu adresācijas objekts ir 
apdzīvota vieta. Valsts valodas centrs 
ar 28.04.2020. atzinumu Nr. 1-
16.1/91 saskaņo jaunu ciemu 
nosaukumu piešķiršanu.  
     Pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21. pantu, 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 
vietu likuma 14.panta pirmo daļu, 
15.panta 2.daļu, Ministru kabineta 
2012.gada 10.janvāra noteikumu 
Nr.50 “Vietvārdu informācijas 
noteikumi” 16.1 punktu, 18.2., 24.1. 
un 24.2.apakšpunktu, ņemot vērā 
Teritoriālās pastāvīgās komitejas 
2020.gada 23.aprīļa priekšlikumu, 
Rēzeknes novada dome, balsojot 
“par” - 14 (Vasīlijs Bašmakovs, 
Regīna Baranova, Vilis Deksnis, 
Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, 
Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, 
Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 
Stanka, Viktors Ščerbakovs, 
Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, 
Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, 
“atturas” - nav, n o l e m j: […] 
4.Ozolaines pagastā izveidot jaunu 
ciemu ar nosaukumu Pleikšņi. […] 
 

Avots: 
www.rezeknesnovads.lv 

     Pleikšņi ir apdzīvota vieta 
Rēzeknes novada Ozolaines 
pagastā, kur vērojama lielākā 
iedzīvotāju koncentrācija Ozolaines 
pagastā. Teritorijas platība ir 
aptuveni 240 ha.  
     Pleikšņi robežojas ar Rēzeknes 
pilsētu un vēsturiski veidojās kā 
vasarnīcu un mazdārziņu teritorijas.  
     Saskaņā ar Ozolaines pagasta 
pārvaldes datiem, uz 01.08.2020. 
savu dzīvesvietu deklarējuši 835 
iedzīvotāji. Tas liecina, ka šī 
teritorija nav uzskatāma par 
teritoriju, kurā ir sezonāla rakstura 
apbūve, turklāt pēc iedzīvotāju 
skaita tā ir otra lielākā apdzīvotā 
vieta Rēzeknes novadā.  
     Vasarnīcu un dārzkopību 
sabiedrību teritorijā Pleikšņos 
kopumā ir ap 2222 zemes vienības.  

     Pleikšņu teritorijas daļu apbūves 
veido dzīvojamā apbūve - mājas, 
kas tiek apdzīvotas visu gadu. Daļā 
zemes vienību ir dārza mājas, kur 
savukārt uzturēšanās notiek 
sezonāli, zemes vienībās izvietotas 
arī  saimniecības ēkas un 
palīgbūves. Daļā teritorijas izvietoti 
augļu un sakņu dārzi. Teritorijā nav 
pieejami pakalpojumi, izņemot 
sabiedrisko transportu, kas savieno 
teritoriju ar Rēzeknes pilsētu.  
     Pleikšņu teritorijas iekšējo ceļu 
īpašumpiederību veido gan 
pašvaldības īpašumā esoši ceļi 
Centrā ceļš un dzirkstels ceļš, gan 
dārzkopību sabiedrību īpašumā 
esošie ceļi. Ceļi lielākoties ir šauri, 
bez seguma vai ar grants segumu, 
bieži novērojami strupceļi.  
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Pleikšņu ciemata 
iedzīvotājiem OBLIGĀTI 
jāreģistrē sava 
decetralizētā kanalizācija!  
 
     Rēzeknes novada pašvaldība 
06.12.2018. domes sēdē 
apstiprināja saistošos noteikumus 
Nr.19 “Par decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas un uzskaites 
kārtību Rēzeknes novada 
pašvaldībā”, kas paredz 
decentralizēto kanalizācijas 
(kanalizācija, kura nav pieslēgta pie 
centrālās kanalizācijas 
novadīšanas) pakalpojumu 
sniegšanu un uzskaites kārtību [..], 
atbildību par saistošo noteikumu 
neievērošanu, kas balstīti uz 
Ministru kabineta (MK) 2017.gada 
27.jūnija Nr. 384 “Noteikumiem par 
decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
apsaimniekošanu un reģistrēšanu”.  
     Noteikumi paredz ciemu 
(Ozolaines pagastā kops 
07.05.2020. ir divi ciemi: Bekši un 
jaunizveidotais ciems—Pleikšņi) 
individuālo notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas, krājtvertnes un septiķus, 
kas nav pievienoti centralizētai 
kanalizācijas sistēmai sākt reģistrēt 
īpašā pašvaldību datubāzē un tiem 
tiek noteiktas jaunas 
apsaimniekošanas prasības.  
     Lūdzam visus Pleikšņu 
ciemata iedzīvotājus, 
kuriem kanalizācija nav 
pieslēgta pie centrālas 
kanalizācijas, ierasties 
Ozolaines pagasta pārvaldē, 
darba dienās, darba laikā 
(no pl.8.00 līdz pl.16.30) lai 
piereģistrētu savas 
individuālās kanalizācijas 
tvertnes (tālr.64640171).  
     Noteikumi neattieksies uz 
sādžām, lauku teritorijām, tostarp 
viensētām, kur nav centralizētās 
kanalizācijas. Lai attiecīgā 
decentralizētā kanalizācijas sistēma 
neradītu draudus cilvēku veselībai 
un videi, to īpašnieki par saviem 
līdzekļiem nodrošina tajās savākto 
notekūdeņu un nosēdumu regulāru 
nodošanu asenizatoram - SIA 
„Rēzeknes ūdens”, tālr. 64625066.  
Saistošie noteikumi paredz 
minimālo biežumu notekūdeņu un 
nosēdumu izvešanai (vismaz  vienu 
reizi gadā).  
     Aicinam Pleikšņu ciemata 
nekustamā īpašuma īpašniekus 
vai valdītājus, griezties 
Ozolaines pagasta pārvaldē un 
veikt obligāto decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas 
reģistrāciju, kā to nosaka 
likumdošana.  

Pagasta svētkos tiks 
atklāta sociālā atbalsta un 
pašapkalpošanās prasmju 
telpa jeb Garšu 
laboratorija 
 
 
     Sociālā atbalsta un 
pašapkalpošanās prasmju telpa 
atradīsies Ozolaines pagasta Tautas 
namā.  Tās virtuve aprīkota ar 
mēbelēm un elektroprecēm: 
elektriskā plīts virsma, elektriskā 
cepeškrāsns, ledusskapis, trauku 
mazgāšanas mašīna, virtuves 
kombains, elektriskā tējkanna, 
pieejami virtuves trauki un piederumi 
kā katli un pannas, šķīvji, naži, 
dakšas, krūzītes, karotes un 
tējkarotes. Veļas mazgāšana un 
gludināšana būs iespējama, 
pateicoties iegādātajai veļas 
mazgājamajai mašīnai, veļas 
žāvētājam, gludeklim un 
gludināmajam dēlim, bet apģērbu 
labošana – šujmašīnai un overlokam. 
Kārtību, kas un kā varēs darboties 
Sociālā atbalsta un pašapkalpošanās 
prasmju telpā, noteiks Kārtības rullis. 
Telpa paredzēta, lai attīstītu 
pašapkalpošanās prasmes un 
palīdzētu mazaizsargātām 
iedzīvotāju grupām. Tās apmeklētāji 
būs pagasta maznodrošinātās un 
trūcīgās personas, kā arī personas, 
kuras nonākušas krīzes situācijās, 
tiks rīkotas meistardarbnīcas. Lai 

darbotos telpā, iepriekš būs 
jāpiesakās pie atbildīgās personas, 
saskaņot ar viņu datumu un laiku.  
     Garšu laboratorija 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. 
     Sociālā atbalsta un 
pašapkalpošanās prasmju telpa jeb 
Garšu laboratorija Tautas namā tiks 
atklāta šā gada 8.augustā 
plkst.18.30.  

    
 
 

Inga Čekša-Ratniece 
Projekta vadītāja  

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai 
pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/

agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm  
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http://rezeknesnovads.lv/par-decentralizeto-kanalizacijas-pakalpojumu-sniegsanas-un-uzskaites-kartibu-rezeknes-novada-pasvaldiba/
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http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm
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OZOLAINES PAGASTS 
PIEDALĪJĀS KOPĪBAS 
SKRĒJIENĀ! 
 
     Rēzeknes novada pašvaldība 
Rēzeknes Novada dienu ietvaros 17. 
jūlijā rīkoja Rēzeknes novada 
apskriešanas svētkus KOPĪBAS 
SKRĒJIENS, kurā piedalījās arī 
Ozolaines pagasta iedzīvotāju 
komanda. 
     Skrējiena starts – 17. jūlijā 
plkst.7.00 Ūdens tūrisma centrā 
“Bāka”, skrējiena finišs – plkst. 21.00 
Mākoņkalnā. Galvenā skrējiena ideja 
bija apskriet apkārt (izvēloties 
vistuvākos izkrienamos ceļus un takas) 
Rēzeknes novada robežai. 
     Katram Rēzeknes novada 
pagastam skrējiena ietvaros tika 
iedalīts konkrēts posms un laiks, kurā 
distance jāveic.  Katrs pagasts 
organizēja maksimāli 10 skrējēju 
līdzdalību, to pārvietošanās noritēja 

bez laika kontroles, bet ar kontroli 
pagasta stafešu maiņas posmos. 
Jebkurš novada iedzīvotājs varēja 
pieteikties skrējiena līdzdalībai savā 
pagasta pārvaldē pie katra pagasta 
atbildīgās personas. Vecružinas  
maiņas punktā Ozolmuižas pagasta 
komanda nodeva savu un jau iepriekš 
noskrieto pagastu stafetes karodziņus 
Ozolaines pagastam, savukārt pēc 
noskrierta posma, Ozolaines pagasts  
karodziņus nodeva Silmalas pagasta 
komandas dalībniekam, kura tos nesa 
un nodeva nākamajā posmā Feimaņu 
pagasta komandai.  
     Tā kā Ozolaines pagastam nav 
ārējās robežas ar citiem novadiem, tad 
mēs tikām pievienoti Silmalas 
pagastam un skrējām posmu Tiskādi – 
Zabolotje. Paldies visiem, kas skrējienā 
pārstāvēja Ozolaines pagastu – 
Sergejam Blinovam, Deonisijam 
Jefremovam, Beatrisei un Elizabetei 

Bikovskām, Raimondam Višam, Vijai 
Utānei un Edgaram Blinovam! Distance 
tika veikta godam! 
     Vakarā ap pulksten 20.30 – 20.40 
dalībnieki tiek sagaidīti Mākoņkalna 
pakājē no iebraukšanas ceļa puses 
kopīgam skrējienam uz Mākoņkalna 
virsotni – skriešanas pasākuma 
noslēgumu. 
     Izskrienot no viena punkta BĀKĀ 
un nobeidzot skrējienu MĀKOŅKALNĀ, 
skējiena dalībnieki gan izjuta kopības 
sajūtu, gan veica simbolisku un 
paliekošu ierakstu Rēzeknes novada 
vēsturē! 
 

Lāsma Inkina 
Ozolaines Tautas nama vadītāja 

Mob.:25127340 
lasma.inkina@ozolaine.lv 

 
Foto no Ozolaines pagasta pārvaldes 
arhīva 

Ozolmuižas pagasta  
komanda nodod  
stafeti Ozolaines  

pagasta komandai! 

Ozolaines pagasta komanda 
nodod stafeti Silmalas 
pagasta komandai! 
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     Jūlijā ir uzsākta Runču kapličas 
arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, 
ko veic SIA Konvents pazīstamā 
arhitekta Pētera Blūma vadībā. 
Kapliča tika uzbūvēta 1882.gadā, un, 
kā vēsta leģenda, to cēluši četri 
brāļi, katrs vienu sienu. Līdz ar to 
kapličai ir savdabīgs izskats. Tagad 
no kapličas vietējie iedzīvotāji pēdējā 
gaitā izvada savus piederīgos, kā arī 
tur notiek maija un dvēseļu dienu 
dziedājumi.  
     Pirms 140 gadiem celtajai 
kapličai ir sava vēsture un 
mantojums, no akmeņiem būvētajā 
kapličā 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 tās mākslinieciskā un 
arhitektoniskā vērtība. Izpētes darbi 
tiek veikti projekta ,,Runču kapličas 
arhitektoniski mākslinieciskā izpēte’’, 
kuru līdzfinansē Valsts kultūrkapitāla 
fonds, piešķirot 1200,00 EUR, 
ietvaros. Jāpiebilst, ka projekta 
mērķis ir veicināt Runču kapličas 
iekļaušanu kultūras mantojuma 
sarakstā un  popularizēt to kā 
sakrālā tūrisma objektu. 

Uzsākta Runču kapličas izpēte 

Vecumam, tik viegli nepadoties 
Nē! 
 
     Ar aiziešanu „pelnītā atpūtā”, 
cilvēks reizēm jūtas lieks un 
nevajadzīgs, viņam parādās visādas 
vainas, negribas kustēties, 
iesaistīties aktivitātes, aiziet uz 
bibliotēku, veikalu un pat uz baznīcu 
dievkalpojumā. Cilvēks “ierūsē” gan 
fiziski, gan garīgi. Tāpēc lieliski, ka 
senioru klubiņa dalībnieces atrod 

nodarbi kopā ar savām vienaudzēm 
un spēj kontaktēties ar sev līdzīgiem, 
aktīvi aprunāties, padziedāt un 
izkustēties. Izcept garšīgus 
kulinārijas izstrādājumus: pīrāgus, 
picas, un t.t., jo tagad ir lieliska 
iespēja pašiem pagatavot savā 
Ozolaines TN ierīkotā telpā, pacienāt 
sevi un citus, iesaistīties un 
darboties dažādas nodarbībās un 
pasākumos.  
     Pēc kulinārijas nodarbībām 
labprāt atpūšamies savā telpā, kur, 
ieslēdzot datoru, varam uzdziedāt, 
padzert tēju, kafiju ar svaigo garšīgo 
vasaras medu, ar kuru cienāja mūsu 
aktīva klubiņa dalībniece Raisa 
Počkajeva. Neskatoties uz 
nelabvēlīgajām prognozēm par 
vīrusu, mēs turpinām saiet kopā un 
būt aktīviem.  
     Svinīgā pasākumā, veltītāja 
Rēzeknes novada dienai 17.07.2020. 
Ozolaines pagastā teritorijā 
brīvdabā, mēs varējām noskatīties 

aizraujošo un interesanto KINO, 
ciemiņu uzstāšanos ar savu svētku 
priekšnesumiem, un nogaršot 
senioru klubiņa „Uguntiņa” 
kulinārijas izstrādājumus.  
     Mūsu aktivitātes: 

 Pamācības gan kulinārijā, gan 
dzīves gudrībās. 

 Izpalīdzība- draugu nelaimē 
neatstāt. 

 Jauni ieteikumi un pārdomas. 

 Būt vienmēr ierindā, nepazaudēt 
savu griba spēku un aktivitāti. 

     Senioru klubiņa dalībnieces 
izsaka pateicību visiem 
organizatoriem, par kultūras 
pasākumiem, par iespēju savā 
pagastā labi atpūsties un interesanti 
pavadīt brīvo laiku! 
 

Anna Tarakanova 
Ozolaines Tautas nama 

Senioru interešu klubiņa 
„Uguntiņa” vadītāja  
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Foto: Eva Krēsla 
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Laikraksts „Taisneiba”, 30.09.1940.,  
Nr.. 52 (60)  

Par Cukura kalnu  
Bekšu ciemā! 
 
      Stāsta Ozolaines pagasta 
podnieks—Staņislavs Viļums: 
”No vietējiem iedzīvotājiem biju 
dzirdējis divas versijas kā 
radies nosaukums „Cukura 
kalns”. 
     Viena versija bija tāda, ka 
kara laikā pa šo ceļu, Rēzekne - 
Malta, zirgu pajūgos tika 
pārvadāta pārtika. Un vienā 
reizē, kad pa šo ceļu brauca 
pajūgi, kuros bija cukura maisi, 
pajūgu karavāna tika 
bombardēta no gaisa. Tas kā 
reizi bija posmā, kur atrodas 
mana māja un kaimiņa Vasīlija 
Ķiļuka māja. Liels daudzums 
cukura bombardēšanas 
rezultātā bija izbiris, 
izkaisīts  pa kalnu, kā rezultātā 
tautā iegājās nosaukums 
„Cukura kalns”. 
     Un otra versija ir tāda, ka 
šādam pārtikas 
pajūgu karavānam kara, vai 
pēc kara laikā uzbruka  un to 
aplaupīja meža brāļi.  
     Uzbrukuma rezultātā, tāpat 
uz kalna tika izbiris un izmētāts 
liels cukura daudzums. Tas it 
kā ir noticis šai posmā starp 
iepriekš minētajām mājām. Un 
tamdēļ arī it kā bija tautā 
iegājies šis nosaukums „Cukura 
kalns”. 
     Lūks tādas divas versijas 
biju dzirdējis, grūti spriest, cik 
tur ir patiesības.” 
 

Staņislavs Viļums 
Ozolaines pagasta iedzīvotājs 

 
 

*** 
     Savukārt Maltas 
1.vidusskolas 1950.gada 
absolvents D.Kondrovs  par 
Bekšu ciema saldu nosaukumu 
stāstījis sekojošo: „Saharnaja 

gorka (Cukurkalniņš). Pirms 
pēdējiem diviem ceļa 
remontdarbiem, šis kalniņš bija 
diezgan stāvs, bet pagājušajā 
gadsimtā sākumā arī smilšains. 
Pa šo pašu Pēterburgas-
Vāršavas ceļu bieži vien brauca 
vezumnieku rindas, dažreiz ar 
cukura kravu. Pavadoņi bija 
tikai rindas galvgalī un beigās, 
tad vēl šur tur vidū, daži siltajā 
saulītē snauda. Tāpēc nebija 
nekāds brīnums, ja kāds cukura 
maisiņš nokļuvia Bekšu 
mužiciņa rokās. Tā esot radies 
kalniņa nosaukums.” 
 

*** 
     «Раньше гора была выше, 
но когда дорогу это где –то с 
1966 по 1968 год 
ремонтировали,  её снизили. 
Общая местность этой горы 
несколько снижалась за все 
годы долгие, а так же и за 
счёт обработки земли 
техникой. Когда-то и на 
лыжах кататься здесь было 
намного круче. 
     Я помню, что на этой 
Сахорной горе на Иванов 
день, вечером с 6 на 7 июля, 
всегда жгли костёр и 
огромный факел на большом 
шесте, к которому  
привязывали ведро, в нём 
тряпки с мазутом, зажигали, 
поднимали этот шест и 
укрепляли в землю. Горело 
долго и далеко было видно. 
Также собирали и жгли 
старые шины. Много людей 
обиралось на этой горе, от 
детей до взрослых. Было 
весело и дружно!» 

 
 

Мария Юркова 
Жительница посёлка Бекши, 

участница клуба сениоров 
«Uguntiņa»  

Озолайнского народного 
дома    
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Laikraksts „Pa Staļina Ceļu” (Rēzekne) , 26.05.1948. , Nr.43 (277) 
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OZOLAINES PAGASTA JAUNIETE— 
ZIGRĪDA LUKAŠEVIČA! 
 
      Zigrīda Lukaševiča! Dzīvo Rēzeknes novada, 
Ozolaines pagasta, Bekšu ciemā un ir piekritusi 
izaicinājumam piedalīties Ozolaines pagasta pārvaldes 
rīkotajā fotoakcijā „Toreiz un Tagad”.  
     Visu savu bērnību pavadījusi Bekšos. Dažas klases 
apmeklēja arī Liepu pamatskolā. Sakarā ar to, ka 
patreiz mācās   Valsts policijas koledža Rīgā, uz 
ciematu atbrauc  tikai brīvdienās vai  atvaļinājuma 
laikā. 
     Runājot par savu Bekšu ciematu, Zigrīda saka— 
„Man ir gods dzīvot un pavadīt brīvo laiku savā 
ciematā. Es nevaru pateikt kas man nepatīk! Mans 
dzimtais pagasts attīstās. Ļoti patīk pagasta rīkotie 
pasākumi.”  
     Zigrīdai ļoti patīk nodarboties ar sportu, ceļot un 
pavadīt laiku ar tuviem cilvēkiem. Dzīve sniedz viņai 
īstu baudu un uzskata, ka viņai nav tāda, kas nepatīk! 
Pa dzīvi jāiet taisni un ar smaidu! 
     Šobrīd Zigrīda cenšas veidot savu nākotni. Mēģina, 
cik vien var, palīdzēt arī saviem tuviniekiem, jo tas ir 
galvenais, kas viņai ir.  
     Tuvojoties Ozolaines pagasta svētkiem pagasta 
iedzīvotājiem un ciemiņiem vēlas novēlēt stipru 
veselību! Iedzīvotāju pagastā un arī Bekšu ciemā paliek 
ar vien mazāk un mazāk. Novēlu atgriezties visiem, 
kuri ir aizbraukuši un dzīvot labklājība savās mājās, 
savā pagastā. Jauniešiem novēl neaizmirst savu dzimto 
pagastu un atgriezties atpakaļ. Tie, kuri jau ir 
aizbraukuši, aicinu biežāk apciemot Bekšu ciematu! 
     Runājot par fotoakciju, jauniete min, ka abas 
fotogrāfijas tapušas pie viņas krustmātes Bekšos, tajā 
pat istabā un tajā pat krēslā, vien gadu starpība starp 
bildi toreiz un tagad ir pagājuši vairāk nekā 15 gadi. 
 

Toreiz  
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Tagad 

 

 

 

 

 

 

 

Toreiz  

JUKNU ĢIMENES TRADĪCIJA! 
 
     
     Fotografēšanās kāzu naktskreklā ir kļuvusi par īpašu 
tradīciju Solvitas un Valda kāzās 1994. gadā un tā 
turpinās katru gadu kāzu jubilejas dienā 21. augustā. 
Tradīcija ne tikai vieno ģimeni, bet arī ļauj novērot 
ģimenes attīstību un augšanu. Sākotnēji šajā naktskreklā 
tika fotografēti vien divi cilvēki, taču ģimene jau ir 
paaugusies tik ļoti, ka šī gada 21. augustā tiks uzņemta 
bilde ar sešiem cilvēkiem. Tas pierāda, ka stipras 
ģimenes pamats ir svarīgs priekšnosacījums laimīgam 
turpinājumam, un tas ir arī simbols šim kāzu 
naktskreklam. 
     Abas bildes ir tapušas Ozolaines pagasta lepnuma 
ieguvēju Zelta pāra Albīnas un Anatolija Šļahtoviču 
vasarnīcā, kas kļuvusi par īpašu vietu Juknu ģimenei. 
Zelta pāris iedvesmo  līdzcilvēkus, atgādinot, cik svarīga 
ir laimīgas, ilgnoturīgas un stipras ģimenes veidošana. 
     Šī tradīcija ir kļuvusi tik spēcīga, ka tā ir nodota arī 
jaunākajiem Juknu ģimenes pārstāvjiem, kuri arī ir 
izvēlējušies katru gadu iemūžināt bildi, kas nesīs atmiņas 
caur gadiem un liks jaunākajām atvasēm apzināties 
stipras ģimenes vērtības.  
     Daudzi palaiž garām laimi – nevis tādēļ, ka to nebūtu 
atraduši, bet tādēļ, ka neapstājas, lai to izbaudītu... 
Mūsu ģimene novēl stiprināt savas dzimtas tradīcijas un 
saskatīt laimi tajā, ka mēs esam viens otram blakus. 
 

Dāniels un Modesta Juknas 
 
 

Foto no Juknu ģimenes personīgā arhīva 
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     Екатерина Калване, 
урождённая Аракчеева. Pодилась 
в Резекненском районе, в 
Озолайнской волости, в деревне 
Крыжевники.  Предки Екатерины 
Ефимовны — русские 
старообрядцы, Наставником 
поэтессы был известный поэт 
Владимир Алатырцев, который 
многое сделал для воспитания 
русских писателей и поэтов 
Латвии. Как говорит сама 
Екатерина Калване, без такого 
учителя, возможно, заглохли бы 
ростки ее поэтических 
способностей.  
     Екатерина—педагог, всю жизнь 
посвятившая себя школе. 
Выпустила книгу стихов «Полынь 
и мёд». В своих стихах она 
передаёт любовь к родной 
Латгалии, уважение к предкам, 
традициям, обычаям, к родному 
языку.  

*** 
Маленькая родина Бекши, Пуполи, 
Лайзаны, Озолайне, Крыжевники..  
Мы навек ими связаны,  
Будто прутики в венике.  
Как названье в цветке одном- 
Георгин, можно - далия;  
Так и нас, где бы ни был дом, 
Породнила Латгалия,  
Синь озером июльская, 
Белоснежность февральская, 
Вместе с польскою, русскою  
В сердце песня латгальская. 
Неподвластные времени,  
Мчат нас мысли-кочевники  
В нашу молодость- в Дейманы,  
В Озолайне, Крыжевники.  
Умно ль жили мы, глупо ли-  
Свет тех лет не кончается;  
Бекши, Лайзаны, Пуполи  
Не забыть...Вспоминаются.  

 
*** 

Веселое воспоминание  
День был точно по заказу,  
В небе жаворонок пел.  
По такой погоде сразу  
В каждом доме уйма дел.  
Дружно «сеяли «картошку, 
Перегнувшись пополам,  
И кукушка понемножку  
Раздавала годы нам.  
Вдруг из облака неслышно  
Дождик вырвался, шельмец. 
Побежали мы под крышу,  
В доме спрятался скворец,  
В конуре собака скрылась,  
Спинку сгорбила овца;  
Где могла, вода скопилась.  
Вот и лужа у крыльца!  
Но уплыл,как будто не был,  
Дождь за дальние луга;  
Расцвела на синем небе  
Полосатая дуга.  
Конь наш вымок до шерстинки. 
Нам работать не с руки:  
Замочил шельмец корзинки  
И пузатые мешки. 

КАЛВАНЕ ЕКАТЕРИНА ЕФИМОВНА 
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Rēzeknes novada dienas  
Ozolaines pagastā! 

 
Līdzīgi kā daudzas citas lietas 

šogad pasaulē, arī Rēzeknes novada 
dienu pirmo reizi aizvadījām 
neparastā formātā - rūpējoties par 
novada iedzīvotāju veselību un 
drošību, kā arī likumu ievērošanu, 
katrs no Rēzeknes novada 25 
pagastiem novada dienu svinēja 
sava pagasta ietvaros. Ozolaines 
pagasts svētkus ieskandināja jau 
17.jūnijā, izvēloties šobrīd tik aktuālo 
kultūras pasākumu organizēšanas 
vietu -  daudzdzīvokļu māju 
pagalmus. Bekšu ciemā, starp 
mājām Nr.4 un Nr. 5, plkst. 21:30 
pagasta pašdarbnieki un vieskolektīvi 
parūpējās par jestru noskaņojumu 
koncertā “Mēs - savam novadam!”. 
Skanīgas un temperamentīgas 
dziesmas izdziedāja viesi no 
Rēzeknes Nacionālo biedrību 
kultūras nama - Kazaku dziesmu 
ansamblis “Lazorevij 
cvetok” (vadītāja Tatjana 
Rasčosova), ciemiņi no Feimaņiem - 
eksotisko deju grupa 
“Fazira” (vadītāja Ilga Marejeva) ne 
tikai brīnišķīgi dejoja, bet katru deju 
papildināja ar īpaši dejai 
piemērotiem krāšņiem tērpiem! Tā 
pat ar latgalisko garu pasākumu 
kulpināja Ozolaines pagasta folkloras 

kopa “Zeiļa” (vadītāja Ināra Blinova), 
bet kontrastā ar kazaku 
temperamentu, eksotitisko deju 
krāšņumu un latgliešu tautasdziesmu 
spēku, mierīgāku un apcerīgāku 
noskaņu ar dziesmām akustiskās 
ģitāras pavadījumā radīja Lāsma 
Inkina. Neparastu atmosfēru radīja 
arī improvizētā skatuve - traktora 
piekabe, kura, izrotāta ar lampiņu 
virtenēm un meijām, bija krāšņa un 
neatpalika no citām skatuvēm un 
koncertvietām! 

Pasākuma gaitā bija iespēja 
izpēlēt “Rēzeknes novada 
izzināšanas spēli” - dažādus 
uzdevumus par novada vēsturi, 
ģeogrāfiju un cilvēkim, bet pēc 
koncerta pasākuma apmeklētāji tika 
cienāti ar Ozolaines Tautas nama 
senioru kluba “Uguntiņa” 

sarūpētajiem gardumiem. Uzlādēti ar 
pozitīvām emocijām pēc koncerta un 
sasildījušies ar siltu tēju un pīrāgiem, 
vakara turpinājumā līdz pat plkst. 
1:00 tika organizēts brīvdabas kino 
vakars, kurā tika demonstrēta 
Viestura Kairiša spēlfilma “Piļsāta pi 
upis”! 

Paldies pasākuma dalībniekiem 
un apmeklētājiem par brīnišķīgo 
atmosfēru visa vakara gaitā, 
daudzdzīvokļu namu īpašniekiem par 
pacietību un atsaucību! Paldies 
brīvprātīgajiem par palīdzību 
pasākuma organizēšanā! Šis noteikti 
nebija pēdējais pasākums 
daudzdzīvokļu namu pagalmos, jo 
sasniedza pat tādu auditoriju, kas 
parastā kārtībā pasākumus Tautas 
namā apmeklē maz! Uz tikšanos 
citos Ozolaines pagasta svētkos 
8.augustā!  

 
 
 

Foto no  
Ozolaines pagasta pārvaldes arhīva 

 
 
 

Lāsma Inkina 
Ozolaines Tautas nama vadītāja 

Mob.:25127340 
lasma.inkina@ozolaine.lv 
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     2020. gads Ozolaines pagastam 
rit 80 gadu jubilejas zīmē. Ozols-šis 
milzīgais, izturīgais, stiprais un 
vīrišķais koks ir kļuvis par mūsu 
pagasta simbolu. Mūsu zemīti mīlēt 
mums palīdz varenie ozoli, jo viņi ir 
mūsu simboli, viņi ir mūsu 
iedvesmas un spēka devēji – mūsu 
spēkozoli!  
     Skatoties uz šo vareno koku ne 
vienmēr mēs atceramies, ko par 
ozolu vēsta folklora un tautas 
gudrība. Mūsu senči ir bijuši ļoti 
vērīgi un viedi, radot bezgala daudz 
tautasdziesmu, ticējumu, mīklu, 
parunu, teiku par ozolu. Un tā, 
patiešām, ir mūsu tautas 
nemateriālā bagātība. 
     Tā, piemēram, ozola zīle ir 
gudrības un labklājības simbols. No 
ļaunuma un laika apstākļu untumiem 
var paglābties, nēsājot kabatā ozola 
zīli, bet, ja kabatā nēsā trīs zīles, tad 
nēsātājs vienmēr izskatīsies jaunāks 
par saviem gadiem. 
     Kad pērkons sperot un trāpot 
pret ozolu, tad tas tūliņ sperot 
atpakaļ. 
     Kad ozolam drīzāk lapas 

saplaukst  nekā osim, tad sausa 
vasara esot gaidāma, bet, ja osim 
vispirms, tad slapja. 
     Daudz noderīgu padomu par 
ozola spēka un tā velšu izmantošanu 
var atrast  tautas medicīnas 
ieteikumos. Cilvēkiem ar sirds un 
asinsvadu slimībām ieteicams 
karstās vasaras dienās pastaigāties 
lapu koku mežā, elpojot veselīgo 
koku lapu aromātu. Ozola gaistošie 
fitoncīdi pazemina asinsspiedienu, 
uzlabo miegu un labvēlīgi ietekmē 
cilvēka pašsajūtu. 
     Tautas medicīnā izmanto mizas, 
sēklas, lapas. Mizas ievāc agri 
pavasarī, no jauniem kokiem, kas 
paredzēti nozāģēšanai vai zariem, 
kas ir, apmēram, desmit centimetru 
diametrā. Ozola mizu novārījumu 
mūsu senči izmantoja pret „vēdera 
kaitēm”, jo ozola mizai piemīt 
dziedinoša, vēdera izeju savelkoša, 
dezinficējoša, antibakteriāla, 
pretiekaisuma iedarbība, tā veicina 
asins recēšanu. Zīles spēcina 
organismu. Organisma spēcināšanai, 
kā arī sirds slimniekiem ieteicams 
uzturā lietot zīļu kafiju. Zīlēm noņem 

čaulu, apgrauzdē un samaļ. Tējkaroti 
pulvera aplej ar divām glāzēm 
vāroša ūdens, nostādina stundu, 
izkāš un lieto. Dzēriens ir garšīgāks, 
ja tam pievieno cigoriņus un pienu.  
     Ozolaines pagasta Tautas nama 
folkloras kopas „Zeiļa” dziedātājas 
dažreiz jokojot izsakās -„Kur ūzuli, tī 
zeiļis”. Un  tā ir patiesība, jo zīle ir 
varena ozola turpinājums. Mēs, 
folkloras kopas „Zeiļa” dalībnieces 
saglabājam, turpinām mūsu senču 
atstāto kultūras mantojumu, 
nododam jaunākajām paaudzēm. 
Mēs priecājamies, ka dziedam jau 19 
gadus, ka mūsu folkloras kopā 
darbojas četru paaudžu pārstāvji.   
     Folkloras kopa „Zeiļa” ir atsākusi 
jauno darba cēlienu un aicina 
pievienoties mūsu dziedošajam 
pulkam visus, kuriem ir mīļa 
tautasdziesma un tautas tradīcijas.  

Rakstu sagatavoja un  
interneta resursos ieskatījās  

Ozolaines pagasta  
Tautas nama  

folkloras kopas „Zeiļa” vadītāja 
Ināra Blinova   

Kur ozoli, tur zīles… 
 

 
Kuplis auga ozoliņš 

Saules takas maiņā. 
Tur Saulīte jostu kāra, 

Ik rītiņu uzlēkdama. 
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Mākslas plenērā gleznā 
iemūžināts Kampišku 
vecticībnieku lūgšana 
nams 
 
     No 1. līdz 17. jūlijam “Rēzeknes 
novada dienu 2020” laikā īstenota 
vērienīga un nebijusi iecere – 
mākslas plenērs “Dievnami gleznās”, 
kas apvienoja Rēzeknes novada 
pašvaldības Maltas pagastu 
apvienības visus sešus pagastus, 
tajā skaitā arī Ozolaines. Tajos 
darbojās un triju konfesiju 15 
dievnamus iemūžināja sešas Latgalē 
jau pazīstamas un profesionālas 
mākslinieces. 
     DZINTRA ROMANOVSKA gleznoja 
Ismeru vecticībnieku draudzes 
dievnamu un Kampišķu vecticībnieku 
lūgšanu namu Ozolaines pagastā. 
     Dzintra Romanovska dzimusi 
Ozolaines pagastā, pabeigusi Rīgas 
Dizaina un mākslas vidusskolu, 
studējusi Latvijas Mākslas akadēmijā 
Mākslas zinātnes nodaļā. Lai arī 
šobrīd pamatdarbs ir Rīgas 
Porcelāna muzejā kā zinātniskajam 
speciālistam, glezniecība joprojām ir 
neatņemam dzīves daļa. Rīgā 
pasniedz individuālas gleznošanas 
nodarbības. Kopš vidusskolas laikiem 
kopā ar kursabiedriem iedibināja 
plenēru tradīciju, kur joprojām tiek 
rīkoti dažādās Latvijas malās draugu 
un paziņu lokā. Pagājušajā gadā 
plenērs tika sasaistīts ar daudzu 

Latgales lauku baznīcu 
apmeklējumu.  
     Milzīgs paldies māksliniecēm, 
viņas atstāja daudz siltuma. 
Gribētos, lai tas paliek Maltas 
pagastu apvienības rīcībā un gleznas 
varētu rādīt viesiem un arī 
iedzīvotājiem kādos pasākumos. Šo 
kolekciju nevajadzētu “sadalīt” pa 

dažādām vietām, jo tas ir mūsu visu 
kopējais – visas Maltas pagastu 
apvienības lepnums!” 
 

 
 

Skaidrīte Svikša  
Maltas pagasta iedzīvotāja 
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Vissvētās Dievmātes  
Patvēruma un Svētītāja  

Nikolas dievnams Kampišķos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celts no 1931. līdz 1937.g.  
Projekta autors: arhitekts 
V.Šervinskis 
Kampišķu vecticībnieku draudze 
dibināta 1791. – 1792.g.  
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     Ozolaines pagasta Maremonta 
sādžā, mežu ieskauta un kalna galā 
atrodas “Mozbugreišu” sēta, kurā 
dzīvo un saimnieko SPRADZENKO 
pāris – Gunārs ar sievu Ingu. Meita 
Dzintra ar vīru darba un ikdienas 
gaitas vada Rīgā un pie vecākiem 
ciemojas vien brīvdienās un 
atvaļinājuma laikā. Šonedēļ sētā 
notiek aktīva rosība – ikgadējais 
mākslas plenērs, uz kuru Dzintra 
aicina savus kolēģus un draugus, lai 
nedēļas garumā gleznotu Ozolaines 
pagasta un citu Latgales vietu 
ainavas. Ar Gunāru sarunājamies 
jaunuzbūvētās guļbūves virtuvē vēlā 

vakara stundā, un sarunai ik pa 
brīdim pievienojas gan sieva Inga, 
gan ar arī meita. 
 
Saknes Ozolaines pagastā 
 
     Spradzenko ģimeni pazīstu jau 
sen, kopš laikiem, kad ar Dzintru 
gājām vienā klasē, taču tolaik 
ģimene dzīvoja Rēzeknes centrā. 
Vaicāti, kā nokļuvuši Ozolaines 
pagastā, Gunārs stāsta: “Es esmu 
primaks, tas ir tad, kad ieprecas pie 
sievas īpašumā, bet Ingai šeit ir 
zeme trešajā paaudzē - Inga, Ingas 
tētis, Ingas baba ar dzedu. Dzimtas 
īpašumā zeme nonāca zemes 
dalīšanas laikā 20.gs. 20 gados, bet, 
kādēļ tieši šeit un arī to, kas bija 
pirms tam, to pētījuši mēs neesam.” 
Māju nosaukums gan nav nejauši 
izvēlēts, tā abi secinājuši: “Kad 
skatījos un pētīju vietas vēsturi, vēl 
krievu cara laikā kartēs bija Bugry - 
malie bugry un bolšije bugry, līdz ar 
to mēs sapratām, ka Malie bugri, tas 
ir Mozbugreiši”. Inga vēl piemetina: 
“Neviens nekad nevar izrunāt 
nosaukumu, it īpaši - čuiļi. 
“Mazbugrīšī” vai vēl kā, bet mums ir 
(lepni) Mozbugreiši” Dzimtas un 
vietas vēsture saglabāta arī albumu 
fotogrāfijās. Tajās iemūžinātas arī 
ēkas, kuru vairs saimniecībā nav: 
“Katrai paaudzei šeit bijusi sava 
māja. Pirmā – arī koka guļbūve, tad 
ķieģeļu māja, un visbeidzot – jaunā 
guļbūve. Šo māju būvēju pamatīgi, 
ar aprēķinu vismaz uz 200 gadiem”. 
“Tētis sadedzināja veco māju 
jaunajā mājā”, sarunai pievienojas 
Dzintra, stāstot, ka jauno māju 
apkurināja ar vecās mājas brusām: 
“Jauno māja apēda veco. Mēs veco 
vienkārši izkurinājām.” 
 
Atmiņas 
    Jautāju Gunāram, kā tas ir, 
pilsētniekam pārcelties uz dzīvi 
laukos? “Pirmkārt, sākumā bija 
jocīgi, jo likās tā nepierasti, es - 
students no Rīgas, inženieris, mēs 
1991.gadā apprecējāmies, turējām 

govis, aitas, vistas, un tas bija 
izdzīvošanas jautājums - nebija īsti 
daudz naudas līdzekļu, lai varētu 
pārtikt. Jā, tas bija grūts laiks, jo 
Latvija tikko bija neatkarīga, nopelnīt 
īsti neko nevarēja, bet dzīvot un ēst 
gribējās, līdz ar to mēs turējām 
saimniecību, tagad varbūt to ir grūti 
saprast, bet tolaik - pļāvām sienu, 
turējām govi, bija piens, bija 
krējums, bija sviests.” Inga stāsta, 
ka vīru piemeklējusi tādu, kas varētu 
un gribētu dzīvot Ingas dzimtajā 
pusē, nostāk no pilsētas. “Man 
nekad nav bijusi doma dzīvot pilsētā, 
man vienmēr ir bijis: šeit ir mana 
vieta, pilsēta man kā dzīvesvietas 
variants neeksistēja!” 
     Īpaši atmiņā iespiedušies laiki, 
kad Križevniekos vēl nebija izveidots 
atkritumu apsaimniekošanas punkts. 
Tolaik pilsēta savus atkritumus veda 
uz vietu pāris kilometru attālumā no 
“Mozbugreišim”. Inga atceras 
bērnību: “Mums te bija izgāztuve, un 
tas bija briesmīgi. Te dzīvoja cilvēki, 
kuriem nebija māju, viņi dedzināja 
metālus un citus atkritumus. Braucot 
garām redzēju šos cilvēkus, kas 
sēdēja melnām mutēm pie atkritumu 
kaudzēm.” No vēlāka laika arī 
Gunārs atceras: “Bija cilvēki, kas 
mēģināja gūt no vecās izgāztuves arī 
kādu labumu. Nāca uz šejieni, uz 
pilsētu nēsāja pudeles, burkas. Te 
dzīvoja suņi, bariem, jo vecā 
izgāztuve nebija apsaimniekota 
pareizi. Tagad jaunā izgāztuve ir labi 
apsaimniekota: ar žogu, ar speciālu 
aprīkojumu, līdz ar to mēs esam lielu 
soli spēruši atkritumu 
apsaimniekošanā gan mūsu pagastā, 
gan rajonā”. Abi saimnieki priecājas, 
ka līdz ar vecās izgāztuves 
likvidēšanu apkārtnē parādījušies arī 
jauni kaimiņi. 
 
 
 
 
Foto no Spradzenko ģimenes arhīva 
 

Teksta turpinājums 14.lpp. 

„Mozbugreišu” sētas kūts ēka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIRMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PĒC 
 

OZOLAINIETIS—GUNĀRS SPRADZENKO! 
VIENS NO MUMS! 
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Ozolaines pagasts līdz 1939.gadam bija iekļauts Ozolmuižas  pagasta  teritorijas sastāvā, līdz 
brīdim, kamēr tas netika atdalīts.  
1939.gada 30.decembrī jaunizveidotajai teritorijai piešķīra nosaukumu Ozolaines pagasts. 

Rēzeknes apriņķis. Dzīve un darbs. 1937.g. Latvijas lauksaimniecības kameras izdevums 

Teksta sākums 13.lpp. 
Pagasts – cilvēks – pagasts 
Jautāju Gunāram, kā viņš un ģimene 
ikdienā izjūt pagasta darbu un kā to 
vērtē? “Saproti, kad ikdienā brauc uz 
darbu pilsētā, šeit dzīvo, un ikdienā 
neredzi savu saistību ar pagastu, 
liekas – pagasts kā jau pagasts - es 
dzīvoju, un pagasts dzīvo. Bet 
pēdējos gadus, it īpaši, kad Edgars 
palika par pagasta veci, es tā gribu 
teikt, veci, tautas valodā, daudz kas 
ir mainījies. Viņš ir gan kultūras 
cilvēks, gan arī, izskatās, ka ļoti 
darbīgs saimnieks, jo pēdējos gados 
vienkārši tiek taisīts ceļš, tiek 
uzbērtas peļķu vietas, tiek nopļautas 
ceļa malas, mums šeit, pagasta 
nomalē dzīvojot, liekas – pagasts par 
mani rūpējas, kaut gan es strādāju 
pilsētā. Un tā izskatās, ka šim 
puikam ir izpratne, kā pagastam 
jādzīvo, ka arī nomalē dzīvo cilvēki! 
Jo viena lieta ir ciemati, bet otra 
lieta ir iedzīvotāji nomalē, ja par 
“nomaļo” sāk domāt, tad viņš saprot, 
ka pagasts viņus atbalsta! Inga 20 
gadus ziemās brida pa sniegu uz 
mājām,  visu bērnību gāja ar 
voilakiem, līdz ko iemina stigu. Mēs 
pat nopirkām džipu, lai varētu tikt uz 
mājām un darbu. Bet, kad sāka tīrīt 
– pārdevām džipu – priekš kam 
mums tas tagad!” Gunārs neslēpj to, 
ka šobrīd ir apmierināts ar pagasta 
darbu: “Es negribu, lai tas izklausās 
pēc slavināšanas, jo es neslavinu, 
bet tiešām saku to, kā jūtos: ir 
prieks, ka mūsu pagastam ir gados 
jauns vadītājs, jo ir tāds jauns 
piesitiens un pieeja pret cilvēku, un 
tāda iziešana no stagnācijas. Kad es 
ieraudzīju, uz mājām braucot: 
pagasta priekšneks pats komandē 
eksavatoru, kas novāc nelegālo 
mistkasti pie fermas, biju pārsteigts! 
Sajūtas bija tādas: es pats gribu būt 
kārtīgs saimnieks, un es redzu, ka 

man tāds pats saimnieks ir blakus!”       
To Gunārs īpaši uzsver, ka 
sadarbībai un attiecībām ar pagastu 
jābūt abpusējām: “Pats gavenais 
tomēr ir uzturēt kārtībā savu sētu. 
Tas ir viens no pamatu pamatiem – 
ja tev ir sava saimniecība, tad var 
būt ne bagāts, bet tīrs, var būt ne 
tas jaunākais uzvalks, bet – elegans, 
tīrs, tādā ziņā, ka nedrīkst aizlaist 
savu saimniecību, pat, ja nevari 
atļauties daudzas lietas, tajā pašā 
laikā tev ir jābūt sakoptam gan 
pagalmam, gan sētai, gan jumtam.”  
Un tie nav tikai skaisti vārdi – sētā 
blakus jaunajai mājai slejas 
atjaunota klēts, šķūnis, iekopta un 
apzaļumota teritorija. Tad, kad savu 
darbiņu vides uzlabošanā veic katrs 
saimnieks, atgriezeniska saite ar 
pagastu ir tikai laika jautājums.  
 
Ar skatu nākotnē un pilsētai 
tuvumā  
     Lūdzu Gunāram izteikt 
novēlējumu sev, pagastam un visiem 
pagasta iedzīvotājiem.  
     “Es saprotu un redzu, ka šobrīd 
pagasts ir aktīvs internetā, protams, 
tas ir jāvirza, jo paaudzes mainās, 

vecie aiziet, nāk jaunā paaudze, un 
jaunā paaudze ir prasīgāka, pieprasa 
infrastruktūru, līdz ar to pagasta 
vadībai  ir jāiet līdz jaunās paaudzes 
redzējumam, jo visi grib dzīvot labāk 
– visiem gribas ūdeni, visiem gribas 
kanalizāciju, ceļu. Ozolaines pagasts 
ir tuvu pilsētai un spēj gan pats 
dzīvot, gan ar pilsētu sadzīvot, un 
nevar mūsu pagasts atrauties no 
pilsētas, tomēr mēs šeit esam 
piepilsētnieki un mēs ikdienā ļoti 
sadzīvojam, un līdz ar to pagastam 
tas ir jāizmanto. Varbūt mēs esam 
turīgāki, ar labākām algām, ar 
labākiem ienākumiem, bet tas ir 
jāizmanto ne tikai pagasta interesēs, 
bet ir jāpievelk arī pilsētnieki. Lai viņi 
brauc uz pagastu, nu, ko tu tur 
dzīvoklī darīsi!? Tikai tā ir nākotne, 
jo pagasts viens pats nevar izdzīvot, 
un tas ir Edgaram arī jasaprot, 
jāmāk izvilkt no pilsētas labumus. Jo 
mēs esam stratēģīski ļoti foršā vietā 
– septiņas minūtes, un esam Gorā.” 

 
Ar  Spradzenko ģimeni sarunājās 

 un interviju sagatavoja 
Lāsma Inkina 

Ozolaines Tautas nama vadītāja 
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Neformālās apmācības jeb 
nometnes Ozolaines 
pagasta jauniešiem 

 
     Lai veicinātu Ozolaines pagasta 
jauniešu lietderīgu brīvā laika 
pavadīšanu, no 3.augustā notiks 
divas neformālo apmācību 
nometnes. 
     Projekta ,,No skices uz papīra 
līdz modernām tehnoloģijām’’ 
ietvaros jaunieši iepazīs jaunāko 
tehnoloģiju lomu mūsdienīgu 
rezultātu sasniegšanā, uzmanību 
veltot tieši lāzeriem, kuri tiek 
pielietoti gan rūpniecībā, gan 
pētniecībā. To izmantošanas 
galvenās priekšrocības ir augstā 
precizitāte, ātrdarbība, lokāla 
iedarbība uz materiālu, bezkontakta 
apstrāde, zemas ekspluatācijas 
izmaksas, lielas perspektīvas 
nākotnē. Tās būs teorētiskās 
nodarbības, ekskursijas un 
darbošanās meistarklasēs. Rezultātā 

jaunieši izstrādās skices uz papīra, 
kuras ar lāzera palīdzību pārtaps 
priekšmetā. Tie būs individuāli radoši 
darbi kā piemēri, kā no skices uz 
papīra darbs pārtop materiālā, 
pielietojot jaunākās tehnoloģijas. Bet 
žūrijas izvēlētā labākā skice būs par 
pamatu medaļām Ozolaines pagasta 
sporta spēļu dalībniekiem. Jāteic, ka 
apmācībās piedalīsies 15 jaunieši 
vecumā no 13 līdz 25 gadiem. 
     Arī projekta ,,Mēs veidojam 
savas ozolzīles’’ nometnē tiek 
aicināti 15 jaunieši. Viņi apgūs 
tēlniecību, uzzinot, kā mazās 
tēlniecības skulptūras iederas  lauku 
ainavvidē, kā arī paši veidos 
skulptūras Ozolaines 
jaunizveidotajam dabas skvēram. 
Radošās nodarbības „Skulptūru loma 
parka ainavā’’ un „Putuplasta 
skulptūras – mūsdienīgs risinājums’’ 
vadīs Rēzeknes Mākslas un dizaina 
vidusskolas Vides dizaina tēlniecības 

objektu izglītības programmas 
absolvente Kristīne Iļjina un 
programmas vadītājs, tēlnieks 
Gunārs Klaučs. Nodarbībās tiks 
piedāvāti labie piemēri par mazo 
skulptūru lomu lauku vides ainavā, 
analizēti iespējamie varianti, jaunieši 
izstrādās savu ideju skices, lai pēc 
tam darbotos praktiski. Rezultātā 
tiks izveidoti 5 mazo formu vides 
objekti, kuri atradīsies minētajā  
Ozolaines pagasta dabas skvērā 
Bekšu ciemā. 
Abus projektus līdzfinansē Rēzeknes 
novada pašvaldības Izglītības 
pārvalde. 

Inga Čekša-Ratniece 
Projektu vadītāja 

Foto no Ozolaines pagasta pārvaldes 
arhīva 
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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 
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