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Par Maltas vidusskolas 
strukturvienības Liepu 
pamatskolas un 
Ozolaines PII 
„Jāņtārpiņš” medmāsu 
turpmāk strādās 
Ozolaines pagasta 
iedzīvotāja Jeļena 
Karziņina. 

No šī gada 30.augusta 
par Maltas vidusskolas 
struktūrvienības 
Liepu pamatskolas bērnu 
aprūpes un 
audzināšanas iestādes 
audzinātāju kļuva 
Ozolaines pagasta 
iedzīvotāja Oksana 
Bogdanova. 

NOSKAIDROTI KONKURSA  
„SAKOPTĀKĀ OZOLAINES PAGASTA SĒTA—

2018” UZVARĒTĀJI! 

29.septemrī plkst. 13.00 
projekta „Dzīvo vesels 
Rēzeknes novadā” 
ietvaros pie Ozolaines 
TN notiks nūjošanas 
nodarbības. Inventārs 
tiks nodrošināts. 

No š.g. 12.09.-02.10. 
Ozolaines pagasta 
pārvaldes vadītājs un 
Lūznavas pagasta 
pārvaldes vadītāja 
pienākumu izpildītājs 
Edgars Blinovs atradīsies 
atvaļinājumā.  
Atvaļinājuma laikā 
Ozolaines pagastā viņu 
aizvietos Maltas 
vidusskolas 
struktūrvienības Liepu 
pamatskolas vadītāja 
Gaļina Bogdanova. 
Savukārt Lūznavas 
pagastā p.i. aizvietos 
saimniecības pārzinis 
Gatis Pučka. 

     2018.gada 11.augustā, Bekšu 
ciemā, Ozolaines pagasta svētku 
ietvaros notika gan sportotāju, gan 
Ozolaines pagasta garšīgākā medus, 
gan arī konkursa “Sakoptākā pagasta 
sēta” apbalvošana. Titulu “Sakotpākā 
un viesmīlīgākā viesu māja Ozolaines 
pagastā 2018” ieguva Jūlijas 
Kolesnikovas viesu māja “Salāji”, 

kura trodas Bumbišķu sādžā, bet 
titulu “Ozolaines pagasta sakoptākā 
pagasta sēta 2018” titulu saņēma 
Birutas un Aivara Buharinu māja 
„Jāņīši”. Abi uzvarētāji balvās 
saņēma zelta plāksnes ar 
attiecīgajiem tituliem, kas turpmāk 
rotās saimnieku mājas.  

Teksta turpinājums 11.lpp. 

Foto no Ozolaines pagasta pārvaldes arhīva. 
No kreisās uz labo: Jūlija Kolesnikova,  
Biruta un Aivars Buharini kopā ar saviem 
mazbērniem Niku un Endiju 

     No 23.08.2018. Ozolaines pagasta 
bibliotēkā tika pieņemta jauna 
bibliotēkas vadītāja Anita Eisaka. Anita 
ir absolvējusi Rēzeknes Augstskolas 
Ekonomikas fakultāti, ir laipna, 
atsaucīga un  pretimnākoša.  Brīvi  
runā latviešu un krievu valodas. 
     Jaunā bibliotēkas vadītāja aicina 
pagasta iedzīvotājus arī turpmāk 
apmeklēt Ozolaines pagasta bibliotēku! 
     Informējam, ka pagasta bibliotēkā 
regulāri tiek norakstīta novecojusī 
literatūra un bibliotēkas fonds tiek 
papildināts ar jaunu literatūru, saskaņā 
ar lasītāju priekšlikumiem un 
vajadzībām. Tāpēc aicinām gan lielos, 
gan mazos lasītājus nākt uz bibliotēku, 
kur ikkatrs atradīs  savām interesēm 
atbilstošu grāmatu, avīzi vai žurnālu.        
     Informācija par bibliotēkas darbu, 
jaunu literatūru un pasākumiem 
regulāri tiks publicēta pagasta avizē, 
mājaslapā www.ozolaine.lv un 
sociālajos tīklos.  

Anita Eisaka—jauna 
Ozolaines pagasta 
bibliotēkas  
Vadītāja!   

Esiet laipni gaidīti Ozolaines 
pagasta bibliotēkā, Bekšu ciemā!  

No šī gada 30.augusta 
par skolotāju palīgu 
Ozolaines Pirmsskolas 
izglītības iestādē 
„Jāņtārpiņš” strādās 
Ozolaines iedzīvotāja 
Natālija Smirnova. 

http://www.ozolaine.lv


2 

 

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

DAŽĀDAS ZIŅAS SEPTEMBRIS 9 [53] 2018               2         

Par izmaiņām sašķiroto 
atkritumu izvešanas 
grafikos! 
 
     Lai maksimāli efektīvi, savlaicīgi 
un kvalitatīvi sniegtu atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumu 
klientiem, SIA „ALAAS” paziņo, ka no 
2018.gada 1.septembra tiek mainīts 
šķiroto atkritumu izvešanas grafiks. 
Turpmāk Ozolaines pagasta Bekšu 
ciemā šķiroto atkritumu savākšana 

no atkritumu šķirošanas punkta 
notiks: 

 PET/Papīrs/Metāls—katra 
mēneša 1.otrdiena. 

 Stikls—4 ceturtdiena (marts, 
junijs, septembris, 
decembris).  

     Jautājumu un neskaidrību 
gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruni 
64607673 vai sūtīt e-pastu uz 
sia.alaas@inbox.lv. 

Ziņo SIA „ALAAS” 

SVARĪGI!  
ATKĀRTOTS ATGĀDINĀJUMS 
PAŠVALDĪBAS ZEMES 
NOMNIEKIEM PAR ZEMES 
NOMAS LĪGUMIEM! 
 
     Rēzeknes novada pašvaldības 
Ozolaines pagasta pārvalde brīdina, 
ka vairākiem zemes nomniekiem, 
kuri slēdza zemes nomas līgumus 
garāžu (Saules ielā) uzturēšanai, 
2018.gada marta mēnesī ir beidzies 
nomas līguma termiņš, kas steidzami 

jāpagarina, iesniedzot Ozolaines 
pagasta pārvaldē vai Rēzeknes 
novada pašvaldībā iesniegumu par 
zemes nomas līguma pagarināšanu, 
līdzi ņemot zemes nomas līgumu un 
personas apliecinošu dokumentu.  
     Rēzeknes novada pašvaldības 
Ozolaines pagasta pārvalde brīdina 
arī zemes nomniekus, kuriem tika 
noslēgti lauku apvidus zemes nomas 
līgumi. Šiem zemes nomas līgumiem 
termiņš beidzās 2018.gada 
31.augustā, tāpēc Ozolaines pagasta 
pārvalde aicina zemes nomniekus 

griezties  Ozolaines pagasta pārvaldē 
vai Rēzeknes novada pašvaldībā ar 
iesniegumu par zemes nomas līguma 
pagarināšanu, līdzi ņemot zemes 
nomas līgumu un personu 
apliecinošu dokumentu, iepriekš 
sazinoties ar zemes lietu speciālisti, 
Janu Jakuškinu pa t.64640424 vai 
mob. 22020146. 
     Gadījumā, ja zemes nomas 
līgums netiks pagarināts, Jūsu zemes 
vienība var tikt nodota nomā citai 
personai. 
  

Ir noslēgusies sabiedriskā 
apspierašana par motokrosa 
trases izbūvi Rēzeknes 
novada Ozolaines pagastā! 
 
     Rēzeknes novada pašvaldības 
Ozolaines pagasta pārvalde vasaras 
vidū bija saņēmusi motokrosa kluba 
„CAMK Latgale” lūgumu ar iespēju 
iznomāt pašvaldības īpašumu "Ritiņi" 
7.03 ha platībā (bijusī Ritiņu 
izgāztuve), jaunās motokrosa trases 
izbūvei.  
     2018.gada 12.jūlijā tika 
izsludināta sabiedriskā apspriešana  
par motokrosa trases izbūvi 
Ozolaines pagastā, Ritiņos, kura ilga 
līdz 10.augustam. Ikviens 
interesents šajā laika periodā varēja 
izteikt savas domas un viedokli par 
to.   
     Par sabiedriskās apsriešanas 
uzsākšanu Ozolaines pagasta 
pārvalde iedzīvotājus informēja ar 
bezmaksas Ozolaines pagasta 
pārvaldes informatīvā izdevuma 
Ozolaine.lv,  Ozolaines pagasta 
pārvaldes un Rēzeknes novada 
pašvaldības mājas lapu 
www.ozolaine.lv un  
www.rezeknesnovads.lv, kā arī ar 
sociālo tīklu starpniecību. Tāpat par 
sabiedrisko apspriešanu bija iespēja 
noklausīties Latgales studijas 
sagatavoto audioreportāžu Latvijas 
radio ēterā un Latvijas Televīzijas un 
Latvijas Radio vienotajā ziņu portālā 
www.lsm.lv.  
     Sabiedriskajā apspriedē, kas 
norisinājusies līdz 10.augustam, 
Ozolaines pagasta iedzīvotāji 
aktivitāti nav izrādījuši, un 
pašvaldībā nav iesniegti oficiāli 

viedokļi pret vai par trases izbūvi. 
      Ir saņemta viena Rēzeknes 
pilsētas iedzīvotāja vēstule ar ziņu, 
ka viņš neatbalsta motokrosa trases 
izbūvi Rēzeknes novada Ozolaines 
pagastā, komentējot: „Nevajag 
izgudrot velosipēdu, jo viena trase 
Križevniekos jau ir”. 
     Šobrīd pašvaldība neredz 
šķēršļus motokrosa trases 
izbūvei Rēzeknes novada Ozolaines 
pagastā, un pašlaik viss atkarīgs 
tikai no tā, vai ieceres īstenotāji 
spēs izpildīt visas 
Valsts vides dienesta noteiktās 
prasības. 
     Iedzīvotāji un citi interesenti 
aktīvi atzīmējuši ziņu par 
sabiedrisko apspriedi pagasta 
pārvaldes "Facebook" kontā, taču 
arī pie minētās publikācijas ir tikai 

viens komentārs, kas atbalsta 
ieceri.  
     Pēc pašvaldības uzskata, 
izbūvējot motokrosa trasi, ko atļauj  
Teritorijas un attīstības plānošanas 
dokumenti, tiktu sakārtota un 
labiekārtota degradētā vide,  
piesaistīta tūristu uzmanība, 
daudziem jauniešiem būtu iespēja 
nodarboties ar interesantu sporta 
veidu un lietderīgi pavadīt brīvo 
laiku. 
     Ozolaines pagasta pārvalde ir  
konsultējusies ar Valsts vides 
dienestu par nosacījumiem, kas 
jāņem vērā. Viss atkarīgs no 
motokrosa kluba "CAMK Latgale", 
kurš plāno izveidot motokrosa trasi.  
     Jau vēstīts, ka Ozolaines 
pagasta pārvalde ir saņēmusi 
motokrosa kluba "CAMK Latgale" 
lūgumu ļaut tam iznomāt 
pašvaldības īpašumu "Ritiņi" septiņu 
hektāru platībā motokrosa trases 
izbūvei. Šajā vietā reiz atradās 
izgāztuve. 
     Motokrosa trasi paredzēts veidot 
1,650 kilometru garu, un tajā varētu 
rīkot sacensības līdz 100 
dalībniekiem ne tikai no Latvijas, 
bet arī tuvākajām kaimiņvalstīm. 
Tāpat būtu iespējams rīkot Latvijas 
nacionālā kausa un Latvijas 
čempionāta motokrosā posmus, kā 
arī atjaunot Latgales kausa 
sacensības. 
     Ieceres īstenotāji uzsver, ka 
Latgales reģiona, kā arī Rēzeknes 
un Rēzeknes novada motosportisti 
veiksmīgi piedalījušies dažādās 
motokrosa sacensībās, taču viņiem 
nav standartiem atbilstošas trases, 
kur trenēties, tāpēc tas tiek darīts 
citu novadu trasēs. 

http://www.delfi.lv/temas/rezekne-0
http://www.delfi.lv/temas/rezekne-0
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      Piektdien, 2018.gada 
31.augustā, Ozolaines pagasta 
bibliotēkas vadītājai Antoņinai 
Dzenei bija pēdējā darba diena. 
Ozolaines pagastā kopumā  
nostrādāti 42 gadi. Antoņina 
nolēmusi doties pelnītā atpūtā, lai 
turpmāk savu brīvo laiku veltītu sev, 
saviem bērniem, mazbērniem un 

mājām! Pensijas vecums – tas ir 
tikai kārtējais dzīves posms, nevis 
beigas! Ozolaines pagasta pārvaldes 
darbinieki no sirds pateicās 
Antoņinai Dzenei par paveikto un 
novēl daudz skaistu un interesantu 
mirkļu, veselību, biežāk nākt ciemos, 
kā arī -ātrāk iestāties Ozolaines TN 
senioru kluba „Uguntiņa” rindās. 

Pelnītā atpūtā devās 
ilggadējā Ozolaines  
bibliotēkas vadītāja  
Antoņina Dzene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 06.10.2018. notiks 13.Saeimas 
vēlēšanas, vēlētājiem vēlēšanu 
iecirknis Nr.747 (Ozolaines Tautas 
nams, c. Bekši, Ozolaines pag., 
Rēzeknes nov.) būs atvērts no 
plkst.7.00 līdz 20.00. Vēlētāji, kuri 
nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī 
vēlēšanu dienā, trīs dienas pirms 
vēlēšanu dienas dažas stundas 
dienā var izmantot iespēju nodot 
balsi glabāšanā. Šāda iespēja būs 
trešdien 3.oktobrī no plkst.17.00 
līdz 20.00, ceturtdien 4.oktobrī no 
plkst.9.00 līdz 12.00, piektdien 
5.oktobrī no plkst.10.00 līdz 16.00. 
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ 
nevar ierasties vēlēšanu iecirknī, šo 
vēlētāju aprūpētāji un slimojošo 
personu aprūpētāji, var balsot savā 
atrašanās vietā. Balsošana vēlētāja 
atrašanās vietā jāpiesaka no 1. līdz 
6.oktobrim plkst.12.00 vēlētāja 
atrašanās vietai vēlēšanu dienā 
tuvākajā vēlēšanu iecirknī 
(tālr.29206602). 

Ozolaines pagasta  
vēlēšanu iecirknis Nr. 747 

Par skolēnu autobusu! 
 
     Saskaņā ar Autopārvadājumu 
likumu, pašpārvadājumi ir 
pārvadājumi, kad bez maksas tiek 
veikti ar pašvaldības institūcijas 
īpašumā esošiem vai iznomātiem 
transportlīdzekļiem, ko vada 
institūcijas darbinieks, lai 
pašpārvadājuma veicēja vajadzībām 
pārvadātu personas un 
pašpārvadājumi ir tikai 
pašpārvadājuma veicēja 
papilddarbība.  
     Rēzeknes novada pašvaldība 
izdeva rīkojumu visām pagastu 
pārvaldēm, tajā skaitā Ozolaines 
pagasta pārvaldei, veikt skolēnu 
pārvadājumus ar pagasta pārvaldes 
rīcībā esošiem autobusiem pa 
maršrutiem, kas ir saskaņoti 
Rēzeknes novada domē, un 
nodrošināt 2004.gada 20.aprīļa 
Ministru kabineta noteikumu Nr.327 
“Kārtība, kādā veicami pasažieru un 
kravas pašpārvadājumi” 5.punkta 
5.5.apakšpunktā ietverto nosacījumu 
ievērošanu, kā arī nepieļaut personu, 
kuru pārvadāšana nav saistīta ar 
pašvaldības funkciju veikšanu, 
pārvadāšanu skolēnu autobusos. 
Pagastiem pastāvīgi ir jānodrošina 
pašpārvadājumu, konkrēti skolēnu 
pārvadājumu, kontroles pasākumus, 
jāveic autobusu vadītāju atkārtotu 
informēšanu par pašpārvadājumu 
noteikumu ievērošanu un atbildību 

par šo noteikumu pārkāpšanu. 
     Ozolaines pagasta pārvalde 
atkārtoti atgādina, ka skolēnu 
autobusu kategoriski aizliegts 
izmantot nepiederošām personām 
(bez braukšanās caurlaidēm)  un 
izmantot norīkoto autobusu, lai 
pārvietotos no Bekšu ciemata uz 
Rēzekni un atpakaļ. 
     Gadījumā, ja tas notiks, tad 
Autotransporta direkcijai ir tiesības  
pasažieru trūkuma dēļ slēgt citus 
autobusa reisus, kurus ikdienā 
izmanto citi Bekšu ciemata 

iedzīvotāji un tas var ļoti nelabvēlīgi 
ietekmēt viņu nokļūšanu uz/no darba 
vai citām vajadzībām. 
     Skolēnu autobusu izmantošanas 
primārais mērķis ir nodrošināt 
skolēnu pārvadājumu veikšanu no 
dzīves vietas uz mācību iestādi un 
atpakaļ. 
   Skolēnu autobusi nav  izmantojami 
komercpārvadājumu veikšanai, kā 
arī tajos nav atļauts veikt skaidras 
naudas norēķinus. 
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Šī gada saldākie svētki- 
„Medus svētki”! 
 
     Augusta mēnesī tradicionāli tiek 
svinēti Ozolaines pagasta svētki, 
kļūstot par vienu no gada 
galvenajiem pagasta kultūras dzīves 
notikumiem. Šogad svētkiem 
piešķīrām „Medus svētku” 
nosaukumu par godu tam, ka 
Ozolaines pagastā dzīvo un 
saimnieko diezgan kupls pulks 
bitenieku. Jau pasākuma sākumā 
visus svētku svinētājus sagaidīja 
svētku „talismani”- 2 lielas bites. 
Savukārt pati medus tematika 
pasākumā tika apspēlēta un 
prezentēta dažādos veidos, ļaujot 
apmeklētājiem iepazīties ar medus 
ārstnieciskajām īpašībām, pielietot 
tās skaistumkopšanas jomā, izgaršot 
medu ēdienos un dzērienos, kā arī 
uztaisīt kādu radošu darbu šajā 
tematikā. Ozolaines pagasta medus 
prezentācijas teltī ikviens varēja 
pagatavot sev dažādu veidu medus 
skrubīšus ķermeņa labsajūtai un 
sestdienas vakara pirts priekiem, 
Ozolaines pagasta senioru klubs 
„Uguntiņa” cienāja apmeklētājus ar 
medus uzkodu un ļāva degustēt 
dažādus pašu gatavotus medus 
dzērienus, bārmenes Elīnas dzērienu 
stendā ikviens varēja piedalīties 
meistarklasē- kā pagatavot garšīgus, 
veselīgus medus dzērienus un 
kokteiļus, kas garšotu lieliem un 
maziem, un paņemt sev līdzi 
visgaršīgākā dzēriena recepti. 
Folkloras kopas „Zeiļa” vadībā 
interesenti varēja atrisināt medus 
tautasdziesmu atjautības uzdevumu, 
kā arī iepazīties ar bišu propolisa un 
bišu maizes brīnumainajām 
īpašībām, protams, arī nogaršojot 
šos produktus. Tāpat medus teltī bija 
iespējams iegādāties slavenās 
pagasta konditores Olgas 
Vinokurovas medus kūku un citus 
meistardarbus. Bet paši mazākie 
varēja krāsot bitīšu zīmējumus, 
risināt labirintus, kur bitītei jāatrod 
medus pods, uztaisīt paši savu bitīti, 
beigās saņemot arī pa kādai bišu 
konfektei pateicībā par labi paveiktu 
darbiņu. Par prieku bērniem 
darbojās arī sejiņu apzīmēšanas 
darbnīca, kur šoreiz tika zīmētas, 
protams, bitītes. Pasākuma ietvaros 
visiem kopā un ikvienam 
interesentam atsevišķi bija iespēja 
piedalīties lielā svētku zīmējuma 
krāsošanas aktivitātē un ar prieku 
jāatzīst, ka zīmējums tik tiešām tika 
izkrāsots līdz galam un tagad atliek 
vien atrast vietu, kur tas pastāvīgi 
tiks eksponēts. Kas attiecas uz 
medus tematiku, vēl pasākumā 
darbojās arī medus karameļu 
pagatavošanas darbnīca Maltas 
skolēnu mācību uzņēmuma 
„D.A.D.Incorporated” meistaru 
vadībā. Bez medus tematikas, 

Ozolaines pagasta svētkos darbojās 
arī papīra liešanas darbnīca sociālā 
uzņēmuma SIA „Puordare” vadībā, 
kur ikviens varēja iepazīties ar papīra 
izgatavošanas procesu un paša 
rokām uz vietas radīt vienu otru 
dekoratīvu papīra lapu. Bet 
mākslinieces Nanditas Kirejevas 
stendā darbojās Ozolaines pagasta 
fanu stūrīts, kur varēja uztaisīt gan 
fanu karodziņu, gan pašam radīt 
skaistu dekoratīvu rāmīti, kura 
centrā bija kāds no Ozolaines 
pagasta skaistākajiem skatiem, kas 
fiksēti pagājušā gada rudenī 
notikušajā Rēzeknes novada 
fotoplenērā.  Svētku īpašie ciemiņi 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests un Zemessardzes 3. 
Latgales brigādes karavīri aicināja 
iepazīties ar savu dienestu darbu, ar 
darbā izmantoto aprīkojumu, 
ieročiem. Mazajiem svētku 
dalībniekiem bija iespēja iesēsties 
VUGD lielajā mašīnā, sasveicināties 
ar ugunsdzēsēju- glābēju talismanu 
Guntiņu, paskatīties, kā izskatās paši 
brašie vīri un noslēgumā arī saņemt 
krāsojamo grāmatiņu par atmiņu no 
šīs tikšanās. Zemessardzes kareivji 
aicināja gan apskatīt ieročus un 
ekipējumu, gan arī uzzināt par 
iespējām kļūt par zemessargu vai 
profesionālā dienesta karavīru. 
 Ozolaines pagasta svētki 
tradicionāli ir arī sportisks pasākums, 
tāpēc, paralēli medus priekiem, 
īpašo ciemiņu prezentācijām un 
citām interesantām darbnīcām, 
pasākuma laikā notika gan volejbola 
turnīrs „Bekšu bumba”, gan sporta 
spēles, kuru ietvaros dalībniekiem 
bija jātiek galā ar 8 dažāda veida 
stafetēm.  Taču pasākums nu jau 
3.gadu pēc kārtas tika atklāts ar 
augstapēžu kurpju skrējienu apkārt 
lielajam Bekšu dīķim. Šoreiz 
skrējienā drosme piedalīties bija vien 
Raganiņu komandai no Verēmu 
pagasta, kas šajā skrējienā piedalās 
jau 2.gadu pēc kārtas. Pagājušajā 

gadā komanda pārsteidza ar 
eksotisko augļu tēpiem un eksotisko 
augļu cienastu, bet  šogad dāmas 
ieradās pasākumā tērpušās raganu 
kostīmos un katrai no viņu slotām 
bija pazīstama autozīmola simbols, 
padarot kopējo tēlu vēl oriģinālāku. 
Par augstpapēžu kurpju skrējiena 
pārliecinošu uzvarētāju kļuva 
visjaunākā dalībniece Annija Gutāne. 
Pēc augstpapēžu kurpju skrējiena un 
apbalvošanas ceremonijas raganiņas 
jutās spēka un entuziasma pilnas un 
devās jaunās „palaidnībās”, kā jau 
raganām piedien... Tā nu raganām 
izdevās izveidot „vārtus” 
kāziniekiem, kas šajā dienā kuplā 
pulkā brauca garām Bekšu ciemam. 
Un entuziasms bija gana liels, jo uz 
lielceļa tika apturētas veselas 5 kāzu 
kolonnas, kam bija jātiek galā ar 
vairākiem uzdevumiem un, protams, 
jādabū atļauja tālākam ceļam, 
iepriecinot raganas ar kādu 
izpirkuma „kukuli”. Savukārt 
volejbola turnīram „Bekšu bumba 
2018”, kuru organizēja biedrība 
“Lobs lobam” Jaunatnes iniciatīvu 
projekta ietvaros un ko atbalstīja 
Rēzeknes novada pašvaldības 
Izglītības pārvalde, pieteicās 8 
jauniešu komandas. Diemžēl 
pasākuma diena bija lietaina un gala 
rezultātā turnīrā piedalījās vien 5 
komandas – īsteni volejbola 
entuziasti, kurus nebiedēja iespēja 
izmirkt lietū. Saspēles vadīja BJSS 
treneris Oskars Krukovskis. Pēc 
spraigas 4 stundu ilgas cīņas turnīrs 
beidzās ar šādiem rezultātiem: 
1.vieta komandai “SK 
Spāks” (Rēzekne), 2. vieta komandai 
“Feimaņi” (Feimaņi), 3.vieta 
komandai “Gepardi” (Rēzekne). Ar 
atzinības rakstiem par labu spēli tika 
suminātas Ozolaines pagasta 
komandas “Ritenis” un “Ritiņu 
Barbariskas”. Savukārt sporta spēlēs 
šogad piedalījās 2 komandas- 
“Barbie team” un “Ozolaines 
zvaigznes”.    Turpinājums 5.lpp. 
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     Pusnopietnās, pusnenopietnās, 
sportiskās, komandas saspēles un 
atjautības disciplīnās rezultātā par 
uzvarētāju kļuva komanda 
“Ozolaines zvaigznes”, bet 
2.godalgoto vietu saņēma komanda 
“Barbie Team”. Visu sportisko 
aktivitāšu dalībnieki saņēma medaļas 
un balvas, bet noslēgumā Ozolaines 
pagasta Tautas nama senioru kluba 
“Uguntiņa” dāmas bija sarūpējušas 
visiem sportistiem un līdzjutējiem 
siltu, uz ugunskura gatavotu zupu. 
     Atgriežoties pie medus 
tematikas, pasākuma ietvaros notika 
arī Ozolaines pagasta bitenieku 
dravās ievāktā medus degustācija, 
kuras mērķis bija noteikt, kurš ir 
Ozolaines pagasta garšīgākais 
medus. Savu bišu ievākto medu 
degustācijas konkursam iesniedza 4 
Ozolaines pagasta bitenieki. Katrs 
medus tika ielikts absolūti vienādos 
traukos bez atšķirības zīmēm un 
ikvienam bija iespēja nākt, nogaršot 
visus 4 medus veidus un nobalsot 
par to, kas likās visgaršīgākais un 
vislabākais. Balsojuma rezultātā par 
“Ozolaines pagasta garšīgāko medu 
2018” tika atzīts pagasta vecākās 
bitenieces Antoņinas Blažēvičas 
medus. Par šo kundzi esam rakstījuši 
jau iepriekš- viņa šogad nosvinēja 
savu 90 gadu jubileju, bet joprojām, 
savā cienījamā vecumā, viņa ne tikai 
rūpējas par bitēm, bet pat kāpj tām 
pakaļ kokā, ja kāda bišu saime ir 
aizbēgusi prom.  
     Tāpat šogad Ozolaines pagasta 
svētku ietvaros notika arī Rēzeknes 
novada mājražotāju un amatnieku 
tirdziņš Lobs Lobam, kur bija 
iespējams iegādāties gan pītus 
grozus, gan pašu gatavotas ziepes, 
ādas izstrādājumus, rotaļlietas 
bērniem, stādus, protams, medu un 
daudz ko citu.  
     Vakarā dienas aktivitātes 
noslēdza svētku koncerts, kuru 

atklāja Latvijas ielu vingrotāju 
biedrības sportisti, pārsteidzot 
skatītājus ar savām spējām un 
meistarību, kas iegūta daudzu 
centīgu treniņu rezultātā, kā arī 
parādot jauniešiem lietderīgas brīvā 
laika pavadīšanas iespējas.  
Turpinājumā ar bišu un medus 
dziesmām sanākušos skatītājus 
priecēja Ozolaines pagasta folkloras 
kopa “Zeiļa”, bet ar dejotprieku 
uzstājās Feimaņu deju kolektīvs 
“Karameles”.  
     Svētku koncertā ieradās vēl viens 
īpašais viesis- Lācis Tedijs, jo tur, 
kur ir medus un bites, tur, protams, 
jābūt arī lācim. Bet noslēgumā par 
koncerta kulmināciju kļuva nu jau 
par Ozolaines pagasta svētku 
tradīciju kļuvusī putu diskotēka, 
sagādājot bezgala daudz prieka 
mazajiem svētku svinētājiem.  
     Par godu Latvijas 100-gadei, arī 
Ozolaines pagasts 11.augustā 
vienojās kopā ar visu Latviju akcijā 
“100-gades zaļumballe”, kas iezīmē 

nozīmīgu atskaites punktu- 100 
dienas līdz Latvijas 100.jubilejai. 
Diemžēl par tradīciju ir kļuvis arī tas, 
ka Ozolaines pagasta svētkos līst 
lietus, kas kulmināciju sasniedz tieši 
vakarā, līdz ar to zaļumballi nācās 
pārcelt uz Tautas nama sarīkojumu 
zāli. Balle ar grupu “Kalvadoss” 
notika iekštelpās, taču tie, kurus 
nebaidīja lietus, varēja sildīties āra 
pirts kublā, vērojot un skaitot 
krītošās zvaigznes, jo, kā zināms, 
augusts ir zvaigžņu krišanas 
mēnesis.  
     Paldies visiem, kuri nebijās no 
lietus, kā arī visu daudzo svētku 
klāstā, kas notika šajā dienā, 
izvēlējās priecāties tieši Ozolaines 
pagasta svētkos. Paldies visiem, kas 
bija iesaistīti svētku tapšanā- gan 
Ozolaines pagasta pārvaldes 
darbiniekiem, Tautas nama 
kolektīviem, kā arī brīnišķīgajai 
brīvprātīgo komandai! Pagasta svētki 
ir nosvinēti, bet tagad pamazām 
sāksim gatavoties valsts 
100.jubilejas svinībām, kas tiks 
sāktas 2018.gada 17.novembrī, lai 
pusnaktī, visi kopā, varētu svinīgi 
sagaidīt valsts apaļo, nozīmīgo 
jubilejas notikumu!  
 

Informāciju sagatavoja: 
 

Santa Ostaša 
Ozolaines Tautas nama vadītāja 

Mob.: 25127340 
santa.ostasa@ozolaine.lv 

 
 

Ilga Smane 
Ozolaines pagasta pārvaldes 

Projektu vadītāja 
Tālr. 64640424 

E-pasts: ilga.smane@ozolaine.lv 
 

 
Foto no Ozolaines pagasta  
pārvaldes arhīva 
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     Skola, tas skan lepni! Skola ir 
mūsu dzīves sākums un pamats un 
kopā, sadarbojoties ar vecākiem, 
kuri deva mums dzīvību, mēs esam 
izauguši un kļuvuši par to, kas mēs 
esam. 
     Daži vārdi par Ozolaines skolas 
vēsturi. Skola savu darbību uzsāka 
1872.gadā ar nosaukumu 
Ozolmuižas pagasta skola. 
1950.gada 15.augustā es sāku 
strādāt skolā ar nosaukumu 
Ozolaines septiņgadīgā skola. Kad 
tika uzbūvēta šī divstāvu skolas ēka, 
tās nosaukums bija Ozolaines 
astoņgadīgā skola. 1962.gadā 
atvērās arī krievu plūsma ar krievu 
valodas apmācību 1.-4.klasēs, kur 
mācīja skolotāja Čotkina un Vavilova. 
Bet divplūsmu skola nepastāvēja ilgi. 
Skolu reformēšanas laikā 20.gs 
90.gados skolai tika dots nosaukums 
Ozolaines deviņgadīgā skola. 
2003./2004.gadā skolu slēdza 
nepietiekama skolēnu skaita dēļ. 

     Skolotāju kolektīvs bija mainīgs, 
jo nāca piestrādāt skolotāji 
pensionāri no Rēzeknes. Es sākumā 
strādāju kā 1.-4.klases skolotāja, 
vēlāk ka vēstures pasniedzēja, jo 
beidzu neklātienē Latvijas Valsts 
universitāti. Mani pieņema darbā 
skolas direktore Mežalovniece, 
nākošie skolas direktori bija 
Ančupāne, Stepiņš. Pēdējais 
direktors bija Gunārs Gžibovskis. 
1967.gada 27.februārī es sāku 
strādāt par skolas direktori un 
paralēli mācīju vēsturi un tā līdz 
1986.gada 31.augustam. Sakarā ar 
pensijas vecuma sasniegšanu 
direktores amatu atstāju. Darba 
gaitas skolā beidzu 1994.gadā 
31.maijā - kopējais darba stāžs skolā 
44 gadi. Viss mūžs - vienā skolā. 
Skolotāju kolektīvs vienmēr ir bijis 
draudzīgs, saliedēts, darbaspējīgs. 

Paši organizēja un vadīja skolas 
kosmētiskā remonta darbus, vienmēr 
skola tika pienācīgi sagatavota 
jaunajam mācību gadam. Nāca arī 
jaunie skolotāji pēc augstskolu 
beigšanas, bija aktīvi, atsaucīgi – 
Līga Abricka, Ņina Rindža, Irēna 
Rampāne, Andra Širina, Biruta 
Buharina, skolotāja Skutāne, kura 
organizēja ārpusklases pasākumus. 
Liels paldies direktores vietniecei 
mācību darbā Genovefai Upeniecei, 
kura prata sekmīgi organizēt mācību 
darbu. 
     Smagu darbu veica skolas 
tehniskie darbinieki: Bronislava Ušča, 
Ustinja Vinogradova, Ņina Spriņģe, 
Valentīna Cucure un citas. Viņām 
bija jāsanes ūdens no ciema 
padomes akas, kas atradās ceļa otrā 
pusē. Viņām bija jāveic telpu 
uzkopšanas darbi, krāšņu 
kurināšana, bērnu pusdienu 
gatavošana, trauku mazgāšana un 

citi saimnieciskie pienākumi. Darbs 
bija smags un atbildīgs, jo bija 
pēckara gadi, arī kolhoziem bija 
nepieciešama skolēnu roku palīdzība 
ražas (kartupeļi, bietes) novākšanā. 
Grūtības sagādāja skolas 
saimnieciskā puse, jo trūka līdzekļu 
gan remontdarbiem, gan mācību 
līdzekļiem. Palīgā naca mūsu “šefi”- 
Rēzeknes putnu fabrika un 
Matrosova vārdā nosauktā sovhoza 
vadība. Viņu palīdzība bija 
neatsverama skolas remontdarbos, 
malkas sagādē, ēdināšanas izmaksu 
segšanā.  
     Paldies visiem, kuri ir dzīvi un 
dzird mūs, lai mūžīgs miers tiem, 
kuri ir viņā saulē. Paldies Jums 
visiem, esiet veseli, darboties spējīgi 
un laimīgi! Lai Jums veicas! 

 
Klemetnīne Buharina 

Ozolaines skolas direktore(1967-1994) 
Ozolaines skolas skolotāja(1950-1967) 

Foto no Ozolaines pagasta pārvaldes arhīva 

1985.gada 1. septembrī 
skolas direktore sveic 

pirmklasniekus ar skolas gaitu 
uzsākšanu! 

Mīļā skola,  
tavu ceļa maizi mēs 
paņēmām  
uz visu mūžu līdz! 
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Klemetnīne Buharina 
Ozolaines pamatskolas 
Absolventu salidojumā 
17.08.2018. 
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     1985.gadā es pabeidzu 
Ozolaines skolu un mūsu klase 
stādīja pretī skolai pa labi ozolu, 
pa kreisi liepu… Tā liepa joprojām 
tur aug, taču iestādītais ozols, 
zināju jau agrāk, ka neizdzīvoja.  
     Gribētu pateikties par tik 
brīnišķīgu absolventu vakaru. It 
īpaši Santai Ostašai un Ozolaines 
pagasta pārvaldei, jo bez jums 
nebūtu tik labu emociju un 
patīkamu atmiņu. Kaut gan skolas 
sen nav, man sen gribējās pabūt 
tajā ēkā...., bet tas, kā bij viss 
organizēts, vēl ābeļu dārzā, ar 
svečturiem, ar lavandas gleznu, ar 
iespēju uztaisīt pašam savu rāmīti 
ar skolas bildi...., tas bija super! 
Pat vēl šodien es atceros 
brīnišķīgos mirkļus: kā satiku 
skolotājus, citu klašu bijušos 
skolēnus, brīnišķīgo koncertu, 
dzīvā mūzika…, tas bij vienreizēji! 
Es ceru, ka pēc trīs gadiem būs 
vēl salidojums un absolventu būs 
lielāks pulciņš. Lai Dievs bod 
mums visiem veselību! Mīļš 
paldies vēlreiz par brīnišķīgo 
pasākumu! 
      

Skaidrīte Kipure 
Ozolaines skolas absolvente  

(1977-1985 mācību gadi) 
 
Fotogrāfija tika uzņemta 
2.pasaules kara 45.gadadienā.  
Skolnieces palīdzēja virtuvē. 
No kreisās uz labo: 
Ilga Čerpakovska 
Skaidrīte Kipure 
Anita Kakarviša 
Ilga Berņeva 
Irēna Gabrusāne 
Pa vidū Ņina Spriņģe 

     Ir augusts... stārķi kladzina, 
saucot laisties prom… sārtojas 
pīlādžogas...āboli smaržo katrā 
sētā... zirnekļi iepin pirmos tīmekļus 
rasotajā rīta zālē. Tāda sajūta- drīz 
uz skolu. Bet tā vairs nav! Skolas 
gaitas pabeidzu pirms 36 gadiem. 
Atgādināja par to tikai Ozolaines 
pamatskolas absolventu salidojums. 
Ar prieku sirdī un asarām acīs 
ierados savas mīļās skolas pagalmā. 

Līdz sirds dziļumiem aizkustināja 
manas bijušās direktores 
K.Buharinas un skolotājas 
Ģ.Upenieces uzstāšanās. Mūsu pašu 
stādītā ābeļdārza gaisā virmoja 
ābolu smarža. Košais noformējums, 
smaidi absolventu sejās, tikšanās ar 
tik sen neredzētiem cilvēkiem lika 
izjust tādu prieku un gandarījumu 
par to, ka tā IR MANA SKOLA!!!  
     Liels paldies Ozolaines pagasta 

pārvaldei, pasākuma 
organizatoriem, tā dalībniekiem un 
pasākuma vadītājai par tām 
brīnumainajām izjūtām, ko guvu 
šajā neaizmirstamajā pasākumā!!!  

 
Ar cieņu,  

Ozolaines skolas absolvente  
Janīna Gavrilova  

(1982-1974 mācību gadi) 
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Ozolaines pamatskolas (1872-2004) absolventu salidojums 17.08.2018. 

Sveicināti, darba kolēģi, 
bijušie skolēni! 
 
     Sveika, Ozolaines skola! 
Ļoti bieži man prātā nāk dažādi 
fragmenti no Ozolaines skolā 
pavadītajiem gadiem. 
     Lai gan mums toreiz bija daudz 
grūtību jāparvar, tomēr, atceroties 
Ozolaini, sirdī ir gaišas sajūtas.  
Mēs dzīvojām ar optimisma 
noskaņu, bijām saliedēti un viens 
otru atbalstījām. 
     Atceros savu pirmo ierašanos 
skolā- tas bija 1994. gada 
novembra sākumā, bija skolēnu 
rudens brīvdienas. 
     Ieeju skolotāju istabā - pretī nāk 
mūzikas skolotāja Irēna, prasu, kur 

var satikt direktoru G.Šeinu, Irēna 
tad saka - Jūs tak esat direktors! 
     10 gadi Ozolainē man aizritēja 
ātri un ļoti žēl, ka nebija lemts 
turpināt darbu šeit. 
Lai kur būtu strādājis, Ozolaine ir 
sirdij tuvākā. 
     Šodien sūtu Jums visiem 
sirsnīgus, siltus sveicienus un 
novēlu būt stipriem - gan fiziski, 
gan garīgi, un vēl biežāk atcerēties 
visu to labo, kas ar mums ir noticis. 
Stipru  veselību visiem! Sveicieni 
Ozolaines skolai un tās tagadējiem 
iemītniekiem! Lai jums veicas Jūsu 
darbā! 

Gunārs Gžibovskis 
Ozolaines pamatsskolas direktors no 

1994.g. līdz 2004.g. 
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Ko kreisās uz labo: 
Rita Zeica , Valentīna Cucure, Donats Kondrovs, Irēna Rampāne,  
Genovefa Upeniece, Ineta Skredele,  
Gunārs Gžibovskis 
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     Šī gada 17.augustā notika 
Ozolaines pamatskolas absolventu, 
bijušo skolotāju un darbinieku 
salidojums. Kā ieejas biļete 
pasākumā, bija līdzi paņemta 
fotogrāfija no skolas laikiem. 
Pateicoties jaukajam laikam, viss 
pasākums notika bijušās skolas 
ābeļdārzā. 
     Uz šo ilgi gaidīto atkalredzēšanos 
ieradās kupls skaits absolventu, 

skolotāju un bijušo darbinieku. Visi 
bija pacilātā noskaņojumā, jo katrs 
kaut ko atcerējās no skolas gadiem, 
rādīja viens otram vecās fotogrāfijas, 
kavējās atmiņās par klasesbiedriem 
un skolotājiem, interesējās, ar ko 
katrs nodarbojas, cik kuplas ģimenes 
ir izveidotas, apmainījās ar 
kontaktinformāciju. 
     Līdz sirds dziļumiem visus 
aizkustināja bijušās direktores 
K.Buharinas un skolotājas 
G.Upenieces uzstāšanās. Viņas 
atsauca atmiņā mūsu laimīgo un 
bezrūpīgo skolas laiku. 
     Katram bija dota iespēja pateikt 
kādu mīļu vārdu skolotājiem, izstāstīt 
kādu atmiņu stāstu vai 
piedzīvojumu, piedalīties radošajās 
darbnīcās, kur varēja izgatavot foto 
rāmīšus un izkrāsot skolas ēkas 
gleznu. 
     Visu vakaru mūs priecēja jauna 
mūzika Jāņa Poplavska vadībā. No 
Rīgas bija ieradušies profesionāli 
fotogrāfi, kuri piedāvāja interesantas 
fotosesijas, kas vēl ilgi atsauks 
atminā iegūtos jaunos iespaidus par 
šo dienu. 
     Šī salidojuma dalībnieku vārdā 
gribu pareikt lielu paldies  Ozolaines 
Tautas nama vadītājai Santai 
Ostašai, folkloras kopai “Zeiļa”, 
volākalajam ansamblim “Nadežda”, 
Liepu pamatskolas audzēkņiem, kā 
arī visiem pārējiem Ozolaines 
pagasta pārvaldes darbiniekiem par 

šo jauki organizēto pasākumu. 
     Laiks skrien ļoti ātri, taču mūsu 
sirdīs vienmēr paliek atmiņas par 
skolas laikiem. Ceru, ka ikkatrs vēl 
ilgi spēs paturēt atmiņā iegūtos 
laimes mirkļus no šīs tikšanās 
bijušajā skolā. 

Vija Terentjeva 
Skolas absolvente   

(1971-1979 mācību gadi) 

Šī brīža Ozolaines pagasta 
pārvaldes ēka 17.08.2018. bija 
pārvērtusies par Ozolaines 
pamastkolu. Pateicoties bijušajai 
darbiniecei Valentīnai Cucurei, ir 
saglabājusies šilte ar skolas 
nosaukumu, kas salidojuma laikā 
lepni greznoja ieeju ēkā!  

Absolventes, kurām patīk 
satikties  un būt kopā! 
 
     Jau ir pagājuši 26 gadi, kopš 
atskanēja mūsu pēdējais skolas 
zvans. Cik bija patīkami atkal 
atgriezties vecajās skolas sienās un 
atcerēties skolas gadus! Liels paldies 
Ozolaines pagasta pārvaldei un 
Ozolaines Tautas namam, ka viņi 

noorganizēja mums — bijušiem 
apsolventiem tik patīkamu 
pasākumu, kurā mēs, kā skolēni 
gājām pa galveno celiņu uz skolu kā 
vecajos laikos un priekšā gāja bērni, 
kas kā 1.septembrī ieskandināja 
jauno mācību gadu.  
     Pasākums bija ļoti pārdomāts. 
Mēs bijušie absolventi noskatījamies 
koncertu, atsaucām atmiņās skolas 
gadus. Pie skolas bija radošās 

darbnīcas, kur varēja piedalīties 
ikviens klātesošais. Varēja 
nobildēties ar skolas biedriem un 
skolotājiem un pēc dažām minūtēm 
saņemt gatavas bildes. Vakaru 
pavadījām sveču gaismā ābeļdārzā 
pie galdiņiem un jautri uzdejojām 
laukumā pie kādreizējās skolas, kur 
pašlaik atrodas Ozolaines pagasta 
pārvalde. Pati daba bija mums 
labvēlīga, nebija lietus, nepūta vējš, 
pat odi mūs netraucēja. Viss bija 
vienreizēji. 
     Liels paldies šī pasākuma 
orgonizatoriem. Ceram, ka mēs 
kādreiz tiksimies vēl šādā pasakumā. 
  

1992.gada Ozolaines pamatskolas 
absolventes  

 
Uz foto no kreisās uz labo: 
Alla Jeltajeva,  
Iveta Rastopcina, 
Kristīne Ratnika, 
Inese Dembovska, 
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Ozolaines pagasta senioru 
interešu pulciņa 
„Uguntiņa”  dalībnieki 
joprojām ir aktīvi! 
 
     Cik jauki un labi vasarā jūtamies 
vienoti - Daba un Cilvēks. Tieši 
vasarā mēs jūtam, ka visa dzīvā 
radība saņem spēku un viss apkārt 
uzplaukst un zeļ, bet gada laiki 
mainās un nu jau rudens klāt. 
    Augusts un septembris ir laiks, 
kad dārzā jānovāc viss, kas ir 
izaudzēts un jāsaliek pagrabā, lai 
ziemas laikā varētu pacienāt savus 
mīļos bērnus un  mazbērnus.  
     Čaklām lauku sievietēm vasarā 
daudz darba un tomēr regulāri,  
katru otrdienu, viņas dodas uz  
Ozolaines Tautas namu, lai  satiktos 
ar citām sievām un veltītu laiku 
atpūtai, jaunai pieredzei, piedaloties 
radošajās darbnīcās, godinot kādu 
jubilāru, dziedātu, dejotu, dalītos ar 
savām idejām, kā arī, lai aprunātos 
par dažādiem dzīves jautājumiem.  
    Pateicoties pagasta vadošajiem 
darbiniekiem, mums bija iespēja 
aizbraukt pieredzes apmaiņas 
braucienā uz Daugavpils novadu, kur  
apmeklējām  Naujenes vecticībnieku 
muzeju „Slutišķu vecticībnieku lauku 
sēta”, kas sastāv no divām 
ekspozīcijām: „Vecticībnieku 
dzīvojamās mājas”, kur var apskatīt 
Raskoļņiku sarkano stūri ar lūgšanas 
tērpu, svētbildēm, ļestavku un 
grezniem roku dvieļiem (rušnikiem), 
krievu krāsni, iepazīt vecticībnieku 
kultūru un sadzīvi senajos laikos, kā 
arī darbarīku kolekciju. Mēs varējām 
redzēt unikālos, Latgales 
vecticībnieku garīgās un sadzīves 
kultūras materiālus. Gida pavadībā 
bija iespēja noklausīties stāstus un 
pakavēties atmiņās par mūsu senču 

dzīvi laukos.  
    21.jūlijā, saulainajā vasaras 

dienā, senioru pulciņa „Uguntiņa” 
dalībnieki  kopā ar Ozolaines pagasta 
jauniešiem un Ozolaines Tautas 
nama folkloras kopu „Zeiļa”, 
piedalījās Rēzeknes novada svētkos, 
dižojoties ar Ozolaines medu, 
biškopjiem un citām interesantām 
lietām.  
     31.jūlijā devāmies ekskursijā 
uz Liepu pamatskolas parku 

Laizānos. Ekskursija sākas ar atceres 
stundu. Ar uztraukumu sirdī 
atcerējāmies savu skolas bērnības 
taku, vēsturisko parku, caur kuru 
bērnībā mēs un mūsu bērni gāja uz 
skolu. Senioru pulciņa  dalībniece 
Marija Jurkova deklamēja 
pašsacerēto dzeju, ko viņa veltīja 
savai skolai. Mēs guvām īstu 
bērnības sajūtu, jūtāmies 
aizkustinoši. Liekas, ka varējām 
dzirdēt pat savu bērnības balsi. 
     Pastaigājoties pa Laizānu parku, 
kādu brīdi pakavējāmies skaistajā 
lapenē. Iededzinām svecīti par 
skolas saglabāšanu, un par to, lai 
Liepu pamatskolā vienmēr būtu 
skolēni. 
     11.augustā aktīvi 
iesaistījāmies izklaidējošajā 
programmā un aizraujošajās 
aktivitātēs par godu Ozolaines 
pagasta svētkiem. Priecējām sevi un 
svētku dalībniekus ar medu un zāļu 
tēju, cienājām ar karsto, uz 
ugunskura vārīto zirņu zupu. Un, 
stap citu, no svētku dalībniekiem un 
ciemiņiem esam saņēmuši pat 
pateicību, par viesmīlību un gardo 
cienastu.  
    Septembrī sāksim aktīvi  
gatavoties otrajam senioru 
salidojumam Rēzeknes novadā, kas 
šogad, 13.oktobrī, notiks Maltā, līdz 
ar to, darba un rosību būs daudz.  
   Cienījamie pagasta seniori! Lai 
rudens  turpina priecēt Jūs ar labu 
laiku, ar labu ražu un lai mēs visi 
gūstam pozitīvas emocijas par katru 
nodzīvoto dienu! 
        Tiekamies katru otrdienu 
Ozolaines Tautas nama telpās no 
plkst. 12.00.  

Anna Tarakanova 
Ozolaines Tautas nama 

Senioru interešu pulciņa  
„Uguntiņa” vadītāja 

Mob.28282571                                                                                  
saulesanna@inbox.lv 
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Zirņu zupas vārīšana 
Ozolaines pagasta svētkos! 

Uz foto no kreisās uz labo: Nadežda Kairiša, Lidija Bedrikova, 
Anna Tarakanova, Solvija Mežore, Albīne Šļahtoviča 

Seniori Slutišķu vecticībnieku lauku sētā! 

Marijas Jurkovas un Eleonoras 
Prokofjevas aktivitātes 
Rēzeknes novada dienā!  

Uz foto no kreisās uz labo:  
Albīne Šļahtoviča, Galyna Filippova, Anna Tarakanova, Zinaīda Markova 



10 

 

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

IZGLĪTĪBA SEPTEMBRIS 9 [53] 2018               10         

Kā mēs braucām Stoļerovu 
lūkoties! 
 
     Ar šādu saukli visi novada skolu 
pedagoģiskie kolektīvi 2018.gada 
29.augustā tika aicināti uz Stoļerovu, 
kur notika LIZDA Rēzeknes 
novada un Viļānu novada Izglītības 
darbinieku 17. sporta spēles. Uz 
sacensībām ieradās 11 komandas. 
Starp tām bija arī Rēzeknes novada 
Izglītības pārvaldes darbinieku 
komanda. Arī Liepu pamatskolas 
sportistu grupa kopā ar līdzjutējiem 
devās uz Stoļerovu.  
     Katra komanda sniedza 
humorpilnu, atraktīvu, uzmundrinošu 
savas grupas prezentāciju, novēlot 
veiksmi sev un pretiniekiem. 
     Spēles bija ļoti jautras, jo 
uzdevumi, kurus bija jāveic 
dalībniekiem, bija ļoti interesanti un 
daudzveidīgi. Stafetes, Rēznas 
peintbols, aklās vistiņas, ērgļa acs 
un daudzas citas aktivitātes mēs 
veicām ar vislielako prieku un 
sacensības garu. 
     Pēc varenas sportošanas varēja 
pamieloties ar garšīgām katrupeļu 
pankūkām, kuras turpat uz 
ugunskura tika saceptas, varēja 

nobaudīt dārzēņu sautējumu, kurš 
arī tapa uz ugunskura. Visus 
klātesošos sporta cienītājus 
uzmundrināja Rēznas pamatskolas 
skolotāju instrumentālā kapella un 
mazie dejotaji. Noslēgumā 
uzvarētājkomandas saņēma 
diplomus un uzvarētāju kausus. Mēs 
pie godalgotajām vietām šoreiz 
netikām, bet nekādi diplomi nevar 
aizvietot tās pozitīvās emocijas, 
kuras mēs guvām no kopābūšanas, 

no labvēlīgās emocionālās gaisotnes, 
no pasportošanas svaigā gaisā un 
satikšanās ar kaimiņskolu kolēģiem 
un draugiem. 
     Gan skolotājiem, gan skolēniem 
un skolēnu vecākiem gribas novēlet 
veiksmīgu, aktīvu, radošu jauno 
mācību gadu. 
 

Ināra Blinova  
Liepu pamatskolas arodorganizācijas 

priekšsēdētāja 
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Ozolaines pirmsskolas 
izglītības iestāde 
„Jāņtārpiņš” uzsāk jauno 
2018./2019.mācību gadu! 
 
     Sveicam visus savus esošos un 
jaunos audzēkņus un viņu vecākus 
uzsākot jauno mācību gadu! 
      Ozolaines pagasta pirmsskolas 
izglītības iestāde ”Jāņtārpiņš” ir 
gatava jaunajām mācību gadam, 
nodrošinot gan patīkamus mācību 
apstākļus, gan draudzīgu vidi 
audzēkņu adaptācijai.  Jauno mācību 
gadu bērnudārza darbinieki sagaida 
enerģijas un prieka pilni.  
     Uzsākot jauno mācību gadu, gan 
bērnudārza darbiniekiem, gan 
vecākiem un viņu atvasēm ir svarīgi, 
lai vieta, kur bērni pavada savu 
ikdienu, ir sakopta un mājīga. Lai tā 
būtu esam ieguldījuši savu darbu,  
centību un mīlestību. Ir sagādāts 
viss nepieciešamais, lai bērni varētu 
katru dienu pavadīt interesantās 
nodarbēs.  
     Mūsu iestādē jaunajā mācību 
gadā ir pieteikušies 54 bērni. 
Bērnudārzā darbosies trīs grupas. 
Tāpat piedāvājam vecākiem iespēju 
pēc nepieciešamības izmantot 
diennakts grupu.   
     Lai mūsu mazie un lielie bērni 
tiktu galā ar jauno mācību gadu – 
mums patiesībā – ir vienkārši jābūt 
ar viņiem kopā un jābūt tiem, kas 
sniedz atbalstu! Jo atcerieties, kādas 
sajūtas Jūs pārņem, ja jādodas uz 

jaunu darba vietu vai kādu svarīgu 
pārbaudījumu! Jebkuras pārmaiņas 
cilvēkam sagādā stresu. Tāpēc –visi 
kopā  palīdzēsim mazināt to!  
     Arī šajā mācību gadā bērnus 
gaida interesantas nodarbes, 
mācības, rotaļas, svētki un izpriecas.  
     Novēlu bērnudārza „Jāņtārpiņš” 
audzēkņiem un skolēniem pacietību, 
iecietību, vēlmi iemācīties pasniegt 
sevi kā gudru, izglītotu jaunieti pēc 
vairākiem gadiem. Savukārt bērnu 
vēcākiem ieteicams pēc iespējas 
vairāk veltīt laika un uzmanības 
savām atvasītēm.  
     Jauno mācību gadu uzsākot, š.g. 

3.septembrī, visus bērnudārza 
audzēkņus un vecākus pie ieejas 
vārtiem sagaidīja labsirdīga  bitīte, 
kura iedrošināja ikvienu bērniņu 
spērt savus pirmos soļus mācību 
iestādē. 
 
 
 

Valentīna Mališeva 
Ozolaines pagasta  

Pirmsskolas izglītības  
iestādes 

„Jāņtārpiņš” vadītāja  
Mob.:28635261 

valentina.maliseva@saskarsme.lv 
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Nu jau par tradīciju ir kļuvis Lielās 
Talkas laikā pasludināt konkursu par 
Ozolaines pagasta sakoptāko sētu. Šis gads 
arī nebija izņēmums. Pašā vasaras 
pilnbriedā, kad kārtīgu saimnieku mājās 
bagātīgi zied puķes un dažādi 
gastronomiskie labumi “aug griezdamies”, 
devāmies izvērtēt konkursam pieteiktās 
saimniecības. Bet 11.augustā, Ozolaines 
pagasta svētku laikā, apbalvojām 
uzvarētājus 2 nominācijās- “Ozolaines 
pagasta sakoptākā sēta 2018” un 
“Viesmīlīgākā un sakoptākā Ozolaines 
pagasta viesu māja 2018”. Un turpmāk 
rakstā intervija ar pašiem saimniekiem, kas 
rada lepnumu mūsu pagastam, novadam 
un mūsu zemei, čakli saimniekojot, radot 
skaistumu un sakoptu vidi sev apkārt un 
tādā veidā arī padarot mūsu Latviju 
skaistāku!  
 Nominācijā “Ozolaines 
pagasta sakoptākā sēta 2018” laurus 
plūca Birutas un Aivara Buharinu 
māja Ozolaines pagasta Balbišu 
ciemā. Atbraucot uz Buharinu 
ģimenes mājām, mūs sagaida iekopti puķu 
un dekoratīvo krūmu dārzi, burvīga ziedu 
smarža apkārt, bet starp puķēm 
paslēpušies- te rūķi, te vardes. Paveroties 
apkārt, šķiet, ka šeit ik dienu par dārzu 
rūpējas izglītots dārznieks, taču patiesībā 
viss ir mājas saimnieku roku darbs- jo 
īpaši, pašas saimnieces Birutas sirdslieta un 
kvēla aizraušanās. Kā saimniece pati atzīst, 
viņas aizraušanās un sakoptā mājas 
apkārtne ir veltījums mūsu Latvijai, tās 
simtgadei, jo Biruta ir Latvijas valsts 
patriote, otrkārt- viņu lielais darbs ir 
veltījums bērniem un mazbērniem, par to, 
ka viņi šeit ir iesakņojušies, aug, dzīvo un 
strādā, nav nekur aizbraukuši prom, 
treškārt, tā ir veltījums pašiem sev, 
godalga par pašu ieguldīto darbu, kura 
rezultātā mājas pagalms ir pārtapis no 
aramzemes par iekoptu daiļdārzu un 
izskatās tāds, kāds tas ir tagad. Biruta 
atceras, ka 1989.gadā sākās mājas 
būvniecība, bet sālsmaizes svētki tika 
svinēti 1992.gadā. Vides iekārtošanā viss 
sākās pamazām, ar mazām apaļām puķu 
dobītēm, ogu krūmiem. Tomēr sākotnēji 
mājas tuvumā lielākā daļa teritorijas tika 
aizpildīta ar sakņu dārziem, kas prasīja 
regulāru ravēšanu, laistīšanu un visu no tā 
izrietošo, tāpat laiku prasīja lopi, kas arī 
toreiz bija saimniecībā. Kādā brīdī nāca 
apziņa, ka kaut kas dzīvē ir jāmaina- 
ģimene atteicās no lopiņiem, bet liela daļa 
sakņu dārzu sāka pārvērsties puķu, krūmu, 
dekoratīvo koku apstādījumos. Biruta 
uzskata, ka dzīve vienmēr mūs saved kopā 
ar īstajiem cilvēkiem un šāds īstais cilvēks 
īstajā brīdī, kas ienāca viņu dzīvē, bija 
daiļdārzniece un ainavu arhitekte Daina 
Zvejsalniece, kura pamācīja, sniedza daudz 
vērtīgus padomus par to, kā stādīt, ko 
stādīt, kā kopt, kā veidot dārzu, tādā veidā 
dodot lielu ieguldījumu Buharinu ģimenes 
sētas ainavas turpmākajā attīstībā. 
Skaistajā apkārtnē šobrīd ir atrodama 
skujeņu dobe, kas bija viena no pirmajām, 
kas radās šajā pagalmā. Te daiļdārznieces 
Dainas Zvejsalnieces vadībā Biruta apguva 
vērtīgas zināšanas par to, kā pareizi veidot 
skujeņu dobi, kā “mulčēt”, kā pārklāt ar 
plēvi, lai mazāk būtu, ko ravēt. Šī dobe 
kļuva par pirmajām saimnieces 
praktiskajām mācībām un izmēģinājumu 
lauku. Vēlāk Biruta sāka pastāvīgi studēt 
dažādu informāciju par kokiem, par 
formām, par to saderību, vēl vairāk 
aizraujot sevi ar ainavu dizainu. Sākumā 
gribējās dārzu maksimāli piepildīt, bet pēc 
tam laika gaitā pamazām sākās arī augu 
atlase- no daļas radās vēlme atbrīvoties, jo 
likās, ka vietām visa ir kļuvis par daudz, 
daļu- aizvietot ar citiem, savukārt tagad, 

kad dārzā ir radusies vēlamā kārtība un 
viss ir savās vietās, šobrīd saimnieki izvēlas 
nopirkt pa kādam jaunam augam nevis 
kvantitātei, bet kolekcijai! Nenoliedzami, 
galvā virmo daudz ideju, ir konkrētas 
vēlmes, kādus augus, kokus, krūmus 
gribētos atrast, pamazām šīs vēlmes arī 
tiek īstenotas. Kopumā Buharinu ģimenes 
daiļdārzi ir veidoti tā, lai visu sezonu- no 
agra pavasara līdz vēlam rudenim, dārzs 
būtu ziedošs. Vasaras puķes saimniece sēj 
un audzē tikai pati, nepērkot citu lolotus 
stādus. Laika gaitā Biruta iemācījās arī tūju 
dekoratīvo izgraizīšanu, veidošanu, kas 
rezultējies ar dažādās formās veidotiem 
dekoratīviem kokiem mājas pagalmā. 
Tagad Biruta ir iemācījusies veidot arī pati 
savus Bonsai kociņus. Vēl šobrīd veidojas 
hostu rinda, kas patiesībā ir kolekcija no 
dažādām hostām. Pie mājas ir izveidota arī 
ozolu gatve, ko stādīja abi mājas saimnieki- 
Biruta un Aivars. Viena no tagadējām puķu 
dobēm pavisam nejauši, saimniecisko un 
remontdarbu rezultātā, izveidojās Latvijas 
kontūras formā. Kādā brīdī Biruta to 
pamanīja un tā kļuva par vietu, kur radīt 
vēl vienu daiļdārzu. Kā jau katrs dārzs, arī 
šis “apauga” ar savu stāstu un domu. Ja 
reiz Latvijas kontūra, tad Birutas redzējums 
ir radīt Latvijas karti, izdalīt atsevišķus 
Latvijas novadus un šobrīd Latgales 
centrālais objekts jau ir akmeņu piramīda, 
kas simbolizē Rēzeknes pilskalnu. Pavisam 
no saimniecības nav pazuduši arī 
gastronomiskie labumi- siltumnīcā aug 
tomāti, kas garšo lielajiem un mazajiem- 
katram sava šķirne, pa teritoriju ir atrodami 
dažādi augļu un ogu krūmi. Šajā sakarā 
saimnieki sapņo sastādīt lielu daudzumu 
zileņu, papildinot tās, kas jau ir 
iedzīvojušās viņu zemē. Zem eglēm aug 
baravikas un apšubekas.  

Tik skaista un sirdi priecējoša 
aizraušanās nespēja atstāt vienaldzīgus arī 
pārējos apkārt. Pēc kāda laika Biruta sāka 
apmeklēt “Puķu draugu saietus”, kas ik 
gadu notiek dažādās vietās Latvijā. Bet 
laika gaitā šiem salidojumiem piebiedrojās 
arī visa ģimene un tuvākie radiņi, kļūstot 
par vienu kopīgu sirdslietu un pasākumu, 
ko ar prieku apmeklēt visiem kopā. Nu jau 
arī pats saimnieks Aivars ir dabūjis “āķi 
lūpā” un kļuvis par šīs aizraušanās 
atbalstītāju un “līdzzinātāju”- gan ar 
entuziasmu piedāvājot savas idejas ainavas 
iekopšanā, gan izvēloties augus un veidojot 
vienu otru stūrīti pēc paša iedomātā 
veidola. Skaidrs ir viens, skaistums aizrauj! 
Jautājām Birutai, vai viņai ir kāds sapņu 
augs, ko vēl nav nopirkusi, bet par kuru 
sapņo… Saņēmām atbildi, ka sapnis ir 
atrast piramidālo priedi, kas ir ļoti, ļoti 
skaista. Lai arī plašas teritorijas jau ir 
ieguvušas dekoratīvu veidolu, tomēr jauni 
plāni jau top- nākamais Birutas mērķis ir 
dīķis, ko varētu saukt par tādu kā 
meditācijas vietu. Šeit saimniece ikdienu 
agri no rīta un vakarā pirms gulētiešanas 
dodas peldē, veic rīvēšanās procedūras. Uz 
doto brīdi dīķim jau ir sagatavots tiltiņš. 
Krastā stāv koka laiva, kas ir speciāli 
izveidota kā vēl viena dekoratīva vieta, kur 
stādīt puķes, bet pagaidām kalpo kā vieta, 
kur brīvdienās pasēdēt dīķa malā un 
padzert kafiju. Uz jautājumu, kura ir 
saimnieces mīļākā vieta dārzā, Biruta saka, 
ka grūti nosaukt vienu vismīļāko, jo 
dinamiskais raksturs liek nemitīgi atrasties 
kustībā, līdz ar to arī mīļākā vieta katru 
dienu ir cita un tiek atrasta pēc tā brīža 
sajūtām. Taču Birutai noteikti patīk baudīt 
rīta kafiju ārā svaigā gaisā. Savukārt 
vakariņas visa ģimene cenšas ieturēt āra 
nojumē, tieši tāpat baudot svaigo āra gaisu 
un dabas enerģiju. Patīkami ir arī ārā zupu 
izvārīt, kaut ko sagatavot. Biruta saka, ka 
nevar iedomāties sevi pilsētas vidē- pilsētā 

var strādāt, taču dzīvot noteikti vēlas tikai 
laukos- jo ir svarīgi darīt kaut ko ar savām 
rokām dabā, pieskarties zemei, augiem, 
svarīgi sajust enerģiju, kas nāk no zemes, 
plikām kājām staigājot pa to. Viņas sapņu 
sarakstā ietilpst arī vēlme iesaistīties 
tūrisma sfērā- radīt savu viesu māju, kaut 
vai nelielu, lai varētu uzņemt cilvēkus, lai 
tur būtu arī bērnu laukums, kur varētu 
aicināt bērnus. Sabiedrība un daba ir 2 
lietas, kas Birutai ir ļoti nepieciešamas. Un 
neapšaubāmi ik katrs stūrītis, katra vieta 
un maliņa Buharinu ģimenes saimniecībā 
vēsta par to, ka viņi ir īstajā vietā. Jo tikai 
tad, ja cilvēks ir savā īstajā vietā un mīl to, 
ar tik lielu entuziasmu un mīlestību var 
paveikt visu to, kas šeit gadu gaitā ir 
radīts!   

Savukārt nominācijā 
“Viesmīlīgākā un sakoptākā Ozolaines 
pagasta viesu māja 2018” uzvaru 
guva Jūlijas Kolesnikovas viesu māja 
“Salāji” Bumbišku ciemā. Jūlijas 
kundzi Ozolaines pagastā pazīstam jau ne 
pirmo gadu- viņa ir folkloras kopas “Zeiļa” 
dalībniece, smaidīgs un atsaucīgs cilvēks, 
gudra sieva, zināma arī kā liela zāļu tēju 
pazinēja. Taču izrādījās, ka viņa ir arī 
viesmīlīga namamāte un kārtīga saimniece 
savā viesu mājā “Salāji”, ko apmeklē viesi 
gan no pašu zemes, gan arī no ārzemēm. 
Kopumā Ozolaines pagastā Jūlija saimnieko 
jau no 1990.gada. Kad saime atnāca uz 
šejieni dzīvot, tagadējā vietā atradās veca 
būda. Tika nomainīts sakritušais jumts, tika 
nomainīta elektrības padeves sistēma, tika 
veikts pamatīgs remonts, tieši šeit tika 
ievilkta pirmā telefona sakaru līnija ciemā 
un toreiz viss ciems nāca pie Jūlijas, kad 
bija nepieciešams kādam piezvanīt. Kā 
saka pati Jūlija, viņu mājās vienmēr 
skanēja mūzika, jo abas meitas, 
akordeonistes Zanes Ludboržas vadībā, 
apguva akordeona spēli, tad nu mājās 
akordeons skanēja nepārtraukti.  

Ozolaines pagastā nodzīvotais laiks 
Jūlijai allaž ir bijis rosīgs- lai pelnītu 
ģimenei iztiku, Jūlija sākotnēji audzēja 
neļķes. Viņa atceras laiku, kad personīgi 
mācījusi Rēzeknes audzētājiem un 
interesentiem, kā audzēt neļķes no 
spraudeņiem. Vēlāk Jūlija sāka audzēt 
rozes. Bet, kad neļķes un rozes nebija vairs 
modē, Jūlija sāka veidot mazos pušķīšus 
kapiem, pati veda uz tirgu un pārdeva. 
Neviena lieta nav nepārtraukti pieprasīta 
mūžīgi, tāpēc ar laiku ziedus nomainīja 
austersēņu audzēšana, kuras Jūlija pati 
piegādāja restorāniem un tiem, kas šīs 
sēnes novērtēja, nevis uzskatīja par “suņu 
sēnēm”. Paralēli savai uzņēmējdarbībai, 
Jūlija rosījās arī valsts darbā, tāpat strādāja 
par apzaļumotāju. Bija laiks, kad vajadzēja 
strādāt pat 3 darba vietās vienlaikus. Jūlija 
daudzus nostrādāja arī skolā par vācu 
valodas skolotāju, paralēli tam- organizēja 
skolas pasākumus un vadīja tos. Bet tagad, 
esot pelnītā atpūtā, rosās pa savu 
saimniecību un laipni uzņem viesus, lutinot 
tos ar Latgales dabas skaistumu, izslavēto 
viesmīlību un harmoniju, kas šeit valda.  

Kā noskaidrojām, ciemojoties pie 
Jūlijas kundzes, viņas lielākā pārliecība un 
dzīvesveids ir DZĪVOT ZAĻI! Saimniece pati 
apjūsmo un mīl katru savu augļu koku, ogu 
krūmu un ziedu, ar lepnumu stāstot, cik 
garšīgi bumbieri aug šajā kokā, cik skaistas 
puķes zied tajā vai citā pusē. Sakņu dārzos 
un siltumnīcā mēslojumam netiek izmantoti 
mākslīgi mēslošanas līdzekļi- tas, kas tiek 
izravēts no vienas dobes, kā nezāle, lieti 
noder citai dobei, kā mēslojums, kā arī- 
tādā veidā tiek aiztaupīts smagais ūdens 
nēsāšanas un laistīšanas darbs 
saimniecībā, kas efektīgi darbojas pat šajā 
sausajā un karstajā vasarā. 

Turpinājums 12.lpp. 
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Tautas nama vadītāja 
Santa Ostaša ir 
skaistumkonkursa “Miss 
Dimanta foto 2018” 
dalībniece! 
 
     Arī šogad tiek rīkots skaistuma 
konkurss “Miss Dimanta foto 2018” 
intelektuālām sievietēm, kas vecākas 
par 18 gadiem. Noteikumi ir 
maksimāli demokrātiski un prasa no 
dalībniecēm tikai drosmi pasmaidīt 
fotoobjektīvam un nofotografēties. 
Konkursam ir divas galvenās balvas 
– 1. Juveliera pagatavota oriģināla 
dizaina kaklarota no zelta, sudraba 
un dimantiem, to saņem 
pretendente, kura finālā atklātā 
balsojumā ieguvusi visvairāk 
sarīkojumā klātesošās publikas balsu 
un 2. Apmaksāta dalība 
starptautiskajā skaistuma konkursā 
„Miss Scuba” Malaizijā, Kota 
Kinabalu, kuru saņem organizācijas 
komitejas veidotas žūrijas izvēlēta 
pretendente. Daivinga sertifikāts tiek 
uzskatīts par priekšrocību. 
Lai varētu piedalīties konkursā “Miss 
Dimanta foto 2018” pretendentu 
atlasei tiek organizētas speciālas 
atlases fotosesija. Atlases notika 20 
Latvijas pilsētās un vienā no tām – 
Rēzeknē, kur savu dalību ņēma 
Ozolaines pagasta Tautas nama 
vadītāja Santa Ostaša, kura pēc 
žūrijas lēmuma tika izvēlēta dalībai 
konkursa finālā, kas notiks š.g. 
21.septembrī, Rīgā. 
     “Miss Dimanta foto 2018”- 
skaistuma konkurss, kurā būtiska 
loma gan atlasē, gan finālā ir 
fotografijai un dalībnieces 
personībai, tāpēc Santa tika aicināta 
vēl uz vienu fotosesiju, kas notika 
š.g. 29.augustā, Rīgā. Fotosesija tika 
rīkota ar profesionālu fotogrāfu 
studijā, grima mākslinieci un frizieri, 
kvalitatīvu fotogrāfiju izveidei, jo 
tieši par šo bildi konkursa finālā 
skatītāji balsos par savu simpātiju 
un tā sieviete, kas iegūs visvairāk 
simpātiju no skatītājiem, tā arī 

dabūs dimanta kaklarotu. 
Konkursa mērķis ir popularizēt 
veselīgu dzīvesveidu, ekoloģijas 
nozīmi, augstus morāles principus. 
Konkursa finālistes un Organizācijas 
komiteja slēdz vienošanos par 
līdzdalību labdarības pasākumos, 
konkursa pašreklāmā un citām 
savstarpējām saistībām. Tāpēc šajā 
sakarā Santai būs nepieciešams 
piedalīties Organizācijas komitejas 
rīkotajā talkā, kas norisināsies š.g. 
8.septembrī Ķemeru nacionālā 
parkā, lai aktīvi iesaistītos 
aizsargājamu dabas vērtību 
saglabāšanā un ar tām saistītā 
latviskā kultūras mantojuma 
iepazīšanā.  
     2018.gada 21. septembrī 
“turēsim īkšķus” un vēlēsim laba 
vēlējumus mūsu Tautas nama 
vadītājai Santa Ostašai konkursa 
finālā! 

 
Liene Peļņa 

“Miss Dimanta foto 2014” uzvarētāja 

Sākums 11.lpp. 
      Lielisks dabiskais mēslojums ir kafijas 
biezumi, kur ir atrodams augiem 
nepieciešamais kālijs, magnijs un daudzi citi 
svarīgi elementi. Savukārt ziediem pietiekot 
ar rasas ūdeni, tā uzskata Jūlija, un tas šajā 
vietā neapšaubāmi gūst pierādījumu, jo augi 
ir zaļi un spēka pilni, neviens nav izžuvis 
svelmes pilnajā laikā. Bet lielākais Jūlijas 
lepnums, kā uzskata saimniece pati, ir viņas 
dīķis. Dīķis ir pašu rakts, tā krastā 
izvietojusies nesen celta pirtiņa, dīķī siltajā 
ūdens virskārtā var redzēt zivtiņas laiski 
peldam un sildamies. Dīķa krasti ik gadu 
tiek nostiprināti, to darot nevis ar 
mākslīgiem materiāliem, bet arī ar vecajiem 
augiem, kas laika gaitā nosēžas un veido 
stabilu cietu pamatu, kur sāk augt zāle un 
veidojas stabils zāliena pamats. Te arī vēl 
viens zaļas saimniekošanas piemērs. Turklāt 
tādā veidā apkārt netiek veidotas 
nevajadzīgas atkritumu kaudzes, bet viss 
atrod savu vietu un pielietojumu, lai 
piedzīvotu otru dzīvi. Saimniecei prieku 
sagādā zivju barošana savā dīķī. Kā saka 
viņa pati, dīķis tūlīt atdzīvojas, viss ūdens 
kustas un mutuļo, viss dīķis kustās. Puķu 
ainavas Jūlijai patīk veidot grupās, lai 
dažādos gada laikos dārzs būtu skaists. 
Vasarā, kad zied naktsvijoles, Jūlija saka: 
“Smaržo visa pasaule!”. Bet par dabas 
smaržām Jūlija zina daudz un nebeidzami 
jūsmo par tām. Viņa labi pazīst pļavā 
augošos augus, no tiem tiek ievāktas un 
žāvētas smaržīgas, garšīgas, veselīgas zāļu 
tējas priekam, mieram, veselībai. Jūlija zina 
labākos salikumus, veido tos, lutina savus 
viesus ar zāļu tējām. Savukārt lauku stila 
viesu mājā smaržo pēc koka, bet eksotikas 
cienītājus, kuri grib atpūsties no mīkstajiem 
matračiem un komfortablajām gultām ar 
naktslampiņām blakus, saimniece piedāvā 
izguldināt bēniņos uz siena matračiem, kas 
smaržo pēc vecmāmiņas siena šķūņa, bet, 
bez pašu matraču aromāta, apkārt jūtama 
dabiska, neapstrādāta koka smarža, kas 
atgādina, ka šeit viss ir no dabas! Kā stāsta 
pati Jūlija, pie viņas atbrauc ciemiņi- 
pilsētnieki, ārzemnieki, viņi jūtas bezgala 
iedvesmoti un laimīgi nonākt dabas 
harmonijā, prom no pilsētas vides. Apkārt 
meži- var doties lasīt sēnes, ogas. Var ņemt 
velosipēdu un baudīt izbraucienus pa lauku 
celiņiem, pa meža ainavām. Tūristi ir 
sajūsmā, ka var gūt tik daudz prieka un 
baudījuma no lietām, kas mums ir 
pieejamas bezmaksas un kuru vērtību mēs 
ikdienā bieži vien nenovērtējam! Jūlija ar 
sajūsmu saka: “Kur vēl labāk dzīvot, kā 
Latvijā!!! Tik daudz kā interesanta apkārt, 
pat savā pagalmā, savā pagastā, savā 
novadā un valstī! Mums pašiem visiem kopā 
vajag darīt savu pagastu skaistāku, lai būtu 
vairāk daiļu vietu, ar ko lepoties, ko 
apmeklēt, ar ko tūristus piesaistīt…” Un ar 
pārliecību vēlreiz noslēdz savu stāstījumu, 
ka nav labākas vietas, kur dzīvot, kā Latvijā!  
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