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No š.g. 02.07.-08.07. 
un 23.07.-29.07. 
Ozolaines pagasta 
pārvaldes vadītājs 
Edgars Blinovs 
atradīsies 
atvaļinājumā. 
Atvaļinājuma laikā viņu 
aizvietos Maltas 
vidusskolas 
struktūrvienības Liepu 
pamatskolas vadītāja 
Gaļina Bogdanova. 

Turpmāk Ozolaines 
pagasta rīkotajos 
publiskajos 
pasākumos 
dalībniekiem, kuri 
nevēlas, lai viņus 
filmē vai fotografē un 
iegūto vizuālo 
materiālu izmanto 
publikācijām, būs 
pašiem jāpiesakās pie 
pasākuma 
organizatoriem. 

OZOLAINES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS 
IESTĀDEI „JĀŅTĀRPIŅŠ” - 35! 

Maltas vidusskolas 
struktūvienības Liepu 
pamatskolas 9.klases 
izlaidums notiks 
16.06.2018. plkst. 
15.00. 

19.06.2018. plkst.9.00 
Ozolaines TN Bekšos 
un plkst.10.00 
Ozolaines pagasta 
pārvaldē Balbišos 
205.telpā notiks 
bezdarbnieku 
reģistrēšana. 

     22.06.2018. Ozolaines PII „Jāņtārpiņš” 
svinēs savu lielo jubileju. Ir pagājuši 35 
gadi, kopš šī bērnudārza atklāšanas 
dienas. Šeit ir izaugušas un izauklētas 
vairākas paaudzes. Ozolaines bērnudārzs 
arī tagad turpina darboties un katru dienu 
attīstīties, ejot soli solī gan ar izglītības 
sistēmu jauninājumiem, gan ar mūsdienu 
gudrajām tehnoloģiju pārmaiņām.  
     Dibināts Ozolaines pagasta 
bērnudārzs ir 1983.gada 23.jūnijā. To 
saviem darbiniekiem uzcēla padomju 
saimniecība „Matrosova". Toreiz 
bērnudārzam vēl nebija sava nosaukuma 
un iestādi dēvēja par padomju 
saimniecības Matrosova bērnudārzu. 
Pirmās vadītājas Regīnas Prančas vadībā 
tika izveidots jauns kolektīvs un jaunajās, 
gaišajās telpās gada laikā tika atvērtas trīs 
grupas. Jau no pirmajām darba dienām 
bērnudārzs darbojās kā diennakts 
bērnudārzs. 

Aicinām bērnus, 
bijušos un esošos 
darbiniekus, vecākus 
un citus interesentus 
22.06.2018 plkst. 
15.00 uz svinīgo 
pasākumu Bekšu 
ciemā, veltītu  
Ozolaines PII 
„Jāņtārpiņš”  
35.gadadienai  

Īpašniekus aicina uz sapulci! 
 
     Lai sekmīgāk varētu uzsākt mērīšanas 
un projektēšanas darbus būvprojektā 
"Centrālās ielas pārbūve Pleikšnos, 
Ozolaines pagastā", robežu precizēšanas 
nolūkos š.g. 15.jūnijā plkst.10.00. 
Rēzeknes novada domes zālē 
(Atbrīvošana aleja 95A, Rēzeknē) tiks 

rīkota Centrālās ielas, Pleikšņos piegulošo 
teritoriju īpašnieku kopsapulce (līdzi 
ņemot Zemesgrāmatu un Zemes robežu 
plānu). Īpašnieki, kuri uz sapulci netiek, 
robežu precizēšanas ietvaros aicināti 
sazināties ar projektētājiem pa tālr. 
22170600.  

SIA "Ceturtais stils" 
projektēšanas inženiere - Ilze Medne 
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Par sadzīves atkritumiem 
Ozolaines pagastā! 
 
     Ozolaines pagasta pārvalde 
atgādina, ka joprojām ir spēkā 
Rēzeknes novada 
pašvaldības 2010.gada 19.augusta 
saistošie noteikumi Nr.38 „Par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
Rēzeknes novadā”„Par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes 
novadā”, kuri nosaka sadzīves 
atkritumu radītāja pienākumus un 
atbildību, proti, (13.punkts) „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.” 
(14.punkts) „Atkritumu radītājs ir 

atbildīgs par sadzīves atkritumu 
savākšanu un izvešanu no tā 
īpašumā, valdījumā vai lietojumā 
esošās teritorijas. Atkritumu radītāja 
pienākumi ir: 
14.1. iekļauties novada vienotā 
atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, 
noslēdzot līgumu ar atkritumu 
apsaimniekotāju; 
14.2. nodrošināt sadzīves atkritumu 
savākšanu no tā īpašumā, valdījumā 
vai lietojumā esošās teritorijas un 
iesaistīties pašvaldības atkritumu 
apsaimniekošanas pasākumu 
īstenošanā atbilstoši saistošo 
noteikumu prasībām.” 
Ozolaines pagasta pārvalde aicina 
Rēzeknes novada nekustamā īpašuma 
īpašniekus, valdītājus vai lietotājus, 
kuri to vēl nav izdarījuši, noslēgt 
līgumu ar SIA „ALAAS” par Cieto 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu!  

Zilupes iela 50, Rēzekne, 
Tālr.646 07673, 20211337 
e-pasts: sia.alaas@inbox.lv 
Darba laiks:  
pirmdiena 8:00 – 16:30 
otrdiena 8:00 – 18:30 
trešdiena 8:00 – 16:30 
ceturtdiena 8:00 – 16:30 
piektdiena 8:00 – 14:30 
Brīvdienas – sestdiena, 
svētdiena 

Kapusvētki Ozolaines 
pagasta kapsētās! 
 
17.jūnijs plkst.14.30 Dzeņu 
kapi (Rēzeknes Sāpju dievmātes 
Romas katoļu draudze); 
8.jūlijs plkst.15.00 Pleikšņu 
kapi (Rēzeknes Jēzus Sirds Romas 
katoļu draudze); 
14.jūlijs plkst.14.00 Runču 
kapi (Ozolmuižas Svēto Pētera un 
Pāvila Romas katoļu draudze); 

 14.jūlijs plkst.15.00 Ūsveišu kapi 
(Ozolmuižas Svēto Pētera un Pāvila 
Romas katoļu draudze); 
21.jūlijs plkst.14.00 Skuju 
kapi (Ozolmuižas Svēto Pētera un 
Pāvila Romas katoļu draudze); 
21.jūlijs plkst.15.00 Barkānu 
kapi (Ozolmuižas Svēto Pētera un 
Pāvila Romas katoļu draudze). 
 
 
 
 

Kapusvētku kārtība:  
      
    Sākumā visi pulcējas pie galvenā 
kapu krusta, kur priestera vadībā 
lūdzas, klausās Svēto Rakstu 
lasījumus un priestera uzrunu. Pēc 
tam visi iet procesijā - gājienā apkārt 
kapiem, kur 5 apstāšanās vietās 
aizlūdz par mirušajiem. Noslēgumā 
tiek dota svētība bērniem. Noslēgumā 
ikvienam ir iespēja palūgt priesteri 
nosvētīt jaunuzstādītos kapu 
pieminekļus. 

KONKURSA MĒRĶIS: 

 Nodrošināt apkārtējās vides sa-
kopšanu un izdaiļošanu. 

 Sumināt skaistākās un sakoptākās 
sētas, paužot patiesu cieņu kārtīgu 

saimnieku darbam. 

 Sumināt sakoptākās daudzdzīvokļu 
mājas, ko celt priekšā kā piemēru 
citiem. 

 

PIETEIKŠANAS KĀRTĪBA: 

 Konkursam var pieteikt viensētas 
un daudzdzīvokļu mājas. 

 Dalību konkursā var pieteikt pats 
mājas īpašnieks, vecākais, tāpat 
arī- kaimiņi, draugi. 

 Dalību konkursā var pieteikt līdz 
1.jūlijam. 

 
VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA: 

 Tiks vērtētas konkursam pieteiktās 
privātmājas un daudzdzīvokļu 
mājas, to vizuāli estētiskais 
izskats, sakoptība, pievilcība, ie-
kārtojums un detaļas, kas radītas, 
lai papildinātu kopējo mājas un 
pagalma skaistumu, ziedu un 
košumkrūmu apstādījumi, atpūtai 
paredzētā infrastruktūra.      

     Kandidātu vērtēšanas komisija 
dosies izvērtēt pieteiktās mājas laika 
posmā no 1.jūlija līdz 31.jūlijam. 
  Pieteikt kandidātus var: 

 zvanot pa T.: 25127340 

 vai rakstot uz e-pastu:  
     info@ozolaine.lv vai  
     santa.ostasa@ozolaine.lv  

 kā arī klātienē Ozolaines pagasta 
pārvaldē vai Ozolaines TN Bekšos. 

 

mailto:info@ozolaine.lv
mailto:santa.ostasa@ozolaine.lv
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Projektu aktualitātes 
Ozolaines pagastā: 
 
 Šobrīd notiek pludmales 

labiekārtošanas darbi Ozolaines 
pagasta pārvaldei piederošā 
Gaiduļu ezera Gaiduļu sādžā, kur 
ar Rēzeknes novada pašvaldības 
Vides fonda atbalstu tiks 
uzstādītas pontonu laipas, soliņi, 
atkritumu urnas, biotualete un 
pārģērbšanās kabīne. 

 Laika posmā no 06.06.2018. līdz 
07.06.2018. Ozolaines pagasta TN 
norisināsies Maltas vidusskolas 
struktūrvienības Liepu 
pamatskolas skolēnu pašpārvaldes 
izstrādātais un Rēzeknes novada 

pašvaldības Izglītības pārvaldes 
atbalstītais jauniešu iniciatīvu 
projekts “35 jāņtārpiņi”, kura 
ietvaros taps bijušo bērnudārza 
absolventu dāvanas savai pirmajai 
izglītības iestādei 35 gadu jubilejā. 

 19.06.2018. no plkst.14.00 līdz 
plkst.15.30, VKKF atbalstītā 
projekta “Folkloras skola 2” 
ietvaros Ozolaines TN notiks 
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas 
asociētās profesores Angelikas 
Juško – Štekeles lekcija “Ģimenes 
un gadskārtu tradīcijas Latgalē”, 
savukārt 22.06.2018., šī paša 
projekta ietvaros, gaidāma zāļu 
sievas Līgas Reiteres zāļu kroņu un 
vainagu pīšanas meistarklase. 

 07.06.2018. un 12.06.2018. no 

plkst.9.00 līdz plkst.15.00 
Ozolaines TN notiks nodarbības 
“Veco lietu jaunā dzīve”, projekta 
“Otrreizēji izmantojamu materiālu 
izmantošana jaunu lietu 
radīšanai” (Nr.17-01-AL15-
A019.2202-000049) ietvaros, kur 
ikviens interesents dizaineres 
Velgas Krukovskas vadībā varēs 
izgatavot oriģinālus tērpus un 
aksesuārus no otrreizēji 
izmantojamiem materiāliem. 

 
 

Ilga Smane 
Ozolaines pagasta pārvaldes 

Projektu vadītāja 
Tālr. 64640424 

E-pasts: ilga.smane@ozolaine.lv 

Senioru pulciņam  
„Uguntiņa” maijs pagāja 
radoši un izzinoši 
 
     Mūsu visu likteņa pagriezieni ir tik 
dažādi, ka nevaram pat reizēm 
iedomāties, kas mūs “priekšā gaida”. 
Bet ir ļoti labi, ka vietējā pašvaldība,  
tās vadošie darbinieki saprot un 
atbalsta mūs, palīdz un nāk arī ar 
savām idejām, lai rosīgāk darbotos 
mūsu kolektīvs. 
     Maija mēnesis bija pilns ar 
enerģiskiem ceļojumiem, ekskursijām 
un interesantām, radošām 
nodarbībām. Esam atjaunojuši 
tradīciju- sveikt Ozolaines pagasta 
seniorus  90, 95, 100 utt. gadu 
jubilejās. Tāpēc jau mēneša pašā 
sākumā pulciņa pārstāves  ar pašu 
rokām radītu rokdarbu devās apsveikt 
Ozolaines pagasta iedzīvotāju 
Antoņinu Blaževiču 90. jubilejā.  
     8.maijā, Nacisma sagrāves un 
2.pasaules kara upuru piemiņas 
dienā, pulcējāmies uz piemiņas brīdi 
Ozolaines pagasta  Balbišu brāļu 
kapos. Piedalījāmies atceres 
pasākumā un nolikām ziedus uz 
kritušo karavīru kapavietām.  

     12.maijā devāmies ekskursijā. 
Apmeklējām Valmiermuižas alus 
darītāvu. Pēc tam devāmies uz 
vēsturisko Līgatnes pilsētiņu, 
apskatījām Līgatnes papīrfabrikas 
vecās ēkas. Noklausījāmies aizraujošu 
gides stāstījumu par Līgatnes 
pilsētiņas neparasto vēsturi-

uzzinājām, kā attīstījās papīrfabrikas 
ciemats, iepazināmies ar vēsturisko 
līgatniešu dzīvesveidu, apmeklējām 
Padomju Slepeno Bunkuru, kur līdz 
pat mūsdienām saglabāts viss 
pazemes aprīkojums, kas bija 
paredzēts gadījumam, ja sāktos 
atomuzbrukums. Pēc tam devāmies 
uz Vecpiebalgas porcelāna rūpnīcu, 
kur uzzinājām, kā top porcelāna 
trauki.  

     15.maiju nosaucām par atmiņu 
pēcpusdienu „Ak māt, tu manā sirdī 
esi vienmēr”, kas veltīta Māmiņu 
dienai un ikvienai no mūsu mammām. 
Pie aizdedzinātas svecītes, ar asarām 
acīs un sāpēm sirdī, daudz runājām 
par saviem vecākiem un savām 
vecmāmiņām, par dzīvi senajos 
laikos.   
     22.maijā, Santas Ostašas un Ilgas 
Smanes vadībā, mācījāmies vārīt 
ziepes  un savām rokām izgatavot 
vannas bumbas.  

     29.maijā devāmies ekskursijā uz 
Tautas lietišķās mākslas studiju 
“Dzīpariņš”, kas atrodas Rēzeknes 
pilsētas  kultūras namā. Ar lielu 
prieku iepazinām aušanas procesu un 
citas rokdarbu tehnikas, kas tiek 
īstenotas studijā. Cilvēkam, kas aiziet 
pensijā, bieži piezogas atstumtības 
sajūta, kad šķiet, viņa prasmes 
nevienam nav vajadzīgas, bet šajā 
ekskursijā mēs redzējām cienījamu 
gadu senioru brīnišķīgus tautiskos 
meistardarbus, kas arī mums radīja 
sajūtu, ka nekad nav par vēlu kaut ko 
darīt un vienmēr atradīsies kāds, kurš 
to novērtēs.  Cilvēks var veidot un 
radīt skaistumu jebkurā vecumā, gūt 
gandarījumu un novērtējumu no 
apkārtējiem. Turpinājumā 
apmeklējām Austrumlatvijas radošo 
pakalpojumu centru „Zeimuļs”. Šī 
interesantā, izglītojošā un 
iedvesmojošā diena noslēdzās ar 
pacelšanos “Zeimuļa” skatu tornī, no 
kura pavērās brīnišķīgs skats uz mūsu 
skaisto pilsētu.  
     Šādas kopīgas tikšanās, kopā 
pavadītas stundas dod dzīvei prieku. 
Svarīgi būt neatstumtiem no 
sabiedrības arī pensijas gados. 
Gribētos visiem senioriem novēlēt 
spēku pastāvīgi augt, mācīties, darīt, 
negaidīt labus apstākļus, jo tie var 
neiestāties, bet gan iet un meklēt 
pašiem jaunas nodarbes, sabiedrību, 
kultūru un darīt savu dzīvi 
pilnvērtīgāku! Vēlreiz paldies vietējai 
pašvaldībai un tās vadošajiem 
darbiniekiem par atbalstu! 

 Senioru kluba “Uguntiņa” 
aktivitātes jūnija mēnesī:  

6.jūnijs. Ekskursija uz Lūznavas 
muižu un Naujenes muzeju jeb 
Slutišķu vecticībnieku sādžu. 
12.jūnijs. Rokdarbi. Ziepju filcēšana. 
19.jūnijs. Lekcija “Latviešu tautas 
tērpi”. 
22.jūnijs. Ielīgošanas pasākums. 
26.jūnijs. Pulciņa jubilāru godināšana. 
                                

Anna Tarakanova                                                                             
Senioru interešu pulciņa „Uguntiņa”                                                                                

vadītāja  
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Ozolaines Tautas nama 
folkloras kopai “Zeiļa” jauni 
tērpi 
 
     Tuvojoties festivālam “Baltica 
2018”, ir noslēdzies biedrības “Lobs 
lobam” ierosinātais un ar  Eiropas 
Savienības Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku 
attīstības programmas 2014.-2020. 
gadam atbalstu īstenotais projekts 
“Tautas tērpu iegāde Rēzeknes 
novada Ozolaines pagasta folkloras 
kopai “Zeiļa”’” (.Nr.17-01-AL15-
A019.2202-000027), kas tika 
iesniegts biedrības „Rēzeknes rajona 
kopienu partnerība” izsludinātajā 
projektu konkursa 2.kārtā ELFLA 
Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 
19.2.”Darbības īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” aktivitātes 19.2.2.”Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas” 
ietvaros.  
     Projekta īstenošanas laikā tika 
iegādāti jauni krekli, brunči, vestes, 
vainagi, plecu lakati, villaines u.c. 
tautas tērpa sastāvdaļas, kas 
papildinās un uzlabos folkloras kopas 
vizuālo tēlu, jo esošie tērpi bija 
novalkāti un nebija pietiekamā skaitā, 
lai varētu atbilstoši apģērbt visus 
dalībniekus. Sieviešu kreklu apkakles 
rotā katrai valkātājai īpaši veltīts 
izšuvums. 
     Folkloras kopa “Zeiļa” aktīvi 
piedalās pasākumos gan Ozolaines 
pagasta, gan Rēzeknes novada 

ietvaros. Šobrīd notiek aktīva 
gatavošanās saulgriežu svinību 
pasākumam Ozolaines pagasta Bekšu 
ciemā, dalībai 21.Starptautiskajā 
tautas mūzikas festivālā “Skaniet 
cimbalas un ermoņikas” Postavi 
(Baltkrievijā) un festivālam “Baltica 
2018”.  

Projekta kopējā summa ir 4034,80 
EUR, no kuriem ELFLA finansējums - 
3631,32 EUR (90%), biedrības “Lobs 
lobam” līdzfinansējums - EUR 403,48 
EUR (10%). 

Ilga Smane, 
projekta koordinatore 

ilga.smane@ozolaine.lv 

Konkursā “Latvijas 
sakrālais mantojums” 
finansējumu saņems 
septiņas baznīcas, arī 
Kampišķu vecticībnieku 
lūgšanu nams! 
 
     31. maijā noslēdzās projektu 
konkurss “Latvijas sakrālais 
mantojums”, ko rīko Rietumu Bankas 
labdarības fonds, sadarbībā ar Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekciju, ar mērķi saglabāt un 
restaurēt Latvijas sakrālās 
arhitektūras un mākslas pieminekļus. 
Šajā, 2018. gadā, kas ir Eiropas 
Kultūras mantojuma gads, žūrijas 
komisija nolēma piešķirt finansējumu 
septiņām Latvijas baznīcām, tajā 
skaitā arī Kampišķu vecticībnieku 
kopienas lūgšanu namam, kam 
nepieciešama divu logu restaurācija.  
     Projekta kopējais budžets, EUR: 
1403,60. 
     Piesaistītais līdzfinansējums, EUR: 
421,08. 
     No Rietumu Bankas labdarības 
fonda pieprasītie līdzekļi, EUR: 
982,52. 
Tāpat, atradies sponsors, kurš izlēma 

palikt anonīms, bet finansēja tūju 
iegādi Kampišķu vecticībnieku 
lūgšanas nama dzīvžoga izveidei. 

Atbalsta: 
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OzO aktivitātes jūnijā: 

Datums Laiks     Aktivitāte 

05.06. 10.00-16.00 Radošās darbnīcas 

06.06. 10.00-16.00 Radošās darbnīcas 

07.06. 10.00-16.00 Radošās darbnīcas 

07.06. 19.00-23.00 Diskotēka 

12.06. 13.00-16.30 Gardēžu pēcpusdiena 

13.06. 14.00-17.00 Tikšanās ar izglītības-uzņēmējdarbības 
atbalsta centra speciālistu Gunti 

14.06. 13.00 -17.00 Pārgājiens 

15.06. 14.00-17.00 Gatavošanās jaunatnes dienai 

19.06 13.00-20.00 Jaunatnes diena (Ozolmuižā) 

20.06. 13.00-16.00 Spēļu pēcpusdiena 

22.06. 13.00-16.00 Ziedu kroņu darbnīca 

26.06. 13.00– 16.30 Velopārgājiens uz Gaiduļu ezeru 

27.06. 13.00-16.30 Sportiskā trešdiena 

28.06. 13.00-16.30 Dziesmusvētkus sagaidot 

29.06. 13.00-16.30 Pēterdienas tradīcijas 

P.S. Dažādu apstākļu dēļ aktivitāšu laiki var mainīties.  
Sekojiet līdzi WhatsApp vai Facebook! 

Ilga Smane 
Jaunatnes lietu speciāliste 

Tālr. 64640424, e-pasts: ilga.smane@ozolaine.lv 
  

Atskats uz OzO notikumiem 
maijā: 
 
     Maija sākumā OzO jauniešus 
apmeklēja sen gaidīts un mīļš viesis – 
Leila. Tā bija sirsnīga atkalsatikšanās 
ar gardiem kokteiļiem un monopola 
turnīru; 
     16.maijā Lūznavas jaunieši pulcēja 
interesentus, tostarp OzO pārstāvjus, 
uz interaktīvu pasākumu “Vakara 
sarunas par svarīgo”; 
     18. un 30. maijā OzO jaunieši tikās 
DJ meistarklasē, ko vadīja Ozolaines 
TN skaņu operators Andris; 
     27. maijā OzO pārstāvji piedalījās 
Rēzeknes pusmaratonā gan 
dalībnieku, gan brīvprātīgo darbinieku 
statusā;  
     Vairāki OzO jaunieši ir uzsākuši 
pirmās darba gaitas NVA projektā 
“Skolēnu nodarbinātība vasarā”. 
Vēlam panākumus darba gaitās! 

Iedvesmas “Rokdarbnīca” 
 
     2018.gada 29.maijā Ozolaines 
Tautas nama senioru klubs 
"Uguntiņa" un citi interesenti no 
Ozolaines pagasta, projekta 
“Folkloras skola 2” ietvaros, viesojās 
Tautas lietišķās mākslas studijā 
"Dzīpariņš", kur TLMS vadītājas, 
audējas amata meistares Ilzes 
Arbidānes un profesionālas audējas 
un rokdarbnieces Ilgas Kozules 
vadībā vēroja un izzināja aušanas 
procesu no velku mešanas līdz 
auduma tapšanai, guva padomus 
tautas tērpa komplektēšanā un 
darināšanā, konsultējās par 
tradicionālo rokdarbu izgatavošanu, 
kā rezultātā šobrīd top autentiski 
cimdi un zeķes ar Rēzeknes apriņķim 
raksturīgiem krāsu un rakstu 
salikumiem. “Rokdarbnīcas” 
turpinājumā interesenti apmeklēja 
vietējo amatnieku darinājumu un 
suvenīru veikalu “Lāde”, kur 
novērtēja amatnieku izstrādājumus 
un iedvesmojās jauniem radošajiem  
darbiem, bet noslēgumā - baudīja 
skatu uz Rēzeknes pilsētu no ARPC 
"Zeimuļs" skatu laukuma. 
     Informējam, ka, projekta ietvaros, 
2018.gada 19.jūnijā plkst. 14.00 
Ozolaines pagasta Tautas namā 
notiks Rēzeknes Tehnoloģiju 

akadēmijas asociētās profesores 
Angelikas Juško- Štekeles lekcija 
“Ģimenes un gadskārtu tradīcijas 
Latgalē”. Laipni gaidīts ikviens 
interesents! 
 
Projekts “Folkloras skola 2” (Projekta 
Nr.2017-3-TRK014) tiek īstenots, 

pateicoties Valsts Kultūrkapitāla 
Fonda (VKKF) finansiālajam 
atbalstam. 

 
Ilga Smane 

Ozolaines pagasta pārvaldes 
Projektu vadītāja 

Tālr. 64640424 
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    Man bija tas gods un atbildība sākt 
strādāt par vadītāju jaunatvērtajā 
Ozolaines pagasta bērnudārzā. 
     Līdz laikam, kamēr nebija  sava  
bērnudārza, Ozolaines pagasta bērni 
tika katru rītu vesti uz sovhoza 
Garkalni bērnudārzu, kurā es strādāju 
par audzinātāju. 
     Domāju ka tieši bērnu vecāki bija 
tie, kas ieteica manu kandidatūru 
vadītājas amatā. Un tā 1983.gadā 
janvāra mēnesī es uzsāku darbu pie 
kolektīva  komplektēšanas, pie  visas  
nepieciešamās iekārtas iegādes. 
Mēbeles vedām no Rīgas ar smago 
automašīnu.... 
     Kolektīvs izveidojās darbīgs, 
draudzīgs, iekopām teritoriju, 
noformējām telpas un vienā  saulainā 
jūlija dienā notika bērnudārza 
atklāšana. 
     Atklāšanas brīdī bija svinīga 
sarkanās lentas pārgriešana, ko veica 
sovhoza priekšsēdētājs Antons 
Batars, sekoja bērnu priekšnesumi,  
laba vēlējuma vārdi un iepazīšanās ar 
bērnudārza telpām. 
     Bērnudārzā sāka darboties 3 
grupas, visas grupiņas darbojās 
diennakts režīmā, bērnus šeit varēja 
atstāt no pirmdienas līdz piektdienai. 
Daudzas audzinātājas, Jekaterina, 

Vija, Ināra, Valentīna (tagad 
vadītāja), strādā dārziņā, kopš tā 
atvēršanas, arī šodien. 
     Atceroties tos laikus, gribās 

pateikties  putnu fabrikas direktoram 
Andževam, sovhoza visiem 
specialistiem, direktoram A.Bataram, 
partijas sekretārei Anfisai Loginovnai, 
visiem kuri sniedza palīdzību iestādes 
tēla veidošanā. 
     Kad radās doma par bērnudārzā 
nosaukuma izvēli, priekšlikumu bija 
daudz un dažādi, bet visus izvērtējot 
palikām pie nosaukuma ''Svetļačok 
",mūsuprāt ļoti raksturoja mūsu 
dārziņu, gaišs, kalna galā, spīd visu 
nakti...laikiem mainoties kļuva par 
Jāņtārpiņu.     
     Bērnudārzā strādāju no 1983 līdz 

1999. gadam, šo laiku atceros ar 
lielāko prieku, bija atsaucīgs kolektīvs, 
sirsnīgi bērnu vecāki. Organizējām 
daudz un dažādus pasākumus, 
svinējām svētkus.Kā viens no 
spilgtākajiem  atmiņā palicis, 
pasākums veltīts bērnu vecmāmiņām. 
     Tāpat kā šodien arī 35. gadus 
atpakaļ, bērni gribēja iepazīt un pētīt, 
draudzēties un būt pirmajam., un 
mūsu uzdevums  palīdzēt  attīstīt 
nepieciešamās prasmes un zināšanas 
lai bērns labi justos individuālajā un 
sabiedriskajā dzīvē. Mēs visi kopā: 
vecāki, bērnudārza darbinieki un paši 
bērni būvējam mājai, kuru sauc 
Dzīve, pamatus. Viss sākās no 
pamatiem!  
     Visiem vēlu, nepagurt darbā un 
atpūtā, savstarpēju sapratni un 
radošu garu. Lai nezūd tās labās 
tradīcijas. Un katram atsevišķi lieliem 
un maziem-lai dzīvē allaž būtu vairāk 
prieka. Lai bērnu smiekli piepilda 
telpas un kolektīvam pietiek spēka un 
izturības radīt un vairot tajā labestīgo 
gaisotni. 

 
Reģīna Pranča 

Ozolaines pagasta bērnudārza 
vadītāja (1983-1999) 
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Pirmā Ozolaines  pagasta 

bērnudārza vadītāja— 

Reģīna Pranča!  
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Ozolaines PII līdz 2014.gada 
rekonstrukcijai. 

Foto no Ozolaines pagasta  
pārvaldes arhīva 

Uz foto : 
1.rinda no kreisās -Tatjana Guļbinska, Ināra Blinova, Irina Kosmidailo 
(Moroza), Reģīna Pranča. 
2.rinda no kreisās—Skaidrīte Jeršova (Čudare), Vija Terentjeva, Helēna 
Marjanova, Kira Afanasjeva, Anna Drozdova, Marija Denisova. 
3.rinda no kreisās– Anna Kuzņecova, Anna Šabanova (Orlova), Irina 
Beinaroviča, Jeļena Agapova. 

Bērnudārza atklāšanas svinīgā daļa 
1983.g. 

Foto no Ozolaines pagasta  
pārvaldes arhīva 
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     Bērnudārza atklāšanu atceros ļoti 
labi. Pati nokļūšana uz šo iestādi man 
ir diezgan neparasta. Sākotnēji esmu 
pabeigusi Bulduru tehnikumu un 
ieguvu dārznieka diplomu. Ar valsts 
nosūtījumu sāku strādāt Dobeles 
selekcijas stacijā. Taču mūsu sovhoza 
vadība-priekšsēdētājs A.Batars un 
partijas organizators A.Dmitrijeva, jau 
toreiz centās jaunos speciālistus 
aicināt uz dzimto pusi. Arī es tiku 
uzrunāta, jo topošajam bērnudārzam 
vajagot dārznieku. Tad nu bija jālūdz 
ministrijai, lai ļauj atgriezties uz 
dzimto sovhozu. Kad atnācu stāties 
darbā, mani pieņēma darbā 
bērnudārzā par sētnieku. Atceros, cik 
ļoti vīlusies toreiz jutos. Bet kas 
izdarīts, izdarīts. Tā nu es ar sparu 
metos teritorijas labiekārtošanas 
darbos, jo bija jāgatavojas atklāšanai. 
Strādājām draudzīgi viss tehniskais 
personāls, jo teritorija un pati iestāde 
pēc būvdarbiem bija briesmīga. Tajos 
gados celtnieki nestrādāja tā kā 
tagad. Jaunais linolejs grupās bija 
notašķīts ar cementu, izlietnēs sabērti 
būvgruži. Vārdu sakot bija ļoti, ļoti 
daudz sakopšanas darbu. Bija 
atvestas jaunas mēbeles. ŠEFI-tā 
sauca organizāciju, kura bija norīkota 
sovhozam no pilsētas organizācijām, 
sūtīja savus strādniekus mums 
palīgos skrūvēt mēbeles un veikt citus 
saimnieciskos palīgdarbus. Paguvām 
visu un protams, gandarījums bija 
liels. 
     Atklāšanas diena bija saulaina un 
satraucoša. Tas, protams, bija liels 
notikums mūsu sovhozam. Bija daudz 
ciemiņu- gan pašu cilvēku gan 
uzaicināto. Tie paši šefi arī. Atklāšanai 
pulcējāmies pie pagasta kluba: 
darbinieki, bērni vecāki, vadība, 
ciemiņi. Tad notika gājiens uz 
bērnudārzu un svinīgais pasākums.   
     Iestādes nosaukums radās krietni 
vēlāk. Pirms 15 gadu jubilejas tika 

ierosināts dot bērnudārzam 
nosaukumu. Bija daudz variantu, taču 
vairākumu uzrunāja tieši "Jāņtārpiņš". 
Cik atceros, tas bija Roberta Skredeļa 
variants. Tas tika pamatots šādi: 
iestāde vienmēr ir bijusi arī diennakts, 
un tumšajos vakaros logos vienmēr 
deg gaisma.  
     Vai iestāde stipri atšķiras pēc 
satura toreiz un tagad? Mainās 
valdības, ideoloģija, metodes, bet 
mēs visus šos gadus mācam bērniem 
draudzēties, saskatīt skaisto, mīlēt 
apkārtējo, saudzīgi izturēties pret 
dabu, iepazīstinām ar burtiem un 
cipariem. 
     2017/2018. mācību gadā 
bērnudārzā ir 59 bērni. Piedāvājam 
bērniem trīs izglītības programmas. 
Daudz domājam par bērnu vecāku 
ērtībām. Esam joprojām saglabājuši 
diennakts grupu. Vecāki var izņemt 
bērnus kaut vai vakara plkst.20.00 
Līdz pat pašam vakaram kopā ar 

bērniem ir ne tikai tehniskais 
personāls, bet arī skolotājs. 
Bērnudārzs ir renovēts, silts un 
mājīgs. Esam nodrošināti ar 
visdažādākajiem mācību līdzekļiem, 
kuri nepārtraukti tiek papildināti un 
atjaunoti.  
    Noteikti jāsaka milzīgs paldies 
personālam par attieksmi pret savu 
darbu. Te nedrīkst strādāt vienaldzīgi 
cilvēki. Pirmsskola ir un paliek 
vissvarīgākais posms bērnu attīstībā. 
Jāsadzird, jāuzklausa, jāsamīļo, 
jāparāda, jāpamāca, jāparunā, 
jāparotaļājas. Pašam jāiemācas un 
jābūt vienmēr pozitīvam. Skolotāji 
daudz ko gatavo pašu rokām. 
Izmantojam visdažādākos materiālus 
metodisko līdzekļu papildināšanai. 
Personāls nepārtraukti papildina 
savas zināšanas visdažādākajos 
kursos. 
     Kas ir būtiski vadot iestādi? Ļoti 
daudzas lietas. Bez visām lietām, kas 
teorētiski jāpārzina vadītājam ir arī 
otra puse. Attiecības kolektīvā. 
Komanda. Savstarpējā uzticēšanās. 
Tikai kopā mēs varam darīt lietas. 
Pozitīvisms. Sadarbība ar vecākiem. 
Un vēl un vēl... 
     Mums ir izveidojušās ļoti daudzas 
tradīcijas. Mēs kopā svinam gadskārtu 
svētkus. Ļoti sirsnīga mums ir 
vecvecāku diena, izlaidums, Latvijas 
dzimšanas dienu, tagad arī Tēvu 
diena un Baltā galdauta svētkus. Arī 
iestādes Jubilejas svinības ir vienmēr 
svinētas.  
     Vai es gribētu ko mainīt vēsturē? 
Laikam jau nē. Katrs notikums vai 
situācija veido mūsu pieredzi un 
attieksmi. Viss kas notiek, notiek uz 
labu. Vai ne? 
     Savam bērnudārzam jubilejas 
gadā gribu novēlēt ilgus, bērnu čalām 
piepildītus, veiksmīgas izaugsmes 
pārpilnus pastāvēšanas gadus.  

Valentīna Mališeva!  
Ozolaines PII „Jāņtārpiņš” vadītāja 
kopš 1999.gada. 

Foto no Ozolaines pagasta pārvaldes arhīva 

Ozolaines PII „Jāņtārpiņš” 2018.gada vasarā. 
Foto no Ozolaines pagasta pārvaldes arhīva. 
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“Maziem solīšiem pretī 
skolai…” 
 

“Maziem solīšiem pretī skolai…”- 
tā šogad nosaucām Ozolaines 
pagasta bērnības svētkus, kas notika 
pagājušajā nedēļas nogalē- 3.jūnijā. 
Tā kā daudzi no mazajiem 5-
gadniekiem jau nākamajā mācību 
gadā uzsāks skolas gaitas, bet citi- 
vēl pēc gada, tāpēc šoreiz nolēmām 
bērnības svētkos mazajiem jubilāriem 
radīt skolas sajūtu, dodot iespēju 
iejusties skolēnu lomās, apmeklēt 
saīsinātas mācību stundas, iejusties 
starpbrīžu kņadā, kā arī ārpusstundu 
aktivitātēs, kas jebkurā skolā ir 
neatņemama skolas dzīves 
sastāvdaļa. Atbilstoši tematam, tika 
izvēlēta arī svinību norises vieta- 
Ozolaines pagasta Liepu pamatskola 
(Maltas vidusskolas struktūrvienība).  

Svinību sākumā pie Liepu 
pamatskolas brīnišķīgajā Laizānu 
parkā mazos gaviļniekus sagaidīja 
skolas viedā vārna, 2 skolnieces, 
kuras bērnus laipni aicināja ieņemt 
vietu skolas solā un nofotografēties 
ar lielajām bitēm. Tā mazie jubilāri 
nonāca “Liepu meža skoliņā”, kur 
visapkārt viņus sveica un sveicināja 
dažādi zvēriņi. Par prieku mazajiem 
svētku svinētājiem ar dziesmiņām 
“Laimīgā zeme” un “Lielā zive” 
uzstājās Liepu pamatskolas meža 
zvēriņu popgrupa “Mākonīts”, 
skolotājas Ināras Blinovas vadībā, bet 
deju priekšnesumu rādīja Liepu 
pamatskolas zvēriņu deju kolektīvs, 
skolotājas Ludmilas Vinogradovas 
vadībā. Bet, kad muzikālie sveicieni 
bija izskanējuši, sākās mācību 
stundas. Sākumā bērni pulcējās 
“Matemātikas stacijā”, kur viņus 
sagaidīja pelītes un mācīja bērniem 
skaitīt un pielietot skaitītprasmi 
interaktīvā rotaļā, parādot savas 
zināšanas. Šīs stacijas noslēgumā 
bērni piedalījās arī rotaļā, kuras 
pamatā bija prasme sadalīties 
grupiņās pēc konkrēta skaita, kas 
vēlreiz nostiprināja bērnu 

skaitītprasmi. Nākamajā stacija bija 
“Vizuālā māksla”. Bērni interesantā 
un pavisam neierastā veidā radīja 
krāšņu noformējumu puķītēm, pēc 
tam šīs puķes “stādīja” zemē, bet virs 
tām zīmēja lietutiņu. Bērni aizrautīgi 
izpildīja katru aktivitātes posmu un 
labprāt ļāvās mākslinieciskajiem 
norādījumiem. Kad šis uzdevums bija 
paveikts, bērni, kopā ar skolniecēm 
un gudro vārnu, devās uz “Valodu 
staciju”, kur pelīšu pavadībā izpildīja 
dažādus uzdevumus ar burtiņiem un 
rādīja savas prasmes dažādās rotaļās 
ar burtiem. “Ķīmijas stacijā” bērnus 
sagaidīja gudrās lapsas. Bērni, kopā 
ar lapsām, veidoja krāsainus kokteiļus 
Liepu pamatskolas parka zvēriņiem. 
Bet mācību noslēgumā mazie skolēni 
nonāca “Rotaļu stacijā”, kur, zvēriņu 
pavadībā, bērni devās rotaļās un visi 
kopā, ar vecākiem, dejoja kopīgu 
deju. Kad bija apgūti dažādi 
priekšmeti un izpildīts ne viens vien 
vienkāršāks un sarežģītāks uzdevums, 
mazie skolēni, kopā ar vecākiem, tika 
aicināti iekšā skolas mājīgajās telpās. 
Kopā ar viedo vārnu un saviem 
vecākiem, bērni devās ekskursijā pa 
skolu un vienlaikus arī meklēt, kur tad 

paslēptas jubilāru dāvanas. Visbeidzot 
bērni nonāca skolas ēdnīcā, kur viņus 
jau gaidīja skolas pavāru sarūpēts 
cienasts. Uz brīdi bērni atvilka elpu no 
dāvanu meklēšanas, cienājās ar 
garšīgu sulu, cepumiem un cepumu 
torti. Liels bija jubilāru prieks, kad 
viedā vārna tomēr atrada ilgi meklēto 
un bērnības svētku gaviļnieki tika pie 
savām dāvanām.  

Noslēgumā bērni tika aicināti 
atgriezties Liepu pamatskolas parkā, 
kur viņus gaidīja gigantiskie burbuļi, 
sejiņu apzīmēšanas darbnīca, kā arī 
vesels grozs ar saldējumu.  

Šogad svētku norisi īpaši 
omulīgu padarīja saulainais un siltais 
laiks, kas, atšķirībā no iepriekšējiem 
gadiem, šoreiz lutināja svētku 
dalībniekus. Tāpat brīnišķīgu 
atmosfēru deva arī senais muižas 
parks, kur atrodas Liepu pamatskola, 
dodot iespēju izbaudīt gan saules 
peldes, gan atvēsināties kuplo koku 
ēnā. Bet, lai bērniem būtu iespēja 
iejusties skolas dzīves sajūtās, savu 
izdomu, laiku un lielu darbu ieguldīja 
Liepu pamatskolas pedagogu 
kolektīvs, domājot, kā bērniem šos 
svētkus un pirmo iespaidu par skolu 
padarīt iespējami interesantāku un 
patīkamāku. Tāpēc lielu paldies 
sakām Liepu pamatskolas direktorei 
Gaļinai Bogdanovai un skolas 
skolotāju kolektīvam par 
daudzveidīgo un interesanto 
programmu bērniem, skolas pavārēm 
par garšīgo cienastu bērniem, kā arī 
pirmsskolas izglītības iestādes 
“Jāņtārpiņš” kolektīvam par iejušanos 
bitīšu lomā! 

Novēlam, lai pirmie iespaidi par 
skolu mazajiem 5-gadniekiem ir 
spilgti un paliek atmiņā vēl ilgi, bet 
īstās skolas gaitas sākas ar pozitīvu 
noskaņojumu un prieku!  

 
Santa Ostaša 

Ozolaines Tautas nama vadītāja  
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If Drošības fonda 
dāvinājums nonāks 
Rēzeknes novadā Ozolaines 
PII „Jāņtārpiņš”  
 
     2018.gada 14.maijā ir noslēdzies 
balsojums par If Drošības fonda 
pavasara projektu finālistiem, un 
uzvarētāji zināmi! Šogad balsojumā 
noritēja spraiga cīņa, par ko arī liecina 
ar sociālo tīklu starpniecību saņemtais 
rekordlielais balsu skaits – 16 900. 
Par Drošības fonda ziedojumiem šīs 
vasaras laikā tiks radīta droša un 
pielāgota vide bērniem ar īpašām 
vajadzībām, aprīkotas durvis ar 
domofonu un videokameru, kā arī 
uzstādītas jaunas kāpnes un lievenis.  
     No vienpadsmit finālam 
izvirzītajiem projektiem trim 
projektiem bija iespēja iegūt 
finansējumu līdz 1000 eiro apmērā. 
Uzvarētāji tika noteikti demokrātiskā 
balsojumā if.lv/drosibasfonds un 
pavasara projektu konkursā uzvarēja 
trīs iestādes – Rēzeknes novada 
Ozolaines pagasta PII 
“Jāņtārpiņš” (3052 balsis), Rīgas 
bērnudārzs “Riekstiņš” (3040 balsis) 
un Audriņu pamatskola (3002 balsis). 
Kā tiks izlietots finansējums? 
Pirmskolas izglītības iestādei 
“Jāņtārpiņš”, pateicoties fonda 
finansējumam, būs iespēja uzstādīt 
drošas durvis – aprīkotas ar 
videokameru un domofonu. Ikviens 
pedagogs un darbinieks varēs mierīgi 
veikt savus pienākumus jebkurā 
diennakts laikā. Vecāki un citi 

apmeklētāji, nospiežot attiecīgās 
grupas pogu, būs redzami 
darbiniekam, kurš tajā brīdī strādā 
attiecīgajā grupā un, neizejot no 
grupas un neatstājot bērnus bez 
uzraudzības, varēs atvērt ieejas 
durvis. 
 
Rīgas bērnudārzs “Riekstiņš” par 
iegūto finansējumu radīs drošu un 
pielāgotu vidi bērniem ar īpašām 
vajadzībām. Līdzekļi tiks novirzīti āra 
teritorijas bērnu rotaļu laukumu 
remontam, kas nodrošinās tajā drošu 
uzturēšanos, kā arī radīs prieku 
bērniem! 
 
Savukārt Audriņu pamatskola 
finansējumu novirzīs apkārtējās vides 
drošības uzlabošanā. Pašreiz 
Pirmsskolas izglītības programmas 
īstenošanas vietā kāpnes un lievenis 
ir nodrupis, kā arī nav drošs 
ekspluatācijai, bet nu varēs uzsākt 
atjaunošanas darbus! 
 
Īsumā par If Drošības fondu: 
Vēloties līdzdarboties drošas 
apkārtējās vides veidošanā, 2007. 
gadā tika izveidots If Drošības fonds. 
If Drošības fonds ir sniedzis atbalstu 
vairāk nekā 100 dažādām iestādēm 
un nodibinājumiem dažādās Latvijas 
pilsētās, tādējādi sasniedzot savu 
mērķi – padarīt drošāku apkārtējo 
vidi. 
 
Visus finālistus, kā arī rezultātus var 
apskatīt te: if.lv/drosibasfonds  
 

Vairāk informācijas:  
Laima Kristapsone, 

If Apdrošināšanas komunikācijas 
vadītāja 

Tālr. 67 094 755 
e-pasts: laima.kristapsone@if.lv  

Par Ozolaines PII 
„Jāņtārpiņš” aktualitātēm 
vasarā! 
 
     Bērnudārza kolektīvs vēlreiz 
pateicas ikvienam, kurš mūs atbalstīja  
projekta balsojumā, lai iegūtu 
finansējumu domofona uzstādīšanai. 
PALDIES! 
     Klāt ir jūnijs un arī mūsu iestāde ir 
sākusi strādāt dežūrrežīmā. Tas ir 
saistībā ar to, ka visiem darbiniekiem 
ir jāizmanto nopelnītie atvaļinājumi. 
Mācību gada laikā izmantot 
atvaļinājumu mēs nevaram tāpēc ir 
aktuāla nepieciešamība iestādi slēgt 
uz  laiku, kad tehniskais  personāls ir 
atvaļinājumā. Iestādes darba laiks 
2018. gada vasaras periodā: 
Bērnudārzs būs SLĒGTS 25.06.2018.- 
03.08.2018. (ieskaitot). Jūnijā un 
augustā iestāde darbosies 
dežūrrežīmā. Tas nozīmē, ka grupas 
būs apvienotas un saskaņā ar 
sastādīto darba grafiku, noteiktu 
dienas daļu bērnus pieskatīs skolotāju 
palīgs. 
     Esam priecīgi par jau paveikto  
remontu vecākās grupas āra nojumē., 
jo tikām ie drošas, skaistas grīdas, 

kur bērni vasaras pastaigās varēs  
pavadīt laiku rotaļājoties.  

 
 

Valentīna Mališeva 
Ozolaines PII „Jāņtārpiņš” vadītāja  

Mob.:28635261 
valentina.maliseva@saskarsme.lv 

mailto:laima.kristapsone@if.lv


10 

 

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

DAŽĀDAS ZIŅAS JŪNIJS  6 [50] 2018               10         

Mātes diena Liepu 
pamatskolā 
 
     Ir klāt maijs, kad sveicam un īpaši 
apmīļojam savas māmiņas un 
vecmāmiņas. Katram māmiņa ir 
vismīļākā, visskaistākā un vislabākā. 
Tāpēc arī Mātes dienas priekšvakarā 
11. maijā Liepu pamatskolas mazākie 
un lielākie mākslinieki priecēja visas 
māmiņas ar savām dziesmām, 
dzejoļiem un dejiņā. Pop grupa 
„Mākonītis ” un folkloras kopa 
„Liepiņa” muzicēja un  dziedāja savas 
skaistākās dziesmas, veltot tās 
māmiņām . Aizrautīgi  un ritmiski 
dejoja sākumskolas deju grupas 
bērni. „Pavārmākslas noslēpumu ” 
pulciņa zēni sacepa māmiņām 
cepumus un skaisti tos pasniedza pie 
tējas galda. Skanot sirsnīgai mūzikai 
māmiņas vēl kādu brīdi varēja 
pakavēties pie tējas tases un parunāt 
par dažādām lietām, jo kopēju tēmu 
sarunām patiešām ir daudz.  
     Lai māmiņām laba veselība, jautrs 

noskaņojums, lai saulains un jauks 
pavasaris. 

                

 Ināra Blinova 
Liepu pamatskolas mūzikas skolotāja  

     Rēzeknes novadā jau daudzus 
gadus tiek piekopta tradīcija maija 
mēnesī  pulcēt vienuviet Rēzeknes 
novada zelta kāzu jubilārus, kā arī 
pārus, kas svin dimanta kāzas un 
citas nozīmīgas kāzu jubilejas. Šogad 
laimīgo pāru vidū bija arī Jeļena un 
Feodors Muravjovi no Ozolaines 
pagasta Ritiņiem. Ar maigumu, 
labsirdību un mīlestību ir piepildīti 
viņu acu skatieni un sirds saka 
priekšā, ka viņu starpā valda saticība 
un harmonija… Par godu šim 
īpašajam notikumam, devāmies 
ciemos pie Jeļenas un Feodora, lai 
uzzinātu par viņiem ko vairāk! 
     Pastāstiet lūdzu katrs par sevi, par 
savu bērnību, jaunību… 
Feodors: Es piedzimu Balbišos (tādi 
Rēzeknes novadā ir trīs), tajos, kas 

agrāk atradās Ružinas pagastā, bet 
tagad jau- Sakstagala pagastā. Tēvs 
bija kara invalīds, strādāt nevarēja, 
dzīvojām ļoti nabadzīgi. Pabeidzu 
vidusskolu Ciskādos, Ružinas pagastā. 
Skolā klājās labi, bija labi skolotāji, 
prata labi paskaidrot mācību vielu. 
Piemēram, matemātikas skolotājs bija 
tāds- ja tu stundas laikā kaut ko 
nesaprati, sliktu atzīmi nelika, bet 
noteikti, obligātā kārtā bija jānāk uz 
individuālu nodarbību pēc stundām, 
kur tad skolotājs vēlreiz centās 
mācību vielu paskaidrot, līdz 
audzēknim pavisam viss bija skaidrs. 
Vēlāk jau mani klasē dēvēja par 
“klases matemātiķi”. Un es uzskatu, 
ka tas ir tieši pateicoties mūsu 
matemātikas skolotājam. Šo cilvēku 
vienmēr atceros! Jo- vai nu skolotājs 

vienkārši atnāk un izdara prasītā 
minumumu, vai arī viņš izliek visu 
sevi un pacenšas, lai bērni apgūtu 
viņa priekšmetu! Kad pabeidzu skolu, 
devos armijā. Tiku dienēt ne pavisam 
labos apstākļos- man bija jāsargā 
īpaši smagus noziegumus izdarījušas 
personas. Šāda specrežīma iestāde 
bija vienīgā visā padomju savienības 
teritorijā. Patiesībā tas bija bīstami, 
tur aizgāja bojā daudzi cilvēki, daudzi 
zaldāti. Toties pēc šīs “prakses”, 
atnākot no armijas, mani uzreiz 
paņēma strādāt milicijā, kur 
nostrādāju 2 gadus, jo arī milicijā tiku 
strādāt ne pārāk labvēlīgos apstākļos. 
Gaigalavā vēļ bija vācu armijas 
karaspēka daļas- tur ne strādāt, ne 
dzīvot nebija droši. Jebkurā brīdī tevi 
varēja nogalināt, tāpēc ilgi tur nebiju 
gatavs palikt. Vēlāk 2 gadus strādāju 
dzeldzceļa stacijā. Pēc tam- iepazinos 
ar savu sievu. Viņa bija torņu kravas 
celtņa operatore. Bet mani uzaicināja 
par torņa celtņu montieri. Tā mēs 
kļuvām par kolēģiem. Bet vispār mēs 
jau bijām pazīstami pirms tam. 
Sakarā ar to, ka montiera profesijā 
bija regulāri jābraukā komandējumos 
un reti biju uz vietas, Jeļena mani 
pierunāja uzteikt šo darbu, es viņai 
arī paklausīju un aizgāju uz 
Slaukšanas aparātu rūpnīcu strādāt, 
kur nostrādāju līdz pat pensijas 
vecumam. Jāsaka, ka sirdij lielāks 
gandarījums tomēr bija strādāt 
iepriekšējā uzņēmumā un dot savu 
ieguldījumu māju celtniecībā, jo bija 
sajūta, ka tieši mēs darām ko tādu, 
kas cilvēkiem dod nepārprotamu 
labumu dzīvē, un tas deva 
gandarījuma sajūtu.  

 
Teksta turpinājums 11.lpp. 

Kad sirdis pukst vienā ritmā 
daudzus gadus… 
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Jeļena: Es augu ar mammu, tētis 
nomira agri. Mammai bija viena roka. 
Izmācījos skolā, savukārt pēc tam 
mamma mani aizsūtīja mācīties par 
šuvēju. Bet man šūšana nepavisam 
nepadevās, nespēju to darīt. Un tieši 
šajā laikā notika uzņemšana mācībām 
par torņu celtņu operatoru, tur es arī 
devos. Apguvu šo prasmi un šajā 
jomā arī sāku strādāt. Pirmā celtne 
manā darba praksē bija skola Preiļos. 
Vēlāk pārsvarā pa Rēzekni strādāju, 
bija lielas brigādes, mazi un ļoti lieli 
projekti. Jāsaka, ka pa manu darba 
mūžu esmu ar savu darbu piedalījos 
vismaz trešās daļas Rēzeknes 
daudzstāvu ēku celtniecībā, tai skaitā- 
gan dzīvojamās ēkas, gan skolas, gan
- slimnīca, lopbarības rūpnīca, 
viesnīca. Un es nebiju vienīgā 
sieviete, kas darīja tādu darbu, 
patiesībā sievietes bija vairākumā 
pret vīriešiem. Sievietes labprātāk tika 
uzņemtas, jo tā bija drošības 
garantija, ka nebūs problēmu ar 
alkoholu, kas veicinātu darbu 
kavēšanos un dīkstāvi. Sāku es 
strādāt ar celtni, kura celtspēja bija 
1,5 tonnas, pēc tam 3 tonnu, tad 5 
tonnu, līdz tiku pie 8 tonnu celtspējas 
celtņa. Kad cēlām pirmās deviņstāvu 
mājas Rēzeknē, man bija jāstrādā uz 
ļoti augsta kravas celtņa. Kā tagad 
atceros, ka celtnī bija paredzēts sūtīt 
operatoru vīrieti, bet viņš atteicās 
strādāt tādā augstumā. Gāju es. 
Celtnis bija ārkārtīgi augsts, es no 
pirmās reizes nemaz nespēju uzkāpt 
augšā līdz kabīnei, jo gluži vienkārši 
palika bail. Līdz pusei torņa uzkāpju 
un kāpju atpakaļ lejā. Tikai no trešās 
reizes man izdevās sevi pārvarēt un 
uzkāpt līdz kabīnei. Darbs arī nemaz 
tik vienkāršs nebija- tev liekas, ka esi 
jau piebraucis pie kravas, nolaidis 
āķus, bet no apakšas sauc: “Vēl 
drusku tuvāk, vēl drusku pa labi vai 
pa kreisi!” Bija celtnes, piemēram, 
Rēzeknes slimnīca, ko cēla uzreiz no 
četriem stūriem, tad mēs reizē 4 
celtņi objektā strādājām. Pa savu 
darba mūžu esmu apmācījusi arī 
daudzus mācekļus. 
     Strādāt uz celtņa patiesībā bija 
interesanti- jo lielāks celtnis bija, jo 
augstāk operators atradās, jo 
skaistāka panorāma pavērās uz 
pilsētu. No augsto celtņu kabīnēm 

varēja teju vai visu pilsētu pārskatīt, 
neaizmirstami skati pavērās. Ļoti 
skaisti no augšas izskatījās mirdzošie 
baznīcu torņi… 
     Feodors papildina: strādāt uz 
augstceltņa nevarēja katrs. 
Piemēram, kad celtnis paceļ smagu 
kravu, tas noliecas zināmā mērā arī 
pats- kuram mazāka dūša, tam kļūst 
neizturami bail, ka konstrukcija var 
apgāzties. Līdz ar to, ne visi varēja 
strādāt, citi meta mieru jau sākumā.  
     Jeļena atceras, ka reizēm bija 
jāceļ kravas arī smagākas par celtņa 
paredzēto kravnesības spēju, bet 
nebija izvēles iespēju. Viņai pašai bija 
gadījies celt tādu kravu- kaut arī viņa 
visu darīja ļoti lēnām un uzmanīgi, 
pārtrūka troses, kas turēja kravu, 
celtnis krietni sasvērās un maz trūka, 
lai apgāztos, taču viss beidzās labi. Ar 
laiku viņa pie šī darba pierada un 
vairs īsti neizjuta bailes nedz no 
augstuma, nedz specifikas. Kā viņa 
pati smej- es jau no bērnības pieradu 
kāpelēt pa kokiem un citam augstām 
vietām. Bet jau darba gados- pēc 
vairākām nedēļām atvaļinājumā, 
Jeļena smejas, jau apnika atrasties uz 
zemes un tā vien gribējās kaut kur 
uzrāpties augstāk, trūka šīs sajūtas. 
Kopumā šajā profesijā tika nostrādāti 
pāri par 30 gadiem.  
Kā Jūs iepazināties?  
Feodors: Man Rēzeknē nebija kur 
dzīvot un viena paziņa ieteica, ka 
“tajā un tajā” mājā tiek izīrēta 
gultasvieta. Tā nu es nonācu mājā pie 
savas topošās sievasmātes un 
topošās sieviņas. Liktenis bija lēmis 
atnākt uz šo vietu un palikt uz visiem 
laikiem. Sievasmāte man bija īsts 
zelts. Jutos tur labi, gluži kā mājās… 
Un par mājām tās arī kļuva! 
Jeļena: Toreiz mēs dzīvojām ar manu 
mammu un manu mazo dēlu, kurš vēl 
bija zīdainis. Mans pirmais vīrs aizgāja 
bojā traģiskā negadījumā, tā mēs 
palikām mājās 2 sievietes un mazs 
bērns. Feodors, ienācis mūsu mājās, 
sāka mums palīdzēt. Laika gaitā, kad 
dēls paaugās, viņš sāka Feodoru 
saukt par tēti. Feodors viņu lutināja. 
Tā maz pamazītēm viņi tik tiešām ļoti 
satuvinājās.  
Feodors: Sievasmāte, būdama ar 
vienu roku, pienu vadāja, kannas 
staipīja viena pati. Viņām sievietēm 
smagi bija vienām, man gribējās 
palīdzēt viņām.  
     Tā redzot, cik labi cilvēki ir blakus, 
cik labi un droši ir kopā vienam ar 
otru, laika gaitā radās mīlestība un 
ģimene…  
     Izveidojās ģimene, abi vecāki 
strādāja. Jeļenai un Feodoram bija 
savs labs, četristabu dzīvoklis. 
Ģimenē auga 2 dēli un 1 meita. 
Diemžēl šobrīd 1 no dēliem ir jau 
aizsaulē.  Jeļena atzīst, ka 
mazmazbērnu viņiem vēl nav, bet ir 
mazmeita un mazdēls.  

Ko Jums patīk darīt brīvajā laikā, 
ko patīk darīt kopā? 
Jeļena: Īsti kopīgu aizraušanos mums 
nav. Feodoram ļoti patīk risināt 
sudoku mīklas, tāpat viņam ļoti patīk 
rakties zemē- dārzs un siltumnīca  ir 
viņa sirdslieta. Viņš ļoti labprāt iet uz 
mežu pēc sēnēm, ogām, slotas pirtij 
gatavot, savukārt man patīk puķes, 
es rosos ziedu dārzā. Agrāk govis 
turējām, bet tagad jau mums veselība 
nav tik laba, lai pie lopiem strādāt. Arī 
Feodors pēdējos gados ir aizrāvies ar 
puķēm- viņš audzē gladiolas. 
Feodors: Kad dodamies ciemos, 
vienmēr ir pašu audzētu ziedu pušķis 
līdzi, jo veikala puķes vāzēs ilgi 
nestāv, bet pašu audzētās- cita lieta! 
Vai Jums ir kādas tieši Jūsu 
ģimenei raksturīgas tradīcijas, šo 
daudzo gadu laikā 
izveidojušās…? 
Jeļena: Vienmēr visus svētkus esam 
svinējuši un svinam kopā. Pie mums 
ciemos nāk radiņi, mēs dodamies 
ciemos pie viņiem. Agrākajos laikos 
vispār visi kaimiņi, tuvāki un tālāki 
sanāca, piemēram, lai svinētu Līgo 
svētkus kopā- kur dega ugunskurs, 
tur visi arī pulcējās, neatkarīgi no 
tautības! Līksmojām, dziedājām kopā, 
dejojām! Patiesībā, regulāri 
pulcējāmies kopā, mums bija iecienīts 
kalns, tepat tuvumā, šī kalna galā 
mēs arī dedzinājām ugunskuru un labi 
pavadījām laiku.  
Kāds ir noslēpums, ka 50 pāri 
gadus var dzīvot kopā?  
Jeļena: Vajag dalīties ar otru, piedot 
otram. Tas jau nav nopietni, kad pāra 
attiecībās strīdas par katru sīkumu, 
bet no sīkuma izceļas pamatīgs 
skandāls, tā nedrīkst! Vajag prast 
viens otram piedot, visādi taču mēdz 
gadīties… Mans Feodors ir ļoti mierīgs 
pēc dabas, citreiz, kad sadusmojas, 
drīzāk pagriezīsies un aizies prom, 
nekā strīdēsies par kaut ko. Pēc tam, 
kad atgriežas atpakaļ, jau visu ir 
aizmirsis, atkal ir mierīgs un labā 
noskaņojumā.   
Ko Jūs, kā pieredzējis, ilgus 
gadus laimīgi kopā nodzīvojis 
pāris, varētu novēlēt jaunajiem 
pāriem, kas tikai tagad dibina 
savas ģimenes? 
Jeļena: Vajag viens otram prast 
piedot. Visas problēmas var pārrunāt, 
izrunāt, atrisināt, jo citādi nekas 
nesanāks... Piedot vajag, kad otram 
gadās kļūdīties dzīvē, ir taču dažādas 
situācijas. Kāda jēga no lamāšanās, 
kaušanās un briesmīgas 
konfilktēšanas… Citreiz, kad paskaties 
raidījumus televīzijā, nākas redzēt 
šausmīgas situācijas cilvēku attiecībās 
un atliek vien brīnīties, kā tā var 
dzīvot… kur cilvēkos rodas tik daudz 
nežēlīguma vienam pret otru… Tāpēc 
jaunajiem pāriem novēlam dzīvot 
saticīgi, visas neskaidrības izrunāt un 
prast viens otram piedot!!! 
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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 

 

BEZMAKSAS OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES 

 

BEZMAKSAS OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES  
INFORMATĪVAI IZDEVUMS  

Svinot Starptautisko bērnu 
aizsardzības dienu, 
aizvadīts Ozolaines PII 
„Jāņtārpiņš” izlaidums! 
     
     Ar viskrāšņāko dabas rotu ir 
atnācis lielais izlaidumu laiks – 
smaržo jasmīni un peonijas, 
bezdelīgas rosās un būvē ligzdas 
mūsu bērnudārza pajumtē, gaiss pilns 
ar putnu dziesmām. Tas liecina, ka arī 
mūsu mazie putnēni ir paaugušies un 
gatavi tālajam lidojumam uz zemi, 
kuru sauc par skolu. 
     Šogad mūsu iestādi pabeidza 
deviņi audzēkņi: Amanda, Viktorija, 
Artjoms, Juliāna, Mārīte, Viktorija, 
Ksenija, Ņikita, Aleksandrs. Ir noiets 
viens nozīmīgs posms mazā cilvēka 
dzīvē. Ir apgūtas lietas, kuras mums, 
pieaugušajiem, liekas pašas par sevi 
saprotamas. Katrs bērns bija īpašs! 
Viens labi dejoja, otrs izcēlās ar 
superīgo fantāziju, citam patika 
sportot,   bet vislielāko pateicību mēs 
gribam teikt Amandai, kura iestādes 
godu nesa ne tikai iestādē un 
pagastā, bet arī novadā, piedaloties 
dažādos konkursos ar dziedāšanu, 

deklamēšanu un dejošanu.  
     Veiksmi un izturību bērniem un 
viņu vecākiem skolas gaitas uzsākot. 

 

Vija Terentjeva 
Ozolaines PII „Jāņtārpiņš” skolotāja    

 
Materiāla publicēšana ir mutiski saskaņota ar 

Datu subjektiem! 

Ozolaines PII „Jāņtārpiņs” izlaidums 01.03.2018.  

Foto no Ozolaines pagasta pārvaldes arhīva 

Aicinām uz  
Iel          šanas  
pasākumu Ozolaines 
pagastā! 
 
     2018.gada 22.jūnijā aicinām visus 
Ozolaines pagasta iedzīvotājus un 
ciemiņus no malu malām sākt lielās 

saulgriežu svinības pie mums, 
Ozolaines pagasta Bekšu ciemā!  
     Jau plkst.13.00 un līdz pat 16.30 
pēcpusdienā, ikvienam interesentam 
būs iespēja piedalīties Latvijas 
slavenākās zāļu sievas Līgas Reiteres 
ziedu kroņu un vainagu meistarklasē, 
kā arī uzzināt, kas ir Jāņu rituāls un 
kā to novadīt pašu sētā! Bet, mijoties 
ar dārziņa jubilejas svinībām, plkst. 
19.00 Līgo kalnā sāksies brīvdabas 
teātra izrāde "Kozu goda jubiļeja", 
pēc slavenās Danskovītes lugas 
"Ontons i Anne" motīviem.  
     Turpinājumā koncerts ar folkloras 
kopu "Zeiļa", tautas deju kolektīvu 
"Vīmyns", gardākā siera degustēšanu 
un citām izdarībām. Bet pēc plkst. 
21.00 uz skatuves kāps grupa 
"Tranzīts", lai priecētu ar labi 
zināmām un sirdij mīļām dziesmām! 

Turpinājumā balli līdz pat rīta gaismai 
spēlēs Dace Deksne! 

 
 
 

Santa Ostaša 
Ozolaines Tautas nama vadītāja 

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

