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SVEICIENI VISĀM  
OZOLAINES PAGASTA SIEVIETĒM! 

25. marts ir sēru diena, 
kad tiek pieminētas 1949. 
gada deportācijas un 
komunistiskā genocīda 
upuri. Šogad aprit 72 
gadi kopš šī traģiskā 
notikuma.  

VARAM ir apstiprinājis 
Rēzeknes novada 
pašvaldības teritorijas 
plānojumu, kurš būtiski 
maina Ozolaines pagasta 
robežas, jo, no Griškānu 
pagasta daļa teritorijas 
pāriet Ozolaines pagasta 
Pleikšņu ciemā.  

Izdevums OZOLAINE.LV 
LNB!      
     Februāra vidū Rēzeknes novada 
pašvaldība gandrīz 6 kg smagu 
iepakojumu ar pagastu informatīvajiem 
izdevumiem, tajā skaitā arī Ozolaines 
pagasta pārvaldes bezmaksas 
informatīvo izdevumu OZOLAINE.LV 
nosūtīja uz Latvijas Nacionālo 
bibliotēku. Ir liels prieks par mūsu 
oriģinālrakstiem, intervijām ar pagasta 
cilvēkiem un pagasta notikumu 
apskatiem. Liels paldies visiem, kas 
palīdz veidot mūsu pagasta informatīvo 
izdevumu OZOLAINE.LV! Arī turpmāk 
katra izdotā informatīvā izdevuma 
numura 5 eksemplārus sūtīsim uz 
Latvijas Nacionālo bibliotēku. Jautāsiet 
- "kāpēc tik daudz un ko Nacionālā 

bibliotēka iesāk ar 5 eksemplāriem?       
     LNB paskaidroja, ka 2 eksemplāri 
nonāk lielajā arhīvā, 1 - lasītavā, 1 - 
periodisko izdevumu arhīvā un 1 - 
nozaru literatūras krājumā. Skaidrs ir 
tas, ka katrs no 5 eksemplāriem 
noteiktā krātuvē tiek saglabāts kā 
mūslaiku vēstures liecība. Tas taču ir 
ļoti interesanti, vai nē!  
     Iedomājieties, kā pēc 100 gadiem 
mūsu mazmazmazbērni universitātes 
diplomdarbā pētīs tādu "vēsturisku 
fenomenu" kā pagastu informatīvo 
izdevumu, atradīs Jūsu vārdu autoru 
sadaļā, leposies ar mūsu paveikto un 
lielīsies draugiem. Tāpēc turpināsim 
sūtīt savus veidotus izdevumus uz LNB 
un būsim katrs sava pagasta vēstures 
hroniķis. 

     Mūsu skaistās, mīļās un maigās 
Ozolaines pagasta sievietes! Sirsnīgi 
sveicam  Starptautiskajā sieviešu 
dienā! Novēlam Jums sajust sevī 
pavasara košo krāsu priecīgo 
starojumu, saules enerģiju, netveramo 

gaisa trīcēšanu visapkārt un sajūtu, ka 
jā!... esmu pāti īpašākā, skaistākā un 
laimīgākā sieviete tieši šajā mirklī…  
     Veiksmi, labklājību un mīlestību 
visās dzīves jomās. 

Ozolaines pagasta vīrieši 
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Februāra mēnesī 
Ozolaines pagasta pārvaldē  
uz palodzes uzziedēja koša 

mogoņu krāsā -klīvija! 
  

"Projektēšanas 
pakalpojumi un 
autoruzraudzība ielu 
seguma atjaunošanai 
RNP iestādes “Maltas 
pagastu apvienība” 
teritorijā" iepirkuma 
priekšmeta daļas Nr.2 
““Līvānu ielas un 
laukuma pie Ozolaines 
Tautas nama Bekšu 
ciemā pārbūves 
būvprojekta izstrāde 
Ozolaines pagastā un 
autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā 
līgums par kopējo 
summu 4053,50 Eur 
apmērā noslēgts ar SIA 
„BM-Projekts”. 

05.03.2021. plkst. 9.00 
Kampišķu vecticībnieku 
lūgšanas namā notiks 
Piemiņas dievkalpojums 
par mirušajiem. 
Draudzes locekļus uz 
lūgšanu namu vedīs arī 
autobuss, kas aties 
plkst.8:30 no Ozolaines 
Tautas nama Bekšos.  
Lai varētu izmantot 
transportu, obligāta 
prasība ir sejas maskas 
valkāšana! 
Tāpat sejas maska ir 
nepieciešama 
dievkalpojuma laikā. 
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     Saskaņā ar likumu “Par 
nekustamā īpašuma nodokli”, 
informāciju par nekustamā īpašuma 
nodokļa apmēru kārtējam taksācijas 
gadam pašvaldība paziņo nodokļa 
maksātājam vai viņa pilnvarotajai 
personai līdz taksācijas gada 
15.februārim. Maksāšanas 
paziņojums tiek nosūtīts uz fiziskās 
personas deklarēto dzīvesvietu. 
Maksāšanas paziņojums tiek nosūtīts 
uz e-pastu, ja nodokļu maksātājs ir 
pieteicies maksāšanas paziņojumu 
saņemšanai e-pastā. 
     Maksāšanas paziņojums ir 
administratīvais akts, kuru, sūtot pa 
pastu, nav jānoformē kā ierakstītu 
pasta sūtījumu, un, sagatavojot to 
elektroniski, maksāšanas paziņojums 
ir derīgs bez amatpersonas paraksta. 
Maksāšanas paziņojumā ir ietverta 
informācija par nekustamo īpašumu, 
t.sk. nodokļa maksātāja numurs, 
nekustamā īpašuma kadastra 
numurs, nodokļa maksājuma 
apmērs, samaksas termiņi, 
informācija par nekustamā īpašuma 
nodokļa parādu vai pārmaksu.  
     Maksāšanas paziņojumu par     
nekustamā īpašuma nodokli var 
apstrīdēt viena mēneša laikā no 
saņemšanas dienas, iesniedzot 
rakstisku iesniegumu Rēzeknes 
novada pašvaldībā. Arī gadījumā, ja 
nodokļa maksātājs nav saņēmis 
maksāšanas paziņojumu līdz kārtējā 
gada 15.februārim, viņa pienākums 
ir mēneša laikā rakstveidā par to 
informēt Rēzeknes novada 
pašvaldību. Attiecīgi, ja nodokļa 
maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu 
likumā noteiktajā kārtībā un nav 
paziņojis nodokļu administrācijai 
adresi, kurā viņš ir sasniedzams, 

nodokļa maksāšanas paziņojums 
netiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins 
stājas spēkā kārtējā taksācijas gada 
22.martā. Savukārt paziņojumu par 
administratīvajiem aktiem saistībā ar 
nekustamā īpašuma nodokli, kas 
izdoti pēc taksācijas gada 
15.februāra, pašvaldība izvieto savā 
tīmekļvietnē, norādot vietu, kurā 
nodokļu maksātājs ar to var 
iepazīties. 
     Nekustamā īpašuma nodoklis tiek 
aprēķināts par ēkām un zemi, un to 
var maksāt arī avansā, samaksājot 
visu aprēķināto summu līdz 
pirmajam maksājuma termiņam, vai 
pa daļām norādītajos termiņos. 
Maksājuma termiņi ir 31.marts, 15. 
maijs, 15. augusts un 15. novembris. 
Ja maksājums netiks veikts 
norādītajā termiņā, saskaņā ar 
likumu tiks aprēķināta nokavējuma 
nauda. Nekustamā īpašuma nodokļa 
aprēķināšanai par pamatu tiek 
ņemta īpašuma kadastrālā vērtība, 
ko aprēķina Valsts zemes dienests. 
Nekustamā īpašuma nodoklis tiek 
aprēķināts no nekustamā īpašuma 
nodokļa objekta kadastrālās vērtības 
pēc stāvokļa taksācijas gada 
1.janvārī. Konkrētā nekustamā 
īpašuma objekta kadastrālo vērtību 
iespējams bez maksas uzzināt 
portālā www.kadastrs.lv. 
     Rēzeknes novada pašvaldība 
informē, ka, atbilstoši pašvaldības 
2014. gada 16.oktobra saistošajiem 
noteikumiem Nr.45 „Par nekustamā 
īpašuma nodokli Rēzeknes 
novadā” (grozījumi 21.09.2017. Nr. 
6 un 04.10.2018. Nr.18.), 2020. 
gadā Rēzeknes novada pašvaldības 
teritorijā nekustamā īpašuma 
nodokļa likme zemei ir 1,5% no 

zemes kadastrālās vērtības, 
nedzīvojamām būvēm – 1,5 % no 
būves kadastrālās vērtības, 
dzīvokļiem un dzīvojamām mājām 
(šajā kategorijā tiek uzskaitītas arī 
dārza mājiņas, jo dārza mājiņai, 
saskaņā ar būvniecības normatīviem, 
galvenais lietošanas veids ir 
dzīvojamā māja) – no 0,2 % līdz 1,5 
% no būves kadastrālās vērtības. 
     Dzīvoklim vai dzīvojamai mājai, 
ja tajā kāda persona ir deklarējusi 
savu dzīvesvietu (uz 01.01.2021.), 
vai arī pats nodokļa maksātājs ir 
deklarējis savu dzīvesvietu Rēzeknes 
novada pašvaldības teritorijā (uz 
01.01.2021.) un būves kadastrālās 
vērtība nav lielāka par 56 915 euro, 
tad nekustamā īpašuma nodokļa 
likme ir 0,2 % no dzīvojamās mājas 
kadastrālās vērtības. Savukārt 
dzīvoklim vai dzīvojamai mājai 
(izņēmums Dārza mājiņām līdz 40 
m2), kurā neviena persona nav 
deklarējusi savu dzīvesvietu (uz 
01.01.2021.) un arī pats nodokļa 
maksātājs nav deklarējis savu 
dzīvesvietu Rēzeknes novada 
pašvaldības teritorijā (uz 
01.01.2021.), nekustamā īpašuma 
nodokļa likme ir 1,5 % no būves 
kadastrālās vērtības. 
     Dārza mājiņai ar kopējo platību 
līdz 40 m2, ja šajā mājiņā neviena 
persona nav deklarējusi savu 
dzīvesvietu (uz 01.01.2021.) un arī 
pats nodokļa maksātājs nav 
deklarējis savu dzīvesvietu Rēzeknes 
novada pašvaldības teritorijā (uz 
01.01.2021.), nekustamā īpašuma 
nodokļa likme ir 0,6 % no būves 
kadastrālās vērtības. 
       

Teksta turpinājums 3.lpp. 

Par nekustamā īpašuma nodokli  
Rēzeknes novada pašvaldībā 2021.gadam 
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Teksta sākums 2.lpp. 
     Dzīvojamai mājai, kura ir 
reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā, bet 
kura nav nodota ekspluatācijā un 
tajā neviena persona nav deklarējusi 
savu dzīvesvietu (uz 01.01.2021.) un 
arī pats nodokļa maksātājs nav 
deklarējis savu dzīvesvietu Rēzeknes 
novada pašvaldības teritorijā (uz 
01.01.2021.), nekustamā īpašuma 
nodokļa aprēķinam var piemērot 
likmi 0,2 % no šīs būves kadastrālās 
vērtības, ja nodokļa maksātājs 
vērsīsies pašvaldībā un nodokļu 
administrācijā iesniegs spēkā esošu 
būvatļauju. 
     Nekustamā īpašuma nodoklis par 
dzīvojamo māju palīgēkām (izņemot 
individuālās garāžas) Rēzeknes 
novada pašvaldības teritorijā 
esošiem īpašumiem netiek 
aprēķināts. 
     Rēzeknes novada pašvaldībā 
nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem tiek piemēroti tikai 
likumā “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” noteiktie atvieglojumi. Tie ir 
atvieglojumi politiski represētām 
personām, trūcīgām personām un 
daudzbērnu ģimenēm. Nodokļu 
administrācija informē, ka 
informācija par trūcīgajām personām 
un daudzbērnu ģimenēm tiek 
saņemta automātiski, ja attiecīgā 
valsts/pašvaldības iestāde ir 
piešķīrusi personai šo statusu. 
Gadījumā, kad pašvaldība nav 
piešķīrusi attiecīgo nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu, tad 
nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājs tiek aicināts vērsties 
pašvaldībā, nekustamā īpašuma 

nodokļa administrācijā. Nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojums 
trūcīgajām personām un daudzbērnu 
ģimenēm, pirmām kārtām tiek 
piešķirts uz dzīvojamo platību un tad 
attiecīgi uz dzīvojamās platības 
piekritīgo zemi. Tas nozīmē, ka 
personai īpašumā ir jābūt dzīvojamai 
platībai, un, ja personai īpašumā ir 
tikai zeme, nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojums netiek 
piemērots. Nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojuma piemērošanai 
politiski represētām personām, šīm 
personām pašvaldībā ir jāiesniedz 
iesniegums par atvieglojuma 
piešķiršanu (ja šāds iesniegums 
iepriekš nav sniegts), apliecinot, ka 
īpašums netiek izmantots 
saimnieciskajā darbībā (piemēram, 
iznomāts) un iesniegumam 
pievienojot politiski represētās 
personas apliecības kopiju. 
     Nomaksāt nekustamā īpašuma 
nodokli var pārskaitot maksāšanas 
paziņojumā norādītās nodokļa 
summas uz kādu no norādītajiem 
pašvaldības kontiem bankās.  
     Veicot pārskaitījumu uz bankas 
kontu, ir jānorāda maksāšanas 
paziņojumā noteiktā informācija, lai 
veiktais maksājums tiktu korekti 
identificēts un samaksātā summa 
tiktu ieskaitīta atbilstošā nodokļa 
maksātāja uzskaites kontā.  
     Veicot nodokļa samaksu ar 
internetbankas starpniecību, 
pašvaldība iesaka izmantot portālu 
www.latvija.lv pakalpojumus.  
     Šajos portālos būs pieejami 
pašvaldību banku konti NĪN 
samaksai, kā arī nodokļa 
maksātājam automātiski tiek 

uzrādīta visa nodokļa nomaksai 
nepieciešamā informācija. Vienlaikus 
portālā www.epakalpojumi.lv 
nodokļa maksātāji var pieteikties 
atgādinājumam par NĪN samaksas 
termiņa tuvošanos saņemt savā e-
pastā vai mobilajā telefonā īsziņas 
(SMS) veidā. 
     Rēzeknes novada pašvaldība 
informē, ka pēc 2021.gada 1.jūlija 
var mainīties pašvaldības bankas 
konti, par to maiņu pašvaldība 
informēs atsevišķi. 
     Iepriekš sazinoties ar Ozolaines 
pagasta pārvaldes kasieri Lidiju 
Vinogradovu pa tālruni 64640172, 
nodokļa maksājumus var veikt 
Ozolaines pagasta pārvaldes kasē, 
pēc adreses: „Lazdas”, s.Balbiši, 
Ozolaines pagast, vai arī maksājot 
jebkurā no Rēzeknes novada 
pašvaldības pagastu pārvalžu kasēm 
(skaidrā naudā). 
     Lai mazinātu COVID-19 
izplatīšanos un ņemot vērā valstī 
izsludināto ārkārtas situāciju, 
pašvaldības administrācija klientus 
apkalpo attālināti. Saziņai ar nodokļa 
administrāciju aicinām izmantot 
tālruni 64607188, 28668496, kā arī e
-pastus: nin@rezeknesnovads.lv vai 
info@rezeknesnovads.lv, vai arī citus 
elektroniskos saziņas kanālus. 
Pašvaldība nodrošina dokumentu 
pieņemšanu pagastu pārvaldēs un 
arī administrācijā Rēzeknē. 
Gadījumos, kad tikšanās klātienē ir 
obligāti nepieciešama, par to 
jāvienojas iepriekš. Ierodoties 
pašvaldībā un tās iestāžu telpās, 
obligāti jālieto sejas maska! 

Nekustamā īpašuma nodokļa 
jautājumos zvanīt pa tālruņiem 

28668496 
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Gadi skrien kā stirnas un 
nenāk atpakaļ! 
 
     Jo vairāk esi šajā pasaulē, jo 
vairāk sāc dzīvot arī atmiņās par 
tālajiem un mīļajiem bērnības un 
jaunības laikiem. Ar šodienas skatu 
kļūst skaidrāks, kas manā un manu 
tuvinieku dzīvē ir svarīgākais, bet kas  
- otršķirīgs. Daudz polemikas, 
diskusiju ir par Padomju Savienību, 
daudz negatīvā. Tāpēc vēlos 
pastāstīt, kā tajā laikā dzīvojām mēs. 
     Materiālais stāvoklis, ja salīdzina 
to ar mūsdienām, gandrīz visiem 
cilvēkiem bija vienāds. Nebija bagātu 
cilvēku, tomēr nebija arī nabagu. 
Cenu stabilitāte un pazemināšanās 
deva pārliecību par rītdienu. Visiem 
bija darbs. Tos, kuri negribēja 
strādāt, darbā lika iet piespiedu 
kārtā. 
     Mēs, meitenes, staigājām katūna 
kleitās, kuras pārsvarā atšķiras pēc 
piegriezuma, bet tikai retu reizi – pēc 
krāsas. Mana vecmāmiņa Irīna bija 
šuvēja, un pati šuva modernus 
tērpus savām piecām mazmeitām. 
Un vēl arī draudzenes lūdza uzšūt 
viņām ko īpašu. Neatteica nevienam, 
un meitenes staigāja apmierinātas. 
Sestdienas vakarā visi satikās 
Ozolaines Tautas nama dejās, kas 
bija ciemata iedzīvotāju ļoti 
apmeklēts pasākums. Īpaši daudz 
nāca jauniešu.   
     Īpašu vietu dejās ieņēma 
“žūrija”. Tā pa jokam sauca tās 
tantes, kuras regulāri apmeklēja šos 
pasākumus. Vienlaikus viņas pildīja 
arī “samierinieku” funkcijas – ja puiši 
sāka skandalēt, kārtības sargātājas 
uzreiz reaģēja. Īpaši baidījās no 
Ņušas tantes (Anna Maslobojeva). 
Atlika viņai no kājas noaut kalošu un 
draudīgi to pacelt gaisā, visi 
nomierinājās acumirklī. 

     Pastāvīgs deju muzikants bija 
Ādolfs. Kad viņš rokās paņēma 
akordeonu, nebija iespējams mierīgi 
nosēdēt uz vietas. Puiši uzlūdza 
dāmas, un balle varēja sākties. Pirms 
dejām koka grīdu nobēra ar uz lielās 
rīves sarīvētu parafīnu, un grīda 
“pārvērtās” par parketu.  
     Mana vecmāmiņa, Moldokina 
Irina Lukjanova, Tautas namā 
strādāja par apkopēju, un mēs, 
mazmeitas, palīdzējām viņai sapost 
telpas svētkiem.  
     Vēl ļoti attīstīta bija 
mākslinieciskā pašdarbība! Ļoti bieži 
uzveda mini izrādes, bija ansamblis. 
Dziedāja un dejoja gan latviešu, gan 
krievu, gan arī baltkrievu un ukraiņu 
dziesmas. Tika svinēti pilngadības 
svētki, svinīgi dalītas pirmās pases, 
notika puišu pavadīšana uz armiju.  
     Ilgu laiku pagasta padomes 
priekšsēdētāja bija Vera Stepanova 
Belova. Viņa bija ļoti atbildīga. 
Organizēja visus svinīgos 
pasākumus, pati piedalījās izrādēs. 
Reizi nedēļā filmas rādīt atbrauca 
kinomehāniķis Uļjanovs. Ieejas 
maksa uz filmu bija 20 kapeikas. 
Kā gatavojās Dziesmu un Deju 
svētkiem – tas ir īpašs stāsts. 
Mēģinājumiem nebija gala!   
     Dziedāja, dejoja krakovjaku, 
polku, rucavietu, tūdaliņu. Vēlāk pie 
mums sāka braukt muzikantu 
ansamblis no Maltas. Trīs puiši 
brīnišķīgi spēlēja saksofonu, 
akordeonu un sitamos instrumentus. 
Vislabākie dejotāji bija brāļi 
Šļahtoviči – Staņislavs un Anatolijs. 
Nodejot ar kādu no viņiem valsi bija 
lieliski! 
     Ozolaines centrā stāvēja skaista 
lapene, kurā bieži pulcējās jaunieši. 
Apkārt tai bija zaļumu biezoknis, 
kuros vietējie bērni spēlēja paslēpes.  

Un cik mīlas noslēpumu glabāja šī 
lapene!  
     Īpaši gribas atzīmēt pirmos 
četrus skolas gadus Ozolaines 
pamatskolā. Vienā ēkā mācījās gan 
krievu, gan latviešu plūsma. Divās 
telpās mācījās krievu plūsmas bērni. 
Viena skolotāja vadīja stundas 1-
4.klasē. 
     Mana skolotāja, Jevģēnija 
Afianovna Četkina, spēja vienas 
stundas laikā gan izskaidrot jauno 
vielu, gan atprasīt iepriekšējās 
stundas tēmu. Labi zināja latviešu 
valodu un mācīja arī mūs. Kad 5. 
klasē pārgāju uz Rēzeknes 4. 
vidusskolu, izrādījās, ka es ļoti labi 
zinu latviešu valodu! Izrādījās, mūsu 
lauku skoliņas skolotājiem bija 
augsts mācīšanas kvalitātes līmenis. 
    Vēl labi atceros direktora vietnieci 
Martu Karlovnu Kazdadzi. Viņai bija 
tik skaļa balss, ka sākumā visi no 
bailēm slēpās, bet vēlāk, ieraugot 
viņas smaidošās acis, bailes pazuda 
un gribējās smaidīt.  
     Pirms došanās uz dejām vai kino, 
bija jāpadara vecāku uzdotie darbiņi 
mājsaimniecībā – jāsakārto istabas 
vai jāizravē dārzi. Mēs šajos darbos 
draudzīgi palīdzējām viens otram. 
Lasījām ogas, apstrādājām dārzus, 
lasījām pakaišus cūkām, un tikai pēc 
tam vecāki deva “zaļo gaismu”. Visu 
darījām ar prieku, gan lasījām sēnes 
un ogas mežā, gan strādājām 
kolhozā. 
     Laukos cilvēku bija daudz, 
pārsvarā daudzbērnu ģimenes. 
Brīvajā laikā sagājām kopā un 
spēlējām badmintonu, volejbolu, 
kazakus-razboiņikus, pīles un 
medniekus. Visu laiku bijām 
nodarbināti, vecāki ar grūtībām 
pierunāja iet pusdienās. 
     Ēdiens bija ļoti vienkāršs. No rīta 
pieceļoties, brokastīs bija pankūkas 
un auksts borščs. Pusdienās – 
kartupeļi ar krējumu un biezpienu, 
lociņu-redīsu salāti. Gaļu ēdām 
pārsvarā svētkos. Lieldienās kūpināja 
šķiņķi, cepa svētku maizi, bet 
Ziemassvētkos uz galda bija dažādu 
veidu desas.  
     Mājas Lieldienās vienmēr spīdēja 
un laistījās, smaržoja pēc 
gardumiem. Mani vecāki cepa 
milzīgu maizes klaipu krievu krāsnī, 
vienā reizē izmantojot pa 16 kg 
miltu! Visos ēdienos dalījās ar 
radiem un kaimiņiem. Ziemā iejūgtās 
zirgu kamanās braucām ciemos, kur 
ar prieku sagaidīja katru.  
     Katoļu svētkos parasti gājām pie 
tantes Antes, kura dzīvoja Ozolaines 
centrā. Viņa vienmēr bija 
sagatavojusi svētku galdu. Viņa 
gaidīja viesus un pārklāja galdu ar 
baltu linu galdautu.  

 
Teksta turpinājums 5.lpp. 

 

Zoja Valtere (Molodkina)  
un  Boriss Molodkins 
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Teksta sākums 4.lpp. 
 
     Kad viesi pārkāpa nama slieksni, 
pārsegto galdautu noņēma un 
skatam pavērās brīnumaini ēdieni.  
Darbadienas Antas tante pavadīja 
pie aušanas stellēm. No lina viņa 
darināja brīnišķīgus audeklus, kā arī 
grīdas paklājiņus.  
     Nebija agresijas un naida. 
Internacionālisms bija galvenā valsts 
politika un izplatījās skolās, jebkuri 
nacionālisma iedīgļi tika nekavējoties 
pārtraukti. Ļoti gribētos, lai mūsu 
bērni un mazbērni no mums 
pārņemtu visu labo, kas bija manā 
jaunībā. Cilvēks ir radīts, lai mīlētu 
savu tuvāko un apkārtējo vidi, dabu. 
Tikai tad cilvēks var būt laimīgs. Lai 
miers un labklājība iemājo mūsu 
dvēselēs.  

     Lielā cieņa un mīlestībā  
pret saviem novadniekiem -   

Z.M.Valtere (Molodkina) 
 

Foto ar skolu atpazinu. 
     Tiešām, sestdienas jaunieši 
gaidīja ar nepacietību, lai varētu 
doties uz dejām. Pa labi pie deju 
zāles ieejas sēdēja “žūrija” un 
latviešu jaunieši. Kivku stūris bija pa 
labi no skatuves. Labi atceros 
akordeonistu Ādolfu. Viņam bija 
grafiks, spēlēja aptuveni līdz 
plkst.23.00, bet jaunieši bija 
nenogurdināmi, vēlējās turpināt 
jautrību. Salasīja Ādolfam naudiņu 

un dejas varēja turpināties. Viņš bija 
precējies ar meiteni no Ritiņiem, 
kura dzīvoja kaimiņos Vasīlijam 
Orlovam. 
     Nedēļas vidū Ozolaines pagasta 
skolēniem Tautas namā rādīja 
filmas. Man labi palicis atmiņā, ka 
Ozolaines skola bija latviešu, 
skolotāji brauca no Rēzeknes.  
Ko es atceros par sākumskolu? 
Atceros, kā 1953. gada augustā pie 
mums uz mājām atnāca Gerasimova 
Ekaterina Federovna (mana pirmā 
skolotāja). Man dzimšanas diena ir 
1946.gada 6. novembrī, un aktuāls 
kļuva jautājums, vai man skolas 
gaitas uzsākt šajā gadā vai 
nākamajā. Viss ātri atrisinājās, un es 
devos uz skolu. Kopā ar mani 
mācījās Vaņa Golubevs (Fotkins), 
Ļoņa Lebedevs un Boriss Filimonovs. 
Uz skolu gājām paši, neviens neveda 
un nepavadīja. Visi savācāmies kopā 
sādžā un tad gājām uz skolu  Skolas 
direktore bija Otmahova Sofija 
Ivanovna. Strādāja arī skolotāja Lilija 
Ivanovna. 
     Vēl kolhozā bija bērnudārzs, ko 
apmeklēja Ritiņu, Tēviņu un Kivku 
bērni. Šodien internetā atradu šī 
bērnudārza ēku. Izrādās, ka tā vēl 
joprojām eksistē! 
      Skolā kurināja un uzturēja tīrību 
Ņura Lebedeva (Pušņakova). Par 
siltumu un tīrību jāsaka viņai paldies! 

Ar cieņu,  
Dmitrijs Kotovs 

 

Birstaļu skola (Bumbišķu sādžā). 
Centrā skolas direktore Otmahova Sofija Ivanovna  
kopā ar skolas audzēkņiem 

Izzināsim Ozolaines 
ēdienu tradīcijas 
 
     Ēdieni, kas atšķir vienas vietas 
iedzīvotājus no citas un ar to 
saistītās tradīcijas, ir arī daļa no 
nemateriālā kultūras mantojuma. Lai 
sekmētu Ozolaines pagasta kulinārā 
mantojuma tradīciju popularizēšanu 
un tālāknodošanu – senās un 
unikālās receptes, pagastā tiks 
rīkota ekspedīcija ,,Senču ēdienu 
tradīcijas Ozolainē’’, kas plānojas jau 
vasarā. Projektu atbalsta Valsts 
Kultūrkapitāla fonds. 
     Projekts paredz ekspedīciju 6 
dienu garumā, apmeklējot 
saimnieces pagasta vairākos ciemos. 
Ekspedīcijā būs iesaistīti pagasta 
jaunieši, kuriem šī tēma ir saistoša, 
ir griba uzzināt jaunu informāciju, 
gūt prasmes šajā jomā. Ekspedīcijā 
dalībnieki dosies ar velosipēdiem, 
kas būs vēl viens izaicinājums, dienā 
veicot vairākus kilometrus un 
pārvarot grūtības.  
     Rezultātā plānots apkopot  
stāstus kopā ar receptēm gan 
pierakstos, gan vizuālajā materiālā – 
videoīsfilmā un izvietot Ozolaines 
pagasta interneta mājas lapā, 
sociālajos tīklos.  
     Jāteic, ka tas būs tikai sākums, 
jo nākamais solis ir doma par ēdienu 
tradīcijām Ozolaines pagastā, 
piesaistot arī Maltas apvienības 
pārējos pagastus, izdot grāmatu.  
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     Skola – manuprāt tā ir 
brīnumaina un pārsteidzoša vieta. 
Visticamāk, ka ne visi līdz galam 
apzinās, kas šo brīnumaino vidi rada. 
Skola ir mūsu dzīves spilgta un 
nozīmīga daļa. Katrs skolotājs – tas 
ir labais burvis, kas rada brīnumus 
mūsu acu priekšā, kurus mēs 
pieraduma pēc bieži vien 
nepamanām.  
Jau vairāk nekā 30 gadus Liepu 
pamatskolā strādā Gaļina 
Fjodorovna Bogdanova. Tiekos 
ar Gaļinu, lai uzdotu viņai dažus 
jautājumus.  
Gaļina, pastāstiet par sevi!  
     Man ir vietējās puses dzimtas 
saknes. Tēvs nāk no Ozolaines 
pagasta Andronovas, bet mammas 
dzimtā puse ir Silmalas pagasts. Es 
uzaugu Rēzeknē, mācījos 
3.vidusskolā. Pēc tās absolvēšanas 
1985.gadā iestājos Daugavpils 
pedagoģiskā instutūta fizmatos. 
Nelielu laika sprīdi strādāju par 
audzinātāju bērnudārzā un par 
skolotāju Rēzeknes 3.vidusskolā. Pēc 
institūta pabeigšanas sāku strādāt 
Liepu pamatskolā, tobrīd tās 
direktors bija Zigfrīds Lukaševičs. 
     Sāku darbu kā sākumskolas 
skolotāja. Tajos laikos, ja bija iegūta 
pedagoģiskā izglītība, varēja vadīt 
stundas ne tikai savā specialitātē. 
Vairākus gadus mācīju 
pirmklasniekus un paralēli arī 
mājturību un zīmēšanu.  
     Toreiz autobuss nebrauca līdz 
skolai. Mēs ar skolēniem satikāmies 
pie veikala un visi kopā kājām gājām 
uz skolu, vakarā – atpakaļ. Tā katru 
dienu un jebkādos laikapstākļos. 
Dažreiz, kad ceļš bija slidens, vējš 
gāza bērnus no kājām, bet bērni 
turējās viens pie otra un gāja uz 
priekšu. Ar pirmklasniekiem mēs 
gājām arī pārgājienos uz Gaiduļu 
ezeru. Vienreiz, kad devāmies mājās 
no Gaiduļu ezera, sākās ļoti stiprs 
lietus. Mums bija viens lietussargs uz 

10 cilvēkiem, izmirkām līdz pēdējai 
vīlītei! Lai gan tagad tas šķiet 
pārsteidzoši, tomēr toreiz neviens no 
pirmklasniekiem nežēlojās par 
nogurumu un nečīkstēja.  
     Vairākus gadus strādāju par 1.-
4.klases skolotāju. 1997.gadā 
saņēmu maģistra grādu pedagoģijā 
un sāku strādāt par direktora 
vietnieci. Vēlāk sāku mācīt 
matemātiku. 2009.gadā skolu 
reorganizēja, apvienojot ar Maltas 
vidusskolu, tad es kļuvu par Liepu 
pamatskolas vadītāju. Tie nebija 
viegli laiki, jo neviens nezināja, kā 
vislabāk strādāt – Maltas skolai ir 
sava specifika, mūsu skolai – sava. 
Kopā ar Maltas vidusskolas direktori 
Vinetu Dimperi mēs meklējām 
risinājumus. Ar finansējumu bija ļoti 
bēdīgi, dažādu vecuma jeb klašu 
stundas apvienoja vienā. Citreiz 
apvienotajās klasēs bija 18 – 20 
cilvēku un nepietika solu. 
Skolotājiem dienā tika apmaksātas 3
-4 stundas, bet bērnus taču 
neatstāsi vienus skolā! Līdz šim 
brīdim es apbrīnoju skolotāju izturību 
un pateicos vecākiem par atbalstu. 
Par laimi, ar laiku viss pakāpeniski 
sāka nokārtoties. Pateicoties pagasta 
pārvaldes, kuru vadīja Zinaīda 
Skredele, palīdzībai un atbalstam, 
skolas situācija nostabilizējās un 
kļuva ar laiku labāka.  
     Visu šo laiku centos skolu padarīt 
pievilcīgu un audzēkņiem draudzīgu. 
Kopā ar kolēģiem skolā organizējām 
dažādus svētkus un jautrus 
pasākumus. Kādi vien pasākumi šo 
gadu laikā skolā ir bijuši: “Slavas 
minūte”, “Brīnumu lauks”, “Nu, 
meitenes”, “100 dienas skolā”, “Vai 
gribi būt miljonārs”. Katru gadu tiek 
gadavoti intriģējoši jaungada 
priekšnesumi. Mēs ļoti cenšamies, lai 
bērni gribētu nākt uz skolu, mīlētu 
savu skolu un nākotnē tai palīdzētu. 
Esmu ļoti priecīga, ka man tika dota 
iespēja redzēt citu valstu pieredzi, kā 

notiek mācību process ārvalstīs. 
Esmu bijusi Austrijas, Ungārijas, 
Itālijas, Slovēnijas, Slovākijas, 
Čehijas, Norvēģijas, Krievijas, 
Baltkrievijas, Igaunijas un Lietuvas 
skolās. Katrs brauciens sniedza man 
nenovērtējamu pieredzi, ar ko 
dalīties ar skolotājiem, ieviešot skolā 
jaunas metodes. 
Kad Jūs nolēmāt saistīt savu 
dzīvi ar skolu un kāpēc? 
     Manā ģimenē nebija skolotāju, 
bet dzīve iegrozījās tā, ka mans ceļš 
aizveda mani uz skolu. Jau tad, kad 
pati vēl biju skolniece, staigāju uz 
bērnudārzu palīdzēt audzinātājām – 
lasīju bērniem priekšā grāmatas, 
vedu bērnus pastaigās. 
Klasesbiedriem bieži palīdzēju apgūt 
matemātiku. Vidusskolas laikā 
matemātikas skolotāja Aleksandra 
Andrejevna Ivanova mani 
pārliecināja, ka mans aicinājums ir 
kļūt par skolotāju, un par padomu 
esmu viņai pateicīga līdz pat šai 
dienai.  
Kā Jūs sevi raksturotu divos 
vārdos? 
     Esmu mērķtiecīga, prasīga pret 
sevi un apkārtējiem, lai gan, gadiem 
ejot, esmu kļuvusi maigāka pret 
citiem.  
 

Teksta turpinājums 7.lpp. 
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Struktūvienības  

„Liepu pamatskola”  

vadītāja   

Gaļina Bogdanova 
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Teksta sākums 6.lpp. 
Aprakstiet savu nozīmīgāko 
sasniegumu un lielāko 
neveiksmi! 
     Man dzīvē nekas nav nācies 
viegli, tāpēc viss, kas man ir un 
pieder, ir mans sasniegums. Man ir 
grūti izvēlēties ko vienu un 
visnozīmīgāko. Viena no pirmajām 
uzvarām – iestāšanās institūtā, jo uz 
vienu vietu bija 7 cilvēku konkurss. 
Pirmajā kursā mani izvirzīja dalībai 
matemātikas olimpiādē kopā ar 5. 
kursa komandu. Tomēr pabeigt 
institūtu nebija viegli, jo tobrīd man 
jau bija mazs bērns, vajadzēja 
mācības apvienot arī ar darbu, tādēļ 
institūta absolvēšana ir mana uzvara 
pār sevi. Arī tad, kad es mācījos 
maģistratūrā, man nebija viegls 
periods dzīvē, tomēr arī tad es tiku 
galā ar apstākļiem un ieguvu 
maģistra grādu. Liels sasniegums 
dzīvē ir arī mūsu māja. Kopā ar vīru 
mēs nopirkām nekoptu zemes 
gabalu ar pussabrukušu māju. Pati 
iemācījos špaktelēt, krāsot, līmēt 
tapetes, apguvu cementēšanas 
darbus. Tagad var teikt, ka katrs 
mājas un zemes  kvadrātcentimetrs 
ir gājis cauri manām rokām. Starp 
citu, visas šīs zināšanas man ļoti 
noderēja, kad veicām skolas 
remontu, un arī tas ir viens no 
maniem sasniegumiem. Protams, arī 

darba dzīve ir sava veida 
sasniegums. Man ir ļoti patīkami, kad 
dzirdu labas atsauksmes no maniem 
bijušajiem audzēkņiem un viņu 
vecākiem. Tātad dzīvi nedzīvoju 
velti! 
     Arī neveiksmju nav bijis maz. 
Sākot no izkrišanas eksāmenos, 
neveiksmēm darbā, līdz personīgās 
dzīves problēmām. Un vispār, ja es 
kaut ko sāku, vienalga, remontu, 
projektu vai ko citu, man gandrīz 
nekad nav sanācis gludi viss un 
uzreiz.  
Manā skatījumā, un to es mācu arī 
saviem skolēniem, nav iespējama 
liela izdošanās bez kritieniem ceļā uz 
to. Ja esi nokritis, vari pat paraudāt, 
kādu laiciņu arī žēlot sevi, bet pēc 
tam ir jāceļas, jānoslauka asaras un 
jāiet tālāk. Tikai tas, kurš iet, nokļūst 
galamērķī! 
Kādām īpašībām un kvalitātēm, 
Jūsuprāt, ir jāpiemīt 
pedagogam?  
     Vispirms vēlos izcelt, ka skolotājs 
ir tāds pats cilvēks, kā citi – katram 
ir savas stiprās un vājās puses. 
Reizēm man šķiet, ka skolotājiem ir 
uzstādītas tādas prasības, it kā 
skolotājs būtu burvis. Manā 
skatījumā jebkuram skolotājam, 
pirmkārt, ir jāciena sevi un 
apkārtējos cilvēkus, jāmīl savi 
audzēkņi un jābūt korektam. 
Jāpiemīt elastīgai domāšanai un 
obligāti – humora izjūtai, jāprot ne 
tikai dzirdēt, bet arī ieklausīties 
audzēkņos. Jābūt gatavam, ka visu 
dzīvi nāksies meklēt jaunus 
mācīšanas veidus,  ka būs jāmēģina 
priekšmetu mācīt tā, lai bērniem 
stundās būtu interesanti.  
Ko esat ieplānojusi darīt 
2021.gadā? 
     Pēdējā laikā cenšos neko īpaši 
neplānot, bet priecāties par, kas ir. 
Ko Jūs dzīvē nekad nedarītu? 
     Ir lietas, kuras es negribētu darīt 
un cenšos nedarīt, bet dzīve mani ir 
iemācījusi nekad neteikt nekad.  
Kā Jūs atpūšaties no darba, ko 
darat brīvajā laikā? 
     Agrāk ļoti daudz tamborēju un 
adīju. Man ļoti patīk šūt, precīzāk, 
modelēt dažādus tērpus. Tomēr pati 
lielākā mana aizraušanās šobrīd ir 
mans puķu dārzs. Man ļoti patīk 
darboties ar ziediem. Tas ir īsts 
brīnums, ka no mazas sēkliņas izaug 
skaists augs. Manā puķu dārzā ir 
apmēram 20 tulpju, 15 rožu, 10 
krizantēmu šķirņu, kā arī 8 dažādas 
ģeorģīnes, 5 dažādas hortenzijas, ap 
10 kumelīšu šķirņu, daudz dažādu 
šķirņu liliju, dažas ir pat augstākas 
par mani! Mani ierobežo tikai nelielā 
zemes platība un laika trūkums. 
Pēdējā laikā es aizraujos arī ar 
zemeņu audzēšanu, pavairošanu, to 
man ir aptuveni 5 šķirnes. Pirmās 
ogas ienākas siltumnīcā, un tās ir 

gatavas aptuveni 15. – 20. maijā. 
Savukārt manā dārzā ogas ienākas 
līdz pat pirmajām salnām. Mana 
atpūta ir sava dārza un puķu 
kopšana, ļoti patīk atpūsties arī pie 
ūdens.  
Jūsu mīļākās filmas un 
grāmatas? 
     Bērnībā mīļākā grāmata bija 
“Ceturtā augstiene”, vēlāk – 
Margaretas Mičelas “Vējiem līdzi”.  
Savukārt mīļākā filma - “Maskava 
asarām netic”. 
Kas Jums dzīvē traucē, bet kas - 
palīdz? 
     Reizēm man šķiet, ka no 
dzimšanas man ir dota pārāk liela 
atbildības sajūta, lai gan reizēm tieši 
tā man palīdz! 
Par ko Jūs sapņojat? 
     Pirmkārt, es sapņoju par to, lai 
mani tuvinieki būtu veseli, lai ilgi 
dzīvo mani vecāki, lai vīrs vienmēr 
būtu blakus un atbalstītu un lai 
dēlam viss izdotos. Un es ļoti vēlos, 
lai Liepu pamatskola turpina savu 
darbību un attīstās arī nākotnē, jo 
skolā ir pagājusi liela daļa manas 
dzīves, un šajā skolā ir mācījies arī 
mans tētis. Es sapņoju par to, lai 
mūsu Latvijas ciemi un lauku 
teritorijas neaizietu nebūtībā, lai 
jaunieši neaizbrauktu, bet dibinātu 
šeit ģimenes un celtu mājas, lai skan 
bērnu smiekli! 
Paldies, Gaļina, ka atradāt laiku 
mūsu sarunai. Jums es vēlos 
novēlēt sapņu piepildīšanos, lai 
ilgus gadus skolā skan skolotāju 
balsis un bērnu smiekli! 
 

Ar Gaļinu Bogdanovu  
sarunājās Nadežda Osipova 
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MARTS 4 [85] 2021                     VĒSTURE 

     Ozolaines pamatskola, ja tā 
netiktu likvidēta 2004.gadā, šogad 
svinētu jau 150-to jubileju. Lai gan 
ēka nestāv tukša un ir lietderīgi 
izmantota, jo pilda Ozolaines 
pagasta pārvaldes ēkas funkcijas, tai 
braucot garām bijušie skolēni 
joprojām piedzīvo siltas atmiņas par 
skolā pavadītajiem gadiem. 
     Drīzajai jubilejai par godu 
pārvaldes darbinieku un bijušo 
skolēnu sarunas arvien vairāk risinās 
par bijušās skolas lietām. Atmiņu 

stāstos tika pieminēta arī lapene 
skolas teritorijā, kura līdz 
mūsdienām nav saglabājusies. 
Diskusiju rezultātā radās ideja par 
lapenes atjaunošanu. 
     Pirmais solis uz mērķi ir ziņu 
izpētīšana par lapeni, lai noskaidrotu 
tās precīzu atrašanās vietu, izskatu, 
funkcijas un vēsturisko nozīmi. 
Vēršamies pie cilvēkiem, kas 
strādājuši un mācījušies Ozolaines 
pagastā, lai uzklausītu viņu atmiņas 
vai iegūtu kādas citas liecības. Par 
laimi, ilggadējai skolas skolotājai un 
direktorei Klementīnei Buharinai 
saglabājušās vairākas fotogrāfijas ar 
detalizētu lapenes attēlu, kas ļaus 
lapeni atjaunot pēc iespējas tuvāk 
oriģinālam. Arī atrašanās vieta ir 
precīzi zināma, jo līdz mūsdienām ir 
saglabājušies tās pamati. 
     Runājot par tās uzcelšanas gadu, 
precīzi dokumentētu ziņu nav. 
Neviens no aptaujātajiem lapenes 
lieciniekiem neatceras būvēšanas 
procesu, senākās atmiņas ir no 
pagājušā gadsimta piecdesmitajiem 
gadiem, un tajā brīdī lapene jau bija 
uzcelta. Pēc aptaujāto domām, 
lapene, iespējams, bija celta pirms 
kara, jo jumtam bija raksturīgie 
Ulmaņlaiku dakstiņi – maziņi, 
aptuveni 30x30 centrimetru izmērā, 
turklāt pēc kara PSRS laikā kāds diez 
vai celtu tādu lapeni. Arī lapenes 
nojaukšanas brīdis nav precīzi 
zināms, tomēr, apkopojot jau minēto 

liecinieku domas un atmiņas, 
visticamāk, ka tas ir bijis laika posms 
no 1964. – 1966. gadam. Jāatzīme, 
ka atmiņas ir pagrauzis laika zobs, 
un dažas atmiņu detaļas nesakrīt, 
tāpēc ir izvēlēti visticamākie 
nojaukšanas gadi. 
     Cilvēku prātos lapene, pirmkārt, 
ir saglabājusies kā jauno mīlnieku 
satikšanās un laika pavadīšanas 
vieta pastaigājoties vai dodoties uz 
un no diskotēkām. Otrkārt, lapeni, 
protams, starpbrīžos izmantoja arī 
skolēni, lai spēlētu paslēpes… 
 

Lāsma Inkina 
Ozolaines Tautas nama vadītāja 

Mob.:25127340 
lasma.inkina@ozolaine.lv 

 
 
 
 
Foto no Klementīnes-Lūcijas 
Buharinas personīgā arhīva 

DZIMUSI IDEJA PAR  
VĒSTURISKĀS LAPENES ATJAUNOŠANU!  
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Par ierobežojumiem uz 
pašvaldības autoceļiem 
 
    Rēzeknes novada 
pašvaldība informē, ka 
Transportlīdzekļu sezonālā 
maksimālās masas (7 t.)
ierobežojumu ieviešana 
pašvaldības autoceļos ir 
piespiedu pasākums, kas ļauj 
novērst šo ceļu masveida 
sabrukumu pavasara atkušņa 
laikā un arī vēlāk rudenī, kad, 
ceļa segai pārmitrinoties, 
samazinās tās nestspēja. Īpaši 
krasi nestspēja samazinās 
ekspluatācijas laiku 
nokalpojušām segām un ceļu 
posmiem, kuru pamatne ir 
mālaina un putekļaina grunts.  
     Ozolaines pagasta pārvalde 
apsekojot pagasta autoceļus 
un pamatojoties uz Ministru 
kabineta 2016. gada 19. 
janvāra noteikumiem Nr. 42 
„Kārtība, kādā aizliedzama vai 

ierobežojama satiksme” 
pieņēma lēmumu par 
maksimālās masas 
ierobežojumiem uz pagasta 
autoceļiem.  
    Transportlīdzekļu satiksmes 
aizliegums vai ierobežojumi šo 
noteikumu izpratnē neattiecas 
uz operatīvajiem 
transportlīdzekļiem, un uz 
transportlīdzekļiem, kas kravas 
transporta cisternās ar 
pašvaldību saskaņotā maršrutā 
pārvadā svaigpienu, ja par 
šiem transportlīdzekļiem valsts 
akciju sabiedrības "Ceļu 
satiksmes drošības direkcija" 
transportlīdzekļu un to 
vadītāju valsts reģistrā ir 
izdarīta atzīme "Svaigpiena 
transportlīdzeklis". 
   Visiem Ozolaines pagasta 
iedzīvotājiem lūgums būt 
pilsoniski aktīviem un redzot, 
ka ceļš vai ceļa zīme tiek bojāti 
nekavējoties informēt 

Ozolaines pagasta pārvaldi pa 
tālruni 64640171 vai 
Saimniecības pārzini Juri 
Runču mob.: 27870687. 
     Strauji mainoties laika 
apstākļiem var mainīties arī 
ierobežojumu apjoms. 

     Rēzeknes novada pašvaldības 
iestādes “Maltas pagastu apvienība” 
struktūrvienība “Ozolaines pagasta 
pārvalde” informē, ka 15.02.2021. ir 
stājies spēkā jaunais Rēzeknes 
novada teritorijas plānojums. 
Atbilstoši šim plānojumam, Pleikšņu 
ciema ir piešķirts apdzīvotās 
vietas statuss un precizēta ciema 
robežas. Pēc teritoprijas plānojuma, 
daļa Griškānu pagasta Jusu sādzās  
teritorijas (kopumā 14 
majsaimniecības) pāriet Ozolaines 

pagasta Pleikšņu ciema teritorijā. 
     Ozolaines pagasta pārvalde 
pieņems lēmumu par adrešu 
precizēšanu apbūvētām zemes 
vienībām, kuras ietilpst jaunizveidoto 
ciemu robežās. Informācija par 
precizētajām adresēm tiks nosūtīta 
pa pastu. 
     Jauno Rēzeknes novada 
pašvaldības teritorijas plānojumu var 
atrast šeit: 
https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_19631  

Palielinājās Pleikšņu 
ciemata teritorija 

     No 1.marta bibliotēkā būs 
pieejamas jaunas grāmatas: 
detektīvstāsti, romāni, grāmatas par 
vēsturi.  
     No 8.marta līdz 14.martam 
bibliotēkā būs apskatāma recepšu 
grāmatu izstāde-pankūkas 
Masļeņicai.  

     Veronika Lazareva 
Bibliotēkas vadītāja  

Mob.: 26284240 
veronika.lazareva@ozolaine.lv 

Ozolaines  
bibliotēkas  
jaunumi! 

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19631
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19631
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MARTS 4 [85] 2021                 IZGLĪTĪBA   

PII „Jāņtārpiņš” grupiņās 
aug zinātkāri bērni, kuri ar 
eksperimentēšanu ir uz 
„tu”. 
 
     Šoreiz pastāstīsim vairāk par 3-4 
gadīgo bērnu grupu „Varavīksne”. 
Februāra lielais sals netraucēja 
izbaudīt ziemas priekus. Bērni varēja 
izpausties ziemotajā mākslā. Ar 
krāsām zīmēja uz sniega, veidoja 
lielas un mazas figūras, veidoja arī 
krāsainas ledus figūras. Mācījās 
gatavot pasakainas ledus olas un 
meklēja tās sniegā. Tā radās doma, 
ka tādas varētu izskatīties dinozauru 
olas, bet par to vēl mazie pētnieki 
strīdas. Skolotāji kopā ar bērniem 
veidoja labirintus sniegā. Izrādījās, 
ka tikt ārā no pašu veidotiem 
labirintiem arī nav nemaz tik 
vienkārši. Jāprot noturēt līdzsvaru  
un nedrīkst iekrist sniega kupenā. 

Bet darot to visiem kopā ir bezgala 
jautri! 
     Mēneša mācību un nodarbību 
tēma bija „Transports”. Mazie 

izzinātāji prasmīgi iemācījās braukt 
ar ragaviņām no slidkalniņa. Lielu 
uzmanību pievērsām drošībai  uz 
kalniņa. Uz ūdenstilpnēm un 
protams uz ielas. Bērni zina, ka jābūt 
atbildīgiem un gadījumā, ja notiek 
nelaime, mums palīgā vienmēr 
steigsies glābšanas dienests. 
     Ar lielu aizrautību grupiņas bērni 
izveidoja pilsētu no papīra, kurā bija 
mājas, ielas, luksofori, gājēju 
pārējas un pašu gatavotas 
automašīnas, bet noteikumi gan tādi 
paši kā īstā pilsētā. 

      Februāris mums bija arī 
svētkiem piepildīts mēnesis-Sirsniņ 
svētki, dažas dzimšanas dienas, 
vārda dienas, Krāsainā nedēļa. Katru 
dienu godinājām kādu no krāsām. 
Mācījāmies svinēt svētkus, pašu 
organizētajā diskotēkā izdomājām 
paši savus deju soļus. 

     Mēneša atziņa-bērni var paveikt 
daudzas lietas no sākuma līdz galam. 

Visu vajag darīt ar prieku un 
mīlestību. 

 
Aina Kriviņa un Dzintra Barkāne  

Ozolaines PII „Jāntārpiņš” 
Grupas „Varavīksne”skolotājas 

 
 
 
 
Foto no Ozolaines  
PII „Jāntārpiņš arhīva 

  



11 

 

 11    

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 

                              DAŽĀDI    MARTS 4 [85] 2021            

     Valentīndienas vakarā Ozolaines 
pagasta sociālajos tīklos publicējām 
viktorīnu par mīlestību un 
Valentīndienu! Viktorīnas jautājumi 
izrādījās ciets rieksts, un nevienam 
no kopumā 20 dalībniekiem 
neizdevās pareizi atbildēt uz visiem 
11 jautājumiem, tādēļ par 
uzvarētājiem tika noteikti tie 
dalībnieki, kuriem bija vismazāk 
kļūdu:  
1.vietu ieguva Olga Bartkeviča, kurai 
nekļūdīgi izdevās atbildēt uz 9 
jautājumiem; 
2.vietu sadala trīs dalībnieki – 
Mārīte Šadurska, Olga 
Makarenkova un Renārs Plass, 
kuri nekļūdīgi atbildēja uz 8 
jautājumiem, bet vienā jautājumā 
iesniedza daļu no  iespējamajām 
atbildēm;  
3.vietu ieguva vairāki dalībnieki, 
tomēr noteikumi paredzēja par 
labākajiem atzīt 5 ātrākos ar 
visvairāk pareizajām atbildēm, un 
šoreiz ir palaimējies Tatjanai 
Kuzņecovai, kura iesniedza 8 
pareizas atbildes ātrāk par pārējiem 
8 pareizo atbilžu iesniedzējiem!  
     Paldies visiem par dalību, ar 
uzvarētājiem par balviņu saņemšanu 
sazināsimies personīgi! 

Lāsma Inkina 
Ozolaines Tautas nama vadītāja 

Mob.:25127340 

Par Mīlestības viktorīnu! 

Katram dzīves posmam ir 
sava jēga, savs uzdevums! 

/Ēriks Šterns/ 
 
     Mums, senioriem, izolācijas laikā 
atrodoties savas mājās, ir vērtīgi 
uzklausīt  dažādas pamācības, 
informāciju un piedzīvot jaunas 
situācijas. Tam visam ir liela vērtība, 
tāpat kā mūža gadiem. 
     Šajā bīstamajā laikā mums 
jāturas visiem kopā un jāparāda 
jaunai paaudzei, kā mēs protam 
dzīvot, pasargāt sevi un savu ģimeni, 
tostarp arī stingri ievērojot 
ierobežojumus. Mums ir jābūt 
spējīgiem novērtēt situāciju un zināt, 
ko darīt un kur griezties.  
     Labs veids, kā izbēgt no šī laika 
grūtsirdības, ir sevis nodarbināšana 
ar kādu interesantu hobiju, lai  
justos možāk un nepadotos vecuma 
„varai”. Iegaumējiet, ka mums, 

senioriem, ir tik gadu, uz cik mēs 
paši jūtam! 
     Visām mūsu dāmām ir liela 
dzīves pieredze un talants. 
Atrodoties mājās, mums ir laiks 
pārdomāt, sagatavoties un uz 
tikšanos pēc ierobežojumu 
atcelšanas doties ar lietderīgiem 
priekšlikumiem un piedāvājumiem 
kopīgajām aktivitātēm. Pēc izolācijas 
atliksim malā kreņķus, skumjas un ar 
prieku sirdī, smaidu sejā uzsāksim 
dzīvot „jauno” dzīvi.    
     Pēc lielā laika posma 
pārtraukuma, kad atkal tiksimies 
senioru klubiņa ierindā, nevar 
atkārtot to pašu,  kas jau bija - tās 
pašas aktivitātes, to pašu dienas 
ritmu. Varētu uzsākt ko jaunu, 
piemēram, noskaņas un veselības 
labā saietu sākt ar vingrošanu vai 
nūjošanu, izkustēšanos muzikālā 
pavadījumā, un tad ķerties pie 
kafijas krūzes un pīrāgiem, pēc tam 
veikt ieplānoto dienas aktivitāti. 
(Mājas darbs – pārdomām). Viss ir 
priekšā, ka tikai būtu veselība, miers 
sirdī, miers valstī. Neskatoties uz 
grūtībām, novēlu sagaidīt rītu ar 
pozitīvu noskaņu un smaidu, baudīt 
labestību un prieku, ko esam 
pazaudējuši bīstamajā karantīna 
laikā.  
     Mīļas dāmas! Jau tuvu pavasaris. 
Uzspīd silta saulīte, uzsāk čivināt 

putni. Lūgsim Dieva palīdzību, lai 
mēs varētu mierīgi dzīvot savu dzīvi, 
neskatoties ne uz kādām grūtībām. 
Uz tikšanos mūsu ierastajā vidē Ozo-
laines TN, mūsu senioru klubiņā 
„Uguntiņa”! 
     В предверии 8-го марта,  
поздравляю Вас с прекрасным 
праздником весны, Днём 8-го 
марта. Желаю крепкого здоровья, 
крепкой силы воли, радостных и 
солнечных дней, пусть удача, 
спокойствиеи и счастье всегда 
будут с Вами!  
 
P.S. B храме Kампишской  
старообрядческой общины – 
в пятницу, 5 марта в 9.00 
пройдёт служба Зимней 
Родительской недели 
(Поминование усопших) с 
участием и.о.н. Георгия от 
Малтской Старообрядческой 
общины. Для удобства 
прихожан в 8.30 от Дома 
культуры в Бекшах до храма 
отправится автобус. Просьба к 
прихожанам обязательно 
иметь при себе маски. 

                     Anna Tarakanova 
                    Ozolaines TN senioru 
interešu pulciņa „Uguntiņa” vadītāja                                               

saulesanna@inbox.lv 
 

 Foto no Ozolaines pagasta pārvaldes 2017.g. 
arhīva 
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RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “MALTAS PAGASTU APVIENĪBA” STRUKTŪRVIENĪBAS  
„OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDE” BEZMAKSAS INFORMATĪVĀIS IZDEVUMS 

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 

Par izdevumu atbildīga —Ozolaines pagasta pārvalde 

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 

MARTS 4 [85] 2021            PAZIŅOJUMI 

KONKURSA 
„IZGATAVO PUTNU BŪRĪTI" 

NOLIKUMS 
 

1.Konkursa mērķis: 
1.1. Atraisīt konkursa dalībnieku radošās 
spējas un izdomu; 
1.2. radīt ģimeņu kopā darbošanās 
prieku; 
1.3. audzināt mīlestību un rūpes par 
dabu savā tuvākajā apkārtnē un valstī 
kopumā; 
1.4. iepazīties ar gājputnu ligzdošanas 
īpatnībām; 
1.5. veicināt lietderīgu brīvā laika 
pavadīšanu. 
2.Konkursa uzdevumi: 
2.1. Izgatavot putnu būrīšus gājputnu 
sagaidīšanai; 
2.2. iesniegt izgatavotos putnu būrīšus 
Ozolaines pagasta Tautas namā; 
2.3. apbalvot labākos putnu būrīšu 
meistarus un pasniegt veicināšanas 
balvas pārējiem konkursa dalībniekiem. 
3. Konkursa dalībnieki: 
3.1. Konkursā var piedalīties visi 
Ozolaines pagasta dabas draugi un viņu 
ģimenes bez vecuma ierobežojuma. 
4. Konkursa norise un kārtība: 
4.1. Konkursa aktivitātes īstenojas tikai 

Ozolaines pagasta teritorijā; 
4.2. gatavie darbi iesniedzami 
neierobežotā daudzumā līdz 2021.gada 
9.aprīlim plkst. 16.30 Ozolaines 
Tautas namā; 
4.3. pēc žūrijas komisijas izvērtējuma, 
putnu būrīši tiks izvietoti pagasta 
teritorijā un īpašniekiem atpakaļ netiks 
atdoti; 
4.4. konkurss tiek izsludināts Ozolaines 
pagasta pārvaldes mājas lapā 
www.ozolaine.lv, sociālajos tīklos un 
pagastā esošajās struktūrvienībās. 
5. Apbalvošana: 
5.1. Labākie darbi tiks apbalvoti. 
 
Izgatavojot būrīti, ir svarīgi zināt, kādai 
sugai tas paredzēts. Dažādām sugām 

atšķiras gan nepieciešamie būru izmēri, 
gan arī konstrukcija un citas nianses.  

 
Novēlam visiem veiksmīgu un 

radošu darba procesu! 
 
 

Lāsma Inkina 
Ozolaines Tautas nama vadītāja 

Mob.:25127340 
lasma.inkina@ozolaine.lv 

Izsludināts konkurss  
par putnu būrīšu izgatavošanu 
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Liepu pamatskolas skolēni 
saņems kārtējās pārtikas 
pakas 
 
     Līdz 1. martam Rēzeknes 
novada Ozolaines pagastā 
deklarētajiem bērniem un Rēzeknes 
novada vispārizglītojošo skolu 1.-9. 
klases audzēkņiem tika piegādātas 
pārtikas pakas par laika periodu no 
8. līdz 26. februārim.   
     Patlaban visi Rēzeknes novada 
skolēni tajā skaitā arī Liepu 
pamatskolas skolēni mācās 
attālināti un, kā atzina Rēzeknes 
novada domes Izglītības pārvaldes 
vadītājs Guntars Skudra, pēc 
pašreizējās situācijas ar Covid-19 
saslimstības rādītājiem Rēzeknes 
novadā, arī turpmākās 3 nedēļas 
reģionu principu, kas ļauj 1. - 4. 
klašu skolēniem apmeklēt skolu 
klātienē, novada skolās īstenot 
nevarēs, jo saslimstība ar Covid-19 
Rēzeknes novadā ir  576 
saslimšanas gadījumi uz 100 000 
iedzīvotāju 14 dienu kumulatīvajā 
periodā un tā ir augstāka nekā 
vidēji valstī (508,7).    
     Tāpat Lauku atbalsta dienesta 
atbalsta programmas “Piens un 
augļi skolai” skolēni saņem augļus 
(ābolus) un pienu. 

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

