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Rēzeknes novada 
Ozolaines bāriņtiesas 
priekšsēdētāja Daina 
Bule no 2018.gada 
2.maija līdz 2018.gada 
30.maijam ieskaitot 
būs mācību 
atvaļinājumā. 
Notariālo darbību un 
bērnu tiesības 
aizsardzības 
jautājumos griežaties 
pie Ozolaines 
bāriņtiesas 
priekšsēdētājas 
pienākumu izpildītājas 
Larisas Morozas 
(mob.t.: 26533783). 

Ozolaines pagasta 
pārvaldes un iestāžu 
darbiniekiem vasarai 
iestājoties ir sācies 
atvaļinājumu laiks. 
Lūdzam, pirms doties 
pie konkrēta 
speciālista 
pārliecināties, vai viņš 
ir uz vietas, zvanot pa 
tālr. 64640171. 

SVEICAM MĀMIŅU DIENĀ OZOLAINES 
PAGASTA MĀMIŅAS UN VECMĀMIŅAS! 

Ozolaines pagasta 
pārvaldes Zemes lietu 
speciāliste Jana 
Jakuškina līdz 
30.05.2018. 
(ieskaitot) atradīsies 
mācību atvaļinājumā. 
Apmeklētāju 
pieņemšana Ozolaines 
pagasta pārvaldes 
telpās notiks: 
15.05.2018. (no plkst. 
8.00.-12.00.) un  
22.05.2018. (no plkst. 
8.00.-12.00.).  

    Svētdien, 2018.gada 13.maijā Latvijā 
tiek plaši svinēta Mātes diena! Ejot cauri 
bērnībai, katru bērna soli pavada 
māmiņas un tēta mīļais skats. Fantastiska 
ir dzīvības ķēde: mazais ķipars ar vienu 
roku turas pie tēta, ar otru pie māmiņas 
rokas. Ļoti gribētos, lai katram māmiņas 
atbalsts būtu maksimāli garākais. Tāpēc 
saudzēsim savas māmiņas un 
vecmāmiņas, priecēsim viņas ar labiem 
vārdiem un darbiem. Bez šaubām, ir arī 
tādas māmiņas, kuras vairs nav ar saviem 
bērniem kopā. Atliek vien cerēt, ka tās 

uzrauga un sargā savas atvasītes no 
debess mākoņa maliņas.  
     Ozolaines pagasta pārvalde sirsnīgi 
sveic visas māmiņas, vecmāmiņas, 
vīramātes un sievasmātes Māmiņu dienā! 
Lai skaista un ar bērnu uzmanību pilna ir 
Jūsu dzīve! Lai vienmēr zināt, kur atrodas 
Jūsu bērni, ka arī, ka ar tiem viss ir 
kārtībā! 
Uz foto, no kreisās uz labo pusi: Anna 
Tarakanova, Valentīna Cucure, Antoņina 
Blaževiča, Ināra Blinova, Vija Terentjeva, 
Santa Ostaša. 

Tik liela plaša pasaule, 
tik spoži saule mirdz 
tik lielā plašā pasaulē 
visplašākā ir māmulītes sirds.  

Bekšu dīķī noķērta 
š.g. lielākā karpa! 
 
     Bekšu dīķi mēdz saukt gan par Bekšu 
ezeru, gan, pasmejoties, par Bekšu jūru. 
Fjodora Prokofjeva 9.maija rīta loms- 
5,450 kg smaga KARPA- parāda, ka katrā 
jokā var atrast daļu patiesības! Citiem- 
Bekšu dīķis, bet mums- Bekšu jūra ar 
cienīga izmēra zivīm!  
     Šajā dienā Fjodoram ar 30 min 
starplaiku izdevās noķert gan šo lielo 
milzi, gan arī mazāku- 3,5 kg karpu. 

No š.g. 5-7.jūnijam 
jauniešiem (10-
25.g.v.) iespēja 
pieteikties Radošajām 
plenēram. Pieteikties 
var pie Jaunatnes lietu 
speciālistes Ilgas 
Smanes mob.: 
28393356. 

Ozolaines pagasta māmiņas  
dažādās paaudzēs! 

Teksta turpinājums 6.lpp. 
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Foto: S.Ostaša 
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Pasākums „Nodarbinātības 
pasākumi vasaras brīvlaikā 
personām, kuras iegūst izglītību 
vispārējās, speciālās vai 
profesionālās izglītības iestādēs” 
 
Ozolaines pagasta pārvalde praktiski 
katru gadu piedalās Nodarbinātības 
valsts aģentūras pasākumā, lai 
vasaras brīvlaikā personām, kuras 
iegūst izglītību vispārējās, speciālās 
vai profesionālās izglītības iestādēs 
būtu iespēja strādāt. 
 
Kāds ir pasākuma mērķis? 
Veicināt skolēnu nodarbinātību 
vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās 

darba vietās, nodrošinot skolēniem 
iespēju iegūt prasmes, iemaņas un 
pieredzi. 
Skolēns vecumā no 15 līdz 18 
gadiem tiks nodarbināts septiņas 
stundas dienā, jeb 35 stundas 
nedēļā; 
Skolēns vecumā no 18 līdz 20 
gadiem (ieskaitot) tiks 
nodarbināts astoņas stundas dienā, 
jeb 40 stundas nedēļā.  
 
Kad pasākums tiks īstenots? 
No 2018. gada 1. jūnija līdz 31. 
augustam. 
 
Cik skolēnu varēs nodarbināt? 
Ozolaines pagasta pārvalde 
2018.gada vasaras periodā varēs 
nodarbināt 8 skolēnus: 
Kur skolēni varēs strādāt? 
Pirmsskolas izglītības iestādē 
“Jāņtārpiņš” (Bekšos) – 2 skolēni 
(jūnijā un augustā); 
Liepu pamatskolā (Laizānos) – 3 
skolēni (jūnijā, jūlijā un augustā); 
Ozolaines Tautas namā (Bekšos) – 3 
skolēni (jūnijā, jūlijā un augustā). 
 
Kā pieteikties pasākumam? 

Skolēniem dalībai Pasākumā 
jāreģistrējas elektroniski 
Nodarbinātības valsts aģentūras 
mājaslapā www.nva.gov.lv. 
Reģistrācija Latgalē2018.gadā tiek 
uzsākta no 7. maija plkst. 16.00. 
Skolēna reģistrācija vēl negarantē 
iesaisti pasākumā, jo valsts  un 
Ozolaines pagasta pārvaldes 
līdzfinansēto darba vietu skaits ir 
ierobežots, un iepriekšējo gadu 
pieredze liecina, ka reģistrēto 
skolēnu daudzums pārsniedz 
piedāvāto darba vietu skaitu!  
 
Kritēriji pēc kuriem tiks atlasīti 
skolēni? 
Ņemot vērā to, ka vasarā strādāt 
gribošo pārsvarā ir daudz vairāk par 
pagasta pārvaldes iespējām, tad tiek 
ieviesti sekojoši kritēriji, pēc kuriem 
bērni tik atlasīti darbam: obligāta 
reģistrācija Nodarbinātības valsts 
aģentūras mājas lapā 
www.nva.gov.lv, darbā tiks 
pieņemti pirmie astoņi skolēni, kuri 
būs NVA sarakstos, priekšroka tiks 
dota tiem skolēniem, kuri iepriekš vēl 
nav strādājuši, kā arī skolēniem, kuri 
deklarēti Ozolaines pagasta teritorijā. 

Apkopojums par padarīto 
Lielajā talkā! 
 
     Lielā Talka arī šopavasar, 28. 
aprīlī pulcēja talkotājus, kas strādāja, 
lai darītu Latviju tīrāku un skaistāku, 
bez šaubām, lai padarītu arī savu 
dzīves vietu tīrāku un sakoptāku! 

     Ozolaines pagastā Lielajā Talkā 
piedalījās daudz iedzīvotāju, piepildot 
ar atkritumiem ne tikai iedalītos 300 
brūnus maisus, bet vēl piepērkot klāt 
citus. Kopīgiem spēkiem tika izdarīts 
tik tiešām daudz, jo Ozolaines 
pagasta pārvaldes traktortehnika uz 
izgāztuvi bija veikusi 13 reisus ar 
atkritumiem. No SIA „ALAAS” 
svēršanas rezultātiem izriet, ka šogad 
Lielās Talkas laikā tika nodots 
rekordliels atkritumu daudzums  - 
(!!!) 36740 kg, jeb (36,740 tonnas)! 

     Talkas dienā tika sakoptas gandrīz 
visas paredzētās vietas, izņemot 
vienu—izgāztuve Pleikšņos, pie 
mazdārziņiem „Rītausma” (par šo 
nelegālo izgāztuvi ir uzsākta 
krimināllieta, jo 2016.gadā Lielās 
talkas laikā šī vieta bija pilnīgi 
sakopta).  

     Vairāki iedzīvotāji, izmantojot 
iespēju, sakopa savu māju pagalmus, 
piemājas teritorijas un ceļa malas vēl 
pirms 28. aprīļa.  

     Bekšu ciemā tika sakopts skvērs 
pie autobusu pieturas, daudzdzīvokļu 
māju pagalmi, puķu dobes, kā arī 
daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem 
piederošo kūtiņu apkārtne.  

     24. aprīlī Ozolaines TN senioru 
interešu pulciņa “Uguntiņa” 
dalībnieces sakārtoja Kampišķu 
vecticībnieku lūgšanas nama 
teritoriju. Savukārt Liepu pamatskolas 
skolēni tajā pašā dienā veica Otrā 
pasaules kara Brāļu kapu sakopšanas 
darbus Kampiškos.  

     25. aprīlī Ozolaines pagasta 
jauniešu klubs “OzO” sakārtoja Runču 
kapličas teritoriju. 

     Tika konstatēts, ka joprojām daļa 
iedzīvotāju nav apzinīgi, Lielās Talkas 
laikā mēģinot atbrīvoties no 
atkritumiem, kas sakrāti visa gada 
garumā, par ko liecināja milzīgie 
atkritumu kalni Pleikšnos. 
Apstiprināts, ka atkritumus pieved arī 
no Rēzeknes pilsētas, tos pieveda arī 
tad, kad visi atkritumi tika novākti un 
aizvesti uz izgāztuvi.  

     Daudziem iedzīvotājiem nav 
noslēgti līgumi par cieto sadzīves 

atkritumu izvešanu, līdz ar to ir 
pārkāpts Rēzeknes novada 
pašvaldības 19.08.2010. saistošo 
noteikumu Nr.38 “Par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes 
novadā” 14.1.apakšpunkts – 
atkritumu rādītāja pienākums ir 
iekļauties novada vienotā atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot 
līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju 
(SIA ALAAS). Fiziskās un juridiskās 
personas par šo noteikumu 
pārkāpšanu saucamas pie 
administratīvās atbildības saskaņā ar 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksu (naudas sods fiziskajām 
personām no 70.00 līdz 700.00 euro, 
konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai 
izmantotos transportlīdzekļus vai bez 
konfiskācijas, bet juridiskajām 
personām — no 350.00 līdz 2900.00 
euro, konfiscējot pārkāpuma 
izdarīšanai izmantotos 
transportlīdzekļus vai bez 
konfiskācijas.  

http://www.nva.gov.lv
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     07.04.2017. Ozolaines Tautas 
nama     folkloras kopa “Zeiļa” un 
senioru klubs “Uguntiņa” projekta 
“Folkloras skola 2” (VKKF Nr.2017-3-
TRK014) ietvaros iepazinās ar 
Latgales kultūrvēstures muzeja 
ekspozīcijām un izstādēm, kā arī  
izmantoja iespēju apmeklēt Rēzeknes 
sinagogu. Pateicamies muzeja 
darbiniecēm un sinagogas gidam 
Voldemāram Ivdrim par izsmeļošu un 
aizraujošu kultūrvēsturiskā 
mantojuma izzināšanas pieredzi! 
Aprīlī projekta ietvaros bija veiktas 
šādas aktivitātes: 
17.04.2018. plkst. 12.00-14.30 
“Rokdarbnīca”  - latgaliešu 
tradicionālie   rokdarbi ar 
senioru klubu “Uguntiņa” - aicināts 
ikviens    interesents, 
kurš vēlas apgūt rokdarbu 
pamattehnikas (adīšana, 
tamborēšana, izšūšana) norises vieta: 
Ozolaines TN, Bekšu ciemā. 
Dalība meistarklasē – bezmaksas, 
materiāli tiek nodrošināti 
17.04.2018. plkst 15.00 – 19.00 
pastalu meistardarbnīca A.Kačkāna 
darbnīcā (grupa nokomplektēta). 

Ilga Smane 
Ozolaines pagasta pārvaldes 

Projektu vadītāja 
Tālr. 64640424 

 
Projekta“Folkloras 

skola 2” aktualitātes 

Ozolaines pagasta senioru 
interešu pulciņš  
„Uguntiņa” 
                                
    Pavasaris ir klāt. Tas ienācis katrā 
mājā, katrā sētā. Senioru pulciņā 
„Uguntiņa” dalībnieces ieplānoja 
dažādas aktivitātes. Kārtēja tikšanas 
šoreiz sakrita ar Lieldienas svētkiem. 
Tika svinētas Lieldienas 
vecticībniekiem, pareizticīgiem, un 
katoļiem. Savu atpūtas vietu 
izdaiļojam ar pūpoliem, plaucētiem 
bērzu zariem un krāsotām olām.  
  Sasitamies ar olām, skanēja 
ticējumi, dzejoļi un mīklas par 
lieldienām. G.Filippova katru pulciņa 
dalībnieci cienāja ar Lieldienas 
cienastu, Z.Makarova izveidoja  
brīnišķīgo Lieldienas kompozīciju no 
krāsainām olām, engelīšiem un 
svecītem. Apsveicām viens otru ar 
svētkiem novēlot visiem stipru 
veselību un izturību, ko vēlām arī  
visiem pagasta iedzīvotājiem. 
   17.04. pagāja atvērto durvju diena. 
Seniori varēja paradīt savus 
rokdarbus, kā top segas 
jaundzimušajiem, siltas zeķes un 
cimdi 90, 95, 100 gadu jubilāriem, 
Ozolaines pagasta karte veltīta Valsts 
100 gadu jubilejai. 

   Aprīlis ir Lielas talkas mēnesis, kad 
ikviens cenšas sakopt māju, pagalmu 
apkārtējo teritoriju. Arī seniori 
24.aprīlī devas uz Kampišku 
vecticībnieku draudzi un veica 
draudzes piegulošas teritorijas 
uzkopšanas darbus. 
Liels paldies čaklajiem talciniekiem, 
kuri padarīja lielu darbu pie 
dievnama uzkopšanas. Ceram 
atsaucību arī turpmāk. 
      
Nodarbības maijā: 
03.05.2018.—jubilāra sveikšana 
(90.gadi). 
08.05.2018.—Nacisma sagrāves un 
Otrā pasaules kara upuru piemiņas 
diena, Brāļu kapos, Kampišķos, 
Ozolaines pagastā. Piemiņas diena, 
dievkalpojums un ziedu nolikšana. 
12.05.2018.—Ekskursija Valmiera- 
Līgatne. 
15.05.2018.—atmiņas pēcpusdiena 
”Ak, māt, tu manā sirdī esi vienmēr”. 
Foto izstāde, skanēs mātes mīļotas 
dziesmas, dzejoļi mātes piemiņai. 
22.05. un 29.05. 2018.— Rokdarbu 
veidošana, meistarklases. 

              Anna Tarakanova,  
Ozolaines Tautas nama 

                    Senioru interešu pulciņa  
„Uguntiņa” vadītāja      

 

SĀCIES  UGUNSNEDROŠAIS 
PERIODS!  
 
     Lielākais  ugunsgrēku cēlonis ir 
cilvēka nolaidība, vienaldzība un 
slinkums. Valsts meža dienests ir 
noteicis, ka ar 17.aprīli visā Latvijas 
teritorijā  sākas meža ugunsnedrošais 
periods. Līdz ar to meža īpašniekiem 
un tiesiskajiem valdītājiem šajā 
periodā ir jānodrošina ugunsdrošības 
noteikumu prasību ievērošana mežā. 
Neievērojot aizliegumus un 
ierobežojumus, var tikt piemērota 
administratīvā, civiltiesiskā 

vai kriminālatbildība. 
     Aizliegumi, kas ir jāievēro 
atrodoties mežos un purvos: 
- nedrīkst nomest degošus vai 
gruzdošus sērkociņus, izsmēķus vai 
citus priekšmetus; 
- nedrīkst kurināt ugunskurus, 
izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas 
nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs 
vietas; 
- nedrīkst atstāt ugunskurus bez 
uzraudzības; 
- nedrīkst dedzināt atkritumus; 
- nedrīkst braukt ar mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem pa mežu un purvu 
ārpus ceļiem; 

- nedrīkst veikt jebkuru citu darbību, 
kas var izraisīt ugunsgrēku. 
     Arī meža īpašniekiem ir savi 
pienākumi šajā ugunsnedrošajā 
periodā: 
- jāparūpējas, lai meža ceļi un stigas 
būtu atbrīvoti no sagāztajiem kokiem 
un krūmiem, lai, nepieciešamības 
gadījumā, meža ugunsdzēsības 
automašīnām būtu iespējams brīvi 
pārvietoties; 
- jāzina, ka pēc meža ugunsgrēka 
likvidācijas īpašnieka mežā, tā 
pienākums ir veikt meža ugunsgrēka 
vietas uzraudzību. 
  

Avots: www.lvmezs.lv 



4 

 

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

 MAIJS  5 [49] 2018               4          

90 gadu jubilejā suminājām 
Antoņinu Blažēviču! 
 

Valsts 100-gades gads ir tas, kad 
visā valstī kopumā, pilsētās un 
pagastos rodas jaunas, skaistas 
tradīcijas. Arī Ozolaines pagastā šis 
gads ir tieši tāds. Pagājušā gada 
rudenī senioru klubs “Uguntiņa” 
aizsāka darbu pie mazuļu sedziņām, 
ko dāvināt 2018.gadā Ozolaines 
pagastā dzimušajiem mazuļiem, bet šī 
gada aprīlī radās vēl viena skaista 
doma- sveikt pagasta seniorus 
nozīmīgās jubilejās- 90, 95, 100, 101, 
102 utt. gadu dzimšanas dienās. Kad 
dzima ideja par īpašiem sveicieniem, 
tūlīt pat sākām domāt arī par īpašu 
dāvanu pagasta senioriem svētkos. 
Mēs visi esam pārliecināti, ka labākā 
dāvana ir tā, kas radīta savām rokām, 
ieliekot tajā meistara pozitīvākos un 
gaišākos nodomus un labākos 
vēlējumus. Senioru kluba “Uguntiņa” 
rokdarbnieces ķērās pie darba, lai 
radītu siltu zeķu pāri vai skaistu 
cimdu pāri- kas nu kurai 
rokdarbniecei padodas labāk. Nedēļas 
laikā tapa pirmās zeķes, kas tika 
radītas tieši pirmajai jubilārei- 
Antoņinai Blažēvičai, kura aprīļa 
nogalē nosvinēja savu 90 gadu 
jubileju.  

Kuplā pulkā, piedaloties 
Ozolaines pagasta pārvaldes 
vadītājam Edgaram Blinovam, 
Ozolaines Tautas nama vadītājai 
Santai Ostašai, senioru kluba vadītājai 
Annai Tarakanovai un Folkloras kopas 
“Zeiļa” dziedātājām, devāmies sveikt 
jubilāri. Ieradāmies pie jubilāres ar 
smaržīgu pavasara ziedu pušķi, 
senioru kluba rokdarbnieces 
Jekaterinas Kolesnikovas rokām 
radītu dāvanu un, protams, ar 

dziesmām un laba vēlējumiem. Mēs 
nonācām skaistā, meža, ziedošu 
augļu koku un miera ieskautā vietā, 
kur pavasari jau iepogojušas 
lakstīgalas un pazarēs kūko 
dzeguzes… Bet mūs sagaidīja jubilāre 
Antoņina un viņas vedekla Rita. 
Tikām laipni aicināti pie galda, cienāti 
ar gardu zāļu tēju un medu no pašas 
jubilāres bišu dravas. Jā, jā! Tas tik 
tiešām tā ir- lai arī jubilāre nosvinēja 
90 gadu jubileju, viņai nav neviena 
sirma mata un viņa pati aktīvi rosās 
un dara dažādus darbus, bet 
vismīļākā Antoņinas kundzes nodarbe 
un sirdslieta ir “ganīt bites”- ja kāda 
bišu saime aizbēg prom kokos, tad 
pati savos 90 gados kāpj kokā un ceļ 
šo saimi nost. Bet pateicoties 
jubilāres hobijam, visa ģimene visu 
gadu bauda veselīgu, dabīgu medu.  
Gribējām par jubilāri uzzināt vēl 
vairāk, protams, jautājot arī par ilga 
mūža noslēpumu… 
Pastāstiet, kur Jūs piedzimāt un 
cik ilgi dzīvojat šeit, Ozolaines 
pagastā?  
     Dzimusi un augusi esmu Silajāņos, 
Preiļu pusē, mammu praktiski 
neredzēju, nomira viņa ļoti agri. 
Mācījos Silajāņu skolā. Agri aizgāju 
strādāt. Ar vīru iepazinos turpat- 
Silajāņos. Vēlāk dzīvojām Maltas 
pusē. Man ir 2 dēli, 5 mazbērni un 8 
mazmazbērni. Bet šajā mājā 
Ozolaines pagastā dzīvoju jau no 
1995.gada, kopā ar jaunāko dēlu un 
vedeklu.   
Kad Jums parādījās mīlestība 
pret bitēm? 
     Nu jau būs kādi 36 gadi, kopš 
nodarbojos ar bitēm. Vecākais dēls ar 
ģimeni pārcēlās dzīvot uz Salaspili, tur 
pie viņiem pieklīda bišu spiets- dēls to 
saņēma ciet un atveda man, 
nodrošinot nodarbi, kas beigās kļuva 
par sirdslietu.  
Man bites patīk!!! Bišu aprūpē ir 
savas gudrības jāzina. Stropā vienmēr 
jābūt tīrībai. Joprojām eju pie bitēm, 
vajadzības gadījumā kokā kāpju pakaļ 
tām.  
Agrāk man bija 16 bišu saimes jeb 
bišu stropi, tagad- 8 stropi.  
Vai bites Jums nekož? 
     Kož! Bet es nebaidos, lai kož!  
Cik tālu bite var aizlidot?  
     6 km.  
Kāds ir ilgmūžības noslēpums? 
Kas cilvēkam jādara, lai būtu tik 
stiprs, žirgts un aktīvs, kā Jūs 
savā vecumā?  
     Es daudz un smagi strādāju visu 
mūžu. Darīju visus vīriešu darbus. Arī 
tagad bez darba nevaru. Nekad 
neesmu lietojusi nekādu alkoholu 
nekādos daudzumos. Arī no 
produktiem visu neēdu. Jau 6 gadus 
nelietoju nekādu baltmaizi, cukuru arī 
nelietoju. Iecienītākais ēdiens šobrīd 
ir biezpiens.  
Svarīgi ir dzīvot pie dabas krūts, ne 

pilsētā!  
Man liekas, ka bites mani “tur”, lai es 
būtu tāda, kāda tagad esmu! 
Kādas Jums ir mīļākās puķes? 
     Visas!!! Nu, ja tā jāizceļ, tad 
gladiolas ļoti patīk!  
     Vedekla Rita papildina: Pāris 
gadus atpakaļ vēl viņa nemitīgi rosījās 
pa sakņu dārzu, pa puķu dārzu un 
veidoja to. Pēdējos gados jau mēs 
vairāk ar to nodarbojamies! 
Ko Jūs izvēlaties skatīties pa 
televizoru, vai klausāties radio? 
Kāda Jūsu gaume mūzikas ziņā? 
     Radio klausos! Pa televizoru 
skatos visas ziņas, citu gan neko, 
seriālus neskatos! No mūzikas man 
ļoti patīk akordeona skanējums, visas 
dziesmas patīk, ko izpilda akordeons.  
Protams, jaunībā ļoti daudz 
apmeklēju večerinkas! Patika mūzika 
un dejas!   
Kā Jūs nosvinējāt savu 90 gadu 
jubileju? 
     Visi bija sabraukuši- bērni, 
mazbērni, mazmazbērni. Tikai viens 
mazmazbērns nevarēja ierasties.  
Vai Jūs atceraties visu mazbērnu 
un mazmazbērnu vārdus?  
     Jā, protams!  
     Vedekla Rita papildina: “Viņa ne 
tikai vārdus atceras, viņa visu 
mazbērnu telefona numurus no 
galvas zina! Mēs nezinām, bet viņa 
zina!!! Kad viņa savā laikā strādāja 
maizes ceptuvē par ekspeditoru, viņa 
visu veikalu telefona numurus no 
galvas zināja! Mums savos 60 gados 
nav tādas atmiņas, kā viņai 90 
gados!” 
Vai tagad veikalos pārdošanā 
esošā maize atšķiras no tās 
maizes, kas bija tolaik?  
     Jā!!!!! Atšķiras maize! Tajā laikā 
maize bija garšīgāka! Pa 16 kapeikām 
bija visgaršīgākā! Pārdošanā bija arī 
pa 12 kapeikām, bet tā nebija tik 
garšīga…  
Un kā liekas- tagad cilvēki ir 
labāki vai tajos laikos bija 
labāki? 
     Man šķiet, tajos laikos bija labāka 
jaunatne. Tagad daudzi lieto 
narkotikas, daudzi slimo. Toreiz bija 
veselīgāki cilvēki, nebija iespēju 
aizrauties ar tādiem netikumiem, kā 
mūsdienās.  
Vai atceraties, kā pagāja 
2.pasaules karš?  
     Jā, protams, atceros! Mēs 
dzīvojām Silajāņos, blakus lielajam 
ceļam. Mežā sēdējām katru nedēļu… 
tika dedzinātas mājas, bija jāslēpjas…  
Pastāstiet par savu dienas plānu 
šobrīd?  
     Vasarā es mostos pulksten 4:00 
no rīta, gulēt eju plkst.20:00 vai 
21:00, kā kuru reizi sanāk…   
 

 
 

Teksta turpinājums 5.lpp. 
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Teksta sākums 4.lpp. 
 
Pastāstiet par saviem hobijiem, 
mīļām nodarbēm?  
Agrāk daudz adīju, tagad, kad acij 
uztaisīja operāciju, vairs neadu.  
Šogad ir Dziesmu un deju svētku 
gads. Vai Jums ir bijusi iespēja 
kādreiz pašai tajos piedalīties?  
Skolas laikā ar kori reiz bija iespēja 
pabūt uz lielās Dziesmu svētku 
skatuves!  
Šogad Latvijas valstij paliek 100 
gadi, bet Jums jau 90. Jūs esat 
lieciniece dažādiem vēstures 
mirkļiem… Ko Jūs gribētu 
novēlēt valstij, iedzīvotājiem 
100.jubilejas gadā?  
Lai visiem būtu labāka dzīve!  

Prieks bija viesoties šajās mājās, 
prieks bija satikt tik brašu jubilāri, kas 
pamanās gan visus kokus izkāpelēt, 

ganot bites, gan asprātīgi pajokot, 
gan dāvināt apkārtējiem gaišu 
skatienu un sirdssiltumu… Un liels 
prieks bija dzirdēt, ka jubilārei mīļākā 
mūzika ir tieši akordeons. Tāpēc, 
savas viesošanās noslēgumā, 
folkloras kopa “Zeiļa” ar divkāršu 
sajūsmu dāvināja Antoņinas kundzei 
latviešu tautas folkloras pērles sievu 
dziedājumā un akordeona taustiņu 
harmoniskajā skanējumā….  

Novēlam saules mūžu Antoņinas 
kundzei! Lai stipra veselība vēl ilgus 
gadus, dzīvesprieks un apkārtējo 
mīlestība!!!  

 
Interviju ar  

Antoņinu Blaževiču  
apkopoja 

Santa Ostaša 
Ozolaines Tautas nama vadītāja 

santa.ostasa@ozolaine.lv 
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Datums Laiks OzO jauniešu aktivitātes maijā: 
11.05.2018 16.00-18.00 Mātes dienas dāvanu darbnīca 

14.05.2018 14.00-16.30 Gardēžu pēcpusdiena 

16.05.2018. 16.00-20.00 Lūznavas jauniešu pasākuma “Vakara sarunas par svarīgo”’ apmeklējums 

18.05.2018. 16.00-18.00 DJ meistarklase 

19.05.2018. 17.30-23.00 Ozolmuižas JC apmeklējums (pasākuma “Muzikālā banka” ietvaros) 

23.05.2018. 14.00-17.30 Volejbola laukuma “Start Up” aktivitātes 

25.05.2018. 14.00-18.00 Latvijas veselības nedēļas atklāšanas aktivitātes 

26.05.2018. 10.00-15.00 Latvijas veselības nedēļas pārgājiens 

30.05.2018. 14.00-17.30 Twister Battle 

31.05.2018. 17.00-23.00 Latvijas veselības nedēļas noslēguma pasākums  - diskotēka 

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

     Kā ierasts, jūnija pirmajā 
svētdienā, 3.jūnijā plkst.12.00 
Ozolaines pagastā tiks svinēti 
Bērnības svētki!  
     Šogad Bērnības svētkus svinēsim  
citādāk, Laizānu parkā un Liepu 
pamatskolas telpās. Tā kā pēc gada 
vai diviem gadi visi šī brīža 
piecgadnieki jau dosies skolas gaitās, 
vēlamies viņiem sniegt ieskatu šajā 
jaunajā, nezināmajā pasaulē, vārdā 
"skola".  
     Aicināsim mazos piecgadniekus 
ieņemt vietas skolēnu rindās, 
darbosimies nelielās improvizētās 
mācību stundās un iepazīstināsim 
bērnus arī ar citām jaukām lietām, 
kas notiek skolas dzīvē! 
     Īpašus ielūgumus saņems tie 
Ozolaines pagasta bērni, kam šogad 
paliek 5 gadi! Bet aicināti piedalīties 
pasākumā ir visi Ozolaines pagasta 
bērni!  
     Lūdzam bērnus saģērbt atbilstoši 
laikapstākļiem, kā arī āra apstākļiem 
un aktīvām nodarbēm piemērotā 
apģērbā! 
Uzziņai:  

Liepu pamatskola atrodas Ozolaines 
pagasta teritorijā, Laizānu sādžā 
(Bekšu krustojumā, 2 km attālumā no 
veikala, virzienā uz dzelzceļa pusi. 

 

 
Santa Ostaša 

Ozolaines Tautas nama vadītāja 
Mob.: 25127340 

E-pasts: santa.ostasa@ozolaine.lv 

AICINĀM  
OZOLAINES  PAGASTA 
PIECGADNIEKUS UZ 
BĒRNĪBAS SVĒTKIEM! 
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     Mātes dienas ideja ir radusies jau 
neatminami senā vēsturē – tradīcija 
pavasarī atcerēties savu dzīvības 
devēju – māti – pastāvēja jau Senās 
Grieķijas laikā. Senie grieķi šos 
svētkus veltīja dievietei Rejai, kas ir 
māšu aizgādne. Skatoties no 
kristietības viedokļa, maijs ir veltīts 
Dievmātei jeb Jēzus Kristus mātei – 
Svētajai Jaunavai Marijai. 
     Mūsdienās zināmās Mātes dienas 
pirmsākumi ir meklējami 16.-17. 
gadsimtā Anglijā. Šajā dienā Anglijas 
bērni, lai vai kur ikdienā dzīvodami, 
apciemoja un sveica savas māmiņas, 
svinot šo dienu nelielā ģimenes lokā. 
Māmiņām parasti dāvināja pavasara 
ziedus un nelielas dāvaniņas. 
     Mūsdienās Mātes diena, nereti 
saukta arī par māmiņas dienu, ir 
starptautiski svētki, kas tiek svinēti 
par godu visām māmiņām. Šajā 
dienā, atšķirībā no 8. marta jeb 
Sieviešu dienas, tiek sveiktas tikai tās 
sievietes, kuras ir mātes vai kuras ir 
mātes gaidībās. Tāpat var sveikt arī 
vecāsmātes, sievasmātes un 
vīramātes. Mātes diena dažādās 
pasaules valstīs tiek atzīmēta 
atšķirīgos datumos, bet Latvijā to svin 
maija otrajā svētdienā, tāpēc tās 
datums ik gadu mainās.  
     Latvijā šo dienu sāka svinēt 1922. 
gadā. Savukārt 1938. gadā, balstoties 
uz tā laika prezidenta Kārļa Ulmaņa 
ierosinājumu, šo dienu sāka dēvēt 
par Ģimenes dienu, jo ģimene sākas 
no mātes. Pirmās brīvvalsts laikā, 20.-
30. gados, Ģimenes diena tika 
atzīmēta ar dažnedažādām 
sabiedriskajām aktivitātēm, 
organizējot labdarības akcijas un 
ziedojumu vākšanu, rīkojot bērnu 
rītus un kultūras pasākumus 
ģimenēm, kā arī- lasot radio lekcijas. 
Pienākot padomju varas gadiem, šī 
diena tika aizstāta ar 8. martu. Lai 
gan Mātes diena Latvijā vairāk vai 
mazāk tiek svinēta jau teju gadsimtu, 
kalendārā tā tika iekļauta vien 1989. 
gadā un oficiāli tiek atzīmēta kopš 
1992. gada. Jāpiemin, ka mūsdienās 
vēl aizvien tiek svinēta arī Ģimenes 
diena– to svin 15. maijā, kad ir 
Starptautiskā ģimenes diena, kas, 
tāpat kā Mātes diena, tiek svinēta 
starptautiskā mērogā.  
     Pats būtiskākais Māmiņu dienā ir 
pateikties katrai māmiņai par dzīvības 
došanu, auklēšanu un audzināšanu. 

Tā kā Mātes diena nemainīgi iekrīt 
svētdienā, ikviens var atrast un veltīt 
laiku savām mammām, 
neattaisnojoties ar darbiem un 
mūžīgo laika trūkumu. Apsveiciet 
savas māmiņas, māciet saviem 
bērniem un mazbērniem šo tradīciju, 
lai šie skaisti svētki neizzūd un īpašie 
mirkļi, ko sniedzam māmiņām, dāvā 
gaišas un sirsnīgas sajūtas ilgi jo ilgi 
un nepazūd no mūsu tradīciju 
pūralādēm!  
     Arī Ozolaines pagasta avīzes maija 
numurā gribējām veltīt īpašu 
uzmanību māmiņām un 
vecmāmiņām, tāpēc šoreiz aicinājām 
uz interviju vienu bērniem bagātu 
māmiņu un vienu mazbērniem bagātu 
vecmāmiņu no Ozolaines pagasta. 
Ozolaines pagasta bagātākā 
māmiņa - Marina Andrejeva 

Ozolaines pagastā dzīvo daudzas 
kuplas ģimenes, taču Marinas 
Andrejevas ģimenē ir 10 bērni, tāpēc 
mēs viņu pelnīti varam saukt par 
Ozolaines pagasta bagātāko māmiņu. 
Vecākajai atvasei ir jau 27 gadi, bet 
jaunākajai- 9 gadi. Turklāt bērnu 
pulku ir papildinājuši arī 2 mazbērni, 
no kuriem vecākajai- mazmeitai ir jau 
9 gadi, bet jaunākajam- mazdēlam ir 
2 gadi.  
Par spīti kuplajam bērnu pulkam, 
Marina arī strādā, un šī gada 2.maijā 
viņa saņēma Rēzeknes pilsētas 
domes goda rakstu par pašaizliedzīgu 
un godprātīgu darbu pilsētas labā! 
Savukārt 2017.gada 18.novembrī 
Marinas ģimene saņēma Mihaila 
Naricas fonda atzinības rakstu, 
būdama viena no Ozolaines pagasta 
paraugģimenēm, kurās aug bērni, 
kurās mīl bērnus un rūpējas par 
bērnu izaugsmi.  
Marina! Kas mudināja izveidot 
tik kuplu ģimeni?  
Vecmammai un vecvecmammai arī 
bija lielas ģimenes, tāpēc kupla saime 

tā ir kā norma un gribējās arī pašai 
tādu.  
Kādas ir sajūtas būt par “galvu” 
tik lielai ģimenei? Lielas rūpes 
vai liels atbalsts? 
Tagad zem viena jumta dzīvoju es un 
8 bērni, jo vecākā meita ar ģimeni 
dzīvo Rēzeknē, viens no dēliem 
strādā Anglijā, bet vīrs 2 gadus 
atpakaļ aizgāja aizsaulē.  
Es neuzskatu, ka liela ģimene būtu 
milzīgas rūpes vai nasta. Mūsu 
ģimenē visi viens otram palīdz, gādā 
viens par otru, rūpējas viens par otru. 
Bērni palīdz man visos darbos, viņi 
palīdz arī viens otram. Kamēr es 
esmu darbā, viņi paši tiek galā ar 
dažādiem mājas darbiem. Piemēram, 
vecākie paši izpilda skolā uzdotos 
mājasdarbus un vajadzības gadījumā 
palīdz arī mazākajiem tikt ar viņu 

mājasdarbiem galā. Kurš pirmais 
ierodas mājās, tas arī parūpējas par 
to, lai no akas būtu atnests ūdens, lai 
visai ģimenei būtu sagatavotas 
vakariņas, kāds cits sakārto māju- 
nav darbu dalīšanas un visi dara visu, 
lai beigās būtu paveikti tie darbi, kas 
ir jāpaveic. Sagatavot visai ģimenei 
ēst prot pat paši mazākie- vienīgais, 
mazie vēl baidās no patstāvīgas 
darbošanās pie gāzes plīts, bet 
malkas krāsni iekurināt un uz tās 
sagatavot ģimenei maltīti prot pilnīgi 
visi. Bieži vien tad, kad es atnāku 
mājās, visi mājas darbi jau ir apdarīti.  
Ja vajag strādāt dārzā, tad visi arī 
dodas un strādā. Puiši gādā malku 
mājās, par to man vispār nav 
jāuztraucas. Dažreiz, protams, nākas 
vienu otru “padzenāt”, taču pamatā 
neviens no bērniem nečīkst, nesaka, 
ka kaut ko neprot. Visi iet un dara to, 
kas jādara. Pa lielam- bez teikšanas, 
jo visi paši zina, kam ir jābūt 
izdarītam.  

 
Teksta turpinājums 7.lpp. 

Sirsnībā un  
pateicībā  

māmiņām  
Mātes  
diena!  
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Teksta sākums 6.lpp. 
Vispār jau mēs kopā un bērni paši 
savā starpā ir kā musketieri- “Viens 
par visiem, visi par vienu!” Piemēram, 
kad viens no jaunākajiem bērniem- 
Juris- salauza kāju mežā, vecākais 
brālis Sidors viņu 2 km uz rokām nesa 
līdz mājām. Bet, atgriežoties vēl pie 
darbiem, jāpiemin, ka pat tad, kad 
Juris bija mājās ar ģipsi, arī šajā laikā 
viņš pamanījās nesēdēt bezdarbībā, 
viņš tāpat iespēju robežās strādāja un 
darīja mājas darbus.   
Pastāstiet par saviem bērniem…  
Vecākā meita Anna dzīvo Rēzeknē ar 
ģimeni un audzina jau manus 2 
mazbērnus. Viņa strādā bērnu 
kafejnīcā “Pigasus”.  
Dēls Mihails strādā Anglijā gaļas 
pārstrādes uzņēmumā.  
Dēls Sidors mācās Rēzeknē 
tehnikumā, kur apgūst celtnieka 
profesiju, kas viņam ļoti patīk. Dēls 

Pēteris strādā kopā ar mani Atkritumu 
apsaimniekošanas uzņēmumā 
“ALAAS”. Aizraujas ar mašīnām. Viņi 
abi rūpējas par māju kā kārtīgi 
saimnieki- gan par malkas, gan par 
ūdens gādāšanu uzņemas virsvadību, 
kā arī par citiem saimniecībā 
nozīmīgiem jautājumiem.  
Meita Anžella mācās 3.vidusskolas 
10.klasē. Kad viņa mācījās Ozolaines 
pagasta Liepu pamatskolā, tad aktīvi 
iesaistījās arī ārpusstundu aktivitātēs- 
dziedāja Liepu pamatskolas vokālajā 
ansamblī “Mākonītis”, spēlēja skolas 
un Tautas nama teātra pulciņos. 
Meita Vera strādā Radošo 
pakalpojumu centra “Zeimuļs” 
kafejnīcā “Rositten” par viesmīli. 
Agrāk aizrāvās ar sportu- kikboksu, 
cīņas sporta veidiem u.c., taču tagad 
daudz spēka paņem darbs, līdz ar to 
arī sportam neatliek vairs tik daudz 
enerģijas.  
Juris ir elektromāns. Viņš mācās Liepu 
pamatskolas 8.klasē, bet vispār viņam 
ļoti, ļoti patīk un interesē elektronika. 
Viņš visu var izjaukt, saskrūvēt 
atpakaļ, no 2 lietām var pārtaisīt 
vienu veselu utt. Ja kādam mājās 
salūzt telefons, kāds skaņas 
pastiprinātājs noplīst vai vajadzīga 
palīdzība datoru jautājumos, visi 
dodas pie Jura.  
Vladimirs mācās Liepu pamatskolas 
6.klasē, bet Deniss- 5.klasē.  
Ērika mācās 2.klasē un, tāpat kā 
māsa, arī viņa dzied popgrupā 
“Mākonītis”. Dejo deju grupā.  
Vai Jums atliek laiks pašai sev, 
saviem hobijiem? 
Protams, paliek! Man ļoti patīk 
tamborēt- tā ir mana lielākā sirdslieta- 
tamborēšana mani nomierina, sagādā 
prieku, tāpēc pēc darba labprāt sēžos 
un tamborēju.  

Kāds ir Jūsu ievērojamākais 
tamborētais izstrādājums? 
Esmu tamborējusi gan lielas galda 
sedziņas, kas, principā, jau ir saucami 
par galdautiem, taču paši lielākie 
darbi ir- 3 gultas pārklāji. Nekad 
neesmu ar metramēru mērījusi, cik 
lieli tie ir, taču viens pārklājs ir 
paredzēts vienai divguļamajai gultai, 
no kuras nokarājoties sniedzas līdz 
pat zemei. Katru šādu pārklāju 
tamborēju veselu gadu.  
Vai Jūsu ģimenei ir kāds kopīgs 
sapnis vai arī Jums pašai kāda 
liela vēlēšanās ģimenes sakarā? 
Es nesapņoju, neiedomājos kaut ko, 
ko gribētu nākotnē, es dzīvoju šai 
dienai, priecājos par šo dienu, 
izdzīvoju to! Bērniem noteikti ir savi 
sapņi, par kuriem viņi skaļi nestāsta… 
Pat Jaunajā gadā, kad prasīju, ko 
viņiem uzdāvināt, viņi visi teica, ka 
neko nevajagot- jo viņiem viss ir.  
Lielākā globālā vēlēšanās- izaudzināt 
visus bērnus- lai viņi iekārtojas dzīvē, 
lai nodibina katrs savu dzīvi, bet 
tālākais jau ir viņu pašu ziņā- ko viņi 
sasniegs, cik tālu dzīvē tiks. To rādīs 
tikai laiks un katra personīgais 
liktenis.  
Varbūt varat pastāstīt kādu 
kuriozu? 
Kuriozu ir bezgala daudz, tie notiek 
regulāri, taču tā uzreiz grūti atsaukt 
atmiņā ko tādu, ko varētu pastāstīt!  
Sakiet, kāds ir laimīgas ģimenes 
noslēpums, priekšnoteikums? 
Es nekad neļaujos grūtsirdībai, cenšos 
“nenokārt degunu”. Labāk dzīvot ar 
humoru, ar prieku! Ir dienas, kad 
pārrodos mājās nogurusi, ar 
skumjāku noskaņojumu, bet bērni 
mājās tūlīt sāk jautāt, kas man 
noticis, uzmundrina mani, mēģina 
man uzlabot noskaņojumu, rezultātā 
visas negatīvās emocijas pazūd pašas 
no sevis, viss sliktais vienkārši 
aizmirstas. Arī tad, kad vīrs nomira, 
bērni dienu un nakti bija man līdzās 
un bezgalīgi atbalstīja mani.  
Esmu pārliecināta, ka laimīgas 
ģimenes noslēpums ir bērnos, 
savstarpējā sapratnē un saskaņā. Un 
vēl- jāiet pa dzīvi ar smaidu, ar labu 
noskaņojumu, ar augstu paceltu 
galvu un tik uz priekšu!!! 
Ko Jūs varētu novēlēt citām 
ģimenēm? 
Lai visi būtu laimīgi, neieciklētos tikai 
uz sevi pašu, bet dotu pozitīvismu 
saviem tuvākajiem, apkārtējiem! Lai 
cilvēki vairāk smaidītu, nestaigātu 
noskumuši, grūtsirdīgi, sabozušies, jo 
tas sabojā noskaņojumu arī pārējiem! 
Novēlu ģimenēm- vairāk rūpēties par 
bērniem, par saviem mantiniekiem, 
nevis tērētu laiku kašķiem, 
konfliktiem ar līdzcilvēkiem. Bērnos ir 
mūsu nākotne, tāpēc rūpēsimies par 
to!  

Santa Ostaša 
Ozolaines Tautas nama vadītāja 

Saņemot  
Rēzeknes pilsetas domes 

apbalvojumu 02.05.2018.! 
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Mazbērniem un 
mazmazbērniem bagāta 
Ozolaines pagasta 
vecmāmiņa- Kirjana 
Šabanova 
 
     Iespējams, Kirjana nav 
mazbērniem un mazmazbērniem 
visbagātākā vecmāmiņa Ozolaines 
pagastā, bet viena no visbagātākajām 
noteikti. Tad nu aicinājām uz interviju 
arī viņu, lai noskaidrotu, kā tad 
vecmāmiņa sajūt prieku par 
mazbērniem, kad savi bērni jau sen 
kā izauklēti un izauguši… 
Pastāstiet, cik bagāta 
vecmāmiņa un vecvecmāmiņa 
Jūs esat? 
     Man ir 3 bērni- 2 meitas un dēls, 6 
mazbērni un 3 mazmazmeitiņas. 
Vecākajai mazmeitai ir 27 gadi. 3 
mazmeitām 22 gadi- 50 gadu jubilejā 
katrs no maniem bērniem man 
uzdāvināja pa 1 mazmeitiņai, tāpēc 
es viņas visas 3 joprojām saucu par 
savām dāvanām. Bet jaunākajai 
mazmeitai ir tikai 7 gadi. Un 
mazbērnu pulkā man ir arī viens 
mazdēls. No 3 mazmazbērniem 
pēdējo mazmazmeitiņu vēl nemaz 
dzīvē neesmu redzējusi, tikai 
fotogrāfijās telefonā, bet, ko darīt, ja 
vecmāmiņai gribas mazbērnu ne tikai 
bildēs redzēt, bet arī apčamdīt un 
apčubināt… Viņa vēl pavisam maziņa 
un tāpēc netiek nevienam rādīta. Bet, 
tā kā man 31.maijā būs dzimšanas 
diena, tad mazbērni solīja atvest pašu 
jaunāko atvasīti man kā dāvanu, lai 
arī es viņu beidzot ieraugu. Pārējās 2 
mazmazmeitiņas regulāri pieskatu. 
Vecākajai mazmazmeitiņai būs 6 gadi, 
otrai- 3 gadiņi, bet pašai mazākajai- 
tikai 2 mēneši. Jaunākā 
mazmazmeitiņa dzīvo Rēzeknē, bet 
divas vecākās dzīvo tepat- Ozolaines 
pagastā un apmeklē PII “Jāņtārpiņš”. 
Dārziņa direktore vēl mēdz sirsnīgi 
pajokot: “No kurienes jūs viņus tik 
daudz ņemat?”, par ko kopīgi 
pasmejamies!  
Ņemot vērā, ka ir 3 bērni, par 3 
vairāk mazbērni, tad pēc 
matemātiskās progresijas 
mazmazbērniem būtu jābūt vēl 
par 3 vairāk, tātad 9… 
     Es domāju, ka būs vēl pat vairāk 
par 9 mazmazbērniem!!! Viss vēl 
priekšā. No maniem 3 bērniem 2 
meitas jau ir vecmāmiņas, bet dēls 
vēl nav kļuvis par vectētiņu, tāpēc 
viss vēl priekšā- viņiem būs mazbērni, 
man būs mazmazbērni!  
Kādas ir sajūtas, kad Jums ir tik 
kupla saime? 
     Ar bērniem man ir paveicies, 
mans vārds viņiem ir likums. 
Mazbērni arī man labi, apciemo mani, 
rūpējas par mani. Redzēs, kas no 
pašiem mazajiem izaugs!  

Kad kādos svētkos sanāk visa saime 
kopā- visi bērni, visi mazbērni ar 
otrajām pusītēm un visi mazmazbērni, 
vairs neviens papildus nav jāaicina, jo 
māja ir stāvgrūdām pilna! Labi, ka 
dzīvoklis ir liels, visi var ietilpt.  
Jūs pavadāt laiku kopā ar 
mazbērniem, mazmazbērniem 
diezgan bieži. Ko Jūs darāt kopā? 
     Es bieži vien stāstu savus atmiņu 
stāstus par to, kā mēs agrāk skolā 
gājām, visi uzreiz uzmanīgi klausās. 
Stāstu, kā plikām kājām 7 km uz 
skolu katru dienu mērojām, mazbērni 
klausās un saka, ka tā nevar būt, 
netic, ka tas ir iespējams. Es 
papildinu, ka tagad visus jūs uz skolu 
ar mašīnām ved, bet agrāk visi bērni 
gāja paši. Vecākā mazmazmeitiņa jau 

tūlīt sāks skolas gaitas, tāpēc viņai tas 
šķiet īpaši interesanti.  
     Mazmazmeitas māca man 
dziesmas dziedāt. Zīmējam kopā. 
Citreiz man mugura sāp, nevaru 
piecelties, viņas mani mēģina stutēt 
kājās, nesaprot, kā tas ir, ka nevar 
piecelties. Lasu viņām priekšā, 
pasakas stāstu… citreiz savā 
interpretācijā, uz ko reizēm saņemu 
atbildi no mazmazmeitām: 
“Vecmāmiņ, tur ne tā bija rakstīts!”, 
jo vienu otru pasaku viņas zina jau no 
galvas! Tad es viņām saku: “Te jūsu 
pasakā ir savādāk, bet manā ir tieši tā 
kā es tikko pastāstīju!”  
 

 
Teksta turpinājums 9.lpp. 

F
o
to

: 
S
a
n
ta

 O
st

a
ša

 



9 

 

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

 MAIJS  5 [49] 2018              9         

Teksta sākums 8.lpp. 
 
     Ļoti gribās nodot mazbērniem, 
mazmazbērniem izšūšanas prasmi, 
taču ne visiem tas interesē. Šo prasmi 
centīgi pārņēmusi viena no manām 
meitām, kura regulāri izšuj, radot 
arvien jaunus un skaistus mākslas 
darbus! Savukārt mazmazmeitiņas 
atnāk, prasa: “Vecmāmiņ! Ko tu 
dari?” Stāstu viņām, ka izšuju. Viņas 
paņem visus manus izšūšanas diegus, 
saģērbj uz pirkstiem, atnāk un rāda: 
“Paskaties, vecmāmiņ, cik skaisti!” Es 
ar mulinē diegiem daru vienu, viņas 
sev izdomā ko citu! Tagad mums ir 
tā, ka meita vairāk ir aizrāvusies ar 
gleznu radīšanu no krāsainajiem 
akmentiņiem, kas jālīmē pareizajās 
vietās, lai izveidotos bilde- dabas 
skats vai portrets, bet es izšuju. Un tā 
mūsu pašu rokām top skaistas 
dāvanas bērniem, mazbērniem, 
radiem, draugiem. Viena no 
mazmeitām nesen Rīgā nopirka 
dzīvokli un šobrīd to iekārto, tad nu 
mana meita viņai no krāsainajiem 
akmentiņiem veido skaistu bildi, bet 
es izšuju savu dāvanu.  
Tagad moderni bērnus saukt 
dažādos neparastos, ārzemju 
vārdos, ko bieži vien vecākā 
paaudze nesaprot un pieņem 
nelabprāt. Jums ir tik daudz 
mazbērnu un mazmazbērnu, vai 
kādam no viņiem tika iedots tāds 
vārds, ka vecmāmiņai bija tikpat 
kā ģībonī jākrīt? 
     Es nejaucos iekšā vārdu došanas 
jautājumos. Tā kā mūsu ģimene ir 
vecticībnieki, tad arī jaunākajās 
paaudzēs liela daļa mazbērnu un 
mazmazbērnu ir kristīti tieši 
pareizticīgo ticībā un daudziem arī 
vārdi ir no pareizticīgo baznīcas 
kalendāra. Daži mazbērni un 
mazmazbērni, protams, ir arī latviskos 
vārdos nosaukti. Bet visā kopumā nav 
nekādu brīnumu bijis ar izvēlētajiem 
vārdiem.  
 Ko paši Jūsu mazbērni un 
mazmazbērni dzīvē dara, ar 
kādiem hobijiem aizraujas, 
kādus īpašus talantus sevī ir 
atklājuši?  
     Pati vecākā mazmeita zina daudz 
svešvalodas. Prot arī šūt, izšūt. Tā kā 
es pati esmu kaislīga izšūšanas 
entuziaste un rokdarbniece, tad viņa 
man labprāt atrāda savus darbus un 
palielās ar veikumu.  
     Mazdēls- tas ir meistars visās 
jomās. Viņš gan krāsni samūrēs, gan 
grīdu uzklās, mašīnu salabos un 
elektrību mājās savedīs kārtībā.  
Viena no mazmeitām šuj, pat uz 
12.klases izlaidumu pati sev kleitu 
sašuva.  
     3 mazbērni vēl mācās 
augstskolās. Viena no mazmeitām ļoti 
labi mācās un saņem stipendiju. Bet, 
lai šī stipendija būtu, viņai ir ļoti 

jācenšas- jo neviena atzīme nedrīkst 
būt zemāka par 8 ballēm, tāpēc ir 
jāmācās centīgi! Patiesībā gan mani 
bērni labi mācījās, gan mazbērni labi 
mācās, jācer vēl, ka arī mazmazbērni 
labi mācīsies.  
Ne jau visām vecmāmiņām 
izdodas atrast kopīgu valodu ar 
bērniem… Gadās, ka vienu 
vecmāmiņu mazbērni mīl vairāk, 
pēc otras tiecas mazāk… Kā 
Jums, kā pieredzējušai 
vecmāmiņai, liekas, kas ir 
panākumu pamatā, lai būtu 
mazbērniem mīļa vecmāmiņa? 
     Ja tu mīli bērnus, viņi arī noteikti 
tevi mīlēs!  
     Piemēram, tagad pie manis 
atbrauc mazmazmeitas, viena pie 
vienas rokas pieķeras, otra pie otras 
un abas steidz sabučot mani! Parāda 
man, ko dārziņā iemācījušās darīt- kā 
dejot, kādus dzejoļus zina! Viņas visu 
man izstāsta! Es viņas, protams, 
palielu, kādu reizi arī pati ar kāju 
ritmā piesitu līdzi, un tas viņām ļoti 
patīk. Citreiz vēl uztaisu viņām kādu 
kostīmu, masku no tā, kas pa rokai. 
Vidējai mazmeitiņai ļoti patīk krelles, 
viņa ver manu skapi vaļā un izvēlas, 
kuru kleitu šodien ģērbs. 
     Viņas man stāsta par multfilmām, 
kas viņām patīk, ko viņas redzējušas.  
Ar bērniem kopā ir interesanti. Citreiz 
sanāk, ka neredzu mazmazmeitas 2-3 
dienas, jau man paliek skumīgi bez 
viņām. Negribu lielīties, bet vispār 
mani arī dārziņā, kad es tur strādāju, 
bērni mīlēja. Arī mājās- gan mazbērni 
mani mīl, gan mazmazbērni. Un es 
mīlu viņus!  

Tā kā Jūs pati esat humoristisks 
cilvēks, Jums ar mazbērniem arī 
noteikti “nāk ārā”  dažādi joki un 
izdarības. Varbūt varat atsaukt 
atmiņā kādu joku vai situāciju?  
     Atcerēties tik tiešām ir daudz ko!  
     Piemēram, kādu dienu viena no 
mazmeitām pazuda- tikko bērns bija 
te, pēc brīža jau viņas nav! 
Izmeklējām visus stūru stūrus, 
saucām, viņa nekur nav atrodama un 
arī neatsaucas. Beigās izrādījās, ka 
viņa ielīdusi suņa būdā un aizmigusi. 
Kad viņa pamodās, tad pati izbāza 
galvu ārā no būdas un mēs viņu 
ieraudzījām. Bet suns mani nelaiž 
viņai klāt. Man nācās sunim teju 
kilogramu desas sabarot, lai 
pielabināties. Beigās mazmeita pati 
izrāpoja no suņu būdas, staigāt viņa 
vēl neprata.  
 

**** 
Paldies brašajai māmiņai 
Marinai Andrejevai un 
vecmāmiņai Kirjanai 
Šabanovai par intervijām, 
par sirsnīgiem, pamācošiem 
un jautriem stāstiem! Lai 
viņām un visām citām 
māmiņām un vecmāmiņām- 
priecīgi Māmiņu dienas 
svētki!!!  

 
Interviju ar  

Kirjanu Šabanovu  
apkopoja 

Santa Ostaša 
Ozolaines Tautas nama vadītāja 

santa.ostasa@ozolaine.lv 
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Folkloras kopa „Liepiņa” 
Makašānos 

 
Jau 18. reizi Liepu 

pamatskolas folkloras kopa „Liepiņa” 
piedalījās Nacionālā sarīkojuma 
„Pulkā eimu, pulkā teku” festivālā –
skatē. Šogad šis pasākums notika 
Makāšānu amatu vidusskolā. Tēma, 
kuru izdziedāja , izspēlēja, izstāstīja 
visas Latvijas folkloras kopas bija 
gatavošanās kāzām, pūra locīšana, 
kāzu norises. Liepu pamatskolas 
folkloras kopa „Liepiņa” izvēlējās 
tēmu „Putnu kāzas”, jo pasākums 
notiek laikā, kad salidojuši visi 
putniņi, vij ligzdas, jautri skandina 
savas pavasarīgās dziesmas. Mūsu 
kolektīvs šajā skatē ieguva 2. 
pakāpes diplomu. 

Jautrs, ļoti skanīgs un 
saulains  izdevās šis pasākums. Jau 

pie skolas lieveņa visus 360 
pasākuma dalībniekus no dažādām 
Ziemeļlatgales malām sagaidīja 
Makašānu folkloras kopas dziedātāji 
ar mūžam jauno latgaliešu kāzu 
dziesmu „Jau mani vad”. Bija  kopīgi 
danči, sadziedāšanās, dažādas 
meistardarbnīcas, sirsnīgas draugu 
tikšanās, arī jaunas iepazīšanās.  

Ar 2. pakāpes diplomiem 
22.aprīlī no Rīgas finālkonkursa 
„Dziedu dziesmu kāda bija ” atgriezās 
arī 4.klases skolniece Violeta 
Kuzņecova un 5. Klases skolnieks 
Dainis Žukovs. 

Gribas novēlēt mūsu 
muzicējošajiem un dziedošajiem 
bērniem, lai neapsīkst dziedātprieks, 
lai ir vēlēšanās arī turpmāk piedalīties 
folkloras kopas darbā un norisēs un 
godam sagaidīt mūsu folkloras kopas 
20 gadu jubileju 2020. gadā. 

Ināra Blinova 
Folkloras kopas „Liepiņa” vadītāja 

Baltā galdauta svētki Liepu 
pamatskolā. 
 
      Skaists un saulains bija 2.maijs 
Liepu pamatskolā. Viss skolas 
kolektīvs pulcējās skolas zālē, lai 
kopīgi svinētu Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas dienu. Šie 
svētki atgādina to, ka Latvijas Repub-
likas neatkarības atjaunošana bija 
rezultāts konkrētu cilvēku neatlaidīgai 
rīcībai, drosmei un uzdrīkstēšanās. 
Šajā laikā ikvienam jāapzinās savas 
un mūsu valsts brīvības vērtība. 
Brīvība, kura mums ir viena- lielā, 
svētā un baltā. Pasākumā tika 
akcentēts, cik mēs visi esam atbildīgi 
pa to, lai lielā Brīvība nezustu vējā. Jo 
Brīvība sargā mūs, mēs sargājam 
Brīvību. Bērnu popgrupa ‘’Mākonītis’’ 
izdziedāja skaistākās dziesmas par 
mūsu Tēvzemi. Viss skolas kolektīvs 
pulcējās pie galda, kurš bija klāts ar 
linu galdautu, lai pacienātos ar rudzu 
rupjmaizi un medu. Lai vienmēr Latvi-

jai mēs gaišas dienas skaitām! Lai 
nekad nepietrūkst mūsu domās un 
sirdīs mūsu Tēvzemes, mūsu Latvijas! 
Lai Latvijas labo vārdu jostā paliek 

mūsu labie darbi, sagaidot Latvijas 
valsts simtgadi! 

  Inese Kokoreviča,  
 Liepu pamatskolas skolotāja 

Atskats uz OzO notikumiem 
aprīlī! 
 
     No 26.marta līdz 04.aprīlim OzO 
jaunieši piedalījās labdarības akcijā 
“Prīka sirds”, kuras ietvaros sadarbībā 
ar Rēzeknes novada sociālo dienestu, 
apciemoja pagasta vientuļos 
pensionārus un sveica Lieldienās ar 
pašu gatavotām pārsteiguma 
dāvanām; 
     6.aprīlī OzO jaunieši izmēģināja 
savus spēkus, patstāvīgi organizējot 
un novadot pasākumu “Izkalusies 
redzēts”.  Galveno balvu – rozā 
mikrofonu (tortes izskatā) ieguva 
Olga Buzova no Vērēmu pagasta. 
Jāatzīst, ka balvu kopīgiem spēkiem 
pasākuma dalībnieki “realizēja” 
diskotēkas laikā. 
     20. aprīlī OzO notika ziepju 

filcēšanas darbnīca, kurā dalībnieki 
varēja sev izgatavot pavasarīgas 
ziepes-švammītes. 
     25.aprīlī OzO jaunieši piedalījās 
talkā Runču kapličas sakopšanā. 
     26.aprīlī OzO jaunieši apmeklēja 
projekta “Dzīvo vesels Rēzeknes 
novadā “ lekciju par moderno 
tehnoloģiju negatīvo ietekmi. 
     1.maijā OzO jaunietēm bija 
iespēja piedalīties zīmola VelgaCode 
modes skatē Rēzeknē 
     OzO jaunieši aktīvi piedalījās 
projektu ideju izstrādē un jauniešu 
iniciatīvu projektu sagatavošanā, un – 
šobrīd ir saņemts atbalsts divām 
jauniešu iniciatīvām, kuras tiks 
īstenotas šī gada vasarā: radošais 
plenērs “35 jāņtārpiņi”, kura ietvaros 
jauniešiem būs iespēja piedalīties 
dažādās radošās darbnīcās, kas būs 
veltītas PII “Jāņtārpiņš” 35 gadu 

jubilejai, kā arī volejbola turnīrs 
“Bekšu bumba 2018”, kura ietvaros 
tiks iegādāts jauns volejbola tīkls un 
bumbas, organizētas saspēles starp 
Ozolaines pagasta un kaimiņu 
pagastu jauniešu komandām. 
 

Ilga Smane 
Ozolaines pagasta pārvaldes 

Jaunatnes lietu speciāliste 
Tālr. 64640424 

E-pasts: ilga.smane@ozolaine.lv 
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Augstā mode Liepu 
pamatskolā! 
      
7.maijā projekta “Otrreizēji 
izmantojamu materiālu izmantošana 
jaunu lietu radīšanai” ietvaros Liepu 
pamatskolā viesojās  modes dizainere  
Velga Krukovska. Viņa piedāvāja 
skolēniem un visiem interesentiem 
lekciju par šo projektu un par savu 
saimniecisko darbību. 
      Pēc lekcijas daži skolēni – gan 
meitenes, gan zēni – ar lielu interesi 
no veciem, apnikušiem  apģērbiem 
modelēja modernus mūsdienīgus 
apģērbus un citas lietas, piemēram, 
somas un mobilo tālruņu maciņus. 
Tādā veidā nodarbības mērķis bija 
ieinteresēt un motivēt skolēnus 
otrreizēji izmantot vecās drēbes un 
audumu atgriezumus, lai izgatavotu 
citas lietderīgas lietas, jaunu stilīgu 
apģērbu. 
    Kas zin, var būt no kādas meitenes 

vai kāda zēna nākotnē izaugs slavens 
modes dizainers, mūsu pašu Koko 
Šanelija vai Vjačeslavs Zaicevs. 
Dzīvosim – redzēsim! Lai tā būtu!  
     Liels paldies Rēzeknes novada 

modes māksliniecei  Velgai 
Krukovskai par meistarklasi! 
 

Tatjana Guļbinska, 
Sākumskolas un mājturības skolotāja  

Skolas dzīve 2017./2018. 
mācību gada beigās! 
 

***** 
     Katru gadu maija otrajā svētdienā 
pasaulē tiek svinēta Mātes diena. Tā 
ir diena, kad cilvēki pateicas savām 
mammām par to, ka tās laidušas mūs 
pasaulē, audzinājušas un rūpējušās. 
11.maijā plkst.13.15 mēs aicinām 
visas Liepu pamatskolas skolēnu 
mātes un vecmāmiņas uz Mātes 
dienai veltīto svinīgo koncertu. 
 

   ***** 
     2018. gada 18. maijā Pēdējais 
zvans noskanēs Liepu pamatskolas 9. 
klases skolēniem. Priekšā vēl būs 
eksāmenu  laiks. Šogad skolēni kā 
parasti kārto 5 eksāmenus. Pirmais 
eksāmens ir valsts valodas  
centralizētais eksāmens 
(23.05.2018.), kuru  skolēni kārto 
kopā ar Maltas vidusskolas 9. klases  
audzēkņiem Maltā. Bez tam  savas 
prasmes un iemaņas zināšanu izklāstā 
būs vēl jāparāda- angļu valodas 
(29.05.2018. –rakstu daļa un 
30.05.2018.- mutvārdu daļa), 

matemātikas (05.06.2018.), krievu 
valodas (07.06.2018. –rakstu daļa un 
08.06.2018.- mutvārdu daļa), 
vēstures (12.06.2018.) eksāmenos. 
Gribam novēlēt audzēkņiem  veiksmi, 
pacietību, izturību! 
     9.klases absolventu izlaiduma 
vakars Liepu pamatskolā notiks 
2018.gada 16.jūnijā plkst. 15.00. 
 

***** 
    Tradicionāli Liepu pamatskolā 
pēdējās mācību dienas veltītas sporta 
pasākumiem. Šogad sporta diena būs 
2018. gada 30.maijā. Sporta skolotāji 
parūpēsies, lai  šajā dienā skolēniem 
būtu interesanti, kur katrs no bērniem 
piedalīsies stafetēs un citās sporta 
sacensībās. 
 

***** 
     2018.gada 31.maijā  Liepu 
pamatskolā notiks svinīgs pasākums 
”Skolas gods”, kurā piedalīsies 
skolēnu vecāki, skolēni , pedagogi un 
skolas darbinieki.  „ Skolas gods „ ir 
tradicionāls pasākums, kurā  tiks 
apbalvoti skolēni, kuri mācību  gada 
laikā piedalījušies mācību priekšmetu 
olimpiādēs, konkursos un dažādās 

skatēs. 
Gaļina Bogdanova, 
Liepu pamatskolas  

struktūrvienības vadītāja  

8.maijs - Nacisma sagrāves 
un Otrā pasaules kara 
upuru piemiņas diena! 
 
     Pieminot Otrā pasaules karā bojā 
gājušos, 2018.gada 8.maijā Maltas 
vidusskolas struktūvienības Liepu 
pamatskolas skolēni, senioru interešu 
pulciņa „Uguntiņa” dalībnieces un 
Kampišķu vecticībnieku draudzes 
sievas, pulcējās Ozolaines pagasta 
teritorijā kritušo karavīru apbedījuma 
vietā - Brāļu kapos, Kampiškos, lai 
atskatītos vēstures lappusēs, noliktu 

ziedus, lūgtos par kritušo dvēselēm 
un lūgtu Dievu par to, lai šajā zemē 
dzīvojošie nekad vairs nepiedzīvo tās 
šausmas, kādas bija jāredz 2.pasaules 
kara aculieciniekiem un dalībniekiem. 
     Biedrība „Brāļu kapu komiteja” 
informē, ka sadarbībā ar Krievijas 
Federācijas vestnietniecību Latvijā 
2018.gadā plāno veikt kapsētas 
restaurāciju, attīrot pieminekļus no 
apaugumiem, nomainot memoriālās 
plāksnes un apmales, kā arī  ar bruģi 
tiks ieklāti celiņi un labiekārtota Brāļu 
kapu teritorija Kampišķos. 
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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  

24.05.2018. 
(Четверг)  
Крыжевники - 
7.00 
Ерощенки - 9.30 
Дейманы - 10.00 
Шкварки - 13.00 
 
25.05.2018. 
(Пятница) 
Лоси - 7.00 
Кивки - 7.00 
Гроверишки - 12.00 
 
26.05.2018. (Суббота) 
Кампишки - 7.00 
Андронова - 9.00 
Бочи - 13.00 
Лайзаны - 7.00 
Бекши - 13.00 (Начало от 
хутора Ф.Зайцевой) 

27.05.2018. (Воскресение) 
Балбыши - 7.00 
Слободка - 7.00  
    Лития́, или  Лита́ния (церк.
-слав. лїтίа, греч.  — длинное 
шествие, или — «просьба, 
мольба, молитва») — одно 
из православных богослужений 
совершаемых притворе храма. 
Литиёй в современной 
практике может называться 
заупокойная служба . 
     Май месяц это месяц 
поминания усопших – Троица. 
Кладбище это место 
последнего пристанища тех, 
кто ушёл из жизни и 
показатель совести живых. Все 
мы должны быть обеспокоены 
состоянием кладбища, 
наводить порядок и чистоту во 
имя святой памяти наших 
предков.  
     Напоминаем, что мусор 
cледует выносить  за 
территорию кладбища в одно 
указанное место, а не где 
попало.  

 Aнна Тараканова 

 Maija dziedājumi Dievmātes godam, ar 
Ozolaines Tautas nama folkloras kopas 
"Zeiļa" piedalīšanos, pie Ozolaines pagasta 
teritorijā esošajiem krucifiksiem un 
svētvietām notiks: 
2018.gada 22.maijā: 

 Laizānu krucifisks plkst.15.30. 

 Runču kapliča plkst.16.30. 
2018.gada 27.maijā: 

 Pie Ozolaines pagasta pārvaldes 
krusta  Balbišos plkst.11.00. 

 Bumbišku sādžas 
krucifisks plkst.12.00. 

 Pleikšņu kapos plkst.13.00. 

Aicinājums atbalstīt 
Dievnamu! 
 
     Cienījamie iedzīvotāji!  
     Kampišķu vecticībnieku lūgšana 
nama draudze lūdzam atbalstīt un 
ziedot līdzekļus baznīcas uzturēšanas 
vajadzībām. 
     Tikai ar kopīgiem spēkiem mēs 
varēsim saglabāt šo svēto vietu un 
nodot to nākamajām paaudzēm. 
Konta īpašnieks: „Kampišku 
vecticībnieku draudze”  
Reģistrācijas Nr.: 99500002004 
Konta Nr.: LV75PRTT0256022349800 
Banka: AS "PrivatBank" 
Bankas kods: PRTTLV22 
Maksājuma mērķis: Ziedojums baznīcai. 
     Pateicamies ikvienam, kurš baznīcai 
jau ir ziedojis savus līdzekļus! 

 
Kampišķu vecticībnieku  

draudzes vārdā—Anna Tarakanova 

Кампишская 
старообрядческая 
община  информирует 
о Литиях на 
кладбищах в 
Озолайнской волости 

Par maija dziedājumiem!  

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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC

