
  

 

ZIŅAS ĪSUMĀ:  

NOVEMBRIS 11[55] 2018                            IZDEVUMS IZNĀK VIENU REIZI MĒNESĪ 

Kopš 01.07.2009. 
Ozolaines pagasts ir viens 
no 25 Rēzeknes novada 
pagastiem. 

2018./2019. mācību 
gadā Ozolaines 
pirmsskolas izglītības 
iestādi „Jāņtārpiņš” 
apmeklē 54 bērni, 
strādā 6 pedagogi  
un 9 darbinieki. 

Ozolaines pagastā no 
kopējā iedzīvotāju skaita 
sastāda: krievu tautības 
iedzīvotāji – 52,5%; 
latvieši -38,7%; 
neizvēlētā tautība – 
3,4%; poļu tautības – 
2,2%; ukraiņu tautības – 
1,1%; baltkrievu 
tautības – 1,4%; čigānu 
tautības – 0,3%; vāciešu 
tautības - 0,2%  un citas 
tautības – 0,2%. 

Uz 01.11.2018. Rēzeknes 
novada Ozolaines pagastā 
ir deklarēti 1874  
iedzīvotāji. 

2018./2019. mācību gadā 
Maltas vidusskolas 
struktūrvienības Liepu 
pamatskolā mācās 74 
skolēni, strādā 16 
pedagogi un 11 
darbinieki. 
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Pirmdien 19.11.2018., 
Ozolaines pagasta 
pārvaldē un iestādēs ir 
brīvdiena! 

Lūgsim Dieva svētību! 
 
     Ceturtdien, 2018.gada 8.novembrī 
plkst.15.00  Balbišos, pie Ozolaines 
pagasta pārvaldes  krucifiksa un uz 
autoceļa A13, notiks autoceļa 
Rēzekne—Malta iesvētīšana, ar  
Rēzeknes Jēzus Sirds draudzes vikāra 
Vitālija Fiļipenoka klātbūtni. 

     Savukārt svētdien, 2018.gada 
11.novembrī, plkst.14.00 Lūznavas 
muižas kapelā notiks Svētā Mise  par 
Ozolaines un Lūznavas pagastiem. No 
Ozolaines Tautas nama plkst.13.30. 
tiks nodrošināts autobuss uz Lūznavu. 
     Aicinām pagasta iedzīvotājus būt 
aktīviem! 

13.11.2018. 
plkst.18.00 Ozolaines 
Tautas namā tiks 
demonstrēta Rēzeknes 
Krievu Tautas teātra 
monoizrāde "TV 
mamma”, pēc Annas 
Donatovas lugas. 
Izrāde krievu valodā. 
Ieeja brīva!  

     Latvijas valsts simtgade ir 
vērienīgākais notikums mūsdienu 
Latvijas vēsturē, iespēja godam un 
cienīgi, lepni un priecīgi svinēt valsts 
simto dzimšanas dienu, dot 
ieguldījumu stiprākai Latvijai tās 
nākamajā simtgadē.  
     18. novembris ir Latvijas 
dzimšanas diena – svētki, kas izdodas 
skaisti, ja veidosim tos paši,  tāpēc 
pulcēsimies  kopā, dalīsimes atmiņu 
stāstos, pacelsim Latvijas valsts 
karogu un jutīsimies vienoti ar Latviju 
sirdī un garā! 
     Savukārt 2018.gada 17.novembrī, 
plkst.19.00 aicinām pagasta 
iedzīvotājus un ciemiņus  kopā sagaidīt 
Latvijas valsts 100. gadadienu 
Ozolaines Tautas namā !  
     Pasākuma ievadā izbaudīsim 
muzikālās apvienības "Rūnas" 
koncertu, turpinājumā- svinīgais 
pasākums, kura laikā sumināsim 

"Ozolaines pagasta lepnums" balvu 
saņēmējus. Pēc svinīgā pasākuma 
izbaudīsim skaistākās latviešu 
dziesmas populārās latgaliešu grupas 
"Ginc&ES" izpildījumā, bet pusnaktī 
visi kopā svinīgā gaisotnē sagaidīsim 
Latvijas 100.jubileju! 
     Aicinām spraust pie krūtīm savu 
patriotu lentīti un pulcēties Ozolaines 
Tautas namā, lai sirdī un garā būtu 
vienoti par godu savai valstij, gluži kā 
kādreiz cilvēki vienojās, lai nosargātu 
un aizstāvētu mūsu valsts brīvību un 
neatkarību! 
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Dārgie novada iedzīvotāji! 
 
    Šogad, pavisam drīz mēs 
atzīmēsim 100. mūsu valsts 
dzimšanas dienu! 
     Tālajā 1918 gadā nebija viegli 
valsts dibinātājiem. Ne visi ticēja 
Latvijas neatkarībai. Pirmais 
pasaules karš bija izpostījis Latvijas 
zemi. Tomēr toreiz mūsu valstsvīri 
spēja vienoties kopīgam darbam 
Latvijas labā, rīkojas izlēmīgi un 
saskaņoti. Tā bija apbrīnojama 
drosme- iestāties par savas valsts 
neatkarību. Mēs esam šīs drosmes 
mantinieki. Mēs esam stipra tauta 
un  mūsu pienākums ir atcerēties 
valsts dibinātājus, pateicoties kuriem 
šodien mēs svinam svētkus. Mūsu 
uzdevums ir sargāt savu valsti un 
valodu! Mēs varam paveikt ļoti 
daudz, ja būsim vienoti un saliedēti, 
sadarbosimies viens ar otru, 
nezaudēsim cilvēcību savās 
attiecībās. Būsim cilvēcīgi cits pret 
citu- politiķi un valsts amatpersonas 
pret iedzīvotājiem, priekšnieki pret 
padotajiem, vecāki pret bērniem, 
bērni pret vecākiem.  
Mēs varam lepoties ar saviem 
panākumiem un sasniegumiem gan 
pildot darba pienākumus, gan 
sportā, gan kultūrā un mākslā. Ļoti 

daudzi strādā godīgi un no sirds, 
nesot tālāk mūsu senču iesākto. 
Turpina viņu iesāktos darbus un 
piepilda sapņus. 
     Lai mums vienmēr pietiek gribas 
iestāties par Latviju, aizstāvēt 
Latviju un būt patiesiem savas 
zemes patriotiem! 
     Es aicinu darīt visu, lai mūsu 
novada un  valsts iedzīvotāji dzīvotu 
saticīgi, mierā un pārticībā. Kopīgi 
veidosim taisnīgu un godīgu valsti. 
Ja mums izdosies sasniegt un 
realizēt savas ieceres, tad plauks un 
mirdzēs mūsu novads, mūsu Latvija. 
Lai gaišums, ko izstaro 18. 
Novembra lāpu liesmas, vienmēr ir 
mūsu sirdīs, domājot par Latviju! 
     Lai svinot Latvijas 100-di, esam 
vienoti mīlestībā pret šo skaisto 
zemi, kurai veltam savu darbu, 
zināšanas un gaišās domas! 
     Šodien gribu pateikt milzīgu 
paldies visiem par jūsu darbu 
novada un Latvijas valsts labā. 
     Novēlu Jums veselību, saticību 
ģimenēs un valstī, dvēseles līdzsvaru 
un spēku, darot skaistu mūsu 
Dzimteni. Daudz laimes Latvijas 100.  

dzimšanas dienā! 
Elvīra Pizāne 

Rēzeknes novada domes 
priekšsēdētāja vietniece 

Mīļie ozolainieši un pagasta ciemiņi! 
 
     Kopš brīža, kad 1918. gada 18. 
novembrī Rīgas pilsētas teātra ēka, 
jeb šobrīd Latvijas Nacionālajā teātrī 
pasludināja Latvijas valsts neatkarību 
ir pagājis viens gadsimts. Cik daudz 
tas ir? Ja simtgadi mērīt viena 
cilvēka dzīves garumā, tad šķiet ir 
nodzīvots ļoti bagāts un ilgs mūžs. 
Simts gadi valstij! Ir jāatzīstās, ka 
valsts ir salīdzinoši jauna. Tai priekšā 
vel daudzi attīstības, pārmaiņu un 
skaistu brīžu gadsimti. 
     Šobrīd mēs esam vairāku 
vēsturisku notikumu aculiecinieki. 
Mēs esam šī brīža vēstures veidotāji! 
Esam laimīgi, ka mums nav jāpielieto 
sava fiziskā drosme, aizstāvot mūsu 
Dzimteni. Tikai no mums pašiem ir 
atkarīgs mūsu Latvijas liktenis.  
       Svinot Latvijas valsts simtgadi 
gribētos novēlēt katram būt vairāk 
kopā ar savu ģimeni, mīliet un 
sargājiet viens otru!  
     Lai vienmēr virs mūsu galvām ir 
tikai skaidrās debesīs, bet nokrišņi, 
pēc dabas vajadzības. 
 

Edgars Blinovs 
Rēzeknes novada pašvaldības 
Ozolaines pagasta pārvaldes  

vadītājs 

     Novēlu savai mīļajai Latvijai 
saules mūžu! Latvijas tautai – 
mīlestību pret savu zemīti un 
saglabāt sevī  to pozitīvo ticību, ka 
ir labi, būs labi un būs vēl labāk! 
Latvijas valdībai vēlu vairāk domāt 
par savu tautu un būt vienotiem ne 
tikai svētkos, bet arī ikdienā! 
Mīlēsim un sargāsim savu tēvu 
zemīti, jo citas tādas nekur nav. 
Aizstāvēsim savu valodu un mūsu 
izcīnīto brīvību! Neļausim svešām 
varām vadīt mūsu valsti!  
Dievs svēti Latviju! 
 

Albīna Šļahtoviča 
Senioru interešu kluba „Uguntiņa”  

dalībniece 

     Es saku paldies Tev Latvija, par 
to, ka Tu esi tieši tāda - maza un 
brīva, ar bangojošu jūru, sēņu 
mežiem un stārķiem ceļmalas 
stabos... 
Par iespēju vienmēr atgriezties 
mājās, kur ir manas krāsas, garšas 
un cilvēki, ka varu dzīvot starp 
ideālistiem, kuri gatavi darīt trakas 
un skaistas lietas. Par to, ka pie 
mums nav kara un bērni var izaugt 
veseli un gudri.  
 

 
Valentīna Mališeva 

Ozolaines pirmsskolas izglītības 
iestādes"Jāņtārpiņš" vadītāja  

    Novēlam, lai Latvijas lauki zeļ un 
plaukst! Ikviens, lai neaizmirst 
maizes garšu! Lai cilvēkus vieno 
Dieva miers un svētība!  
     Ikkatrs ir daļiņa no Latvijas- 
kopsim, cienīsim, sargāsim, mīlēsim 
senču mantojumu!  
     Kāda būs Latvija? Tas ir 
atkarīgs tikai no mums pašiem. 

 
Šneveļu ģimene 

     Latvija - mēs Tevi mīlam tādu, 
kāda esi - ar meža svaigumu, ezeru 
un jūras dzidrumu, vasaras ziedu 
smaržu, rīta putnu vitalitāti, rudens 
krāsām un ziemas balto mieru! Lai 
cilvēkiem ir patiesa mājas sajūta, 
sirdsmiers, dzīvesprieks, pārticība 
un saimnieka gēns, ieausts savā un 
Latvijas liktenī! 

Ķeramiķi  
Viola Anna Bīriņa un  

Staņislavs Viļums 
podnieku darbnīca „Cukrasāta" 

     Gatavojoties valsts 100-gades 
sagaidīšanai, Ozolaines Tautas 
namā ienāk pirmās svētku 
noskaņas. Tautas nama foajē visu 
novembra mēnesi būs pieejams 
fotostūrīts "LV100. Es esmu 
Latvija". Aicinām ikvienu, kurš jūtas 
piederīgs un vēlas "pasvītrot" savu 
identitāti, nofotografēties pie 
fotosienas par piemiņu sev. Kā arī 
izvietot bildes sociālajā vidē, 
lietojot mirkļbirku 
#ozolainespagasts 

 
(Attēlā: Ozolaines Tautas nama 

senioru klubs "Uguntiņa". 
No kreisās uz labo. 

Pirmā rinda: Galyna Filippova, 
Anna Tarakanova. 

Otrā rinda: Faina Gleizda, Eleonora 
Prokofjeva, Albīne Šļahtoviča, 

Jekaterina Kolesņikova, Nadežda 
Kairiša un  Aļona Kravale )  

     Latvijas lielajā jubilejā novēlam 
tai gudrus, spēcīgus un laimīgus 
cilvēkus! Lai visiem ir darbs, sava 
zemīte; mīļas un saprotošas 
ģimenes, cilvēki blakus! 
„Visa mana Tēvu zeme 
Divu plaukstu platumā; 
Visa mana Tēvu zeme- 
Visa mūža garumā.” 

Gaiduļu ģimene 
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Mani sauc Antra Lizinska, 
vēlos pastāstīt par savu ģimeni. Esam 
atbraukuši no Vidzemes. Mana bērnība 
pagāja Ogres novadā, Krapes ciemā. 
Taču, manas saknes ir Latgalē, jo mani 
vecāki un vecvecāki ir latgalieši.  
     Mani vecvecāki un mamma ar 
onkuli dzīvoja Ozolmuižas pagastā, 
Ratiniekos. Tētis  arī nāk no Latgales, 
jo viņa vecāki dzīvoja Balvu novadā. 
Mana vecmamma strādāja sovhozā un 
vectēvs Rēzeknes dzelzceļa stacijā. 
Toreiz, 1974.gadā viņi bija spiesti 
meklēt citu darbu, lai varētu nopelnīt 
vairāk un pietiktu līdzekļu iztikai. Un 
aizbrauca meklēt darbu Vidzemē, tur 
viņi strādāja kolhozā. Kad pajuka 
kolhozi, mans vectēvs izveidoja 
zemnieku saimniecību, viņam bija 30 
hektāri zemes, audzēja govis, nodeva 
pienu, tad varēja labi nopelnīt. 
Vectēvam bija smagi jāstrādā, lai 
varētu nopelnītu naudu iztikai. Laikam 
ejot, vecvecāki novecoja un spēki 
izsīka, un vecvecāki aizgāja pensijā. 
Mamma izšķīrās ar tēti, onkulis ar 
sievu aizbrauca dzīvot uz Kurzemi. Mēs 
ar māsu bijām vēl mazas, kad tika 
nolemts, kad nav ko mocīties, un ir 
jābrauc atpakaļ uz Latgali. Vispirms 
bija jāpārdod  saimniecība, kas nebija 
viegls solis, taču mūsu saimniecību 
nopirka kupla, jauna ģimene.  

Radi, kas dzīvoja Rēzeknē, 
mums palīdzēja atrast dzīvesvietu. 
Atrada! Atbraucām apskatīties! 

Iepatikās un izdomājām, ka paliksim 
te, Ozolaines pagastā! Tā bija karsta 
vasara - 1999.gada 11.jūnijs, es ar 
māsu un vecmammu braucām uz 
Rēzekni ar vilcienu, tas bija mans 
pirmais garais brauciens. Man bija 6 
gadi (nu, liela dāma)! Rēzeknes stacijā 
mūs sagaidīja onkulis, kurš arī aizveda 
uz jaunām mājām. Kad jau tuvojāmies 
mūsu jaunajām mājām, pa ceļam 
vēroju skaisto dabu un lielās mājas, un 
starp tām bija viena no mūsējām. Tā 
bija liela un skaista ar diviem stāviem. 
Un es nopriecājos: “Cik forši!”. Ar 
māsu skrējām izvēlēties savas istabas, 
protams, otrajā stāvā. Tā mēs 
iekārtojāmies un es pa mazam sāku 
iepazīties ar apkārtējiem bērniem, 
viegli nebija, jo daudzi runāja krievu 
valodā, bet es šo valodu vēl nezināju. 
Pirmās manas draudzenes bija Līga un 
Linda Runces, viņas vienīgās runāja 
latviski, tad viņas man iemācīja, kaut 
ko, saprast krievu valodā. Laikam ejot, 
sapazinos arī ar citiem bērniem un 
ieguvu daudz jaunu draugu. Man ļoti 
jauki pagāja vasara un es biju 
neizsakāmi priecīga. 
     2000.gada 1.septembrī, sāku iet 
1.klasē Ozolaines pamatskolā. Man 
bija visjaukākā audzinātāja—Maruta 
Dambe! Ozolaines pamatskolā 
nomācījos 4 gadus. Pēc tam, skolēnu 
trūkuma dēļ, skola tika slēgta un mēs 
ar māsu aizgājām mācīties uz 
Rēzeknes 1.vidusskolu. Tur mācījos 

līdz 7. klasei, bet jau 8. klasi turpināju 
mācīties Ozolaines Liepu pamatskolā. 
Šajā skolā mani laipni uzņēma un te 
arī daudz ko iemācījos. Es jutos kā 
mājās. Piedalījos dažādos skolas 
pasākumos un pulciņos, kur dejoju un 
dziedāju. Vēlos pateikt lielu paldies 
skolotājām Inārai Blinovai un Ludmilai 
Vinogradovai. Man ļoti patika un 
interesēja sabiedriskie pasākumi, tāpēc 
es aktīvi piedalījos Ozolaines pagasta 
dzīvē, dziedāju Folkloras kopā “Zeiļa”. 
Kad pabeidzu 9.klasi Liepu 
pamatskolā, tālāk mācījos Rēzeknes 
tehnikumā, kur apguvu vidējo 
profesionālo izglītību. Tehnikumu 
pabeidzu 2013.gadā. 
Pa šiem gadiem auga arī mana meitiņa 
Elīza. Kad pabeidzu skolu viņai jau bija 
3 gadiņi.  
2014.gadā iepazinos ar savu jauko 
topošo vīru Jāni. Viņš izmainīja visu 
manu dzīvi. 2014.gadā 16.novembrī 
mūsu ģimenē piedzima dvīņu puikas 
Ojārs un Markuss. Es  nebiju pat 
iedomājusies, ka man būs tik kupla 
ģimene! Tāpēc esmu ļoti laimīga, ka 
esmu šeit! Savā bērnības dzīvē biju 
liela palaidne un esmu sastrādājusi 
daudz un dažādu blēņu, bet bez tām 
jau arī nevar iztikt. Jo uzskatu, ka 
dzīvojam vienu reizi šajā dzīvē un no 
tās ir jāņem viss, ko tā mums sniedz! 
Ozolaines pagasta iedzīvotājiem 
novēlu darīt savu darbu godprātīgi un 
atbildīgi, nemeklējot labumu un 
izdevīgumu sev, bet domāt par visiem 
kopā. Padarīsim mūsu novadu un katra 
cilvēka dzīvi labāku! Neteiksim balts, ja 
redzam melnu, neteiksim korī—JĀ, kad 
jāsaka—NĒ. Nebūsim akli, kurli un 
vienaldzīgi, kad ir jāsaredz, jāsadzird, 
jāsajūt! Būsim patrioti ne tikai vārdos, 
bet galvenokārt darbos! Lai mums 
nepietrūkst spēka, veselības un 
mīlestības! 
Latvijai es novēlu lepnumu, godu un 
mīlestību. Uz Latvijas simtgadi būtu 
jānosprauž daudzi mērķi, bet mēs 
diemžēl stāvam uz vietas. Jāpievērš 
uzmanība tam, lai nabadzīgākajai 
tautai būtu labāk un pensionāriem 
būtu labāka dzīve. Lai Latvijai ir daudz 
sasniegumu. Mēs varam strauji iet uz 
priekšu, tikai vajag atrast tos īstos 
cilvēkus, kas būtu galvgalī un turētu 
solīto vārdu! 

 
 

Antra Lizinska  
Ozolaines pagasta iedzīvotāja 

Esmu ļoti laimīga, ka esmu šeit!  

Ja ir vēlme pēc 
pārmaiņām, sāc ar sevi! 
    
     Mana mīļākā vieta pasaulē ir 
ģimenes māja pie Gaiduļu ezera, un 
tā nu ir sagadījies, ka tas ir 
Ozolaines pagastā, tādēļ tas man 
vienmēr ir bijis un būs ļoti īpašs. 
     Taču māja pati par sevi ir tikai 
būve, to īpašu padara cilvēki, kas 
tajā dzīvo. Tāpat ir arī ar pagastu. 
To veido cilvēki, kas tajā dzīvo un 
strādā un, jāteic, pēdējos gados ir 

neticams prieks atgriezties mājās un 
dzirdēt par aktīvo pagasta darbību, 
par talantīgajiem cilvēkiem un viņu 
panākumiem un tas liek ļoti, ļoti 
lepoties par vietu, no kuras nāku! 
     Mana pirmā un vislabākā 
skolotāja, kādreizējā PII Jāņtārpiņš 
audzinātāja Valentīna, vienmēr ir 
teikusi, ka viss dzīvē ir jāuztver 
pozitīvi un visur ir jāmeklē iespējas, 
nevis aizbildinājumi un šķēršļi. Ir 
jāpriecājas un jādalās priekā ar 
citiem. Ja ir vēlme pēc pārmaiņām 
vienmēr it visā ir jāsāk ar sevi – 

jāmaina sava attieksme un tad 
pēkšņi pasaule paveras ar savu 
skaistumu un bezgalīgajām 
iespējām. To es novēlu arī citiem – 
ja gribam, lai cilvēki mums apkārt 
smaida – pasmaidām pirmie, ja 
gribam sakoptu vidi – sakopjam 
savas mājas. Sākot ar sevi mēs 
iedvesmojam citus! Un Ozolaines 
pagastā ir tik daudz cilvēku, no 
kuriem smelties iedvesmu, prieku un 
sparu! Novēlu ikvienam pilnveidot 
sevi un dalīties ar citiem! 
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Viktorija Mališeva 

Uz  foto no  kreisās uz labo: 
Jānis Počs, Elīza Lizinska, Markuss un Ojārs Poči un 
Antra Lizinska 



4 

 

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

AKTUALITĀTES NOVEMBRIS 11[55] 2018               4         

Tiks izveidota  
Maltas  pagastu  
apvienības struktūrvienība  
“Ozolaines  pagasta  
pārvalde”! 
 
    Saskaņā  ar Rēzeknes novada 
domes sēdes 18.10.2018.  lēmumu 
Nr.22, 3.§ „Par Rēzeknes novada 
pašvaldības pagastu pārvalžu 
reorganizāciju”, ar 2018.gada   
3.decembri   tiks izveidotas četras   
jaunas   pašvaldības   iestādes 
reorganizējot  esošās  divdesmit  
divas Rēzeknes  novada  pašvaldības  
iestādes-pagastu  pārvaldes  ar  to  
sastāvā  esošajām  
struktūrvienībām,    paredzot    šo    
iestāžu darbības uzsākšanu ar 
2019.gada 1.janvāri:  
1.1.Rēzeknes  novada  pašvaldības  

iestāde  “Dricānu  pagastu  
apvienība”,  juridiskā adrese: 
“Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu 
pagasts, Rēzeknes novads, LV-
4615;  

1.2.Rēzeknes  novada  pašvaldības  
iestāde  “Kaunatas  pagastu  
apvienība”,  juridiskā adrese:  
Rāznas  iela  38,  Kaunata,  
Kaunatas  pagasts,  Rēzeknes  
novads,  LV-4622;  

1.3.Rēzeknes  novada  pašvaldības  
iestāde  “Nautrēnu  pagastu  
apvienība”,  juridiskā adrese:  
“Pagastmāja”,  Rogovka,  
Nautrēnu  pagasts,  Rēzeknes  
novads,  LV-4652;  

1.4.Rēzeknes  novada  pašvaldības  
iestāde  “Maltas  pagastu  
apvienība”,  juridiskā adrese: 
Brīvības iela 6, Malta, Maltas 
pagasts, Rēzeknes novads, LV-
4630. 

     Reorganizācijas rezultātā Maltas 
pagastu apvienības sastāvā tiks 
iekļautas sekojošas Ozolaines 
pagasta iestādes:  

 struktūrvienība  “Ozolaines  
pagasta  pārvalde”,  juridiskā  
adrese:  “Lazdas”, Balbiši, 
Ozolaines pagasts, Rēzeknes 
novads, LV – 4633; 

 struktūrvienība  “Ozolaines  
pagasta  bibliotēka”,  juridiskā  
adrese:  “Bekši  7”, Bekši, 

Ozolaines pagasts, Rēzeknes 
novads, LV – 4633; 

 struktūrvienība “Ozolaines 
pagasta tautas nams”, juridiskā 
adrese: “Bekši 7”, Bekši, 
Ozolaines pagasts, Rēzeknes 
novads, LV – 4633; 

 struktūrvienība   “Ozolaines   
feldšeru-vecmāšu   punkts”,   
juridiskā   adrese: “Zariņš”, Bekši, 
Ozolaines pagasts, Rēzeknes 
novads, LV – 4633; 

 struktūrvienība    “Ozolaines    
komunālā    saimniecība”,    
juridiskā    adrese: “Lazdas”, 
Balbiši, Ozolaines pagasts, 
Rēzeknes novads, LV – 4633. 

 

Ozolaines pagasts 
2018.gadā! 
      Rēzeknes novada pašvaldības 
Ozolaines pagasta pārvalde darbojas 
pamatojoties uz Valsts pārvaldes 
iekārtas likumu, likumu „Par 
pašvaldībām”, citiem Latvijas 
Republikas likumdošanas aktiem, 
Rēzeknes novada pašvaldības 
izdotajiem normatīvajiem aktiem un 
Rēzeknes novada pašvaldības 
Ozolaines pagasta pārvaldes 
nolikumu, kurš apstiprināts 
03.11.2016. Rēzeknes novada 
domes  sēdē (protokols Nr.25, 3.§).  
     Pārvaldes darbu nodrošina  7 - 
iestādes (Ozolaines bibliotēka, 
Feldšeru-vecmāšu punkts, Maltas 
vidusskolas struktūrvienība Liepu 
pamatskola, Komunālā saimniecība, 
Pirmsskolas izglītības iestāde 
„Jāņtārpiņš” un Ozolaines Tautas 
nams), vairākas komisijas un 
pagasta pārvaldes pakļautībā esošo 
iestāžu vadītāji un darbinieki- 
kopumā 47 personas. Tehnisko 
nodrošinājumu Pārvalde veic Maltas 
vidusskolas struktūrvienībai Liepu 
pamatskolai, Ozolaines pirmsskolas 
izglītības iestādei „Jāņtārpiņš”, 
sociālajam dienestam Ozolaines 
pagastā, zemes speciālistam, jeb 

pārējai citūr neklasificētajai 
ekonomiskajai darbībai un  Ozolaines 
bāriņtiesai, kura apkalpo Ozolaines, 
Ozolmuižas, Sakstagala, Kantinieku 
un Audriņu pagastu teritorijās 
dzīvojošos iedzīvotājus. Pamatojoties 
uz Iedzīvotāju reģistrā esošajiem 
datiem, iedzīvotāju skaits sarūk ne 
tikai Ozolaines pagastā, bet arī visā 
Latvijā kopumā. Kā viens no 
svarīgākajiem faktoriem, kas  

ietekmē iedzīvotāju skaitu 
samazinājumu pagastā, var minēt 
zemo darba piedāvājumu, daudzi 
iedzīvotāji dodas darba meklējumos 
uz lielākām Latvijas pilsētām vai arī 
ārvalstīm. Vairāk aizbrauc nekā 
atbrauc, vairāk nomirst nekā 
piedzimst. Dzimstības līmenis 
pagastā, novadā un Latvijā ir 
samazinājies. 

HIMNA  
 
Zila debess, zelta saule- 
Manas mājas te. 
Tēvu tēvu zeme artā 
Saules krāsās mirdz.  
 
Ozolaine, Ozolaine- 
Staltās birzis šalc.  
Ozolaine, Ozolaine 
Manu sirdi sauc. 
 
Paiet gadi, aiztrauc mūži 
Vienmēr jauna tu. 
Ziemas salā, vas’ras tveicē 
Esi dārga man. 

 
(Autore I.Rampāne)  
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     Balbiši ir sena apdzīvota vieta 
Ozolaines pagastā. Ciems atrodas 
pagasta pierobežā, 
pie Sanktpēterburgas-
Varšavas dzelzceļa, abpus 
autoceļam A13. Balbišos bija 
pagasta vienīgā pasta nodaļa 
Ozolaine (LV-4633), kā arī Balbišu 
kapi. Līdz 1994. gada maijam Balbiši 
bija Ozolaines pagasta cents. Tad 
pagasta centrs tika nodibināts 
Bekšos. 
     2016. gada 4.novembrī Ozolaines 
pagasta pārvaldes administrācija 
svinīgi pārcēlās atpakaļ uz Balbišu 
ciemu, tikai šoreiz—uz bijušo 
Ozolaines pamatskolu, kas 
2004.gadā skolēnu trūkuma dēļ tika 
slēgta.  
 
RELIĢIJA 
     Kampiškos atrodas Kampišku 
vecticībnieku lūgšanas nams, kas ir 
viens no vecākajiem Latgalē. Pirmais 
dievnams Kampiškos uzcelts 1792. 
gadā, tas darbojās līdz 1826. gadam, 
tad tika slēgts un bija paredzēts 
nojaukšanai. 1929. gada vecais 
dievnams nodega. 1932. gadā tam 
blakus uzcēla jauno lūgšanas namu, 

kas darbojas joprojām. 
     Pagastā atrodas 16 vecticībnieku 
kapsētas: Andronovas, Balbišu, 
Bekšu, Blinu, Deimaņu, Groverišku, 
Jerosčenku, Kampišku, Kiuku, 
Križevniku, Laizānu, Lošu, Ritiņu, 
Slobodas, Škvarku, Tēvinu un  6 
katoļu kapsētas:  Barkānu, Dzeņu, 
Pleikšņu, Runcu, Skuju un Ūsveisu 
katoļu kapsētas.  
 
SAIMNIECĪBA  
     Tagadējā pagasta teritorijā bijusi 
Beņislalovas muiža, kas agrārās 
reformas laika sadalīta 64 
vienībās.  1935. gadā Ozolmuižas 
(Ozolaines) pagastā bija 1037 
saimniecības; 5639 ha aizņēma 
aramzeme, 1632 ha –pļavas, 1081 
ha – ganības, 822 ha –meži. 
Visvairāk audzētās graudaugu 
kultūras bija rudzi (20%), mieži (11 
%) un auzas (11%). Lini aizņēma 10 
% sējumu kopplatības, kartupeļi-
8%. Ritiņos bijušas ūdensdzirnavas.  
Padomju laikā zemi apsaimniekoja 
padomju saimniecība “Matrosovs”, 
kas 1991.gada pārveidota par SIA 
“Ozolaine”, bet 1995.gadā likvidēta. 
     Uz 2018.gada sākumu Ozolaines 
pagastā reģistrēti vairāk nekā 136 
uzņēmumi.  
 
KULTŪRAS UN DABAS 
PIEMINEKĻI 
     Vietējas nozīmes arheoloģiskais 
piemineklis ir Gaiduļu viduslaiku 
kapsēta.  
     Vietējas nozīmes arhitektūras 
piemineklis – Kampišķu vecticībnieku 
kopienas lūgšanu nams.  
     Netālu no Balbišiem atrodas 2 
Pasaules karā kritušo sarkanārmiešu 
brāļu kapi, kas 2018.gada vasarā 

tika rekonstruēti. 
     Runču sādžā atrodas Runču 
kapliča, kas uzcelta 1882.gadā.  
     Kopš 1987.gada aizsargājams ir 
Laizānu parks, kur aug aizsargājamie 
dendroloģiskie stādījumi. Tā platība 
ir 7,2 ha, regulārs plānojums, 18 
eksotu sugas. Parks izveidots 19.-20. 
gs sākumā. Tajā bija piecas alejas 
un apbraucamais ceļš. Centrālā aleja 
sākās pie Deimankas upes. Pie alejas 
atrodas no liepām veidots saules 
pulkstenis. 2015.gadā Ozolaines 
pagasta pārvalde ir labiekārtojusi 
Laizānu parku.  
     Ozolaines pagastā aug 
aizsargājamā Alpu linlape (Latvijā 
zināmas divas atradnes), kas nesen 
atkārtoti konstatēta Gaiduļa ezera 
krastā.  
 
 APDZĪVOTĀS VIETAS 
     Rēzeknes novada Ozolaines 
pagastā atrodas 29 sādžas: 
Andronova, Balbiši, Bekši, 
Benislavova, Berjozovka, Bumbiški, 
Cegeļņa, Deimaņi, Dzeņi, Gaiduļi, 
Groverišķi, Jeroščenki, Kampišķi, 
Kaulinka, Kivki, Križevņiki, Laizāni, 
Losi, Maremonts, Pauliņi, Pleikšņi, 
Ritiņi, Rubuļi, Runči, Skujas, Škvarki, 
Tēviņi, Uļjanova un Usvīši. 
Vissapdzīvotākie ir Bekšu ciems un 
Pleikšņi.  
Izmantotā literatūra: 

 Latvijas pagasti. Enciklopēdija, 2 .daļā, 
2002. 

 Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais 
izvietojums. Rīga. 2007. 

 https://www.diena.lv/raksts/tehnologijas/
zinas/skersli-ap-pilskalniem-lauj-secinat-
ka-bijusi-militari-nocietinajumi-643385 

 https://lv.wikipedia.org/wiki/
Ozolaines_pagasts 

 

     Ir atkal klāt rudens ar krāšņo 
lapu zeltu, ar lidojošajiem zirnekļu 
tīmekļiem, dzērvju kāšiem debesīs 
un kluso veļu laiku. Klāt dvēseļu 
dienas, kad baznīcās dzied psalmus 
par mirušajiem, kad mēs lūdzamies 
par mūsu tuvinieku dvēselēm. 

Jāņa evanģēlijā ir šādas rindas  
„Es esmu augšāmcelšanās un 
dzīvība. Kas man tic, tas dzīvos, kaut 
arī viņš mirtu. Un katrs, kas dzīvo un 
tic man, nemirs nemūžam.” (Jņ 11, 
25-26) 
     Svētā Monika pirms nāves vērsās 
pie saviem dēliem, no kuriem viens 
bija svētais Augustīns, ar šādu 
lūgumu: 
"Guldiet manu ķermeni vienalga kur: 
lai tas jūs neuztrauc! Tikai to es 
jums lūdzu — pieminiet mani pie 
Kunga altāra, lai kur vien jūs būtu!" 
Baznīca ar lielu godbijību ir 
izturējusies pret mirušo piemiņu jau 
no pašiem pirmsākumiem, aizlūdzot 
par viņiem, īpaši Svētajā Misē, lai 
šķīstīti viņi varētu sasniegt Debesu 
svētlaimi. 
     Dvēseļu dienas būtība ir saprast 
nāvi nevis kā dzīves beigas un 
iznīcību, bet gan kā jaunu dzīvi ar 
Dievu un Dievā. Mēs šodien 
apliecinām ticību tam, ka Dieva 
mūžīgā mīlestība un Viņa 
neaptveramā žēlsirdība ir stiprāka 

par nāvi. Jēzus mums ir atklājis Tēva 
gribu, kurš vēlas ikvienu, kas tic 
Dēlam, pieņemt savā Valstībā un 
dāvāt mūžīgo dzīvi.  
     Oktobris ir arī Dievmātes- 
Rožukroņa Karalienes mēnesis. 
Tāpēc 20.oktobrī folkloras kopas 
„Zeiļa” dalībnieces devās 
uz  Ozolaines pagasta kapsētām, kur 
pulcējamies svētku brīdī -Svecīšu 
vakaru. Folkloras kopas dalībnieces 
kopā ar mirušo piederīgajiem 
vienojās kopējā Rožukroņa lūgšanā 
un izdziedāja garīgās dziesmas 
Dievmātes un Kunga Jēzus godam, 
izlūdzot mūžīgu mieru gan mūsu 
tuvinieku, gan visu mirušo cilvēku 
dvēselēm. 
     Paldies visiem, kuri atrada laiku 
un bija Dzeņu, Runču, Ūsveišu, 
Barkānu un Skuju kasapsētās, lai 
kopā ar mums lūgtos un pieminētu 
mūsu aizgājējus - radus, draugus, 
tuvus cilvēkus, labdarus, kara, 
militāro konfliktu un dabas 
katastrofu upurus. 
 

Svecīšu vakars  
kopā ar folkloras kopu 
„Zeiļa”  

Ināra Blinova 
Folkloras kopas „Zeiļa” vadītāja 

https://www.diena.lv/raksts/tehnologijas/zinas/skersli-ap-pilskalniem-lauj-secinat-ka-bijusi-militari-nocietinajumi-643385
https://www.diena.lv/raksts/tehnologijas/zinas/skersli-ap-pilskalniem-lauj-secinat-ka-bijusi-militari-nocietinajumi-643385
https://www.diena.lv/raksts/tehnologijas/zinas/skersli-ap-pilskalniem-lauj-secinat-ka-bijusi-militari-nocietinajumi-643385
https://lv.wikipedia.org/wiki/Ozolaines_pagasts
https://lv.wikipedia.org/wiki/Ozolaines_pagasts
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Ozolaines Tautas nams! 
  
     Ozolaines pagasta teritorijā 
kultūras dzīve ir aktīva! Tautas nams 
ir viens no sabiedriskās atpūtas 
centriem un ir kā pagasta vizītkarte. 
Regulāri Tautas nama telpās un tam 
piegulošajā teritorijā ārpusē tiek 
organizēti dažādi kultūras pasākumi 
– gadskārtu un valsts svētku 
svinības, izstādes, tirdziņi, teātra 
izrādes, vokālie un instrumentālie 
koncerti, skates, salidojumi, balles 
u.c.,  saskaņā ar kultūras pasākumu 
grafiku. Pasākumos uzstājas gan 
Ozolaines pagasta pašdarbības 
kolektīvi, gan mākslinieki no citiem 
pagastiem un Rēzeknes pilsētas, gan 
arī no citām Latvijas vietām, kā arī 
no ārzemēm, piemēram, 2017.gada 
rudenī Ozolaines Tautas nams ar 
koncertu uzņēma baltkrievu vokālās 
studijas “Altanka” ansambli. Tautas 
namā regulāri norisinās tradicionālie 
svētki: Masļeņica/Meteņi, 
Valentīndiena, Līgo, Bērnības svētki, 
LR proklamēšanas svētki, 
Ziemassvētki bērniem, Jaungada 
pasākums pieaugušajiem, Jaungada 
balle pensionāriem un personām ar 
īpašām vajadzībām u.c. Jāatzīmē, ka 
iedzīvotāju aktivitāte aug un kopējais 
kultūras pasākumu apmeklētāju 
skaits palielinās, jo interese par tiem 
ir ne tikai Ozolaines pagasta 
iedzīvotājiem, bet arī  no Rēzeknes 
pilsētas un apkārtējiem pagastiem. 
Ozolaines Tautas nama rīkotie 
pasākumi notiek gan aktu zālē, gan 
arī- tiek izmantota teritorija pie 
Tautas nama, iekļaujot skaisto 
teritoriju apkārt Bekšu dīķim, mini 
dendroloģisko parku, kastaņu skvēru 
un citas apkārt esošās vietas. Tāpat, 
veicinot daudzveidību, pasākumi tiek 
rīkoti arī  vasaras laikā iecienītajā 
„Līgo kalnā”, pie Ozolaines PII 
„Jāņtārpiņš”, vēsturiskajā Laizānu 
muižas parkā pie Liepu pamatskolas 
u Ozolainē- pie bijušās Ozolaines 
pamatskolas jeb tagadējās Ozolaines 
pagasta pārvaldes ēkas.  
     Atskatoties vēstures lappusēs, 
klubs tika uzcelts 1964.gadā un to 
svinīgi atklāja 1964.gada 24.oktobrī. 
Par Ozolaines Tautas 
namu klubs kļuva 2010.gada 
1.oktobrī. 2014.gadā svinīgā 
pasākumā Ozolaines Tautas nams 
svinēja savu 50-to pastāvēšanas 
gadu! 
     Ģeogrāfiski Tautas nams atrodas 
Bekšu ciemā, ēkā, kuras ietilpība ir 
150 vietas. Tautas namā strādā 2 
kultūras darbinieki: Tautas nama 
vadītāja un skaņu operators.  
     Tautas namā kapitālie 
remontdarbi tika veikti 1998.-
1999.gadā. No 2001.-2005.gadam 
tika veikti kosmētiskie remontdarbi 
par pagasta padomes budžeta 
līdzekļiem, kā arī 2011.gadā ierīkota 

gaisa ventilācija. Šobrīd, 2018.gadā, 
Tautas nama aktu zāle un vairākas 
citas telpas ir nepieciešams 
kosmētiski atjaunot, ēkai ir 
nepieciešams nomainīt jumtu, taču 
pagaidām budžeta līdzekļi to neļauj 
īstenot. Bet šogad, pateicoties 
Eiropas struktūrfondu piedāvātajām 
atbalstam, Ozolaines Tautas nama 
aktu zālei ir pavērusies iespēja telpā 
uzstādīt modernu gaismas 
aparatūru, kas apmeklētāju acīm 
pirmo reizi tiks prezentēta valsts 100
-gadei veltītajā pasākumā. Tāpat 
jāpiezīmē, ka Ozolaines pagasta 
Tautas nams ir pieejams personām 
ar īpašām vajadzībām.  
     2017.gadā no 21.-23.jūlijam 
Bekšos pirmoreiz tika organizēts 
vērienīgs pasākums - pirmais Pirts 
festivāls Latgalē "Ozolpēriens", kas 
pulcēja pirms meistarus no visas 
Latvijas, kā arī no Lietuvas un 
Krievijas. Apmeklētāju vidū bija gan 
Rēzeknes pilsētas un novada 
iedzīvotāji, gan arī viesi no daudzām 
citām Latvijas pilsētām, kā arī no 
vairākām ārvalstīm. Tāpat 2017.gadā 
Ozolaines Tautas nams aizsāka 
jaunu Rēzeknes novada mēroga 
tradīciju- pulcēt kopā senioru 
interešu pulciņus un mākslinieciskos 
kolektīvus pirmajā senioru klubu 
salidojumā Rēzeknes novadā.  
     Ozolaines Tautas namā darbojas 
vairāki pulciņi: 

 

“OzO”  ir Ozolaines pagasta 
jauniešu klubs, kas sācis aktīvi 
darboties 2014.gadā un  jau paspējis 
daudz ko izdarīt un paveikt. Katru 
nedēļu, pulcējoties mājīgi 
iekārtotajās telpās, jauniešiem ir 
iespēja interesanti un lietderīgi 
pavadīt savu brīvo laiku, satikties ar 
draugiem un gūt noderīgu, vertīgu  
pieredzi, piedaloties 
meistardarbnīcās, kopīgās 
intelektuālās un stratēģiskās spēlēs 
u.c. Jaunieši piedalās dažādos 
semināros, apmācībās un konkursos, 
nometnēs, apmeklē jauniešu klubu 
salidojumus. Par sevi “OzO” kluba 
dalībnieki saka tā: „Mēs esam ļoti 
draudzīgi, tāpēc priecāsimies uzņemt 
savā pulkā jaunus jauniešus. Ja tev 
interesē, ko mēs īsti darām, tad 
atnāc un paskaties!” OzO Juniori (8-
15 gadi), OzO Jaunieši (16-30 gadi). 
Ieskaties: twitter.com/ozojaunatne; 
instagram.com/ozojaunatne. 
 
Folkloras kopa "Zeiļa" dibināta 
2001.gadā. Toreiz folkloras kopas 
vadītāja bija Irēna Rampāne. Kopš 
2009.gada folkloras kopas "Zeiļa" 
vadītāja ir Ināra Blinova. 2006.gadā 
tika iegādāti jauni, Latgales 
tradīcijām atbilstoši tautas tērpi. 
2018.gadā, pēc veiksmīgi realizēta 
LAD projekta, Folkloras kopai tika 
atjaunots tautas tērpu pūrs. 
Folkloras kopa aktīvi piedalās gandrīz 
visos Ozolaines Tautas nama 
organizētajos sabiedriskajos 
pasākumos, kā arī labprāt pieņem 
uzaicinājumus un piedalās citu 
pagastu kultūras aktivitātēs.  
Dziesmu repertuārs ir gana plašs, ar 
katru gadu pamazām pieaug arī 
kolektīva dalībnieku skaits. 
2016.gada rudenī fokloras kopa 
“Zeiļa” svinēja savu 15 gadu jubileju, 
pulcējot Ozolaines Tautas namā 
folkloras kopas no visa novada.  

 
Teksta turpinājums 7.lpp 
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Foto no Ozolaines pagasta pārvaldes 

arhīva 

Ozolaines pagasta iedzīvotāji ar 
Latvijas Valsts prezidentu—
Raimondu Vējoni pie Ozolaines 
Tautas nama, Bekšos, stādot ozolu! 
04.05.2017.  



7 

 

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

KULTŪRA NOVEMBRIS 11[55] 2018              7         

     Женский вокальный ансамбль 
"Надежда" ведет активную 
деятельность на протяжении 2006- 
2018гг., принимая активное 
участие в мероприятиях местного 
и краевого уровня, в смотрах и 

конкурсах. Не смотря на свой 
возраст и занятость на основной 
работе, участницы ансамбля 
полны воодушевления и 
творческой энергии, что даёт силы 
завоёвывать новые горизонты. В 

составе ансамбля поют: Марина 
Берёзова, Мария Голубцова, 
Анфиза Рунча, Надежда Осипова, 
Елена Зайцева, Вера Огурцова. С 
каждым годом повышается 
исполнительский уровень 
коллектива, расширяется его 
репертуар, зарождаются новые, и 
укрепляются старые традиции. В 
репертуаре коллектива русские, 
латышские, белорусские и казачьи 
народные песни, авторские 
вокальные произведения, а также  
театральные сценки. От концерта 
к концерту ансамбль все 
увереннее завоевывает симпатии 
зрителей. 
  Участницы ансамбля "Надежда" 
поздравляют всех жителей нашей 
Родины с праздником и желают 
всем Мира, Любви, Уважения друг 
к другу. А самый дорогой подарок 
для нас, к 100- летию Латвии - это 
признание земляков, которых 
радует наше творчество, 
воспевающее семью, родную 
волость, красоту родного края. 

Гордость  
Озолайнской волости  
женский вокальный ансамбль "Надежда"  F
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Надежда Осипова 
руководитель ансамбля "Надежда"  

Teksta sākums 6.lpp. 
 
     Savukārt 2018.gada februāra 
sākums tika iezīmēts ar Sveču dienas 
pasākumu, kur, kopīgi sadziedāties, 
liet sveces un paveikt citas ar šo 
dienu saistītas tradīcijas, tika aicināti 
arī citi Rēzeknes novada folkloras 
kolektīvi. “Zeiļa” ir arī starptautiskā 
folkloras festivāla “Baltica” 
dalībniece. (Vairāk par  Ozolaines 
Tautas nama folkloras kopu „Zeiļa”  
lasiet  12.lpp.) 

Sieviešu krievu vokālais 
ansamblis „Nadežda” dibināts 
2006.gadā un to kopš pirmajām 
dienām joprojām vada Nadežda 
Osipova. Ansamblim izveidojušās 
savas tradīcijas, kas regulāri tiek 
ievērotas. Ansambļa neatņemama 
sastāvdaļa ir gan dalībnieces, gan 
skaistie tērpi. Nesen ansamblis 
svinēja savu 10 gadu jubileju, 
pulcējot sadraudzības kolektīvus no 
Rēzeknes pilsētas un novada uz 
kopīgu sadziedāšanos un dalību 
krievu tautas tradīcijās. “Nadežda” ik 
gadu piedalās arī novada mēroga 
vokālo ansambļu skatēs, apmeklē 
citu pagastu rīkotos sadraudzības 
pasākumus un salidojums, kā arī, 
protams, aktīvi uzstājās Ozolaines 

pagasta rīkotajos kultūras 
pasākumos. (Vairāk par sieviešu 
krievu vokālais ansamblis „Nadežda”  
lasiet lappuses apakšā). 

 
Rokdarbu pulciņš ir gana jauns, 
jo izveidots tikai 2016.gadā, taču ir 
iekarojis īpašu vietu tā apmeklētāju 
sirdīs. Pulciņu vada talantīga čaklu 
roku īpašniece-Liepu pamatskolas 
skolotāja Nellija Kotebo. Pulciņa 
dalībnieces ik reizi iemācās ko jaunu, 
iedvesmojas un gūst patiesu prieku 
no kopā-būšanas un kopā-darīšanas. 
Nodarbību laikā dažādās tehnikās un 
no dažādiem materiāliem top 
meistardarbi gan svētkiem, gan 
ikdienai, gan dāvanām, gan mājas 
interjera noformēšanai. Nodarbības 
nodrošina to dalībnieču pašizaugsmi, 
attīsta radošo domāšanu, sniedz 
jaunas idejas un, protams, palīdz 
atpūsties no ikdienas darbiem. 
Rokdarbu pulciņa dalībnieces pieliek 
roku un aktīvu līdzdalību arī 
Ozolaines Tautas nama rīkoto 
pasākumu noformēšanā un dažādu 
pasākumiem nepieciešamo detaļu 
radīšanas procesā.  

 
Teātra pulciņu, kopš tā 
dibināšanas brīža 2007.gadā, vada 
Liepu pamatskolas skolotāja Marija 
Golubcova, kura ikdienā skolā māca 
krievu literatūru, līdz ar to- pārzina 
gan dažādu autoru darbus, gan ir ar 
bagātu valodas krājumu, kas padara 
šos iestudējumus jo krāšņākus. 
Ozolaines Tautas nama teātra 
pulciņš ik gadu piedalās novada 
teātru skatēs, brauc labdarības 
koncertos uz veco ļaužu 
pansionātiem, kā arī- uzstājas ar 
izrādēm savā skolā, Ozolaines 
pagasta PII “Jāņtārpiņš” un, 
protams, Ozolaines Tautas namā. Nu 
jau kļuvis par tradīciju, ka teātra 
pulciņš uzņemas iestudējuma 
veidošanu arī Ozolaines pagasta 
bērnu Jaungada pasākumam. 
Pulciņa dalībnieki ir Liepu 
pamatskolas skolēni. Bērni aug, 
aiziet mācīties tālāk uz pilsētu, viņu 
vietā pulciņā nāk jauni dalībnieki un 
pieprasījums pēc dalības teātra 
pulciņā vienmēr ir liels- daudzi bērni 
vēlas iejusties aktieru lomās!  
 

Santa Ostaša 
Ozolaines Tautas nama vadītāja 

Mob.: 25127340 
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Maltas vidusskolas 
struktūrvienība  
LIEPU PAMATSKOLA! 
  
     Mūsu skola pirmo reizi tika 
pieminēta arhīva dokumentos 
1932.gadā, bet tā jau agrāk strādāja 
kā Laizānu krievu sākumskola. Skola 
atrodas muižas ēkā, ko cēlis pans 
Benislavskis, pēc tautības polis. 
Muižas ēka kalpoja kā atpūtas vieta, 
kurai apkārt itāļu arhitekts izveidoja 
aleju un dīķu sistēmu- tagadējo 
Laizānu parku. Sākumā skola bija 4-
gadīga un pakļauta Rēzeknes 
apriņķa izglītības nodaļai. 
     No 1949. gada līdz 1959. gadam 
skola tika dēvēta par Lipenskas 7-
gadīgo skolu. Sakarā ar pāriešanu uz 
8- gadīgo izglītību, 1959. gadā tā 
iegūst nosaukumu Liepu 8- gadīgā 
skola un saglabā to līdz 1990. 
gadam. 
     1962. gadā notika skolas ēkas 
rekonstrukcija. Skolai  piebūvēts 
otrais stāvs, sporta zāle, internāta 
telpas. Lai iegūtu vidējo izglītību, 
1967. gadā skolā tika atvērta 
neklātienes nodaļa.  
     1991. gada 21. janvārī skola 
pāriet Ozolaines pagasta pašvaldības 
pārziņā un iegūst nosaukumu Liepu 
pamatskola. 
     Deviņdesmitajos gados Liepu 
pamatskola uzsāka sadraudzību ar 
Norvēģijas pilsētu Ārendāli, kā 
rezultātā mūsu skolēni vairākus 
gadus brauca ciemos uz Norvēģiju, 
dzīvoja skolēnu ģimenēs, apmeklēja 
skolu, kā arī piedalījās pilsētas 
svētkos. Norvēģi arī ciemojās mūsu 
skolā vairākas reizes, iepazina 
Latvijas dabu, kultūru, cilvēkus, kā 
arī dzīvoja skolēnu ģimenēs. 
     No 2001. gada Liepu pamatskola 
veiksmīgi piedalījās vairākos 
projektos, kuru rezultātā tika veikta 
skolas renovācija, uzlabota materiāli 
tehniskā bāze, kā arī tika izveidots 
skolas muzejs.  
     2009.gadā, „Liepu pamatskolas 
siltumapgādes sistēmas 
rekonstrukcija” projekta ietvaros ir 
veikta Liepu pamatskolas 
siltumapgādes sistēmas 
rekonstrukcija par summu 138 037 
lati. Projekta realizācijas laikā ir 
uzcelta katlu mājas ēka, ierīkots 
iekšējais un ārējais ūdensvads, 
ārējie un sadzīves kanalizācijas tīkli, 
ārējie siltumtīkli, ierīkota apkures 
sistēma skolā. 
     No 2009.gada 29.jūlija Liepu 
pamatskola tika reorganizēta par 
Maltas 2.vidusskolas struktūrvienību. 
     Liepu pamatskola atrodas 
Rēzeknes novadā, Ozolaines 
pagastā, kur dzīvo apmēram 2000 
iedzīvotāji. Savā pastāvēšanas laikā 
skolu ir absolvējuši vairāk par 2000 
skolēniem. Daudzi no viņiem vēlāk ir 

ieguvuši augstāko izglītību un 
maģistra grādu. 
     Pašlaik skolā mācās apmēram 80 
skolēni, strādā 14 skolotāji un 13 
tehniskie darbinieki.  
 
     Liepu pamatskolas piedāvātās 
izglītības programmas: 

 Pamatizglītības profesionāli 
orientētā virziena 
mazākumtautību programm (kods 
- 21014121). 

 Mazākumtautību pamatizglītības 
programma (kods – 21011121). 

 Speciālās pamatizglītības 
mazākumtautību programma 
izglītojamajiem ar garīgās 
attīstības traucējumiem, kuri 
integrēti vispārējās izglītības 
iestādēs (kods – 21015821). 

 Speciālās pamatizglītības 
mazākumtautību programma 
izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem (kods - 21015621). 

 Speciālās pamatizglītības 
mazākumtautību izglītības 
programma izglītojamajiem ar 
valodas traucējumiem (kods - 
21015521). 

     Skolā darbojas vairāki pulciņi: 

 Folkloras kopā 
“Liepiņa” (skolotāja Ināra 
Blinova). 

 Popgrupa “Mākonītis” (skolotāja 
Ināra Blinova). 

 Skolas teātris (skolotāja Marija 
Golubcova). 

 Leļļu teātris (skolotāja Tatjana 
Guļbinska). 

 Pavārmākslas  noslēpumi zēniem 
(skolotāja Tatjana Guļbinska). 

 Mūsdienu deju pulciņš (skolotāja  
Ludmila Vinogradova). 

 Pirmās palīdzības ABC (skolotāja  
Rita Koroļkova). 

Foto no Ozolaines pagasta pārvaldes  arhīva 

Foto no Ozolaines pagasta pārvaldes  arhīva 
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     Ozolaines pagasta Pirmsskolas 
izglītības iestāde „Jāņtārpiņš” 
dibināta 1983.gadā. Par atklāšanas 
dienu ir uzskatāms tā gada 23.jūnijs. 
To saviem darbiniekiem uzcēla 
padomju saimniecība „Matrosova". 
Toreiz iestādei vēl nebija sava 
nosaukuma un to dēvēja par p/s 
Matrosova bērnudārzu. Pirmās 
vadītājas Regīnas Prančas vadībā  
tika izveidots darba kolektīvs, 
jaunajās, gaišajās telpās gada laikā 
tika atvērtas trīs grupas. Jau no 
pirmajām darba dienām bērnudārzs 
darbojās kā diennakts bērnudārzs. 
     1991.gadā bērnudārzs pāriet 
Ozolaines pagasta aprūpē un tam 
bija jāizvēts nosaukums. Vakaros ilgi 

apgaismotie iestādes logi 
iedzīvotājos radīja asociācijas ar 
jāņtārpiņu, tāpēc  bērnudārzs arī 
ieguva šo romantisko nosaukumu 
"Jāņtārpiņš".  
     Latvijas valsts atdzimšanas laiks 
bija ļoti smags arī mūsu papagasta 
iestādei un tās kolektīvam. Tie bija 
smagi izaugsmes gadi. Bērnudārzā 
darbojās vairs tikai viena grupiņa ar 
8-12 bērniem. Nemitīgi atjaunojās 
sarunas par iestādes pastāvēšanas 
iespējām. Taču mūsu pagastā 
netrūka sirdsgudru cilvēku, kuri 
spēja saglabāt un nosargāt iestādi 
un tās nepārtrauktu pastāvēšanu. 
     Pārmaiņu laikos savu mājvietu te 
bija atradusi gan pagasta bibliotēka, 

gan feldšeru punkts. Un tomēr 
bērnudārzs izturēja un saglabāja 
savas funkcijas. Tagad mēs esam 
Ozolaines pirmsskolas izglītības 
iestāde "Jāņtārpiņš".  
  2018./2019.mācību gadā 
bērnudārzā darbojas trīs grupas: 
jaunākā grupa bērniem līdz 3 gadu 
vecumam, latviešu grupa un 
mazākumtautību grupa, kopā 54 
bērni. Iestādē ir licensētas un 
darbojas divas izglītības 
programmas. Vecāki var izvēlēties 
vai nu vispārējo programmu vai 
mazākumtautību programmu. 
     Mūsuprāt svarīgs faktors ir arī 
tas, ka varam piedāvāt vecākiem 
atstāt bērnus arī pa nakti. Diennakts 
grupas pakalpojumus izmanto 
vecāki, kuriem ir maiņu darba 
grafiks, bērnu vecāki, kuri dzīvo 
ārpus Ozolaines pagasta un citi.  
     Bērnudārzā ir pieejama arī 
interešu izglītības programma- 
vienreiz nedēļā nodarboties deju 
pulciņā. Bērnu valodas traucējumu 
novēršanai ar bērniem strādā 
logopēds. Bērnudārza personāls ir 
vadītāja, sešas skolotājas grupās, 
mūzikas skolotāja un logopēds. 
Visiem pedagogiem ir augstākā 
pirmsskolas pedagoģiskā izglītība, 
diviem pedagogiem ir maģistra grāds 
pedagoģijā. Bez tam katrā grupā ir 
pa skolotāju palīgam, divas 
naktsaukles, pavārs un 
palīgstrādnieks. 
     2018.gada 22.jūnijā Ozolaines 
PII „Jāņtārpiņš” nosvinēja 35 gadu 
jubileju. Uz šo pasākumu pulcējās 
bijušie darbinieki un arī audzēkņi. 
Visi atzina, ka mūsu iestāde ir 
mainījusies tikai uz labo pusi. 
 

Ozolaines Pirmsskolas izglītības 
iestāde „Jāņtārpiņš”  

pēc nosiltināšanas projekta 
2015.gadā!  F
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Skolēnu aktivitātes 
oktobrī! 
 
     16. oktobrī Liepu pamatskolas 5.-
9. klašu izglītojamajiem bija iespēja 
apmeklēt Rēzeknes teātri “Joriks”, 
iniciatīvas “Latvijas skolas soma” 
ietvaros. Skolēni skatījās izrādi 
“Sārtais ziediņš” pēc S.Aksakova 
pasakas motīviem, mūsdienu 
interpretācijā. Šajā izrādē 
izglītojamie novēroja tādas 
tikumiskās vērtības, kā uzticība, 
nesavtība, taisnīgums un mīlestība. 
Tie skolēni, kuri ir lasījuši pasaku 
“Sārtais ziediņš”, varēja salīdzināt, 
kā teātra izrāde atšķiras no oriģinālā 
darba. Mūsu audzēkņiem bija ļoti 
pozitīvas atsauksmes par teātra 
izrādes muzikālo noformējumu un 
aktieru meistarību. 
     Pēc izrādes apmeklējuma 5.-
7.klašu skolēni devās uz Latgales 
Kultūrvēstures muzeju. Skolēni 
piedalījās muzejpedagoģiskajā 
programmā ’’Zemes dzīļu 

noslēpums’’. Muzejpedagoģes 
I.Klīdzējas vadībā skolēni interesantā 
un atraktīvā veidā iepazina 
arheoloģijas noslēpumus. Nodarbība 
bija  ar skolēnu praktisku 
darbošanos. Tā bija izzinoša. Skolēni 
papildināja un nostiprināja savas 
zināšanas vēsturē. Daudz jauna viņi 
uzzināja par savas pilsētas-Rēzeknes
-vēsturi laika gaitā. Skolēniem bija 
iespēja uzzināt informāciju, kultūras 
slāņa priekšmeti atbilst katram 
vēstures posmam. Iejūtoties 
“arheologa” lomā, skolēni  uzzināja, 
ko var atrast zemes dzīlēs, cik liela 
nozīme senvēstures pētīšanā, senču 
sadzīves izzināšanā ir 
arheoloģiskajiem izrakumiem. 
Skolēni padziļināja zināšanas par 
vēsturi, kultūrvēsturi, mācījās 
izprast, cik svarīgi ir saudzīgi 
izturēties pret apkārtējo vidi.  Pēc 
nodarbības skolēni atzina, ka 
visvairāk patika tas, ka viņi varēja 
darboties praktiski. Tāpat skolēni 
atzīmēja, ka, darbojoties grupās, viņi 

varēja padalīties ar informāciju un 
papildināt viens otru. Skolēniem 
patika arī tas, ka dažiem no viņiem 
tika piešķirtas lomas pēc senā teiku 
materiāla. Uzzinātais no jauna 
viņiem noderēs vēstures apguvē. 
 

 
Olga Rapša un  

Inese Kokoreviča 
Maltas viudsskolas 

Struktūrvienības 
Liepu pamatskolas skolotājas  
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Mēs esam sava novada 
patrioti! 
 
     Skudru ģimene Ozolaines 
pagastā. Liene & Guntars Skudras 
esam nākuši no Rēzeknes rajona 
Kaunatas pagasta. Tur arī dzīvo 
lielākā daļa mūsu radu, vēl pa 
kādam radiniekam ir Rēzeknē, Maltā 
un Čornajā. Ozolaines pagasta 
Pleikšņos dzīvojam jau vienpadsmit 
gadus. Mūsu vecākajam dēlam ir jau 
11, tas nozīmē, ka mūsu bērni ir 
dzimuši Ozolaines pagastā.  Mums ir 
trīs bērni – dēls Dāvids, meita 
Rebeka Kristiāna un pati mazākā, 
bet jau nākamajā gadā kļūs 
pirmklasniece - Estere Paula. Tā mēs 
kopā esam piecas lielas un mazas 
skudras, kas dzīvojam Ozolaines 
pagastā Pleikšņu ciemā. Uz mājas 
durvīm mums ir brīdinājuma zīme 
‘Uzmanību skudras!’, kas noteikti 
nebiedē ciemiņus, bet kā rota 
informē par šeit dzīvojošām 
skudrām. Bez skudrām, kopā ar 
mums dzīvo arī Rietumsibīrijas laika 
- suns vārdā Rejs un jau vairāk kā 2 
nedēļas dzīvo pieklīdusī kaķene 
Ķepa, tā mēs pagaidām nosaucām...  
     Pirms tam mēs  - Liene un 
Guntars - dzīvojām atsevišķi 
Rēzeknes pilsētā līdz kamēr 
pieņēmām  lēmumu apprecēties, kas 
notika 2006.gada vasarā. Šis 
notikums lika mums domāt par 

kopīgu dzīves vietu – vai tā būs māja 
vai dzīvoklis, mēs vēl domājām un 
meklējām. Tad, kādā brīdī nolēmām, 
ka tā būs māja, jo lauku mājas vide 
mums šķita tuvāka un draudzīgāka 
nekā pilsētas vide. Meklējām tajā 
brīdī esošos piedāvājumus. Izvēle 
krita par labu savrupmājai Pleikšņos. 
Ļoti priecē, ka blakus mājai ir arī 
piemājas dārzs, kur varam izpausties 
dārzkopības iemaņās un prasmēs. 
Savā dārzā audzējam visu, protams, 
mazākos apjomos. Bez gurķiem, 
tomātiem, kartupeļiem, mēģinām 
stādīt un kopt vīnogas, kazenes, 
siltumnīcā melones. Katru gadu 
pieliekam pūles, ražojot savu 
produkciju – priežu čiekuru 
ievārījumu un piparmētru sīrupu, 
kam piekrišana ir ne tikai Latvijā, bet 
arī ārpus tās. Vislielākais 
pieprasījums ir ziemas beigās un 
pavasarī, kad produkcijas mums 
vairs nav.  
     Vieta, kur dzīvojam mums patīk. 
Sākumā likās, ka būs pietiekami klusi 
un mierīgi, bet izskatās, ka pilsētas 
vide aizvien vairāk spiežas iekšā un 
nemaz vairs tik mierīgi un klusi nav. 
Neskatoties uz to, katru dienu 
iepriecina putnu dziesmas, dzenis 
strādā savu sanitāra darbu, ežuki 
regulāri nāk ciemos un vismaz reizi 
sezonā pie mājas satiekam vāveri, 
bet dārzā ik pa laikam agrā rītā un 
vēlā vakarā apciemo stirnas.  
     Ģimenē visi esam pie saviem 

pienākumiem un uzdevumiem. Katrs 
dara savam vecumam un laikam 
piemērotu darbu ar visu atbildību un 
cieņu pret to. Mazākā meita apmeklē 
pirmsskolas grupu Verēmu 
pamatskolā, lielākā meita un dēls 
mācās Rēzeknes sākumskolā, 
mamma Liene strādā Rēzeknes 
novada pašvaldības Sociālajā 
dienestā un tētis Guntars ir 
Rēzeknes novada Izglītības 
pārvaldes vadītājs.  
     Mēs esam sava novada patrioti. 
Dzīvojot Ozolaines pagastā, 
cenšamies būt  informēti par 
notiekošo pagastā - priecājamies par 
sasniegumiem, pārdzīvojam, ja kas 
nesanāk.  
     Mūsu dzimtene ir Latvija un tā 
tāda būs vienmēr! Te ir bērnības 
takas, skolas gadi, jaunības trakums, 
kas vienmēr ir atmiņu pilni. Šīs 
atmiņas mums atgādina savu dzimto 
vietu uz šīs pasaules. Novēlam 
godam un cienīgi, lepni un priecīgi 
svinēt Latvijas valsts simto 
dzimšanas dienu—tie svētki, kas 
izdodas brīnišķīgi, ja veidojam tos 
paši. Un to, ko nespēsim paveikt 
paši, varēsim izdarīt kopā ar 
tuvākajiem līdzcilvēkiem, sabiedrību 
un vienotu tautu. Lai visi kopā varam 
veidot stiprāku Latviju tās nākamajā 
simtgadē! Lai mums izdodas! Dievs 
svētī Latviju! 

 
Skudru ģimene 

Prieks ir dāvināt un saņemt 
sajūtas!  
     Latvijas simtgades gadā interešu 
pulciņš „Uguntiņa”, sanākot kopā, 
daudz sprieda par Valsts  svētkiem 
un rezultātā tika pieņemts lēmums 
kopīgi, pašu rokām, izšūt Ozolaines 
pagasta karti un uzdāvināt to savam 
mīļajam pagastam, kā veltījumu  
Latvijas Valsts dzimšanas dienai. 
Kartes tēma- „Ozols”. Ozols- tā ir 
mūsu stiprā Valsts, kurā atrodas arī  
Ozolaine pagasts ar saviem 
ezeriņiem un mežiem, ar 28 sādžām 
(28 čiekuru izskatā), kur dzīvo, 
strādā, mācās mūsu bērni un 
mazbērni…  
     Bez lielā darba, kas iesākts un 
cienīgi jāpabeidz līdz Valsts 
svētkiem, 13.oktobrī piedalījāmies 
otrajā senioru klubu salidojumā 
Maltas kultūras namā,  kur 
uzstājāmies ar savu programmu, 
sveicienu visiem pasākuma 
dalībniekiem. Ozolaines senioru 
kluba “Uguntiņa” dalībnieces vēstīja 
klātesošajiem par sava kolektīva 
vēsturi un aktivitātēm, Eleonora 
Prokofjeva un Marija Jurkova lasīja 
Marijas Jurkovas pašas sacerēto 
dzeju, bet kolektīva atraktīvākā 
dalībniece Faina Gleizde mūsu 
uzstāšanos noslēdza ar humoristisku 
noti. Tāpat pasākuma laikā tika 
noteikts, kur tad notiks nākamā 

2019.gada- nu jau trešais  senioru 
salidojums… Noskaidrojās, ka tas 
būs Nagļu pagasts! Mēs, ozolainieši, 
esam lepni, ka radījām ideju par 
šādām pulcēšanās reizēm, uzsākām 
šo tradīciju un ceram, ka tā 
Rēzeknes novadā turpinās “dzīvot” 
ne vien daudzus gadus, bet gadu 
desmitus! 
     27.oktobrī piedalījāmies rudens 
ekskursijā. Apmeklējām Līvānu stikla 
fabrikas muzeju,  iepazināmies ar 
Līvānu stikla fabrikas vēsturi un 
aplūkojām fabrikā ražotos 
izstrādājumus, sākot no 1887.gada. 
Ļoti sajūsmināja stikla pūšanas 
darbnīca- ielūkojāmies stikla 
izstrādājumu tapšanas procesā, 
savām acīm redzējām un paši 
sajutām karstās stikla masas 
pārvērtību brīnumu.  Apciemojām 
Ēģipti –tā sauc ciemu Latvijas 
teritorijā pie Lietuvas robežas. 
Uzzinājām, ka šeit ir mācījies pats 
Rainis, ka Ēģiptē ir bijusi 1.pasaules 
kara frontes līnija, kā rezultātā ciems 
tika izpostīts. Gides stāstījumā 
atklājām, cik šim nelielajam ciemam 
ir bagāta vēsture. Tāpat 
noskaidrojām, ka no šīs apkaimes 
nāk slavenā basketboliste Uļjana 
Semjonova.  Turpinājumā 
apmeklējām Daugavpils skrošu 
rūpnīcu. Tās vēsture ir pat vēl 
senāka kā Līvānu stikla fabrikai, jo 

skrošu rūpnīca tika dibināta 
1886.gadā un šobrīd, 21.gadsimtā, ir 
vienīgā skrošu rūpnīca Baltijā un 
vecākā šāda veida ražojošā rūpnīca 
Eiropā. Ekskursijas laikā 
iepazināmies ar vēsturiskām 
iekārtām, redzējām, kā tās tiek 
darbinātas, tāpat izmantojām iespēju 
un izmēģinājām rūpnīcā ražoto 
produkciju šautuvē. Mēs, pulciņa 
seniori, guvām vienreizēju, 
neaprakstāmu sajūtu un 
piedzīvojumu! Paldies 
organizatoriem par interesanto 
ekskursiju, kuras laikā varējām 
iepazīties ar unikāliem rūpniecības 
pieminekļiem! 
     30.oktobrī mūs laipni sagaidīja 
Ozolaines pagasta bibliotēkā. 
Bibliotekas vadītāja sagatavoja 
mums interesantu programmu, 
veltītu Latvijas Valsts dzimšanas 
dienai. Runājām par valsts vēsturi un 
atbildējām uz  dažādiem 
jautājumiem, par ko tikām 
apbalvotas. Paldies Anitai Eisakai, 
bija ļoti interesanti! 
     Mūsu dzimtenei – Latvijai, 
novēlām to pašu, kas rakstīts himnas 
pirmajā rindiņā – LAI DIEVS SVĒTI  
LATVIJU! Visus Ozolaines pagasta 
iedzīvotājus sveicam valsts svētkos! 
Lai Jums  vienmēr ir stipra veselība, 
dzīvesprieks un tuvāko mīlestība!  
 Anna Tarakanova 

Senioru interešu pulciņa „Uguntiņa” vadītāja 
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Pagasts ir mana dzīves 
neatņemamā sastāvdaļa! 
 
     Es esmu laimīga, jo dzīvoju 
Latgalē, kur, manuprāt, ir 
visskaistākā daba un vissirsnīgākie 
cilvēki.  

Mana dzīve ir saistīta ar Ozolaines 
pagastu, bijušo Ozolaines ciema 
padomi. Augu es Pauliņu sādžā, 
mācījos Ozolaines 8-gadīgajā skolā 
un pēc vidusskolas absolvēšanas 
atkal atgriezos dzimtajā skolā, kur 
strādāju par pionieru vadītāju. Kad 
1983.gadā Matrosova sovhozā 
atvēra bērnudārzu, es aizgāju 
strādāt par audzinātāju. Tajā pašā 
laikā liktenis lēma man pārcelties uz 
dzīvi Bekšu ciemā. Tur es iepazinos 
ar nākamo vīru, apprecējos. 1985. 
gadā piedzima dēls un pēc gada mēs 
saņēmām dzīvokli jaunceltnē. Pēc 
sešiem gadiem pasaulē nāca otrs 
dēls. Tad arī radās doma, ka labi 
būtu uzcelt savu māju, taču “juku 
laiki” to neļāva izdarīt… 

Gadi gāja, dēli izauga, piedzima 
pirmais mazdēls. Vecākais dēls 
nodibināja savu ģimeni un dzīvoklī 
kļuva šauri. Tad vienā dienā mans 
jaunības sapnis piepildījās- mēs 
nopirkām koka māju pierobežas zonā 
un pārvedām to uz Bekšiem, lai 
uzceltu no jauna. 

 Un tā no 2007. gada mana 
ģimene dzīvo mājā, ko paši cēlām, 

iekārtojām, apzaļumojām un 
ietērpām dažādās ziedu krāsās. 
Mana māja ir tā vieta, kur priekos un 
bēdās, svētkos un ikdienā sanākam 
visi kopā: dēli, vedeklas, trīs 
mazbērni, pārējie radi un draugi. 

 Tāpat arī mūsu pagasts ir 
neatņemama manas dzīves 
sastāvdaļa. Te es strādāju jau 35 
gadus, šeit izauga visa mana 
ģimene. Arī dēli “dzen savas 
saknes”, ceļot mājas tepat blakus. 
Mēs visi aktīvi piedalāmies pagasta 
sabiedriskajā dzīvē, apmeklējam 

pasākumus, iespēju robežās 
palīdzam tos organizēt un ļoti, ļoti 
lepojamies, ka mūsu pagasta vārds 
skan tālu aiz tā robežām. 

Latvijas 100 - gades priekšvakarā 
gribu novēlēt savai ģimenei, radiem, 
draugiem un Ozolaines  pagasta 
iedzīvotajiem ticību sev, savai zemei, 
savai tautai, savai valstij. Sveicu 
visus Latvijas valsts dzimšanas 
dienā! 
 

 
Vija Terentjeva 
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Здесь все родное и 
близкое! 
 
Родной край - это место, где ты 
родился, вырос и прожил свою 
жизнь. С ним связаны самые 
теплые воспоминания, веселые 
истории, радостные события. 
Роднее и красивее места просто 

нет во всем мире. Мой Родной 
край-это все то, что связано с 
моим детством.   Я родилась 1969 
году в деревне Дзени Озолайнской 
волости. Когда мне было 10 
месяцев, мои родители вместе со 
мной переехали жить в деевню 
Ритини т.к. папе там дали 
квартиру (он в то время работал в 
Озолайнском сельском совете, 
участковым). Вот там то и прошло 
все моё детство. Там были все мои 
друзья. Мы вместе ходили в 
школу, вместе купались в местном 
озере, строили замки из песка, а 
позже в лесу шалаши. Бывало 
ссорились, затем мирились и это 
были самые чудесные годы моей 
жизни. 
     Но время не стоит на месте. Я 
выросла, вышла замуж и уехала 
жить в город. Родила двоих 
сыновей. У старшего сына уже 
своя семья и растёт свой сыночек. 
Младший ещё учится в школе. 
Мой муж так же, как и я родился и 
вырос в Озолайнской волости. 
     И вот прошло уже много лет. И 
хотя мы постоянно навещаем 
своих близких в волости, но 
родные просторы манят и снятся 
все чаще. Во сне они "приходят" в 
розовой волшебной дымке. Воздух 
здесь кажется не таким, другим. 

От него веет Родиной, своими 
берёзами и рябинками, запахами 
пруда и травой за окошком... Вот 
и меня всё время тянуло и манило 
назад в родную деревню, где до 
сих пор живут мои мама и брат. И 
мы решили вернуться в Родной 
край. Какая же эта радость, 
вернуться туда, где ты была 
счастлива! Здесь всё родное и 
близкое! 
     Мне очень приятно видеть, что 
наша волость культурно 
развивается и процветает. Что 
молодежь остаётся здесь жить, 
создают семьи, строят дома, 
обрабатывают землю, продолжают 
дело своих родителей и 
принимают активное участие в 
жизни волости. 
     Хочется пожелать всем 
жителям нашей волости и дальше 
быть такими дружными, 
трудолюбивыми, творческими и 
активными. Ведь это наш Родной 
край! Давайте сделаем его ещё 
краше! Любите, цените и 
уважайте тех, кто с Вами рядом! 
Пусть наша волость будет самой 
лучшей в Латвии! А Латвия 
лучшей страной в мире! 

 
С уважением 

Надежда Иванова 

Uz  foto no  kreisās uz labo: 
Imants Terentjevs, Jolanta Kreicberga, Sergejs, 
Vija, Milana, Dāniels, Aļona un Ēriks Terentjevi 
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Ko Tu zini par Latviju? 
 
     Par godu Latvijas dzimšanas 
dienai, bibliotēkā notika viktorīna “Ko 
tu zini par Latviju?”. Viktorīnā 
piedalījās bibliotēkas lasītāji (bērni, 
jaunieši, seniori). Pasākuma 
dalībniekiem vajadzēja pārbaudīt 
savas zināšanas par Latviju – “Cik 
daudz pilsētu atrodas Latvijā?”, 
“Kāds ir populārākais produkts 
Latvijā?”, “No kura gada Latvijā ir 
pieejams internets?”, “Kāda ir 
vecākā pilsēta Latvijā?”  - uz šiem un 
citiem jautājumiem dalībniekiem 
vajadzēja sniegt atbildes. Šāda 
viktorīna ļāva visiem dalībniekiem 
atcerēties Latvijas valsts vēsturi, 
personības, svarīgos datumus un 

notikumus. Viktorīna sastāvēja no 30 
jautājumiem.  Kopumā dalībnieki 
spēja sniegt pareizas atbildes 
gandrīz uz visiem jautājumiem, par 
ko ir liels prieks! 
     Pēc veiksmīgi novadītās 
viktorīnas, jauniešiem bija iespēja 
veidot vēlējumu kolāžu. Savus 
vēlējumus viņi atspoguļoja ar 
izgrieztām bildēm no žurnāliem. 
Latvijas 100. dzimšanas dienā 
jaunieši novēl: “Stipras ģimenes, 
daudz bērnu, laimīgus seniorus, 
bagātību,  panākumus darbā, 
veiksmīgu uzņēmējdarbību, tīru un 
sakoptu apkārtni, uzvaras, Dieva 
svētību, dzīvot ar mīlestību un cieņu 
pret savu zemi, tautu un valsti!”.  

Saku visiem dalībniekiem 

lielu paldies par piedalīšanos 
viktorīnā!  Būsiet laipni gaidīti arī uz 
turpmākajiem bibliotēkā rīkotajiem 
pasākumiem.  
 

Bibliotēkas vadītāja Anita Eisaka 

Folkloras kopa „Zeiļa”- 
Ozolaines pagasta 
lepnums 
 
     Grūti pateikt, cik gadu ir tam 
ozoliņam, par kuru tik bieži dzied 
folkloras kopas „Zeiļa” dalībnieces, 
bet tai „Zeiļai”, kura vienmēr ir klāt 
visos pagasta pasākumos,  gadu 
skaits ir gan zināms. Ir liecinieki, 
kuri var pastāstīt, ka 2001. gada 
pavasarī kopā sanāca grupiņa sievu 
Irēnas Rampānes vadībā un uzsāka  
dziedošo ceļu nu jau 17 gadu 
garumā. Ir mainījušies dziedātāji, 
vadītāji, bet „Zeiļa” vēl joprojām tin 
savu dziesmu kamolu, iesaistot savā 
pulkā arvien jaunus dalībniekus, tos, 
kuriem ir mīļas un cienījamas mūsu 
senču tradīcijas, kuriem dziesma ir 
kā otrā maize. 
     Folkloras kopas tradīciju un 
paveikto darbu pūra lāde  šo gadu 
garumā ir pamatīga un ļoti bagāta. 
Te ir visi pagasta pasākumi- lielāki 
un mazāki, gadskārtu ieražu svētki, 
festivāli, no kuriem vislielākais ir 
Starptautiskais folkloras festivāls 
„Baltika”, kurā „Zeiļa ” ņēma dalību 
jau trīs reizes. Mūsu novadu esam 
izbraukājuši  krustu šķērsu, 
apmeklējot sābru folkloras kopas  
gan jubilejas reizēs, gan svētkos, 
gan klusajā Adventes laikā, lai 
vienotos kopējos garīgajos 
dziedājumos. Esam ikgadēji, 
pastāvīgi dalībnieki Viļānu Kultūras 
nama organizētajos Ziņģu un 
stāstnieku festivālos. 
     Ļoti skaista tradīcija ir 
izveidojusies kopš 2008. gada, kad 
mēs iesākām dziedāt  garīgās 
dziesmas un skaitīt Rožukroni 
Dievmātes godam maija mēnesī pie 
Ozolaines pagasta krucifiksiem un 
svētvietām, kā to darīja mūsu 
vecmāmiņas un vecvecmāmiņas, 
kad krucifikss Latgalē bija  katrā 
ciemā. Mēs dziedam, tādā veidā 
izlūdzot Dievmātei svētību Latvijai, 
novadam, pagastam un visai mūsu 

tautai. Savukārt  jau astoto gadu 
klusajās Dvēseļu dienās oktobrī- 
novembrī mēs esam klāt ar Svecīšu 
vakara lūgšanām pagasta kapsētās, 
lai lūgtos par mūžībā  aizgājušo 
dvēselēm. 
     Liels notikums folkloras kopas 
dzīve bija šovasar, kad mēs 
devāmies tālākā braucienā uz 
Baltkrieviju, lai piedalītos 
Starptautiskajā folkloras festivālā 
„Zveņat cimbali i garmoņi” un 
atgriezāmies ar 2. pakāpes godalgu. 
     Liels paldies folkloras kopas 
dalībniecēm, sievām, kuras ir mūsu 
pagasta gods un lepnums, jo ar savu 
sirdsdegsmi un mīlestību pret 
latgaliešu tautas gara mantojumu  
viņas  nes tālāk  mūsu senču 
tikumus, tradīcijas, dzīvesziņu, sargā 
no aizmirstības un nodod jaunajai 
paaudzei. 
     Sagaidot mūsu Latvijas simtgadi, 
es visu folkloras kopas  „Zeiļa” 
dziedātāju vārdā visiem pagasta 
iedzīvotājiem novēlu būt lepniem par 
savu zemi, sargāt, mīlēt un lolot to, 
jo otras tādas zemes „zem visas 
debesu bļodas” vairāk nav. 

Ināra Blinova 
Ozolaines Tautas nama 
Folkloras kopas „Zeiļa”  

vadītāja 
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Latvijā ir skaistas pilsētas.  
Galvaspilsēta ir Rīga.  
Latvijā ir 4 novadi.  
Nacionālais zieds ir pīpene, 
nacionālais koks ir ozols.  
Lielākās pilsētas ir Rīga, 
Daugavpils, Liepāja, Jelgava, 
Jūrmala, Ventspils, Valmiera, 
Jēkabpils. 
Es dzīvoju Rēzeknē. Tā ir neliela, 
bet skaista.         
Es mīlu Latviju, tā ir skaista ar 
saviem mežiem, laukiem un ar 
savu dabu. 
Latvijā ir daudz nacionālo dziesmu, 
pasaku un svētku.  
Nacionālie svētki ir Deju un 
Dziesmu svētki, kurus svin reizi 
četras gados. 

 
Anastasija Kedrina 

Liepu pamatskolas 7.klases 
skolniece 
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Barikāžu laiks… vēl viens 
apliecinājums vēlmei pēc 
brīvības! 
 

Mēs visi esam dzirdējuši 
apzīmējumu “barikāžu dienas”… Bet, vai 
atceramies, kas tās bija, ko tās nozīmēja 
Latvijas tautai un ko tās deva Latvijas 
valstiskuma dibināšanā?  

Kas ir barikāžu dienas? Barikāžu 
laiks ir vēsturisks 
apzīmējums 1990.gada 4.maijā atjaunot
ās Latvijas Republikas aizsardzības 
pasākumiem, kas tika organizēti Rīgā un 
citās Latvijas pilsētās no 1991. 
gada 13. līdz 27. janvārim. Plašākā 
nozīmē šis apzīmējums var tikt 
attiecināts uz laika periodu līdz 1991. 
gada 21. augustam, kad notika 
pēdējais “OMON” specvienību 
uzbrukums Jēkaba ielas barikādēm. 
Barikāžu aizstāvju nevardarbīgā 
pretošanās ne tikai deva pretsparu 
“OMON” specvienībām, bet arī ar plaša 
starptautiskā atbalsta palīdzību 
novērsa PSRS vadības lēmumu izsludināt 
ārkārtas stāvokli Latvijā un no Krievijas 
ievest PSRS regulāro karaspēku. Latvijā, 
barikādēs par svarīgāko objektu 
aizsargāšanu piedalījās 50 tūkstoši, bet 
mītiņā- 15 tūkstoši cilvēku. Kopš 1996. 
gada janvāra, vairāk nekā 30 tūkstoši 
barikāžu aizstāvju ir apbalvoti 
ar Barikāžu dalībnieka piemiņas zīmēm.  

Vladislava Tukiša stāsts… Arī 
Ozolaines pagastā dzīvo vīrs cienījamos 
gados, kurš liktenīgajā laikā- 1991.gada 
janvārī- kopā ar citiem kolēģiem no 
Rēzeknes, devās uz Rīgu, lai piedalītos 
barikādēs un cīnītos par neatkarību. Lai 
arī Vladislavam ir jau 75 gadi, tomēr viņš 
ir enerģijas pilns, sabiedriski aktīvs un 
vēlas pastāstīt par to dienu sajūtām, kas 
vienoja visu Latviju un tos, kuri 
piedalījās barikādēs…  

“Es toreiz strādāju 6.Ceļu 
remontbūvniecības pārvaldē, mēs bijām 
parasta valsts institūcijas, kas bija 
atbildīga par ceļu uzturēšanu, taču mūsu 
pulkā bija ļoti aktīvs cilvēks Valdis 
Laganovskis, kurš vadīja visu mūsu 
grupu (10 aktīvāko cilvēku grupu, kas 
varēja un vēlējās kaut ko darīt) un mēs 
nolēmām, ka arī brauksim uz Rīgu 
piedalīties barikādēs. Mums tika ierādīta 
vieta pie televīzijas torņa. Bija vējains un 
drēgns laiks, taču neviens nežēlojās, 
nesūdzējās un visi bija gatavi izpildīt 

savu pienākumu pret valsti. Mēs 
stāvējām plikām rokām, mums nebija 
nekādu ieroču. Bailes, protams, bija, jo 
mēs nezinājām, no kuras puses var 
uzglūnēt ienaidnieks un ko var izdarīt, 
bija nemitīgs nemiers, it kā gaidījām, ka 
tūlīt, tūlīt kaut kas var notikt. Kad pa 
Daugavu brauca kuģīši, mūs uzreiz 
pārņēma satraukums, jo domas raisījās 
dažādas, bija pilnīgi iespējams, ka mums 
tuvojas bruņots ienaidnieks…Aizdomīgi 
skatījāmies uz katru garām ejošo- kas 
viņam rokās, varbūt ieroči… Bet tā 
saliedētība, kas valdīja, deva tādu gara 
spēku, ka mēs jutāmies droši un bijām 
ļoti vienoti visā. Tas deva ārkārtīgi lielu 
pleca, biedra sajūtu! Mērķis bija 
aizstāvēt Augstākās padomes deputātus, 
valdības ēku, mediju ēkas, milicijas daļu, 
iekšlietu daļu un ārlietu daļu. Bija 
jāaizsargā gan ēkas, gan deputāti! Tika 
sadzīta lauksaimniecības tehnika, 
samūrēti mūri, lai tanki nevar piebraukt 
klāt! Arī mēs, latgalieši, izjutām savu 
pienākumu būt klāt tautai svarīgā brīdī, 
ielikt savu artavu kopīgā mērķa 
sasniegšanai, bija jāatbalsta savi 
tautieši, sava valsts, mēs nevarējām 
stāvēt malā un gaidīt, kad mūsu vietā 
visu paveiks citi. Mums toreiz neviens 
nelūdza un neprasīja, lai mēs braucam 
uz barikādēm, mēs paši jutām sirdsbalsi 
to darīt! Un darījām arī!” No apkārt 

valdošās atmosfēras Vladislavs arī 
atcerās, ka toreiz par viņu ēdināšanu 
rūpējās Rēzeknes pusē visiem labi 
zināmā tā sauktā “Čepajeva” konditoreja 
no Ratniekiem, visvairāk atmiņā ir 
palikušas garšīgās bulciņas. Bija lauku 
virtuve, tika gatavotas zupiņas, apkārt 
kurējās ugunskuri.  

Jautājām Vladislava sievai 
Dainai- kādas bija viņas sajūtas, 
gaidot vīru mājās… Daina: “Nebija 
patīkamas sajūtas, toreiz varēja notikt 
daudz kas. Vēlāk, pēc visiem 
notikumiem, pieķēru sevi domājam, ka ir 
kaut kas varenāks par Padomju armiju, 
kas “stāvēja” mums klāt un sargāja mūs- 
gan viņus tur Rīgā, gan mūs mājās! 
Nepatīkams bija tas brīdis… 
nepatīkams…  

Ko Jums abiem šodien nozīmē 
Latvija?  

Vladislavs- Latvija mums nozīmē 
to, ka mēs beidzot varam justies 
saimnieki paši savā zemē. Tikai mums 
pašiem būtu jābūt aktīvākiem savā 
darbībā, savā saimniecībā un vispār 
sabiedrībā, jo tikai tādā veidā var dabūt 
kaut ko, panākt kaut ko priekš sevis un 
sabiedrības. Ja mēs vienmēr stāvēsim 
malā, piemēram, neiesim uz vēlēšanām, 
nekas jau arī nenotiks- ņemt dāvanas no 
dabas ir mūsu pienākums, nevis- gaidīt 
dāvanas no dabas! Jo cilvēks ir aktīvāks 
un enerģiskāks, jo viņš ir darbīgāks, nav 
vientuļš, diena ir piepildīta, mazāk sevi 
zaudējam nevajadzīgās emocijās. Ja 
cilvēkam ir darbs, ir dažādas lietderīgas 
idejas darbā un cilvēks tās realizē dzīvē 
(ja to vispār var realizēt un pašiem 
ietekmēt). 

Daina- “Īpaši jauniešiem vajadzētu 
prast darīt, rīkoties un cīnīties par sevi, 
nevis sēdēt un gaidīt, kad Tev kaut ko 
gatavu pienesīs!  

Vladislava Tukiša novēlējums 
Latvijas valstij, Ozolaines pagastam 
un tā iedzīvotājiem valsts 
100gadē… Es no sirds novēlu 
18.novembrī svinīgā atmosfērā sagaidīt 
Latvijas 100-gadi un nekad neaizmirst 
tos cilvēkus, kurus vajadzētu godināt, 
kuriem būtu jāsaka paldies par līdzdalību 
valstiskuma veidošanā!  

Intervēja Santa Ostaša 
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https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_Republika
https://lv.wikipedia.org/wiki/13._janv%C4%81ris
https://lv.wikipedia.org/wiki/27._janv%C4%81ris
https://lv.wikipedia.org/wiki/OMON
https://lv.wikipedia.org/wiki/Padomju_Savien%C4%ABba
https://lv.wikipedia.org/wiki/1991._gada_barik%C4%81%C5%BEu_dal%C4%ABbnieka_piemi%C5%86as_z%C4%ABme
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Sagaidot valsts  
dzimšanas dienu!  
      
     Mūsu ģimene dzima 1985. gada 
vasaras saulgriežu laikā. Nu jau 
vairāk par 30 gadiem mēs dzīvojam 
Ozolaines pagastā. Šeit ir dzimuši, 
izauguši un izskoloti trīs bērni-divas 
meitas un dēls, tagad mūs priecē arī 
pieci mazbērni.  Šeit mēs  
izvēlējāmies arī vietu savai mājai. 
Mājas apkārtni esam cītīgi 
labiekārtojuši, lai būtu patīkami 
dzīvot gan pašiem, gan patīkami 
justos  visi, kuri atbrauc ciemos. Pie 
mums bieži ciemojas mazbērni, kuri 
mūsu mājai ir devuši savu 
nosaukumu “Brīvdienu mājas!”, jo 
šeit viņi jūtas ļoti labi. Arī mēs paši 
vienmēr esam uzskatījuši, ka 
dzīvojam ļoti labā vietā, pagastā ar  
tik skaistu nosaukumu - Ozolaine. 
Par godu pagasta nosaukumam 
mums ir iestādīta sava ozolu gatve, 
kur dzīvo arī pa kādai vāverītei; 
pavasarī mūs priecē skaistās pieneņu 
pļavas, vasarā izgaršojam meža 
zemenītes no tuvējās piekalnītes, 
rudenī steidzam meklēt gan 
baravikas, gan apšu bekas, kas aug 
tuvējos koku puduros, bet ziemā 
izbraucam ar slēpēm pa pašu 
iebraukto slēpošanas trasi. Šogad, 
par godu Latvijas simtgadei, 
pavasarī iestādījām arī liepu rindu, 
kurās pēc pāris gadiem smaržos 
liepu ziedi, puķu dārzā mūs priecē 
100 tulpes dažādās krāsās, sakņu 
dārzā cītīgi ražoja 100 tomātu stādi.  
   Vienmēr cenšamies sekot tam, kas 
notiek mūsu pagastā, priecājamies  
par drosmīgiem un gudriem 
cilvēkiem, kuri dzīvo pagastā, kuri ar 

savu darbu un idejām padara dzīvi 
labāku un skaistāku.  
     Mēs bieži ceļojam, iepazīstam 
citas valstis un kultūru, bet, kad 
atgriežamies, esam laimīgi, jo esam 
savās  mājās –savā pagastā, savā 
valstī. Vietā, kur esam savējie un 
esam drošībā... 
     Mēs dzīvojam ļoti skaistā valstī, 
kur ir četri gadalaiki ar savu dabas 
krāšņumu un īpatnībām, mums 
apkārt ir  zaļi meži ar dāsnajām 
meža veltēm, mūs priecē krāšnās 
pļavas ar skaistajām pļavu puķēm un 
sienāžu čīgāšanu, mēs svinam 
skaistus svētkus, piesaucot sauli un 
cerot uz Dieva svētību. Latvija ir 
fantastiska vieta, kuru kopā mēs 
varam padarīt vēl skaistāku un 
labāku. 
     Ozolaines pagasta iedzīvotājiem 

novēlam izbaudīt šos skaistos 
svētkus, priecāties par mūsu mazo 
un mīļo Latviju. Pats galvenais ir 
novērtēt ģimeni un cilvēkus sev 
apkārt, atcerēties par viņiem katru 
dienu, ne tikai svētkos, jo mēs jau 
esam tie, kas veido mūsu valsti. 
Ticēt sev un tam, ko varam paveikt 
paša spēkiem. 
     Novēlam cienīt savu valsti, 
valodu, kultūru. Labu veselību un 
vienmēr tiekties uz saviem sapņiem, 
mērķiem, jo, tikai tiecoties un 
sasniedzot savus sapņus, cilvēks 
kļūst laimīgs, piepildīts. Mīlestību, 
saticību, labestību ikviena mājās. 
     Kopā mēs varam daudz! Mēs ļoti 
mīlam Latviju un nekad nevēlētos 
dzīvot kaut kur citur! 

                                                                                                        
Biruta un Aivars Buharini 
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Ilga Smane 
Ozolaines pagasta pārvaldes 

Projektu vadītāja 

Krustvārdu mīkla 
sākumskolas vecuma 
bērniem! 
     Pagājušā mācību gada ietvaros 
Ozolaines pagasta pārvaldē 
viesojās Liepu pamatskolas 
audzēkņi, kuri parādīja teicamas 
zināšanas novadmācībā. Esam 
pārliecināti, ka šī krustvārdu mīkla 
nesagādās grūtības. Atbilde – 
iekrāsotajās rūtiņās. 
1. Ozolaines pagasta logo. 
2. Apdzīvotas vietas nosaukums, 

kurā atrodas Liepu pamatskola. 
3. Dzelzceļa stacijas, kura atrodas 

vistuvāk Liepu pamatskolai, 
nosaukums. 

4. Lielākās pagasta apdzīvotās 
vietas nosaukums. 

5. Augstākais pagasta kalns. 
6. Lielākais pagasta ezers. 
7. Rakstnieka uzvārds, kura 

memoriālā māja – muzejs 
atrodas Ozolaines pagasta 
Deimaņos. 

8. Upe, kuras izteka atrodas 
ozolaines pagastā, un ieteka – 

Rēzeknes pilsētā. 
9. Apdzīvotas vietas nosaukums, 

kurā atrodas pagasta pārvalde. 
10. Populāra keramiķa, 

“Cukrasātas” saimnieka 
uzvārds. 

11.  Attālums no Rēzeknes pilsētas 

līdz Bekšiem. 
12. Salu skaits Bekšu dīķī. 
13. Svecīšu skaits Ozolaines 

pagasta jubilejas tortē 
2019.gadā. 

 

7. 
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Kur ir zaļākie lauki? 
Kur ir augstākie koki? 
Kur ir zilākas upes nekā debesis? 
Kur ir vissiltākais lietus? 
Latvijā! 
Kur cep visgaršīgāko maizi? 
Kur cilvēki smaida bez iemesla? 
Kur visi dzīvo kopā? 
Kur es dzīvoju ar manu ģimeni? 
Latvijā! 
Vismīļākajā un skaistākajā 
Latvijas zemē!  

Valērija Ivanova  
Liepu pamatskolas 
8.klases skolniece 
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Ja es būtu putnēns mazs, 
Es ar savu valodiņu 
Puspasaules aplidotu, 
citiem viņu iemācītu. 
Dziedātu kā Latvijā! 
Upes čalodamas steidz, 
Kā bērni savu zemi sveic, 
Kā kalnā meitas pušķojas 
Un ezerlejā viļņojas, 
Kā mūsu jūra putojas 
Un dzintars krastā skalojas; 
Es trauktu vēl un vēl uz priekšu 
Un grābtu citas valodas ar riekšu. 

 
Laura Greiškāne 

Liepu pamatskolas 9.klases 
skolniece 

Manai Latvijai ir simts- 
Tas ir gadu skaitlis liels; 
Mana Latvija ir zaļa: 
Zaļi meži, zaļas pļavas. 
Mana Latvija ir zila- 
Mana Latvija ir mīļa! 
   

Darja Kuzņecova 
Liepu pamatskolas 5.kl. skolniece 

     Mana pirmā iepazīšanās ar 
Ozolaines pagastu notika pirms 7 
gadiem. Pa šo laika sprīdi ir 
notikušas ļoti daudzas izmaiņas: 
saremontēti ceļi, iestādes. Pagasta 
dzīve kļuvusi manāmi krāsaināka un 
interesantāka, pilna ar 
neaizmirstamiem pasākumiem. Ir 
izveidojusies kopības sajūta. Taču 
galvenais liels prieks un lepnums 
par vietu un cilvēkiem, kuri rūpējās 
par šo pagastu un diendienā gādā 
par tā uzlabošanu un izcelšanu 
saulītē.     
     Sakarā ar mūsu mīļās Latvijas 
jubileju sveicu pagasta pārvaldi, tās 
darbiniekus un visus pagasta 
iedzīvotājus svētkos! DIEVS SVĒTĪ 
LATVIJU!  

Juris Mosāns  
Ozolaines pagasta iedzīvotājs  

     Dzīvo zemē Latvijā 
Dzīvo Violeta. 
Dzīvo viņa Latvijā  
Viņa ir ne viena. 
Latvijā ir meži, 
Latvijā ir koki, 
Latvijā ir prezidents 
Un pat arī es. 

Violeta Kuzņecova 
Liepu pamatskolas 5.kl. skolniece 

Желаю нашей Латвии 
процветать, но не забывать о 

простых людях. Пусть вернется 
наша молодежь из-за границы на 
Родину. Желаю больше 
предприятий, чтоб была работа. 
Не забывать о сениорах - они 
заработали себе адекватную, 
достойную пенсию. Желаю 
строить дома. Каждому 
нормальные условия. Lai dzīvo 
Latvija!                         

     „Tu esi tāda maziņa, 
Bet pie Tevis esmu drošībā, 
Tevi neskar zemestrīces,  
Izvirdumi arī nav... 
Gadalaiki steidzas Tevi izgreznot- 
Viens izpušķo, otrs- apglezno, trešs- 
apsedz, 
Tad atkal atjauno... 
Tu esi mūsu Latvija,  
Kas katru iedvesmo!!!” 

Ūgaiņu ģimene 

     Latvijai 100 gadu jubilejā vēlu 
savas tautas mīlestību, cieņu, 
lepnuma sajūtu par savu valsti, jo 
valsts – tie ir cilvēki, kuri tajā dzīvo. 
     Vēlu ikvienam neaizmirst savas 
saknes, godāt un cieņā turēt savas 
tautas un senču tikumus, tradīcijas, 
kultūras mantojumu. 

Ināra Blinova 
Ozolaines Tautas nama 
folkloras kopas “Zeiļa”  

vadītāja  

Tev mūžam dzīvot Latvija, 

Tu tēvzeme mums Dieva dota! 

Lai Latvju tauta vienota, 

Aug spēkā, slavā, daiļumā! 

 
Cienījamie Ozolaines pagasta 
iedzīvotāji un ciemiņi! 
     Latvijas valsts simtgades 
svētkos novēlu Jums rast spēku un 
izturību grūtību un pārbaudījumu 
brīžos. Lai katram būtu iedvesma 
jauniem darbiem un panākumiem! 
     Sirsnīgus, prieka un lepnuma 
pilnus Latvijas Valsts dzimšanas 
dienas svētkus!  

Anita Eisaka 
Ozolaines pagasta bibliotēkas 

vadītāja  

Kad redzu zaļas pļavas, zilo 
debess jumu 
Un dzirdu, kā tur augšā putnu 
dziesmas skan, 
Es priecājos par visu, kas ap 
mani tuvu, 
Un slavēt Latgali tik ļoti gribās 
man. 
Sirds, dvēsele—tās manas dzīves 
acis, 
Caur kurām pasaule man pretī 
nāk. 
Sirds gavilē, kad apkārt sejas 
priekā staro, 
Raud dvēsele, kad likstas ļaudis 
māc. 
Ai, mana Latgale, nu atplauksti 
un ziedi, 
Lai zaļie meži šalc un kuplas 
druvas briest! 
Zem miera debesīm, lai tauta 
veido dzīvi, 
Kur cieņā goda prāts un darba 
tikums īsts! 

Marija Jurkova,  
Albīnes Šļahtovičas tulkojums no 

krievu valodas 

Es gribu stāstīt par Latviju.  
Es ļoti mīlu savu Latviju.  
Latvija ļoti skaista.  
Latvijā daudz koku un augu.  
Ir daudz cilvēku, kas dzīvo 
Latvijā.  
Ir jaunas un vecas ēkas.  
Es domāju, ka es esmu 
dzimusi Latvijā ne par velti. 
 

Veronika Anosova,  
Liepu pamatskolas 

5.klases skoliece 

Mana mazā dzimtā Latvija! 
Atkal klausos liepu lapas, 
Man patīk mūsu jūra 
Man patīk mūsu galvaspilsēta- 
Rīga, 
Latvija, mūsu dārgā Latvija! 

 
Viktorija Kozlovska 
Liepu pamatskolas 

5.klases skoliece 

Mana mīļā Latvija, man ir ļoti mīļa. 
Tu esi manā sirdī! 
Tava skaistā jūra! 
Tava skaistā daba! Agnese Kozlovska 

Liepu pamatskolas 5.kl. skolniece 

Ира 
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     Pateicoties Rēzeknes novada 
domes Izglītības pārvaldes atbalstam 
biedrība “Jauniešu laiks” ir 

iegādājusies sporta inventāru un 
vingrošanas zāles aprīkojumu, kas ir 
pieejams ikvienam Ozolaines 
pagasta jaunietim Ozolaines pagasta 
Tautas namā ierīkotajā trenažieru 
zālē. 
    Projekta ietvaros tika nopirkti 
spoguļi, svaru diski, hanteles, 
vingrošanas paklāji, espanders, 
lecamauklas, līdzsvara disks, 
volejbola tīkls, fitnesa cimdi, elkoņa 
sargi un svarcelšanas josta. 
Iegādātais inventārs papildinās 
esošo vingrošanas zāles aprīkojumu, 
popularizēs aktīvu un sportisku 
dzīvesveidu, veicinās lietderīgu brīvā 

laika pavadīšanu Ozolaines pagasta 
jauniešiem. 

Biedrības “Jauniešu laiks” valde 

Ir iegādāts  
sporta inventārs 

*** 
Es esmu krievu meitene, un es esmu 
dzimusi Latvijā, Rēzeknē. Tomēr no 
dzimšanas dzīvoju 
Latvijā un uzskatu to par manu dzimteni. 
Man ļoti patīk dzīvot Latvijā. 
Man patīk Latvijas iedzīvotāji, viņu 
nobriedis raksturs, mierīgums un kultūra, 
cieņa pret saviem rituāliem 
un tradīcijām.  
Man patīk Latvijas daba un klimats. Es 
domāju, ka visskaistākā no visām ir Latvija 
pavasarī, kad sniegs kūst, kad zāle un koki 
kļūst zaļi, kad ir  puķu un ķiršu ziedēšana, 
kad pirmie tauriņi sāk lidot pļavās, kad 
siltajās naktīs strazdi dzied. 
Man patīk manas  pilsētas klusums, 
Rīgas kņada un burzma, piparkūku 
aromāts ziemā un ugunskura dūmi Līgo… 
Par to visu es mīlu Latviju! 
  

Jūlija Orlova 
Liepu pamatskolas 7.klases skolniece 

„OZOLZEME – AR SIRDI 
RĒZEKNES NOVADĀ” 
     
     Pašā vasaras pilnbriedā, no š.g. 
9. līdz 11.augustam Ozolaines 
pagasta pārvalde rīkoja neformālās 
apmācības “OZOLZEME – AR SIRDI 
RĒZEKNES NOVADĀ” ar mērķi 
atbalstīt jauniešu izziņas darbību un 
aktivitātes savas dzīves telpas, 
novada vides bagātību izzināšanā, 
veicinot atbildīgu attieksmi pret 
dabas resursiem un veidojot izpratni 
par vides, kā viena no ilgtspējīgas 
attīstības aspektiem, nozīmi.  
     Tā, ekskursijas “Rēzeknes 
novada dabas resursu bagātības” 
ietvaros, jaunieši piedalījās 
interaktīvā Lubāna mitrāja 
kompleksa vides izziņas pasākumā, 
kura laikā notika vides faktu spēle, 
orientēšanās, putnu vērošana, 
Teirumnīku purva takas izziņas 
pārgājiens. Apmeklējām Pērtnieku 
karjeru, kur guvām priekšstatus par 
derīgo izrakteņu iegūšanas procesu, 
cilvēka un vides mijiedarbību, 
apskatīja zivju dīķus un zivju 
produkcijas ražošanas cehu. 
Ozolaines pagasta ūdenstilpņu 
izpētes ekspedīcijas laikā jaunieši ne 
vien iepazinās ar ūdenstilpnēm 
raksturīgam ekosistēmām, bet arī 
apguva prasmi braukt ar SUP 
dēļiem. 
     Apmācību laikā bērniem un 
jauniešiem tika piedāvātas katra 
interesēm atbilstošas radošās 
darbnīcas un meistarklases: papīra 
pārstrāde; sporta aktivitātes; dekoru 
izgatavošana no pieejamajiem 

otrreizējās pārstrādes materiāliem, 
dabas veltēm; veselīgu uzkodu un 
dzērienu pagatavošana; ekoloģisku 
kosmētikas līdzekļu izgatavošana 
u.tml. 
     Turpinot iesāktās dzimtā 
novada izzināšanas aktivitātes 
un sagaidot Latvijas 100 - 
gadi, Ozolaines pagasta 
pārvalde aicina bērnus un 
jauniešus vecumā no 7 līdz 18 
gadiem piedalīties radošo darbu 
konkursā “OZOLZEME – AR 
SIRDI RĒZEKNES NOVADĀ”. 
     Konkursa radošos darbus 
(zīmējumi, instalācijas, vides objekti 
utml.) var iesniegt Ozolaines tautas 
namā vai pagasta pārvaldē līdz 
12.11.2018. ar norādi “OZOLZEME – 
AR SIRDI RĒZEKNES NOVADĀ”. 
Iesniegtie darbi veidos tematisku 
izstādi Ozolaines pagasta pārvaldes 
ēkā. Labāko 3 darbu autori, kurus 
noteiks izstādes apmeklētāju 
balsojums, saņems veicināšanas 
balvas. (Iesniedzot darbus lūdzam 
norādīt autora vārdu, uzvārdu, 
kontakttālruni). 

Ilga Smane 
Ozolaines pagasta pārvaldes 

Projektu vadītāja 
 

Sabiedriskā apspriešana 
par koku nozāģēšanu 
Ozolaines pagastā 
 
     Ozolaines pagasta pārvalde 
plāno veikt četru koku (3 bērzu un 1 
priedes, diametrs – 30 - 50cm), kas 
atrodas uz Rēzeknes novada 
pašvaldības īpašumā esošās zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
7878 002 0205, Kampišķos, 
Ozolaines pagastā, Rēzeknes 
novadā (Andronovas/Kampišķu 
kapu teritorijā), nozāģēšanu.  
     Lūdzam iesniegt savus 
priekšlikumus un pieteikumus 
Rēzeknes novada Ozolaines pagasta 
pārvaldē (“Lazdas”, Balbiši, 
Ozolaines pagasts, Rēzeknes 
novads) pie lietvedes, sākot no 
01.11.2018.-16.11.2018. 
     Sabiedriskā apspriešana tiek 
veikta saskaņā ar Rēzeknes novada 
pašvaldības 15.11.2012. saistošiem 
noteikumiem Nr.91 „Par koku 
ciršanu ārpus meža Rēzeknes 
novadā”.  
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“Nav laime tālumā jāmeklē. Liec ausi 
pie zemes, pie savas zemes, kurā tu 
esi ieaudzis un kurai tu piederi, un 
klausies bez nepacietības, lēni, 
uzmanīgi: nāks tava balta diena, ja 
ne šodien, tad rīt vai parīt, tikai 
drusku jāpagaida”.  

/Zenta Mauriņa/ 
 

     Ir brīnišķīga sajūta apzināties, cik 
bagāta ir mūsu ģimene: nevis bagāta 
ar naudu vai kādām mantiskām 
vērtībām, bet gan ar cilvēkiem, 
piedzīvojumiem, dzīves 
baudījumiem. Mēs nevaram sevi 
saukt tikai par Juknu ģimeni vien, jo 
mūsu saime ir daudz lielāka – to 
apvieno gan Juknas, gan Šļahtoviči, 
gan Apeļi un Viļumi, un šo saimi var 
turpināt saukt vēl ilgi, jo visi esam tik 
tuvi un stipri, bet šoreiz stāsts būs 
par vienu no šīs lielās saimes 
atvasēm – par mums, kuri dzīvo šeit, 
Ozolaines pagasta “Aizazaros”, jau 
vairāk kā 10 gadus, un tā ir Juknu 
ģimene! 
     Viss sākās ar “zelta bērnību”, kur 
dzimtās mājas ir bijušas tieši 
Ozolaines pagasta Pauliņos. Pirmie 
spertie soļi, pirmie vārdi, pirmās 
laimes asaras un pārdzīvojumi – šeit 
tika izdzīvots, pārdzīvots un izbaudīts 
pilnīgi viss. Te visus kopā vienoja 
Šļahtoviču ģimene – visspēcīgākais 
šīs saimes kodols, jo tas vēl līdz pat 
šai dienai spēj apvienot visus 
tuvākos un tālākos cilvēkus no visas 
Latvijas un pat citām valstīm kopīgās 
atmiņās un dažādos pasākumos.  
     Arī “zelta bērnība” kādreiz 
beidzas un katra atvase dodas savas 
laimes meklējumos – kāds uz 
Preiļiem, kāds uz Mazsalacu, 
Daugavpili, Rēzekni, Maskavu, pat uz 
Briseli. Katram savs ceļš ejams un 
mūsu ģimeni šis ceļš virzīja uz 
Rēzekni. Arī šis laiks bijis 
piedzīvojumiem un pieredzes bagāts 
– nomainītas vairākas dzīvesvietas, 
arī ideoloģijas par dzīvi un 
turpmākajiem plāniem tika 
vairrākkārtīgi grozītas – tā dzīvē 
notiek. Šī laika nestabilitāti un 
neizpratni par tālākajām gaidām var 
izskaidrot ar jaunības degsmi un 
vēlmi mainīties, lai attīstītos. Šis laiks 
deva ļoti vērtīgu pieredzi un bija 
pienācis īstais brīdis virzīties vēl 
tālāk. Un tā liktenīgā diena bija 
Lieldienas... Lieldienās mēs vienmēr 
esam kopā ar ģimeni un ļaujamies 
dažādām atmiņām, dažkārt arī 
nākotnes redzējumiem. Bija 
2007.gads, kad mūsu ģimene, sēžot 
pie pusdienu galda, apņēmās, ka 
uzcels sapņu māju, kurā valdīs 
ģimeniskums, cieņa, prieks un, 
neapšaubāmi, laime; kā “dzimtas 
spiets”, kas varētu pulcināt visu 
saimi pie viena galda. Un tā tapa 
ideja un pēc 1 gada to jau varēja 
saukt par realizētu ideju, jo 2008. 
gada 3. augusts mūsu ģimenei bija 

ļoti nozīmīga diena – šajā dienā tika 
sperti pirmie soļi jaunā dzīvē – dzīvē, 
kur mājvieta ir pašu uzbūvēta sapņu 
māja. 
     Katrai sapņu mājai ir svarīgs arī 
tās nosaukums. Arī nosaukums ir 
cēlies, pateicoties visas lielās saimes 
atbalstam – tika izsludināts konkurss 
par labāko mājas nosaukumu. 
Konkursā tika iesniegti dažādi 
varianti, tomēr vislabākais mums 
šķita “Aizazari”, ko bija izdomājusi 
Albīna Šļahtoviča, kura ir viena no 
vislielākajām šīs lielās saimes 
iedvesmotājām un atbalstītājām. Tā 
mēs nokļuvām pie savas sapņu 
mājas himnas – “Aiz azara bolti 
bārzi”. 
     Dzīve sapņu mājā ir bezgala 
jautra un priekpilna – te mēs 
tiekamies visi kopā gan 
Ziemassvētkos, gan Jaunajā gadā, 
gan Līgo un Jāņos, gan Kapusvētku 
pasākumos, gan dzimšanas dienās 
un vārda dienās, gan arī parastās 
dienās, kad ir nepieciešams atbalsts 
vai ģimenes tuvība. Ģimeniskumu 
rada ne tikai mūsu ģimene, saime un 
tuvākie cilvēki, bet arī Ozolaines 
pagasts, kurā dzīvo ne tikai 
izpalīdzīgi, atvērti, gaiši un labi 
cilvēki, bet arī mērķtiecīgi un radoši 
cilvēki, kuri attīsta Ozolaines 
pagastu, lai tas kļūtu vēl patīkamāks, 
mīļāks un ilgtspējīgāks, tāpēc par 
lielu ieguldījumu ir jāsaka paldies 
pagasta pārvaldei, īpaši tās 
vadītājam Edgaram Bļinovam par 
saimnieciskumu un degsmi pagasta 
uzlabošanā, kā arī kultūras nama 
vadītājai Santai Ostašai par radoša 
gara uzturēšanu pagastā. Viņu 
komanda ir radījusi tik daudz 
priecīgu emociju, labvēlīgus 
apstākļus un vēl labāku un laimīgāku 
dzīvi Ozolaines pagastā!  
     Mūsu ģimene, dzīvojot Ozolaines 
pagastā, ir iemantojusi dažādas 
tradīcijas, kas turpinās vēl šobrīd. 
Viena no tradīcijām ir kopīgais 

Ziemassvētku ceļojums, kas 
sākotnēji ir bijis vien 5 ģimenes 
pārstāvjiem, bet jau šogad plāno 
pulcēt pat 11 cilvēkus. Mūsu ģimene 
šajos Ziemassvētku ceļojumos ir 
baudījusi gan Vācijas Ziemassvētku 
tirdziņu, gan Francijas 
“Ziemassvētku galvaspilsētu” 
Strasbūru, gan Polijas plašos kalnus 
un lielās Ziemassvētku atlaides, gan 
Pērnavas SPA piedāvājumus, gan 
Tartu zinātnes centru, gan arī 
Sārema salas pasakainās ainavas. 
Šie ceļojumi ģimenes lokā ir 
vislabākie, taču pēc tiem izriet 
svarīga atziņa – nekur nav tik labi kā 
mājās, kā dzimtajā pusē, kā dzimtajā 
pagastā, jo tikai šeit mēs jūtamies 
vislabāk, tikai šeit var sajust 
vislielāko ģimeniskumu un novērtēt 
ģimeni kā vislielāko vērtību. Tas ir tik 
svarīgi dzīvot ģimeniski, jo tikai tā 
var izjust īstāko laimi!  

Par godu Latvijas 
proklamēšanas simtgadei, mēs, 
Juknu ģimene, izbaudot un svinot 
dzīvi un pārvarot visus šķēršļus 
kopā, vēlamies atklāt savas lielās 
laimes noslēpumu - un tas ir 
pavisam vienkāršs un viegli 
realizējams. Kādreiz to ir teikusi 
Zenta Mauriņa, bet šoreiz to sakām 
mēs: “Nevis šaubīties un vilcināties, 
bet rīkoties un uzdrīkstēties”!   

Juknu ģimene 

Nevis šaubīties  
un vilcināties, bet rīkoties un 
uzdrīkstēties! 
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Latvija ir mana dzimtene, 
Kurā es piedzimu. 
Tur ir kalni, pļavas, ezeri un upes. 
Tu esi bagāta ar mežiem, 
Kur mīt gan putni, gan dzīvnieki. 
Drīz Latvijai būs 100 gadi! 
Paldies tiem, kuri aizsargāja mūsu valsti! 
Lai katram ir laime un prieks 
Šajā valstī! 

  Valērija Gžibovska  
Liepu pamatskolas 7. klases skolniece 
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     Ja par Gaiduļu viduslaiku kapsētu 
un Kampišķu vecticībnieku kopienas 
lūgšanas namu ir zināms  lielākajai 
pagasta iedzīvotāju daļai, tad par 
Kiuku pilskalnu vairumam būs “pirmā 
dzirdēšana”.  
     2008. gada 16. novembrī 
profesora Jura Urtāna vadītajā 
pētījuma braucienā tika atklāts 
Kiukas pilskalns, kad atrodas Kiukos, 
Ozolaines pagastā. Pilskalns ietver 
Kiuku ezera purvāju un Kovšupi.  
     Kovšupe tek pa plašu un dziļu 
ieleju, kas vietām izvēršas lielākos 
ezeros (Ritinu, Kiuku ezers, 
atsevišķas purvainas ielejas). No 
dienvidu puses ietekot lielajā Kiuku 
ezerā, Kovšupe laužas cauri kalnu 
grēdai. Vienā pusē upei ir šaura, 
upes un purvāja norobežota saliņa, 
kuru vietējie iedzīvotāji dēvē par 

Gorodok.  Saliņa ir klāta ar lapu 
kokiem un brikšņiem, uz tās atrodas 
kokiem apaudzis kalns. Šajā kalnā, 
kas jau no dabas norobežots un pie 
kura var pieiet tikai pa minēto 
saliņu, tad arī tika atklāts iepriekš 
plašākai sabiedrībai nezināms 
pilskalns. Pilskalns nodalīts ar 
nocietinājuma grāvi, otrā galā vieta 
nocietināta ar divām stāvinājuma 
terasēm un vaļņiem. Paugurs ir 16 
metru augsts, tādēļ no tā labi varēja 
pārredzēt apkārtni un laikus pamanīt 
ienaidnieka uzbrukumu. J.Urtāns 
neizslēdz, ka šajā vietā bijusi stipri 
nocietināta militāra nometne.   
     Dažas atrastās māla lauskas 
mudina domāt, ka pilskalns 
pastāvējis ap 12.- 13. gadsimtu un, 
visticamāk, ka tur dzīvojuši latgaļi. 
Par to liecina vairāki zīmīgi elementi, 
arī tam laikam tipiskais māla 
apmetums. Kiuku pilskalna 
nocietinātā teritorija ir kādi 70 x 25 
metri. 
     Arheologs vēl nemācēja teikt, vai 
Kiuku pilskalnā tiks veikti 
arheoloģiskie izrakumi, jo 
izrakumiem nepieciešams, gan 
finansējums, gan privātīpašnieku 
piekrišana.  
  

Kiuku pilskalns 

*** 
Mana mazā, dzimtā Latvija! 
Katru gadu tu kļūsti skaistāka - 
Tu skaista un spilgta, 
Zaļākā valsts. 
Tu esi mana dzimtene - 
Spožie saules stari nokrīt uz tevis: 
Šeit dzied putni, zied ziedi, 
Latvija - ļoti skaista valsts! 
 

  
Ņikita Hlomovs 

Liepu pamatskolas 8.klases 
skolnieks Juris Urtāns, „Atrast pilskalnu”, 

Nordik, Rīga, 2009  
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Ciems 
Viensētu 

skaits 
1935.g. 

Viensētu 
skaits 

1906.g. 

Viensētu 
skaits 

1897.g. 

  3879 2924 3379 

Andronovo 160 79 120 

Bekeri 15 8 10 

Bekši 370 273 270 

Beņislava 103 24 55 

Berezovka 19 16 33 

Bolbiši 145 111 155 

Bori 54 8 21 

Bugri 6 22 26 

Bumbiški 131 109 126 

Cegeļna 24 5 12 

Deimani 176 107 167 

Dzeņi 129 119 111 

Gaiduļi 40 50 47 

Groveriški 149 178 88 

Jeroščenki 72 35 69 

Kampiški 184 143 134 

Kaulina 41 ?  26 

Kivki 202 188 178 

Knišino 10 2 13 

Križevniki 216 164 179 

Laizāni 174 172 187 

Losi 225 109 202 

Marimonti 51  ? ? 

Paulini 92 115 94 

Pleikšņi 120 121 117 

Plekšņi ?  ? 109 
Rēzeknes 
sloboda ? 

 ? 
14 

Ritiņi 186 167 187 

Rubuļi 18 18 18 

Runci 117 130 115 

Skuji ?  ? ? 

Skvarki 198 176 175 

Vecās mājas 6 11 12 

Sudnovka 18  ? 6 

Tēviņi 244 193 210 

Uļjanova 102 14 16 

Usviši 71 57 71 

Viņi bija pirmie...  
 
     Saule bija jau 
norietējusi, kod vīri, pīpes 
kūpinādami, savstarpēji 
pārrunāja nupat sanāksmē 
dzirdēto. Pēc tam 
atsveicinājās un atstāja 
Ozolaines pagasta 
izpildkomiteju. Smagiem 
soliem viņi brida pāri tikko 
nopļautām rugainēm un 
miglā kūpošām pļavām savu 
māju virzienā, — Ja jau 
mūsu pirmrindnieki 
zemnieku kongresā nolēma 
pasteigties ar ražas 
novākšanu, kulšanu un 
saistību izpildīšanu, 
parādīsim, ka mēs, 
ozolainieši, protam strādāt, 
— teica Antons Paure 
savam blakus ejošajam 
kaimiņam Francevicam. — 
Jā, protams! Man jau rudzi 
nopļauti. Rītā tos rijā 
izkaltēšu, pagaidām tos 
kulšu kaut vai ar spriguļiem, 
— atbildēja viņam 
Francevičs. Domādams, kā 
labāk noorganizēt rudzu 
kulšanu un maizes 
nodošanu. Valstij, priecīgi 
satraukta abu zemnieku 
sarunā klausījās arī 
komjaunatnes pagasta 
komitejas sekretāre b. 
Klimova. — Tātad jūs gribat 
pirmie no apriņķa 
zemniekiem nodot valstij 
maizi? Es atzīmēšu jūs savā 
sarakstā, parit brauks 
karogoto vezumu virkne uz 
Rēzekni. — Jā, kidēl ne... To 
var, — zemnieki atbildēja.  
Abi zemnieki aizgāja. 
Klimova brīdi vel pastāvēja 
tīruma malā, kaut ko 
pārdomāja, tad strauji 
apcirtās un gāja. Patiesībā 
ne gāja, bet skrēja, jo bija 
vēl daudz tādu komjauniešu 
saimniecību, kuru pārstāvji 
darba dēļ šai sanāksmē 
nepiedalījās, un tāpēc pie 
visiem vajadzēja aiziet 
aprunāties. Anna Sorokina, 
ievedusi pie darbā jau trešo 
rudzu vezumu, steidzās to 
izkraut — Labvakar! Tātad 
raža jau novākta, 

gatavojaties kulšanai? — 
Nē, nopļāvusi visu labību vēl 
neesmu — nepaspēju, bet 
ar valsti norēķināties 
vajadzēs vispirms. Rīt sākšu 
kult, — pagasta 
komjaunatnes sekretārei 
atbildēja Anna Sorokina. 
Pēc tam b. Klimova 
zemniecei pastāstīja par 
karogoto vezumu braucienu 
uz sagādes punktu, un ari 
Anna Sorokina apsolījās 
piedalīties šai braucienā. 
     Tad komjauniete devās 
uz citām saimniecībām. 
Dažā sādžā par šķietamu 
miera traucēšanu vecāki vīri 
viņai pateica ari skarbus 
vārdus: — Ko jūs tā 
skraidiet kā apsviluši, vai 
tad laika vēl nepietiks 
visiem šiem darbiem? — Nē, 
draugi, Jāsteidzas! Valstij 
vajadzīga maize. Daudz 
maizes! Un ja mēs, 
lauksaimnieki, ātrāk 
izpildīsim valsts piegādes 
plānu, arī rūpniecība varēs 
dot mums vairāk savu 
ražojumu. Un komjaunatnes 
pagasta komitejas sekretāre 
viņiem izskaidroja, kāpēc 
nepieciešams straujos 
tempos novākt un izkult šā 
gada ražu, un aicināja pirmā 
kūluma maizi nodot valstij. 
Šādām sarunām beidzoties, 
bieži vien piekāpās pat 
visietiepīgākie un apsolījās 
piedalīties karogoto vezumu 
braucienā. Tā divu dienu 
laikā b. Klimova apmeklēja 
vairāk nekā 20 darba 
zemnieka saimniecības, un 
kur vien viņa bija, tur visi 
apsolījās nekavējoties izkult 
pirmos rudzus un nodot 
valstij. Trešās dienas rītā ar 
2—3 smagiem graudu 
maisiem vezumā pie 
izpildkomitejas pirmie 
piebrauca Jānis Nikitins, 
Antons Paure, Jānis 
Vasiljevs, Francevičs un 
Zaicevs. Ātri vien uz baltās 
šosejas sarindojās ap 40 
pajūgu, no kuriem gandrīz 
puse bija no komjauniešu 
saimniecībām. Tā Rēzeknes 
apriņķi pirmā karogoto 
vezumu brauciena 11 
dalībnieki norēķinājās ar 
valsti gada plāna apmērā. 
Viņu vidū bija komjaunieši 
Sorokina, Vasijjevs, Zaicevs 
un Rublevs.  
 

Avots: 
“Pad.Jaunatne”  

B. Borgs 
20.08.1947.  

Par pagasta viensētām 
19. un 20.gs. 
 
     Veicot Ozolaines 
pagasta  vēsturisko izpēti, 
no demogrāfa Ilmāra 
Meža esam saņēmuši 
informāciju par mūsu 
pagasta apdzīvotajām 
viensētām un, tautas 
skaitīšanas rezultātā  

1935.g., 1906.g. un 
1897.g., tika iegūti dati, 
kas apkopoti zemāk 
pievienotajā tabulā.  
     Par dažiem ciemiem 
nav informācijas - 
piemēram, par 
Pleikšniem, kas ir bijuši 
izplūduši pa 2 vēsturisko 
pagastu teritorijām, proti, 
Makašēnu un Ozolmuižas. 
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RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

Izdevums iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža: 300 eksemplāri. 
Elektroniski izdevumu var izlasīt Rēzeknes novada 
pašvaldības un Ozolaines pagasta pārvaldes mājas lapās.  

 
 

 

 

   

 

    

 

 

draugiem.lv/ozolaine   

facebook.com/ozolainespagasts 

twitter.com/ozolaine 

instagram.com/ozolaine.lv 

youtube.com/Rēzeknes novada Ozolaines pagasta pārvalde 

 

BEZMAKSAS OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES 

 

OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES  
BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

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 

VĒSTURE NOVEMBRIS 11[55] 2018               20          

 Ieskaits Latvijas vēsturē: 

 Dzelzs laikmets Latvijā: 500.gads 
p.m.ē -1200.gads; 

 Livonijas laiks 13.-16.gadsimts; 

 Poļu un zviedru laiki: 1561.-
1710.gads; 

 Krievijas impērijas periods: 1710.- 
1914.gads; 

 I pasaules karš un Brīvības cīņas, 
Latvijas valsts veidošana: 1914.-
1920.gads; 

 Latvijas Republikas parlamentārais 
periods: 1920.-1934.gads; 

 Latvijas Republikas autoritārais 
periods: 1934.-1940.gads; 

 II pasaules karš: 1939.-1945.gads; 

 Padomju okupācijas periods pēc  II 
pasaules kara: 1945.-1991.gads; 

 Atmoda un Latvijas valsts 
neatkarības atjaunošana: 1988.-
1994.gads; 

 Kopš 1999.gada Latvija – 
demokrātiskā valsts. 

Sagatavosimes Adventes 
laikam! 
 
Tikko būsim nosvinējuši 
valsts svētkus, kad pie mājas 
sliekšņa jau klauvēs 
Adventes klusais un svētīgais 
laiks… Aicinām sanākt kopā 

Ozolaines Tautas namā 27.novembrī un 
28.novembrī visas dienas garumā no 
plk.8.00-18.00 uzdarboties kopīgi radoši
- izveidojot pašiem savu Adventes 
vainagu! Aicinām ikvienu nākt, kopā ar 
citiem darboties gribētājiem jauki 
pavadīt laiku un radīt savu 
neatkārtojamo meistardarbu! Pamata 
materiālus iespēju robežās centīsimies 
nodrošināt, bet būtu jauki, ja arī Jūs 
paķertu līdzi dažādus dabas materiālus, 
mazus diegu kamolīšus, pērlītes, 
lentītes, kafijas pupiņas, vīna pudeļu 
korķus, čiekurus, sūnas un dažādus 
citus sīkumus, kas „guļ” Jūsu mājas 
plauktos… Sveces savam Adventes 
vainagam jāņem līdzi pašiem! Lai šim 
pasākumam piešķirtu vēl vairāk Ziemas 
svētku atmosfēras, darbojoties radoši 
baudīsim karstu zāļu tēju un uzkodīsim 
pa kādai piparkūkai! Santa Ostaša 

Ozolaines Tautas nama vadītāja 
 

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

