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Ņemot vērā aktuālo 
situāciju darba tirgū un 
izmaiņas izglītības 
iestāžu mācību procesā, 
ko ietekmējuši pasākumi 
Covid-19 izplatības 
ierobežošanai, 
Nodarbinātības valsts 
aģentūra informē, ka 
skolēnu nodarbinātības 
pasākums 2020.gada 
vasaras mēnešos 
nenotiks. NVA kopā ar 
Labklājības ministriju 
pārskata visus NVA 
pakalpojumus un 
pasākumus, lai operatīvi 
pielāgotu tos aktuālajai 
situācijai darba tirgū un 
sniegtu atbalstu pēc 
iespējas lielākam klientu 
skaitam, kurus ir skāruši 
vai skars šī brīža 
nelabvēlīgie apstākļi 
darba tirgū.  
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OLGA BARTKEVIČA! 
JAUNA MĀMIŅA UN MĪLOŠĀ SIEVA! 

30.04.2020. Ozolaines 
pagasta pārvaldē ir 
pirmssvētku diena un tā 
ir saīsināta darba diena, 
darba laiks no 8.00. līdz 
14.30. Savukārt 
01.05.2020. un 
04.05.2020. ir svētku 
dienas. Ozolaines 
pagasta pārvalde būs 
ciet.  

2020.gada maijā 
Ozolaines pagasta 
teritorijā tiks uzsākti 
pārbaudes reidi, lai 
noskaidrotu, kuri 
pagasta iedzīvotāji nav 
noslēguši līgumu ar SIA 
"ALAAS" par sadzīves 
atkritumu izvešanu. Tie, 
kuri vēl to nav izdarījuši 
ir iespēja to izdarīt 
brīvpātīgi, bez soda 
sankcijām, pirms 
pārbaude nav veikta. 

No 05.05-15.05.2020. 
Ozolaines bibliotēkas 
vadītāja Anita Eisaka 
atradīsies atvaļinājumā. 

     Trīs bērnu māmiņa un mīlošā 
sieva—Olga Bartkeviča dzīvo Bekšu 
ciematā un ikdienā šo ģimeni  ļoti bieži 
var redzēt draudzīgi pastaigājoties. 
Ratiņos svaigā gaisa saldi guļ mazais 
dēliņš, pie rokas  paklausīgi seko līdzi 
māmiņai vidēja māsiņa, bet vecākā, 
pirmklasniece, arī neatpaliek no citiem.  
Viņiem kopā nekad nav garlaicīgi, 
vienmēr var atrast, ar ko nodarboties. 
Olga ir aktīva sociālo tīklu lietotāja, 

regulāri publicē savos  kontos 
notiekošo. Apskatot fotomirkļus no 
ģimenes dzīves, nav ne mazāko šaubu,   
ka bērni ģimenē dzīvo laimīgu un 
bezrūpīgu dzīvi, bet paši vecāki 
izbauda katru mirkli, izglītojot bērnis, 
mācot dažādas prasmes un iemaņas, 
spēlējoties ar viņiem, dziedot un 
lietderīgi pavadot laiku. Olgas un 
Viktora ģimene ir paraugs daudziem 
vecākiem!    

Teksta turpinājums 10.lpp. 
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10.maijā starptautiskā   
Mātes diena jeb māmiņas diena! 

 
Uz foto: Olga Bartkeviča  

ar vīru Viktoru Bartkeviču, 
 vecāko meitu Alīnu,  
vidējo meitu Emīliju  

un dēlu Vitāliju 

  

     Sveicam visas Ozolaines pagasta 
māmiņas, vecmāmiņas, krustmātes un 
topošās māmiņas Mātes dienā! Novēlam 
brīnīties ik dienu un atļauties būt 
dažādai, tādai, kā gribas, tādai, kādu jūt 
sirds, kādu iedvesmo katra jauna diena! 
Lai prieks, laime, mīļu cilvēku, un īpaši - 
Jūsu bērnu- uzmanība, ir ne tikai svētku 
reizēs, bet arī ikdienā! Lai nezūd spēja ik 
brīdi baudīt dzīvi ar smaidu uz lūpām un 
mierīgu sirdi, zinot, ka ar Jūsu bērnu viss 
ir kārtībā! 

SVEICAM 
MĀTES DIENĀ! 
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Cienījamie  
Lielās Talkas dalībnieki 
Ozolaines pagastā! 
 
     Ņemot vērā paaugstinātās 
drošības apstākļus un pašreiz 
noteikto sociālās distancēšanās 
aicinājumu, Lielā Talka šogad 
16.maijā tiek organizēta, 
lielāku uzsvaru liekot uz individuālo 
talkošanu, kas nozīmē arī vairāk 
individuālo talkas vietu pieteikumu.  
     Līdz ar to Lielā Talka aicina 
cilvēkus doties - 
SOLO talkas: talkojiet vienatnē, 
pastaigājoties pa mežu vai pļavām 
pie ezeriem, sakopjot savas mājas 
apkārti; 

DUO talkas: talkojiet divatā. Ja 
esat vienas mājsaimniecības 
pārstāvji, tad talkojiet droši kopā, ja 
esat draugi vai paziņas, ievērojiet 
vismaz divu metru distanci; 

ĢIMENES talkas: talkojiet visa 
ģimene kopā, bet ievērojiet, ka 
jums jābūt vienas mājsaimniecības 
pārstāvjiem.  

     Mūsu pienākums ir būt veseliem, 
pietiekami daudz laika pavadīt 
svaigā gaisā, kā arī saglabāt Latviju 
tīru un zaļu nākamajām paaudzēm. 
Būsim piesardzīgi un atbildīgi! 
Atpūšoties pie dabas sargāsim 

un nepiesārņosim to! 
Visus talkotājus aicinām rīkot:  
labiekārtošanas talkas privātajā 
sektorā. Tās var būt talkas, kuras 
notiek uz privātas zemes un kurām 
nav vajadzīgs saskaņojums ar 
pašvaldību, un kurās atkritumus, ja 
tādi ir radušies, aizved paši rīkotāji;  
uzkopšanas talkas ir tās, kuras 
notiek publiskās teritorijās un kurām 
ir nepieciešams pašvaldības 
saskaņojums, lai saņemtu 
bezmaksas maisus un kurās tiek 
nodrošināta savākto atkritumu 
izvešana. 
     Līdz ar labiekārtošanas vai 
uzkopšanas talkas vietas 
atzīmēšanu kartē, cilvēks saņems 
pieeju savam talkas profilam, kas 
ļaus dalīties ar informāciju par 
konkrēto talkošanas vietu sociālajos 
tīklos. Tas arī koordinatoriem ļaus 
labāk komunicēt talkošanas vietas, 
kā arī apzināt potenciālo talkotāju 
skaitu tajās. 
     Bezmaksas maisi atkritumu 
savākšanai un izvešanai tiks 
paredzēti tikai talkojot 
sabiedriskajās vietās. 
     Šogad Lielās Talkas moto ir 
“Mēs piederam nākotnei - 
Latvija pieder nākotnei!” un 
šogad šim sauklim ir arī papildus 
vēstījums: “Sakop savu sētu, 
Tava sēta – Latvija”. Tā mērķis 
veicināt izpratni, ka mums jārūpējas 
par savu sētu un pagalmu, kas 
veido valsti kopumā, jo visa Latvija 
ir mūsu kopīgā dzīves telpa. Šogad 
visus aicinām vairāk pievērsties 
savas apkārtnes sakārtošanai, 
ievērojot visus sociālās 
distancēšanās noteikumus.  
     16.maijā Lielā Talka notiks, 
ievērojot tā brīža piesardzības 
apstākļus, ja tādi uz talkas brīdi būs 
aktuāli.  
     Esiet veseli, uzturiet možu 
garu, rūpējieties par sevi un 
saviem tuvākajiem, kā arī 
rīkojieties atbildīgi pret 
līdzcilvēkiem.  
     Un svinēsim pavasari, jo 
prieks un laimes sajūta neļauj 
slimībām mūs iekarot! 

Tālrunis uzziņām: 64640171,  
e-pasts: info@ozolaine.lv 

 
Foto no Ozolaines pagsta pārvaldes 

arhīva 

AICINĀM TALKOT 
OZOLAINES PAGASTĀ! 
 
     16.maijā Rēzeknes novadā 
Ozolaines pagastā aicinām rīkot SOLO 
TALKAS: 

 Savāksim atkritumus, dažādus 
būvgrūžus un citus piesārņojumus 
pie daudzdzīvokļu māju kūtiņām 
Bekšu ciemā. 

 Sakopsim teritoriju apkārt bijušai 
Ritiņu izgāztuvei! 

     
Talciniekus, kuri pieteiksies talkot 

iepriekš minētajās vietās, Ozolaines 
pagasta pārvalde nodrošinās ar Lielās 
Talkas atkritumu maisiem, kas ir 
baltā krāsā (dažādiem atkritumiem) 
un zili (visa veida plastmasai).  

Tuvojoties Talkai, maisus varēs 
saņemt pie saimniecības pārziņa Jura 
Runča mob.: 27870687. Nekur citur 
Lielās Talkas baltos un zilos maisus 
nevarēs saņemt! 

Piepildītos atkritumu maisus 
novietot vienuviet, lai pagasta 
pārvaldes traktortehnika tos ērti 
varētu izvest, citus atkritumus, kuri 
iedzīvotāji ikgadu krāj ar velmi Lielās 
talkas ietvaros atbrīvoties nevarēss, 
jo ikvienma jābūt savam 
konteineriem.  

Vislatvijas akcijā 
“Elektronikas šķiratlons” 
aicina neatstāt mājās vecās 
elektroiekārtas!  
 
     Akcijas notiek no 20.aprīļa līdz 
20.maijam, ievērojot valstī noteiktos 
drošības pasākumus un aicinot 
iedzīvotājus ievērot fizisko 
distancēšanos, Ozolaines pagasta 
iedzīvotāji aicināti nodot vecās 
elektroiekārtas pēc adreses: 

 Rīgas ielā 21B, Rēzeknē, darba 
laiks: P. Brīvs; O. 10:00–
13:00,14:00–19:00; T. 9:00–
13:00, 14:00 – 19:00; C. 8:00–
12:00, 13:00–17:00; Pk. 8:00–
12:00, 12:30–16:30; S. 8:00–
12:00, 13:00–16:00, SV. Brīvs 

 SIA „ALAAS” poligonā Križevņikos, 
Ozolaines pag., Rēzeknes nov. 
Darba laiks: Darba dienās: 9:00-
19:00; S.,Sv.: 9:00-16:00. 
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30 gadi kopš Latvijas 
Republikas Neatkarības 
atjaunošanas dienas! 
 
     Šogad aprit 30 gadi kopš Latvijas 
Republikas Neatkarības atjaunošanas 
dienas, kad 1990.gada 4.maijā 
Latvijas Padomju Sociālistiskās 
Republikas Augstākā Padome 
pieņēma deklarāciju par Latvijas 
Republikas neatkarības atjaunošanu, 
kā arī noteica pārejas posmu no 
Latvijas Republikas Augstākās 
Padomes līdz Saeimas sasaukšanai. 
Šim notikumam par godu 
1990. gada 3.oktobrī likums "Par 
svētku un atceres dienām" tika 
papildināts ar 4.maiju un šī diena 
tika atzīmēta kā piemiņas diena ar 
oficiālo nosaukumu "Latvijas 
Republikas Neatkarības deklarācijas 
pasludināšanas diena". 
     Kopš 2002.gada 9.aprīļa šī diena 
tika noteikta kā svētku diena 
(brīvdiena). 
     2007.gada 12.jūnijā pieņēma 
grozījumus likumā "Par svētku, 
atceres un atzīmējamām dienām", 
kurā teikts, ka ja 4.maijs iekrīt 
sestdienā vai svētdienā, tad nākamā 
darba diena ir brīvdiena. 
     2011.gada 27.aprīlī prezidents 
Valdis Zatlers parakstīja grozījumus, 

kuros noteikta svētku dienas 
pārsaukšana par "Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas dienu". 
     Latvijas PSR Augstākās Padomes 
Deklarācija Par Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanu ir 
dokuments, ar kuru 1990. gada 4. 
maijā tika atjaunota Satversmes 
sapulces 1922.gada 15.februārī 

pieņemtā Latvijas Republikas 
Satversme. Šī deklarācija pasludināja 
1940.gada 17.jūnija PSRS militāro 
agresiju kā starptautisku noziegumu 
un atjaunoja Latvijas 
Republikas suverenitāti. 
 

 
Wikipēdija 
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Pārtikas pakas trūcīgu, 
maznodrošinātu, 
daudzbērnu un aizbildņu 
ģimeņu bērniem tiks 
piegādātas līdz aprīļa 
beigām 
 
     Lai sniegtu atbalstu Rēzeknes 
novada Ozolaines pagastā 
deklarētajiem trūcīgu, 
maznodrošinātu, daudzbērnu vai 
aizbildņu ģimeņu bērniem ārkārtējās 
situācijas un attālinātās izglītības 
apstākļos, Rēzeknes novada 
pašvaldība nodrošinās pārtikas 
pakas. 
     Sakarā ar iepirkuma procedūru 
un lielo paku skaitu, paku piegāde 
aprīlī ir aizkavējusies, tāpēc 
atvainojamies par sagādātajām 
neērtībām. Pašlaik notiek paku 
komplektēšana,  to piegāde 
ģimenēm notiks līdz aprīļa beigām. 
     Pārtikas pakā būs – auzu pārslas, 
griķi, zirņi, jogurts, cukurs, tomātu 
mērce, eļļa, kviešu milti, pankūku 
milti, tēja, sula, konservētie zirnīši, 
sausās brokastis, kausētais siers, 
konservi, desa, cepumi “Selga”, 
salmiņi, prjaņiki. 
     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. 
     Rēzeknes novada pašvaldības 

Sociālais dienests aprēķinājis, ka 
šobrīd Ozolaines pagastā pārtikas 
saņems 61 bērns, kurš atbilst 
minētajai mērķgrupai. Pakas pēc to 
komplektēšanas izvadās pagastu 
pārvalžu darbinieki. 

 
Jekaterina Bondarenko 

Rēzeknes novada pašvaldības 
Sociālā dienesta darbinieks 

Ozolaines pagastā 
Tālr. 64640690,  25561502 
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Rēzeknes novadā cilvēkiem 
piegādā informatīvos 
izdevumus par Covid-19 
aktualitātēm!  
 
     Laukos ne visi iedzīvotāji lieto 
internetu, abonē laikrakstus vai 
skatās televīziju, bet bibliotēkas ir 
slēgtas. Rēzeknes novadā pieņemts 
lēmums veidot bezmaksas 
informatīvus speciālizdevumus par 
Covid-19 aktualitātēm. Tā paredzēts 
informēt pēc iespējas vairāk cilvēku.   
     Ozolaines pagasta bibliotēkas 
vadītāja Anita Eisaka kopā ar šoferi 
katru mēnesi pagasta iedzīvotājiem 
piegādā sagatavoto informatīvo 
izdevumu, jo daudziem izdevums ir 
viens no veidiem, kā iedzīvotāji var 
uzzināt par notikumiem pagastā. 
     "Galvenokārt mēs izdevumu 
piegādājam daudzdzīvokļu mājām - 
pastkastītēs iemetam. Un tad arī 
iebraucam sādžās, privātmāju 
iedzīvotājiem arī iemetam 
pastkastītēs," stāsta Eisaka. 
     "Šobrīd ārkārtas situācijā mēs 
informējam iedzīvotājus ar 
informatīvajiem izdevumiem, lai 
informācija aizietu, lai cilvēki 
neklausās kaut kādu muļķīgu 
propagandu, kas tiešām stāsta 
muļķības. Mūsu mērķis sniegt  
novada iedzīvotājiem pilnvērtīgu, 
operatīvu, nesagrozītu informāciju," 
uzsver Rēzeknes novada domes 
sabiedrisko attiecību 
speciāliste Diāna Selecka. 
     "Ne visiem iedzīvotājiem ir 
pieejams internets, varbūt ne katram 
ir arī televīzija, bez šaubām ir arī tādi 
cilvēki, kuri neizraksta arī preses 
izdevumus. Ņemot vērā, ka arī 
bibliotēkas šobrīd ir slēgtas un mēs 
nevaram piedāvāt iedzīvotājiem nākt 
uz bibliotēku lasīt avīzes, mēs esam 
izlēmuši veidot papildu izdevumu par 
šo slimību, par aktualitātēm," 
norāda Maltas pagastu apvienības 
vadītājs Edgars Blinovs. 
     Pagastu pārvaldes arī turpmāk, 
veidojot informatīvos izdevumus, 
tiem pievienos būtiskāko informāciju 
par Covid-19, tādējādi sasniedzot 
pēc iespējas vairāk iedzīvotāju. 
 

 
 
 

Latgales reģionālā televīzija 

Informācija par 
pašvaldībai piekritīgo 
zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumiem  7876 005 
0056 daļas, 7876 006 
0202 daļas un 7876 002 
0113 daļas Ozolaines 
pagastā nomas tiesību 
izsoles izsoli 
 
1. Izsoles objekts - neapbūvēto 

zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumiem 7876 005 0056 
daļa, 7876 006 0202 daļa un 
7876 002 0113 daļa.   

2. Izsoles veids – pirmā mutiska 
izsole ar augšupejošu soli. 

3. Izsoles vieta un datums:  

 Zemes vienības daļa Nr.1., 
Zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 7876 005 0056 
daļa: 2020.gada 7.maijs, 
plkst.9:00., Ozolaines pagasta 
pārvaldes telpās; 

 Zemes vienības daļa Nr.2., 
Zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 7876 006 0202 daļa 
2020.gada 7.maijs, plkst.10:00., 
Ozolaines  pagasta pārvaldes 
telpās; 

 Zemes vienības daļa Nr.3., 
Zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 7876 002 0113 
daļa: 

 2020.gada 7.maijs, plkst.11:00., 
Ozolaines  pagasta pārvaldes 
telpās; 

4.  Ar izsoles noteikumiem un zemes 
nomas līguma projektu var 
iepazīties Rēzeknes novada 
pašvaldības iestādes „Maltas 
pagastu apvienība” 
struktūrvienības „Ozolaines 
pagasta pārvalde” lietvedībā, 
Rēzeknes novada pašvaldības 
mājaslapā 
www.rezeknesnovads.lv, ka arī 
Rēzeknes novada pašvaldības 
iestādes „Maltas pagastu 
apvienība” struktūrvienības 
„Ozolaines pagasta pārvalde” 
mājaslapā www.ozolaine.lv. 

5. Izsoles dalībniekus reģistrē 
Rēzeknes novada pašvaldības 

“Maltas pagastu apvienība’’ 
struktūrvienībā “Ozolaines 
pagasta pārvalde”, pēc adreses: 
(“Lazdas”, Balbiši, Ozolaines 
pagasts, Rēzeknes novads, 
pagasta pārvaldes lietvedes 
kabinetā līdz 2020.gada 7.maija 
plkst.9.45.  Reģistrācijas laiks - 
darba dienās no plkst.8.00 līdz 
plkst.12.00  un no plkst.12.30  
līdz 16.30. 

6. Objektu var apskatīt darba 
dienās, iepriekš piezvanot un 
vienojoties par apskates laiku pa 
tālruni – 64640171. 

7876 005 0056  

7876 006 0202  

7876 002 0113  

Atbalstīsim Dievnamu! 
 
     Cienījamie iedzīvotāji!  
     Kampišķu vecticībnieku lūgšana 
nama draudze lūdzam atbalstīt un 
ziedot līdzekļus baznīcas 
uzturēšanas vajadzībām. 
     Tikai ar kopīgiem spēkiem mēs 
varēsim saglabāt šo svēto vietu un 
nodot to nākamajām paaudzēm. 
Konta īpašnieks: „Kampišku 
vecticībnieku draudze”  
Reģistrācijas Nr.: 99500002004 

Konta Nr.: 
LV75PRTT0256022349800 
Banka: AS "PrivatBank" 
Bankas kods: PRTTLV22 
Maksājuma mērķis: 
Ziedojums baznīcai. 
     Pateicamies ikvienam, 
kurš baznīcai jau ir ziedojis savus 
līdzekļus! 
 

 
Kampišķu vecticībnieku  

draudzes vārdā—Anna Tarakanova 
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Gaļina ar „uguntiņu” 
 

     Par Gaļinu  Filippovu var teikt, ka 
viņa  ir īsta lauku sieviete. Gaļina 
Ozolaines pagasta Bekšu ciemā  
dzīvo jau ilgu laiku. Viņa,  
neskatoties ne uz kādām „vētrām, 
krīzēm, neražām”,  joprojām uztur 
diezgan paprāvu piemājas 
saimniecību. Pašlaik viņas 
saimniecībā atrodas 2 govis, 1 bullis, 
vairākas vistas, 30 cālēni,  3 kaķi un 
1 suns. Trīs reizes dienā visus 
mājdzīvniekus ir jāpabaro, jāapkopj,  
ja vajag, arī  jāaprunājas. Gaļina 
uzsver,  ka mājdzīvnieku turēšana ir 
atbildība, kas prasa rūpes, iemaņas 
un gādību bez izejamajām dienām 
un brīvdienām. Tas nozīmē, ka dzīve 
ir pakārtota  stingram dienas 
režīmam.  
     Gaļina smejas, ka katru reizi no 
rītiem sveicinās ar lopiem, bet 
gotiņai  vienmēr pateicas  par  
pienu. Gaļinai šis darbs nes 
gandarījumu un prieku, jo pretī 

saimniece saņem bioloģiski tīrus 
produktus. Gaļinas ledusskapī 
vienmēr atrodas svaigs piens, 
skābais krējums, biezpiens, mājas 

siers un olas.  
     Izņemot mājdzīvnieku 
saimniecību, Gaļina uztur dārzu, 
katru sezonu vācot bagātīgu  ražu – 
gurķus, tomātus un citus dārzeņus, 
ogas un augļus.  Tos saimniece 
konservē, vāra ievārījumus un visādi 
citādi pārstrādā. Pie mājas ierīkotas 
krāšņas  puķu dobes. Arī  tas  prasa 
savu laiku, darbu un mīlestību, jo 
bez mīlestības nevar nekur.  
     Uzturēt saimniecību palīdz 
Gaļinas dēli. Viņi sagādā lopiem 
sienu,  sagatavo malku ziemas 
sezonai, apar zemi.  
    Neskatoties uz lielo darba apjomu 
mājas saimniecībā, Gaļinai ir 
pietiekoši daudz brīvā laika. Gaļina ir 
aktīva Ozolaines pagasta Tautas 
nama senioru klubiņa “Uguntiņa” 
dalībniece.  
     Gaļina  prot arī garšīgi gatavot un 
nav noslēpums, ka Ozolaines 
pagasta Tautas nama senioru 
interešu klubiņa “Uguntiņa” 
dalībnieces vairākkārt tika lutinātas 
ar Gaļinas ēdieniem, piemēram: 
kāpostu tīteni, sautētie kartupeļi  
lauku stilā, Lieldienu Pashu, bet par 
viņas receptēm, mēģināsim 
noskaidrot un publicēt kādā citā 
mūsu informatīvajā izdevumā.  
     Uz jautājumu: “Kāds ir laimes 
noslēpums?” Gaļina atbild, ka katram 
laimes noslēpums ir savs. Ir jāciena 
vienam  otru, nav jādala cilvēkus 
“labos” un “sliktos”, jo  katram ir 
savs dzīves ceļš ejams. Līdz ar to, 
Gaļina Filipova novēl visiem pagasta 
iedzīvotajiem stipru veselību un 
daudz laimes. Galvenais, lai jaunie 
cilvēki un jaunās ģimenes nemeklē 
laimi svešumā, lai  izvēlas palikt savā 
dzimtajā vietā. Darba pietiks visiem! 
 

Interviju apkopoja 
Anita Eiska 

Ozolaines bibliotēkas vadītāja 
Mob.: 26009181 

anita.eisaka@ozolaine.lv 

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
  

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
  

Lieldienu pashu griežot 
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Pastāstiet par sevi, kā nonācāt 
Ozolaines pagastā? Kur 
mācījāties un strādājāt? 
     Kopš 1927.gada mans tēvs sāka 
dzīvot Ozolaines pagastā un es 
dzīvoju tēva mājā. Mājas nosaukums 
bija Barkānu māja. No 1956.gada 
līdz 1989.gadam es dzīvoju Rēzeknē. 
1990.gadā atkal pārcēlos uz dzīvi 
Ozolaines pagastā. Neskatoties uz 
to, ka mans tēvs bija no Ozolaines 
pagasta, es kādu laiku jutos šeit kā 
svešiniece, jo nemācījos pagasta 
skolā un ilgu laiku nedzīvoju šeit. 
Esu dzimusi Sibīrijā un tāpēc šajās 
mājās es dzīvoju no 1989.gada, 
agrāk nebija lemts, mājas 
nosaukumu atjaunojām, kad 
apstiprināja zemes plānu. 
    Es mācījos Rēzeknes 1.vidusskolā. 
Tad pabeidzu Rīgas polittehnisko 
tehnikumu ar specializāciju – 
metālapstrādes inženieris. Strādāju 
Rēzeknes Slaukšanas iekārtu rūpnīcā 
par plastmasas kausētāju, kur arī 
iepazinos ar savu vīru. Viņš bija 
konstruktors. Tas bija laiks, kad 
vajadzēja visu zināt krievu valodā, 
neskatoties uz to, ka izglītību ieguvu 
latviešu valodā. Vēlāk, līdz 
1993.gadam, strādāju REBIRĀ par 
inženieri-tehnologu. 

Pastāstiet, par Jūsu dzimtā 
ievērojamākajām personībām. 
     Tēva brāļi, tas ir mani onkuļi, bija 
politiķi. Vladislavs Barkāns - pirmās 
Saeimas deputāts. Vince Barkāns – 
otrās-trešās Saeimas deputāts. Neko 

daudz par viņiem nezinu, jo 
personīgi nebiju ar viņiem 
pazīstama. Zinu tikai pēc mammas 
nostāstiem, ka viņi brauca uz 
Ozolaini atpūsties, viņiem patika pie 
mums. Pazinu Vinces dēlu Juri. Juris 
bija labs ārsts. Tagad uz 
kapusvētkiem brauc Jura dēls 
(Vinces mazdēls). Ģimenes lepnums 
bija arī mans brālis Alberts. Gan par 
Albertu, gan par Vinci un citām 
personām no Barkānu saimes ir 
izdotas vairākās grāmatas, kur var 
atrast sīkāku informāciju. 
Pastāstiet par savas dzimtas 
kapiem? 
     Manai dzimtai ir privāti kapi. 
Iespējams, ka pat vienīgie privātie  
kapi Latvijā. Savā laikā mans tēvs 
dabūja atļauju par Barkānu kapu 
izveidi, iesvētīja šo vietu. Tēvs šeit 
apbedīja savu brāli, vecākus. Kad es 

pārcēlos dzīvot uz Ozolaines 
pagastu, kapos bija 5 kapavietas. 
2015. gadā apbedīju savu vīru. Vīrs 
bija tas, kurš uzturēja kapavietas 
Barkānu kapos. Padomju laikā mēs 
Ozolaines pagastā nedzīvojām, bet 
regulāri braucām apkopt savu 
piederīgo kapavietas.  
     Mēs rūpējamies, lai  katru gadu 
Barkānu kapos tiktu novadīti  
kapusvētki. Atbrauc priesteris un uz 
kapusvētkiem sapulcējas gandrīz 
visa ģimenes dzimta. Tagad Barkānu 
kapos ir 9 kapavietas.  
     Mans vīrs Roberts sataisīja 
krustu, kas līdz šim stāv pie 
Ozolaines pagasta pārvaldes ēkas 
Balbišos. Agrāk tur atradās Ozolaines 
pamatskola. Mana meita Ineta līdz 
skolas slēgšanas brīdim šajā skolā 
strādāja. Viņa  ieviesa kristīgās 
mācības priekšmetu šajā skolā.  
No kura laika Jūs sākāt 
darboties Ozolaines pagastā? 
     Pagastā sāku strādāt 1993.gadā 
par sekretāri. Tajā laikā Anna 
Tarakanova bija pagasta 
priekšsēdētāja. Sekretāres 
pienākumos ietilpa dzimtsarakstu 
nodaļas funkcijas, bāriņtiesas un 
sociālo jautājumu risināšana. 2005. 
gadā es tiku ievēlēta par pagasta 
priekšsēdētāju. Šajā amatā 
nostrādāju 8 gadus.  

Teksta turpinājums  7.lpp.  
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Vladislavs Barkāns   
pirmās Saeimas deputāts 

Vince Barkāns   
otrās-trešās Saeimas deputāts 

Alberts Barkāns 

ZINAĪDA SKREDELE! 
AR SIRDI OZOLAINES PAGASTĀ! 

Zinaīda Skredele 
Ozolaines pagasta padomes 
piekšsēdētāja 
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Teksta sākums 6.lpp. 
Pastāstiet, kādus nozīmīgus 
darbus paveicāt, strādājot 
pagastā? 
     1995.gadā pagasta 
administrācija no Ozolaines 
pārbrauca uz Bekšiem, kur tagad ir 
Tautas nama ēka. Bekšos pie 
pagastēkas atradās Aleksandra 
Matrosova piemineklis. Pēc mana 
priekšlikuma šo pieminekli pārveda 
un uzstādīja Ozolaines Brāļu kapos. 
Protams, tas nebija nozīmīgākais 
paveiktais darbs! 
     Manas darbības laikā tika 
paveikts daudz labu darbu priekš 
pagasta iedzīvotājiem: Bekšu ciemā 
realizējām apgaismojuma 
uzstādīšanu; Križevnikos tika ierīkots 
atkritumu poligons; veicām lielus 
remontdarbus Liepu pamatskolā, 
bērnu dārzā. Liels darbs ieguldīts, 
savedot kārtībā un ierīkojot 
Aktivitāšu centra telpas. Regulāri 
talkojām pie Kampišķu vecticībnieku 
lūgšanu nama. Tur tika nomainīti 
logi un uz tiem, drošības apsvērumu 
dēļ uzliktas restes. 
Tika sakāroti vairāki pagasta ceļi. 
Bekšu ciemā un Ritiņu sādžā tika 
atjaunota ūdenssaimniecības 
sistēma, iztīrīts Bekšu dīķis, sniegts 
dažāda veida atbalsts pagasta 
iedzīvotājiem, tostarp apmācību 
veidā gan jaunu iemaņu,  gan 
latviešu valodas apguvei, kā arī 
morālais atbalsts un daudz kas cits. 
    Lielās talkas ietvaros ik gadu 
stādījām mežu. Šajā aktivitātē 
vienmēr iesaistījās skolas bērni un 
bērnudārza audzēkņi. Vairākas reizes 
pagasta bērniem tika organizēti 
braucieni uz Norvēģiju. Nodibinājās 
draudzības saites un arī mēs 
uzņēmām norvēģus pie sevis. 
Pagasta bērniem bija  rīkoti vairāki 
braucieni uz Rīgu, uz atpūtas centru  
“Lido”. Daudziem no viņiem tie bija 
pirmie braucieni ārpus savas dzīves 

vietas. Es guvu lielu gandarījumu par 
iespēju paplašināt bērnu redzesloku. 
Man bija izveidota cieša sadarbība ar 
zviedriem. Mūsu pagastā pirmajiem 
parādījās datori, tos mums 
nodrošināja arī zviedri. Vēlāk datori 
tika nomainīti veicot dažādus 
projektus. Lielākoties, visus darbus 
paveicām izmantojot pagasta 
finansējumu. Agrāk daudzi runāja 
par projektiem, bet dabūt atbalstu to 
realizācijai bija ļoti sarežģīti, tāpēc 
mēģinājām pašu spēkiem savest 
kārtību vairākās vietās pagastā.  
Kādas jaunas tradīcijas tika 
ieviestas pagasta dzīvē? 
     Pensionāru balles rīkošana. Katru 
gadu 14. janvārī tika rīkota 
Jaungada balle senioriem un 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
Atceros, ka pirmā balle tika sarīkota 
Liepu pamatskolā, jo kluba telpu tajā 
laikā vēl nebija. Pirmo balli 
apmeklēja ap 40 cilvēkiem.  
Kādi pulciņi darbojās pagasta 
Tautas namā? 
     Darbojās folkloras kopa “Zeiļa”, 
vokālais ansamblis “Nadežda”. Tajā 
laikā bija izveidots dāmu klubiņš 
“Pūpolīts”. Šī kluba izveides ideja 
piederēja kluba vadītājai Svetlanai 
Bogdanovai. Viņa  izvirzīja mani par 
klubiņa vadītāju. Tā kā es vienmēr 
biju aktīvas dzīves pozīcijas 
piekritēja, es biju ar mieru  vadīt šo 

klubiņu. Klubiņā darbojās kādas 10 
aktīvas sievietes. Divas reizes 
mēnesī tikāmies aktivitāšu centra 
telpās. Katra sanākšanas reize 
iesākās ar sadziedāšanos. Mūsu 
tradicionālā dziesma bija “Bēdu 
manu lielu bēdu”. Klubiņam bija 
izveidots savs karogs. Katrai tikšanās 
reizei gatavojos, izdomāju dažādas 
aktivitātes un pasākumus. Mums bija 
izveidojusies sadarbība ar Rīgas 
lietišķo sieviešu klubu. Vairākās 
reizes klubiņa dalībnieces brauca uz 
Rīgu gan uz semināriem, gan 
izzinošās ekskursijās. Atmiņā palika 
ekskursija uz Rīgas domi, kur 

apmeklējām Nila Ušakova kabinetu.  
Kādas pazīstamas personas 
apmeklēja Ozolaines pagastu? 
     Uz Ozolaines pagastu vizītē bija 
atbraucis Valsts prezidents Valdis 
Zatlers. Bija arī  Lielbritānijas 
karalistes vēstnieks. Šos viesus 
uzņēmām godam ar īpaši sagatavotu 
programmu. Esmu tikusies ar Vairu 
Vīķi-Freibergu, kā arī ar Lielbritānijas 
karalistes princi Čārlzu, kurš bija 
atbraucis vizīte uz Daugavpili.  

 
Interviju novadīja  

Santa Ostaša 
Ozolaines Tautas nama vadītāja 

Interviju apkopoja 
Anita Eisaka 

Ozolaines bibliotēkas vadītāja 

Dāmu klubiņš “Pūpolīts” 

Uz foto: Zinaīda Skredele 
Otrajā rindā no kreisās uz labo: Jekaterina Linkeviča, Valentīna Mališeva, 
Elza Visuna, Larisa Kriviņa, Antoņina Dzene, Valentīna Lukaševiča,  
Vera Vasiļkova, Maruta Batare 

Zinaīda Skredele, Valdis Zatlers, 
Lilita Zatlere, Bekšos 28.05.2009. 

Dāmu klubiņa “Pūpolīts” dalībnieces Rīgas domē 

Uz foto no kreisās uz labo: 
Tatjana Arsejčenkova, Rīgas lietišķo sieviešu kluba vadītāja,  
Zinaīda Skredele, Jekaterina Orlova, Maruta Batare 
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Liepu pamatskola darbojas 
attālinātā mācību režīmā! 
 

Darbs attālinātā mācību 
režīmā - tas ir jauns pieredzes 
stāsts, kurā mēs visi, gan skolotāji, 
gan skolēni, gan vecāki, nonākam 
pie jaunām atklāsmēm, tveram 
jaunus izaicinājumus. 

No 23. marta Liepu 
pamatskolas skolēni mācās attālināti. 

Skolēnu brīvdienās skolotāji 
paveica milzīgu darbu. Šajās dienās 
nācās pārplānot stundas un 
sagatavoties attālinātās mācīšanās 
procesam. Vajadzēja sazināties ar 
visiem skolēniem, skolēnu vecākiem, 
pievienoties e-klasēm, noskaidrot, 
kādi sakaru līdzekļi ir pieejami katrā 
ģimenē.  

Mācību darbā skola izmanto 
dažādus saziņas veidus – e-klase, 
tālruņi, īsziņas, WhatsApp, tādejādi 

nodrošinot saziņu ar skolēniem, 
skolotājiem un vecākiem, lai vadītu  
mācību norisi attālināti. Veiksmīgai 
mācību vielas apgūšanai attālināti  
skolotāji strādā dažādās e-
platformās – uzdevumi.lv, soma.lv, 
tavaklase.lv, youtube.com u.c. 

Skola ir arī parūpējusies par 
nepieciešamās datortehnikas 
nodrošināšanu gan skolotājiem, gan 
skolēniem. Skolotājiem tika dota 
iespēja darbam izmantot savus 
skolas datorus. Skolēnu ģimenes, 
kurām mājās nav ne datora, ne 
planšetes, ne atbilstoša telefona, 
saņēma no izglītības pārvaldes 
tehniku uz ārkārtas situācijas laiku, 
pēc kuras to būs jāatgriež atpakaļ 
skolai. Kopumā tika izsniegti 4 
telefoni un 4 planšetes.  

Ārkārtas apstākļi pieprasa 
pastiprinātu sadarbību starp 
skolēniem, skolotājiem un vecākiem. 

Skolēni apgūst spēju mācīties 
patstāvīgi un plānot savu dienu, 
skolotāji strādā pie jauniem veidiem, 
kā pasniegt mācību vielu, kā 
attālināti ieinteresēt un motivēt 
skolēnu mācībām. Vecāku 
līdzdarbībai arī ir milzīga loma. Tā kā 
šāds darba formāts ir pirmoreiz, arī 
rezultāti ir dažādi.  

 Skolotājiem ir grūtības ar  
skolēnu slodzes plānošanu. Skolēnu 
tehniskais nodrošinājums mājās ir 
ļoti atšķirīgs, nākas bieži datoru dalīt 
ar māsām, brāļiem vai ar vecākiem, 
kuri arī strādā attālināti. Daudz 
grūtību ir sākumskolā, jo 
sākumskolas vecuma bērniem vēl 
nav nepieciešamo iemaņu, lai 
patstāvīgi strādātu ar datoru. 

Ļoti daudz skolotāju spēka 
un enerģijas tiek veltīts bērniem un 
vecākiem, pat reizēm aizmirstot par 
savām ikdienas lietām. Šobrīd 
sajūtam nelielu emocionālu 
izsīkumu, arī fizisku nogurumu, jo 
darba vide no aktīvas un dinamiskas 
ikdienas ar bērniem ir pārgājusi 
sēdošā režīmā pie 
viedierīcēm. Paralēli darbam ar 
bērniem un vecākiem notiek  
regulāra un intensīva skolotāju 
savstarpējā sadarbība.  

Ikdiena ir kļuvusi citādāka 
mums visiem. Bērniem pietrūkst 
skolas dzīves, draugu un skolotāju. 

Dzīvā saskarsme skolas 
mācību procesā tomēr ir ļoti būtiska. 

Gribu pateikt lielu paldies 
vecākiem par atbalstu, 
līdzdarbošanos savu bērnu 
izglītošanā un sapratni, jo visi mēs 
šādā situācijā esam pirmo reizi un no 
kļūdām mācāmies!  

Gaļina Bogdanova 
struktūrvienības 

Liepu pamatskolas vadītāja 
galina.bogdanova@saskarsme.lv 

Bekšu ciemā, projekta 
ietvaros, taps jauns skvērs! 
 
     Ar mērķi izveidot Ozolaines 
pagasta teritorijā dabas objektu, kas 
sekmēs ilgtspējīgu zaļās pārvaldības 
politiku dzīves kvalitātes uzlabošanai, 
veicinot dabas vērtību saglabāšanu 
un aizsardzību Vides aizsardzības 
fonds ir atbalstījis Ozolaines pagasta 
pārvaldes projektu „Dabas objekta 
izveide Ozolaines pagasta teritorijā”. 
Projekta kopējās izmaksas sastāda 
EUR 18595,00. 
     Jau šogad Bekšu ciemā (starp 
Bekšu dīķi un Līvānu māju teritoriju) 
taps skaists skvērs. Skvērs ir domāts, 
kā piemiņas dāvana OZOLAINES 
PAGASTAM - 80.g. jubilejā!  
 
 

Inga Čekša-Ratniece 
Projektu vadītāja 
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Сияет солнце ярко 
И по аллеям парка 
Брожу я словно много 
Лет назад... 

(Из песни “Мой старый парк” в 
исп. Клавдии Шульженко) 

 
Весна распахнула свои объятия,  
Май приглашает меня танцевать. 
В беленьких тапочках, в ситцевом 
платье 
В вальсе кружусь я опять. 
 
В памяти видятся ветви сирени, 
Что у крыльца расцветала весной. 
Пел патефон. Песни к небу летели 
В парке старинном у школы 
родной. 

(стихи Марии Юрковой) 
 
     Дорогие одноклассники-
выпускники 1956 года нашей 
приветливой, уютненькой 
Липинской 7-летней школы, с 
солнечной весной вас! 
     В том году в двух 7-х классах 

“А” и  “Б” было нас 36 веселых, 
жизнерадостных ребят, 
выходящих из стен школы на 
манящую вдаль большую дорогу 
жизни. 
     Может и вам вспомнятся те 
светлые майские дни в лучах 
ласкового солнца под сенью 
вековых лип школьного парка. 
В предверии нашего первого в 
жизни выпускного праздника 
учились мы на спортивной 
площадке под руководством 
нашего доброго учителя Николая 
Ивановича танцевать. 
     А не забыли ли вы, как в 
весенне-летне-осенний периоды 
создавали, обустраивали мы сами 
– школьники того далекого 
времени- под руководством и с 
помощью наших милых, 
прекрасных, незабываемых 
учителей эту спортплощадку - 
место наших первых спартакиад, а 
потом стала она для  нас и первым 
“Танцполом”. С пластинок на 

патефоне звучали вальсы, танго. А 
энергичный быстрый фокстрот 
выплясывали мы (поначалу и 
меумело) под незабываемую 
песню (песня “Андрюша” в исп. 
Клавдии Шульженко), которая 
звучит в памяти и душе до     
сегодняшних дней.  
     Желаю, чтоб в кронах вековых 
деревьев нашего парка всегда 
вили птицы свои гнёзда, а звонкие 
детские песни новых поколений 
неслись в поднебесье к Солнцу. И 
пусть в душе всегда живет Весна! 

 
 

Мария Юркова 
Жительница Озолайнской волости 

п. Бекши 
 Фото из личного архива автора 

В лучах весеннего солнца 

Мария Юркова  
с одноклассницей - 
Лидой Петровой 
по дороге со школы   
через Лайзанский парк,   
спустя 60 лет! 

Рабина в центре 
Лайзанского парка 

Тыльная часть 
Лайзанского парка 
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OLGA BARTKEVIČA! 
JAUNA MĀMIŅA UN MĪLOŠĀ 
SIEVA! 
 
Teksta sākums titullapā. 
 
Šogad 10. maijā Latvijā tiek 
svinēta Mātes diena,. Kādas 
sajūtas tev kā mammai, kā 
meitai, gaidot šos svētkus? 
Man patīk būt mātes lomā, un ir liela 
laime būt par māti. Mammai esmu 
pateicīga par dzīvību, kuru viņa man 
deva, par siltumu un mīļumu, ko 
esmu saņēmusi no viņas. Pateicoties 
savai mammai, viņas rūpēm, 
mīlestrībai, kuru saņēmu, esmu  
kļuvusi  tāda,  kāda esmu pašreiz..  
Kad  tu kļuvi par māti? 
Pirmo bērnu laidu pasaulē 24 gadu 
vecumā, otro – 30 gados, trešo – 31 
gada vecumā. 
Kā tu domā, kādām īpašībām 
jāpiemīt mammām? 
Pats galvenais ir dot saviem bērniem 
mīlestību, atbalstu ikvienā situācijā, 
sapratni un rūpes.  
Kad tika dibināta Jūsu ģimene? 
Ar savu vīru kopā esmu jau 16 
gadus. Oficiāli par Bartkeviču ģimeni 
kļuvām pēc 12  kopdzīvē 
nodzīvotiem gadiem. 
Kā iepazināties ar savu nākamo  
vīru? 
Ar vīru iepazinos 2004. gadā 
Lūznavas tehnikumā. Es studēju 
pirmajā kursā, Viktors  – trešajā.  

Viņš  no mūsu kopīgā drauga 
paņēma manu telefona numuru, 
piezvanīja un   uzaicināja uz 
satikšanos. Tā arī sākās mūsu 
mīlestības stāsts. Tā bija mīlestība 
no pirmā skatiena! 
Kā tika izvēlēti vārdi bērniem? 
Vecākajai meitiņai vārdu izvēlējos, 
šķirstot kalendāru. Man  visvairāk 
patika vards  -  Alīna. Otrai meitiņai 
izvelēties vārdu bija sarežģītāk, jo 
mēs bijām jau trijatā, katram bija 
savas vēlmes. Galu galā tika nolemts 
nosaukt par Emīliju. Trešajam 
bērniņam -  dēlam,  vārdu izvēlējās 
vīrs un ilgi gaidīto dēlu nosaucām 
par Vitāliju.  
Kas ir patīkamākais, apzinot, ka 
esi mamma? 
Ļoti patīkami,  kad bērni sauc mani 
par māmiņu un  saka: “Tu esi 
vislabākā!”, “Es tevi ļoti mīlu”. Liels 
gandarījums ir redzēt, kā  mani bērni  
aug, attīstās no dienas dienā, apgūst 
jaunas prasmes.  Priecājos par viņu 
mazajiem un lielajiem 
sasniegumiem. 

Vai noderēja tavas mammas 
pieredze, audzinot savus 
bērnus?  
Jā, mamma  man daudz ko iemācīja. 
Kā būt pacietīgai, tikt galā ar 
dusmām? 
Mieru tikai mieru! Jāmāk kontrolēt 
savas emocijas. Brīžiem tas ir ļoti 
grūti izdarāms. Katram pašam ar 
sevi jāstrādā. 
Kādā veidā Jūsu ģimenē tiek 
lutināti bērni? 
Mums patīk dāvināt bērniem 
rotaļlietas, par kurām viņi  sapņo. 
Katru vakaru bērni mājās gaida no 
darba pārnākot  tēti, jo zina, ka viņš 
atvedīs  kādu saldumu.  Visvairāk 
bērniem patīk izbraukt pie dabas. 
Pēc iespējas  braucam apskatīt 
jaunas vietas. Tie ir jauni 
pārdzīvojumi un emocijas. 
Vai bērni lutina mammu? 
Jā, it īpaši vecākā meita. Viņa  var 
nomazgāt traukus, sakārtot istabu. 
Sīkums, bet šāda viņas attieksme 
man ir ļoti mīļa. 
Vai ir kāda ēdiena recepte, no 

kura bērni nevar atteikties? 
Pagaidām nav, domāju tas 
paradīsies vēlāk.  
Kādas tradīcijas ir Jūsu ģimenē? 
Vismīļākā tradīcija ir pirms 
Ziemassvētkiem doties uz mežu pēc 
eglītes. Tad kopā rotājam eglīti.  Trīs 
gadus pēc kārtas, pēc vecākās 
meitas dzimšanas dienas, ar ģimeni 
braucam atpūsties uz Ventspili, kur ir 
ļoti daudz izklaides veidu.  
Kurš  diennakts   laiks priekš 
mammas  ir vismierīgākais  un 
kad miera nav? 
Pats mierīgākais laiks ir vakars, kad 
bērni dodas gulēt, tad var atvēlēt 
laiku sev. Miera nav no rīta, kad visi 
reizē pamostas  un visiem no 
mammas kaut kas vajadzīgs. 
Kāds gadalaiks ir vismīļākais? 
Mīlu pavasari. Patīk, kad daba 
pamostas pēc  garās ziemas, plaukst 
koki, zied dārzi, aug zāle, sāk sildīt 
saule.  Patīk arī  vasara, patīk 
peldēties un  pastaigāties  ar 
bērniem ārā.  
Vai Tev dāvina puķes? Kādas ir 
vismīļākās? 
Lilijas un hrizantēmas.  Bērni kopā ar 
tēti dāvina man gan ziedus, gan 
dāvanas, gan pašdarinātās 
atklātnītes.  
Kas Jūsu ģimenē ir svētki? Bez 
kā nevar būt svētki?  
Bez tortes. Ja mājās parādās torte, 
tas nozīmē, ka ir svētki, to bērni jau 
zina.  Visus svētkus svinam ģimenes 
lokā un, protams, svētkos neiztikt 
bez dāvanām.  
Kādi vaļasprieki ir Jūsu 
ģimenei? 
Vecākai meitai patīk dziedāt. 
Pārējiem tad jāklausās. Patīk dejot, 
varam ieslēgt mūziku un kopā 
padejot. Vēl  kopā spēlējam  galda 
spēles. Vasarā mīļākā  nodarbošanās 
ir  peldēšana.  
Vai Bekšos ir kāda mīļākā vieta 
pastaigām? 
Katru vakaru pastaigājamies apkārt 
Bekšu dīķim. 
Kur visvairāk patīk atpūsties? 
Pie dabas.  Patīk atpūsties tur, kur 
nav cilvēku.  
  Kāda ir tava mātes laimes 
recepte? 
Mīlēt vienam  otru  un rūpēties 
vienam par otru. Kad blakus mīlošs 
vīrs un gādīgs bērnu tēvs, vairāk 
priekš laimes nekas nav vajadzīgs.  
Tavi vēlējumi visām Ozolaines 
pagasta mammām. 
Novēlu visām mammām stipru 
veselību. Būt mīlošām un 
novērtētām. Lai Jūsu bērni ir veseli 
un laimīgi! Sveicu visus Mātes dienā! 

 
Interviju apkopoja un pārtulkoja 

Anita Eisaka 
Ozolaines bibliotēkas vadītāja 

Foto no O.Bartkevičas personīgā 
arhīva 
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Воспоминания 
Виноградовой Ульянии 
Парамоновны 

 
     Мы жили в Кампишках. Мой 
отец Никитин Парамон Фадеевич 
(26.06.1877. - 1968.). Мама Агафья 
Никифоровна (05.02.1892.-
10.11.1942.) 
     Когда мне исполнилось 7 лет, я 
поступила в нашу Кампишскую 
школу, где проучилась два года. 
Учеников было много, а сама 
школа располагалась в доме 
Ефима Ефимовича Богданова. В 
одной половине дома жили 
хозяева, а в другой разместилась 
начальная четырехлетняя школа, 
причем в одной комнате 
занимались первоклашки и 
второклашки, а во-второй - дети 
постарше, третий и четвертый 
классы. Все жили бедно. Я носила 
ботиночки с шерстяными 
носочками, а зимой валеночки. 
Мальчики ходили в сапогах. 
Старую одежду перелицовывали и 
шили одежку для детей. 
Армейские одеяла шли на пошив 
зимних брюк для мальчиков. Зимы 
были снежные, поэтому мой брат 
Петя возил нас на дровнях в 
школу и назад. Уроки преподали 
два учителя. Со старшими 
занимался Виктор Николаевич, 
фамилию теперь и не вспомню, а 
нас учила Шелковская Ульяния 
Петровна (17.12.1917. - 
19.08.2008.). Пока шла война, нам 
преподавали немецкий и русский 
языки. Учебников не было. 
Учительница диктовала из старой 
потрёпанной книжечки тексты или 
вырывала из книжки листки с 
домашними заданиями, которые 

потом надо было вернуть. Школа 
просуществовала до прихода 
советской армии, а потом 
закрылась. 
     После войны было много 
беженцев из России и Белоруссии. 
В каждом доме кто-то жил. У нас 
жила беженка девушка Тоня. Мне 
сшили тяжеленную юбку из 
немецкой палатки, а Тоня дала 
что-то из своих вещей. И меня 
направили продолжать учёбу в 
Пупольскую школу. 
     Однажды нам объявили, что 
будет концерт. Мы будем петь и 
танцевать. Помню, как сильно я 
переживала, что у меня 
абсолютно нет одежды, хоть 
немного похожей на праздничную. 
Но опять выручила Тоня. Она 
нашла у себя беленький свиторок 
и дала мне его на вечер поносить. 
Так я не осталось без праздника. 
Радости не было предела! В школе 
нас поставили в круг, мы взялись 
за руки, пели и танцевали. Музыки 
не было и мы пели песню 
“Серёжа, Серёжа, Серёжка милый 
мой! Не любишь! Не надо! Теперь 
же ты не мой!” 
     Училась я старательно, 
поэтому и отметки были хорошие. 
Но время было голодное и 
постоянно ощущался недостаток 
одежды. Дело дошло до того, что 
однажды отец запретил мне 
ходить в школу. Вот и получилось, 
что я окончила ещё только два 
класса. 
     А с моими братьями Федей и 
Мишей случилось вот что.... Их 
немцы отправили на работы в 
Германию. Причем Миша попал в 
концлагерь Освенцим. Там 
кормили очень плохо, давали чуть 
похлёбки и лист капусты. Кочан 
отваривали и бросали людям. Если 
кто-то ронял, другие быстро 
подбирали и съедали. Федю 
немцы отправили на фронт и 
заставили воевать против 
советской армии, но он как-то 
сумел бежать и однажды ночью 
пришел домой в немецкой форме с 
оружием. Наш отец забрал 
винтовку и утопил её в болоте 
Клусово. Там Федя и прятался, а 
отец носил ему продукты. Чтобы 
не выдать тайное место, зимой 
приходилось заметать следы 
еловыми лапами.  Наконец 
пришли русские и Федя ушёл на  
фронт. Вернулся домой он без 
ноги, на костылях, на плече он нес 
протез. 
     Народ в наших местах был 
набожный. До войны на клиросе 
пели только мальчики, а после 
войны стали брать и девочек. Брат 
Петя (Никитин Петр Парамонович  
25.07.1917.-15.03.1942.) до войны 
был подголовщиком в Кампишкой 

моленной и пел на клиросе. Он 
воевал и погиб. Мой отец получал 
пенсию за погибшего сына.  
     Моя дочь Оля через интернет 
нашла место его захоронения - 
братское кладбище Почи. Мы 
ездили с ней туда, возложили 
цветы, зажгли свещи, отпели 
литию. 

     После войны женщины гнали 
большие стада коров из Германии 
в Россию. Коровы были немецкой 
породы черно-рябые. Они были 
голодные и управлять ими было 
трудно. Женщины сами были 
измученные и голодные, они 
просили местных жителей их 
накормить и с ними делились 
последним. Стада шли несколько 
дней, уничтожая на своем пути 
все посевы. У нас опять наступил 
голод. 
     Это было новое испытание, 
новые житейские тяготы. Однако 
не было чувства безысходности, к 
людям возвращалась вера в 
лучшую жизнь. 

 
Специально для OZOLAINE.LV    

беседу провела и  
текст подготовила 

Таисия Рудзиша (Белова) 
 

 
Фото из  архива У.Виноградовой 
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Jura dīna, Jurģi jeb Ūsiņa 
diena! 
     
     23. aprīlī kalendārs rāda, ka 
vārda dienu svin Jurģi, Juri un 
Georgi. Senlatviešiem šī bija īpaša 
diena, turklāt to sauca arī par Ūsiņa 
dienu.  
     Kristīgā baznīca šajā dienā  
atzīmē svētkus par godu Svētajam 
Jurim. Senie latvieši  šajā  dienā 
svinēja pavasara svētkus - Ūsiņa jeb 
Jurģu dienu. Ūsiņš latviešu tautas 
tradīcijās tiek daudzināts kā zirgu 
patrons. 
     Kad šī diena bija aizvadīta, 
senlatvieši pirmo reizi pēc garās 
ziemas ganībās laida lopus.  Lopus 
laižot ganībās notika rumulēšana, 
kad ar lielu ūdens daudzumu ap 
laistīja lopus, viens otru, lai govis 
nebizo, lai odi, dunduri un mušas 
vasarā nekož. Pirmo reizi lopus 
ganos izdzenot, saimniece ganam 
deva līdzi tik daudz olu, cik 
govju.  Jurģa dienas ēdienkartē 
maizes klaipiem bija jābūt apaļiem, 
lai tādi augtu zirgi un govis.   
     Kad Jurģos seno latviešu mājās 

ienāca jauni dzīvotāji jeb kalpotāji, 
saimniece pirmo reizi viņiem deva 
ēst skābus kāpostus, lai viņi ilgāk 
dzīvotu šajās mājās. Zivis gan bija 
labāk nedot jaunatnācējiem, jo tad 
viņi ātri aiziešot no mājas. Lai visi 
dzīvotu saticīgi kā cālēni, jaunajiem 
kalpotājiem galdā pasniedza ceptas 
olas. Ja Ūsiņa dienā uz galda ir gaļa, 
tad tā būs visu gadu. 
     Arī mūsdienās - kad kāds plāno 
pārvākties uz jaunu dzīvesvietu, 
nereti saka - būs jurģi. Kāpēc tad 
Jurģu dienu saista ar jaunas 
mājvietas izvēli? Senajiem latviešiem 
Jurģi bija tā diena, kad kalpi, gājēji 
un nominieki mainīja dzīves vietu, 
pārceļoties pie cita saimnieka. No tā 
arī cēlies sinonīms dzīvesvietas 
maiņai - jurģošanās. 
     Jurģošanās jeb pārcelšanās 
netiek attēlota tautasdziesmās, taču 
dažādos ticējumos par dzīves vietas 
maiņu un aizejošiem un atnākošiem 
cilvēkiem ir daudz variāciju. Lai 
jaunajā vietā labi veiktos un visādi 
citādi viss izdotos, veco vietu 
atstājot, nedrīkst teikt ardievas. Kad 
Jurģu dienā aiziet uz jaunu māju, 
tad no vecās vietas jāpaņem salmi 

līdz un ar tiem jāizkaisa kūts, lai no 
izgājējiem nepieķertos nekādas 
burvības. Citi ņem arī akmeņus no 
vecās mājas līdz un izmētā tos 
jaunās mājas kūtī, lai izsargātos no 
burvībām.  Tiesa, laikam gan 
mūsdienās šos ticējumus būtu grūti 
ievērot - akmeņus varētu atrast, bet 
diezvai kādam, izņemot laukos 
dzīvojošos, mājās atrastos salmu 
kušķis. 
     Jurģa dienā, jaunā dzīves vietā 
nonākot, dzīvojamās telpas tūliņ esot 
jāizslaukot, tad nebūšot ar citiem 
mājas iedzīvotājiem jāķildojas. To nu 
gan ikviens mūsdienās var paveikt – 
ko var zināt, ticējums varbūt 
patiešām piepildās. 
     Mūsdienās šajā dienā Katoļticīgo  
baznīcās pastāv tradīcija svētīt  
personīgās automašīnas, jo zirgs 
tagad ieraugāms tikai retā 
saimniecībā. 

 Materiālus apkopoja un sagatavoja  
Ināra Blinova 

Ozolaines Tautas nama  
folkloras kopas „Zeiļa” vadītāja   

 
Jurģīts jāja Jurģu nakti 
Sirmu, bēru kumeliņu. 
Lai bij laba vasariņa, 
Kumeliņiem barībiņa. F
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