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Uz 01.01.2021. Ozolaines 
pagastā ir deklarēts 1827 
iedzīvotājs.  

SVEIKS, VĒRŠA GADS! 

Ozolaines pagasta 
pārvalde informē, ka līdz 
ārkārtas situācijas 
atcelšanai, iesniegumus 
pieņem elektroniskā 
veidā: e-pasts 
info@ozolaine.lv vai 
papīra formātā, iemetot 
kastītē ar norādi 
"Iesniedzamajiem 
dokumentiem" pie 
pagasta pārvaldes ēkas. 
Iedzīvotāju ērtībai 
pagasta pārvaldes mājas 
lapā www.ozolaine.lv 
iespēja atrast 
iesniegumu veidlapu 
paraugus. Atgādinām, 
ka iesniegumam jābūt 
iesniedzēja parakstītam. 
Gadījumā, ja 
neizmantojat e-
parakstu, bet 
iesniegumu sūtat e-
pastā, ar roku parakstīts 
iesniegums ir jāieskenē/ 
jānofotografē un 
jāpieveino kā pielikums 
e-pastam.  

Ozolaines pagastā pēc 
Nodarbinātības valsts  
aģentūras datiem uz 
01.01.2021. reģistrēti 129 
bezdarbnieki. 

     Jauno gadu vienmēr sagaidām ar 
gaišām cerībām un ticību tam, ka 
jaunais gads būs labāks un 
veiksmīgāks par iepriekšējo.  
     Nenoliedzami – 2020.gads mums 
visiem bija pārbaudījumu un 
izaicinājumu pilns. Tas lika uz brīdi 
apstāties, padomāt, izvērtēt, saprast, 
pieņemt, pielāgoties. Nu, ir sācies 
jauns gads. Kāds gan tas varētu būts 
– Jaunais, 2021.  – Vērša gads? 
Latviešu tautai ir sakāmvārds: 

“Strādīgs kā vērsis”. Aha – jāstrādā 
būs! Tas labi! Sapnī ganāmpulku 
redzēt – visa pietiks! Lieliski! Simbolu 
enciklopēdijā lasām: “Bullis kā vitāla 
spēka simbols”. Rezumējot – būsim 
stipri, strādāsim un visa pietiks! 
 
(Attēlā – 7 mēnešus vecais Bariks, 
kuram ļoti garšo āboli un ievārījums. 
Barika saimniece ir Ozolaines Tautas 
nama senioru interešu kluba 
“Uguntiņa” dalībniece Gaļina Filippova) 
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Rēzeknes novada 
pašvaldības zemes 
pārvaldības dienesta 
zemes lietu speciāliste 
Ozolaines pagasta 
pārvaldē Marina Borisova 
darbojas attālināti.  
Nepieciešamības 
gadījumā lūdzam 
sazināties pa 
tālr.:64644844, 
mob.:28223706. 
E-pasts: 
marina.borisova@rezekn
esnovads.lv 

      Jau sākot no katoļticīgo 
Ziemassvētkiem, daba ir sarūpējusi 
Latgales iedzīvotājiem ilgi gaidītus skatus, 
proti, īstu un 
baltu ziemu! 
Sniega sega ir 
pārklājusi 
visu - jumtus, 
pļavas un 
ezerus, un 
koku zari 
mežos un 
parkos no 
sniega 
smaguma ir it 
kā noliekušies 
varenās 
dabas 
priekšā. Tomēr daba cilvēku arī saudzē - 
gaisa temperatūra gan katoļticīgo 
Ziemassvētkos,  

gan arī Jaunajā gadā bija tikai nedaudz 
zem nulles, ideāla, lai uzturētu biezo 

sniega kārtu atkušņa neskartu, un 
vienlaikus būtu 

patīkama, lai varētu 
ilgstoši baudīt ziemas 

priekus ārā - 
vizināties ar 

ragavām, celt 
sniegavīrus, slēpot 

vai vienkārši 
nesteidzīgi 

pastaigāties, baudot 
brīnišķīgo atmosfēru. 

2021.gada janvāris 
solās būt ar īsteni 

ziemīgiem 
laikapstākļiem arī 

turpmāk, tāpēc novēlam visiem to izbaudīt 
un radīt paliekošas atmiņas sev 

un ģimenei! 

 

Deonisija Jefremova Bekšu ciema aerofoto 

mailto:info@ozolaine.lv
callto:64644844,%2028223706
callto:64644844,%2028223706
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Paziņojums Pleikšņu 
ciema iedzīvotājiem par 
atkritumu 
apsaimniekošanu un 
decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu 
reģistrēšanu  
 
     Ozolaines pagasta pārvalde 
informē, ka saskaņā ar Rēzeknes 
novada pašvaldības 19.08.2010. 
saistošo noteikumu Nr.38 „Par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
Rēzeknes novadā” 13. un 
14.punktu, ikviens Rēzeknes novada 
nekustamā īpašuma īpašnieks, 
valdītājs vai lietotājs, kā arī 
dzīvojamo māju apsaimniekotājs ir 
uzskatāms par atkritumu radītāju 
novada teritorijā un ir atbildīgs par 
līgumu noslēgšanu ar atkritumu 
apsaimniekotāju un par sadzīves 
atkritumu savākšanu un izvešanu no 
tā īpašumā, valdījumā vai lietojumā 
esošās teritorijas.  
     Saskaņā ar augstāk minēto 
visiem zemju īpašniekiem, 
valdītājiem vai lietotājiem Pleikšņu 
ciema teritorijā, kuri līdz šim nav 
noslēguši līgumus par atkritumu 
apsaimniekošanu, ir jānoslēdz 
līgums ar SIA “ALAAS” par sadzīves 
atkritumu izvešanu no saviem 
nekustamajiem īpašumiem līdz 
2021.gada 1.augustam.  
SIA “ALAAS kontaktinformācija:  
Adrese: Zilupes iela 50, Rēzekne, LV
-4601 Tālr. 64607673, 20211337 e-

pasts: sia.alaas@inbox.v  
Darba laiks:  

pirmdiena – ceturtdiena  
8:00 – 16:30  

piektdiena 8:00 – 14:30  
Brīvdienas – sestdiena, svētdiena  

Pēc līguma noslēgšanas vai 
gadījumā, ja līgums ar SIA “ALAAS” 
noslēgts pēc 20.06.2019., lūdzam 
par to informēt Ozolaines pagasta 
pārvaldi, nosūtot līguma fotokopiju 
uz e-pasta adresi: info@ozolaine.lv.  
Turklāt, saskaņā ar 2020.gada 
7.maija Rēzeknes novada domes 
lēmumu (protokols Nr.13, 22.§) 
Pleikšņiem ir piešķirts ciema statuss, 
līdz ar to Pleikšņu ciema teritorijā 
esošo nekustamo īpašumu 
īpašniekiem vai valdītājiem 
jāreģistrē sava decentralizētā 
kanalizācijas sistēma, atbilstoši 
Rēzeknes novada pašvaldības 
06.12.2018. sēdē pieņemtajiem 
saistošajiem noteikumiem “Par 
decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanas un 
uzskaites kārtību Rēzeknes novada 
pašvaldībā” un jāveic 
decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas apsaimniekošana 
(izvešana), atbilstoši šiem 
noteikumiem, ko lūdzam izdarīt līdz 
2021.gada 1.decembrim.  

Saskaņā ar Rēzeknes novada domes 
2020.gada 17.decembra lēmumu 
(sēdes protokols Nr.30 (4.§)), 
Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesā 
ar 2021.gada 1.janvāri tiks mainīts 
sekojošs sastāvs:  

 Rēzeknes novada Maltas 
bāriņtiesas priekšsēdētāja 
Daina Bule; 

 Rēzeknes novada Maltas 
bāriņtiesas locekle Jeļena 
Kručāne; 

 Rēzeknes novada Maltas 
bāriņtiesas locekle Jeļena 
Filimonova; 

 Rēzeknes novada Maltas 
bāriņtiesas locekle Alla 
Smirnova; 

 Rēzeknes novada Maltas 
bāriņtiesas locekle Daina 
Rivča. 

 
No 2021.gada 1.janvāra 
apmeklētāju pieņemšanas laiks 
Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesā 
pa darbības teritorijām ir: 

 Ozolaines pagasta pārvaldes 
telpās pieņem J.Kručane: 
pirmdienās no plkst.8.30 līdz 
plkst.16.00, ar pārtraukumu no 
plkst.12.00 līdz plkst.12.30; 

 Maltas pagasta pārvaldes telpās 
pieņem J.Filimonova: pirmdienās 
no plkst.12.30 līdz plkst.16.30, 
trešdienās no plkst.8.30 līdz 
plkst.12.00; 

 Lūznavas pagasta pārvaldes telpās 
pieņem J.Filimonova: ceturtdienās 
no plkst.8.30 līdz plkst.12.00; 

 Silmalas pagasta pārvaldes telpās 
pieņem D.Rivča: otrdienās no 
plkst.8.00 līdz plkst.12.00, 
trešdienās no plkst.12.30 līdz 
plkst.16.30; 

 Feimaņu pagasta pārvaldes telpās 
pieņem D.Rivča: ceturtdienās no 
plkst.8.00 līdz plkst.12.00; 

 Pušas pagasta pārvaldes telpās 
pieņem J.Filimonova: katra 

mēneša otrā un ceturtā 
ceturtdiena no plkst.9.00 līdz 
plkst.12.00; 

 Griškānu pagasta pārvaldes telpās 
pieņem J.Kručāne: trešdienās no 
plkst.8.30 līdz plkst.12.00; 

 Stoļerovas pagasta pārvaldes 
telpās pieņem J.Kručāne: 
ceturtdienās no plkst.9.00 līdz 
plkst.12.00; 

 Čornajas pagasta pārvaldes telpās 
pieņem A.Smirnova: pirmdienās 
no plkst.9.00 līdz plkst.13.30; 

 Kaunatas pagasta pārvaldes telpās 
pieņem A.Smirnova: trešdienās no 
plkst.8.00 līdz plkst.12.00; 

 Mākoņkalna pagasta pārvaldes 
telpās pieņem A.Smirnova: 
ceturtdienās no plkst.9.00 līdz 
plkst.12.00. 

 
Apmeklētāju pieņemšana 

notiek  
IEPRIEKŠ PIESAKOTIES  

pa tālruni 64631509  
vai uz e-pastu: 

barintiesa.malta@rezeknesnovads.lv 
 
Lai mazinātu COVID-19 izplatīšanos 
un ņemot vērā valstī izsludināto 
ārkārtas situāciju, mēs klientus 
apkalpojam attālināti, saziņai 
aicinām izmantot telefonu, e-pastu 
vai citus elektroniskos kanālus. 
Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesa 
aicina iedzīvotājus ļoti rūpīgi izvērtēt 
nepieciešamību saņemt 
konsultācijas klātienē un aicina 
pieteikt pakalpojumus attālināti. 
Bāriņtiesa klātienē nodrošina tikai 
tos pakalpojumus, ko nav iespējams 
sniegt attālināti. Gadījumos, kad 
tikšanās klātienē ir obligāti 
nepieciešama, par to jāvienojas 
iepriekš. Ierodoties bāriņtiesā un tās 
iestāžu telpās, obligāti jāvelk sejas 
maska. 
 

Daina Bule 
Rēzeknes novada  

Maltas bāriņtiesas priekšsēdētāja  

Izmaiņas  
Rēzeknes novada  
Maltas bāriņtiesas  

sastāvā  
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Jaunumi Ozolaines 
pagasta bibliotēkā! 
 
     2020.gads bibliotēkā noslēdzās 
raženi - projekta “Vērtīgo grāmatu 
iepirkums publiskajām bibliotēkām” 
ietvaros Ozolaines pagasta bibliotēka 
saņēma 50 jaunas grāmatas latviešu 
valodā gan bērniem, gan 
pieaugušajiem. Starp grāmatu 
autoriem ir gan latviešu un latgaliešu 
rakstnieku - Janas Egles, Ingunas 
Baueres, Jōņa Cybuļska u.c.  - darbi, 
gan arī pieprasītu ārzemju autoru 
darbi, piemēram, Heteres Morisas 
“Aušvicas tetovētājs” u.c.  
     Diemžēl lasītājiem būs nedaudz 
jāpaciešas, lai varētu jaunās 
grāmatas lasīt - līdz ārkārtējās 
situācijas beigām bibliotēka 
apmeklētājiem ir slēgta.  
 

Veronika Lazareva 
Ozolaines pagasta  

bibliotēkas vadītāja  
Mob.: 26284240 

veronika.lazareva@ozolaine.lv 

     Cienījamie Ozolaines pagasta 
iedzīvotāji! Lūdzam pārskatīt ar 
Ozolaines pagasta noslēgtos 
līgumus par servitūta un privāto 
ceļu tīrīšanu. Gadījumā, ja līguma 
darbūbas termiņš ir beidzies, taču 
pakalpojumu vēlaties saņemt arī 
turpmāk, nepieciešams noslēgt 
jaunu līgumu. Iesniegumus par 
līguma noslēgšanu lūdzam sūtīt 
elektroniski uz e-pastu: 
info@ozolaine.lv.  
     Informācija par iensieguma 

noformēšanu peejama šeit: http://
www.ozolaine.lv/index.php/1292-
par-iesniegumu-iesniegsanu-
pagasta-parvaldei.  
     Iesniegumā jānorāda līguma 
slēdzēja vārds, uzvārds, personas 
kods (dati tiks izmantoti rēķina 
izrakstīšanai), adrese, līdz kurai 
jātīra ceļš un aptuvenais ceļa posma 
garums, kontaktinformācija saziņai.  
 
Tālrunis uzziņām: 64640171 
E-pasts: info@ozolaine.lv 

Par servitūta un privāto ceļu tīrīšanu! 

     Gada nogalē un jaunā gada 
iesākumā daba mūs ir iepriecinājusi 
ar īstu, sniegotu ziemu. Pēc ilgāka 
laika posma beidzot ir iespējams 
kārtīgi izbaudīt visus ziemas priekus! 
Tāpēc līdz 30.janvārim, cerot, ka 
prognozes par ziemīgo laiku visa 
janvāra garumā piepildīsies, aicinām 
pagasta iedzīvotājus velt 
sniegavīrus, būvēt sniega cietokšņus 
un citādi radoši izpausties,veidojot 
sniega skulptūras, un neaizmirst 
iesūtīt Tautas namam bildes ar šiem 
sniega veidojumiem! Visiem 
dalībniekiem dāvināsim piemiņas 
balvas, bet krāšņāko un oriģinālāko 
darbu autorus gaida pārsteiguma 
balvas! Tautas namam bildes 
aicinām sūtīt WhatsApp aplikācijā uz 
numuru 25127340, vai arī uz e-

pastu lasma.inkina@ozolaine.lv.  
     Lai veicinātu kopības garu, 
iesūtītās bildes tiks publicētas 
Ozolaines pagasta pārvaldes sociālo 
tīklu kontos Instagram, Facebook. 
Iesūtot bildi, lūgums norādīt savu 
tālruņa numuru (tas netiks 
publicēts, bet ir nepieciešams, lai 
mēs varētu ar Jums sazināties), 
vārdu un vietu, kurā darbs tapis, 
piemēram, Ūsveišūs. Ceram uz 
iedzīvotāju aktivitāti, radošumu un 
drosmi! Jāpiebilst, ka līdzīgās 
aktivitātēs ir vienojušies vairāki 
Rēzeknes novada pagasti, tāpēc 
nebūsim kūtri, būsim aktīvi un 
parādīsim citiem, ka mūsu pagastā 
dzīvo lieliski, radoši, ziemīgas 
aktivitātes mīloši iedzīvotāji!  

AICINĀJUMS  
OZOLAINES PAGASTA IEDZĪVOTĀJIEM! 



4 

 

 4         

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “MALTAS PAGASTU APVIENĪBA” STRUKTŪRVIENĪBAS  
„OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDE” BEZMAKSAS INFORMATĪVĀIS IZDEVUMS 

Andronova, Balbiši, Bekši, Benislavova, Berjozovka, Bumbiški, Cegeļņa, Deimaņi, Dzeņi, Gaiduļi, Groverišķi, Jeroščenki, Kampišķi, Kaulinka, 
Kivki, Križevņiki, Laizāni, Losi, Maremonts, Pauliņi, Pleikšņi, Ritiņi, Rubuļi, Runči, Skujas, Škvarki, Tēviņi, Uļjanova, Usvīši 

JANVĀRIS 1 [82] 2021               DARBINIEKI 

     Šī gada nogalē, pamatojoties uz 
Rēzeknes novada pašvaldības 
2012.gada 1.novembra nolikuma 
“Par apbalvojumiem Rēzeknes 
novada pašvaldībā”  20. punktu, 
Rēzeknes novada pašvaldības 
iestādes “Maltas pagastu apvienība” 
struktūrvienība “Ozolaines pagasta 
pārvalde” pasniedza atzinības 
rakstus Ozolaines pagasta pārvaldes 
un tās struktūrvienību darbiniekiem, 
pateicībā par ieguldīto darbu: 

 senioru kluba “Uguntiņa” vadītājai 
Anna Tarakanova - 5 gadi;  

 Maltas vidusskolas 
struktūrvienības “Liepu 
pamatskola” šefpavārei Vitai 
Sandorei, Maltas vidusskolas 
struktūrvienības “Liepu 
pamatskola” skolotājam Igoram 
Fjodorovam, Rēzeknes novada 
pašvaldības Sociālā dienesta 

sociālajai darbiniecei Ozolaines 
pagastā Jekaterinai Bondarenko – 
10 gadi; 

 Ozolaines pagasta pārvaldes 
komunālās saimniecības 
traktortehnikas vadītājam 
Edgaram Buļam, Ozolaines PII 
“Jāņtārpiņš” auklei Svetlanai 
Paramonovai un skolotājām 
Aļonai Terentjevai un Tatjanai 
Kuzņecovai, Maltas vidusskolas 
struktūrvienības “Liepu 
pamatskola” auklei Annai 
Šabanovai – 15 gadi;  

 Maltas vidusskolas 
struktūrvienības “Liepu 
pamatskola” skolotājai Ludmilai 
Vinogradovai – 20 gadi;  

 Maltas vidusskolas 
struktūrvienības “Liepu 
pamatskola”  skolotājai Gaļinai 

Bogdanovai, Maltas vidusskolas 
struktūrvienības “Liepu 

pamatskola”  virtuves darbiniecei 
Natālijai Čistjakovai- 30 gadi;  

 Ozolaines PII “Jāņtārpiņš” 
mūzikas skolotājai Inārai Blinovai 
– 35 gadi. 

Teksta turpinājums 5.lpp. 

Pateicībā par ieguldīto darbu! 
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Vita Sandore 

Jekaterina Bondarenko 

Svetlana Paramonova  

Anna Šabanova 

Aļona Terentjeva 

Ludmila Vinogradova 

Natālija Čistjakova 

Ināra Blinova 

Tatjana Kuzņecova 
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 Teksta sākums 4.lpp. 
 
     Ozolaines pagasta pārvaldes 
ikgadējā tradīcija sveikt pārvaldes 
darbiniekus, kuri nostrādājuši 
Ozolaines pagastā jubilejas gadus 
COVID-19 pandēmijas dēļ Latvijas 
Republikas proklamēšanas 
gadadienas pasākumā nenotika, 
taču, individuālajā atzinības rakstu 
pasniegšanas ceremonijā, gada 

pēdējā darba dienā, ievērojot visus 
drošības pasākumus, atzinības raksti 
tika pasniegti. 
     Tie cilvēki, kuriem nebija iespēja 
savus darbiniekus sveikt klātienē, 
sūta siltus sveicienus ar informatīvā 
izdevuma OZOLAINE.LV 
starpniecību: 
     “Pildot darba pienākumus, Anna 
Tarakanova ir ļoti atbildīga un 
atvērta, uzmanīga pret katru pulciņa 

dalībnieku. Interesējas par iespējām 
apgūt ko jaunu un sadarboties ar 
citu pagastu senioru klubiņiem. Arī 
kā cilvēku Annu varu raksturot kā 
ļoti pozitīvu, draudzīgu, ieinteresētu! 
Anna neskopojas arī ar padomu, kad 
tāds nepieciešams, un dzīvo un 
strādā no sirds!”  

L.Inkina,  
Ozolaines tautas nama vadītāja 

 
“Jekaterina ir atbildīga un zinoša. 
Novēlu izturību nākamajā darba 
posmā!”  

I.Greivule-Loca,  
Rēzeknes novada Sociālā dienesta 

vadītājas vietniece 
 
“Ak, visas manas PII “Jāņtārpiņš” 
meitenes ir fantastiskas! 
S.Paramonova ar īpašu atbildību 
pilda nakts aukles pienākumus. 
T.Kuzņecova ir ļoti atbildīga, precīza 
un izdarīga. A.Terentjeva pārsteidz 
ar savu radošumu, darbīgumu, 
mūsdienīgu skatījumu. Un Ināra – 
bezgala iejūtīga, radoša un sirsnīga! 
Ko varu novēlēt? 36,6 toC! Lai 
neapstājas sevis pilnveidošanā un 
saglabā dzīvesprieku!”  

V.Mališeva,  
Ozolaines PII “Jāņtārpiņš” vadītāja 

 
„Bija laiki, kad vairākus gadus pēc 
kārtas G.Bogdanova aizvietoja mani, 
kā pagasta pārvaldes vadītāju 
atvaļinājuma laikā. Tas apliecina 
faktu, ka uz viņu var paļauties un 
uzticēt vissnozīmīgākus un 
sarežģītākus uzdevumus. 
G.Bogdanova ir ļoti mērķtiecīga, 
apzinīga, prasīga un nekad neatstāj 
nepabeigtus darbus.” 

E.Blinovs 
Maltas pagastu apvienības vadītājs 

 
„Kā darbinieks, E.Buļs ir disciplinēts, 
izpildīgs un kārtīgs”! 

J.Runčs 
Ozolaines pagasta pārvaldes 

Saimniecības pārzinis 
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     Atbilstoši Zemessardzes 
3.Latgales brigādes 36.Kaujas 
atbalsta bataljona 2021.gada 
apmācību plānam no 18.01.2021. 
līdz 22.01.2021. ir paredzēta BN 
karavīru apmācības uz militārās 
tehnikas Ozolaines pagasta teritorijā, 
Kreiževniekos.  Mācībās tiks iesaistīti 
līdz 30 karavīriem un militārā 
tehnika, tehnika pārvietosies pa 
ceļiem un apvidu. Mācību teritorijā 
netiks izmantota nekāda veida 
munīcija un imitācijas līdzekļi. Pēc 
nodarbībām mācību vieta tiks 
sakopta.  
     Atbildīgā amatpersona par 
apmācībām—seržants Gunārs 
Brencis  mob.: 28314518. 

Par karavīru apmācībām!  



6 

 

   6 

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “MALTAS PAGASTU APVIENĪBA” STRUKTŪRVIENĪBAS  
„OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDE” BEZMAKSAS INFORMATĪVĀIS IZDEVUMS 

Andronova, Balbiši, Bekši, Benislavova, Berjozovka, Bumbiški, Cegeļņa, Deimaņi, Dzeņi, Gaiduļi, Groverišķi, Jeroščenki, Kampišķi, Kaulinka, 
Kivki, Križevņiki, Laizāni, Losi, Maremonts, Pauliņi, Pleikšņi, Ritiņi, Rubuļi, Runči, Skujas, Škvarki, Tēviņi, Uļjanova, Usvīši 

JANVĀRIS 1 [82] 2021            IEDZĪVOTĀJI 

Kad es uzsāku darba gaitas Liepu 
astoņgadīgajā skolā (tāds nosaukms 
agrāk bija Liepu pamatskolai), 
Natālija Marjanova (Čistjakova) 
mācījās izlaiduma jeb astotajā klasē. 
Es viņai nebiju skolotāja, krievu 
valodu un literatūru viņas klasei 
mācīja Anna Ivanovna Rogozina. Pēc 
dažiem gadiem Natālija atgriezās 
skolā jau kā skolas darbiniece, un 
plecu pie pleca skolā mēs strādājam 
jau 30 gadus. Natālija ne tikai lieliski 
tiek galā ar saviem pienākumiem 
virtuvē, bet arī pārzina visas skolas 
lietas, skolēni bieži vēršas pie viņas 
pēc palīdzības. Natālija bērnus 
uzklausa un dod padomus. Var teikt, 
ka Natālija ir ne tikai pavāra, bet arī 
skolotāju palīgs. Virtuves darbinieku 
darbadienas kārtība ir saplānota pa 
minūtēm - lai neizjauktu mācību 
procesu, pavāra uzdevums ir ēdienu 
sagatavot laikā, uzklāt galdu un 
nomazgāt traukus. Bieži vien virtuvē 
strādā tikai pavāre Vita un palīdze 
Natālija. Nereti jāstrādā ļoti smagi, 
tomēr viņas paspēj visu sagatavot 
laikā un audzēkņiem pasniegt 
kvalitatīvu, siltu ēdienu. Reizēm mēs, 
skolotāji, organizējam sportiskus 
pasākumus un lūdzam ēdienu 
bērniem pasniegt svaigā gaisā, ārā. 
Virtuves darbinieces nekad neiebilst 
un pat dod padomus, kā labāk 
organizēt pasākumu un ēdināšanu.  
Sarunai ar Natāliju ir piemērots laiks 
- klātienē skolā mācās tikai 
sākumskola. Pēc dabas viņa ir 

kautrīgs cilvēks, tādēļ uz 
jautājumiem atbildēja īsi.  
Pastāsti par sevi!   
Esmu dzimusi 1972.gadā. Sākumā 
mana ģimene dzīvoja Ritiņos, bet 
vēlāk mēs pārbraucām uz Bekšiem. 
Ozolaines pagastā es dzīvoju kopš 
1973.gada. Pēc Liepu pamatskolas 
absolvēšanas aizgāju uz Rēzekni 
mācīties par ķeramiķi. Pēc skolas 
beigšanas kopš 1990. gada sāku 
strādāt Liepu pamatskolā par 
apkopēju, pēc tam strādāju par 
kurinātāju, un visbeidzot mani 
pieņēma kā pavāra palīgu. Tā arī 
esmu palikusi Liepu pamatskolā nu 
jau 30 gadus. Šajā laikā izaudzināju 
divas brīnišķīgas meitas. Pavisam 
nesen manā dzīvē bija svarīgs 
notikums - pasaulē nāca mazdēls 
Roma.  
Kā sevi raksturotu divos vārdos? 
Esmu taisnīgs un labestīgs cilvēks! 
Ko plāno darīt 2021. gadā? 
Mans plāns ir palīdzēt meitai auklēt 
mazbērnu! 
Ko tev patīk darīt brīvajā laikā? 
Kopš mazdēla piedzimšanas brīvā 
laika gandrīz vairs nav. Visa mūsu 
dzīve pakārtota viņam. Visu savu 
brīvo laiku pavadu kopā ar ģimeni. 
Ja apstākļi ļauj, tad kopā ceļojam.  
Kas Tev palīdz dzīvot?  
Mani mīļie bērni! Viņos es redzu 
savas dzīves jēgu un mēŗki! 
Par ko Tu sapņo? 
Sapņoju ar ģimeni aizbraukt uz 
jebkuru silto zemi - vēlos peldēties 
siltā jūrā un gulēt karstās smiltīs, 
gribu, lai būtu daudz saules, redzēt 
palmas un delfīnus. Uz mirkli 
aizmirst savas ikdienas problēmas! 
Kas Tev patīk un kas nepatīk 
savā darbā?   
Man ļoti patīk gatavot, bet nepatīk, 
kad skolā ir maz bērnu.  
Kāds ir bērnu mīļākais ēdiens? 
Esmu novērojusi, ka visvairāk 
bērniem patīk borščs un kotletes ar 
kartupeļiem.  

Kāds ir Tavs mīļākais gadalaiks?  
Ļoti patīk agrs pavasaris, kad viss 
sāk plaukt un zaļot.  
Kādu ēdienu patīk gatavot 
visvairāk? 
Patīk gatavot pankūkas, jo tās katru 
reizi sanāk ar citādāku garšu. Vēl ļoti 
patīk gatavot plovu - tam ir 
neaprakstāms aromāts un garša. 
Kāds ir ēdiens, bez kura nav 
iedomājami svētki Jūsu ģimenē? 
Nekad neiztiekam bez Olivjē salātiem 
un arī krabju salātiem. 
Ko vēl Tu vēlētos piedzīvot 
savas dzīves laikā? 
Vēlētos iemācīties nirt ar akvalangu - 
savām acīm ieraudzīt zemūdens 
pasauli un visus tajā mītošos, tas 
noteikti ir iespaids, kas paliek atmiņā 
uz visu dzīvi. Ļoti vēlētos redzēt arī 
delfīnus.  
Kas Tev patīk mūsu ciematā?  
Es ļoti lepojos ar mūsu ciematu, 
kāds tas ir šobrīd. Ciemats ir skaists, 
pamazām attīstās, izrotāts. Ļoti 
patīkami un sirsnīgi ir pastaigāties ar 
mazdēlu. Pēdējos gados Ozolaines 
pagasts ir uzplaucis! 
Ko Tu novēlētu Ozolaines 
pagasta iedzīvotājiem jaunajā 
gadā? 
Visiem novēlu veselību un pacietību! 
Lai visas sāpes un neveiksmes paliek 
vecajā gadā, bet jaunais gads lai nes 
tikai prieku, smaidu, sengaidītas 
tikšanās, mīlestību un veselību. 
Novēlu, lai visi plāni īstenojas un 
mērķi tiek sasniegti. Lai ziņas nes 
tikai laimi un lai nebūtu iemesla 
skumjām. Vēlu gūt prieku un labus 
ienākumus darbā! 
Novēlam Natālijai, lai arī viņas 
vēlēšanās piepildītos un lai viņas 
ģimenē valda saticība un laime!  
 

 
Ar Natāliju sarunājās  

Marija Golubcova 
Ozolaines TN teātra pulciņa vadītāja 
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Natālija Čistjakova! 
Darbs Ozolaines pagastā 30.gadu garumā! 
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IZGLĪTĪBA             JANVĀRIS 1 [82] 2021               

LIEPU PAMATSKOLAS 
AKTUALITĀTES! 
 
     Beidzās 2020.gads, kas atstājis 
paliekošas pēdas pasaules vēsturē. 
Līdz ar Covid-19 mūsu daudzmaz 
noregulētajā ikdienā ielauzās 
pārmaiņas, ierobežojumi, grūtības. 
Dzīve ir kļuvusi citādāka mums 
visiem.   
     No 26. oktobra Liepu 
pamatskolas 7.- 9.klašu skolēni 
mācās attālināti, no 8.decembra 
attālināti mācās arī 5.- 6.klašu 
skolēni. 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. 
     Mācību darbā skola izmanto 
dažādus saziņas veidus – e-klasi, 
tālruņus, īsziņas, WhatsApp, lai 
nodrošinātu saziņu ar skolēniem, 
skolotājiem un vecākiem. Bet šajā 
laikā ir arī atšķirības no pavasara 
attālinātās apmācības. Daudzi 
skolotāji veiksmīgai mācību vielas 
apgūšanai izmanto tiešsaistes 
stundas (zoom.com, virtualaskola.lv 
vai meet.google.com platformas), 
kurās skolotāji un skolēni var redzēt 
un dzirdēt viens otru. Tagad mēs visi 
saprotam, ka dzīvā saskarsme skolas 
mācību procesā ir ļoti būtiska. 
     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 viedierīci ar internetu uz 
ārkārtas situācijas laiku, pēc kuras to 
būs  jāatgriež atpakaļ uz skolu. 
Kopumā tika izsniegti  3 telefoni  un 
4 planšetes, un viens telefons 
palieka skolas rezervē.  
     Šobrīd visi skolotāji, skolēni un 

vecāki sajūt lielu emocionālu 
izsīkumu, arī fizisku nogurumu, jo 
darba vide no aktīvas un dinamiskas 
ikdienas ir pārgājusi sēdošā režīmā 
pie viedierīcēm. 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!  
     Neskatoties uz to, ka 
sākumskolas skolēni mācās klātienē, 
viņu dzīvē arī ir pārmaiņas. Gandrīz 
katram bērnam vismīļākie svētki ir 
Jaungada eglīte un dzimšanas diena, 
kuros viņi gaida brīnumu, tic 
labajam… Bet šogad Jaungada eglīte 
Liepu pamatskolā notika arī ar 
ierobežojumiem. Skolēni mācījās 
dzejolīšus, tautasdziesmas, pasaku  
varoņu lomas,  tika sagatavoti 
kostīmi Jaungada karnevālam, 
dziedātas dziesmas, atkārtotas 
rotaļas. Skolas zālē atveda no meža 

visskaistāko egli, ko izrotāja paši 
sākumskolas skolēni. Skolas zālē 
trūka tikai skatītāju, kuri ar skaļiem 
aplausiem   pavadītu bērnu 
sniegumu.  
     Gribu pievērst 1.- 6.klašu skolēnu 
un vecāku uzmanību - lai mazinātu 
Covid-19 izplatību, 1. līdz 6. klasēm 
Ziemassvētku brīvlaiku pagarinās 
pagaidām līdz 8.janvārim.  
     Taču uz šo nepatīkamo notikumu 
fona vienalga bija iemesli priekam. 
     Es gribu pateikt paldies Ozolaines 
pagasta pārvaldei, Maltas pagastu 
apvienības pārvaldei par skolēnu 
saldām paciņām, kuras saņēma visi 
skolēni  neskatoties uz to, kur viņi ir 
deklarēti. Tas bija liels prieks 
skolēniem! 
     Paldies Edgaram Blinovam un 
Lāsmai Inkinai par sirsnīgu 
atmosfēru individuālā ceremonijā 
Ozolaines Tautas namā. Šajā 
ceremonijā bija pasniegti Atzinības 
raksti par ilggadēju ieguldījumu 
Ozolaines pagasta pārvaldes darbā 
darbiniekiem, kuri nostrādājuši šeit 
piecus, desmit, piecpadsmit un 
vairāk gadus. Apsveicu Liepu 
pamatskolas darbiniekus: 

 Natāliju Čistjakovu - ar 30 gadu 
darba jubileju; 

 Ludmilu Vinogradovu - ar 20 
gadu darba jubileju; 

 Annu Šabanovu- ar 15 gadu 
darba jubileju; 

 Igoru Fjodorovu un Vitu Sandori- 
ar 10 gadu darba jubileju. 

     Laimīgu, cerīgu, veselīgu, 
veiksmīgu, jaukiem mirkļiem bagātu 
2021.gadu.  

Gaļina Bogdanova 
Maltas vidusskolas struktūrvienības 

Liepu pamatskolas vadītāja 
galina.bogdanova@saskarsme.lv 
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JANVĀRIS 1 [82] 2021          PAGASTA CILVĒKI         

Par aitām un daudz ko citu 
 
Vušķeņ, munu gubaņeņu, 
Naguļ' çeļa maļeņā. 
Guļ' munā kļieveņā, 
Dūd maņ boltu vyllaiņeiti. 
 

Aita jeb vuška, kā mēs Latgalē 
mēdzam to saukt,  ir mājlops, kurš 
Latvijā bija ļoti izplatīts pagājušajā 
gadsimtā. Ikvienā mājsaimniecībā 
bija paprāvs aitu bariņš. Tajā laikā 
bez  aitām nebija iedomājama 
neviena lauku sēta. 

Enciklopēdija vēsta, ka aitas 
bijušas  vienas no pirmajiem 
mājdzīvniekiem, ko cilvēks 
pieradināja un tas  notika  apmēram 
pirms 10 000 gadu. Tā kā aitas ir 
vidēji lieli, miermīlīgi dzīvnieki, tad 
cilvēkam ir viegli tās kopt. Aitām 
zems agresijas līmenis un  tās ir 
sociāli dzīvnieki. 

Aitas var būt  daudzās un 
dažādās krāsās. To vilna var būt 
balta, visdažādākajos brūnajos toņos 
- no gaiši dzeltenas līdz šokolādes 
brūnai un melnai. Latgalē 
vispopulārākā mājas aitu krāsa ir 
baltā vai melnā.  Mājas aitu šķirnēm 
atšķirīga ir ne tikai krāsa, bet arī 
vilnas raksturs.  Vilna var būt ļoti 
bieza un cirtaina, bet tā var būt arī 
gara, cilvēku matiem līdzīga. Kā arī 
atšķirīga ir vilnas struktūra- tā var 
būt ļoti smalka vai samērā rupja. 

Papētot folkloras materiālus par 
aitām uzzināju, ka aitām ir sava 
“patronese” jeb aizbildne- svētā 
Katrīna. 25. novembrī kristīgā 
baznīca godā mocekli Katrīnu no 
Aleksandrijas, kura dzīvojusi 4. 
gadsimtā. Ir sens tautas ticējums, ka 
Katrīna atver vaļā vārtus ziemai. Arī 
aitu vilnu pēc ticējumiem ir atļauts 
cirpt tikai pēc Katrīnas dienas. 
Katrīnas diena ir svētku diena 
sievietēm- viņas nedrīkst vērpt un 

adīt. Šai dienai raksturīga mīklu 
minēšana. Miniet arī jūs. 

“Kas vasara valkā kažoku?” “Pašai 
cimdu nav, citam dod”. Atminējums 
– aita. 

No pirmā skata liekas, ka tas ir 
mājdzīvnieks, kuram nav vajadzīga 
īpaša aprūpe. Bet kā ir īstenībā ? 
Visu par aitām un to kopšanu īsi 
pirms Ziemassvētkiem telefonsarunā 
jautāju  Ozolaines pagasta Laizānu 
sādžas “Jāņmuižas ” saimniecei 
Jevģēnijai Lazovskai. 

Kopā ar vīru Nikolaju dzīvojamo 
māju un saimniecību ar vairākiem 
desmitiem hektāru zemes Lazovsku 
ģimene iegādājās 1999.gadā un no 
pilsētniekiem, kuriem visas ērtības 
blakus, kļuva par zemniekiem. 
Aktuāls kļuva jautājums- ar kādu 
saimniecības veidu sākt nodarboties 
un kam dot priekšroku. Nolēma 
pamēģināt visu. Tika izrakts liels 
dīķis, veiksmīgi realizējot projektu 

iegādāta atbilstoša tehnika, 
atjaunotas  saimniecības ēkas. Tajā 
laikā ģimene vēl bija paprāva  un  
darba  roku netrūka. Parādījās 
pirmās gotiņas, jaunlopi.  

2001. gadā ģimene nolēma 
pamēģināt sevi biškopībā un 
saimnieks iegādājās vienu lietotu 
stropu jeb kūzuļeņu. Ilgi nenācās 
gaidīt un, par lielu pārsteigumu, 
pirmā bišu saime bija klāt! Nācās 
uzrakstīt projektu, par kura naudu 
tika iegādāti jauni bišu stropi, 
nopirkts nepieciešamais aprīkojums 
un iekārtota medus istaba. Tagad 
saimniecībā ir ap simts bišu stropu. 
Saimniece smejas, ka bites lido pie 
gādīgiem un labiem cilvēkiem. 

2005.gadā no blakussādžas tika 
nopirkta pirmā  aitiņa. Gāja laiks un 
“Jāņmuižas ” saimniecībā jau ganījās 
ap 30 aitu – baltas, melnas, 
melnbaltas. 

Saimniece stāsta, ka uzturēšanas 
ziņā aitiņas nav prasīgas. No agra 
pavasara, līdz ko parādās pirmais 
zaļums, līdz  vēlam rudenim aitas 
dzīvo ārā. Jevģēnija atceras, ka 
vienu gadu  naktī vilks pielavījās pie 
ganāmpulka un saplēsa to aitiņu, 
kura bija piesieta ķēdē. Pārējās-
gudrinieces, atskrēja uz mājas 
pagalmu, kur  atrada glābiņu. Suņi 
sāka riet un aizbaidīja vilku. Ziemu 
aitas pavada kūtiņā. Ziema ir laiks, 
kad “atskrien” jēriņi. Parasti viens, 
bet gadās arī divi. 

Aitām ziemas siena krājumi nav 
vajadzīgi tik lieli kā liellopiem. Kā 
viens no barības veidiem ziemai ir 
zaru slotiņas. Aitām visvairāk garšo 
vītolu un kārklu slotiņas. Ziemā aitas 
tās  apēd  gardu muti ar visiem 
zariņiem. 

 
 

Teksta turpinājums 9.lpp. 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Mati
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Teksta sākums 8.lpp. 
     Jautāju, ko Lazovsku ģimene 
darīja ar tik lielu aitu ganāmpulku, jo 
nav noslēpums, ka aitu vilnu 
mūsdienās ir loti grūti realizēt. Jā, 
atzīstas saimniece, diemžēl vilnas 
pieņemšanas punkti pašreiz ir 
likvidēti un vilnu , aitas ādu un aitas 
gaļu nācās ļoti grūti realizēt. Tieši 
tāpēc aitu ganāmpulks uz šo dienu ir 
krietni sarucis. Ģimene gaļu izmanto 
savām vajadzībām. Vilna krājas 
maisos. Tagad tās dažas  aitas 
Jevģēnijas kundze tur vairāk aiz 
ieraduma un pašas priekam, tā 
sakot,  relaksācijai. Ļoti grūti ir no 
katras aitiņas šķirties, tās ir  
nomierina, dod dzīvesprieku. 
Jevģēnija turpina stāstīt, ka aitas ir 
bara dzīvnieks. No sava vidus tās 
izvēlas vadoni, parasti vecāko un 
gudrāko aitu, kura pieskata un 
audzina savu baru. Aitas respektē 
savu vadoni, ievēro visus bara 
likumus un no vadones nekur tālu 
neaiziet, barojas tās tuvumā. 
     Uz jautājumu, vai visas aitas ir 
vienādas pēc rakstura, saņēmu ļoti 
plašu atbildi. Izrādās, ka katrai aitai 

ir savs raksturs. Divu vienādu aitu 
pēc rakstura nav. Citas ir mierīgas, 
citas spriganas, piekāpīgas, mīlīgas, 
greizsirdīgas. Ir arī “špetnas”, kā 
smejas Jevģēnija. Ir aitas, kurām 
patīk našķi- maizes garoziņa, ābols, 

burkāns, bietes gabals. Pēc šiem 
gardumiem dažas no aitām 
nekautrīgi lien ar purniņu kabatā, jo 
zina, ka saimniecei tur vienmēr ir 
kaut kas priekš viņām. Saimniecei ir 
arī mīļākā aitiņa. Tai Jevģēnija 
paslepus no citām iebaro kādu 
gardumiņu. Vienreiz dienā aitas tiek 
piebarotas ar placinātiem graudiem. 
Tie aitām īpaši garšo. Placināti 
graudi ir paša saimnieka 
sameistarotajās dzirnavās rupji 
sasmalcināti graudi. Padzerties aitām 
tiek dots remdens ūdens ar saujiņu 
sāls. 
     Interesanti, vai Jevģēnijas aitām 
ir arī vārdi?  Jā, katrai aitai ir vārds 
un numurs datu centrā. Tātad, pase. 
Populārākie vārdi ir Basiņka, Buba, 
Pecjka, Broņa. 
     Jevģēnijas kundze ieteica tiem 
saimniekiem, kuriem ir iespēja un 
vēlēšanās, piemājas saimniecībā 
pašu priekam un relaksācijai turēt 
vismaz dažas aitas. Ja piemājas 
teritorijā  uzturas aitas, nav 
vajadzīgs trimeris. Aitas līdz zemei 
noēd lieko zāli.  
     Sarunu ar Jevģēniju Lazovsku 
beidzu uz pozitīvas nots. Prieks, ka 
mūsu vidū ir tik uzņēmīgi, 
neatlaidīgi, labestīgi, čakli, mīlestības 
pilni pret dzīvo dabu un visu, kas 
viņiem apkārt, cilvēki. Lai Lazovsku 
ģimenei netrūkst spēka, veselības, 
izdošanās, pacietības, aprūpējot un 
kopjot savu lielo mājlopu saimi, bet 
mums no šīs darbīgās ģimenes  
smelties iedvesmu, pacietību un 
darba mīlestību. 
     Jā, Jevģēnijas kundzes pārziņā 
un aprūpē  ir arī bariņš kazu! Bet par 
tām jau būtu pavisam cits stāsts. 

 
  

Ināra Blinova 
Ozolaines TN  

folkloras kopas “Zeiļa” vadītāja 
Foto: Igors Pličs 

Nikolajs un Jevģēnija Lazovski 
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Ozolaines pagasta senioru 
klubiņš „Uguntiņa” novēl                                     
Priecīgus svētkus! 
 
     Šogad – smagajā laikā, mums ir 
lemts strādāt mājās ar sevi. Tikai tā 
mēs varēsim pārvārēt  gan fiziskas, 
gan emocionālās grūtības.     
     Esiet priecīgi, no rīta pamostoties 
sava siltajā gultā un caur logu 
ieraugot debesīs  kritošās maigās 
sniega pārsliņas. Atcerieties, neviens 
jūs nevares iepriecināt, 
ja prieks nesāksies jūsos. Ar 
nepacietību gaidām tikšanās savā 
pierastajā vidē, savā Ozolaines TN 
senioru klubiņa „Uguntiņa” ierindā. 
Ceram, ka izolācijā mums izdosies 
pārvarēt visas grūtības un kļūt vēl 
stiprākiem un možākiem. 
     Centieties atstāt atmiņā svarīgus 
brīžus no izolācijas laika un pēc tam 
pastāstīt saviem tuviniekiem, 
kaimiņiem un biedriem, kā par 
briesmīgu sapni. Centieties vairāk 
kustēties. Kustība ir dzīvība, un 
dzīvība ir kustība. Centieties vairāk 
atrasties mājās. Rūpējieties par sevi 
un saviem bērniem un mazbērniem, 
uzpostiet māju, kur Jūs dzīvojat, lai 
varētu atrasties tajā ar prieku un 
aizmirst grūtos brīžus. Neļaujiet 
slinkumam paņemt visu un 
neiegrimstiet izmisumā, ievērojiet 
noradījumus. 
     Gads iet uz beigām. Tuvojas 
Ziemassvētki  un Jaunais gads. 

Klubiņa dalībniecēm un visiem 
saviem vienaudžiem gribu novēlēt 
veselību, spēku un izturību. Atrast 
veidu, kā mierīgi pieņemt sāpes, 
bailes un iet tām cauri, sēžot mājās 
izolācijas laikā, kad tik daudz juku un 
neskaidrību, un ar labām domām, 
cerību sagaidīt rītdienu. 
     Dvēseliskus, gaišus 
Ziemassvētkus un labvēlīgu jauno 
2021.gadu! Esiet veseli, esiet priecīgi 
un esiet laimīgi! Lai Dieviņš dod 
ātrāk iziet cilvēkos, pasmaidīt un 
pateikt:  
     „Paldies Dievam! Briesmīgais 

sapnis ir garām un mēs atkal esam 
kopā”.  
     Ņemiet vērā – pagātne – tās ir 
atmiņas, nākotne- tā ir iztēle. Šis 
brīdis  - tā ir Tava dzīve! /V. Mora / 
 

   
 

Anna Tarakanova   
Ozolaines TN Senioru interešu kluba 

„Uguntiņa” vadītāja      
Mob.: 28282571 

saulesanna@inbox.lv 
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Kampišķu vecticībnieku 
lūgšanu nama kopiena 
Ozolaines pagastā! 
 

Šī gada 8. novembrī draudzē 
notika dievkalpojums par godu 
Svētajam Moceklim Dmitrijam, kurā 
piedalījās, mācītājs Vasīlijs Bistrovs 
no Rēzeknes Vecticībnieku kopienas 
un mācītāja palīgs Georgijs 
Kolesnikovs no Kampišķu un Maltas 
vecticībnieku kopienas. 

Pēc dievkalpojuma vārds tika 
dots kopienas locekļiem. Bija jāizlemj 
svarīgs jautājums par turpmāko 
dievkalpojumu norisi Kampišķu 
vecticībnieku lūgšanu namā, jo 
vietējie ticīgie veselības apsvērumu 
dēļ nolēmuši vairs neuzņemties 
dievkalpojumu vadīšanu.  

Kā visos dievnamos, arī šai 
kopienai ir nepieciešams mācītājs, 
tādēļ kopienas priekšsēdētāja Anna 
Tarakanova kopā ar kopienas 
padomes locekli Arotijadi Andrejevu 
vērsās pēc padoma un palīdzības pie 
Rēzeknes Vecticībnieku kopienas 
mācītāja Vasīlija Bistrova. Pēc 
situācijas uzklausīšanas un 
apspriešanas Vasīlijs Bistrovs deva 

savu piekrišanu tam, ka turpmāk 
kopienas dievkalpojumus vadīs 
mācītāja palīgs Georgijs Kuzmičs 
Kolesnikovs, kurš dzīvo Ozolaines 
pagastā un jau iepriekš tika lūgts 
vadīt dievkalpojumus Kampišķu 
vecticībnieku draudzes lūgšanu 
namā.  

Klātesošie atklātā balsojumā 
nolēma izteikt Georgijam Kuzmičam 
Kolesnikovam uzticību un uzņemt kā 
draudzes mācītāju, aicinot pievērst 
draudzes dzīvei vietējos 
vectiībniekus.  

Pateicoties Ozolaines pagasta 
pārvaldes atbalstam, šobrīd norit 
dievnama logu restaurācija, 
uzstādīta aka. Nākotnie iecerēts 
restaurēt arī ieejas vārtus un iežogot 
dievnama teritoriju.  

Liels paldies kopienas locekļiem 
par atbalstu draudzes saglabāšanā, 
pateicamies arī vietējam 
iedzīvotājam Nikolajam Bedrikovam 
par ziedojumu draudzei - sveču 
paliknīšiem.  

Cienījamie draudzes locekļi! Visi 
ticīgie! Visi, kas nav vienaldzīgi pret 
svēto vietu - palīdzēsim uzturēt 
Dievnamu, jo uz turieni dodas ļaudis, 

lūdzas, attīra dvēseli, lai varētu 
dzīvot mierā un saticībā. Bez labu 
cilvēku atbalsta tas nav iespējams.  

Cienījamie brāļi un māsas! 
7.janvārī plkst. 8.00 notiks 
dievkalpojums par godu 
Ziemassvētkiem, tie ir lieli 
svētki. Tiem par godu Kampišķu 
vecticībnieku lūgšanu nama 
saglabāšanai lūdzam katru, kurš 
var un vēlas, ziedot līdzekļus 
dievnama uzturēšani.  

Visu svēto vārdā, lūdzam 
atsaukties draudzes aicinājumam. 
Jebkāda palīdzība ir nozīmīga. Pēc 
katra spējām iespējams palīdzēt 
draudzei ar savu talantu, zināšanām, 
fizisko spēku, laiku, naudas 
līdzekļiem. Jau iepriekš pateicamies 
tiem, kuri ir gatavi atsaukties mūsu 
aicinājumam un piedalīties kopīgā 
dievnama uzturēšanā. Dots devējam 
atdodas! Dievs, palīdzi un sargā 
mūs! 

Konta īpašnieks:  
Kampišku vecticībnieku  

draudze  
Reģistrācijas numurs:  

99500002004 
Konta numurs:  

LV75PRTT0256022349800 
Banka: AS "PrivatBank"  
Bankas kods: PRTTLV22  

Ziedojuma mērķis:  
Ziedojums baznīcai  

Rēzeknes Mākslas un dizaina 
vidusskolas Restaurācijas izglītības 
programmas audzēkņi projekta 
ietvaros restaurēja Kampišķu 
vecticībnieku lūgšanu nama logus. 
Šobrīt lūgšanas nama restaurēti visi 
pirmā stāva logi. 

Anna Tarakanova 
Kampišķu vecticībniekus draudzes 

priekšsēdētāja 

Kampišku vecticībnieku draudzes dievnams—
sakrālā mantojuma objekts akvareļtehnikā 

Autors: Viktorija Grappa 
Tapis sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību 

Idejas autors: Regita Zeiļa  

В Кампишском  
старообрядческом храме   

07.01.2021. в 8.00 состоится 
Служба Рождества Христова—

Часы и Молебен c участием  и.о.н. 
Георгия от Малтской 

Старообрядческой общины. 
Транспорт по субъективной 

причине предоставлен не будет.  
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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 
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Par tradicionālo Jaungada 
balli pensionāriem un 
invalīdiem un saldajām 
dāvanu paciņām Ozolaines 
pagasta pensionāriem un 
invalīdiem! 
 
     Tradicionāli janvāra sākumā 
Ozolaines Tautas namā tika rīkota 
Jaungada balle pensionāriem un 
invalīdiem, kuras laikā pasākuma 
apmeklētāji saņēma arī saldās 
dāvanu paciņas. Saistībā ar valstī 
noteikto ārkārtējo situāciju, 
2021.gada janvāri paredzētais 
pasākums diemžēl nenotiks. Sakarā 
ar to, ka šobrīd valstī ir noteikti īpaši 
stingri cilvēku savstarpējās 
satikšanās un pulcēšanās 
ierobežojumi un pensionāri un 
invalīdi ir īpaša riska grupa, līdz 
ārkārtējās situācijas beigām saldās 
dāvanu paciņas minētajām grupām 
netiks izsniegtas ne uz vietas 
Ozolaines Tautas namā, ne arī 
izvadātas pa mājām. Kopā gaidīsim 

epidemioloģiskās situācijas 
uzlabošanos, un pēc ierobežojumu 
atcelšanas dāvanas noteikti būs 
iespējams saņemt Ozolaines Tautas 
namā, iepriekš saskaņojot laiku. 
 
Atskats uz 2020.gada 
nogali un Jaunā gada 
iesākums Ozolaines Tautas 
namā! 

Tā pat kā citas nozares, arī 
kultūru šajā laikā skar ierobežojumi. 
Līdzīgi kā novembra mēnesī, arī 
decembrī un janvārī, kā arī februāra 
sākumā valstī ir noteikts publisko 
pasākumu aizliegums. Tomēr 
neskatoties uz to, visas Rēzeknes 
novada pagastu pārvaldes, arī 
Ozolaines pagasta pārvalde, atrada 
veidu, kā dāvināt bērniem un 
jauniešiem svētku sajūtu šajā laikā. 
No 14.decembra līdz 18.decembrim, 
Ziemassvētku vecīša palīgs Rūķītis 
kopā ar komandu čakli strādāja, lai 
izvadātu uz mājām saldās dāvanu 
paciņas Ozolaines pagastā 

deklarētajiem bērniem no 0.g.v. līdz 
pat 9.klasei. Darbiņš godam padarīts 
- esam viesojušies visās adresēs, kur 
dzīvo kāds Ozolaines pagastā 
deklarēts bērns attiecīgajā vecuma 
posmā, līdz ar to vairākums bērnu 
dāvanas ir saņēmuši.  

Diemžēl Rūķītim radās arī 
problēmas - dažās adresēs, pat 2 
reizes uz tām braucot, gan pa dienu, 
gan vakarā, neizdevās uz vietas 
kādu sastapt, bija arī mājas, kas 
apjoztas ar lielu žogu, bet zvana 
poga nav uzstādīta, kā arī adreses, 
kuras eksistē tikai juridiski, bet ne 
faktiski. Līdz ar to  a i c i n ā m  tos 
bērnus vai to pārstāvjus, kuriem 
pienākās dāvanu paciņa, bet to nav 
saņēmuši, zvanīt Ozolaines Tautas 
namam, tāltunis 25127340 (Lāsma), 
lai varētu vienoties par laiku, kad 
varēsiet izņemt dāvanu uz vietas 
Bekšos, Ozolaines Tautas namā. 

Gada nogalē un jaunā gada 
iesākumā daba mūs ir iepriecinājusi 
ar īstu, sniegotu ziemu. Pēc ilgāka 
laika posma beidzot ir iespējams 
kārtīgi izbaudīt visus ziemas priekus! 
Tāpēc līdz 30.janvārim, cerot, ka 
prognozes par ziemīgo laiku visa 
janvāra garumā piepildīsies, aicinām 
pagasta iedzīvotājus velt sniega-
vīrus, būvēt sniega cietokšņus un 
citādi radoši izpausties, veidojot 
sniega skulptūras, un neaizmirst ie-
sūtīt Tautas namam bildes ar šiem 
sniega veidojumiem! Visiem dalīb-
niekiem dāvināsim piemiņas balvas, 
bet krāšņāko un oriģinālāko darbu 
autorus gaida pārsteiguma balvas! 
Tautas namam bildes aicinām sūtīt 
WhatsApp aplikācijā uz numuru 
25127340, vai arī uz e-pastu las-
ma.inkina@ozolaine.lv. Lai veicinātu 
kopības garu, iesūtītās bildes tiks 
publicētas Ozolaines pagasta pārval-
des sociālo tīklu kontos Instagram, 
Facebook.  

Lāsma Inkina 
Ozolaines Tautas nama vadītāja 

Mob.:25127340 
lasma.inkina@ozolaine.lv 
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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

