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Ozolaines pagasta 
pārvalde Publisko 
iepirkumu likuma 9. 

panta kārtībā ir 
izsludinājusi 
iepirkumu par 
Centrālās ielas 
seguma atjaunošanu  
posmā starp garāžām 
Pleikšņu ciemā. Ar 
iepirkuma  instrukciju 
un tehnisko projektu 
var iepazīties 
Ozolaines pagasta 
mājas lapas 
www.ozolaine.lv 
sadaļā—Iepirkumi. 

Liepu pamatskola 
1.septembrī no rīta 
aicina 
pirmklasniekus, 
savus skolēnus, 
skolotājus, vecākus 
un citus interesentus 
uz svinīgo pasākumu 
par godu jaunajam 
mācību gadam. 

Aicinām pagasta ie-
dzīvotājus pieteikties 
braucienam uz Aglo-
nu, kur 15.augustā 
notiks Vissvētākās 
Jaunavas Marijas 
debesīs uzņemšanas 
svētki. Izbraukšana 
paredzēta 
15.08.2016 pl.6.00. 
Braucienam aicinām 
pieteikties Ozolaines 
pagasta pārvaldē pie 
lietvedes vai pa tāl-
runi 64640171 līdz 
12.08.2014. Vietu 
skaits ir ierobežots.  

Valērija Neņa—jauniete, kura dievina zirgus! 
07.09.2017 
plkst.14.30 Ozolaines 
pagasta pārvalde 
aicina sādžu vecāko 
uz Konsultatīvās 
padomes sēdi, kas 
notiks Balbišos. 

     Valērija Neņa dzīvo Rēzeknes novada 
Ozolaines pagastā un aizraujas ar 
zirgiem. Ir pabeigusi Liepu pamatskolu 
un patreiz apgūst veterināra ārsta 
asistenta profesiju Bebrenes VP 
vidusskolā. 
     Brīvo laiku viņai patīk pavadīt aktīvi, 
patstavīgi apmeklējot volejbola un 
basketbola treniņus, bet, protams 
neiztikt arī bez zirgiem. Zirgi priekš viņas 
ir ne tikai sports, bet arī dzīves 
neatņēmama sastāvdaļa. 
     Valērijai nav sapņu profesijas, jo 

vēlas laika gaitā atrast darbu, kurā viņa 
justos ērti, kuru varētu darīt ar prieku. 
Kas viņu  vieno ar zirgiem? Uz šo 
jautājumu Valērija saka, ka ”Daudziem 
tas liekas dīvaini, bet zirgos es redzu 
draugu, uzticamu partneri, cīņubiedru un 
„nomierinošas zāles’’. Pēc katra treniņa ir 
prieks par padarīto darbu KOMANDĀ. 
Zirgam ir dvēsele, tas nav tas pats, kas 
automašīna, kurā iesēžoties tu uzspied 
pedāli un brauc. Jājot ir sajūta, ka zirgs 
un es – esam viens vesels!” 

Teksta turpinājums – 3.lpp. 

Ozolaines pagasta 
bērnudārzs "ar prieku 
uzņem audzēkņus 
 
Pēc pavisam neilga 
pārtraukuma Ozolaines 

Pirmsskolas izglītības iestāde 
"Jāņtārpiņš" atkal ar prieku uzņems gan 
jau esošos, gan jaunus bērnudārza 
audzēkņus. Savu darbu bērnudārzs 
atsāks 7.augustā. Līdz septembrim 
strādāsim apvienotās grupās, jo daļa 
pedagogu ir atvaļinājumā. Tiem, kuri vēl 
ir pārdomās, kurā bērnudārzā laist savus 
bērnus, neliela informācija: 

 Bērnudārzā ir licencētas un tiek 
īstenotas trīs mācību programmas. 
Vienkāršākos terminos runājot: 
latviešu, krievu un bērniem ar jauktiem 

attīstības traucējumiem.  

 Bērnudārzā ir iespēja izmantot 
diennakts vai pagarināta darba laika 
grupu. Tas ir paredzēts vecākiem, 
kuriem dažādu iemeslu dēļ ir sarežģīti 
izņemt bērnu no pirmsskolas iestādes 
ierastajā laikā.  

 Bērns var nakšņot  vienu vai vairākas 
dienas iestādē zinošu darbinieku 
uzraudzībā.   

 Pagasta pārvalde mācību gada laikā 
nodrošina iespēju izmantot skolēnu 
autobusu maršrutā Rēzekne-Bekši-
Rēzekne. 

 
Vairāk informācijas: 

PII „Jāņtārpiņš” vadītāja  
Valentīnai Mališevai  

Mob. tālr. 28635261 
valentina.maliseva@saskarsme.lv 
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     Mūsdienās ikvienam cilvēkam bez 
pamatvajadzībām pēc pārtikas un 
jumta virs galvas, tiek pavērtas 
plašas iespējas pēc augstākām 
sajūtām, tajā skaitā-kultūras, 
dažādās šī vārda izpausmēs. 
Ozolaines pagasta pārvalde un 
Tautas nams pastāvīgi rūpējas gan 
par saturisko, gan estētisko pagasta 
un pagasta kultūras dzīves noskaņu, 
tērējot tam gan laiku, gan 
līdzekļus... Taču tam visam zūd 
nozīme un jēga tajos brīžos, kad 
redzi, ka ir cilvēki, kas to nenovērtē, 
neciena... 
     22.jūnijā Ozolaines pagasta 
rīkotajā Ielīgošanas pasākumā tika 
salauzta, pāri ceļam pārnesta un 
grāvī iemesta Ielīgošanas svētku 
dekorācija un tas tika izdarīts svētku 
nakts ietvaros. Jūlijs ir nācis ar 
jauniem pārsteigumiem- jūlija 
beigās, teritorijā starp Ozolaines 
Tautas namu un dīķi, tika izvietota 
Rēzeknes novada pašvaldībai 
piederoša lielformāta brīvdabas 
fotogrāfiju izstāde, bet nu ar nožēlu 
nākas secināt, ka 3 fotogrāfijām ir 
“pieaugušas kājas”. Šobrīd šīs 
zādzības izmeklēšanā ir iesaistīta 
gan Valsts Policija, gan arī 
novērošanas kameras apkalpojošais 
uzņēmums, lai vainīgos atrastu un 
bargi sodītu. Ja kāds ir redzējis 

zādzības brīdi vai zina par šo 
noziegumu ko vairāk, lūdzam ziņot 
mums kaut vai anonīmi. (Pēc tam, 
kad šis paziņojums tika 
nopublicēts pagasta mājas lapā 
un soc.tīklos, nozagtās 
fotogrāfijas tika atrastas, taču 
izmeklēšana turpinās). 
     Mēs paši esam atbildīgi par to, 
kas mēs esam un par vidi, kādā 
dzīvojam! Tikai no mums ir atkarīgs, 
kāda šī vide veidojas! Aicinām visus 
aizdomāties, ka šajā pasaulē bez 
ēdiena un jumta virs galvas ir arī 
daudz kas cits svarīgs, kas veido 
mūsu dzīves kvalitāti! Ja tomēr kāds, 
kurš šo lasa, uzskata, ka tās visas ir 
muļķības un absolūti kas 
nevajadzīgs, lūdzu vismaz cieniet 
citu paveikto darbu un pieņemiet, ka 
citiem tas kaut ko nozīmē, nelauziet 
un neaiztieciet to, kas nav jūsu! Ir 
lietderīgāki laika pavadīšanas, sava 
spēka izlikšanas paņēmieni, nekā 
sveša īpašuma bojāšana un svešu 
mantu piesavināšanās! Un katram 
no mums ir 2 rokas, 2 kājas un 
galva uz pleciem, lai paši varētu 
nopelnīt līdzekļus un iegādāties to, 
kas mums ir nepieciešams, nevis 
ņemtu svešu mantu!  
     Atcerēsimies, ka dzīvē viss 
atgriežas!!! 

KĀDĀ SABIEDRĪBĀ MĒS DZĪVOJAM?!? 

Ozolaines pagasta bibliotēkas 
darba plāns 2017.gada augustā 

01.08.2017. 
Plkst.11:00 

Praktiskas 
nodarbības: ,,Es un 
internets”. 

03.08.-
09.08.2017. 

Literatūras izstāde 
veltīta rakstniekam 
Augustam Deglavam
-155. 

09.08.-
12.08.2017. 

Literatūras izstāde 
veltīta rakstniekam 
Dionīsijam 
Gotfrīdam Kronam-
240. 

10.08.-
15.08.2017. 

Literatūras izstāde 
veltīta rakstniecei  
Enidai Blaitonai -
120. 

14.08.2017. 
Plkst.11:00 

Skaļā 
lasīšana:,,Manas 
bērnības mīļākās 
pasakas.” 

14.08.-
21.08.2017. 
  

Literatūras izstāde 
veltīta angļu 
rakstniekam 
Džonam 
Golsvērtijam-150. 

18.08.2017. 
Plkst.12:00 

Iespieddarbu 
izstāde,derīgo 
padomu 
stunda :,,Dabas 
veltes ziemai 
receptēs”. 

18.08.-
23.08.2017. 

Literatūras izstāde 
veltīta rakstniekam 
Boļeslavam Prusam-
170. 

21.08.-
24.08.2017. 
  

Literatūras izstāde 
veltīta rakstniekam 
Paulu Koelju-65. 

23.08.- 
28.08.2017. 

Literatūras izstāde 
veltīta rakstniekam 
Jānim 
Jaunsudrabiņam -
140. 

Informācija jauniešiem 
par vasaras nometni 
    Ozolaines pagasta bērniem un 
jauniešiem vecumā no 10 – 17 
gadiem no 23.-26.08.2017. Bekšos 
notiks neformālās apmācības 
nometne “KOPĀ!”. Apmācību laikā 
jaunieši apgūs sociālās iemaņas, 
mācīsies strādāt grupās un cienīt 
viens otru, kā arī neformālā veidā 
apgūs jaunas zināšanas par 
apkārtējo vidi un Ozolaines 
pagastu. Apmācību ietvaros tiek 
plānots doties ekskursijā uz Rīgu 
(Latvijas Nacionālā bibliotēka, 
Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, 
brauciens uz jūru), kā arī doties 
pārgājienā, piedalīties 
OzOlimpiskajās sporta spēlēs, 
pašiem gatavot ēst un veikt 
dažādus radošos darbus. Nometnes 
nodarbības notiks pa dienu (laikā 
no 9:00 – 16:00), pēc kā bērni un 
jaunieši atgriezīsies mājās. Vietu 
skaits ierobežots. Dalības maksa: 5 
EUR. Pieteikšanās pa telefonu 
26328442 vai rakstot uz e-pastu 
leila.rasima@gmail.com 

mailto:leila.rasima@gmail.com
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MŪSU UZVARA  
RĒZEKNES NOVADA  
PAGASTU DIŽOŠANAS 
KONKURSĀ  
   
    Rēzeknes novads, svinot savu 
astoto gada dienu, kā katru gadu, 
jūlija trešajā sestdienā, Ančupānu 
ielejā š.g. 15.jūlijā bija sarīkojis 
vairākus jauninājums. Viens no 
tiem—pagastu dižošanas konkurs 
(iepriekšējos gados notika tikai 
pagastu prezentācijas).  
     Ozolaines pagasta pārvalde  
sadarbībā ar Ozolaines Tautas namu 
čakli gatavojas šim konkursam, jo 
prezentācijas tēma bija „1.pirts 
festivāls Latgalē „Ozolpēriens””. 
Konkursā stāstījām par iespēju 
apmekēt pirts festivālu, par tā 
programmu un vissinteresantākajiem  
momentiem. Bijām atveduši pat īsto 
pirtiņu, kurā ikviens varēja nopērties 
un izbaudīt īsto ozolslotiņu smaržu, 
kā arī redēt pirts slotiņu izstādi un 
iepazīties ar katras slotiņas nozīmi 

un ietekmi uz cilvēka veselību. 
Konkura vērtēšanas komisijas 
vadītājs — Rēzeknes novada 

pašvaldības izpilddirektors Jānis 
Troška teica, ka izvērtēt 25 
Rēzeknes novada pagastus esot bijis 
ļoti grūti, jo visi pagasti bija 
centušies, taču par spīti visam, 
pirmā vieta un balva 1000 eiro 
apmērā vienbalsīgi tika piešķirta 
Ozolaines pagastam, jo pagasts 
piedāvāja ieskatu 21.-23. jūlijā 
gaidāmajām starptautiskajam pirts 
festivālam.  
     Vēl lielāks mūsu prieks bija 
uzzinot, ka divi Ozolaines pagasta 
Spēka vīru sacensībās dalībnieki 
ieguva labas vietas, proti: Andrejs 
Guļbinskis – trešo vietu, bet Jānis  
Počs—ceturto. Izsakām lielu paldies 
Andrejam un Jānim par drosmi, 
neatlaidību  un godpilnam iegūtajām 
vietām! Apsveicām! Ozolaines 
pagasta pārvalde un Ozolaines 
Tautas nams vēlas pateikties 
ikvienam, kas piedalījās mūsu 
pagasta dižošanas konkursā, kas 
mūs atbalstīja un palīdzēja uz citu 
pagastu fona izskatīties perfekti. 

Teksta sākums 1.lpp. 
Cik daudz laika Tu velti zirgiem? 
Vasaras periodā es mūsu stallī pavadu 
gandrīz katru dienu, bet mācību gada 
laikā vakaros man atliek nedaudz laika 
apmeklēt stalli Bebrenē. 
Kāds ir zirgu skaits Jūsu saimniecībā? 
Pašlaik mums ir 8 vislabākie zirgi 
pasaulē. :D 
Kādi ir Tavi lielākie sasniegumi 
darbojoties ar zirgiem? 
Lielu sasniegumu man nav, nav arī 
lielu ambīciju piedalīties lielās 
sacensībās. Jo, kā iepriekš esmu 
minējusi, zirgs man ir draugs un pēc 
tam tikai sports, bet vasaras periodā, 
kad laika ir vairāk un esmu Rēzeknē, 
piedalos vietējās sacensībās. 
Vai ikviens cilvēks varētu iemācīties jāt 
ar zirgu? 
Protams! Galvenais ir pacietība, vēlme 
un jābūt mīlestībai pret šiem 

skaistajiem dzīvniekiem. 
Vai Tavā dzīvē bija neveiksmes? 
Par neveiksmēm īsti negribās runāt, 
tādas lietas labāk ir paturēt pie sevis. 
Bija daudz dažādu, atcerēties visus 
nav viegli.  Bet, vērojot zirgus, katru 
reizi var pamanīt kaut ko interesantu 
vai pat smieklīgu.  
Tavs sapnis? 
Es laikam esmu nepareizs cilvēks, jo 
man nav sapņu. Labāk ir iet un darīt, 
nevis sēdēt un sapņot! 
Ko Tu gribētu novēlēt Ozolaines 
pagasta iedzīvotājiem? 
Pavadīt aktīvi savu brīvo laiku, tad 
uzlabosies pašsajūta, garastāvoklis un 
parādīsies vēlme iet un darīt jaunas 
lietas. ;) 

Paldies Valērijai par atbildēm un 
novēlam veiksmi apgūstot veterināra 

ārsta asistenta profesiju. 

Valērija Neņa! 
Jauniete, kura mīl 
zirgus! 
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     Ar sirsnīgiem pasākuma 
atklāšanas un noslēguma rituāliem, 
vērtīgām un profesionālām 
konsultācijām un meistarklasēm, 
relaksējošām un dziedinošām pirts, 
skaistumkopšanas un masāžas 
procedūrām, izglītojošām radošajām 
darbnīcām, pirtnieku meistarības 
konkursu, pirts tērpu modes skati, 
daudzveidīgiem dažādu mākslinieku 
priekšnesumiem, uguns šoviem un 
citiem spilgtiem brīžiem ir pagājis 
pirmais pirts festivāls Latgalē, kura 
mērķi bija ķermeņa un gara 
labsajūtas harmonizēšana, kā arī 
dažādu tautu, dažādu kultūru 
apvienošana, saliedēšana caur pirts 
un veselības rituāliem, jo pirtij nav 
valodas barjeras, tā runā citā, savā 
valodā.. Bagāta bija arī kultūras 
programma, lutinot apmeklētājus ne 
tikai ar pirts un ķermeņa lutināšanas 
procedūrām, bet priecējot arī viņu 
acis un ausis. Kas tad notika šo trīs 
festivāla dienu laikā, par to lasiet 
plašākā rakstā avīzes sestdienas 
izlaidumā.  
     Piektdien pēcpusdienā, kad 
lielākā daļa pirtnieku un meistaru jau 
bija klāt, bija laiks svinīgi atklāt 
pasākumu. Pie Tautas nama 
pulcējās gan meistari, gan 
pasākuma apmeklētāji, gan arī, 
protams, skatuves mākslinieki. 
Svinīgā gājienā dziesmu pavadībā 
svētku dalībnieki visi kopā devās uz 
Līgo kalnu, kur Latvijas slavenākās 
zāļu sievas, pirtnieces un stāstnieces 
Līgas Reiteres vadībā notika četru 
stihiju – zemes, uguns, ūdens un 
gaisa savienošanas rituāls, kam 
sekoja oficiāla festivāla ugunskura 
iededzināšana, kura galvenā doma 
bija uguni uzturēt visu festivāla laiku 
līdz pat tā noslēgumam svētdien. 
Rituāliem sekoja koncerts, kurā 
uzstājās gan Ozolaines pagasta 
folkloras kopa “Zeiļa”, gan teātra – 
studijas “Joriks” kazaku dziesmu 
ansamblis “Lazorevij cvetok” un 
ukraiņu ansamblis “Vodograj”, kā arī 
solistes Amanda Mileika un 
Margarita Proveja, a'capella versijā 
izpildot latviešu tautasdziesmas. Pēc 
oficiālās atklāšanas meistari devās 
uz savām darbavietām, bet 
apmeklētāji varēja doties iepirkties 
amatnieku tirdziņā, vizināties ar 
reitterapijas  zirgiem, apmeklēt 
pirtnieku lekcijas, pirtī iešanas 
seansus un Līgas Reiteres vadībā 
iepazīt Latvijas ārstniecības augus, 
savvaļas aptieku, zaļās receptes un 
citas brīnišķīgas lietas par augiem, 
kas aug mums apkārt. Savukārt 
vakarpusē visi tika aicināti atkal 
pulcēties Līgo kalnā, kur brīnišķīga, 
krāšņa saulrieta fonā notika muzikāli 
vokālās apvienības “Rūnas” 
koncerts. Bet pēc koncerta visi 
sanākušie tika aicināti draudzīgā 
logā ieņemt vietas ap ugunskuru, lai 

turpinātu vakaru ar sadziedāšanos 
ap ugunskuru. Sadziedāšanos vadīja 
gan Griškānu pagasta čigānu 
dziesmu ansamblis “Čarger”, gan 
folkloras kopa “Zeiļa”, gan slavenais 
Lietuvas pirtnieks Vladas 
Jokubauskas, gan ģitārspēles 
meistars un solists Viktors Zaharovs, 
savukārt pārējie labprāt dziedāja 
līdzi dziesmām, kas bija jo īpaši 
pazīstamas un sirdij tuvas. Izskanēja 
dziesmas dažādās valodās un no 
dažādām kultūrām, saulrieta fonā un 
ugunskura liesmu gaismā radot 
patiesi maģisku atmosfēru. Bet, kad 
saule bija rietējusi un debesis  sedza 
melna tumsa, gaisā tika palaistas 
debesu laternas, simbolizējot 
ugunskura liesmiņas...  
     22.jūlijs bija centrālā festivāla 
diena, kas sākās jau 5:03 rītā līdz ar 
saullēktu un rīta mošanās rituālu 
slavenās Aglonas pirtnieces Anitas 
Reščenko vadībā. Visas dienas 
garumā notika dažādas un 
daudzveidīgas lekcijas, semināri un 
meistarklases – festivāla īpašais 
viesis – pirtnieks, grāmatu par pirti 
autors Ivans Ivakins, vadīja lekcijas 
gan pirts mīļiem, gan pirts jomas 
profesionāliem. Jāsaka, ka Ivanu 
satikt vēlējās daudzi un uz viņa 
lekcijām, meistarklasēm pulcējās 
liels klausītāju un dalībnieku pulks. 
Jogas meistare Aļona Pavlova dāmas 
lutināja ar rīta jogu. Festivāla 
apmeklētājus priecēja arī pirtnieks, 
masieris un Praktiskās Pirtniecības 
skolas vadītājs Romualds Lamsters. 
Pirtnieki un masieri no Jelgavas 
puses Lienīte un Jānis Zustrupi, 
pirtniece Solveiga Arnīte, pirtnieks 
Viktors Glinskis no Rēzeknes, 
Pirtsskolas Rēzeknes filiāles 
mācekles Marija Kozlova un Ilze 
Vabale, pirtnieks Armands Virsis, 
Latvijas Pirts savienības valdes 
loceklis Juris Kraucis, “Kalna pirts” 
pirtnieki Ainārs Dārznieks, Sarmīte 

Baumane un Dzintra Abarone, 
pirtnieks, daudzu pirts festivālu 
organizators, daudzu pirts konkursu 
uzvarētājs, kā arī žūrijas loceklis 
Vladas Jakubauskas no Lietuvas, 
piedāvājot lekcijas, meistarklases, 
izglītojošus seminārus, praktiskas 
nodarbības, masāžas un citas 
procedūras, ļaujot apmeklētājiem 
izvēlēties to, kas pašiem tuvāks. 
Festivāls ļāva apmeklētājiem 
saprast, ka pirtij ir liela saistība arī ar 
skaņām, ko savās lekcijās pastāstīja 
un parādīja pirtnieks, skaņu terapijas 
meistars Arnis Čakšs, stāstot par 
harmonizējošām skaņām pirtī, un 
mūzikas pasniedzējs, muzikants, 
mūzikas instrumentu izgatavotājs 
Gunārs Igaunis, vēstījot par 
instrumentu izmantošanu pirtī. 
Pasākuma ietvaros bija iespējams 
piedalīties lekcijā “Ievads 
aromterapijā”, uzzinot par ēterisko 
eļļu burvību, to lietošanas niansēm, 
salikumiem dažādiem dzīves 
gadījumiem, ko vadīja aromterapijas 
speciāliste Sanitas Puncule. Vēl 
Sanita, kopā ar nutricioloģijas 
speciālisti ar 10 gadu pieredzi Vinetu 
Meduņecku, apmeklētājus 
iepazīstināja ar PH brīnuma 
fenomenu un lekciju par dzīvā ūdens 
dziedinošo spēku. Tāpat netika 
aizmirsts arī par tādu būtisku lietu, 
kā pirts tīrīšanas līdzekļi, par ko 
stāstīja tirdzniecības markas 
“Binatec” zinātniskā konsultante 
Ludmila Isajeva. Dienas garumā 
darbojās arī daudz  un dažādas 
meistarklases un radošās darbnīcas 
– pērļošanas meistarklase, ķermeņa 
apzīmēšana ar hennu, pirts dzērienu 
un pirts skrubīšu pagatavošanas 
darbnīcas, ziepju, dāvanu maisiņu 
un pirts gariņa, pirts zāļu paklāju un 
kļavu lapu cepuru izgatavošanas 
darbnīcas. 
  

 

Noslēdzies 1.pirts festivāls Latgalē  
„Ozolpēriens 2017” 
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Dienas garumā notika arī vairāki 
koncerti, kuros uzstājās Rēzeknes 
novada folkloras  kopas, tautu deju 
kolektīvi, vokālie un vokāli – 
instrumentālie ansambļi, veidojot 
krāšņu, interesantu un bagātu 
pasākuma kultūras programmu. 
Ozolaines Tautas nama sieviešu 
vokālais ansamblis “Nadežda” šoreiz 
iejutās aktrišu lomā, izpildot patiesi 
interesantu un humora pilnu 
komiķes Jeļenas Stepaņenko 
humoresku. Pēcpusdienā notika 
īpašs bērnu koncerts, kurā uzstāties 
bija ļauts tikai mazajiem 
talantīgajiem māksliniekiem. Vakara 
koncertā ar pirts tērpu modesskati 
priecēja Rēzeknes Tehnoloģiju 
Akadēmijas Inženieru fakultātes 
studiju programmas “Apģērbu 
dizains un tehnoloģija” studentu 
speciāli šim pasākumam radītie 
darbi, modesskati papildināja arī 
krāšņi Aglonas pirtnieces Anitas 
Reščenko un “Kalna pirts” pirtnieces 
Sarmītes Baumanes tērpi. Dienas 
laikā notika pirts meistarības 
konkurss, kurā galvenais 
apbalvojums bija unikāla, ar rokām 
darināta koka balva “Ozolpēriena 
meistars 2017”. Konkursā piedalījās 
Jelgavas puses pārstāvis pirtnieks 
Jānis  Zustrups, Rīgas pirtsskolas 
pārstāvis Armands Virsis un 
Rēzeknes pirtsskolas pirtnieks un 
viens no festivāla organizatoriem 
Viktors Glinskis. Visi dalībnieki 
konkursa noslēgumā ieguva vienādu 
punktu skaitu. Bet, tā kā uzvarētāja 
kauss bija tikai viens, vakara 
koncerta laikā pusnopietnās, 
pusnenopietnās izdarībās tomēr tika 
noskaidrots 1. pirts festivāla Latgalē 
kausa ieguvējs - un par to kļuva 
Armands Virsis!  
     Vakars turpinājās ar dančiem, 
kurus vadīja folkloras draugu kopa 
“Vīteri”, pulksten 21:00 skatuvi 
pārņēma dziedošās Igauņu ģimenes 
lustīgie mūzikas un dziesmu ritmi, 
bet zaļumballi spēlēja populārais 
šlāgerduets Inga&Normunds. Par 
pirmo vakara kulmināciju kļuva 
ugunsdeja plkst. 23:00, kad ārā bija 
kļuvusi pavisam tumšs, bet pusnaktī 
visus klātesošos pārsteidzām ar 
uguns skulptūru, ko veidojis mūsu 
pašu puses talantīgais uguns 
skulptūru mākslinieks Gundars 
Kozlovskis.  
     Tāpat kā iepriekšējā diena, 
svētdiena sākās līdz ar saullēktu 
5:05 no rīta, pirtnieces Anitas 
Reščenko vadībā ļaujoties 

enerģētiskajam rituālam rīta rasā. 
Arī svētdien pirmajā dienas daļā 
turpināja darboties pirtis, speciālisti, 
procedūras un lekcijas. Bet jau 
pusdienlaikā visi tika aicināti 
pulcēties skaistajā “Līgo” kalnā, kur 
notika festivāla noslēguma 
pasākums. Pirtniekiem un visiem 
meistariem, kuri piedalījās festivālā, 
dāvinājām īstus ozoliņus, ko vest 
sev līdzi, iestādīt, kopt un izaudzēt 
par piemiņu no šī pasākuma un kā 
kompensāciju dabai par to zaļumu, 
ko pirtnieki paņem no dabas, 
gatavojot pirtsslotas. Noslēguma 
ceremonijas laikā visiem tika 
piedāvāts arī “brīvais mikrofons”, lai 
varētu dalīties ar savām emocijām, 
iespaidiem, ieteikumiem. Bet 
pasākuma noslēgumā dalībnieki 
ķērās pie ziedu paklāja veidošanas, 
izveidojot un ietērpjot ziedos un 
zālēs to valstu kontūras, kuru 
meistari šajā festivālā bija 
pārstāvēti.  
Ar patīkamām sajūtām, atzinību un 
lielisku sajūtu sirdī ir pagājis pirmais 
pirts festivāls Latgalē “Ozolpēriens 
2017”. Neapšaubāmi milzīgs prieks 
ir arī par labvēlīgajiem 
laikapstākļiem, kas mūsu festivālu 
un tā apmeklētājus patiesi lutināja, 
kaut uz pāris dienām ļaujot sajust, 
ka ārā patiešām ir vasara. Ļoti 
daudziem gribas pateikt lielu un ļoti 
lielu paldies par  ieguldīto darbu, 
par savu laiku, par savu talantu un 
citām lietām, kas šo festivālu 
padarīja tik izdevušos. Paldies 
Ozolaina  PII “Jāņtāpiņš” un Maltas 
vidusskolas struktūrvienības Liepu 

pamatskolas kolektīvam par 
dalībnieku ēdināšanas 
nodrošināšanu. Paldies senioru 
kluba “Uguntiņa“ dāmām, 
māksliniecei Nanditai Kirejevai, 
bārmenim Edgaram Provejam, 
folkloras kopas “Zeiļa” dāmām, 
Anitai Kairišai, Jeļenai Bondarei, 
Mariannai Zeltiņai par interesantu, 
daudzveidīgu, oriģinālu radošo 
darbnīcu un  meistarklašu vadīšanu. 
Paldies visiem daudzajiem, 
lieliskajiem kolektīviem, kuri priecēja 
ar saviem priekšnesumiem. Paldies 
Ozolaines pagasta pārvaldes 
dalībniekiem, kuri palīdzēja izdarīt 
lielus un mazus darbus, lai 
pasākums izdotos, paldies visiem 
pirtniekiem un savu jomu 
meistariem, speciālistiem, kuri 
atrada laiku dažādiem pasākumiem 
tik bagātajā vasarā ierasties tieši pie 
mums. Protams, paldies arī 
brīvprātīgo komandai, kuri rosījās 
visu festivāla laiku, izpildot 
organizatoru lūgumus un rīkojumus! 
Protams, paldies par informatīvo 
atbalstu jāsaka portālam 
www.delfi.lv, Latgales reģionālajai 
televīzijai, Rēzeknes novada 
pašvaldībai, Pirts Savienībai un 
biedrībai “Latvijas Pirts”. Paldies 
sponsoriem: SIA “Lekon”, atpūtas 
kompleksam “Baldas 
ūdensdzirnavas”, SIA “Gravtex”.  

Festivālu organizē Ozolaines 
pagasta pārvalde. Festivāla ak-
tivitātes finansiāli atbalsta Rēzeknes 
novada pašvaldība, Latvijas Kultūras 
Ministrija un Dienvidlatgales NVO 
atbalsta centrs „LATGALES NVO 
PROJEKTU PROGRAMMAS 2017 ” 
ietvaros, projekts “Pirts tradīcijas kā 
dažādas kultūras vienojošais ele-
ments”. 

 
Santa Ostaša 

http://www.delfi.lv
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     Ikviens cilvēks, ieraugot čūsku 
vai izdzirdot tās vārdu pieminam,  
neviļus noskurinās un izdveš garu 
„brrrrrr”. Tik tiešām, starp cilvēkiem 
čūskas nav īpašā  cieņā. Neskatoties 
uz to, ka zalktis  nav pieskaitāms pie 
indīgām čūskām, bieži vien ļaudis 
nezināšanas pēc vai tāpat vien 
nonāvē šos rāpuļus. Bet cik daudz 
mēs zinām par šiem radījumiem? 
     Zalkša garums var sasniegt 1,5 
m, taču jau 1 m gari īpatņi 
sastopami visai reti. Galva ovāla, acu 
redzokļi apaļi. Mugurpuse pelēka vai 
zilgani melna, gadās ar maziem 
gaišiem punktiņiem. Vēderpuse un 
rīkle balta, plankumaina. Galvas 
katrā pusē pie pakauša dzeltenīgi 
oranžs, retāk balts pusmēnessveida 
plankums. Šie plankumi ir zalkša 
raksturīgākā pazīme, kas ļauj to 
atšķirt no citām Latvijā dzīvojošām 
čūskām, tai skaitā no odzes melnās 
formas. 
     Žalkši uzturas pārsvarā mitrās 
vietās. Labi peld, daudz laika pavada 
pie ūdens vai ūdenī. Izteikta dienas 
aktivitāte. Tāpēc bieži vien karstās 
vasaras dienās zalkši ir redzami arī 
pie Bekšu ūdenstilpnes. 
     Pēc ziemošanas parādās aprīlī. 
Pārojas aprīļa beigās - maija 
sākumā. Pārošanās laikā zalkši 
pulcējas kopā lielākās grupās: 1 - 2 
mātītes un 5 - 10 tēviņi vienkopus. 
Jūlija beigās - augustā mātīte 
sameklē pietiekami mitru slēptuvi, 
kas spēj labi saglabāt siltumu - 
grauzēju alas, lapu kaudzes, 
iepuvušos celmus u.tml., kur izdēj 6 
līdz 35 olas. Gadās, ka vairākas 
mātītes izmanto vienu un to pašu 
ligzdu. Olas iegarenas, ar mīkstu 
čaulu, līdz 2,5 cm garas. Inkubācijas 
periods - ap 60 dienu. Mazuļi, ap 
110 - 135 mm gari, izšķiļas augustā 
- septembra sākumā.  
     Zalkši ziemo dziļās alās, zem 
koku saknēm vai ēku pamatiem. 
Interesanti ir tas ka zalkši ādu met 3 
vai 4 reizes gadā. Mūsu pagasta 
Laizānu ciema iedzīvotāja savas 
mājas pagalmā jūlija sākumā atrada 
1m 20cm garu nomesto zalkša ādu. 
Šo ādu īpaši apstrādājot, zinātāji 
izmanto dziedniecībā pret dažādām 
ādas un locītavu vainām. 

     Zalkši pārtiek pārsvarā no 
vardēm, zivīm, kurkuļiem, retāk - 
sīkiem zīdītājiem, putniem un 
lielākiem bezmugurkaulniekiem. 
Barību aprij dzīvu; rīšanas norise 
ilgst dažas minūtes līdz vairākas 
stundas - atkarībā no upura 
izmēriem. Var ilgi badoties, taču pēc 
tam, tiekot pie barības, ir īpaši rijīgi. 
Nav pamata tautas ticējumiem, ka 
zalkši dzerot pienu, un vēl jo mazāk 
tam, ka mēdzot slaukt govis. 
     Protams, arī zalktis ir čūska, taču 
baltu tautu mitoloģijā tas tiek 
nodalīts atsevišķi, vērtēts citādi. 
Čūska uzskatīta par ļaunu kustoni, 
velna radību. Par čūskām mēdzot 
pārvērsties arī raganas. Ja čūsku 
nositot, tad septiņi grēki tiekot 
piedoti (šis ticējums gan radies jau 
kristīgās pasaules ietekmē). 
     Folklorā zalktis attēlots kā ļaunās 
čūskas pretstats. Zalkti nav  ļauts 
nogalināt, jo viņš gādājot par 
svētību lopiem un visai mājai un 
mājiniekiem kopumā. Domājams, ka 
zalktis šādu labvēlību izpelnījies, jo ir 
augumā iespaidīgs (tā ir garākā 
Latvijas čūska), turklāt nav nedz 
indīgs (kā odze) vai agresīvs (kā 
trešā mūszemē sastopamā čūska – 
gludenā čūska). Zalktis esot 
starpnieks starp šosauli un tosauli, 
zalkša izskatā reizēm pati Māra esot 
nākusi ļaudis apraudzīt. 
     Visizplatītākais ir ticējums, ka 
zalkši labiem saimniekiem nesot 
pienu, ko noslaukuši citu saimnieku 
govīm. Tā nu gan nav taisnība! 
Piens zalkti varētu interesēt tikai kā 

mitrums, bet tas, ko par zalkša 
nesto pienu mēdz dēvēt, patiesībā ir 
sekrēts, ko šis rāpulis izdala, lai 
aizsargātos.Ko zalktis meklē kūtī? 
Tur ir patīkami silti, turklāt mitrs 
gaiss. Kāpēc lai čūskulis šādus 
komfortablus apstākļus 
neizmantotu? Gluži tāpat kā kādu 
pagrabiņu ļoti karstās vasaras 
dienās... 
     Zalkša zīme baltu ticējumos ir 
gudrības un zintniecības simbols. 
Zalkša zīme nes  zināmu tuvību 
Māras  pasaulei. Par vienu no Māras 
simboliem to varētu dēvēt tāpēc, ka 
čūska nereti tēlaini apzīmē pašu 
Māru. Visbiežāk zalkša zīme 
sastopama jostās, prievītēs, cimdos,  
citos sieviešu apģērba gabalos un uz 
pirtslietām.Baltu tautu ticējumos 
zalktim piedēvēta auglības 
veicinātāja loma lopu laidarā un 
sētā.   
     Nobeigumā gribu vēl minēt 
dažus ticējumus par zalkti. 
Kas zalkšus sit, tas izdzen svētību no 
mājām. 
     Ja zalkti nosit, tad sitējs nosit 
pats savu laimi. 
     Ja zalkti nosit, - saule raud 
deviņas dienas. 
     Ja tomēr negribat šo vai citus 
rāpuļus   satikt savā ceļa ir vēl viens 
tautas gudrības padoms: 
- Mežā ogojot, lai neuzietu kādiem 
zalkšiem jeb čūskām virsū,tad mežā 
ieejot jānolauž bērza zariņš, jāaizliek 
aiz jostas un jāsaka šādi vārdi: "Kuru 
satikšu, to pēršu, kamēr viņam 
dzīvība iziet." Tad neviens zalktis 
nerādās.     Lai jums visiem jauks 
sēņošanas un ogošanas laiks un 
atcerēsimies, satiekot savā ceļā 
čūsku, neaiztiksim to, lai rāpo savās 
ikdienas gaitās. 

                                            
Folkloras kopas „Zeiļa   
vadītāja Ināra Blinova 

Zalktis -gudrības simbols 

Nakti brauca 
mēnesniņis,  
Es mēneša ormanītis; 
Lauvas vītas man 
grožiņas,  
Zalkša vīta pātadziņa. 
(Latviešu tautasdziesma) 

http://www.studijarota.lv/etnografija/
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     Vasara ir  tāds burvīgs laiks, ko 
gaida visi. No rīta, atverot acis, 
ieraugam sauli vai lietu, esam 
priecīgi un plānojām savu dienu. 
Apciemojam bērnus un mazbērnus, 
padarām darbus un dodamies uz 
savu senioru pulciņu, lai varētu 
atpūsties un piedalīties radošās 
aktivitātēs - ejam ļaudīs jo 
piederības un līdzdalības sajuta 

cilvēkam gados ir ļoti nepieciešama. 
     Pateicoties senioru pulciņa 
dalībniecei Albīnei Šļahtovičai , 
18.jūlijā visi kopā devāmies 
atpūsties dabā. Ritiņu pieturā ar 
transportu mūs sagaidīja Albīnas  
vīrs Anatolijs un znots Jurijs. Lauku 
sētā mūs gaidīja Apeļu ģimene. 
Bijām pārsteigti par viesmīlību. Mūs, 
seniorus, sagaidīja skaisti uzkopta 

lauku sēta, neliels ezeriņš, dīķis, 
pirts, cienastu galds dabā un šašliki. 
     Svaigā gaisā, kopā ar Albīnas 
mazmeitām Madaru un Helēnu,  
dziedājām dziesmas, piedalījāmies 
atrakcijās, spēlēs.  
     Cik jauki, ka mūsu pagastā dzīvo 
tādas viesmīlīgas, brīnišķīgas 
ģimenes. Tā ir liela dāvana, ja mūs 
šodien gaida un pievērš uzmanību. 
Paldies Jums! Lai Dieviņš ir jums 
vienmēr klāt. 
   Piedalījāmies Ozolaines pagasta  
1.pirts festivālā „Ozolpēriens”, 
iesaistījāmies radošās aktivitātēs. 
Veidojām cepuresno kļavu lapām,  
mācījām citus, it sevišķi guvām 
gandarījuma sajutu, kad mums 
piebiedrojās bērni. Mēs, seniori, 
apbrīnojām šo pasākumu. Mūsu 
sajūtām, nav robežas, tas viss 
iespiežas dziļi sirdī un paliek atmiņā 
uz visu mūžu. Mēs, seniori, interešu 
pulciņa „Uguntiņa” dalībnieki, esam 
lepni, par savu jaunatni. Lai viņiem 
veicās vienmēr un visur! 
 
P.S. Augustā seniori sāks gatavoties 
pirmajam Rēzeknes novada senioru 
salidojumam, kā arī nodarbosies ar 
rokdarbiem: adīšana, tamborēšana. 
Paredzēta arī ekskursija uz Lūznavas 
muižu.  
 

Senioru interešu pulciņa „Uguntiņa” 
vadītāja   A.Tarakanova 

OZOLAINES TAUTAS NAMA SENIORU INTEREŠU 
PULCIŅA”UGUNTIŅA’’ AKTUALITĀTES JŪLIJĀ 

Aicinām piedalīties  
Foto dienās “Rudens 
mozaīka” Rēzeknes 
novadā 

 
     Rēzeknes novada pašvaldība 
sadarbībā ar Latgales fotogrāfu 
biedrību no 6. līdz 8. oktobrim rīko 
jau otrās Foto dienas, kurās aicināti 
piedalīties profesionāli fotogrāfi un 
foto entuziasti no visas Latvijas. 
Pirmās Foto dienas Rēzeknes 
novadā tika rīkotas 2015.gada 
pavasarī par godu izcilajam foto 
meistaram Jānim Gleizdam viņa 
dzimtajā pusē – Ilzeskalna un 
Nautrēnu pagastā, savukārt šoreiz 

fotogrāfi būs aicināti iemūžināt 
rudens krāšņumu un daudzveidību 
Rēzeknes novada ziemeļu pusē – 
Ozolaines, Mākoņkalna, Lūznavas un   
Maltas pagastā.  
     Foto dienas aizsāksies 6. oktobra 
pēcpusdienā, kad pēc iekārtošanās 
naktsmītnēs Ozolaines pagasta Liepu 
pamatskolā, notiks pasākuma 
atklāšana, fotografējamo pagastu 
sadale un iepazīšanās ar gidiem – 
vietējiem iedzīvotājiem, kuri 
turpmākajās dienās fotogrāfiem 
parādīs interesantākās vietas, ēkas, 
latgaliskās tradīcijas, dabas 
bagātības un cilvēkus. Arī sestdien 
visas dienas garumā fotogrāfiem būs 
iespēja apliecināt savu talantu, 
prasmes un neparasto redzējumu, 
iemūžinot rudens mozaīkas 
izvēlētajos Rēzeknes novada 
pagastos.  
     Tāpat gan piektdienas, gan 
sestdienas vakarā plānotas dažādas 
lekcijas, prezentācijas un diskusijas 
par daudzpusīgo foto mākslu. 
Fotogrāfi, kuri vēlētos rādīt 
prezentācijas vai lasīt lekcijas 
saviem amata brāļiem par dažādām 
ar fotogrāfiju saistītām tēmām, 
aicināti pieteikties līdz 10. 
septembrim pie Igora Pliča (tel.: 
29121689, e-pasts: 

lauraplus@inbox.lv).  
     Dalībai Foto dienās jāpiesakās 
līdz 10. septembrim, nosūtot 
pieteikumu (vārdu, uzvārdu, adresi, 
foto studiju (ja ir) un 
kontaktinformāciju) uz e-pastu 
lauraplus@inbox.lv vai zvanot pa 
telefonu 29121689 (Igors Pličs). 
Naktsmītnes un ēdināšanu Foto 
dienu dalībniekiem nodrošinās 
Rēzeknes novada pašvaldība.  
    Pateicībā par uzņemšanu, 
fotogrāfiem jābūt gataviem 
Rēzeknes novadam dāvāt fotogrāfiju 
failus, kuri uzņemti Foto dienu laikā. 
Pašvaldībai būs tiesības šīs 
fotogrāfijas izmantot nekomerciālos 
izdevumos, mājaslapā un 
reklāmmateriālos, norādot autoru.  
Tāpat, sagaidot Valsts svētkus, Foto 
dienu darba „augļus” varēs apskatīt 
izstādēs katra iesaistītā pagasta 
kultūras namā, kā arī Rēzeknes 
novada pašvaldības administrācijas 
ēkā Rēzeknē.  
     Plenēra programma pieejama 
Rēzeknes novada pašvaldības mājas 
lapā www.rezeknesnovads.lv.  
 

Ināra Pleikšne 
Rēzeknes novada pašvaldības 

Kultūras nodaļas vadītāja 
inara.pleiksne@rezeknesnovads.lv  

mailto:lauraplus@inbox.lv
mailto:lauraplus@inbox.lv
http://www.rezeknesnovads.lv
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Izdevums iznāk vienu reizi mēnesī 

Tirāža: 300 eksemplāri 

Izdevējs: 
Rēzeknes novada pašvaldības  
Ozolaines pagasta pārvalde 
Reģ.Nr.: 90000014584 
Adrese: „Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pag.,  
Rēzeknes nov.,LV-4633  
E-pasts: info@ozolaine.lv 
Tālr./Fakss: +371 64640171 
Web: www.ozolaine.lv  
 
REKVIZĪTI: 
Banka: A/S Swedbank 
Swift kods: HABALV22 
Konta Nr.: LV12HABA0551001660150 

draugiem.lv/ozolaine   

facebook.com/ozolainespagasts 

twitter.com/ozolaine 

instagram.com/ozolaine.lv 

youtube.com/Rēzeknes novada Ozolaines pagasta pārvalde 
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Aicinām uz 
Ozolaines pagasta 
svētkiem! 
 
     Jau tradicionāli,  
augusta mēnesī, Ozolaines 
pagasts svin pagasta  
svētkus, apvienojot kopā  
gan sporta aktivitātes, gan 
kultūras un izklaides 
pasākumus.  
     Gatavojoties šim 
pasākumam mēģinam 
izdomāt ko jaunu, 
neredzētu, nebijušu.  Arī 
šogad 12. augustā  Bekšu 
ciemā Ozolaines Tautas 
nams būs  ir sarūpējis 
virkni dažādu aktivitāšu un 
pārsteigumu,  kuri nespēs 
nevienu atstāt   
vienaldzīgu.  
     2016.gadā iesākta 
jauna tradīcija - skrējiens 
augstpapēžu kurpēs, notiks 
jau otru reizi. Aicinām 
izbaudīt ģimeņu sporta 
spēles, komandu sporta 
spēles, apskatīt un novērtēt 
retro auto parādi (iespēja 
iestāties retro auto 
dalībnieku klubiņā un 
nobalsot par savu retro 
auto favorītu), noskatīties 
7D kino, iztrakoties putu 
ballē, izpūst un saķert lielus 
ziepju burbuļus, 
noklausīties svētku 
koncertu, kā arī vakarā 
iespaidoties   no burbuļu, 
dūmu un sniega šova, lai 
pēc tam kārtīgi izdejoties! 
     Uz tikšanos! 

Ieeja uz visiem 
pasākumiem ir bez maksas. 

Pasākuma laikā tiks veikta 
foto un video fiksācija. 

Papildus info:  
Santa Ostaša 
Mob. 25127340 
santa.ostasa@ozolaine.lv 

http://www.ozolaine.lv
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

