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No 29.11.2018. līdz 
09.12.2018. Ozolaines 
Tautas nama vadītāja 
Santa Ostaša atradīsies 
atvaļinājumā. 

2018.gada 24., 25., 26., 
31.decembrī un 
2019.gada 1.janvārī ir 
svētku dienas, līdz ar to 
Ozolaines pagasta 
pārvalde un tās iestādēs 
šajās dienās nestrādās. 

18.12.2018. plkst.9.00 
Ozolaines Tautas namā 
Bekšu ciemā un 
plkst.10.00 Ozolaines 
pagasta pārvaldē 
Balbišos 205.telpā 
notiks bezdarbnieku 
reģistrēšana. 

Projekta "Dzīvo vesels 
Rēzeknes novadā"  
ietvaros, 21.12.2018. 
pkst.10.00 Ozolaines 
pagasta Bekšu ciemā 
(Pie Ozolaines Tautas 
nama) ir paredzēta 
SKRIEŠANAS nodarbība! 
Nodarbības vadīs 
slavenā sportiste - 
Gunta Vaičule! 
Sīkāka informācija pa 
tālr.22013477. 

No 21.12.2018 līdz 
07.01.2019. Ozolaines 
pagasta Zemes lietu 
speciāliste Jana Jakuškina 
atradīsies atvaļinājuma. 

Svarīgs paziņojums par 
bērnu jaungada dāvanām! 
 
     Ņemot vērā to, ka Vispārīgā datu 
aizsardzības regula (GDPR) vairs neļauj 
piekļūt personas datiem un veidot 
sarakstus, Rēzeknes novada 
pašvaldības Ozolaines pagasta 
pārvalde aicina pieteikt bērnus no 0 - 
12.g.v., kuri ir deklarēti Ozolaines 
pagasta pārvaldes teritorijā, Jaungada 
dāvanu saņemšanai. Pieteikšanās 
termiņš līdz šī gada 14.decembrim.  
     Sīkāku informāciju var saņemt 
Ozolaines pagasta pārvaldē pa tālruni: 
64640171, e-pastu info@ozolaine.lv vai 
pie Ozolaines bibliotēkas vadītājas 
Anitas Eisakas pa tālruni: 26009181.     
Aicinām ziņu izplatīt tiem, kuriem šī 

informācija varētu būt 
noderīga!     
    Pieteiktās saldās paciņas 
varēs izņemt pasākumu dienā, 
vai līdz 31.01.2019. 

Par Jaungada eglītēm 
Ozolaines pagastā 
 
20.12.2018. Jaungada eglīte 
PII “Jāņtārpiņš”: 

 plkst.9.30 pašiem mazākajiem PII 
bērniem; 

 plkst.16.00. grupai „Taurenīši”. 
21.12.2018. – plkst.12.00 Jaungada 
eglīte Liepu pamatskolā. 
- plkst.16.00 - Jaungada eglīte PII 
"Jāņtārpiņš" Varavīksnes grupai 
(mazākumtautību). 
27.12.2018. bērnu pasākumi 
Ozolaines Tautas namā: 

 plkst.12.00 (0-6.g.v.); 

 plkst.15.00 (7-12.g.v.). 
28.12.2018. - plkst.19.00 – Jaungada 
pasākums pieagušajiem Ozolaines 
Tautas namā (pasākums pie galdiņiem, 
nepieciešama rezervācija). 
10.01.2019. - plkst.12.00 - Senioru 
Jaunais gads Ozolaines Tautas namā. 
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No kreisā uz labo: 
Juris Runčs, Albīne un Anatolijs Šļahtoviči, Viola Anna Bīriņa un Staņislavs 

     „Latvija sākas ar katru no mums, 
mēs katrs esam Latvija. Mēs esam daļa 
no 110 Latvijas novadiem; mēs esam 
daļa no Latvijas lielākā novada- 
Rēzeknes novada;  mēs esam daļa no 
mūsu mazā mīļā- Ozolaines pagasta, ar 
tā 1874 maziem un lieliem 
iedzīvotājiem, no kuriem jaunākajam ir 
vien pāris mēneši, bet vecākajam- 103 

gadi, vairāk kā Latvijas valstij...  
     Latvijas valsts simtgades 
sagaidīšanas svētkos 17.novembrī 
Ozolaines Tautas namā visaugstāko 
pagasta apbalvojumu, ozolzīles 
“Ozolaines pagasta lepnums” veidolā, 
saņēma Staņislavs Viļums un Viola 
Anna Bīriņa, Anatolijs un Albīna 
Šļahtoviči un Juris Runčs.  

APBALVOTI AR VISAUGSTĀKO PAGASTA 
APBALVOJUMU  - OZOLZĪLI!  

2018.gada 28.decembrī 
no plkst.14.00 līdz 16.00 
Ozolaines pagasta 
pārvaldes 205.telpā 
iedzīvotājus pieņems 
Rēzeknes novada domes 
deputāts Aivars Buharins. 

No 24.12.2018. līdz 
04.01.2019. Liepu 
pamatskolā ir Ziemas 
brīvdienas. 
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Par „simtlatniekiem”! 
 
     Nodarbinātības valsts aģentūra 
(turpmāk NVA) jau vairākus gadus 
ilgstošiem bezdarbniekiem piedāvā 
algotus sabiedriskos darbus. Par tiem 
bezdarbnieks mēnesī saņem 150 eiro, un 
tā ir alternatīva nu jau noslēgtajai 
„simtlatnieku” programmai. Lai gan 
bezdarba līmenis Latvijā samazinās, 
programma joprojām ir pieprasīta – 
šogad pirmajos astoņos mēnešos tajā 
nodarbināti gandrīz 10 tūkstoši 
bezdarbnieku, Ozolaines pagastā 12 
bezdarbnieki. Uz algotu pagaidu 
sabiedrisko darbu var pieteikties tie 
cilvēki, kas nesaņem bezdarbnieku 
pabalstu, ir bezdarbnieku statusā vismaz 
pusgadu vai arī jau ilgstoši ir bez darba. 
Programmā dalībnieks viena gada laikā 
var strādāt ne vairāk kā četrus mēnešus 

un darbu nodrošina pašvaldības. 
Bezdarbnieki nereti uzsver, ka kopš 
„simtlatnieku” programmas darbojas, 
tajā atalgojums jūtami nav celts. Dažiem 
tas ir ļoti svarīgi – nopelnīt, citiem tas ir 
tāds pienākums, jo aģentūra uzliek, lai 
bezdarbnieki piedalās pasākumos.  
     NVA gan norāda, ka no nākamā gada 
pagaidu darbu samaksa būs 200 eiro un 
darba laiks no astoņām stundām 
samazināts līdz sešām.  
     Ozolaines pagasta pārvalde, 
izvērtējot NVA sagatavoto bezdarbnieku 
sarakstu 2019.gadā varēs piedāvāt 10 
vietas bezdarbnieiem, lai darboties 
pārsvarā Ozolaines pagasta komunālajā 
saimniecībā, Liepu pamatskolā un 
Ozolaines PII „Jāņtārpiņš”. 
       Algotajos pagaidu sabiedriskos 
darbos iesaistītajai personai darba 
samaksa tiek izmaksāta uz personas 
norādīto bankas konta numuru.  

Ziņas lauksaimniecības 
zemju īpašniekiem! 
 

*** 
     Ikviens pagasta iedzīvotājs, 
kuram īpašumā ir lauksaimiecības 
zeme un kurš nespēj to savlaicīgi un 
pienācīgi apstrādāt un uzturēt 
kārtībā, to ir iespējams iznomāt 
citām personām.  
     Gadījumā, ja vēlaties savu 
zemes īpašumu iznomāt 
lauksaimniecības darbu veikšanai, 
lūdzam zvanīt Ozolaines pagasta 
pārvaldei pa tālr. 64640171, lai 
saņemtu kontaktinformāciju. 

 
*** 

    Ja Jums ir nepieciešamība 
lauksaimniecības zemi attīrīt no 
kokiem un krūmājiem,  lūdzam 
zvanīt Ozolaines pagasta pārvaldei 
pa tālr. 64640171, lai saņemtu 
kontaktinformāciju par uzņēmējiem, 
kuri piedāvā šo pakalpojumu bez 
maksas, par samaksu prasot 
nozāģētā materiāla savākšanu sev. 

Svarīgi par norēķiniem! 
      
     Pamatojoties uz Rēzeknes 
novada pašvaldības izpilddirektora                                                                                                                                           
07.06.2018. Rēzeknes novada 
pašvaldības pagastu pārvalžu 
reorganizācijas plānu, Ozolaines 
pagasta pārvaldes kasē maksājumus 
no iedzīvotājiem pieņems tikai līdz 
27.12.2018. plkst.12.00 (ja 
maksājumus veiksiet AS Swedbank 
internetbankā: ja citā internetbankā, 

tad maksājumu jāveic līdz 
26.12.2018., lai tas varētu nonākt 
līdz pagasta pārvaldei).  
     No 27.12.2018 plkst.12.00 un 
līdz gada beigām pagasta kasē vairs 
nebūs iespējams norēķināties, jo   
visi Rēzeknes novada pagasta 
pārvalžu bankas konti būs slēgti, tajā 
skaitā arī Ozolaines pagasta 
pārvaldes bankas konts AS 
„Swedbankā”. 

     Sākot ar 01.01.2019., Ozolaines 
pagasta pārvaldei sava bankas konta 
numura nebūs, bet tiks atvērts jauns 
Maltas pagastu apvienības bankas 
konts, uz kuru varēs pārskaitīt visus 
maksājumus. 
     Gadījumā, ja veiksiet 
maksājumus uz Ozolaines pagasta 
pārvaldes  AS „Swedbank” kontu pēc 
28.12.2018., tas nenonāks līdz 
pārvaldei, bet atgriezīsies atpakaļ. 

Izmaiņas noteikumos par 
pašvaldībai piederošu vai 
piekrītošu zemesgabalu 
iznomāšanu 
 
     No 2018. gada 1. jūlija stājas 
spēkā jauni Ministru kabineta 
noteikumi Nr.350 “Publiskas 
personas zemes nomas un apbūves 
tiesības noteikumi” (turpmāk 
Noteikumi), kas nosaka jaunu 
kārtību pašvaldībai piederošu vai 
piekrītošu zemesgabalu iznomāšanu, 
nomas maksas aprēķināšanas 
kārtību un citus nosacījumus. 
    Noteikumi nosaka, ka turpmāk, 
pašvaldība par apbūvētu 
zemesgabalu, būves īpašniekam, 
tiesiskajam valdītājam, lietotājam 
varēs nosūtīt zemes nomas maksas 
rēķinu, neslēdzot zemes nomas 
līgumu. Zemes nomas maksa 
apbūvētam zemesgabalam ir 
nemainīga – 28 eur gadā. 
     Attiecībā uz neapbūvētu 
zemesgabalu iznomāšanu, jaunie 
Noteikumi, nosaka, ka pašvaldībai 
būs jāveic zemesgabala novērtēšana, 
lai noteiktu zemes nomas maksu, 
bet, saskaņā ar noteikumiem, zemes 
nomas maksa nevarēs būt mazāka 
par 28 eur gadā par zemesgabalu. 
Zemesgabalu varēs nodot nomā tikai 
izsoles kārtībā. Informācija par nomā 
nododamajiem zemesgabaliem un 
izsolēm tiks izvietota pašvaldības 
mājaslapā. 
     Palīgsaimniecību vajadzībām 

iznomājamo zemesgabalu 
iznomāšanas kārtība paliek 
iepriekšējā kārtībā – izsole netiek 
veikta un zemes nomas maksa, 
saskaņā ar 2018. gada 18. janvāra 
Rēzeknes novada pašvaldības 
saistošo noteikumu Nr.12 2.punktu ir 
1,5 % apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības, bet ne mazāk kā 4 eur 
gadā. 
     Noteikumi nosaka apbūves 
tiesības piešķiršanas kārtību. 
Lēmumu par neapbūvēta 
zemesgabala apbūves tiesību 
piešķiršanu pieņems pašvaldība, 
veiks zemesgabala novērtēšanu 
maksas aprēķināšanai (maksa ne 
mazāka kā 28 eur gadā) un šīs 
tiesības tiks nodotas izsoles kārtībā. 
Tiem zemes nomas līgumiem, kuri ir 
noslēgti līdz šo Noteikumu stāšanās 
spēkā, zemes nomas maksa paliks 
pēc iepriekšējās kārtības, līdz brīdim, 
kad zemes nomas līgumam beigsies 
termiņš. Pagarinot zemes nomas 
līguma termiņu izsoles kārtība netiks 
piemērota, bet tiks piemērota zemes 
nomas maksa saskaņā ar jaunajiem 
Noteikumiem. 
     Ministru kabineta noteikumi 
Nr.350 “Publiskas personas zemes 
nomas un apbūves tiesības 
noteikumi” pieejami https://
www.vestnesis.lv/op/2018/129.2. 

 
 

Informāciju sagatavoja  
Rēzeknes novada pašvaldības  

Zemes pārvaldības dienests 

Ozolaines 
pagasta 
statistikas 
dati no 
NVA 
 
           
     Nodarbinātības valsts aģentūras 
Rēzeknes filiāle informē, ka uz 
31.10.2018., Ozolaines pagastā kopumā 
ir reģistrēti 125 bezdarbnieki. No tiem: 
62 personas ir sievietes, 15 personas 
cilvēki ar īpašām vajadzībām, 6 
personas - jaunieši vecumā no 15 līdz 
24 gadu vecumam, 55 personas, kuras 
atrodas ilgstoši bezdarbnieka statusā, 1 
persona pēc bērna kopšanas 
atvaļinājumā un 25 personas - 
pirmspensijas vecuma bezdarbnieki.  

https://www.vestnesis.lv/op/2018/129.2
https://www.vestnesis.lv/op/2018/129.2
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     Rudens un ziemas vakari mēdz 
būt nepielūdzami gari un tumši, tas 
ir labākais laiks, lai izlasītu kādu 

jauku grāmatu. Tāpēc Ozolaines 
pagasta bibliotēka saviem lasītājiem 
sarūpējusi jaunu un interesantu 
lasāmvielu, papildinot bibliotēkas 
fonda krājumu ar 29 jaunajām 
grāmatām. 
     Lasītājus iepriecināsim ar pasaulē 
atzītiem bestselleriem un 
aizraujošiem detektīvromāniem, 
mīlestības romāniem un vairākām 
grāmatām no “Lata romāns” sērijas. 
     Atgādinām, ka lasītājus bibliotēkā 

reģistrē, uzrādot pasi vai citu 
personu apliecinošu dokumentu ar 
personas kodu. 
      Bibliotēkas sniegtie 
pamatpakalpojumi ir bezmaksas. 
Bibliotēkas izsniegto grāmatu 
lietošanas termiņš ir 28 dienas, 
žurnāliem un jaunieguvumiem - 15 
dienas, paaugstināta pieprasījuma 
grāmatām – 14 dienas. 
     Nozaudētos vai lietotāja 
sabojātos Bibliotēkas izdevumus 

lasītājiem jāaizstāj ar identiskiem vai 
līdzvērtīgiem izdevumiem. 
 

Bibliotēkas pasākumu 
plāns decembra mēnesī 

 

 10.12.2018. plkst. 15.30 bērnu 
pēcpusdiena “Lasīsim, skatīsimies 
un zīmēsim pasaku”. 

 14.12.2018. plkst. 15.30 Dzejoļu 
un pasaku skaļa lasīšana, mīklas, 
spēles “Ziema pasakās, dzejoļos 
un mūsu fantāzijas”. 

 17.12.2018  plkst. 15.30 
zīmējumu konkurss “Ziemas 
fantāzija”. 

 04.01.2019. plkst. 14.00 
Tematisks pasākums bērniem un 
jauniešiem “Ciemos pie eglītes 
bibliotēkā”. 

Anita Eisaka 
Ozolaines bibliotēkas vadītāja 

Mob.: 26009181 
anita.eisaka@ozolaine.lv 

Jaunas grāmatas 
bibliotēkas plauktos – 
lielisks iemesls, lai 
apmeklētu bibliotēku! 

1947.gada 7.februāra Latvijas PSR 
Augstākās Padomes prezidija 
LĒMUMS Nr.978 “Par vietējās 
nozīmes ceļu titulsarakstu 
apstiprināšanu” Ozolaines pagastā! 
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„ZELTA PĀRIS” IR 
IEDROŠINĀJIS DAUDZUS 
SAVĀ DZĪVES CEĻĀ!     
  
     Atsaucoties uz ikgadējo 
Ozolaines pagasta izsludināto 
pieteikumu pieņemšanu nominācijai 
“Ozolaines pagasta lepnums”, tika 
pieteikti cilvēki, ar kuriem lepojas ne 
tikai mēs, viņu bērni, meitas Diāna 
un Solvita, dēls – Jānis, un mazbērni 
Dāniels ar sievu Modestu, Rafaels, 
Madara un Helēna, bet arī visi tie 
radi, draugi, kaimiņi, bijušie darba 
kolēģi, kuriem ir bijis tas gods, kādā 
laika posmā ar nominantiem būt 
kopā attiecīgā dzīves situācijā. Šie 
cilvēki zina, kurp viņi iet, tāpēc 
pasaule pati viņiem paver ceļu. Šis 
“zelta pāris” ir iedrošinājis daudzus 
savā dzīves ceļā un radījis uz mūžu 
paliekošas emocijas un stipru 
dzimtu, jo viņi ir ilggadēji Ozolaines 
pagasta iedzīvotāji, šī pagasta un 
zemes patrioti, izpalīdzīgi, 
iedvesmojoši un vienmēr pozitīvi un 
sirsnīgi cilvēki, kuri ir pelnījuši, lai 
par viņiem lepojas – Albīna un 
Anatolijs Šļahtoviči.  
     1943. gada 1. marts un 1944. 
gada 20. marts – liekas, vien 
parastas dienas šajā bezgalīgajā 
dzīvē, bet tie ir bijuši ļoti nozīmīgi 
datumi – šajās dienās piedzima 
Albīna un Anatolijs, “Ozolaines 
pagasta lepnuma” nominanti un 
Ozolaines pagasta vareni patrioti. 
Anatolijs jau no dzimšanas ir dzīvojis 
Ozolaines pagastā: uzaudzis Pauliņu 
sādžā, skolojies Ozolaines 
pamatskolā, viņa māte Helēna ir 
ieaudzinājusi šīs patriotisma un 
labestības jūtas, viņai esot arī par 
sādžas “dvēseli”. Noteikti viņa ir 
bijusi par vienu no Anatolija dzīves 
elkiem, no kura smelties zināšanas, 
pozitīvo enerģiju un dzīves 
baudījumu, ko tālāk dot jau saviem 
bērniem un mazbērniem. Albīnas 
dzīve gan sākusies Audriņu pagastā 
Strankaļu sādža un savā izcelsmē 
var lepoties, ka nāk no slavenās 
Seiļu dzimtas, taču ātri vien, jau 
1971. gadā, kļuva par Ozolaines 
pagasta patrioti, strādājot Ozolaines 
bibliotēkā par bibliotekāri. Viņas 
darba un dzīves pieredze vienmēr ir 
mijusies ap un par Ozolaines 
pagastu, jo no 1976. gada Albīna 
sākusi strādāt Putnu fabrikā 
Ozolaines pagastā gan par brigadieri 
un zootehniķi, gan ceha priekšnieci, 
vēlāk – par ekonomisti, savukārt no 
1992. gada – par grāmatvedi un 
vēlāk bijusi arī pagasta sociālā 
darbiniece. 2003. gadā oficiāli aizejot 
pensijā, Albīna turpinājusi savu dzīvi 
saistīt ar Ozolaines pagastu, un vēl 
līdz pat šai dienai ļoti aktīvi darbojas 
Ozolaines pagasta Senioru klubiņā 
gan kā izcila rokdarbniece, gan kā 
ideju ģeneratore, palīdzot organizēt 

dažādas pagasta radošās un 
labdarības aktivitātes. Arī Anatolijs 
nekad neatteiks palīdzību, kas 
saistīta ar ģimeni vai Ozolaines 
pagastu – kad Senioru klubiņam ir 
radušies sarežģījumi transporta 
jautājumos vai kāda vērienīgāka 
pasākuma organizēšanā, Anatolijs 
steidz palīdzēt. 
     Albīna un Anatolijs ilgus gadus ir 
veidojuši spēcīgu ģimenes kodolu, 
vienmēr izpalīdzot citiem. 
Likumsakarīgi ir arī tas, ka abi divi 
daudzus gadus ir ziedojuši savas 
asinis kā donori daudzu cilvēku 
dzīvības glābšanai. Visi stiprie cilvēki 
mīl dzīvi un tas ļoti atainojas šo abu 
stipro cilvēku darbos. Anatolijs savā 
profesionālajā darbībā ir izcils 
celtnieks un konsultants it visos ar 
būvniecību saistītos jautājumos, 
devis nenovērtējami lielu 
ieguldījumu abu meitu ģimeņu māju 
būvniecībā, kuras atrodas Ozolaines 
pagasta Ritiņos. Viņš ir arī ierādījis 
sava aroda zināšanas, prasmes un 
iemaņas arī vienīgajam dēlam Jānim, 
kurš uz šodienu ir ļoti labs apdares 
darbu meistars ar “zelta rokām”. 
Anatolija znoti Juris un Valdis nevar 
vien nobrīnīties par sievastēva 
neizsīkstošo enerģiju, plašajām 
zināšanām it visās jomās un 
izpalīdzību ne tikai būvniecības 
jautājumos, bet arī kādās citās 
jomās, kur ir vajadzīgs zelta vērts 
padoms. Arī Albīna ir devusi lielu 
ieguldījumu un sniegusi palīdzību 
visiem, kam tā ir bijusi 
nepieciešama. Viņa bija tā, kura 
sākotnēji ir uzdāvinājusi abām 
meitām zemi brīnišķīgajā Ozolaines 
pagasta ielokā, uz kuras šobrīd 
atrodas abu ģimeņu sapņu mājas, 
kurās mīt saticība un mīlestība. 
Albīna ir arī palīdzējusi gan 
prakstiskos darbos, kas saistīti ar 
telpu un dārzu iekārtošanu, gan arī 

devusi padomu dažādās dzīves 
situācijās. Tāpat vecmāmiņa un 
vectētiņš jeb “Baba” un “Dzeds” ir 
neaizvietojami cilvēki mazbērnu 
audzināšanā. Babiņa ir daudz 
palīdzējusi mazmeitiņām rokdarbos 
(lai piedod mājturības skolotājas), 
un dzediņš nekad nav atteicis 
mazmeitām un mazdēliem 
“transporta pakalpojumos”. 
Mazmeitas vienmēr varēja viņam 
zvanīt (kaut vai nakts laikā) un 
vienmēr bija nogādātas tur, kur 
viņām vajadzēja nokļūt. Protams, 
tikai vēlāk viņas uzzināja, ka Dzeda 
mašīnītē bākā bija jālej benzīns, 
nevis ūdens... bet Dzediņam tas 
nebija tik svarīgi, jo kam, kam, bet 
mazmeitiņām pensijas pietika. 
Šodien abas divas mazmeitiņas ir jau 
lielas – pašreiz vecākā mazmeita 
Madara mācās Rēzeknes Katoļu 
vidusskolā 12. klasē, bet jaunākā 
mazmeita Helēna apmeklē Rēzeknes 
5. vidusskolas 10. klasi. Helēna ir 
pabeigusi arī Rēzeknes mūzikas 
vidusskolas klavieru klasi, un viņas 
abas ir pārliecinātas par abu 
vecvecāku ieguldījumu dzīvē – par 
gādību un izpalīdzību, ko viņi ir 
snieguši un sniedz vēl joprojām, gan 
Albīna, gan Anatolijs ir pelnījuši 
saņemt “Ozolaines pagasta 
lepnuma” nomināciju. 
     Šī ģimene nekad nav pārstājusi 
iedvesmot. 90.gadu sākumā 
Anatolijs, būdams aktīvs barikāžu 
dalībnieks, bija stāvējis sardzē uz 
barikādēm un sargājis Rīgu no jūras 
puses. Par to viņam tika piešķirta 
barikāžu dalībnieku medaļa.  
     Anatolijs arī dienējis armijā jūras 
kara flotē, droši vien pateicoties 
vectēva stāstiem un iedvesmai viņa 
jaunākais mazdēls Rafaels ir 
izvēlējies studēt Latvijas Jūras 
akadēmijā, pašreiz viņš ir 4. kursa  

 

Foto no Ozolaines pagasta pārvaldes arhīva 

Teksta turpinājums 6.lpp. 
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students Jūras transporta-kuģa 
elektroautomātikas programmā, un 
viņš būs kuģu elektromehānisko 
iekārtu elektroinženieris. Arī 
pirmdzimtajam mazdēlam Dānielam 
vectēvs, tāpat kā vecmamma ir 
iedvesmas vērti.  
     Galvenokārt viņi abi ir devuši 
plašāku dzīves uztveri un zināšanas 
un iedvesmojuši mācīties un 
attīsties. Dāniels šobrīd studē 
Latvijas Universitātes maģistrantūras 
programmā “Ekonomika” ar virzienu 
“Matemātiskā ekonomika” un paralēli 
tam strādā Finanšu tehnoloģiju 
uzņēmumā, veidojot jaunus 
projektus, veicot biznesa analīzi un 
finanšu prognozes. Tieši abu 
vecvecāku centība un zinātkāre, 
kurai mēģināja līdzināties arī Dāniels, 
ir bijis viens no noteicošajiem 
faktoriem mazdēla sasniegumos. 
Vecvecāku zināšanas ir 
neizmērāmas, jo vectēvs ir bijis izcils 
konsultants zinātniski pētnieciskā 
darba izstrādē vidusskolā vēstures 
jautājumos par Otro pasaules karu 
Klusā okeāna zonā. Šis pētījums 
ieguva godalgoto 2. vietu Latgales 
novadā un daudzi brīnījās, kā viens 
latvietis var zināt tik daudz sīkas 
detaļas par šo tēmu (jo Latvijai Klusā 
okeāna kari nav bijuši tik aktuāli un 
literatūras latviešu valodā praktiski 
nav).  
     Anatolija zināšanas arī 
noderējušas Latvijas Jūras 
akadēmijas rīkotajā konkursā, kurā 
komanda no Rēzeknes, pateicoties šī 
viena cilvēka lielajai pieredzes 
bagāžai, ieguva godpilno 2. vietu 
starp visām Latvijas komandām. Viņš 
ir ne tikai vēstures pazinējs, bet arī 
palīdzējis apgūt Morzas ābeci, jūras 
mezglu siešanu un iegūt arī citas ar 
jūru un kuģošanu saistītas prasmes. 
Arī vecmamma ir devusi daudz 
zināšanu mazbērniem un turpina 
viņos attīstīt labākās prasmes, 
piemēram, bērnībā Dānielam ar 

vecmammu ļoti patika minēt mīklas, 
un kā jau mīklās daudzas atbildes 
nebija zināmas uzreiz “talkā” bija 
jāņem dažādas enciklopēdijas un 
grāmatas, kas ļāvušas iegūt pareizos 
risinājumus un iemācīties daudz ko 
jaunu. Nominanti ir iedvesmas avots 
ne tikai saviem bērniem un 
mazbērniem, smeļot un smeļot 
dzidru ūdeni no šīs paraugģimenes, 
bet arī daudziem radu bērniem un 
savu bērnu draugiem. 
     Mēs, ģimenes vistuvākie 
pārstāvji, par saviem vismīļākajiem 
cilvēkiem varam stāstīt vēl ļoti, ļoti 
daudz laba un lepošanās vērta, bet 
vēlējāmies, lai kādu vārdu piebilst arī 
viņu līdzgaitnieki citos dzīves 
saskarsmes punktos. Albīnas 
jaunības dienu labākā draudzene un 
Anatolija vidējā māsa Antonija 
Grotuse no Mazsalacas saka – 
Anatolijs un Albīna ir īstas latgaļu 
ģimenes paraugs, kas ir izaudzinājuši 
trīs brīnišķīgus bērnus, turpina 
audzināt mazbērnus, viņi abi, kā 
cilvēki gan draugiem un kaimiņiem, 
gan jo īpaši radiem, ir vienmēr 
izpalīdzīgi un pretimnākoši, un savā 
starpā draudzīgi. 

Otra Anatolija māsa Ženija 
Viļuma un “cilvēks no ielas” (tā sevi 
dēvē Ženijas vīrs, viens riktīgs 
humora vecis Ēvalds) stāsta, ka 
Anatolijs un Albīna viņiem ir 
vienkārši Aļa un Toļiks, vedēji viņu 
kāzās, kūmas, arī kaimiņi “pa dačai”, 
līdzcilvēki, kas vienmēr ir klāt gan 
priekos, gan bēdās, dalās ar maizes 
gabalu un šmakovkas glāzi. Toļiks ir 
strādīgs, godīgs un ārkārtīgi 
izpalīdzīgs, bet Aļa ļoti laba 
draudzene un rokdarbniece, dzīves 
šķērsgriezumā kļuvusi jau kā vēl 
viena māsa. Kopumā viņi veido ļoti 
patriotisku ģimeni, kai soka latgalīši 
– cīši lobi cilvāki. 

  Albīnas un Anatolija brieduma 
un vieduma laika posma draudzene 
Valentīna Oborenko-Urtāne par 
nominantiem ir līdzīgās domās – viņi 

ir dāsni un izpalīdzīgi, kā jau tas 
latgaliešiem pieņemts, ļoti labi prot 
sadzīvot ar visu tautību cilvēkiem. 
Albīna vienmēr ir apadījusi un 
aptamborējusi visu savu ģimeni; tā 
bija liela atslodze saimei materiālajā 
ziņā un arī meitas varēja dižoties ar 
mammas darinātajiem tērpiem. 
Valentīna izstāstīja, ka Albīna bija arī 
Ozolaines pagasta Dāmu klubiņa 
karoga autore. 

Protams, tā ir tikai neliela daļa 
atziņu no līdzgaitniekiem, ar ko savā 
dzīvē ir saskārušies Albīna un 
Anatolijs. Tā varētu turpināt vēl un 
vēl... Mēs, kā viņu tuvākie ģimenes 
locekļi, bērni un mazbērni ļoti 
priecātos, ka mūsu ieteiktie 
nominanti, mīļie Albīna un Anatolijs, 
tieši šogad saņemtu šo lielo balvu. 
Nominācija “Ozolaines pagasta 
lepnums” būtu kā dāvana viņu 50 
gadu kopdzīves lielajā jubilejā, kuru 
viņi svinēs nākošā gada vasaras 
saulgriežos, bet viņu iepazīšanās 
datums bija tieši pirms piecdesmit 
gadiem. Latvijai – 100, bet 
spēcīgajai Šļahtoviču ģimenei – 50; 
šīs ģimenes saknes tāpat kā Latvijas 
saknes ir ieaugušas šajā zemē ļoti 
dziļi, un tik skaists ir tas mirklis, ja to 
var baudīt kopā ar tik sirsnīgiem, 
izpalīdzīgiem, brīnišķīgiem, 
tolerantiem, zinošiem, patriotiskiem 
un laimīgiem cilvēkiem. Mēs 
vēlamies pateikties saviem vecākiem 
un vecvecākiem par vietā un laikā 
pateikto padomu, pateikties par 
brīvību audzināšanā, kas lika 
iemācīties pašiem domāt un 
uzņemties atbildību, pateikties par 
dzīves skolu, ko var dot tikai tādi 
vecāki (un vecvecāki), kas paši ir 
bērnu piemērs ar savu dzīvi kopumā 
un iedvesmas avots apkārtējiem 
cilvēkiem visa mūža garumā.  
     MĒS NO SIRDS LEPOJAMIES un 
MĪLAM JŪS! 

Meitas:  
Diāna Apele un Solvita Jukna  

ar ģimenēm 

     „Mēs, Ozolaines pagasta 
iedzīvotāji, kuri esam arī pagasta 
darbinieki, vēlamies izvirzīt Ozolaines 
pagasta iedzīvotāju Juri Runču 
apbalvojuma „Ozolaines pagasta 
lepnums””.  
     Juris Runčs ir sava pagasta 
patriots. Viņš nāk no Pauliņiem, 
mācījies Ozolaines skolā, ir strādājis 
sovhozā Matrosovā, ir pildījis 
deputāta pienākumus Ozolaines 
pagastā un Rēzeknes novadā. 
Vairākus gadus darbojas kā pagasta 
pārvaldes saimniecības pārzinis. Viņu 
pazīst un ciena katrs pagasta 
iedzīvotājs.  
     2017.gadā Juris Runčs tika 
novērtēts ar Latvijas Valsts 
aizsardzības fonda „Lāčplēsis” 
apblvojumu. Viņš saņēma Goda zīmi 
bronzā par izrādīto centību un 

uzticību, augstu atbildību, veicot 
darbu un sadzīves pienākumus, 
veicinot Latgales uzplaukumu.  
     Mēs uzskatām, ka Juris Runčs ir 
pelnījis pagasta augstāko 
apbalvojumu par  ieguldīto darbu 
pagasta labā, augsto atbildības 
sajūtu un atsaucību saskarsmē ar 
līdzcilvēkiem. Jurim piemīt lieliskas 
organizatora dotības, ko novērtē gan 
darba kolēģi, gan pagasta 
iedzīvotāji. Gribam uzsvērt, ka Juris 
ir ļoti iejūtīgs un pacietīgs pret  
saviem darbiniekiem. Juris savu 
palīdzību un padomu neliedz 
nevienam, arī gadījumos, kad tas 
neietilpst viņa tiešajos pienākumos. 
Juris ar savu darbu veicinājis 
pagasta labklājību, strādājot no sirds 
un darot lielus darbus mūsu cilvēku 
labā! 

Ozolzīles saņēmējs - 
Juris Runčs! 



6 

 

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

KULTŪRA DECEMBRIS 12[56] 2018               6         

Ar īpašām sajūtām sirdīs… 
 

       Šķiet, viss 2018.gads ir pagājis 
valsts svētku gaidās, īpašu 
saviļņojumu piedzīvojot tieši 
novembra mēnesī! Visā Latvijā, katrā 
novadā un pagastā šogad svētkiem 
gatavojās īpaši, arī Ozolainē... 
       Novembra mēnesī Tautas namā 
“ienesām” svētku noskaņas ar 
tematisko baneri “LV100. Es esmu 
Latvija” un aicinājām ikvienu nākt 
fotografēties un paust savu 
piederību Latvijai. Ārā pie Tautas 
nama tika uzstādīts tematiskais vides 
objekts latviešu tautastērpa svārku 
rakstos, ar Latvijas kontūru vidū, 
caur kuru paverās skaists skats uz 
pagasta PII “Jāņtārpiņš”, ainavisko 
dīķi un Līgo kalnu. Novembra mēnesī 
aicinājām ozolainiešus nest savā 
pūrā esošos dūraiņus, lai, piedaloties 
Vislatvijas akcijā, kopā radītu savu 
izstādi “Cimdotā Latvija. Cimdotā 
Ozolaine”. Gan skolā, gan dārziņā, 
gan Tautas nama radošajos 
kolektīvos tapa dekorācijas, 
apsveikuma atklātnes, tika 
organizētas vēstures zināšanu 
viktorīnas un notika cita veida 
gatavošanās svētkiem. 

      Visbeidzot 17. novembrī 
Ozolaines Tautas nams pulcēja pilnu 
zāli Latvijas valsts 100. jubilejas 
sagaidītāju, ar patriotu lentītēm pie 
krūtīm. Vakars sākās ar brīnišķīgu 
muzikālās apvienības “Rūnas” 
koncertu, Jāņa Mežinska vadībā. Bet 
svinīgo daļu ievadīja Rēzeknes 
J.Ivanova mūzikas vidusskolas 
audzēkne Diona Liepiņa, kas miglas 
pildītā zālē ieradās baltā kleitā, ar 
taureņu vainagu galvā, dziedot 
“Tumša nakte, zaļa zāle”. “Ik rītā, 
miglā vai zilās debesīs tītā, mostas 
mazā mīļa Latvijas, 76 pilsētas, 110 
novadi, 2 miljoni cilvēku... Mostas 
savā zemītē, mostas savā mīļā 

Latvijā... savā brīvā Latvijā...mūsu 
Latvijā ”, izskanēja Dionas teiktais 
un Ludzas tautas nama jauktā kora 
„Austrumstīga” izpildījumā, ar 
svecītēm rokās, zāli piepildīja 
Latvijas valsts himna “Dievs, svētī 
Latviju!” a’capella skanējumā, kam 
pievienojās visa zāle. Pasākuma laikā 
paši sev centāmies atbildēt un 
noskaidrot, kas tad ir Latvija – 
klausoties svētku uzrunās, dziesmu 
vārdos, Ozolaines pagasta 
iedzīvotāju sacerētajās dzejas rindās 
un “pagasta lepnuma” titulu 
pelnījušo cilvēku darbos un 
dzīvesstāstos... 
       Svētku uzrunu visiem 
klātesošiem veltīja Ozolaines pagasta 
pārvaldes vadītājs Edgars Blinovs. 
Savu apsveikumu valstij, novadam 
un pagastam bija sagatavojuši arī 
Ozolaines Tautas nama senioru klubs 
“Uguntiņa”, bet vislielākā vērtība, ko 
pulciņa rokdarbnieces bija 
gatavojušas par godu valsts 
100gadei, bija pašu rokām gada 
laikā izšūta Ozolaines pagasta karte, 
atsevišķi izdalot arī sādžas, 
ūdenstilpnes un ceļus, kas ir 
neatņemam pagasta daļa. Paveikto 
meistardarbu “Uguntiņa” svinīgi 
dāvināja pagasta vadībai, kā savu 
veltījumu lielajam notikumam. 
Simbolizējot saknes, no kurām sākas 
un tālāk izaug galotnes (simboliski – 
jaunākā paaudze), seniori noslēdza 
savu uzstāšanos ar vārdiem: “Lai 
plīvo Latvijas karogs šodien un vēl 
daudzus gadu simtus!”. Tūlīt pēc 
šiem vārdiem, kora “Austrumstīga” 
izpildījumā sāka skanēt viena no 
Dziesmu svētku svarīgākajām 
dziesmām-  “Karoga dziesma”, kuras 
laikā vectētiņš un mazdēls zālē 
svinīgi ienesa Latvijas karogu, bet 
visa zāle cienīgi cēlās kājās, padarot 
šo mirkli vēl svinīgāku, 
aizkustinošāku un īpašāku... 
       Valsts svētku pasākums ir arī 
reize, kad tiek sveikti un sumināti 

Ozolaines pagasta pārvaldes, Liepu 
pamatskolas un PII “Jāņtārpiņš” 
darbinieki, kuri, uzticīgi Ozolaines 
pagastam, strādā tā svarīgākajās 
iestādēs 5,10,15 utt. gadus, kas ir 
uzskatāmi par jubileju. Šogad par 5 
gadu darba stāžu tika sumināta PII 
“Jāņtārpiņš” skolotāja Tatjana 
Kuzņecova, skolotāja palīdze Ludmila 
Bogdanova, šefpavāre Anna 
Guļbinska un pagasta šoferīts Ilmars 
Svikšs. Par 10 gadu darba stāžu 
atzinība tika izteikta Liepu 
pamatskolas internāta auklītei Annai 
Šabanovai un Tautas nama folkloras 
kopas “Zeiļa” vadītājai Inārai 
Blinovai. Par nozīmīgu 30 gadu 
darba stāžu tika sumināta Liepu 
pamatskolas tehniskā sekretāre 
Gaļina Smirnova.  
     Bet vēl nozīmīgākas profesionālās 

jubilejas šogad ir PII “Jāņtārpiņš” 
rindās- no dārziņa pirmajām darba 
dienām jeb 35 gadus šajā iestādē 
strādā skolotājās Vija Terentjeva, 
Jekaterina Linkeviča un PII 
“Jāņtārpiņš” tagadēja vadītāja 
Valentīna Mališeva. Savu cieņu 
klātesošie pauda arī pagasta 
pārvaldes vadītājām Edgaram 
Blinovam, kuram šī gada 2. decembrī 
aprit 5 darba gadi pārvaldē. 
Nu jau vairākus gadus pēc kārtas 
valsts svētku pasākuma laikā tiek 
sveiktas arī 3 Ozolaines pagasta 
ģimenes, kuras pievērš lielu uzmanī- 

 
Teksta turpinājums 7.lpp. 
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bu bērnu audzināšanai, izglītošanai, 
attīsta viņu personības un talanta 
izaugsmi un kalpo par piemēru citām 
ģimenēm. Šī ir tradīcija, ko 
iedibinājusi biedrība “Starptautiskais 
Mihaila Naricas izglītojošais centrs”, 
tās prezidenta Pāvela Naricas 
iniciatīvā. Šogad pie atzinības 
rakstiem un fonda dāvanām tika 
Smirnovu, Vasiljevu un Rubļovu 
ģimenes.         
     Ozolaines pagastā 3 gadus 
atpakaļ tika radīta vēl viena, jauna 
tradīcija – pagasta augstākais 
apbalvojums ozolzīles “Ozolaines 
pagasta lepnums” veidolā. Nu jau 3. 
gadu pēc kārtas, valsts svētku 
svinīgajā pasākumā šis apbalvojums 
tiek pasniegts cilvēkiem, kuri ir 
izpelnījušies apkārtējo cieņu, 
apbrīnu, kuri kalpo par piemēru 
citiem savā darbā, sabiedriskajā 
darbībā, laba darīšanā, Ozolaines 
pagasta vārda nešanā visā Latvijā un 
ārpus tās robežām. Šogad 
visaugstāko pagasta apbalvojumu 
saņēma Staņislavs Viļums un Viola 
Anna Bīriņa, Anatolijs un Albīna 
Šļahtoviči un Juris Runčs. Šogad 
mākslinieces Nellijas Kotebo rokām 
radītās zīles saņēma diženas 
ģimenes, cilvēki ar “zelta rokām”, 
cienījamie kolēģi un līdzcilvēki. Bet 
apbalvošanas ceremonijas 
noslēgumā ikvienam zālē esošajam 
tika dāvāta maza, ar rokām darināta 
dāvaniņa, kuras centrā jeb “sirdī” 
bija zīles, kas ir gan Ozolaines 
simbols, gan arī tiek uzskatīts par 
potenciālo iespēju, dzīves, auglības 
un nemirstības simbolu. Tāpat zīlei 
tiek piedēvētas dziednieciskas 
īpašības, kas spēj atgriezt jaunību, 
kā arī tiek uzskatīts, ka zīle jānēsā 
līdzi kabatā, lai atvairītu no sevis 
nepatikšanas un briesmas. Šo 
veiksmes un pagasta simbolu, 
brīnišķīgā tematiskā iepakojumā, 
saņēma ikviens klātesošais.  
      Par godu visiem vakara 
nominantiem, par godu patriotiem, 
par godu valstij un tās jubilejai šajā 
vakarā izskanēja patiesi skaistas, 
spēcīgas un izcilas dziesmas- radot 
aizkustinājuma un prieka sajūtas, 
saviļņojot un liekot izspraukties pa 
kādai aizkustinājuma asarai. Ludzas 
Tautas nama jauktā kora izpildījumā 
skanēja vienas no visskaistākajām 

Dziesmu svētku dziesmām - “Karoga 
dziesma”, “Manai dzimtenei”, “Lec, 
saulīte!”, ”Saule, pērkons, Daugava”. 
Folkloras kopa Zeiļa savu veltījumu 
Latvijai izdziedāja dziesmās „Olūteņi” 
un „Puor upeiti zvaigzneite 
puorguoja”. J.Ivanova Rēzeknes 
mūzikas vidusskolas audzēknes 
Diona Liepiņas balss priecēja ar 
dziesmām „Tumša nakte, zaļa zāle” 
un „Tu esi patriots”, kuru Diona, 
būdama īsta patriote, pati radīja 12 
gadu vecumā.  
     Par brīnišķīgām melodijām un 
skaistāko baļļu repertuārau vakara 
turpinājumā rūpējās grupa 
„Ginc&ES”, bet īsi pirms pusnakts 
visi klātesošie tika aicināti ārā pie 
Tautas nama, lai vienotos kopīgā 
spēka dejas rituālā, simboliski 
atsaucot atmiņā arī vēsturiskos 
notikumos, kad cilvēki Latvijā, 
Lietuvā un Igaunijā, neatkarīgi no 
nacionālās piederības, sadevās 
rokās, lai paustu savu lielo vēlmi 
dzīvot no okupācijas brīvās zemēs. 
Turpinājumā, skanot dziesmai „Lec, 
saulīte!”, kas visu pasākuma laiku 
skanēja kā „caurviju motīvs”, 
sagaidījām pusnakti un Latvijas 
valsts 100.jubileju. Klātesošie, 
aizkustinājuma un saviļņojuma 
pārņemti, devās apsveikt viens otru 
un vēlēt laimes jaunajā 100gadē! 
Bet zālē jau gaidīja īpašā svētku 
kūka, ko greznoja latviešu fokloras 
spēka zīmes.  
     Ar brīnišķīgām sajūtām, 
aizkustinājumu un milzīgu 
saviļņojumu ir pavadīta Latvijas 
100.jubileja! Sakām lielu paldies 
brīnišķīgajiem mūziķiem- vokālajai 
apvienībai „Rūnas”, Dionai Liepiņai, 
Ludzas Tautas nama jauktajam 
korim „Austrumstīga”, folkloras kopai 
„Zeiļa” un grupai „Ginc&ES” par 
skanīgām balsīm, instrumentu spēli, 
par skaistākajām latviešu dziesmām, 

kas piepildīja šo vakaru! Sakām lielu 
paldies senioru klubam „Uguntiņa”, 
kas radīja skaistu ideju un gada laikā 
to īstenoja Ozolaines pagasta kartes 
izskatā! Paldies ikvienam, kurš ilgus 
gadus uzticīgi strādā Ozolaines 
pagastā un ar visu sirdi ir iesakņojies 
šeit! Vēlam mūsu Latvijai Saules 
mūžu! Dievs svētī Latviju! 

Santa Ostaša 
Ozolaines Tautas nama vadītāja 

     Ozolaines pagastā, Bekšu ciemā, 
savā saimniecībā klusu un pieticīgi 
darbojas izcili keramiķi Staņislavs 
Viļums un Viola Anna Bīriņa. Šajā 
keramikas kalvē abi meistari 
joprojām strādā pēc senām 
podnieku amata tradīcijām. Te ir 
autentiski darba apstākļi mūsdienu 
lauku vidē. Trauki tiek veidoti gan ar 
rokām tos lipinot, gan uz 
kājminamās podnieku ripas. 
Cukrasātā tapušie darbi tiek 
apdedzināti „ dzīvās”  uguns liesmas 
ceplī, kas tiek kurināts ar malku un 
darbus, ko beigās ierauga ikviens 
keramikas mīlis, sauc par melno jeb 
svēpēto keramiku. Un šos darbus 
pazīst visā Rēzeknes novadā, šie 
darbi ir plaši atpazīstami visā Latvijā 
un iecienīti ārvalstīs, jo Violai un 
Staņislavam redzesloks ir gana plašs, 
lai spētu iziet tāltāli ārpus savas 
darbnīcas sētas. Cukrasātas 
keramikas meistardarbi ir nopērkami 
daudzviet visā Latvijā, bet tas 
kodols, tā sirds ir tepat, tā vieta, kur 
rodas šie brīnumi, ir nekur citur, kā 
Ozolaines pagastā. Regulāri, 
Latgales podnieku dienu ietvaros, 
tepat Ozolaines pagastā, Bekšos, 
Cukrasātā notiek viens no 
svarīgākajiem ikgadējā festivāla 
posmiem- cepļa kurināšana, kas 
pulcē tūristus, interesentus no visas 
Latvijas, tāpat arī veselu pulku 
keramiķu, lai rastos „tas” – brīnums, 
kas notiek, kad no dabas nācis 
materiāls saskaras ar talantīgu 
cilvēku rokām! 2017.gada novembrī 
Staņislavs un Viola saņēma augsto 
kultūras mantojuma zīmi „Latviskais 
mantojums”, par latviskā mantojuma 
saglabāšanu un daudzināšanu.  
     Arī mēs, Ozolaines pagasts, 
lepojamies ar to, ka Jūs mums esat 
un vēlamies, lai Jūs vienmēr 
atceraties, ka Jums visas pasaules 
durvis ir plaši pavērtas savu mērķu 
īstenošanai, ka Dievs Jums ir devis 
zelta rokas, lai radītu ko tik skaistu, 
bet mēs ceram, ka Jūs vienmēr šajos 
augstajos sasniegums un savos 
mērķos paņemsiet līdzi sajūtu, ka 
Jūs esat daļiņa no mazā un skaistā 
Ozolaines pagasta un nesīsiet mūsu 
vārdu visā Latvijā un pasaulē!  

Dievs Jums ir 
devis zelta rokas! 
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Uz Rīgu sagaidīt Latvijas 
dzimšanas dienu! 
 
   Maltas vidusskolas sociālo zinību 
metodiskajai komisijai pagājušajā 
mācību gadā tika ieplānots brauciens 
uz Rīgu uz Latvijas simtgades 
svinībām kā dāvana skolas 
centīgākajiem skolēniem. Tā kā 
Liepu pamatskola ir Maltas 
vidusskolas struktūrvienība, tad šāda 
iespēja tika sniegta arī mūsu skolas 
10 aktīvākajiem skolēniem. 
      Visos pilsētas nostūros noritēja 
īpaši pasākumi, ko apskatīt devāmies 
arī mēs.  Apmeklējām vairākus 
objektus festivāla “Staro Rīga” 
ietvaros. Patriotiskās noskaņās savas 
fasādes izgaismoja Latvijas 
Nacionālā bibliotēka, Rīgas pils, 
Latvijas Banka un citas institūcijas. 
   Ļaužu pārpildītajā krastmalā 
gaidījām lielo simtgades salūtu un 
gaismas uzvedumu “Saules mūžs”, 
ko noskatīties ieradās desmitiem 
tūkstošu cilvēku. Savā patriotismā 
visi klātesošie vienojās, dziedot 
Latvijas valsts himnu. Krāšņā 
priekšnesuma noslēgumu visi 
sagaidījām ar ovācijām. 

   Pateicamies Maltas vidusskolas 
administrācijai, Maltas un Ozolaines 
pagasta pārvaldēm par iespēju 
piedalīties un kļūt par šī vēsturiski 

unikālā notikuma dalībniekiem. 
 

Nellija Kotebo  
Liepu pamatskolas skolotāja  

Tapa fotoizstāde “Mana 
zeme - Latvija”! 
 
     Tuvojoties Latvijas valsts 
simtgadei, Liepu pamatskolas 
skolēnu pašpārvalde organizēja 
fotoizstādi “Mana zeme - Latvija”. 
Skolēni tika aicināti fotografēt jebko, 
kas ir raksturīgs Latvijai, un iesniegt 
savus darbus elektroniskā vai papīra 
formātā.  
     Tika saņemtas brīnišķīgas 
fotogrāfijas ar dabas ainavām un 

parādībām, valsts simboliku, 
dzīvniekiem un kultūrvēsturiskiem 
objektiem. 
     Šonedēļ notiks balsošana, lai 
noskaidrotu vislabākos darbus. 
     Skolēnu pašpārvaldes vārdā 
vēlos pateikties skolēniem, vecākiem 
un skolas darbiniekiem, kuri 
atbalstīja mūsu ideju un iesūtīja 
savas fotogrāfijas. 

 
Olga Rapša 

Liepu pamatskolas skolotāja  

Valsts svētku pasākums 
Liepu pamatskolā! 
 

Dabā novembris ir gada 
tumšākais un drūmākais mēnesis, 
bet Latvijai un tās iedzīvotājiem tas 
ir skaistākais laiks- mēs svinam 
savas valsts simtgadi. Tas ir laiks, 
kad izvirzām paši sev jaunus mērķus 
un vienojamies, kādas vērtības 
paņemsim līdzi savas valsts 
nākamajā simtgadē. 

Ar sirsnīgu, mīļu un jauku 
pasākumu sākās piektdiena, 
16.novembris, arī mūsu, Liepu 
pamatskolā. Gan lielie, gan mazie 
skolas skolēni vienojās svētku 
koncertā par godu Latvijas 
Republikas proklamēšanas 100. 
gadadienai. Svinīgajā koncertā 
skolēni radīja savu patriotisma 
stāstu. Koncerta vadītāji- Laura 
Greiškāne (9.klase) un Kristaps 
Kaupers(5.klase)- ar skaistām un 
emocionālām dzejas rindām veda 
klausītājus pa Latviju- ar mīlestību, 

sirsnību un pacilātību. Skanīgos 
priekšnesumus sniedza gan klašu 
kolektīvi, gan skolas interešu 
izglītības pulciņi- ‘’Liepiņa’’ un 
‘’Mākonītis’’. Pasākuma dalībnieki 
savu mīlestību dzimtajai pusei 
pauda, izpildot visi kopā novada 
himnu. 

Pēc pasākuma viss skolas 

kolektīvs pie skaisti klātiem galdiem 
sēdās, lai cienātos ar svētku pīrāgu. 
Lai mūs neatstāj kopības sajūta! Lai 
esam stipri un vienoti ikdienā! 
Saules mūžu Latvijai! 

 
 

Inese Kokoreviča 
Liepu pamatskolas skolotāja 

Foto no Ozolaines pagasta pārvaldes arhīva 
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Latvijas simtgades 
svinības PII „Jāņtārpiņš”. 
 
     Šogad novembris īpašs mēnesis. 
Tas ir Latvijas 100gades mēnesis un 
Ozolaines PII „Jāņtārpiņš” iestādē 
tas noritēja patriotisma gaisotnē. 
Mūsu mazie audzēkņi ar nepacietību 
gaidīja šos vēsturiski nozīmīgos 
valsts svētkus. Bērni visu mēnesi 
cītīgi gatavojās: mācījās dzejoļus, 
dziesmas, dejas, gatavoja rotājumus 
un dažādus radošus darbus par godu 
Latvijai. 
     Bērni, kopā ar vecākiem un 
skolotājām, gatavoja foto 
rāmīšus  ģimeņu fotogrāfijām, kas 
pēc tam tika sakārtotas izstādē “100 
skaistākie mirkļi”. Izstādi sākotnēji 
varēja apskatīt bērnudārzā, bet vēlāk 
to pārvietoja uz Ozolaines pagasta 
pārvaldi. Liels paldies vecākiem par 
iesniegtajām fotogrāfijām. 
     15.novembrī iestādē notika 
Latvijas dzimšanas dienai veltīts 
bērnu rīts. Vislielāko gandarījumu 
bērni saņēma no Latvijas valsts 
himnas, jo lielākā daļa bērnu bija 
iemācījušies vārdiņus un dziedāja 

kopā ar skolotājām. Bērni dziedāja, 
dejoja, daudz rotaļājās un 
noslēgumā cienājās ar saldumiem. 
Svētku kulminācijā, visiem bērniem 
vajadzēja uzzīmēt savu novēlējumu 

Latvijai tās lielajā dzimšanas dienā!  
 

Aļona Terentjeva 
Ozolaines PII „Jāņtārpiņš”  

skolotāja  

     Novembris Ozolaines Pirmsskolas 
izglītības iestādē „Jāņtārpiņš” bija 
zīmīgs ne tikai ar to, ka strādājām 
čakli un  ļoti radoši gatavojāmies 
Latvijas 100 dzimšanas dienai, bet 
arī ar dažiem citiem ļoti nozīmīgiem 
notikumiem. Tā, pašās oktobra 
beigās,  notika Iestādes padomes 
sēde jaunajā  sastāvā. Sēdē 
piedalījās arī Rēzeknes novada 
domes priekšsēdētāja vietniece 
Elvīra Pizāne. Tika izvēlēta jauna 
iestādes padomes vadītāja. Tā 
tuvākajos gados būs Anita Eisaka.      
     Sēdē tika izrunāti dažādi 
jautājumi, saistībā ar iestādes 
darbību, pasākumu organizēšanu, 
bērnu ikdienas dzīvi.  
     Vadītāja informēja padomi par 

iepriekšējā periodā paveiktajiem 
darbiem un plāniem 
tuvākajā  nākotnē. 
     Otrs ļoti nozīmīgs notikums bija 
akreditācijas ekspertu darbs mūsu 
iestādē. Ekspertu komisija  veica 
iestādes darba vērtējumu un arī 
iestādes vadītājas profesionālās 
darbības  novērtēšanu.  
     Eksperti iestādē strādāja divas 
dienas, 5. un 6.novembrī. Darba 
gaitā eksperti vēroja nodarbības visu 
vecumu grupās,  logopēda un 
mūzikas skolotājas nodarbības. 
Iepazinās un vērtēja iestādes darba 
un audzināšanas plānus, pārējo 
obligāto dokumentāciju. Tikās ar 
iestādes padomes locekļiem un 
citiem bērnu vecākiem. Veica 

pārrunas ar visiem iestādes 
skolotājiem un tehniskajiem 
darbiniekiem. Noslēgumā speciālisti 
tikās arī ar Ozolaines pagasta 
pārvaldes vadītāju un Rēzeknes 
novada izglītības 
pārvaldes  pārstāvjiem. Vērtētāji ļoti 
atzinīgi atsaucās par mūsu 
bērnudārzu: par materiāltehnisko 
nodrošinājumu, par estētisko 
noformējumu, par milzīgo 
pašgatavoto metodisko līdzekļu 
klāstu, par skolotāju nodarbībās 
novēroto.  
     Liela mūsu iestādes vērtība ir tās 
darbinieki un vecāki. Kopumā 
vadītājas darbs un līdz ar to arī 
iestādes darbs tika novērtēts ar 
„labi„ un ”ļoti labi”. Šis vērtējums 
viennozīmīgi ir komandas darbs, 
tāpēc saku milzīgu paldies par 
ieguldīto darbu visam PII 
„Jāņtārpiņš” kolektīvam. 
     Šajā darbā tiek ieguldīts ne tikai 
savs laiks un enerģija, bet arī 
mīlestība pret bērniem un darbu, ko 
darām. Paldies mūsu vislielākajiem 
atbalstītājiem-Ozolaines pagasta 
pārvaldei, Ozolaines Tautas 
namam un Ozolaines bibliotēkai, kā 
arī mūsu bērnu vecākiem, par aktīvu 
iesaistīšanos pasākumos un 
ieinteresētību bērnudārza dzīvē. 

 
 

Valentīna 
Mališeva 

Ozolaines PII 
„Jāņtārpiņš” 

vadītāja  
Mob.:28635261 

valentina.maliseva@saskarsme.lv 

Par Ozolaines PII „Jāņtārpiņš” 
aktualitātēm novembrī! 

Foto no Ozolaines PII „Jāņtārpiņš” arhīva. 
Materiāla publicēšana ir saskaņota ar Datu 
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     Par Latvijas valsts 100-gades 
īpašo notikumu visā valstī tika runāts 
jau pāris gadus, radās dažādas 
idejas- kā svinēt, ko galdā likt, ko 
īpašu paveikt… Arī Ozolaines Tautas 
namā jau vairākus gadus valdīja un 
joprojām valda 100-gades 
noskaņojums, kā rezultātā ir radušās 
jaunas, skaistas tradīcijas un 
nozīmīgi veltījumi! Ar īpašu 
saviļņojumu lielajam notikumam 
gatavojās Ozolaines Tautas nama 
senioru klubs “Uguntiņa”... 2 gadus 
atpakaļ kluba dalībnieces savām 
rokām izadīja Ozolaines pagasta 
garāko šalli ( pāri par 7 m) valsts 
karoga krāsās un izskatā, kas Valsts 
98.gadadienai veltītā  pasākuma 
laikā tika svinīgi ienesta un 
pasniegta, kā dāvinājums no 
kolektīva. Bet tā kā starp kluba 
dalībniecēm ir kaislīgas 
rokdarbnieces, kuras nemitīgi 
darbojas un vēlas arvien radīt ko 
jaunu, kādā no iknedēļas 
nodarbībām, apmēram pusotru gadu 
atpakaļ, radās ideja izšūt arī 
Ozolaines pagasta karti, jo tas arī ir 
viena maziņa, tomēr daļa no mūsu 
lielās Latvijas! Un savā ziņā arī pati 
nozīmīgākā daļa, jo daudzām 
kolektīva sievām tā ir bērnības 
šūpulis, jaunības dienu zeme un 
skaista vieta, kur pavadīt 
vecumdienas. Daļa no dalībniecēm ir 
dzimušas citviet vai darba gaitas 
vadījušas citā pusē, taču šobrīd viņas 
visas vieno mīlestība pret Ozolaines 
pagastu, kas ir ļoti mīļa daļa no viņu 
svētās Dzimtenes Latvijas.  
     Kopumā kartes izšūšanā pusotra 
gada ilgā periodā piedalījās 4 
senioru kluba “Uguntiņa” 
rokdarbnieces- Albīna Šļahtoviča, 
Silvija Mežore, Jekaterina 
Kolesnikova un Faina Gleizda.  
     Šīs idejas autore un viena no 

rokdarbniecēm, kura piedalījās 
kartes izšūšanā, ir Ozolaines pagasta 
lepnums Albīna Šļahtoviča. Viņa 
dalās savās atmiņās par to, kā šī 
ideja radās un kā noritēja darbs pie 
meistardarba izveides: “Sagaidot 
Latvijas simtgadi, radās doma, ka 
mums noteikti vajadzētu kaut ko 
taustāmu uzdāvināt pagastam, kā 
pateicību par to, ka mūsu klubiņu 
pagasts vienmēr atbalsta un palīdz 
mums. Mūsu meitenes šo ideju 
atbalstīja un tad vajadzēja domāt 
tālāko rīcības plānu… Televizorā 
redzēju, kā viens vīrietis adīja dabas 
ainavas un pilsētas skatus. 
Nodomāju, kāpēc mēs kaut ko 
līdzīgu nevarētu paveikt- mūsu 
dāmām taču ir “zelta rokas” un visas 
iespējas to izdarīt kā nākas. Tad nu 
prātā iešāvās doma, ka mēs varētu 
uzadīt pagasta karti…Visas piekrita 
šai idejai un šķita, ka process varēja 
sākties! Tomēr vēlāk nolēmām, ka 
mums labāk sanāks šo karti izšūt 
krustdūrienā, nevis adīt! Un kāpēc 
gan ne? Tautas nams sarūpēja 
diegus, materiālu, sameklēja pagasta 
karti. Bet, ieraugot to, bijām mazliet 
šokētas, jo tur nebija norādītas 
sādžu (ciemu) robežas. Meklējām 
palīdzību Ozolaines pagasta zemes 
dienestā. Pagasta zemes ierīkotāja 
mūs laipni uzņēma un visu mūs 
interesējošo kartē atzīmēja. Paldies 
viņai! Tālāk bija jādomā, kā uz 
kartes varētu “uzlikt” šo zīmējumu 
jeb- kā tas vizuāli varētu izskatīties. 
Tā kā mūsu pagasta nosaukums ir 
saistīts ar ozolu, tad prātā nāca 
doma pa visu karti izšūt ozola zarus, 
bet tur, kur atrodas sādžas, lapiņas 
ar ozolzīlēm. Lūdzu palīdzību meitai 
Diānai un mazmeitai Helēnai, lai 
uzzīmē zarus un lapiņas. Tas tika 
izdarīts un mūsu čaklo un talantīgo 
roku meistares ķērās pie darba. 
Zīmīgi, ka zīlītes un lapiņas šuva 
katra pēc savas gaumes, bet beigās 
kopējais rezultāts izdevās ļoti labs!” 
         Arī Silvija Mežore piedalījās 
kartes izšūšanā un dalās savās 
atmiņās par šo laiku: “Sanākot kopā 
klubiņā “Uguntiņa”, vienai no klubiņa 
dalībniecēm, Albīnei Šļahtovičai, 
radās ideja izšūt Ozolaines pagasta 
karti. Nolēmām, ka tas jādara un 
ķērāmies pie darba! Darbs bija liels, 
jo izmērs mūsu projektam arī tika 
izvēlēts liels, lai paveiktais būtu vērā 
ņemams! Turklāt pagasts sastāv no 
28 sādžām jeb ciematiem, kas arī 
nav “joka lieta”. Sievas strādāja 
čakli, pati iniciatore Albīnas kundze 
izdarīja visvairāk. Ļoti uztraucāmies, 
kaut darbs izdotos labi, bet beigās, 
kad viss sanāca uz “Urrā!”, bijām ļoti 
gandarītas par paveikto. Karte tika 
pasniegta mūsu mīļās Latvijas 100 
gadu jubilejas svinīgajā pasākumā!” 
    Savukārt klubiņa dalībniece Marija 
Jurkova atklāj šī veikuma simbolisko 
nozīmi: “Iepazīstoties ar mūsu 

klubiņa dalībnieces Albīnas ideju par 
mūsu kolektīva dāvanu Latvijas 100-
gadei par godu, ilgi diskutējām un 
apspriedām mākslinieciskā 
izpildījuma, kā arī darba emocionālā 
rakstura jautājumus. Mums bija ļoti 
svarīgi, lai tas izdotos estētiski 
pievilcīgs, kā arī- no emociju 
viedokļa bija svarīgi saprast, ko tas 
mums nozīmē un kā šīs emocijas 
nodot tiem, kas šo darbu vēlāk 
redzēs un vērtēs. Mūsu mērķis bija 
nevis vienkārši atspoguļot pagasta 
ģeogrāfiskās robežas un to 
veidojošos ciematus, kā arī- ne 
vienkārši pagasta nosaukuma 
simboliku, bet gan- radīt mākslas 
darbu, kur ozols- būtu varenā 
dzīvības koka simbols, kura vainags 
skatās pāri mums un apsedz mūsu 
senču zemi, ko mūsu senči ir spējuši 
nosargāt un iznest līdz mūsdienām 
tautas tradīcijas, kas šajā zemē ir 
bijušas un ir joprojām… Otrkārt, šī 
darba mērķis bija panākt, lai 
mūsdienās dzīvojošie cilvēki un 
nākotnes paaudzes, kas skatīsies šo  
veikumu, sajustu tā īpašo 
enerģētiku, apstātos pie šī ozola- 
Ozolaines pagasta un spētu 
uzmeklēt to vietu, kur dziļi un 
pamatīgi ir ieaugušas saknes, no 
kurām ir izveidojies viņu dzīves koks. 
Un, treškārt, zīle ir arī jaunas dzīves, 
dzīvības simbols- krītot mūsu senču 
zemē, šīm zīlēm ir jādod spēcīgas 
saknes un arvien jauni dzinumi, 
turpinot dzimtu attīstību un 
ilgmūžību savā dzimtajā zemē!” 

Ikvienam no mums ir svarīgi 
atcerēties un der apzināties, ka 
diženi ozoli izaug no kādreiz mazas, 
sīkas zīles. Tāpat arī cilvēka dzīvē- 
ikviens no mums ir ozola galotnes, 
taču mūsu pamatā ir saknes, no 
kurām esam cēlušies, izauguši, 
veidojušies, stiepuši savas galotnes 
debesīs. Visam ir vajadzīgs savs 
pamats, arī mums! Mums jābūt 
pateicīgiem cilvēkiem, kuri kādreiz ir 
cīnījušies par to, lai taptu valsts, lai 
tiktu nosargāta tās neatkarība, jo arī 
viņi ir kalpojuši par saknēm tam 
kokam, kas ir izaudzis šodien- tai 
Latvijai, kādā mēs dzīvojam šodien… 
Mums ir jābūt pateicīgiem saviem 
vecākiem un vecvecākiem, jo tieši 
viņi ir tās saknes, uz kurām esam 
veidojušies mēs, kas dzīvo šeit un 
šodien! Priecājamies, ka mūsu 
pagastam ir tik spēcīgs simbols- 
ozols un zīles, kas ir viena no 
diženuma un spēka zīmēm! Un 
neizsakāms paldies Ozolaines Tautas 
nama senioru pulciņam “Uguntiņa” 
par to milzīgo gara spēku, skaisto 
ideju un lielo ieguldīto darbu un 
spēcīgo domu, kāda tika piešķirta 
šim darbam un ieguldīta tajā!  
P.S. Senioru kluba “Uguntiņa” 
radītais meistardarbs ir izvietots un 
apskatāms Ozolaines pagasta 
pārvaldē.    Santa Ostaša 

Ozolaines Tautas nama vadītāja 

Ozolaines senioru kluba 
“Uguntiņa” veltījums 
Latvijas 100-gadei! 
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Ar vēstījumu par dzīves 
patiesajām vērtībām… 
     Novembra vidū Ozolaines Tautas 
namā viesojās žurnāliste, sabiedriski 
aktīvs cilvēks, talantīga mūziķe, 
rokdarbniece, “Gada sieviete 
Rēzeknē 2015” un, visbeidzot, 
brīnišķīga aktrise Olga Meirāne, ar 
Rēzeknes Krievu Tautas teātra 
monoizrādi “TV mamma”, kas 
2015.gadā Starptautiskajā 
monoizrāžu festivālā Polijā ieguva 
godalgoto 1.vietu. Izrāde ir veidota 
pēc Annas Donatovas lugas 
motīviem un stāsta par slavenu 
Krievijas televīzijas zvaigzni, kura 
visu dzīvi veltīja “zilajam ekrānam”, 
bet atstāja novārtā pati savu bērnu. 
Tā rezultātā vecumdienas zvaigznei 
nācās piedzīvot pilnīgā vientulībā. 
Pēc Annas Donatovas lugas 
motīviem veidotā izrāde atklāja 
patiesi emocionālu galvenās varones 
pārdzīvojumu, kurā mijās gan 
smiekli, gan asaras, gan skumjas un 

vientulība, gan augsts novērtējums 
no bijušajiem kolēģiem, gan 
aizmirstības sajūta. Izrādi caurvija 
Olgas Meirānes emocionālais un 
sirsnīgais tēlojums, caur kuru arī 
skatītāji te smējās, te šņukstēja un 
slaucīja asaras, jo izrāde runā par 
vienkāršām, ikdienišķām sīkām un 
lielām situācijām, kas kopā veido 
cilvēka mūžu un saskarsmi ar 
apkārtējiem. Daudzās situācijās 
klātesošie atpazina arī sevi, savā 
sirdī piedzīvotas sajūtas, kas padarīja 
izrādes skatīšanos īpaši emocionālu. 
Izrādes noslēgumā galvenās lomas 
atveidotāja Olga Meirāne aicināja 
visus klātesošos vairāk laika veltīt 
ģimenei, saviem mīļajiem, mazāk 
laika pavadīt darbā, mazāk laika 
veltīt modernajām tehnoloģijām- 
“sērfošanai” internetā telefonos, 
datoros, planšetēs, jo ne jau darbs 
vai “gadžeti” veido cilvēka dzīvi un 
dara cilvēku laimīgu!  
     Sakām sirsnīgu paldies Olgai un 

skaņotājai Olenai Vinogradovai par 
brīnišķīgo izrādi, par atgādinājumu, 
kas ir patiesās vērtības un par 
Ozolaines pagasta kultūras dzīves 
dažādošanu un bagātināšanu. Vēlam 
māksliniecēm radošas idejas, stipru 
veselību un entuziasmu radīt jaunus, 
brīnišķīgus iestudējumus, ar ko 
iepriecināt kultūras dzīves 
baudītājus! 

Santa Ostaša 
Ozolaines Tautas nama vadītāja 

Mob.: 25127340 

Foto no 
Ozolaines pagasta pārvaldes  

arhīva 

 “OzO” jauniešu decembrī paredzētās aktivitātes  
Grupa – līdz 12 gadiem; 
Grupa – no 13 gadiem. 

 
Datums 

 
Grupa 

 
Darbība un aktivitāte 

03.12.2018. 1. un 2. 
Komandu izveide florbola sacensībām llzeskalnā „Sadraudzības kauss 
2018” (dažādas vecuma grupas). 

05.12.2018. 1. un 2. 
Līdzjutēju plakāti, kas paudīs atbalstu Ozo jauniešu komandām. 

06.12.2018. 1. Jauniešu brīvais laiks, rotaļas. 

07.12.2018. 2. Ozo jauniešu pasākums, kas tika pārcelts no 30.11.2018. 

08.12.2018. 
1. 

„Sadraudzības kauss 2018” 
2. 

10.12.2018. 1. Ziemassvētku pastam nepieciešamo materiālu un skices sagatavošana. 

12.12.2018. 1. Ziemassvētku pasta  idejas īstenošana pēc izveidotās skices. 

13.12.2018. 1. Telpu deorēšana, atbilstoši Adventes un Ziemassvētku noskaņai. 

14.12.2018. 
2. 

Apsveikuma atklātņu veidošana pagasta un Tautas nama darbiniekiem 
Ziemassvētkos un Jaunajā gadā. 15.12.2018. 

17.12.2018. 1. un 2. 

Ziemassvētku eglītes dekorēšana. 
Pikošanās, ja būs atbilstoši laikapstākļi. 
Zāļu tēju baudīšana. 

19.12.2018 1. Jauniešu brīvais laiks, rotaļas. 

20.12.2018 1. 
Piparkūku formiņu sarūpēšana; 
Ziemassvētku noskaņas radīšana  
„OzO”telpās. 

21.12.2018. 1 un 2. 

Pikošanās un rotaļas; 
Piparkūku cepšana; 
Ziemassvētku filmas skatīšanās. 

27.12.2018 

1. un 2. 

Atmiņu albuma un  video „OzO 2018” izveide  
(materiālu ievākšana, montēšana). 
Stāsti par jauniešu spilgtākajām atmiņām  
2018.gadā jauniešu centrā  „OzO” 28.12.2018. 

Viktorija Blinova 
Jaunatnes lietu speciāliste  

Mob.: 24991808 
E-pasts: viktorija.blinova@ozolaine.lv 
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Kas ir Advents? 
 
     Vārds Advents nāk no latīņu 
vārda „advenīre”, „adventus”, kas 
nozīmē - atnākt, atnākšana. Advents 
ir sagatavošanās laiks. Kam 
jāgatavojas? - Ziemassvētkiem! 
Kristiešiem Kristus dzimšanas svētki 
ir liels notikums un tāpēc ir svarīgi 
šim notikumam kārtīgi sagatavoties. 
Advents sākas tuvākajā svētdienā 
pēc sv. apustuļa Andreja svētkiem 
(30. novembrī), šogad Advents 
sākās 2.decembrī. Advents sastāv no 
4 svētdienām. Adventa laikā baznīcā 
liturģiskā krāsa ir violeta, altāri 
netiek pušķoti ar ziediem, tādējādi 
norādot ticīgajiem par gandarīšanas 
nepieciešamību. 
     Kristīgajā tradīcijā Adventa laikā 
cilvēki gaida Kristus piedzimšanas 
svētkus, tādā veidā vienojoties ar 
tiem cilvēkiem, kas dzīvoja Vecās 
Derības laikā un, kuri gaidīja Mesijas 
nākšanu pasaulē – tie bija pravieši, 
karaļi un visa ticīgā jūdu tauta. 
Kristieši lasa Vecās Derības 

lasījumus, kuros ir pravietots par 
Mesijas – glābēja dzimšanu. Tas 
nozīmē, ka Advents ir lieliska iespēja 
sagatavot savas sirdis par skaistiem, 
tīriem, grezniem mājokļiem Kristum, 
kurš pie mums nāk katrā svētajā 
Misē Komūnijas veidā.  
     Šis ir laiks, kad Baznīca aicina 
ticīgos pārdomāt arī par Kristus 
otrreizējo atnākšanu, ko mums 
apsola Jaunā Derība. Mēs 
pārdomājam ne tikai par laiku, kad 
pasaule gaidīja Kristus dzimšanu, bet 
arī laiku, kad Jēzus atnāks pēdējo 
reizi virs zemes, šoreiz ne kā mazs 
nevarīgs zīdainis, bet gan kā varens 
Karalis, kuram viss ir pakļauts. Tas 
mums liek aizdomāties par Jēzus 
aicinājumu vienmēr būt modriem un 
gataviem stāties Dieva priekšā, jo 
mēs nezinām to stundu, kad Viņš 
atnāks un kad mums šīs zemes 
gaitas būs jāatstāj.  
     Lūgsim Dievu, lai simboliskais 
Adventa laika vainags ar savām 
četrām gaismu izstarošām svecēm 
paplašina mūsu garīgo dzīvi. Gaisma 
nāca tumsībā… Jēzus ar savu 

atnākšanu ir apsolītā gaisma 
tumšajai, grēcīgajai cilvēcei. 

 
Vitālijs Filipenoks  

Rēzeknes Jēzus Sirds draudzes 
vikārs  

     Ozolaines pagasta lepnuma 
simbolu ZĪLI saņēma diženas 
ģimenes, cilvēki ar zelta rokām, 
cienījami kolēģi un līdzcilvēki- Viola 
Anna Bīriņa, Staņislavs Viļums, 
Albīna un Anatolijs Šļahtoviči un Juris 
Runčs. Ko šī zīle nozīmē Ozolaines 
pagastam, mēs jau pieminējām, bet 
kāda vispār iz zīles simboliskā 
nozīme…? 
     Zīle- šķiet parasts dabas 
materiāls, kuram rudenī kāpjam pāri 

vai saberžam zem platā soļa, 
materiāls, no kura skolā un dārziņā 
veidojam cilvēciņus un zvēriņus, bet 
patiesībā zīle ir simbols ne tikai 
Ozolaines pagastam... Zīle ir 
potenciālo iespēju simbols! Vāciešu 
un skandināvu mītos zīles simbolizē 
dzīvi, auglību un nemirstību! 
Savukārt senie romieši uzskatīja, ka 
zīlei piemīt dziednieciskas īpašības, 
kas spēj atgriezt atpakaļ jaunību, 
tāpēc vecāka gada gājuma cilvēki 
Senajā Romā pievienoja kviešu 
miltiem saberztu zīļu pulveri. Zīle- ir 
arī veiksmes simbols. Tāpēc jau no 
seniem laikiem Anglijā ir aizsākusies 
tradīcija nēsāt kabatā zīles, lai 
atvairītu no sevis nepatikšanas un 
briesmas.  
     2018.gada 17.novembrī  
Ozolaines pagasta veiksmes simbols 
— OZOLZĪLE tika dāvināta ne tikai 
tiem, kuri saņēma Ozolaines pagasta 
lepnuma balvu, bet arī ikvienam 

pasākuma dalībniekam! Šajās 
mazajās dāvaniņās nevajag meklēt 
materiālu vērtību, bet gan sirsnīgu, 
simbolisku, veiksmi vēlošu! Un 
vienmēr atcerēsimies par savām 
saknēm, par tiem, pateicoties kuriem 
ir dzimusi mūsu valsts, pateicoties 
kuriem tā pastāv joprojām, 
atcerēsimies par saviem vecākiem 
un vecvecākiem, jo bez saknēm nav 
galotņu, jo bez zīles neizaug diženi 
ozoli...” 

OZOLZĪLE- potenciālo 
iespēju simbols! 

http://www.draugiem.lv/ozolaine/
https://www.facebook.com/ozolainespagasts
https://twitter.com/ozolaine
https://www.instagram.com/ozolaine.lv/
https://www.youtube.com/channel/UCvDHOho-pApHPzoPKpPZ6xQ
http://www.ozolaine.lv

