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SVETLANA KUZŅECOVA - GRĀMATVEDE  
PĒC AICINĀJUMA UN PĀRLIECĪBAS! 

No 14.01.2021. Ozolaines 
pagasta pārvaldē par 
vecāko grāmatvi darbā 
pieņemta Diāna 
Mihailova. 

Uz 01.02.2021. Maltas 
vidusskolas 
struktūrvienībā „Liepu 
pamatskola” mācās 68 
skolnieki. 

Informācijas 
precizēšana! 
Ozolaine pagasta avīzes 
speciālizdevumā 
“Barikādēm-30” 
ieviesusies kļūda 
Anatolija Šļahtoviča 
atmiņu stāstā. Viņa 
vecāki netika izsūtīti, bet 
gan tika iekļauti 
izsūtīšanas sarakstos.  
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     Visbiežāk, ja kolēģis iet prom no 
darba, tad tie darbabiedri, kuriem tuva 
kontakta ar šo kolēģi nebija, daudz par 
viņa promiešanu nepārdzīvo. Tomēr ar 
Svetlanu Kuzņecovu tā nav! Pēc ziņas 
saņemšanas par Svetlanas pāriešanu 
strādāt uz firmu Rēzeknē visi kolēģi 
bija vienisprātis: “Žēl, ka Svetlana iet 
prom no kolektīva!” 
     Tādu darbinieku kā Svetlana 

aiziešana no darba ir patiesi liels 
zaudējums. Svetlana ir ne tikai lieliska 
grāmatvede, bet arī brīnišķīgs cilvēks. 
Lai jaunajā darba vietā viss izdodas un 
lai dzīvē ir tikai veiksme! 
     Visbeidzot ir laiks uzzināt ko vairāk 
par Svetlanu - par ko viņa sapņo, par 
ko interesējas. Svetlana atbildēja uz 
dažiem manis uzdotiem jautājumiem.  

Teksta turpinājums 7.lpp. 

Par Ozolaines pagasta 
pārvaldes darbinieku 
atvaļinājumiem! 
 
     No 1.februāra līdz 28.februārim 
atvaļinājumā atradīsies: 
 

 Folkloras kopas “Zeiļa” vadītāja 
Ināra Blinova; 

 Vokālā ansambļa “Nadežda” 
vadītāja Nadežda Osipova; 

 Skaņotājs Andris Studāns; 

 Rokdarbu pulciņa vadītāja Nellija 
Kotebo. 

 
     No 15.februāra līdz 28.februārim 
atvaļinājumā atradīsies: 

 Tautas nama vadītāja Lāsma 
Inkina. 

Mīlestības svētki tuvojas! 
 
  Nesen svinējām gadsimtiem mūsu 
pusē nostiprinājušos tradicionālos 
svētkus – Ziemassvētkus, Jauno gadu. 
Taču jau padsmit gadus esam ienesuši 
arī rietumnieciskākas vēsmas mūsu 
kultūrā, un kā tradīcija sāk iesakņoties 
arī Valentīndienas jeb mīlnieku dienas 
svinēšana. Tāpēc aicinām pagasta 
iedzīvotājus piedalīties tiešsaistes 
Valentīndienas viktorīnā. Saite uz 
viktorīnu tiks publicēta 14.februārī 
plkst. 18:00 Ozolaines pagasta sociālo 
tīklu kontos Instagram un Facebook. 
Pieciem pareizo atbilžu iesniedzējiem, 
kas to izdarīs visātrāk, gaida 
pārsteiguma balva! 

No 02.02.2021. Ozolaines 
pagasta pārvaldē darbu 
uzsāk šoferis Jānis 
Kojāns. 

Februāra mēnesī vairāki 
Ozolaines Tautas nama 
pulciņu vadītāji atradīsies 
atvaļinājumā. 

Aicinām pagasta 
iedzīvotājus izmantot 
Ozolaines bibliotēkas 
pakalpojumus ņemot  luz 
mājām kādu interesantu 
lasāmvielu, vai kādu 
galda spēli ko piedāvā 
Spēļu bibliotēka. 

Ozoalines pagasta 
Jeroščenku sādžā 
04.02.2021. notiks 
Zemessardzes 36. kaujas 
atbalsta bataljona 
karavīru apmācības. 
Mācību procesa laikā tiks 
izmantota salūtmunīcija. 
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Atgādinājums pašvaldības 
zemju nomniekiem! 
 
     Cienījamie Ozolaines pagasta 
iedzīvotāji! Atgādinām, ka saskaņā 
ar noslēgto zemes nomas Līguma 
nosacījumiem, Nomnieka 
pienākums ir norēķināties Līgumā 
norādītajā termiņā un maksāt 
Iznomātājam nokavējuma 
procentus 0.1% apmērā no termiņā 
nesamaksātās summas par katru 
nokavēto dienu, ja Nomnieks nav 
veicis samaksu noteiktajā 
termiņā.Lūdzam pārskatīt ar 
Ozolaines pagasta pārvaldi noslēgto 
zemes nomas līgumu darbības 
termiņus! Gadījumā, ja līguma 
darbības termiņš ir beidzies, taču 
nomāt zemi vēlaties arī turpmāk, 
nepieciešams noslēgt vienošanos 
par zemes nomas līguma darbības 
termiņa pagarināšanu. Iesniegumus 
par zemes nomas līguma darbības 
termiņa pagarināšanu, līdz ārkārtas 
situācijas atcelšanai lūdzam sūtīt 
zemes lietu speciālistei Ozolaines 
pagastā M.Borisovai elektroniski uz 
e-pastu: 
marina.borisova@rezeknesnovads.lv
, vai papīra formātā, iemetot kastītē 
ar norādi "Iesniedzamajiem 
dokumentiem" pie Ozolaines 
pagasta pārvaldes ēkas. 
Nepieciešamības gadījumā lūdzam 
sazināties ar zemes lietu speciālisti 
pa tālr.:64644844, mob.:28223706. 

     21. janvārī tiešsaistes režīmā 
norisinājās Rēzeknes novada domes 
sēde, kurā viens no svarīgākajiem 
jautājumiem bija pašvaldības 
budžeta 2021. gadam pieņemšana. 
Sēdē piedalījās 13 no 17 domes 
deputātiem. Visiem deputātiem 
balsojot “par”, tika apstiprināts šī 
gada budžets, tajā skaitā arī 
struktūrvienības "Ozolaines pagasta 
pārvalde" ar plānotajiem 
ieņēmumiem 584 609 Eur apmērā 
un izdevumiem 712 160 Eur 
apmērā. 
GALVENĀS 2021.G. PRIORITĀTES 

 Ceļa Nr. 7611 «Deimaņi-Deimaņu 
kapi» remontdarbi, 1 km garumā. 

 Ceļa Nr.7613 «Ritiņi-Krūmkalne» 
remontdarbi 0,700 km garumā. 

 Pagasta ceļu greiderēšana. 

 Līvānu ielas un laukuma pie 

Ozolaines Tautas nama Bekšu 
ciemā tehniskā projekta izstrāde, 
pārbūves uzsākšana. 

 Centrālā ceļa Pleikšņos 1,4 km 
garumā pārbūves pabeigšana. 

 Apgaismojuma ierīkošana no 
Ozolaines Tautas nama līdz 
Ozolaines PII «Jāņtārpiņš» Bekšu 
ciemā. 

 Ozolaines Tautas nama jumta un 
spāru remontdarbi. 

 Iestāžu darbības nodrošināšana. 

 Skuju kapu teritorijas 
paplašināšana. 

 Āra sauso tualešu ierīkošana 
Deimaņu, Balbišu un Andronovas 
kapos. 

 Grāmatas «Mēs kā zīles ozolā» 
PAR Ozolaines pagasta vēsturi 
izdošana. 

 

Arī Tev ir iespēja stāties 
Zemessardzē  
     Ja esi vecumā no 18 līdz 55 gadiem, 
un Tevi interesē saturīgi pavadīts laiks, 
vēlies apgūt militārās pamatiemaņas un 
būt savas zemes sargs? Tad apmācības 
Zemessardzē ir domātas tieši Tev! 
     Zemessardzes 36. kaujas atbalsta 
bataljonā Lūznavā apmācību laikā Tev 
būs iespēja pārbaudīt ne vien savas 
fiziskās spējas, bet apgūt ieroču, 
šaušanas, sakaru un ierindas apmācību, 
topogrāfiju, orientēšanas, kā arī lauka 
kaujas iemaņas un citas militārās 
zināšanas. 
     Zemessardze dod iespēju Latvijas 
pilsoņiem no pamatnodarbošanās – 
darba vai studijām - brīvajā laikā 
iesaistīties militārajā apmācību procesā. 
Par katru apmācību dienu zemessargs 
saņem kompensāciju 32,72 eiro apmērā 
un uzturdevu vai tās kompensāciju 9,96 
eiro dienā. 
     Plašāk par iestāšanās nosacījumiem 
skaties Zemessardzes mājas lapā 
www.zs.mil.lv sadaļā “Stājies 
Zemessardzē!”.  
     Lai pieteiktos dienestam 
Zemessardzē, līdzi jāņem personu 
apliecinošs dokuments (pase vai ID 
karte) un izglītību apliecinošs 
dokuments. Sakarā ar COVID-19 
stingrajiem ierobežojumiem, pirms 
ierasties bataljonā, lai iesniegtu 
pieteikuma dokumentus, vizītes laiks ir 
jāsaskaņo pa tālruņa numuru – 
26676291 vai 27881952. Esi savas 
zemes sargs – stājies Zemessardzē! 

http://www.zs.mil.lv
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     Papildus ģimenes ar bērniem var 
pieteikties labdarības iniciatīvai 
“Paēdušai Latvijai” atbalstam. 
 

Guntars Skudra 
Rēzeknes novada pašvaldības 
Izglītības pārvaldes vadītājs 
 

T.64607201 
Mob.: +371 29495624 
Guntars.Skudra@saskarsme.lv 

mailto:Guntars.Skudra@saskarsme.lv
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FEBRUĀRIS 3 [84] 2021            VIDE 

KONKURSA 
 “OZOLAINES PAGASTA 

SAKOPTĀKĀ SĒTA”  
NOLIKUMS 

 
1. Konkursa organizētājs 
1.1. Konkursa “Ozolaines pagasta 

sakoptākā sēta” organizētājs ir 
Ozolaines pagasta pārvalde. 

 
2. Konkursa mērķi un uzdevumi 
2.1. Konkursa mērķi 
2.1.1. Veicināt Ozolaines pagasta 

teritorijas sakoptību un 
attīstību; 

2.1.2. Rosināt Ozolaines pagasta 
iedzīvotāju aktivitāti un 
līdzdalību savas darba un 
dzīves vietas sakopšanā un 
kultūrvides veidošanā. 

2.1.3. Motivēt novada iedzīvotājus 
būt atbildīgiem par sava 
īpašuma sakopšanu. 

2.1.4. Popularizēt konkursa 
uzvarētāju pieredzi un 
sasniegumus. 

2.2. Konkursa uzdevums ir 
noskaidrot sakoptākos objektus 
šādās grupās: 
2.2.1. Sakoptākais viensētu pagalms. 
2.2.2. Sakoptākais daudzdzīvokļu 

mājas pagalms. 
2.2.3. Konkursa vērtēšanas komisija 

pēc saviem ieskatiem kādu no 
vērtējamajiem objektiem var 
izvirzīt apbalvošanai ar 
speciālbalvu vai veicināšanas 
balvu. 

 
3. Konkursa dalībnieku 
pieteikšanas veids un laiks  
3.1. Dalību konkursā var pieteikt 

jebkura fiziska vai juridiska 
persona, t.sk. iedzīvotājs, 
īpašuma īpašnieks, 
apsaimniekotājs vai pilnvarotā 
persona par savu vai citu 
īpašumu. Piesakot citas 
personas īpašumu konkursam, 
jāsaņem īpašnieka rakstveida 

piekrišana (Nolikuma 
1.pielikums). 

3.2. Konkursa dalībnieku 
pieteikšanas laiks ir no 
2021.gada 15. maija līdz 
9.jūlijam. 

 
4. Konkursa norises laiks un 
vieta: 
4.1. Konkurss tiek organizēts no 

2021. gada 19.jūlija līdz 
7.augustam.  

4.2. Konkurss norisinās Ozolaines 
pagasta teritorijā. 

 
5. Vērtēšanas komisija 
5.1. Vērtēšanas komisija tiek 

izveidota ar Ozolaines pagasta 
pārvaldes priekšsēdētāja 
rīkojumu piecu cilvēku sastāvā.  

5.2. Vērtēšanas komisijas 
priekšsēdētājs ir Ozolaines 
pagasta pārvaldes vadītājs. 

5.3. Vērtēšanas komisijas 
priekšsēdētājs: 

5.3.1. Izziņo vērtēšanas komisijas 
darba grafiku; 

5.3.2. Izziņo vērtēšanas komisijas 
sanāksmju laiku un vietu; 

5.4. Vērtēšanas komisijai ir tiesības 
neizziņot uzvarētāju kādā no 
nominācijām. 

5.5. Komisija īpašumu vērtē tikai ar 
īpašnieka, valdītāja vai citas 
pilnvarotas personas atļauju un 
viņa klātbūtnē.  

5.6. Vērtēšanas procedūras laikā 
komisija ir tiesīga fotografēt un 
filmēt vērtējamo objektu, 
iegūtos materiālus izmantot 
noslēguma pasākumā, ievietot 
vietējā pašvaldības 
informatīvajā izdevumā un citos 
saziņas līdzekļos. 

 
6. Vērtēšanas procedūra 
6.1. Katrs komisijas loceklis aizpilda 

tabulu par katru objektu 
(Nolikuma pielikums Nr.2), 
vērtējumu apliecinot ar savu 
parakstu. Maksimālais punktu 

skaits - 50 
6.2. Pretendentu vērtējums notiek 

pēc punktu sistēmas: 
6.2.1. Kopskats (ēku, pagalma, 

iebraucamā ceļa, dārza 
izvietojums, to iekļaušanās 
apkārtējā vidē) –maksimālais 
punktu skaits 10; 

6.2.2. apzaļumošana (zāliens, koku, 
dekoratīvu stādījumu 
izvietojums, celiņi)-
maksimālais punktu skaits 10; 

6.2.3. Atpūtas vietas (mazās 
arhitektūras formas, ūdens 
tilpnes) –maksimālais punktu 
skaits 10; 

6.2.4. Atkritumu savākšana –
maksimālais punktu skaits 5; 

6.2.5. Karoga masts vai karoga 
turētājs –maksimālais punktu 
skaits 5; 

6.2.6. Īpašuma nosaukuma 
noformējums, pastkastīte -
maksimālais punktu skaits 5; 

6.2.7. Papildus punkti –maksimālais 
punktu skaits 5. 

6.3. Par konkursa uzvarētāju tiek 
atzīts tas dalībnieks, kurš 
attiecīgajā nominācijā saņēmis 
visvairāk punktus 

6.4. Objektu vērtēšana dabā notiek 
no 2021.gada 19. jūlija līdz 
30.jūlijam.  

 
7.Apbalvošana 
7.1. Konkursa Galvenās balvas 

ieguvējiem katrā nominācijā 
tiek pasniegta plāksne par 
sakoptāko sētu Ozolaines 
pagastā 2021.gadā un balva.  

7.2. Uzvarētāju apbalvošana notiek 
Ozolaines pagasta svētku 
svinīgajā pasākumā. 

 
8.Konkursa ierobežojumi 
8.1. Konkursā netiek vērtētas 

komisijas locekļu sētas. 
8.2. Komisija nevērtē iesniegto 

pieteikumu, ja nekustamā 
īpašuma īpašnieks:  

8.2.1. Ir parādā nekustamā īpašuma 
nodokli vai citus maksājumus 
pašvaldības budžetā; 

8.2.2. Ir veicis nelikumīgu būvniecību 
īpašumā; 

8.2.3. Nav ievērojis īpašuma 
apsaimniekošanas vai 
atkritumu savākšanas 
noteikumus un/vai pēdējā 
gada laikā ir sodīts par 
pārkāpumiem īpašuma 
apsaimniekošanas jomā.  

Lāsma Inkina 
Ozolaines Tautas nama vadītāja 

Mob.:25127340 
lasma.inkina@ozolaine.lv 
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     Baltā skola! Skola balta kā 
ievziedi pavasarī un balto vizbuļu 
klājiens, kā mākoņi vasaras debesīs 
un kā sniegs..... 
     Ozolaines skola! 2021.gadā aprit 
150 gadi kopš tā laika, kad 19. 
gadsimta 70 gados Tu vēri savas 
durvis pirmajiem mācīties 
gribošajiem skolēniem. Daudz laika 
ir aiztecējis, daudz kas mainījies. Pa 
šo laiku mainījušās paaudzes, 
mācību programmas, politiskās 
iekārtas, skolas nosaukumi. Ir 
aizritējuši  gadi..... Arī Tevis, skola, 
kopš 2004. gada vairs nav. Taču 
tikpat balta un skaista, ieskauta vecā 
ābeļdārza un egļu ielokā, pa kuru 
zariem lēkā ņipras vāveres, stāv ēka. 
Stāv ēka un tagad pilda citas 
funkcijas- ne mazak nozīmīgas un 
nepieciešamas pagasta ļaudīm. Taču 
ikviens, kurš kādreiz šeit ir mācījies, 
garām braucot vai ejot  nodomā: 
„Mana skola”.  
     Man šī skola un šī ēka ir divtik 
nozīmīga. Šeit visu savu profesionālo 
darba mūžu kā sākumskolas 
skolotāja nostrādāja un daudzām 
paaudzēm „ābeces gudrības ierādīja” 
mana vecmāmiņa Genovefa Dunce 
(Pinka). Šo skolu absolvēja mana 
mamma un mans brālis, mans 

onkulis, brālēni, daudzi draugi. 
Tagad, pēc likteņa sakritības, tā ir 
mana darba vieta. Neticami..... Un 
es ar to ļoti lepojos.  
     „Mīļā skola, Tavu ceļa maizi mēs 
paņēmām uz visu mūžu līdz...” 
     Tā kādreiz dziedāja daudzie jo 
daudzie  skolas absolventi. Un tieši 

tāpēc, ka šī vieta vienmēr mums 
atgādinās par to seno, mīļo, balto 
skolu, zināšanu avotu, šī gada 
20.augustā tiks rīkots Ozolaines 
skolas draugu salidojums. Bet visa šī 
gada garumā mūsu pagasta 
informatīvajā izdevumā Ozolaine.lv 
tiks atvētrta jauna rubrika: „Atmņas 
par Ozolaines skolu”, kurā visi, kam 
ir siltas atmiņas par skolu, varēs 
tajās dalīties sūtot mums uz e-pasta 
adresi: info@ozolaine.lv, vai zvanot 
pa tālruni: 64640171.  

 
 

Uz jaunām tikšanām  
Ozolaines skolā! 

Edgars Blinovs 
Ozolaines pagasta pārvaldes vadītājs 

 

 
 
Foto no  
Ozoalines pagasta pārvaldes arhīva 

Ozolaines skolai – 150! 
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Anna Šabanova – cilvēks 
ar plašu sirdi! 
 
Liepu pamatskolā jau 15 gadus 
strādā Anna Šabanova – cilvēks 
ar plašu sirdi.  Annas darbs ir 
smags un atbildīgs. Pēc 
stundām skolas gaiteņi kļūst 
tukši, skolotāji un daļa 
audzēkņu dodas uz mājām. 
Skolā paliek bērni, kas ģimenes 
apstākļu vai lielā attāluma dēļ 
paliek skolā arī pa nakti. 
Ģimenisko siltuma sajūtu šiem 
skolēniem rada nakts auklīte. 
Jau pats amata nosaukums skan 
maigi. Nakts auklīte naktī ir 
vienīgā, kas pieskata bērnus. 
Annai ir ļoti daudz pienākumu – 
parūpēties, lai bērni ir paēduši, 
nomazgājušies, sakopti, lai 
apkārt valda tīrība un kārtība. 
Ar visiem šiem pienākumiem 
Anna brīnišķīgi tiek galā, darbā 
ar bērniem izliek savu sirdi un 
dvēseli. Bērni labprāt mitinās 
skolas internātā, un tas ir tikai 
pateicoties tam, ka nakts 
auklītes spēj uz laiku bērniem 
aizvietot vecāku un mājas 
siltumu. Šo brīnišķīgo cilvēku 
man izdevās aicināt uz sarunu! 
Pastāstiet par savu bērnību un 
jaunību! 
Esmu dzimusi 1960.gadā Maltas 
pagastā. Pirmās astoņas klases 
pabeidzu Maltas vidusskolā. Pēc tam 
iestājos skolā Rīgā, kur ieguvu 
profesiju un vidējo izglītību. Tikai 
aptuveni trīs gadus strādāju Rīgā, 
bet vēlāk atgriezos dzimtajā pusē. 
Un, lūk, jau 35 gadus dzīvoju 
Ozolaines pagastā.  
Kādas ir labākās atmiņas no 
Jūsu bērnības? 
Visu bērnību es draudzīgi pavadīju 
kopā ar savu māsu. Katru dienu 
notika kaut kas interesants, tomēr 
visvairāk atmiņā ir palikusi mazākā 
brālīša auklēšana un audzināšana.  
Ja Jums būtu iespēja kaut ko savā 
dzīvē mainīt, vai Jūs to darītu? 
Man dzīvē viss ir labi iekārtots, un 
kaut ko mainīt es nevēlētos. 
Protams, ka ne vienmēr dzīvē viss 
norit tik gludi, kā mēs vēlētos, bet 
tomēr tā ir gadiem krāta dzīves 
pieredze, ko mainīt es nevēlētos.  
Kā iepazināties ar savu vīru? 
Iepazināmies kopēja drauga 
dzimšanas dienā, acīmredzot, kopā 
mūs saveda liktenis. 
Ar ko Jūs visvairāk lepojaties? 
Mans lepnums ir mana ģimene: vīrs, 
divi dēli un meita. Es ļoti lepojos ar 
saviem bērniem, visi ir ieguvuši 
izglītību un strādā savā specialitātē. 
Un protams, ka mans lepnums ir 
mans mīļais darbs! 
Kāda mūzika Jums patīk? 
Man patīk 70-to un 80-to gadu 
mūzika, jo tās ir dziesmas no manas 

jaunības.  
Ja Jūs varētu nokļūt jebkurā 
pasaules vietā, kur Jūs dotos un 
kādēļ?  
Mans sapnis ir aizbraukt uz siltajām 
zemēm. Un sapnis gandrīz piepildījās 
– vīrs un meita jubilejā man 
uzdāvināja ceļazīmi uz Turciju, bet 
sakarā ar pandēmiju, brauciens ir 
pārcelts.  
Kurš no skolotājiem ir atstājis 
uz Jums vislielāko ietekmi? 
Vismīļākās un siltākās atmiņas man 
ir par Maltas vidusskolu un pirmo 
skolotāju-klases audzinātāju Maiju 
Sapožņikovu. Mums viņa bija kā otra 
mamma. Tagad viņa dzīvo Izraēlā, 
tomēr līdz pat šim brīdim atrod 
iespēju un laiku, lai satiktos ar 
mums, komunicējam arī ar sociālo 
tīklu starpniecību.  
Kā pavadāt savu brīvo laiku? 
Brīvajā laikā man patīk rūpēties par 
mājām, un vislielāko iepriecinājumu 
sniedz puķu audzēšana 
Kā Jūs saprotat vārdu 
“mīlestība”? 

Mīlestība – tās ir maigas jūtas, kad 
jāspēj saprast un piedot, dzirdēt un 
tapt uzklausītam. Tā pat mīlestība ir 
arī rūpes par mīļajiem un tuvajiem.  
Kādas ir Jūsu stiprās īpašības? 
Es vienmēr izdaru līdz galam to, ko 
esmu iesākusi, kā arī manī ir liela 
atbildības sajūta.  
Vai izjūtat savus gadus? 
Sirdī jūtos jaunāka par saviem 
gadiem, jo darbā daudz laika pavadu 
kopā ar bērniem! 
Kas Jums patīk skolā, ciematā, 
pagastā? 
Skolā es vienmēr jūtos kā mājās, 
mums ir draudzīgs kolektīvs. Visur ir 
labi un atsaucīgi cilvēki. Mūsu 
ciemats nemitīgi attīstās, un tas 
priecē! 
Ko Jūs vēlētos novēlēt Ozolaines 
pagasta iedzīvotājiem? 
Sakarā ar pēdējā laika notikumiem, 
galvenais, ko gribētu novēlēt, ir 
visiem stipru veselību un možu garu! 
 

Ar Annu Šabanovu  
sarunājās Marija Golubcova 
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Teksta sākums titullapā. 
Pastāstiet par sevi! 
     Esmu dzimusi 1973 gadā. 
Pabeigusi Liepu pamatskolu, iestājos 
Malnavas tehnikumā, kur ieguvu 
grāmatveža profesiju. Līdz 2007. 
gadam biju Ozolaines pagasta 
iedzīvotāja, bet gandrīz 30 gadus 
esmu nostrādājusi Ozolaines pagasta 
pārvaldē par grāmatvedi. Audzinu 
brīnišķīgu meitu. Vēlos pateikt 
visiem, ar ko šos gadus esmu 
strādājusi, lielu paldies! Ar jums bija 
viegli un komfortabli strādāt! 
Kā sev raksturotu divos vārdos? 

Atbildīga un apzinīga. 
Kad jūs nolēmāt saistīt savu 
dzīvi ar grāmatveža profesiju un 
kāpēc? 
     Grāmatveža amatu izvēlējos 
tādēļ, ka man interesanta likās 
aprēķinu veikšana, algu rēķināšana.  
Vai varat aprakstīt savu pirmo 
darba dienu?  
     Mana pirmā darba diena bija 
1991.gada 1.augustā. Atceros, ka es 
biju ļoti satraukusies. Kolektīvs mani 
uzņēma ļoti labvēlīgi, toreiz pagasta 
priekšsēdētāja bija Anna 
Tarakanova. Kā vienu no saviem 
pirmajiem uzdevumiem atceros 
pašvaldības grāmatvedības 
specifikācijas apgūšanu. 
Kādi ir grāmatveža darbības 
plusi un mīnusi? 
     Pluss noteikti ir darba stabilitāte. 
Labi grāmatveži vienmēr darba tirgū 
ir pieprasīti. Mīnusi – daudz laika ir 
jāpavada pie datora, kā arī visu laiku 
jāseko līdzi likumu un noteikumu 
izmaiņām.  
Aprakstiet savu darbadienu! 
     Savu darbadienu es parasti 
saplānoju. Visa diena – tie ir 
sarežģīti cipari un darbības, kas 
nemitīgi atkārtojas. Jāapmaksā 
preču un pakalpojumu rēķini, 
jāsagatavo atskaites.  
Ko esat ieplānojusi izdarīt 
2021.gadā? 
     Veikli apgūt jaunā darba 
programmu un pienākumus, bet 
vasarā doties nelielā ceļojumā.  
Kādas ir Jūsu mīļākās grāmatas, 
filmas, ēdieni? 
     Man patīk Puškina daiļrade, 
tagad to lasām kopā ar meitu. Filmas 
skatos ļoti reti, atmiņā ir palikusi 

vecā filma “Meitenes”, es vienmēr to 
skatos, ja televīzijā to demonstrē. 
Savukārt, ja runājam par ēdieniem, 
tad priekšroku dotu gaļai. 
Ar ko jūs nodarbojaties brīvajā 
laikā? 
     Brīvajā laikā kopā ar ģimeni 
esam iecienījuši doties pastaigās, 
ejam kājām uz piepilsētas mežiem. 
Vasarā parasti dodamies ceļojumos.  
Kādus padomus dotu jaunajiem 
grāmatvežiem? 
     Lai gūtu panākumus jebkurā 
profesijā, jābūt ļoti godīgam un 
atbildīgam. Protams, jādara darbs, 
kas iet pie sirds. 
Kā jūs atpūšaties no darba? 
     Mans hobijs ir adīšana. Adu gan 
cimdiņus, gan šalles.  
Kādām kvalitātēm, Jūsuprāt, 
jāpiemīt grāmatvedim? 
     Grāmatvedim ir jābūt 
uzmanīgam, čaklam un godīgam.  
Kas Jums dzīvē palīdz iet uz priekšu? 
Noteikti mana meitiņa, viņa ir manas 
dzīves jēga! 
Par ko jūs sapņojat? 
     Sapņoju nodzīvot līdz sirmam 
vecumam, lai spētu palīdzēt saviem 

mazbērniem! 
Ja jūs noķertu zelta zivtiņu, 
kādas trīs vēlēšanās tai izteiktu? 
      Savai ģimenei – visstiprāko 
veselību; lai vienmēr pietiktu laika 
visiem darbiem, kā arī sarkanu rozi, 
kas ziedētu gan ziemā, gan vasarā. 
Kāds ir jūsu priekšstats par 
ideālu ģimeni?  
     Vienalga, vai ģimene ir liela vai 
maza, manuprāt, tā ir ideāla tad, kad 
tajā valda mīlestība, laime, prieks, 
cieņa un sapratne, kad visi viens par 
otru rūpējas un pārdzīvo, kad uzticas 
viens otram. Savu ģimeni uzskatu 
par ideālu un nevaru sevi iedomāties 
bez ģimenes!  
Ko Jūs novēlētu Ozolaines 
pagasta iedzīvotājiem?  
     Vēlos novēlēt stipru veselību, 
laimi, panākumus, lai piepildās visas 
vēlēšanās. Lai katra Ozolaines 
pagasta iedzīvotāja dzīve mainās 
tikai uz labo pusi. Lai debess jums 
virs galvas vienmēr būtu skaidrs, lai 
ir daudz iemeslu laimei un smaidam! 

 
Ar Svetlanu Kuzņecovu  

sarunājās Marija Golubcova 

Foto no Ozolaines pagasta pārvalde arhīva 
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15.01.2021.  
Maltas pagastu 
apvienības vadītājs  
E.Blinovs izteica 
pateicību Svetlanai 
Kuzņecovai par 
atsaucību, lojalitāti, 
profesionalitāti, 
apzinīgi, uzticami un 
godprātīgi veiktu darbu 
OZOLAINES PAGASTA 
PĀRVALDĒ, 
kur nepagurstoši  
nostrādāti 32 gadi. 
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Ozolaines  
PII „Jāņtārpiņš” ziņas! 
 
     Janvāris šogad ir atnesis 
Ozolaines pirmsskolas izglītības 
iestādas “Jāņtārpiņš ” bērniem jau 
vairākus gadus neizbaudītu prieku 
par īstu, baltu, sniegotu ziemu! Bērni 
aktīvi bauda šo dabas dāvanu - 
dodas ikdienas pastaigās iestādes 
pagalmā, vizinās ar ragavām, mēra 
sniega daudzumu, pēta sniegpārsliņu 
formas, novēro ūdens pārvērtības 
ziemā, dodas ārpus iestādes pētīt 
norises dabā ziemas laikā, vēro 
putnus. Esam apskatījuši arī Bekšu 
ciemata bērnu uzceltos sniegavīrus 
un mēģinām veidot paši savas 
sniega figūras - sniegavīrus, mazus 
kalniņus un alas sniegā, sniega 
eņģeļus. Ļoti ceram, ka ilgi gaidītais 
sniegs vēl kādu brīdi uzkavēsies! 

 
Valentīna Mališeva 

Ozolaines   
Pirmsskolas izglītības iestādes 

„Jāņtārpiņš” vadītāja  
Mob.:28635261 

valentina.maliseva@saskarsme.lv 
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Jau otro mācību gadu 
Liepu pamatskola  
piedalās projektā 
"PuMPuRS"! 
 
       Tas ir Izglītības kvalitātes valsts 
dienesta īstenotais Eiropas 
Savienības fondu projekts 
Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai", kas sniedz atbalstu 
skolēniem, vecākiem un skolotājiem, 
lai laikus identificētu bērnus un 
jauniešus ar risku pārtraukt mācības 
un sniegtu viņiem atbalstu. 
Projekta ietvaros I semestrī tika 
sniegts atbalsts 7 Liepu pamatskolas 
skolēniem no 5. līdz 9. klasei, 
konsultācijas sniedza 6 pedagogi. 
Katram skolēnam tika izveidoti 
individuālie plāni, kas saskaņoti ar 

skolas administrāciju, pedagogiem, 
skolēniem un viņu vecākiem. 
Pamatojoties uz apzinātajiem 
riskiem, šie skolēni saņēma 
individuālas konsultācijas mācību 
priekšmetos, kuros apguve sagādāja 
grūtības.  
     Pedagogi centās atrast dažādas 
mācību metodes, kuras veicināja 
pozitīvu rezultātu vairākos mācību 
priekšmetos. Skolēniem projekta 
ietvaros tika sniegtas individuālās 
konsultācijas latviešu, krievu un 
angļu valodā, matemātikā, ķīmijā un 
ģeogrāfijā. 
     Individuālais darbs labvēlīgi 
ietekmējis izglītojamo darbu stundu 
laikā, radījis skolēniem lielāku 
pārliecību par sevi, uzlabojis mācību 
sasniegumu dinamiku.  
Izglītojamie atzinīgi novērtēja 
iespēju izmantot projekta “Pumpurs” 

sniegto atbalstu.  
     Projektā iesaistītie skolēni un 
pedagogi ir ieinteresēti projekta 
tālākajā darbā un 2020./2021.m.g. 
II semestrī projekta darbs tiks 
turpināts.  

 
Gaļina Bogdanova 

Maltas vidusskolas struktūrvienības 
„Liepu pamatskola” vadītāja 

galina.bogdanova@saskarsme.lv 
Tāl.: 4640200,  
Mob.:26086297 
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DAŽĀDI              FEBRUĀRIS 3 [84] 2021            

2. februāris-  Sveču diena! 
 
     Šo dienu mēdz dēvēt arī par 
Svecaini, Grabenīcu, kā arī Ziemas 
Māru. Ar šo dienu noslēdzās 
Ziemassvētku laiks un sākās agrs 
pavasaris. Priecāsimies, jo pavasaris 
vairs nav aiz kalniem. 
     Ņemot vērā to, ka sveču gaisma 
mūsu senčiem tika uzskatīta par 
greznāko no apgaismojumiem, bija 
atsevišķi darbi, ko šajā dienā jāveic, 
un tādi - no kuriem jāatturas. 
     Viens no obligāti veicamajiem 
darbiem bija sveču liešana, jo tika 
uzskatīts, ka 2. februārī izlietās 
sveces degs gaiši un spoži - 
senlatvieši sveces izgatavoja no aitu 
taukiem un vaska, savukārt daktij 
izmantoja kokvilnas diegus. 
     Sievietēm šī ir svētku diena, 
kuras laikā nedrīkst ne matus 
ķemmēt, ne kāpostus vārīt, kā arī 
adatas cilāt, lai attiecīgi mati nestāv 
kā sveces, kāposti aug un nabadzība  
nedur. Tāpat atturējās arī no 
vērpšanas, lai aitas negrieztos riņķī. 
     Sveču dienā senie latvieši ēda 
grūdeni ar cūkas ausi, kā arī vārītu 
cūkas galvas pusi, pupas un karašas. 
Nedrīkstēja ēst vārītus kāpostus, 
uzskatot, ka tādā gadījumā tie augs 
gari un tārpaini. Ja kādai no 
namamātēm nebija ko cept, krāsnī 
bija jāieliek drusciņ gaļas vai miltu, 
lai smarža pa istabu izplatās. Tāpat 
uzskatīja, ka jauniem cilvēkiem šajā 
dienā jāēd dzērvenes, lai vairotu 

skaistumu, bet prieka pievilināšanai 
daudz jāsmejas. Ticēja, ka tas, kurš 
šajā dienā vairāk mielosies un 
smiesies, jaunajā gadā dzīvos 
pārticīgi un laimīgi. 
Ticējumi: 

 Sveču dienā jāsmejas, lai visu 
gadu būtu jautrs prāts un gads 
būtu labs. 

 Ja Sveču diena miglaina, būs 
lietaina vasara. 

 Sveču dienā vāra cūkas gaļu, lai 
sivēni būtu brangi. 

 Sveču dienā jālej sveces, lai tās 
gaiši un taupīgi degtu. 

 Saulaina Sveču diena sola karstu 
vasaru un labu siena laiku. 

     Lai visiem šodien labs prāts un 
gaisi deg sveces! 

 
Ināra Blinova 

Folkloras kopas „Zeiļa” vadītāja 

Всем друзьям желаем 
встречи! 
«Грусть моя, ты покинь 
меня !»(из песни) 
 
Собраться нынче, жаль, не 
удалось 
Сеньорам вместе на свой 
праздник. 
Остаться дома всем пришлось, 
А виноват во всем    
Ковид –проказник. 
 
Но притча есть – 
«Так будет не всегда.» 
И в жизни каждый знает – 
Какой бы чёрной туча ни была, 
За нею Солнце вновь сияет. 

от имени клуба сеньоров 
„Угунтиня»—Мария Юркова   

На злобу дня! 

24.02.1953. A.Putnis 
Laikraksts „Pa Staļina ceļu” Nr.22 (895) 

E.Utāna foto  
D.Kondrovs Maltas 1.vidusskolas 
1950.gada absolvents 
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FEBRUĀRIS 3 [84] 2021          PAGASTA CILVĒKI   

Mēs nākam no bērnības 
zemes.... 
  
     Bērns ir kā plastilīns. Ja tu viņu 
veidosi siltām, gādīgām rokām, taps 
dāvana, kas būs par svētību ne tikai 
viņam pašam, bet arī pasaulei. Bērns 
ir kā plastilīns, kas visu savu 
turpmāko dzīvi veidos pats, kura būs 
atkarīga no tā, cik droši pamati ielikti 
agrā bērnībā.  
     Ar šiem ievadvārdiem vēlos 
uzsākt stāstījumu par vienu no 
Ozolaines pagasta PII „Jāņtārpiņš”  
skolotājām  un viņas  izvēlēto 
profesiju mūža garumā. 
     Mēs visi nākam no bērnības 
zemes, kurā  koki  augstāki, zāle 
zaļāka, 
saule spožāka. Pārvietojoties pa 
dzīvi, ikviens no mums savā ceļā 
nepārtraukti sastop skolotājus. Kāds 
mums ir ielicis pirmo zināšanu un 
tikumu pamatus bērnudārzā, kāds 
turpinājis izglītot pamatskolā, tad 
vidusskolā, augstskolā, dzīves 
skolā… Lai kāds bijis mūsu skolotājs,  
viņš noteikti ir vēlējies mums dot 
pašu labāko. Jebkuram no mums var 
būt savas  sajūtas, sava  pārliecība 
un savas domas. Taču nemainīgs 
paliek viens – mums katram dzīvē 
bija, ir un būs skolotāji. 
     Pirmais nozīmīgais dzīves posms 
katra bērna dzīvē ir bērnudārzs. 
Kāds tajā pavada sešus gadus, kāds 
četrus, kāds trīs, bet tieši bērnudārzā 
sākas mācīšanās būt par cilvēku, būt 
saskarsmē ar citiem, savstarpēji 
saprasties un cienīt tos, kuri līdzās. 
Tieši šeit pedagogi mazajā cilvēciņā 
cenšas ielikt pieklājības, paklausības, 
pareizo izjūtu par labo un ļauno 
pamatus. Eņģeļu pacietība, ko nereti 
prasa šī profesija, ir patiesi milzīga, 
lai dāvātu savu uzmanību, sirds 
siltumu, pacietību, mīļu glāstu 
katram bērniņam. 
     Šoreiz uz aicinājumu aprunāties 
par sava mūža profesiju – pirmskolas 
izglītības iestādes audzinātāja (tagad 
skolotāja), deva piekrišanu Ozolaines 
pagasta PII „Jāņtārpiņš” ilggadējā 
skolotāja Jekaterina Linkeviča.  
     Jekaterinas Linkevičas darba 
stāžs pirmskolas izglītības sistēmā ir 
42 gadi. PII „Jāņtārpiņš” skolotāja 
strādā kopš brīža, kad ēka tika 
nodota ekspluatācijā. Var teikt- no 
nulles.Ar pirmo bērnudārza vadītāju 
Regīnu Pranču viņa piedalījās gan 
mēbeļu iegādē, gan grupiņu 
labiekārtošanā, gan metodisko 
materiālu sagatavošanā, gultas veļas 
marķēšanā un daudzos citos darbos, 
kuri saistās ar telpu labiekārtošanu. 
Ar smaidu Jekaterina atceras, kā 
viņai tajā laikā vajadzēja kopā ar 
sovhoza šoferi ar smago mašīnu 
braukt uz Rīgu pēc specializētajām 
mēbelēm bērnudārza iekārtošanai. 
     Jekaterina dzimusi un augusi 

Silmalas pagasta Gasuļos. Mācījusies 
Tiskādu vidusskolā, kuru absolvejusi 
1974. gadā. Tā kā meitenei patika 
literatūra un bija labas literārās 
spējas, skolotāji ieteica viņai studēt 
pedagoģiju. 
     Pedagoģisko izglītību Jekaterina 
Linkeviča ieguva Pleskavas 
pedagoģiskajā institūtā kā krievu 
valodas un literatūras skolotāja. 
Taču skolā strādāt neiznāca, jo viņai 
tika piedāvāts darbs tikko kā 
uzceltajā Ružinas bērnudārzā.  
-Saki lūdzu, kā dzīves ceļi tevi 
atveda uz Bekšiem?  
     Bekšos dzīvoja mana vecmāmiņa 
–Saveļjeva Fetenija. Man ļoti patika 
pie viņas ciemoties. Ja pa taisno ar 
velosipēdu brauc no Gasuļiem caur 
Ozolaines pagasta Losiem, tad 
Bekšos varēja nokļūt 30 minūšu 
laikā. Tie bija 80 –tie gadi. Bekšos 
cēlās bērnudārzs, jaunbūves, bija 
veikals, ēdnīca, kultūras nams, laba 
satiksme ar Rēzekni. Tieši tāpēc es 
1982. gadā pārcēlos uz Bekšiem. 
Vispirms  ar savām divām meitiņām 
dzīvoju pie vecmāmiņas. 1983. gada 
pavasarī, kad tika nodots 
ekspluatācijā  bērnudārzs, man 
atradās arī darbs, jo uz to brīdi es 
jau mācījos Pleskavas pedagoģiskā 
institūtā neklātnē. Vasarā bērnudārzs 
jau uzņēma pirmos audzēkņus. 
Manas abas meitiņas arī bija starp 
tiem.  
-Kur tu ieguvi pirmskolas 
skolotāja  diplomu? 
     Tā kā man jau bija augstākā 

pedagoģiskā izglītība, tad otro 
augstākas izglītības diplomu 
pirmskolas pedagoģijā ieguvu 
neklātienē Daugavpils universitātē.  
Ja būtu „laika mašīna”,  vai ietu 
atkārtoti šo profesionālās  
dzīves ceļu? 
     Bez šaubām, šis ceļš ir ļoti grūts 
un prasa lielu mīlestību pret savu 
darbu, pacietību, savaldību, izturību, 
radošumu, nemitīgu izglītošanos. 
Kad uzsāku šo ceļu, es biju jauna, 
enerģijas pilna, priecājos, ka varu 
sākt patstāvīgi strādāt un pelnīt 
ģimenei iztiku. Tajā laikā nelikās 
grūti. Bija interesanti.Tagad droši 
vien labi padomātu pirms spertu šo 
soli. Audzināt   bērnus-tā ir ļoti liela 
atbildība. 
-Saki, vai pa šiem gadiem, katru 
dienu būdama kontaktā ar 
mazuļiem, esi kaut ko 
mācījusies arī no viņiem?       

Teksta turpinājums 11.lpp. 

Foto no Jekaterinas Linkevičas personīgā arhīva 

Foto no Ozolaines pagasta pārvalde arhīva 

https://donschool86.ru/lv/the-verb-form/v-novom-mikroraione-tambova-otkrylsya-detskii-sad-volshebnaya-strana-v.html
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PAGASTA CILVĒKI       FEBRUĀRIS 3 [84] 2021            

Teksta sākums 10.lpp. 
Visu darba mūžu esmu strādājusi 
pārsvarā ar vecuma grupu no 1,5 
līdz 3 gadiem. Apobrīnoju viņu 
enerģiju, ziņkārību, labestību, 
zinātkāri. Šo zinātkāres dzirksti vēlos 
saglabāt līdz sirmam vecumam. 
-Nav noslēpums, ka tu esi ļoti 
bagāta vecmāmiņa. 
     Jā, man ir 4 mazmeitas, 3 
mazdēli un 1 mazmazmeita. Gribu 
piebilst, ka viņi visi ir apmeklējuši 
mūsu „Jāņtārpiņu” un „izgājuši caur 
manām rokām”- gan bērni, gan 
mazbērni, tagad mazmazmeita. 
Jāsaka, ka visgrūtāk audzināt ir bijis 
savus personīgos bērnus un 
mazbērnus. Viņi taču  saprot, ka 
blakus tuvs, savs  cilvēks un gribētu 

atļauties vairāk, nekā tiek atļauts un  
no citiem   pieprasīts. Taču  saviem 
bērniem un mazbērniem nekādas 
„atlaides”  netika pieļautas.  
-Ko patīk darīt brīvajā laikā? 
Kādi ir plāni un ieceres 
turpmākajai dzīvei? 
     Patīk klusums. Patīk, kad esmu 
mājās viena. Tad, ja ir iedvesma, 
sakārtoju māju un baudu mieru un 
kārtību. Patīk  lasīt jaunākos preses 
izdevumus vai labu grāmatu, patīk 
minēt krustvārdu mīklas vai skatīties 
izglītojošus televīzijas raidījumus. Tā 
kā darbā ir jābūt ļoti mobilizētai, 
uzmanīgai, pie tam grupiņā  pie 
mazuļiem vienmēr liels troksnis un 
kņada, tad, patiešām, mājās es 
baudu klusumu. (Līdz brīdim, kad 
sabrauc mazbērni!) 
     Turpmāk gribētu vairāk baudīt 
klātienē kultūras pasākumus, labprāt 
apmeklētu kādu koncertu vai teātra 
izrādi. Ceļot tālu nepatīk, jo tas mani 
nogurdina.Mans sapnis ir nopietni 
sākt nodarboties ar kādu sporta 
aktivitāti, piemēram, nūjot.Tas 
mobilizē, rada pozitīvas emocijas, 
nostiprina veselību. Atliek tikai 
mazumiņš- sevi piespiest to darīt! 
-Kas tevi dara priecīgu,  laimīgu, 
kas apbēdina vai sarūgtina? 
Ja mani bērni un mazbērni veseli, ja 
viņu ģimenēs valda saticība, ja viss 
kārtībā, tad manī  arī ir prieks. Par 
katru nodzīvoto mierīgo dienu bez 
stresa, bez satricinājumiem manā 
vecumā arī ir prieks. Prieks un 
gandarījums, kad vecāki, paņemot 
savu lolojumu vakarā mājās, pasaka 
tev sirsnīgu paldies par bērniņa 
audzināšanu un aprūpi. 
     Apbēdina cilvēku bezatbildība,  
slimības, kuras tagad pārņēmušas 
visu pasauli, raizes rada  nemitīga 
nervu sistēmas spriedze, kura 

manāmi pasliktina veselību. 
-Tev ir ļoti liels pedagoģiskas 
darbības stāžs, vērā ņemama   
pieredze ar saviem bērniem un 
mazbērniem. Ko  Tu novēlētu 
jaunajiem vecākiem? 
     Īpašas receptes man nav. Katrs 
audzina savus bērnus pēc saviem 
ieskatiem. Taču, jaunajiem vecākiem 
novēlu izglītoties, vairak lasīt 
pedagoģiska satura rakstus par 
bērnu audzināšanu, nestresot, būt 
iecietīgiem pret saviem bērniem. 
Mīliet savus bērnus, bet nepieļaujiet 
visatļautību! Tikai tad, ja mēs iesim 
roku rokā un vienā virzienā – bērnu 
vecāki, vecvecāki, skolotāji, izaugs 
krietni, labestīgi, cieņpilni, izglītoti  
cilvēki.  
     No savas puse skolotājai 
Jekaterinai novēlu veselību, 
sirdssmieru un gandarījumu par 
personīgo ieguldījumu mazo „ķiparu” 
audzināšanā. 

 
 

Ar skolotāju  
Jekaterinu Linkeviču 

sarunājas Ozolaines PII „Jāņtārpiņš” 
mūzikas skolotāja  
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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 

 

BEZMAKSAS OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES 

BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

IZDEVĒJS: 
RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDE 
“MALTAS PAGASTU APVIENĪBA”  
Reģ.Nr.: 40900027426 
STRUKTŪRVIENĪBA „OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDE”  
Adrese: „Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pag.,  
Rēzeknes nov., LV-4633  
E-pasts: info@ozolaine.lv 
Tālr.: +371 64640171 
Web: www.ozolaine.lv  
 
REKVIZĪTI: 
Banka: A/S Swedbank 
Swift kods: HABALV22 
Konta Nr.: LV68HABA0551046064481 

Atbildīgā par izdevumu—Ozolaines pagasta pārvalde 

Andronova, Balbiši, Bekši, Benislavova, Berjozovka, Bumbiški, Cegeļņa, Deimaņi, Dzeņi, Gaiduļi, Groverišķi, Jeroščenki, Kampišķi, Kaulinka, 
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FEBRUĀRIS 3 [84] 2021            KONKURSS 

     Visu janvāra mēnesi pagasta 
iedzīvotāji tika aicināti veidot sniega 
skulptūras un iesūtīt to fotogrāfijas, lai 
kopā varam priecāties par bagātīgo 
sniegu, ko ziema mums dāvājusi!    

     Iedzīvotāji labprāt aicinājumam 
atsaucās. Kopā akcijā tika iesūtīti 18 
darbi – gan klasiskas formas, gan 
neparastāki sniegavīri, cietokšņi, mājas, 
dzīvnieki u.c.! Darbi tika nodoti 
izvērtēšanai Ozolaines pagasta pārvaldes 
žūrijas komisijai, kas noteica trīs labākās 
skulptūras! Jāatzīmē, ka pilnīgi visi 
iesūtītie darbi ir patiesi brīnišķīgi, 
izdomas bagāti, ieguldīts liels darbs, 
tādēļ žūrijas izvēle nebija viegla. Pēc 
darbu izvērtēšanas 1.vieta tika piešķirta 
Ruslana Vinokurova, Aleksandra 

Marjanova un Romana Blinova 
skulptūrai, dalīta otrā vieta - Markusa 
Jefremova cietoksnim un Diāna 
Platonova un Maksima Barkanova kaķa 
skulptūrai, bet trešo vietu ieguva Boriss 
un Aleksis Muleri. Protams, ka apbalvoti 
tiks ne tikai uzvarētāji, bet gan katrs 
dalībnieks saņems pateicības balviņu par 
piedalīšanos konkursā. Par balvu 
saņemšanu pēc 4.februāra ar katru 
dalībnieku sazināsimies individuāli. 
Paldies visiem dalībniekiem par 
atsaucību! 

1.vieta 
MEGA SNIEGAVĪRS: 

Aleksandrs Marjanovs  
Romāns Blinovs  

Ruslans Vinokurovs 

Dalīta 2.vieta  
CIETOKSNIS-Markuss Jefremovs un KAĶIS—Diāna Platonova un Maksims Barkanovs 

 3.vieta  
RONIS—Boriss un Aleksis Muleri 

http://www.draugiem.lv/ozolaine/
https://www.facebook.com/ozolainespagasts
https://twitter.com/ozolaine
https://www.instagram.com/ozolaine.lv/
https://www.youtube.com/channel/UCvDHOho-pApHPzoPKpPZ6xQ
http://www.ozolaine.lv

