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Ozolaines pagasta 
Pleikšnu autoceļu 
(Centrālā iela un 
Dzirksteles iela) ikdienas 
uzturēšanas darbus 
ziemas periodā pēc 
iepirkuma rezultātiem 
veiks VAS "Latvijas 
autoceļu uzturētājs" 
Rēzeknes ceļu rajons. 

No 2019. gada 23. 
decembra līdz 2020. gada 
3. janvārim Liepu 
pamatskolā ir Ziemas 
brīvdienas. 

2019.gada 24., 25., 26., 
31.decembrī un 
2020.gada 1.janvārī ir 
svētku dienas, līdz ar to 
Ozolaines pagasta 
pārvalde un tās iestādēs 
šajās dienās nestrādās. 
Savukārt 2019.gada 23. 
decembris ir brīvdiena, 
kuru Ozolaines pagasta 
pārvalde atstrādās 
21.decembrī. 
30.decembrī ir  
pirmssvētku diena 
pārvaldes darba laiks ir 
no pl.8.00 līdz pl.14.30. 
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LAI DZĪVO OZOLAINES PAGASTS! 
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Struktūrvienība Ozo-
laines pagasta pārvalde 
aicina pagasta ie-
dzīvotājus iesaistīties 
Ozolaines pagasta Ie-
dzīvotāju konsultatīvajā 
padomē! Nākamā pa-
domes tikšanās 
paredzēta 09.01.2020., 
pl.14.30 pagasta pār-
valdē, 205.telpā! 

     Vēsturiski tagadējais Ozolaines 
pagasts savulaik bija daļa no 
Ozolmuižas pagasta un sava 
nosaukuma tam nemaz nebija. Kā 
liecina Latvijas Valsts vēstures arhīvā 
atrodamie dati, 1939.gada 
29.decembrī toreizējais Iekšlietu 
ministrs Kornēlijs Veidnieks deva 
rīkojumu par dažu Latvijas pagastu 
nosaukumu pārdēvēšanu, kā rezultātā 
daļa no Ozolmuižas pagasta teritorijas 
ieguva savu patstāvīgu nosaukumu- 
Ozolaines pagasts. Līdz ar to var 
uzskatīt, ka šis datums ir oficiālā 
Ozolaines pagasta dibināšanas diena…
Par šo notikumu plaši tika minēts arī 
vairākos preses izdevumos.  
     Mūsdienās jebkuram Ozolaines 
pagasta lauku apceļotājam paveras ne 
tikai gleznaini pauguru un ezeru skati, 
bet arī milzīgas neapstrādātas zemes 
platības, padomju laiku fermu drupas, 

pamestas mājas… Protams, var 
ieraudzīt arī iekoptus privātīpašumus, 
bet to nav atlicis daudz. Pretēja aina 
bija vērojama pirms nepilna gadsimta, 
kad katrs lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes gabals tika rūpīgi 
iekopts un apstrādāts, jo  laukos, 
pretēji mūsdienām, valdīja 
pārapdzīvotība. Tie bija Latvijas 
Republikas pastāvēšanas pirmie desmit 
gadi, kad Latvija attīstījās kā izteikta 
agrārvalsts un Latvijas lauki, īpaši 
Latgalē, piedzīvoja radikālas pārmaiņas 
– agrāro reformu. Sādžu dalīšana  
viensētās Latgalē bija viens no 
svarīgākajiem uzdevumiem, ko 
vajadzēja veikt šīs reformas ietvaros. 
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Ik ozola raženā stāvā, 
Ik sudraba stīdziņā sīkā, 
Ik mākonī- kuplā un baltā, 
Ik vilnī, ko izelpo Gaiduļu ezers, 
It visā, kas acis vien saista - es 
redzu, 
Mans pagasts ir bezgala skaists! 
 
    Šķiet pavisam nesen esam 
svinējuši Latvijas simtgadi, bet 
šobrīd straujiem soļiem esam 
iesoļojuši otrajā gadu simtā. 
Simtgades logo ar tekstu –ES ESMU 
LATVIJA, ir kā aicinājums, 
atgādinājums ikvienam no mums 
sajust piederību šai valstij. Protams, 
katrs ir tiesīgs izvēlēties pats - būt 
vai nebūt - daļai no šīs Latvijas. 
    Pats Dievs ir iekārtojis visu tā, lai 
zemi, kuru saucam par dzimto pusi, 
kādreiz tālajā 1939.gadā nosauktu 
par Ozolaines pagastu. Ko gan 
nozīmē vārds “Ozolaine”? Tā ir 
ozoliem bagāta vieta. Ja nosaukumu 
“Ozolaine” skatām, kā divu vārdu 
salikumu, tad “ozols” nozīmē - stiprs, 
spēcīgs, varens, ilgmūžīgs…, bet 
“aina” - skats tālumā, panorāma… 
Un tā tas viss ir vēl joprojām, kad 
ikdienā, minot pagasta nosaukumu, 
rodas neaptverama enerģētiskā 
saikne starp pagātni, tagadni un 
nākotni. Vairākas lietas, kuras mūsu 
pagastā notikušas 80 gadu garumā, 
uz visiem laikiem ir ierakstītas 
vēsturē, bet tagadni un nākotni 
esam spējīgi ietekmēt un veidot mēs 
paši - pagasta iedzīvotāji. 
     Veidojot dokumentālo filmu „Mēs 
kā zīles ozolā”, kura veltīta Ozolaines 
pagasta 80 gadu jubilejai, kā arī 

vasaras laikā, rīkojot folkloras 
ekspedīciju Ozolaines pagastā, bija 
iespēja vairāk komunicēt ar mūsu 
iedzīvotājiem, īpaši vecāka gada 
gājuma cilvēkiem. Daudzi no viņiem 
uzskatīja, ka mēs par vēlu uzsākam 
informācijas vākšanu par pagasta 
vēsturi, minot, ka cilvēki, kuri to 
zināja, jau devušies mūžībā. Un nav 
brīnums - laiks rit uz priekšu, arī mēs 
novecojam, bet informācija paliek 
neatklāta, stāsti neizstāstīti, dzimtas 
koki neizveidoti… Kamēr esam un 
dzīvojam šeit, mums jāstāsta, jārunā 
par notikumiem, atmiņām, par visu, 
kas ir noticis, gan ar saviem 
bērniem, gan ar mazbērniem. Ir 
jāpievērš lielāka uzmanība saviem 
senčiem, jo viņi ir tie, pateicoties 
kuriem mēs dzīvojam un veidojam 
savu nākotni! 
    Svinot šo skaisto pagasta jubilejas 

gadadienu, Ozolaines pagasta 
pārvalde dāvina un aicina youtube 
kanālā atrast un noskatīties 
dokumentālo filmu „Mēs kā zīles 
ozolā”! 
     Līdz jaunajam 2020.gadama ir 
palicis pavisam maz! Šobrīd mums 
katram ir iespēja izvērtēt aizejošā 
gadā paveiktos darbus, mūsu 
sasniegumus, veiksmes un 
neveiksmes. Uzsākt dzīvi no tīras 
lapas, kur Es pats būšu piemērs 
citiem! Lai Jaunajā gadā viss 
realizētos, novēlam mums visiem 
labu veselību, lai piepildās visas 
ieceres un netrūkst ģimenes, radu, 
draugu un labu cilvēku atbalsta! 

Ozolainiešu  
tradīcijas, sagaidot 
Ziemassvētkus un gadu 
miju… 

 
     Ziemassvētki un Jaunais gads ir 
vieni no visgaidītākajiem gada 
svētkiem, kad ne tikai bērni, bet pat 
pieaugušie, gluži kā bērnībā, gaida 
atnākam brīnumu sajūtu, izbauda 
piparkūku burvīgo garšu un 
mandarīnu smaržu, kad gribās 
kādam nosūtīt Ziemassvētku 
atklātnīti, sagatavot īpašas dāvanas, 
darīt labus darbus un arī pretī 
saņemt jaukas, šim laikam vien 
raksturīgas sajūtas.  
     Ziemassvētki un Jaunais gads, kā 
jebkuri gadskārtu svētki, saistās ar 
tradīcijām- ar vispārpieņemtajām šo 
svētku svinēšanas ieražām, kā arī ar 
tradīcijām, kas raksturīgas katrai 
pilsētai, kolektīvam vai ģimenei, 
runājot gan par svētku sagaidīšanas 
un svinēšanas paradumiem, gan par 
svinību galda receptēm u.c. 
     Līdz ar 1. iedegto Adventes 
svecīti, sākas svētku gaidīšanas 
laiks, kad mājās ienesam svētkiem 

raksturīgās smaržas, iekštelpās un 
pagalmos parādās Ziemassvētku 
dekori, tiek plānota svētku 
svinēšanas programma, meklēti 
skaistākie tērpi un darīts daudz kas 
cits... Tik skaists, interesants un 
aizraujošs ir šis svētku gaidīšanas 
laiks, ja vien paši to padarām par 
prieka pilnu laiku, nevis par 
problēmu, ko moderni saukt par 
„pirmssvētku drudzi”.  
     Lai smeltos jaunas idejas un 
iedvesmotu ikvienu mūsu lasītāju 
ieviest savos svētku svinēšanas 
paradumos jaunas vēsmas, 
aicinājām Ozolaines pagasta 
iedzīvotājus dalīties ar saviem 
stāstiem par to, kā viņu ģimenēs, 
kolektīvos tiek sagaidīti un svinēti 
svētki šodien un kā tas notika agrāk, 
jo reizēm jaunas vēsmas mūsu dzīvē 
ienes tieši veco tradīciju izcelšana 
ārā no „atmiņu pūra lādes” 
dziļumiem… 

Santa Ostaša 
Ozolaines  Tautas nama vadītāja 

Mob.:25127340 
santa.ostasa@ozolaine.lv 

 
Teksta turpinājums 6.lpp. 
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MARIJA JURKOVA—
OZOLAINES PAGASTA 
LEPNUMS! 
 
     Marija Jurkova ir ilggadēja 
Ozolaines pagasta iedzīvotāja, kuras 
darba mūžs gandrīz 30 gadu garumā 
saistījās ar darbu pagastā- strādājot 
kādreizējā „Matrosova”  sovhozā, 
sākotnēji, par grāmatvedi, pēc tam 
ilgus gadus par galveno ekonomisti. 
Marija Jurkova vienmēr ir bijusi 
sabiedriski aktīvs cilvēks. Viens no 
viņas jaunības laiku lielākajiem 
nopelniem ir Ozolaines pagasta 
2.lielākā- Bekšu ciema- 
elektrifikācijas veicināšana, kas 
ienesa jaunu ēru ciemata dzīvē 
(1966.gada 16:00).  
     Taču mūsdienu konteksā cienam, 
godinām un augstu vērtēja Mariju 
par viņas degsmi Ozolaines pagasta, 
īpaši dzimtā Bekšu ciemata, vēstures 
izzināšanā, pētīšanā, glabāšanā, 
godāšanā un nodošanā nākamajām 
paaudzēm. Kad Marijas kundze tiek 
uzrunāta dalīties zināšanās, viņas 
acis iemirdzas un klausītājam ir 
iespēja piedzīvot dedzīgu stāstījumu 
par dažādiem laikiem šīs vietas 
vēsturē. Viņa steidz saglabāt arī citu 
cilvēku atklāto informāciju un 
jebkas, kas saistās ar Ozolaines 
pagastu, viņai ir īpašs. 2019.gadā, 
par godu Ozolaines pagasta 

80.jubilejai, tika veidota filma par 
pagasta vēsturi. Marijas kundze 
kļuva ne tikai par vienu no filmas 
stāsta varoņiem, bet arī sniedza ļoti 
daudz informācijas par vēsturi, 
personālijām un hronoloģiju, lai 
izveidotos sižets un stāstam tiktu 
piešķirtas tik nepieciešamās detaļas. 
Šobrīd notiek darbs arī pie grāmatas 
par Ozolaines pagastu izveides. 
Marijas Jurkovas sniegtā informācija, 

fotogrāfijas un dažādi dzīves laikā 
sakrātie materiāli ir neatņemama 
daļa arī no grāmatas satura.  
Marijas kundze ir arī dzejniece, kas 
veltījusi skaistas rindas savas 
mīļajam Ozolaines pagastam.  
Nav daudz cilvēku, kuri ar tādu 
degsmi iesaistās pagasta iniciatīvu 
projektos, neprasot par to atlīdzību 
pretī. Bet Ozolaines pagastam šāds 
cilvēks ir! 

GALINA FILLIPOVA—
OZOLAINES PAGASTA 
LEPNUMS! 
 
    Galina Fillipova ir Ozolaines 
pagasta iedzīvotāja, kuras dzimta 
dzīvo Ozolaines pagastā jau 300 
gadus. Savulaik Gaļinas kundze ir 
strādājusi Ozolaines pagastā par 
kluba vadītāju, Ozolaines PII par 
saimniecības pārzini, Matrosova 
sovhozā par kontroles asistentu u.c. 

, bet šobrīd ir aktīva Tautas nama 
Senioru pulciņa „Uguntiņa”  
dalībniece un sabiedriski aktīvs 
cilvēks. Gaļina ir cilvēks ar stingru 
raksturu un savu dzīves pārliecību, 
taču tajā pat laikā- bezgala dāsns, 
devīgs, izpalīdzīgs, atsaucīgs un 
labsirdīgs cilvēks, ar augstu 
atbildības sajūtu. Viņa vienmēr ir 
gatava palīdzēt, dalīties, sagādāt 
prieku. Šīs īpašības, iniciatīva, rūpes 
un radošums izpaužas ne tikai 
senioru pulciņā, to izjūt arī Tautas 

nama, bibliotēkas un pulciņu 
kolektīvi. Gaļina ir senču zināšanu, 
gudras dzīvesziņas nesēja un glabā 
sevī daudz zināšanu; viņa ir arī ļoti 
praktisks cilvēks, kuram vienmēr viss 
ir pa rokai un visiem dzīves 
gadījumiem ir savs risinājums. Viņa 
labprāt iesaistās Tautas nama 
pasākumu sagatavošanā un norisē, 
ar entuziasmu un pievienoto vērtību 
atsaucoties visām idejām un 
lūgumiem. Šogad vien Gaļinas 
kundze ir prezentējusi savas 
kulinārās prasmes un senās 
zināšanas gan Līgo pasākumā, 
turpat uz vietas vārot Jāņu sieru un 
gatavojot sviestu pēc senajām 
prasmēm, Ozolaines pagasta svētku 
jubilejas pasākumā viņas vadībā 
notika vēl citu sen aizmirstu 
kulinārijas brīnumu meistarklases, 
arī šī gada folkloras ekspedīcijas un 
jauniešu nometnes laikā Gaļina 
dalījās savās zināšanās, prasmēs un 
tradīcijās, gan ar savām zināšanām 
par pagasta vēsturi un savu dzimtu, 
kas to veido, gan ar kulināro 
mantojumu. Piemērus var minēt 
daudz, taču tos visus apvieno liels 
sirds plašums, dāsnums, gatavība 
vienmēr nākt palīgā, izpildīt uzticētos 
uzdevumus un piedāvātos 
izaicinājumus! Gaļina ir labākais 
piemērs sabiedriski aktīvam 
cilvēkam! 
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     2018.gads Latvijas kultūras un 
lielākās daļas tās iedzīvotāju dzīvēs 
pagāja Latvijas 100-gades zīmē. Visa 
gada garumā tika organizēti un 
apmeklēti šim nozīmīgajam 
notikumam veltīti pasākumi, ar 
vislielāko saviļņojumu tika sagaidīta 
mūsu valsts 100.dzimšanas diena 
ikvienā pilsētā un teju katrā Latvijas 
stūrītī. Šķiet, sajūtas, kas pārņēma 
visu savas zemes patriotu sirdis 
pagājušajā gadā, vairs nebūs 
iespējams pārspēt... Patiesi, lielais 
100 ir nosvinēts ar grandioziem 
salūtiem, gadiem veidotiem 
koncertiem, 100-gades Dziesmu un 
deju svētkiem un visā visumā 
unikālām sajūtām...  
     Šis- 2019.gads gads ir nesis 
jaunas sajūtas un pārdomas- apziņu, 
ka mūsu valsts ir “iekāpusi” 2.gadu 
simtā- tas ir maz vai daudz? Cilvēka 
mūžam tas ir ievērojams gadu 
skaits, savukārt 100 gadus vecs koks 
vēl nevar sasniegt apmērus, kas 
būtu saucami par dižkoku, kā tad ar 
valsts 100 gadiem? No vienas puses 
vēl tik mazi un jauni esam, no otras 
puses- tik notikumiem, priekiem, 
sāpēm, reformām, apvērsumiem, 
traģēdijām un skaistiem notikumiem 
bagāti ir bijuši šie 100 gadi, kas 
vienai otrai krietni vecākai valstij 
varbūt nemaz nav piedzīvoti... Lai 
vai kā, tie ir mūsu 100, izloloti, 
izcīnīti, izsāpēti, izdziedāti un 
“izpriecāti”- sirdij mīļi un tuvi, 
kādreiz jūtot un pārdzīvojot līdzi 
tam, kas notiek, citreiz- slaukot 
aizkustinājuma un lepnuma asaras 
par sevi un savu Tēvzemi! Un, 
sākoties jaunai 100-gadei, gribās ar 
cerībām sirdī klusi pie sevis izdvest- 
“Dievs, svētī Latviju!”, lai šī 100-
gade mums ļauj būt pašiem savā 
zemē noteicējiem, lai mūsu mazās 
valsts mieru nesatricina ārēji draudi 
un lielas iekšējas problēmas, lai šī 
100-gade mūsu zemei paver plašas 

iespējas izaugsmei visās dzīves 
jomās, bet galvenais- lai tam visam 
pāri ir miers un drošība! 
     Ar cerību un lūgumu “Dievs, svētī 
Latviju!”, nosaucām arī Ozolaines 
Tautas nama rīkoto šī gada Valsts 
proklamēšanas 101.gadadienai 
veltīto pasākumu, vadoties pēc 
savām sajūtām sirdī un domājot par 
visu augstāk minēto... Svētku brīdis 
sākās ar vīru kora “Graidi” koncertu, 
kora dibinātāja un diriģenta Jāņa 
Mežinska vadībā. Nosaukumam 
izmantotais vārds “graidi” ir sens 
ļatgaļu vārds, kas apzīmē krāsainu 
dzīparu audeklā. Tāda bija arī vīru 
kora uzstāšanās- te patriotiskas 
notis, te smeldzīgs minora 
skanējums melodijas ritējumā, te 
mažora priecīgās skaņas. Vīri kā 
ozoli... kur gan citur, ja ne Ozolaines 
Tautas namā... Svinīgā pasākuma 
turpinājumā uzdevām paši sev 
jautājumu, kas ir Dzimtene, kas ir 
tauta, kas ir valsts, savas sajūtas 
ievērpjot Latvijas valsts himnas 
dziedājumā, katrs pa savam... 
Svētku apsveikumu Ozolaines 
pagasta iedzīvotājiem un ciemiņiem 
veltīja Ozolaines pagasta pārvaldes 
vadītājs Edgars Blinovs. Savu 
sveicienu bija sagatavojušas arī 
Ozolaines Tautas nama Senioru 
pulciņa “Uguntiņa” dalībnieces, kā ik 
gadu, arī šoreiz pasniedzot pašu 
rokām radītu dāvanu. Tuvojoties 
valsts svētkiem, “Uguntiņas” 
rokdarbnieces ik gadu meistaro kādu 
savu īpašu veltījumu- viņu rokās ir 
tapusi Ozolaines pagasta garākā 
šalle valsts karoga krāsās, 100-
gades pasākumā Ozolaines pagasta 
pārvaldei svinīgi tika pasniegta ar 
rokam izšūta Ozolaines pagasta 
karte, bet šogad tapa lupatu 
paklājiņi Ozolaines pagasta PII 
“Jāņtārpiņš” bērniem- motorikas 
attīstībai, sajūtu takai un formu 
mācībai un dažādu figūru veidošanas 
aktivitātēm.  

     Valsts proklamēšanas gadadienas 
pasākums ik gadu ir oficiālākais 
gada brīdis, taču šogad nonācām pie 
secinājuma, ka tas tomēr ir arī viens 
no sirsnīgākajiem pasākumiem gadā, 
jo tieši šajā dienā veltam īpašas 
sajūtas savai zemei, Dzimtenei, 
valstij, kurā dzīvojam, tieši šajā 
dienā visvairāk aizdomājamies par 
patriotismu un Dzimtenes mīlestību. 
Un tieši šajā dienā sakām sirsnīgu 
PALDIES veselam pulkam pagasta 
iedzīvotāju- par stipru ģimeņu 
veidošanu, par labu un izcilu darbu 
pagasta pārvaldes struktūrās, par 
sabiedrisko aktivitāti un citām 
brīnišķīgām vērtībām un darbiem. 
Zāli pilda sveicēju pulks un ziedu 
klēpji, izskan tik daudz sirsnīgu 
vārdu, smaids rotā cilvēku sejas un 
labvēlība mirdz teju katrās acīs... 
     18.novembrī suminām, godinām 
un sakām paldies ilggadējiem 
Ozolaines pagasta pārvaldē un tai 
piederīgajās struktūrās 
strādājošajiem cilvēkiem, kuri šeit 
darbojas 5, 10, 15, 20 un vairāk 
jubilejas gadus. 5 gadu jubilejā 
sveicām Liepu pamatskolas skolotāju 
Volhu Isakinu, skolotāju “labo roku” 
Valentīnu Laizāni, skolas tehnisko 
darbinieci “Rasmu Lizinsku”, PII 
“Jāņtārpiņš” tehnisko darbinieci 
Diānu Kauškali- Stikuti un Ozolaines 
pagasta tehnisko speciālistu 
Aleksandru Marjanovu. 10 gadi 
Ozolaines pagasta struktūrā strādā 
Liepu pamatskolas skolotāja, skolas 
bibliotēkas vadītāja un skolas 
direktore Gaļina Bogdanova un 
Ozolaines Tautas nama Teātra 
pulciņa vadītāja Marija Golubcova. 
Par 15 gadiem centīga darba, 
rūpējoties par Ozolaines Tautas 
nama dekoratīvajiem apstādījumiem, 
teritorijas sakoptību un telpu 
siltumu, suminājām pagasta 
tehnisko darbinieci Oksanu 
Marjanovu. 20 gadus PII 
“Jāņtārpiņš” bērnus pieskata un 
palīdz skolotājām auklītes Raisa 
Češļa un Tatjana Daņilova, 20 gadus 
par kārtību Ozolaines pagasta 
pārvaldē rūpējas arī tehniskā 
darbiniece Anfiza Runča. Ar 
vislielāko jubilejas gadu skaitli šogad 
suminājām Liepu pamatskolas 
mūzikas skolotāju Ināru Blinovu, 
pateicībā par viņas 25 gadu ilgo 
darbu Ozolaines pagasta skolā.  
     Tāpat, ik gadu, 18.novembra 
svinību ietvaros, mūs ar savu 
klātbūtni pagodina rakstnieka 
Mihaila Naricas starptautiskā fonda 
pārstāvji, suminot Ozolaines pagasta 
ģimenes, kuras velta lielu uzmanību 
un sniedz lielu ieguldījumu bērnu 
izaugsmē un attīstībā, sekmējot viņu 
interešu, talantu attīstību, veicinot 
pašpietiekamu, perspektīvu un 
laimīgu nākotni.  
 

Teksta turpinājums 5.lpp. 

Svinot “iekāpšanu” otrajā gadu simtā... 
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Teksta sākums 4.lpp.      

     Šogad īpašās M.Naricas fonda 
balvas un apsveikumus saņēma 
Olgas un Viktora Bartkeviču ģimene 
un Irinas un Alekseja Samodurovu 
ģimene.  

     Jau 4.gadu neatņemama šo 
svētku sastāvdaļa ir arī Ozolaines 
pagasta augstākā apbalvojuma 
“Ozolaines pagasta lepnums” 
pasniegšana. Lepnuma balva nav 
apbalvojums, kas pakļauts stingram 
reglamentam, konkrētiem 
matemātiski vai tehniski izmērāmiem 
kritērijiem, tā ir balva, kas ir 
izmērāma cilvēku sajūtās, sirsnībā, 
labajos darbos, gudrā dzīvesziņā un 
citās cilvēciskajās īpašībās, kas 
dažiem ir īpaši izteiktas, izpelnoties 
sabiedrības atzinību. Šogad par 
centīgu sabiedrisko darbību 
suminājām 2 Ozolaines pagasta 
senioru paaudzes pārstāves – Galinu 
Filippovu un Mariju Jurkovu.  
     Marijas kundze, savulaik, 
jaunības laikos ir bijusi galvenā 
Bekšu ciema elektrifikācijas 
veicinātāja, taču mūsdienu kontekstā 
neizmērojama ir viņas mīlestība un 
centība pagasta vēstures, īpaši, 
Bekšu ciemata izzināšanā, 
apzināšanā, glabāšanā, apkopošanā. 
Viņa ir sniegusi milzīgu atbalstu 
filmas “Mēs kā zīles ozolā” tapšanā 
un aktīvi sniedz informatīvu atbalstu 
arī grāmatas par Ozolaines pagastu 
tapšanas procesā. Gaļinas kundze ir 
ļoti atsaucīgs, izpalīdzīgs, atvērts 
cilvēks, kas ar milzīgu entuziasmu 
iesaistās Ozolaines pagasta kultūras 
dzīvē, sniedzot savu ieguldījumu, 
īpaši seno kulināro tradīciju 
retrospekcijā, izceļot gaismā sen 
aizmirstas prasmes, amatus, 
kādreizejās sadzīves neatņemamas 
sastāvdaļas, ar to papildinot dažādus 

Ozolaines pagasta svētkus. Abas 
“Ozolaines pagasta lepnums” balvas 
saņēmējas šogad tika sveiktas gan 
ar īpašo, ar rokām darināto, zīles 
kausu, gan arī ar speciāli šim 
pasākumam darinātajām 
patriotiskajām pērlīšu brošām, 
Latvijas karoga izskatā.  
      2019.gada septembrī Ozolaines 
pagasta bibliotēkā tika atvērta Galda 
spēļu bibliotēka, kuras saturu veido 
dažādas spēles par un ap Latviju. 
Tuvojoties valsts svētkiem, 
bibliotēkā tika izsludinātas galda 
spēļu sacensības. Piedalījās dažādu 
paaudžu dalībnieki, spēlējot savam 
vecumam, zināšanām un spējām 
atbilstošas spēles. Taču par turnīra 
galveno spēli tika noteikta “Latvija. 
Faktu spēle”, kas, neapšaubāmi, ir 
arī viena no sarežģītākajām 
bibliotēkas krājumā. Oktobra un 
novembra mēnesī vairākas 
komandas sacentās šīs spēles 
izspēlē, demonstrējot savas 
zināšanas un erudīciju. Turnīra 
noslēgumā tika  izvirzīti tā erudītakie 
dalībnieki- jauniešu vidū par 
zinošākajiem un erudītākajiem 
dalībniekiem tika atzīti Jūlija 
Borisova, Snežana Karziņina un 
Guntis Dunčs, bet vecākajā paaudzē 
ar zināšanām “spīdēja” senioru kluba 
“Uguntiņa” dalībniece Albīna 
Šļahtoviča.       
      Pa vidu apbalvošanas 
ceremonijām, apsveikuma vārdiem, 
ziedu klēpjiem, skatītāju un dāvanu 
saņēmēju priekam uzstājās talantīgi 
bērni un jaunieši. Ar savu 
brīnumjauko balsi skatītājus priecēja 
mazā meitenīte Kristīne Bufale no 
Jāņa Ivanora Rēzeknes mūzikas 
skolas (skolotāja Danuta Kārkliniece, 
koncertmeistare Romualda Dāvide), 
dāvinot klausītājiem tik gaišas 
dziesmas, kā Ērika Ešenvalda “Bērna 
prieks” un Ričarda Rodžersa dziesmu 
“Do-re-mi” no slavenās filmas 
“Mūzikas skaņas”. Folkloristiskas 
noskaņas pasākumā ienesa 
J.Ivanova Rēzeknes mūzikas 
vidusskolas skolniece un folkloras 
kopas “Vīteri” dalībniece Liene 
Skrebinska, priecējot gan ar kokles 
spēli, gan brīnišķīgo balsi, dziesmu 
“Ai, zaļā birztaliņa” un “Akāciju 
palags” izpildīšanā. Skaisto muzikālo 
vakara salikumu vēl krāšņāku 
padarīja Dionas Liepiņas spēcīgais 
vokāls, dziedot par to, ka nekur nav 
tik labi kā mājās- savā pagalmā, 
ikvienam no mums nododot 
vēstījumu, ka nekur nav tik labi, kā 
šeit, zemē, pa kuru esam gājuši 
savas bērnības gaitas... 
     Sakām paldies visiem pasākuma 
apmeklētājiem un viesmāksliniekiem 
par brīnišķīgo kopā būšanu, par 
kopā dziedāšanu, par sajūtām un 
prieku, ko viens otram dāvinājām... 
Šis bija viens sirsnīgs Valsts 
proklamēšanas dienas svētku brīdis, 

kas apliecināja vien to, ka mūsu 
pagastā, novadā un valstī dzīvo 
sabiedriski aktīvi, centīgi, atbildīgi, 
sirsnīgi un visādi citādi brīnišķigi 

cilvēki, kas, sanākot kopā, veido lielu 
spēku... Noslēgumā, Dionas Liepiņas 
izpildījumā izskanot Guntara Rača 
dziesmai “Vētra nāk”, vēlējām 
ikvienam, lai vētra nāk tikai skaistās 
dziesmās, bet mūsu valstij un 
ikvienam no mums, lai vētras iet 
garām; lai miers ir virs zemes un 
cilvēkiem labs prāts! Ar gaišu un 
cerīgu skatu raugoties nākotnē...  

 
Santa Ostaša 

Ozolaines  Tautas nama vadītāja 

Darbinieki, kuri nostrādāja 5 gadus! 

Darbinieki, kuri nostrādāja 10 gadus! 

Darbinieki, kuri nostrādāja 20 gadus! 

Darbiniece, kura nostrādāja 25 gadus! 
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Teksta sākums 2.lpp. 
Revita Runča,  
Ozolaines pagasta pastniece 
     Agrākajos laikos piekopām 
latviešu tautas tradīciju- Tieši 
Ziemassvētku vakarā, 25.decembrī, 
braucām ķekatās. Jūdzām zirgu 
ragavās, tērpāmies tradicionālajās 
ķekatnieku maskās- stārķis, čigāns 
un čigāniete, lācis, „ražena” 
tautumeita ar sarkaniem vaigiem un 
kuplām krūtīm, un devāmies pa 
Pauliņu un Skuju sādžas kaimiņiem 
nest svētību mājās, jo, kā zināms, 
tajās mājās, kurās viesojas 
ķekatnieki, tiek nesta svētība. Pa 
ceļam izmēģinājām, ko runāsim, ko 
teiksim, ko dziedāsim. Vispopulārākā 
dziesma mūsu ķekatnieku pulkam 
bija „Zvaniņš skan”. Liels 
gandarījums par ķekatās iešanu bija 
gan pašiem, gan arī tiem, kuru 
mājās viesojāmies un kurus 
apdziedājām. Reiz pašiem gadījās 
kāds kuriozs- tik naski posāmies uz 
ķekatošanos, ka aizbraucām prom 
no mājām, bet durvis neaizslēdzām. 
Kad bijām atpakaļ, sapratām, ka arī 
pie mums ir viesojušies ķekatnieki 
un pacienājušies ar to, ko redzējuši, 
taču neņēmām to ļaunā, tieši pretēji- 
priecājāmies, ka arī mūsu mājai 
svētība nav gājusi garām. Šodien šo 
skaisto paražu vairs nepiekopjam un 
tradīcijas, kas raksturo mūsu saimes 
svētkus, lielākoties saistās ar galda 
klājumu- neatņemama Ziemassvētku 
sastāvdaļa, ko liekam galdā ik gadu, 
ir pīrādziņi ar speķi un pelēkie zirņi 
ar speķi, tāpat kā kādreiz.  
  
Natālija Ūgaine, Ozolaines 
pagasta iedzīvotāja un 
konsultatīvās padomes locekle 
     Gatavojoties Ziemassvētkiem, 
mūsu mājās ik dienu, četru nedēļu 
garumā, tiek iedegtas svecītes 
Adventes vainagā... Vienu dienu  to 
dara viens ģimenes loceklis, citu- 
cits, turklāt, kurš iededzina, tas tajā 
dienā arī nopūš svecīti.  
     Tad Ziemassvētku gaidīšanas 
laikā seko rotājumu veidošana  vai 
sniegavīra velšana, protams, 
atkarībā no tā, ir sniegs vai nav. 
Svētku gaidīšanas laikā baudām 
piparkūkas un karstos ziemas laika 
dzērienus, kas tagad lielā izvēlē 
pieejami veikalos, piemēram, Gutta 
karstais upeņu un sarkano vīnogu 
dzēriens. Pašos Ziemassvētkos mēs 
rotājam mūsu Bumbišku sādžas 
krucifiksu, ēdam kaladas jeb oblātes 
un vienojamies kopējā lūgšanā tikai 
savas ģimenes lokā. 
     Jaunā gada naktī galdā noteikti 
liekam galdā 12 ēdienus, simboliski 
veltot katram gada mēnesim kaut ko 
no tiem. To skaitā neatņemama 
svētku galda sastāvdaļa, noteikti, ir 
sautēti kāposti ar desām vai 
kotletēm.  Notiek dāvanu 

dāvināšana, priecājamies par salūtu, 
dejojam un bērniem ir ļauts doties 
gulēt vēlu. Pārsteigumā var ierasties 
draugi vai radinieki. Tā lustīgi paiet 
Jaunā gada sagaidīšana!!!  
     Šogad savām rokām darinājām 
arī dāvaniņas sava pagasta 
senioriem, kuras būs uzdevums līdz 
svētkiem nogādāt un iepriecināt 
vecāko paaudzi.  
 
Valentīna Mališeva,  
PII „Jāņtārpiņš”  vadītāja 
     Jau kopš neatminamiem laikiem 
mūsu ģimenē ir izveidojušās dažādas 
ar Ziemassvētkiem un Jauno gadu 
saistītas tradīcijas... Tās ir veidojušās 
no vairākām mazām un lielām 
lietām, kuras visas kopā ir tā sāls, 
kas piedod Ziemassvētkiem tikai 
mūsu ģimenei saprotamo, izjūtamo 
Ziemassvētku siltuma, ģimeniskuma 
un brīnuma gaisotni. Mainoties 
ģimenes sastāvam,  vecumam, 
dzīves vietām  un darba 
pienākumiem, mainās arī iespējas 
sanākt  vai nesanākt visiem kopā 
vienlaicīgi, taču esmu pārliecināta, 
ka vēlēšanās svētkos būt kopā mūsu 
saimei IR! 
     Arī mūsmājās Ziemassvētku 
gaidīšanas laiks sākas ar Adventes 
vainaga pagatavošanu. Paši salasām 
zarus, paši pinam. Ir labi, ja kādam 
lielajam bērnam ir radusies iespēja 
būt laukos pirms Adventes, tad 
darām to kopā, taču ne vienmēr 
vainagi tiek gatavoti  vienās mājās. 
Bet, lai kur tie atrastos, tie visi tik un 
tā ir manas lielās ģimenes Adventes 
vainagi. Tagad ir tik daudz iespēju 
būt kopā arī attālināti… 
     Svētku noskaņas radīšanai tiek 
izgaismots arī kāds vecās liepas vai 
plūmes zars. Tiek izrotāta mājas 
priekšā iestādītā eglīte. 
     Un tad  mēs visi kopā ejam 
meklēt eglīti. Parasti tas notiek 
23.decembrī.  Jāmeklē ilgi, tālu, pa 
dziļu sniegu. Pēc pāris stundu jau-
tras klejošanas pa mežiem, tā  īstā 
un vienīgā visskaistākā eglīte beidzot 
ir atrasta!  Bieži vien, beigu beigās, 
tiek izvēlēta kāda no redzētajām 
pašā sākumā, vistuvāk mājām.  Puiši 
eglīti nostiprina un tad visi kopā to 
rotājam. Ir dažas mantiņas, kurām ir 
vismaz 50 gadi.  Cepot  piparkūkas, 
svinam meitas Viktorijas vārdadienu 
un gaidām Ziemassvētku rītu. Mūsu 
mājās Ziemassvētki tiek svinēti no 
rīta un tas sākas agri. Zem eglītes pa 
nakti ir saradusies liela kaudze ar 
dāvanām. Smaržo pīrāgi, sveces un 
piparkūkas. Vispirms notiek kaladu 
dalīšana. Tad, beidzot, drīkst lūkoties 
arī zem egles. Mazajiem bērniem tiek 
atļauts izvilkt no egles apakšas visas 
dāvanas, lasīt pievienotās zīmītes un 
nodot dāvanas to īpašniekiem. Kopā 
aplūkojam, ko Ziemassvētku veciītis 
katram ir sagādājis… 

Ir silti, ir ģimeniski un nozīmīgi... ik 
gadu…  
Inese Kokoreviča,  
Liepu pamatskolas skolotāja 
     24.decembrī manā ģimenē notiek 
gatavošanās lielākajiem gada svētki-
em! Ziemassvētku naktī mēs ar 
ģimeni dodamies uz Viļakas Romas 
katoļu baznīcu, lai piedalītos Svētajā 
Misē. Otrajā dienā- 25.decembrī- 
visa ģimene pulcējas pie svētku gal-
da. Tad mēs viens otru apdāvinām 
ar Ziemassvētku dāvanām, vēlot lai-
mi, veiksmi un saticību! Vakarā mēs 
dodamies uz svētku koncertu Tautas 
namā, kur satiekamies ar ciema ie-
dzīvotājiem. Visi viens otru mīļi sveic 
skaistajos svētkos. Tad priecājamies 
svētku ballē. Šie svētki ir skaistākie 
gada svētki manā ģimenē! 
  
Nellija Kotebo,  
Liepu pamatskolas skolotāja 
     Ziemassvētkos visi radi 
pulcējamies kopā vecāku mājās. 
Mamma gatavo tradicionālos 
ēdienus, tādus, kā desiņas un 
pastēte. Vakarā braucam uz baznīcu. 
No rīta tiek klāts svētku galds, pie 
kura notiek gan sarunas, gan 
dziesmu dziedāšana. Bērni skaita 
dzejoļus pie eglītes... 
 
Silvija Mežore, senioru kluba 
„Uguntiņa”  dalībniece 
     24. decembrī jeb tā saucamajā 
„Kūču vokorā” mēs ar vīru čakli 
gatavojam tradicionālās putraimu 
desas un citus svētku ēdienus, taču 
neko neēdam, ievērojam gavēni. 
Gatavošana un galda klāšana 
turpinās līdz pat pusnaktij, kad 
iestājas 25.decembris jeb pirmie 
Ziemassvētki. Tad gan- sēžamies pie 
svētku galda un sākam svinības. No 
rīta ilgi guļam, bet, kad esam augšā, 
gatavojamies sagaidīt ciemos 
bērnus, mazbērnus un draugus, 
sēžamies pie galda, apdāvinām viens 
otru. Agrāk, kad veselība bija labāka, 
gan 24., gan 25.decembrī svētku 
cēliena neatņemama sastāvdaļa bija 
arī svētku Svētās Mises 
apmeklējums!  
 
Albīna Šļahtoviča, senioru kluba 
„Uguntiņa”  dalībniece 
     Mūsu tradīcija ir Ziemassvētkus 
svinēt kopā ar visu saimi- sanākam 
kopā visi bērni un mazbērni. 
25.decembrī ejam uz baznīcu, tad 
pulcējamies pie kopīga svinību galda, 
bet otrajos Ziemassvētkos, 
26.decembrī, nu jau vairākus gadus 
esam ieviesuši tradīciju visi kopā 
kaut kur doties 3 dienu ilgā 
izbraucienā. Mazdēlam pieder 
galvenā organizatora loma šo 
braucienu plānošanā. Un galvenais 
prieks ir par to, ka mēs to visu 
darām kopā- visas 3 paaudzes!!!  

Teksta tuprinājums 18.lpp.  
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Liepu pamatskolas 
aktualitātes! 
 
     2019./2020. mācību gadā Maltas 
vidusskolas struktūrvienības Liepu 
pamatskolā mācās 71 skolēns, 
strādā 15 skolotāji un 11 tehniskie 
darbinieki. Skola piedāvā piecas 
izglītības programmas. Vispopulārākā 
no tām ir pamatizglītības profesionāli 
orientētā virziena  mazākumtautību 
programma. Šajā programmā mācās 
53 skolēni. Vēl skola realizē 3 
speciālās pamatizglītības 
mazākumtautību izglītības 
programmas (ar valodas 
traucējumiem, ar mācīšanās 
traucējumiem un ar garīgās 
attīstības traucējumiem). Pēc 
speciālām programmām mācās 18 
skolēni. 
     Šajā mācību gadā skolā darbojas 
astoņas interešu izglītības 
programmas (folkloras kopa 
„Liepiņa”, popgrupa „Mākonītis”,  
skolas leļļu teātris, mūsdienu deju 
pulciņš un pulciņš „Pavārmākslas 
noslēpumi zēniem”, “Pirmās 
palīdzības ABC”, “Pats sev frizieris”) 
un basketbola sekcija.  2.klases 
skolēniem ir iespēja apgūt 
peldēšanas prasmes. Katru nedēļu 
viņi apmeklē  Rēzeknes 
5.vidusskolas baseinu. Sadarbojoties 
ar Rēzeknes novada BJSS,  5.-
7.klases skolēniem ir  iespēja 
pilnveidot savas peldēšanas prasmes  
Valsts robežsardzes baseinā.  
Liepu pamatskolas skolēni aktīvi 
piedalās mācību olimpiādēs, 
konkursos, sacensībās un skatēs, un 
līdz ar to ceļ skolas godu ne tikai 
novadā, bet arī Latvijas Republikas 
mērogā.  
     Pagājušajā mācību gadā mūsu 
skolas skolēni saņēma 1.pakāpes 
diplomus Latvijas izglītības iestāžu 
skatuves runas konkursā Latgales 
reģionā un augstākās un 1.pakāpes 
diplomus Rēzeknes novadā, kā arī 

Rēzeknes un Viļānu novadu 
apvienības matemātikas olimpiādes 
diplomu ar atzinību un diplomu par 
piedalīšanos Latvijas 46.atklātajā 
matemātikas olimpiādē. 
Ziemeļlatgales novada sarīkojumā 
“Vysu dīnu bitis dzynu” Liepu 
pamatskolas folklora kopa „Liepiņa” 
saņēma 1. pakāpes diplomu. 
Rēzeknes novada skolu jaunatnes 
teātru skatē skolas teātra dalībnieki 
saņēma augstākās pakāpes diplomu, 
leļļu teātra dalībnieki - 1.pakāpes 
diplomu. Vel Liepu pamatskolas 
skolēni bija saņēmuši vairākas 1.-
3.vietas diplomus (sporta, vizuālās 
mākslas un mūzikas pasākumos). 
Skolā ir tradīcija, ka visi skolēni, kuri 
mācību gada laikā aktīvi piedalās 
skolas dzīvē un labi mācās, pelna 
sev punktus. Gada beigās skolēni, 
kuri sakrāj lielāko punktu skaitu, 
brauc ekskursijā. Par ekskursijas 
izdevumiem bērni nemaksā. 
Liepu pamatskola iegulda daudz 
darba ar izglītojamajiem ar mācību 
un veselības problēmām. Skolā 
veiksmīgi strādā atbalsta komanda 
(speciālais pedagogs, logopēds un 
psihologs). Daudzi skolēni, kuriem ir 
problēmas lielajās pilsētas skolās, 
nāk mācīties uz mūsu skolu. Uz šo 
brīdi no skolas skolēnu skaita 
aptuveni 28% ir bērni, kuri dzīvo 
Rēzeknē. 
     Līdz Liepu pamatskolai divas 
reizes dienā kursē  autobuss 
(Rēzekne -Liepu pamatskola -
Rēzekne). Tiem bērniem, kuri dzīvo 
tālu no skolas, ir iespēja dzīvot 
skolas internātā. Visi skolēni saņem 
bezmaksas pusdienas, pienu un 
augļus pēc programmas “Skolas 
piens” un “Skolas augļi”. 
     Lai nodrošinātu skolēnu, skolas 
darbinieku un viņu personiskā 
īpašuma drošību, skolā tiek veikta 
videonovērošana, un tā ir pieslēgta 
apsardzes signalizācijai. 
     Kā daudzviet Latvijā, tā arī Liepu 

pamatskolā ir tendence uz to, ka 
samazinās skolēnu skaits. Skolā ir 
apvienotās klases, kurās trūkst 1-2 
skolēnu, lai klases būtu pilnībā 
nokomplektētas. Viss tas apgrūtina 
skolotāja darbu. Šogad ir apvienotas 
3.un 4. klases un 7.un 8. klases.  
     Liepu pamatskolas pedagogi 
kopā ar Maltas vidusskolas 
pedagogiem piedalās projektā 
“Kompetenču pieeja mācību saturā”. 
Projekta mērķis ir īstenot mācības tā, 
lai skolēni spētu ne tikai iegūt 
zināšanas un prast tās mērķtiecīgi un 
atbildīgi pielietot, bet arī attīstītu 
vēlmi un spēju mācīties mūža 
garumā.  
     Liepu pamatskolā  ir visas 
izglītības programmu īstenošanai 
nepieciešamās telpas un 
materiāltehniskie resursi, kas atbilst 
skolēnu skaitam un vecumam. Uz šo 
brīdi katrā mācību kabinetā ir dators 
un multimediju projektori, trīs klašu 
telpās ir interaktīvās tāfeles. Skolas 
ēkā ir iespēja izmantot publisko 
bezmaksas Wi-Fi internetu. Skolas 
mēbeles ir labā stāvoklī, iekārtas un 
tehniskie līdzekļi ir darba kārtībā. Ir 
sporta zāle un sporta laukums. Pie 
skolas atrodas skaists liels parks, 
kuru mēs izmantojam gan mācību 
procesā, gan atpūtas laikā.  
    Katru gadu ir nepieciešams veikt 
skolas telpu kosmētisko remontu, lai 
saglabātu estētisko vidi.  
     2019.gadā skolas ēkā ir 
nomainītas skolas centrālās durvis 
un izremontēts lievenis. Lai 
skolēniem būtu iespēja kvalitatīvi un 
lietderīgi pavadīt brīvo laiku, skolas 
pagalmā līdz gada beigām būs 
uzstādītas bērnu šūpoles. 
 

 
Gaļina Bogdanova 

Maltas vidusskolas struktūrvienības 
Liepu pamatskolas vadītāja 

galina.bogdanova@saskarsme.lv 
Tāl.: 64640200, mob.:26086297 

Foto no Ozolaines pagasta pārvaldes arhīva 



8 

 

VĒSTURES BRĪŽI DECEMBRIS  12 [68] 2019               8         

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “MALTAS PAGASTU APVIENĪBA” STRUKTŪRVIENĪBAS  
„OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDE” BEZMAKSAS INFORMATĪVĀIS IZDEVUMS 

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, Usvīši 

Priekšsēdētājs un valde. 1961.11.19. Ausma (Rēzekne) 

1958.11.07. Ausma (Rēzekne) 
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     Nav noslēpums, ka pastniekam, 
īpaši lauku cilvēku dzīvēs, ir 
nozīmīga loma... Ļaudis „ savam”  
pastniekam mēdz ļoti pieķerties un 
brīdī, kad to kādu iemeslu dēļ 
nomaina cita persona, cilvēki nereti 
jūtas kā zaudējuši ko īpaši tuvu un 
paiet laiks, līdz atrod kopīgu valodu, 
iemācās uzticēties un pieņem jaunu 
pastnieku. Šāds secinājums rodas, 
aprunājoties ar lauku ļaudīm, īpaši 
vecākā gada gājuma. Ozolaines 
pagastam šajā ziņā ir krietni 
paveicies, jo mūsu pagasta ļaudis 
jau 18  gadus apkalpo pastniece 
Revita Runča, kas ir kļuvusi par 
gaidītu viesi un patiesi saucama par 
„savējo”  daudzās Ozolaines pagasta 
iedzīvotāju mājās... Tāpēc šis raksts 
būs veltīts tieši viņai...  
Pastāsti par sevi- kur mācījies 
un ar kādām darba vietām vēl 
saistīts Tavs darba mūžs? 
     Pamatskolas gaitas man saistās 
ar Ozolaines pamatskolu, bet vidējo 
izglītību ieguvu, absolvējot Rēzeknes 
1.vidusskolu. Taču, kas attiecas uz 
manu darba pieredzi, mana pirmā 
un ilggadējā darba vieta jau 18 
gadus ir Latvijas Pasts. Toreizējā 
Ozolaines pagasta Pasta nodaļas 
vadītāja Veronika Brice bija 
ievērojusi, ka esmu ļoti aktīva preses 
abonētāja un lasītāja un tas viņu 
pamudināja uzrunāt mani ar 
piedāvājumu pamēģināt sevi 
pastnieces profesijā. Šim 
piedāvājumam arī piekritu! Toreiz 
vispār biju „zvaigzne”, jo presi 
piegādāju zirga mugurā. Bērnībā 
nodarbojos ar jāšanas sportu, tajā 
laikā Voronovā bija liela zirgu 
audzētava „Sovetskaja Latvija”. Kad 
nāca „perestroika”  un audzētavu 
likvidēja, izpārdeva, tēvs iegādājās 
man savu personīgo zirgu. Tā nu es 
savas pasnieces gaitas veicu 
gracioza kumeļa mugurā! 

Pirmsākumos manā pārziņā bija 
Gaiduļi, Ūsvīši, Runči un Andronovas 
ciems.  
    Kad Ozolaines pasta nodaļas 
priekšniece nolēma savas 
profesionālās gaitas turpināt citur, 
viņa piedāvāja mani savā vietā 
apmācīt par vadītāju. Tas bija 
milzīgs izaicinājums- man toreiz bija 
tikai 22 gadi, es biju savā ziņā pat 
nobijusies, jo manā pakļautībā bija 3 
pieredzes bagāti pastnieki, uztraucos 
un nervozēju, kā viņi mani, tik jaunu 
meiteni, pieņems... Taču 
sastrādāties izdevās ļoti labi! Tolaik 
pasta ēkā krāsni pašas kurinājām, 
pašām bija jānes ūdens no tuvējā 
dīķa- kolektīvs bija tiešām labs, ar 
visu draudzīgi koleģiāli pašas tikām 
galā. Atceros šo laiku ar patīkamām 
atmiņām... 
Bērnībā ikvienam ir bijusi kāda 
sava sapņu profesija... Kāds bija 
Tavs redzējums nākotnes 
profesijas izvēlē? 
     Mana sapņu profesija bija 
skolotāja. Pēc vidusskolas 
absolvēšanas īsu brīdi arī mācījos 
Rēzeknes skolotāju institūtā. Lielāka 
vēlme man bija apgūt sākumskolas 
skolotājas amatu, taču tam obligāti 
bija nepieciešama ritma izjūta, 
muzikālā dzirde un dziedāšanas 
dotības, kas man nebija. Tāpēc, 
apstākļu sakritības rezultātā, nokļuvu 
vācu valodas novirzienā. Taču ātri 
vien sapratu, ka tas nav mans 
aicinājums, virziens un tas, ko vēlos 
darīt.  
Laiks ir pagājis, kopš zirga 
mugurā rikšoji pa Gaiduļu, 
Ūsvīšu, Runču un Andronovas 
ceļiem. Kāda šobrīd ir teritorija, 
ko Tu, kā pastniece, apkalpo?  
     Dienā vidēji nobraucu 100km. 
Lielākie ciemati, kas jāapkalpo, ir 
Bekši un Ozolmuiža, kā arī tiem 
apkārt esošie mazie ciematiņi- 

Gaiduļi, Ūsvīši, Križevnieki, Balbiši, 
Kampišķi, Runči, Bumbiški, Losi, 
Laizāni, Pauliņi, Skujas, Spundžāni, 
Voronova, Laļi, Kozori, 
Jaunsaimnieki u.c.  
Vai pastnieka darbs tagad strikti 
atšķirās no tā darba, kāds tas 
bija agrāk?  
     Jā, ļoti! Gan apkalpojamā 
iecirkņa lielums, gan izmantotie 
darba līdzekļi, metodes... Piemēram, 
agrāk pastnieki pamatā pārvietojās 
kājām, tagad- ar auto. Klāt ir 
nākušas modernās elektroniskās 
ierīces, agrāk nekā tamlīdzīga 
nebija... Piemēram, visi pastnieki ir 
aprīkoti ar mobilajām viedierīcēm, 
kas ļauj digitāli reģistrēt gan 
sūtījuma saņemšanas faktu un 
klienta parakstu, gan arī fiksēt 
piegādes kavējumu, kad sūtījuma 
saņēmējs nav atrodams norādītajā 
adresē.  
Vai paši cilvēki ir mainījušies? 
     Cilvēki nav mainījušies, viņu 
attieksme arī nav kļuvusi citāda... 
Varbūt tas izskaidrojams ar to, ka es 
strādāju ar lauku ļaudīm, varbūt ar 
to, ka esmu vietējā, vai arī varbūt 
tāpēc, ka pastnieks asociējas ar kaut 
ko labu, priecīgu- ilgi gaidītas 
vēstules vai sūtījuma atnešanu, ar 
pensijas piegādi...  
Strādājot par pastnieci, Tu ik 
dienu satiecies ar cilvēkiem, 
kuri noteikti vēlas aprunāties, 
kaut ko uzzināt, pārspriest... 
Kādas ir visbiežāk aprunātās 
tēmas?  
     Pārsvarā, kā jau laukos, pavasarī 
pirmais jautājums ir- ko es esmu jau 
stādījusi, sējusi dārzos, vasarā- vai 
siens jau ir nopļauts, rudenī- vai 
kartupeļi novākti un kāda kartupeļu 
raža padevusies... Un jautātāji arī 
paši padalās ar savu stāstu- kā 
viņiem ir gājis šo darbu veikšanā. Tā 
nu reiz ir klasika... Bet, neatkarīgi no 
gadalaika, vienmēr aprunājamies arī 
par laikapstākļiem- vai nu 
priecājoties vai gaužoties par tiem...  
Vai dažreiz ir sajūta, ka nonāc 
tādā kā psihologa lomā?  
     Gadās, jā! Vispār personības ir 
ļoti dažādas un interesantas. Ir 
cilvēki, kuri ļoti vēlas aprunāties, 
„izkratīt sirdi”, ar nostaļģiju grib 
izstāstīt kādu stāstu, uzticēt savu 
prieku vai sāpi. Tā kā darba ir 
daudz, tad, protams, jāsteidzas uz 
priekšu un mēģinu ilgi nekavēties, 
bet, ja jūtu, ka cilvēkam ir „pilna 
sirds”  vai viņš ir ļoti vientuļš un nav 
neviena cita, ar ko padalīties savos 
priekos vai bēdās, reizēm uzkavējos 
un uzklausu… 
Kādas ir Tavas sajūtas- vai 
pastnieks mājās ir gaidīts 
viesis?  
     Jā!  
 

Teksta turpinājums 11.lpp. 

Pastnieks -  
lauku cilvēka 
draugs un  
uzticības  
Persona! 
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Teksta sākums 10.lpp. 
 
Cik lielā mērā cilvēki mūsdienās  
uzticās pastniekam? 
     Uzticās! Īpaši vecāka gada 
gājuma ļaudis. Viņi pārprasa un 
precizē dažādus jautājumus, kas nav 
skaidri, izejot no tā, ko izlasījuši 
avīzē, dzirdējuši TV, piemēram, par 
vēlēšanām, par pensijas 
jautājumiem, kā arī- par norisēm 
pagastā, par braucieniem uz baznīcu 
u.c.  
Vai iedzīvotāji Ozolaines 
pagastā ir informēti par 
aktualitātēm sādžā, pagastā, 
novadā, valstī, pasaulē...? 
     Par vietējā mēroga aktualitātēm 
iedzīvotāji ir gana informēti, jo 
pasūta reģionālo presi, lasa 
Ozolaines pagasta avīzi un seko 
informācijai uz info stendiem. 
Kuriem ir iespēja, tie, protams, lasa 
ziņas arī internetā. Kāds ir 
informētības līmenis par aktualitātēm 
valstī kopumā un pasaulē, par to 
man ir grūti spriest, jo nav gadījies 
runāt par šādām tēmām ar 
iedzīvotājiem, pie kuriem dodos kā 
pastniece...  
Vai iedzīvotāji reizēm lūdz 
piegādāt arī kaut ko citu, 
izņemot presi? 
     Protams! Piemēram, sēklas un 
kalendārus. Latvijas Pastam ir tāds 
ērts pakalpojus, ko iedzīvotāji 
labprāt izmanto. Cilvēkiem ir iespēja 
nesteidzīgi izpētīt piedāvājumu, 
izvēlēties sev tīkamākās sēklas 
pavasara sējai, izvēlēties sev 
visvairāk interesējošo un iepatikušos 
kalendāru.  
Kādus izdevumus pagasta 
iedzīvotāji, galvenkārt, abonē? 
Vai tiek pasūtīts arī kas ļoti 
neparasts?  
     Pirmajā vietā, protams, ir 
„Rēzeknes Vēstis”! Tam seko 
„Panorama Rezekne”, bet 

republikāniskie laikraksti mazāk. No 
žurnāliem vispopulārākie ir „Ievas 
Māja”, „Ievas Virtuve”,” Dārza 
Pasaule” un „Ievas Padomu Avīze”. 
Neko neparastu gan nav nācies 
piegādāt!  
Vai mūsdienās, kad lietišķai un 
personiskai sarakstei pamatā 
tiek izmantoti e-pasti un 
telefonu sūtītās ziņas, ar roku 
rakstītās vēstules un 
apsveikuma kartiņas tomēr vēl 
tiek sūtītas? 
     Ziemassvētkos noteikti var just, 
ka apsveikumi tiek sūtīti un šādu 
vēstuļu skaits krasi palielinās, tāpat 
pēdējos gados daudz tiek sūtītas 
pastkartes Tēva un Mātes dienās. 
Tāpēc nevar teikt,ka šīs tradīcija 
būtu pavisam „izmirusi”. Arī pati ik 
gadu Ziemassvētkos aizsūtu kaut vai 
nelielu daudzumu apsveikumu.  
     Vēstuļu gan ar katru gadu paliek 
arvien mazāk. Pamatā ir palikusi 
lietišķā korespondence- rēķini, 
paziņojumi, ziņojumi jeb dažādu 
uzņēmumu un institūciju saziņa ar 
cilvēkiem vai citiem uzņēmumiem.  
No kā Tev darbā ir vislielākais 
stress vai uztraukums?  
      No slideniem ceļiem un kā tikt 
galā ar auto, ja gadās saslīdēt. Vēl 
arī baidos no suņiem- tie gadās reti, 
bet tomēr gadās. Citreiz piebrauc pie 
kādas sētas un esi pārliecināts, ka 
suns, kā vienmēr, ir piesiets, bet te 
izrādās, ka dzīvnieks ir ticis vaļā no 
ķēdes vai palaists brīvi paskraidīt, 
tad gan gadās, ka „sirds ir papēžos”!  
Vai savā ceļā ir gadījies satikt 
arī kādus meža zvērus?  
     Jā, tas notiek katru dienu! 
Paldies Dievam, nekad neesmu 
sastapusies ar dzīvnieku, kurš pēkšņi 
būtu uzradies ceļa vidū un būtu 
jādomā, kā no tā izvairīties, toties 
ceļa malās meža iemītniekus redzu 
katru dienu- lapsas, stirnas, dažreiz 
irbītes, pāris reizes esmu alni 
redzējusi. Man ļoti patīk uz tiem 
skatīties, citreiz apstājos, pavēroju 
tos. Jāsaka, ka dzīvnieki ir kļuvuši 
bezbailīgāki, stirnas garām 
braucošās mašīnas ignorē, lapsas 
mierīgi stāv ceļa malā un nejūtas 
traucētas. Man mašīnā vienmēr ir 
ieslēgts Latvijas Radio 4 vai Latvijas 
Radio 1, kur, reizēm, pavīd ziņas, ka 
dzīvnieku ceļa malās ir kļuvis daudz 
vairāk, tāpēc bailes sastapt kādu 
lielāku ragaini pastiprinās un, 
braucot pa Ozolaines un Ozolmuižas 
pagastiem, pie katra krucifiksa 
pārmetu krustu, varbūt tāpēc 
Dieviņš iet man līdzi un sargā mani 
no nelaimīgas satikšanās... 
Kā Tu uzskati, vai pastnieka 
darbs nākotnē pastāvēs? 
     Ceru un domāju, ka jā! Vienmēr 
būs kaut kas jāpiegādā, sevišķi lauku 
teritorijās... 
Par ko Tu, kā pastniece, sapņo? 

Īstenībā, ne par ko... Priecājos par 
labiem laikapstākļiem, par to, ka šis 
darbs man ir. Man tas patīk un 
sniedz gandarījumu. Vien ceru, lai 
mašīna nesalūzt, nepieviļ, tāpēc būtu 
ļoti priecīga, ja reiz tiktu arī pie 
dienesta auto. Bet, protams, tehnika 
un ceļi ir neparedzams apstāklis, 
taču visā citā ziņā var teikt, ka darba 
sistēma ir sakārtota, mehānisms 
darbojas un mūsu, Latvijas Pasta 
darbinieku, vēlmes vadība uzklausa, 
ņem vērā, notiek abpusēja 
atgriezeniskā saite, tāpēc sūdzēties 
nevaru.  
Faktiski, Tu dzīvo Ozolmuižas 
pagastā, taču vienlīdz tiec 
uzskatīta arī par savējo 
Ozolaines pagastā... Kuram 
pagastam pati jūties piederīga 
vairāk? 
     Vairāk jūtos piederīga Ozolaines 
pagastam... (red.: aizdomājas)... 
bet, it kā, abiem... Katru dienu 
uzturos abos pagastos. Iedzīvotāji 
arī mani bieži piesaista Ozolaines 
pagastam, kaut gan dzīvoju 
Ozolmuižas pagastā. Tie abi man ir 
kā viena ģimene- gan pagastu 
pārvaldes, to darbinieki un vadītāji, 
gan iedzīvotāji. Pagasta pārvalžu 
vadītāji nekad neatsaka palīdzēt, 
piemēram, kad gadās kādā kupenā 
vai dubļos iestigt, pildot pastnieces 
darbu. 15 minūšu laikā esmu 
„uzlikta”  atpakaļ uz ceļa un varu 
steigties tālāk. Katrā ziemā un 
rudenī ir gadījies lūgt palīdzību un 
vienmēr esmu to arī saņēmusi...  
Kur Ozolaines pagastā var 
iemest vēstules nosūtīšanai?  
     Pie bijušās Ozolaines pasta ēkas. 
Pie tās esošā pastkaste katru dienu 
noteiktos laikos, kas ir redzami uz 
pastkastes, tiek iztukšota un to 
izdara Latvijas Pasta pārstāvis. Tāpat 
izejošās vēstules var nodot arī 
pastniekam tieši rokās.  
Tavs novēlējums Ozolaines 
pagasta iedzīvotājiem pagasta 
80 gadu jubilejā? 
     Lai iedzīvotāji ir tikpat atsaucīgi, 
dzīvespriecīgi, lai dzīvo saticīgi, 
„nemeklē kašķi” tur, kur tā nav, lai 
vairāk smaida un saka viens otram 
ko labu, lai vairāk saskata pozitīvo 
sev apkārt! Lai ir laba veselība! 
Un gribās arī pāris vārdus saviem 
mīļajiem mājiniekiem veltīt- lai viņi 
neapvainojas, ja darbu daudzumā 
mazāk laika gadās veltīt viņiem... 
Jāatzīst, ka mana ģimene- mamma, 
meita un dzīvesdraugs- tas ir mans 
lielākais morālais atspaids, mana 
spēcīgākā aizmugure. Bez viņu 
atbalsta būtu grūti tikt ar visu galā!  
 

 
 

Rakstu sagatavoja,  
Santa Ostaša 

Ozolaines  Tautas nama vadītāja 
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RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “MALTAS PAGASTU APVIENĪBA” STRUKTŪRVIENĪBAS  
„OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDE” BEZMAKSAS INFORMATĪVĀIS IZDEVUMS 

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, Usvīši 

     Ar skanīgām dziesmām, ziedu 
klēpjiem, suminājuma un atzinības 
rakstiem, ar vārdiem par lielo 
ieguldījumu folkloras gara mantu 
saglabāšanā un kopšanā, tieši 
Mārtiņdienā- 10.novembrī Rēzeknes 
pilsētas kultūras namā tika sumināta 
folkloras kopa „Rūta”. 
     Lielajā sveicēju pulkā bija arī 
Ozolaines pagasta Tautas nama 
folkloras kopa „Zeiļa”, kura ar 
humoristisku priekšnesumu 
Mārtiņdienas noskaņās sveica 
jubilārus. 
     Liels prieks, ka šo folkloras kopu 
vada bijusī folkloras kopas 
„Zeiļa”organizētāja un vadītāja 
pirmajos kopas pastāvēšanas gados- 
Irēna Rampāne. 
     Svinīgā pasākuma gaitā uzstājās 
un sumināja jubilārus Ozolmuižas 
„Ūzuļeņi”, Dricānu „Bolto vīšņa”, 
folkloras kopa no Kolnasātas. Arī 
paši jubilāri dziedāja savas 
skaistākās dziesmas. Prieks un 
lepnums par šīm cienījamajām 
seniorēm un viņu trim kungiem, kuri, 
neskatoties uz cienījamo gadu skaitli 
pasē, jā, un tikai pasē, patiesi izstaro 
dzīvesprieku, optimismu, labestību. 
Mums, jaunākajai paaudzei, ir no 
viņiem jamācās optimismu, izturību, 
pacietību un jāsmeļas dzīves 
gudrības. 
     Pasākuma otrajā daļā notika 
jubilejas lielās tortes baudīšana, 
jautra sadancošanās, rotaļās iešana 
kopā ar jaukajiem muzikantiem- 
Mariju un Māri Jefremoviem. 
Lai veselība, izturība, nerimstošs 
optimisms, dziedātprieks „Rūtai ” vēl 
daudzu gadu garumā. 

Ināra Blinova 
Ozolaines TN folkloras kopas „Zeiļa” 

vadītāja 
Folkloras kopa „Zeiļa” rūtoj kopā ar „Rūtu”! 
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Mana dziesma Latvijai!  
 
     13. novembra priekšpusdienā 
Liepu pamatskolas pop-grupa 
„Mākonītis” devās ceļā uz Rēzeknes 
novads Lendžu Tautas namu, lai 
ņemtu dalību gadskārtējos skolēnu 
koru un ansambļu sadziedāšanās 

svētkos „Mana dziesma Latvijai”! 
Dalībnieku vidū bija Maltas, Dricānu 
un Kaunatas vidusskolu kori un 
ansambļi, Feimaņu pamatskolas 
vokālais ansamblis, Lūcijas Rancānes 
Makašānu amatu vidusskolas 
dziedātāji, Sakstagala Jāņa Klīdzēja 
pamatskolas vokālais ansamblis un 
daudzi citi dalībnieki. Taču vislielāko 
atbalstu un visskanīgākos aplausus 
saņēma Rīgas Imantas vidusskolas 
zēnu koris, kurā bija 45 dziedoši, 
atrtaktīvi puikas. Zēnu sniegums 
tiešām bija ļoti dzīvs un pacilājošs. 
Visi dalībnieki saņēma Pateicības 
rakstus, lielu kliņģeri un jautru 
draugu diskotēku. Šī daļa bērniem 
parasti patīk visvairāk. 
Lai visiem skanīgi, skaisti, pacilājoši 
mūsu Latvijas 101. gadadienas 
svētki! 
 

 
Ināra Blinova 

Liepu pamatskolas pop- grupas 
„Mākonītis” vadītāja 

INFORMĀCIJAI :     
Pop-grupa “Mākonītis” radās ap 
2000.gadu, kad Liepu pamatskolas 
pasākumiem bija jāsagatavo 
priekšnesumi. Tajā iesāka dziedāt 10 
skolēni no 1.-4. klasei. Gāja laiks un 
bērnu dziedātprieks nemazinājās, bet 
gluži otrādi -vairojās. Mēs izdomājām 
grupas  nosaukumu - “Mākonītis”. 
Gluži kā mākoņi debesīs ir dažādās 
krāsās un formās- lielāki, mazāki, 
tumšāki, gaišāki, pat rozīgi vai 
neganti draudīgi. Arī mēs esam kā tie 
mākoņi debesīs, esam  ļoti dažādi un 
katru reizi ar citu noskaņojumu. 
Tagad mēs esam pazīstami arī 
novadā, jo jau daudzus gadus 
dziedam novada pasākumā “Mana 
dziesma Latvijai”, “Baltā dziesma”. 
Daudzus gadus maija vidū dodamies 
pie vecajiem ļaudīm uz pansionātu, 
lai viņus iepriecinātu ar savām 
balstiņām. “Mākonīša“ dziedātāji ir 
pieprasīti visos skolas pasākumos. 
Sasniedzot 5. klasi, mazie dziedātāji 
kļūst par skolas folkloras kopas 
dalībniekiem. 
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RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “MALTAS PAGASTU APVIENĪBA” STRUKTŪRVIENĪBAS  
„OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDE” BEZMAKSAS INFORMATĪVĀIS IZDEVUMS 

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, Usvīši 

Novembra mēnesis 
pavadīts radoši darbojoties 
un lepojoties par savējiem                          
 
     Novembris ir patriotu mēnesis, 
kad ikviens sajūtam piederību savai 
valstij spēcīgāk, kā citkārt... Jau  5 
gadu garumā senioru kluba 
“Uguntiņa” dalībnieces savām rokām 
darina kādu īpašu sveicienu, veltot 
to Latvijas valsts svētkiem. Šogad 
vecmāmiņas nolēma sagatavot savu 
dāvanu pašiem mazākajiem – 
Ozolaines pagasta „Jāņtarpiņš” 
bērniem! Mūsu čaklās rokdarbnieces- 
Albīna Šļahtoviča, Silvija Mežore, 
Faina Gleizda un Jekaterina 
Kolesnikova savām rokām 
iztamborēja  lupatu paklājiņus, pa 
kuriem bērniņi varēs staigāt ar 
basām kājiņām, kurus varēs taustīt 
un tādā veidā attīstīt motoriku, 
turklāt paklājiņi ir dažādās formās, 
tāpēc tie kalpos arī formu apguvei 
un no tiem varēs likt kopā figūras –
piemēram, jāņtārpiņu vai mājiņu. 
Sagatavotās dāvanas pasniedzām 
bērnudārziņa „Jāņtārpiņš” jaukajai, 
enerģiskajai vadītājai Valentīnai 
Mališevai un viņas kolektīva 
skolotājām. Mīlot bērnus, 
mazbērnus, vēlamies, lai bērniņi 
sajūt to mīlestību, kāda ir 
ietamborēta katrā cilpiņā un 
valdziņā, jo ir svarīgi dzīvot tā, lai 
izjustu prieku par dzīvi un ir svarīgi 
dāvāt prieku citiem...  
     Kaut mūsu, vecmāmiņu, pirkstiņi 
ir jau stīvi un reizēm negrib mūs 
klausīt, tomēr, pateicoties Ozolaines 
Tautas nama vadītājai Santai 

Ostašai, viņas vadībā izšuvām sev 
nelielas svētku dāvaniņas- 
patriotiska noformējuma pases 
vāciņus un patriotu piespraudes no 
pērlītēm, ko spraudām sev pie 
krūtīm, dodoties uz svinīgo 
18.novembra pasākumu.  
     LR Proklamēšanas 
101.gadadienai veltītajā svinīgajā 
Rēzeknes novada pasākumā  Senioru 
kluba dalībniece Marija Jurkova tika 
apbalvota ar Rēzeknes novada 
augstāko apbalvojumu- „Atzinības 
rakstu”, nominācijā  “Sabiedriskā 
aktivitāte”. Bet 18.novembrī 
Ozolaines pagasta svinīgajā 
pasākumā Galinai Fillipovai un 
Marijai Jurkovai  tika piešķirts 
Ozolaines pagasta augstākais 
apbalvojums- ozolzīles kauss ar 
uzrakstu „Ozolaines pagasta 
lepnums”, par īpašiem nopelniem 
pagasta labā, par aktīvu sabiedrisko 
darbību un iesaistīšanos pagasta 
kultūras dzīvē, vēstures izpētē u.c. 
Savukārt, mūsu pulciņa dalībniece 
Albīna Šļahtoviča tika sumināta par 
zināšanām un erudīciju   Ozolaines 
bibliotēkas rīkotajā patriotisko galda 
spēļu turnīrā, spēlējot gana sarežģīto 
galda spēli “Latvija. Faktu spēle”.  
     Kārtējā  tikšanās reizē centīgā 
saimniece Silvija Mežore mums bija 
sagatavojusi zināšanu dienu, lekciju 
un meistarklasi žāvētu garšvielu 
maisījumu pagatavošanā. Uzzinājām 
daudz ko interesantu. Mums bija 
iespēja pagaršot un pasmaržot katru 
sagatavoto sauso aromātisko 
garšvielu. Uzzinājām, kā pareizi 
garšaugus audzēt, kādā laikā 
vislabāk novākt, kā izžāvēt, 

sasmalcināt, kur un kā glabāt ziemā, 
lai tie nezaudētu savu aromātu. Liels 
paldies Silvijai par interesanto un 
lietderīgo nodarbību. Gūtā pieredze 
ir vērtīga mums visām, īpaši ziemas 
mēnešos, kad svaigi garšaugi nav tik 
viegli pieejami.  
     Kad 18.novembra pasākumi bija 
aiz muguras, sākām apjaust, ka 
Ziemassvētki vairs nav aiz kalniem. 
Senioru kluba draudzīgās dalībnieces
- gan  katoļu, gan pareizticīgo, gan 
vecticībnieku konfesijai piederošās, 
28.novembrī pulcējās kopā, lai dotos 
uz Ozolaines Tautas nama Adventes 
vainagu pīšanas darbnīcu. Jau 
iepriekš bija sagatavoti vairāki 
paraugi, kuros īstenotas jaunas 
vainagu noformēšanas tehnikas, 
izmantoti netradicionāli materiāli, 
tāpēc meistarklase- darbnīca bija 
pamācoša un aizraujoša. Bija 
sarūpēta arī liela rotājumu izvēle- no 
siena bija sagatavotas pamatnītes, 
apdarei bija sarūpēti egļu, priežu 
zari, čiekuri, kaltētas apelsīnu šķēles, 
dažādas mazas mantiņas un sīkumi, 
lai katrs varētu izvēlēties savam 
vainagam vistīkamākās detaļas.     
     Novembra pēdējā dienā, 
30.novembrī, Ozolaines Tautas namā 
notika Veselības veicināšanas diena, 
projekta “Dzīvo vesels Rēzeknes 
novadā” ietvaros. Pasākuma laikā 
konsultēja, savus padomus stāstīja 4 
dažādu nozaru ārsti, iepazīstinot mūs 
ar daudzveidīgiem veselības 
veicināšanas un slimību profilakses 
pasākumiem. Tāpat, neapšaubāmi, 
tika veicināta mūsu, senioru, 
savstarpējā saskarsme, guvām 
emocionālu atbalstu un pozitīvu 
garastāvokļa  lādiņu. Šī “mācību” 
diena bija laba motivācija dzīves 
kvalitātes un veselības uzlabošanai. 
Sakām mīļu paldies par 
konsultācijām, padomiem un 
labestīgo atmosfēru.  Mēs palikām 
ļoti sajūsminātas un pateicīgas.   
   Vēlam visiem Ozolaines pagasta 
senioriem stipru veselību, 
dzīvesprieku un enerģiju! Un 
gaidīsim Jūs uz mūsu ikgadējo 
Jaungada balli senioriem un 
invalīdiem, kas šoreiz notiks 
2020.gada 8.janvārī, trešdien, plkst. 
12.00.  

   Anna Tarakanova                        
Ozolaines pagasta senioru kluba 

„Uguntiņa” vadītāja  
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RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “MALTAS PAGASTU APVIENĪBA” STRUKTŪRVIENĪBAS  
„OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDE” BEZMAKSAS INFORMATĪVĀIS IZDEVUMS 

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, Usvīši 

     Rēzeknes novads pēc teritorijas ir 
vislielākais novads – to veido 25 pa-
gasti: Audriņu, Bērzgales, Čornajas, 
Dricānu, Feimaņu, Gaigalavas, 
Griškānu, Ilzeskalna, Kantinieku, 
Kaunatas, Lendžu, Lūznavas, Maltas, 
Mākoņkalna, Nautrēnu, Nagļu, Ozo-
laines, Ozolmuižas, Pušas, Rikavas, 
Sakstagala, Silmalas, Stoļerovas, 
Stružānu, Vērēmu. 
     Lai novads varētu nodrošināt 
iespējami lielāku iedzīvotāju iesaisti 
pašvaldības lēmumu pieņemšanā, 
Rēzeknes novada pašvaldība lēma 
katrā novada pagasta teritorijā izvei-
dot iedzīvotāju konsultatīvo padomi. 
2017. gadā Valsts kontrole vērtēja 
Rēzeknes novada pašvaldības ad-
ministratīvo izdevumu ekonomisku-
mu un norādīja uz iespējām līdzekļu 
efektīvākai izlietošanai un ie-
taupīšanai. 
     Novads ņēma vērā minētos ie-
teikumus un zināmā mērā veica sava 
novada administratīvo reformu, 25 
pagastus apvienojot lielākās pārval-
des formās – četrās pagastu 
apvienībās un centralizējot novada 
grāmatvedību. Neņemot vērā šīs 
administratīvās izmaiņas, iedzīvotāju 
konsultatīvās padomes ir saglabātas 
visos 25 pagastos.   
     Konsultatīvo padomju lielums un 
darbība katrā pagastā atšķiras. Pa-
rasti pārstāvji konsultatīvajās pa-
domēs tiek ievēlēti uz četriem gadi-
em pagasta iedzīvotāju kopsapulcē 
un pārstāvji tajās darbojas 
brīvprātīgi. Dažās no konsultatīvajām 
padomēm ir mērķtiecīgi ievērots 
princips par iespējami plašu teri-
toriālu vai arī vecuma grupu 
pārstāvniecību. Piemēram, Ozolaines 
pagasta pārvaldes Iedzīvotāju kon-
sultatīvā padome tiek veidota tā, lai 
padomē būtu pārstāvēti visi pagasta 
ciemi ar vienu vai diviem 
pārstāvjiem... 
     Atšķiras arī konsultatīvo padomju 
darbības principi. Viena no ak-
tīvākajām iedzīvotāju konsultatīva-
jām padomēm ir Ozolaines pagastā, 

jo tā sanāk reizi divos 
mēne’sos (izņemot vasaras 
mēnešus). Padomes pārstāvji ir 
lēmuši, ka padomes darbības gal-
venais iniciators ir pagasta pārvald-
nieks, kuram ir uzticēta sēžu sa-
saukšana un koordinēšana, kā arī 
aktīva loma padomes sēdēs, skaidro-
jot pagasta pārvaldes iespējas, 
plānus utt.  
     Iedzīvotāju konsultatīvo padomju 
pārstāvji atzina padomes kā labu 
iesaistes veidu, kā iedzīvotāji var 
paši risināt dažādas pagasta prob-
lēmas vai arī mudināt tās risināt pa-
gastu apvienības vai novadu. Parasti 
iedzīvotāju konsultatīvajās padomēs 
tiek apspriests arī attiecīgā novada 
budžets, bet padomes pārstāvji kopā 
ar attiecīgās teritorijas pārvaldnieku 
piedalās kopējā novada budžeta ap-
spriešanā un apstiprināšanā. 
 

Pārskats par iedzīvotāju iesaistes 
piemēriem Latvijas pašvaldībās. 

Sagatavoja: Līga Stafecka un  
Sintija Tarasova 

Sabiedriskās politikas centrs 
“PROVIDUS”  

 
Informācijai 
     Rēzeknes novadā dzīvo 26 465 
iedzīvotāji (01.01.2019. PMLP dati). 
Rēzeknes novadu veido 25 pagasti, 
lielākais no tiem - Maltas pagasts ar 
2750 iedzīvotājiem, bet mazākais – 
Pušas pagasts ar 390 iedzīvotājiem. 
2019. gada 1. janvārī ir izveidotas 
četras Rēzeknes novada pašvaldības 
iestādes - četras pagastuapvienības: 
Dricānu pagastu apvienība (Dricānu, 
Gaigalavas, Nagļu, Ozolmuižas, Ri-
kavas,Stružānu, Sakstagala, 
Kantinieku pagasts), Kaunatas pa-
gastu apvienība (Čornajas, Griškānu, 
Kaunatas, Mākoņkalna, Stoļerovas 
pagasts), Maltas pagastu apvienība 
(Feimaņu, Lūznavas,Maltas, Ozo-
laines, Pušas, Silmalas pagasts), 
Nautrēnu pagastu apvienība 
(Audriņu, Bērzgales, Ilzeskalna, 
Lendžu, Nautrēnu, Vērēmu pagasts). 

     29. novembrī Dricānu Tautas 
namā notika tradicionālā Rēzeknes 
novada folkloras kopu saiešana, 
par godu Andrejdienai. Pasākumā 
ieradās daudzi kolektīvi no 
Rēzeknes novada tuvākiem un 
tālākiem nostūriem.  
     Andrejdienu svin laikā, kad raža 
novākta, zeme un zemes kopēji 
atpūšas un krāj spēkus jaunam 
darba cēlienam. Jau no seniem 
laikiem tiek pieņemts, ka  ar 
Andrejdienu noslēdzas rudens 
periods un iesākas ziema. Tāpēc 
vērīgi jāseko dabas norisēm.  No 
meteoroloģijas viedokļa Katrīnai 
(25. 11.) esot ciešs sakars ar 
Andrejiem un Ziemassvētkiem: ja 
Katrīnā līst lietus, tad Andrejos (30. 
novembrī) sals, bet Ziemassvētkos 
būs melna zeme. Ticējums to 
pasaka krāšņāk – ja Katrīna čurā, 
tad Andrejs spaida. Un arī otrādi. 
     30. novembrī mūsu senči 
Andreja dienu svinējuši zīlējot un  
pareģojot nākotni.  Andrejdienas 
nakts ir īpaši labvēlīga, lai zīlētu un 
sapnī ieraudzītu savu izredzēto. Ar 
šiem un citiem jokiem „iz” tautas 
dzīves viens pēc otra uz skatuves 
nāca folkloras kopu kolektīvi. 
Pasākums noslēdzās ar grandiozu 
sadziedāšanos un vakarēšanu 
sveču gaismā.  
     Ar Andrejdienu noslēdzas  
jautro izdarību laiks, bet iesākas 
Advente- Ziemassvētku gaidīšanas, 
klusuma, miera, labo darbu 
darīšanas, lūgšanu un pārdomu  
laiks. Lai visiem šis laiks ir svētīgs, 
ģimeniski silts un piepildīts ar 
gaišām domām, labiem darbiem, 
sirsnīgām lūgšanām. Lai spoži deg 
sveces Adventes vainadziņos! 

 
 

Ināra Blinova, 
Ozolaines TN folkloras kopas 

„Zeiļa” vadītāja 

Folkloras kopa „Zeiļa” 
Andrejdienu svin  

Dricānos! 

Iedzīvotāju konsultatīvās padomes  
Rēzeknes novadā! 
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Andronova, Balbiši, Bekši, Benislavova, Berjozovka, Bumbiški, Cegeļņa, Deimaņi, Dzeņi, Gaiduļi, Groverišķi, Jeroščenki, Kampišķi, Kaulinka, 
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     Ziemassvētku gaidīšanas laiks patīk 
gan bērniem, gan pieaugušajiem, jo 
šinī laikā mēs visi cenšamies būt 
mīļāki, labāki, domāt gaišas, jaukas 
domas. Ar interesi PII „Jāņtārpiņš” 
bērni klausās skolotāju stāstījumus par 
šo kluso svētku gaidīšanas brīdi, kas 
ļauj saklausīt un saskatīt brīnumu pat 
vispelēkākajā dienā. Grupās pamazām 
ienāk svētku noskaņa: bērni paši krāso 
čiekurus kāpņu telpas rotāšanai, salika 
tos Adventes vainagā. Grupu telpu 
logos parādās baltas sniegpārslas un 
eglītes.  Pavisam drīz viss bērnudārzs 
smaržos pēc pašceptām piparkūkām, 
jo tā jau vairākus gadus ieviesta 
tradīcija, ka bērni paši veido un paši 
cep piparkūkas. Mūsu bērni zina, ka 
Ziemassvētku dāvanas var nopelnīt 
tikai ar labiem darbiem, 
tāpēc  Adventes laikā viņi cenšas 
palīdzēt pieaugušajiem un mazākajiem, 
būt  izpalīdzīgiem un draudzīgiem. 
     Arī šogad aicinām bērnu vecākus 
pārrunāt mājās par nepieciešamību 
rūpēties vienam par otru, par nelaimē 
nokļuvušajiem dzīvniekiem. Aicinām 
kopīgi piedalīties pārtikas un silto segu 
vākšanu Rēzeknes patversmes 
dzīvniekiem. Atceroties pagājušā gada 
akciju, vislielāko prieku dzīvniekiem 
sagādā konservi dzīvniekiem. Aicinām 
arī pagasta iedzīvotājus kopā ar mums 
piedalīties šajā akcijā!  

Valentīna Mališeva 
Ozolaines PII „Jāņtārpiņš” vadītāja  

      Kad skolās pirmais mācību 
pusgads ir finiša taisnē, tad ir laiks 
doties kādā izbraucienā. 

      6.klases skolēni projekta ,,Skolas 
soma’’ ietvaros devās ekskursijā uz 
Daugavpils skrošu rūpnīcu, lai 
uzzinātu, atklātu, redzētu ko jaunu. 
Tā ir vienīgā tūristiem atvērtā 
munīcijas ražošanas rūpnīca Baltijā, 
kurā atrodas Eiropā vecākais, 
joprojām strādājošais skrošu 
liešanas tornis. Gids ļoti interesanti 
stāstīja par Daugavpils skrošu 
rūpnīcas vēsturi. Skolēni uzzināja, ka 
nozīmīgākā produkcijas daļa 
mūsdienās ir sporta un medību 
munīcija – lodes, patronas 
gludstobra ieročiem un lodes 
pneimatiskajiem ieročiem. Mums bija 
ļoti laba iespēja sajust 
neatkārtojamu 19.gadsimta 
industriālo atmosfēru vēsturiskajā 
skrošu ražošanas cehā. Tā kā skolēni 
vēl neapgūst skolā fiziku un ķīmiju, 
viņiem diezgan grūti bija izprast šeit 
notiekošo. Gida izsmeļošais 
stāstījums un videofilma skolēniem 
sniedza atbildes uz daudziem viņus 
interesējošiem jautājumiem. 

      Pēc ekskursijas skolēni rakstīja 
atsauksmes par redzēto. Lūk, ko 
stāsta paši skolēni. 
Maksimilians: Man visvairāk patika 
tornis. Tas ir augsts. Zem tā atrodas 
19m dziļā dzēšanas aka. 
Viktorija: Man vislabāk patika tas, ka 
mums atļāva šaut. 
Violeta: Man patika skatīties filmu 
par svina kausēšanas, liešanas 
procesu un patronu ražošanu. 
Arturs: Man vislabāk patika gida 
stāstījums. Bija ļoti interesanti! 
Kristaps: Es jau otro reizi biju šajā 
rūpnīcā. Man ļoti tur patika! Man 
patīk, ka tur daudzi procesi notiek 
pēc fizikas likumiem. 
       Braucot mājup, skolēni 
autobusā pārrunāja redzēto. Emociju 
un iespaidu bija ļoti daudz! 

   
Kopā ar skolēniem ekskursijā bija 

Inese Kokoreviča, 
Liepu pamatskolas skolotāja 

Liepu pamatskolas  
skolēni  
Daugavpils skrošu rūpnīcā 

ADVENTES LAIKS ARĪ 
BĒRNUDĀRZĀ!  

Rotaļu vija Latvijai! 
 
     Andrejdienas priekšvakarā Liepu 
pamatskolas folkloras kopas 
„Liepiņa” dalībnieki devās uz Lendžu 
Tautas namu, kur sabrauca 
rotaļnieki no visa Ziemeļlatgales 
novada - no attālā Andrupenes 
pagasta, no Ludzas un Viļānu 
novadiem, no Gaigalavas, 
Makašāniem, Rēzeknes Poļu 
ģimnāzijas un citām novada skolām. 
Folkloras kopu dalībnieki izdejoja 
visu rotaļu programmu „Rotaļu vija 
Latvijai”, kura sastāv no 13 
rotaļdejām, nostiprināja deju soļus 
un kustības, noskaidroja neskaidros 

gājienus un vēlreiz visu mēģināja no 
jauna, jo 2020. gada jūlijā notiks 12. 
Skolēnu dziesmu un deju svētki 
Rīgā. Arī folkloras kopas „Liepiņa” 14 
dalībnieki nopietni gatavojas šim 
notikumam. Aprīlī visi folkloras 
draugi dosies uz Ziemeļlatgales 
sarīkojumu Viļānos, bet jau 6. Maijā 
Preiļu novada Riebiņos notiks skate 
–atlase, kurā arī noskaidrosies tie 
kolektīvi, kuri dosies uz Dziesmu un 
deju svētkiem Rīgā vasaras 
brīvdienās.  
 

 
Ināra Blinova  

Folkloras kopas „Liepiņa” vadītāja 

Ozolaines bibliotēkas 
ziņas! 
 
     Ozolaines pagasta bibliotēka 
piedāvā aktuālās izstādes, 
tematiskās pēcpusdienas, pārrunas, 
radošas darbnīcas, informācijas 
stundas, ekskursijas. 2019. gadā 
Ozolaines pagasta bibliotēkā 
darbojās 222 aktīvi lietotāji, tika 
abonēti 36 preses izdevumi. 
Bibliotēkas krājums tika papildināts 
par 155 grāmatām. 
Projekta ,,Patriotisko spēļu 
bibliotēka’’ ietvaros Ozolaines 

pagasta bibliotēkas fonds tika 
papildināts ar jaunu novirzienu- 
galda spēļu bibliotēka, kas sastāv no 
31 galda spēlēm.            
    Bibliotēka uzsākusi sadarbību ar 
Latvijas Neredzīgo bibliotēkas 
Rēzeknes filiālbibliotēku un piedāvā 
iespēju ikvienam, kuram 
nepieciešama pielāgota literatūra 
(audio formātā, palielinātā drukā vai 
literatūra Braila rakstā), to saņemt 
Ozolaines pagasta bibliotēkā Bekšu 
ciemā. 

Anita Eisaka 
Ozolaines bibliotēkas vadītāja 
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Andronova, Balbiši, Bekši, Benislavova, Berjozovka, Bumbiški, Cegeļņa, Deimaņi, Dzeņi, Gaiduļi, Groverišķi, Jeroščenki, Kampišķi, Kaulinka, 
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    Ārsta profesija ir sarežģīta un 
smaga... Cilvēki, kuri izvēlas savu 
dzīvi saistīt ar medicīnu, izpelnās 
daudz apbrīnas- gan par to, ka spēj 
izvēlēties tik nopietnu profesiju, gan 
par to, ka spēj uzņemties un izturēt 
daudzus gadus mācīties tik sarežģītu 
un atbildīgu prasmi... Vēlāk, 
praktiskajā darbā, nākas tikt galā ar 
pacientu un viņu piederīgo 
emocijām, pārdzīvojumiem, raizēm, 
arī ar kādu skarbāku vārdu, bet, 
neapšaubāmi, ne mazums ir arī 
pozitīvu emociju- pacienta veselības 
uzlabošanās, pateicības vārdi, prieka 
asaras... Liela atbildība darbā, liels 
psiholoģiskais spiediens, regulāra 
zināšanu papildināšana, pielāgojoties 
jaunākajām tehnoloģiju iespējām un 
atklājumiem medicīnas jomā... Tā 
varētu turpināt ilgi... Bet gribās atkal 
atgriezties pie jau pieminētā vārda 
“apbrīnot”, jo, lai vai kā, bet cilvēki, 
kuri izvēlas  sev par profesiju citu 
cilvēku veselības un dzīvības 
glābšanu un ir ar mieru iet garu un 
sarežģītu ceļu, lai līdz šai profesijai 
nonāktu, ir pelnījuši cieņu un 
apbrīnu. Arī Ozolaines pagastā dzīvo 
viens šāds apbrīnas vērts cilvēks- 
gan Rēzeknes pilsētas un novada, 
gan Ludzas pilsētas un novada 
ļaudīm jau daudzus gadus labi 
zināmais ķirurgs Juris Apelis. Šogad 
18.novembrī, Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienai veltītajā 
svinīgajā pasākumā, ozolainietis Juris 
Apelis saņēma Rēzeknes pilsētas 
īpašo apbalvojumu “Rēzeknes goda 
pilsonis”, par pašaizliezīgu darbu un 
mūža ieguldījumu Rēzeknes pilsētas 
veselības aprūpes sistēmā.  
     Aicinājām Juri uz interviju, lai, 
beidzot, uzzinātu ko vairāk par šo 
speciālistu, kas dzīvo mūsu pagastā, 
jautājot gan par viņa 
profesionālajām gaitām, gan- izzinot 
viņa personību un sajūtas, dzīvojot 
Ozolaines pagastā...  
-Pastāstiet mazliet par savu 
dzīves gājumu? Kādās skolās 
mācījāties? Vai Jūs jau kopš 
bērnības sapņojāt kļūt par 
ķirurgu? 

     Piedzimu dziļos laukos ~ 5km 
attālumā no Stoļerovas ciema, vietā, 
kur robežojās Ludzas un Rēzeknes 
rajoni. No 1. līdz 6.klasei mācījos 

lauku skolā, kurā nebija elektrības, 
tāpēc mācību stundas ziemā sākās 
vēlāk. 7.-8.klasē mācījos jau Rēznas 
pamatskolā, bet vidusskolu pabeidzu 
Kaunatā un 1975.gadā iestājos Rīgas 
Medicīnas institūtā (turpmāk tekstā- 
RMI), kuru pabeidzu 1981.gadā un 
sāku strādāt Rēzeknes slimnīcā kā 
ķirurgs, arī endoskopists, šo jomu es 
apguvu Maskavā četru mēnešu 
kursos vienā no labākajām klīnikām. 

Toreiz ķirurgu Rēzeknē pietika, tāpēc 
jaunajiem speciālistiem vajadzēja 
daudzus gadus strādāt poliklīnikā un 
dežūrēt naktīs. Tas mani 
neapmierināja, tāpēc iestājos RMI 
klīniskajā ordinatūrā, kas toreiz 
gatavoja potenciālos nodaļu 
vadītājus. Tā 1985.-1987.gads 
pagāja intensīvās mācībās un darbā 
Rīgas 7.klīniskajā slimnīcā, lai 
1987.gada nogalē atgrieztos un 
paliktu Rēzeknes slimnīcā līdz pat 

šodienai. No 1990.gada 13 gadus 
biju ķirurģijas nodaļas vadītājs.  
     Ķirurga darbs ir ļoti smags, bet 
tas nes lielu gandarījumu. Šodien 
ārsti lēmumu pieņem, pamatojoties 
uz virkni izmeklējumu, bet manā 
jaunībā visu noteica ārsta pieredze, 
zināšanas, intuīcija... Kļūdīties bija 
ļoti sāpīgi. No studiju pirmās dienas 
man bija tikai viens mērķis- ķirurģija. 
Citur es sevi nevarēju iedomāties, 
tāpēc jau no 2.kursa sāku strādāt 
par sanitāru Rīgas 2.slimnīcas 
traumpunktā, tur redzēju arī darba 
sāpīgo pusi... 3.kursā pārgāju darbā 
uz Rīgas 1.slimnīcas operāciju bloku- 
sākumā par sanitāru, no 4.kursa par 
feldšeri. Šo ceļu gāja daudzi ārsti... 
Tur strādāju kopā ar eksprezidentu 
Valdi Zatleru, bijušo Rīgas mēru Jāni 
Birku- visi bijām labi draugi, jo 
mērķis bija viens- pēc iespējas labāk 
apgūt izvēlēto profesiju.  
     Bez dežūrām slimnīcās un, 
neskatoties uz smago mācību 
procesu, visus 6 mācību gadus biju  
RMI izlasē distanču slēpošanā- 
vakaros vajadzēja braukt uz 
slēpošanas bāzi Biķerniekos, lai 
trenētos... Dedzināju sevi ne pa 
jokam!  
     Patiesībā, arī bērnībā biju 
nemiera gars- no1.klases 5 km uz 
skolu un atpakaļ mērot kājām man 
bija nieks, vēl vajadzēja izmest 3 km 
garu loku uz ciema bibliotēku, lai 
pamainītu izlasītās grāmatas pret 
jaunām. Grāmatu lasīšana bija mans 
lielākais hobijs- lasīt iemācījos ~  4 
gadu vecumā, no tā laika pilnībā 
dzīvoju grāmatu varā, kaut elektrības 
nebija līdz pat 11.klasei. Lasīju 
kabatas baterijas, petrolejas lampas 
gaismā. Sākotnēji bibliotekāre 
neticēja, ka esmu jau izlasījis visas 
paņemtās grāmatas, bet, kad varēju 
viegli pārstāstīt katras saturu, atļāva 
ņemt jaunas grāmatas, arī biezās un 
krievu valodā. Bija, protams, arī 
riteņi, mopēdi, indiāņu loki, bultas. 
Reiz mājās bez atļaujas paņēmu 
aitādu, kas bija domāta kažokam, 
uzšuvu sev mokasīnus, jo tie bija 
vajadzīgi īsta indiāņa tēlam, tad gan 
no tēva dabūju “pa mizu”.  
 Vidusskolā sapņoju par 
militāro karjeru, tāpēc devos kārtot 
iestājeksāmenus uz Leņingradas 
Kara medicīnas akadēmiju, kuru 
absolvējis arī Pauls Stradiņš. Biju 
pašapzinīgs, bet pēdējā eksāmenā 
“izkritu”... Pēc 2 dienām sāku kārtot 
iestājeksāmenus no jauna- tiku 
uzņemts RMI. 
 Esmu arī ticīgs cilvēks, jo 
savā praksē esmu redzējis daudz 
brīnumus, kā arī pats daudzreiz 
esmu ticis brīnumainā kārtā 
pasargāts...  
 
 

Teksta turpinājums 17.lpp. 

Ozolainietis  
Juris Apelis- 
Rēzeknes goda pilsonis  



17 

 

PAGASTA CILVĒKI DECEMBRIS  12 [68] 2019              17         

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “MALTAS PAGASTU APVIENĪBA” STRUKTŪRVIENĪBAS  
„OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDE” BEZMAKSAS INFORMATĪVĀIS IZDEVUMS 

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, Usvīši 

Teksta sākums 16.lpp. 
Kādi ir Jūsu hobiji brīvajā laikā? 
     Patīk kopt zemi, stādīt kokus. 
Patīk nosmērēt rokas eļļā, kaut ko 
remontējot. Man ir 2 traktoriņi, 
enduro tipa motocikls, pie kura 
stūres var izvēdināt smagās domas 
no galvas, ripojot pa zemes ceļiem. 
Vienu gadu abi ar sieviņu nopietni 
mācījāmies pirtnieku skolā, kurinām 
pirti 1-2 reizes nedēļā.  
- Šobrīd esat Ozolaines pagasta 
iedzīvotājs. Cik sen te dzīvojat? 
     Mana ģimene Ozolaines pagastā 
ieradās 2005.gadā- vieta mus 
sākotnēji nobiedēja, bet bija 
bezizejas situācija, tāpēc sākām 
sakārtot apkārtējo vidi, novākt 
fermas drupas un būvēt māju.  
- Jūsu viedoklis par Ozolaines 
pagastu, vietu, kur dzīvojat?  
     Esam sajūsmā par cilvēkiem- 
tuvākiem un tālākiem kaimiņiem, par 
dabu, pagasta aktivitātēm, jauniešu 
aktivitātēm un velētos, lai tas tā arī 
turpinātos!  
- 18.novembrī, Latvijas 
Republikas proklamēšanas 
101.gadadienas svinīgajā 
pasākumā Rēzeknē Jūs saņēmāt 
Rēzeknes pilsētas Goda rakstu, 
augsto Rēzeknes pilsētas 
apbalvojumu- par milzīgo un 
nesavtīgo devumu neskaitāmu 
pacientu dzīves kvalitātes 
uzlabošanā un dzīvesprieka 
atgriešanā. Kādas ir Jūsu 
sajūtas? Vai Jums nešķiet, ka 
šim apbalvojumam jau sen 
vajadzēja būt Jūsu panākumu 
sarakstā? 
    Runājot par apbalvojumu, man 
nepatīk būt uzmanības centrā... Varu 
nosaukt daudzus savus kolēģus, 
kuru iegudījums nav mazāks, bet 
izvēle nez’ kāpēc “krita” uz mani! 
Protams, katram ir patīkami, ja viņu 

novērtē kaut vai ar vienkāršu 
“paldies”, taču šodien daudzi, kuri 
būtu pelnījuš pateicību, to 
nesaņem... Labais ātri aizmirstas, 
tiek pieņemts kā pašsaprotams... 
     Mans labākais apbalvojums ir 
sajūta, ka kādam esi izdarījis labu, 
pārējais nav svarīgs... 
- Kādas ir Jūsu pārdomas par 
Latvijas iedzīvotāju veselības 
stāvokli mūsdienās? 
     Latvijas iedzīvotāju veselības 
stāvoklis caurmērā nav spīdošs- 
arvien jaunākus cilvēkus skar 
izmaiņas mugurkaulā- 
osteohondroze ar smagām 
izpausmēm, līdz pat operācijas 
nepieciešamībai, bieži izplatītas ir 
gremošanas trakta patoloģijas, sirds- 
asinsvadu slimības, onkoloģija. 
Nevaru kritizēt sistēmu, kurā 
strādāju, taču gribētos, lai tā būtu 
daudz racionālāka.  
     Mūsu dzīvesveids rada mūsu 
slimības, tāpēc iesaku visiem:  

 celties pēc iespējas agrāk, bet 
doties pie naktsmiera pirms 
pusnakts;  

 obligāta ir rīta rosme, vismaz 15 
minūtes, jebkuros un jebkādos 
apstākļos; 

 regulāras ēdienreizes bez 
pārēšanās; 

 augļi, dārzeņi pamatēdienā, bet 
liesa gaļa dažas reizes nedēļā, 
nevis vairākas reizes dienā;  

 baltmaizi un citus balto miltu 
izstrādājumus lietot uzturā pēc 
iespējas mazāk;  

 uzturā lietot rupjmaizi, kas 
gatavota no dabiskā ierauga; 

 staigāt, nūjot- jo biežāk, jo labāk; 

 izvairīties no jebkāda stresa, 
domāt labas domas; 

 darīt labus darbus, saudzēt dabu! 
Atcerieties:  

 alkohols, arī mazās devās, ir 

inde; 

 “lasi grāmatas, tās pacilā 
prātu!” /Vecais Stenders/; 

 ārsts veselību nedod- tā jāatgriež, 
jāuztur pašam!  

 Novērtē veselību, kamēr esi 
vesels!  

- Ozolaines pagastam decembra 
nogalē būs 80 gadu jubileja. Ko 
Jūs novelētu mūsu pagastam, 
iedzīvotājiem? 
     Cilvēks ir sabiedriska būtne, 
tāpēc novēlu pagasta ļaudīm būt 
sabiedriski aktīviem, uzturēt pagastu 
kā mīļu oāzi, kur satikties un gūt 
atbalstu vienam no otra!  
 

Foto no J.Apeļa personīgā arhīva. 
Interviju apstrādāja un  

rakstu sagatavoja,  
Santa Ostaša 

Ozolaines  Tautas nama vadītāja 
Mob.:25127340 

santa.ostasa@ozolaine.lv 
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Tradicionālās un pavisam 
jaunas un oriģinālas 
Ziemassvētku un Jaunā 
gada svinību ēdienu 
receptes no ozolainiešiem: 
 
Ziemassvētku galda desas  
1 kg maltās gaļas 
100g rīsu 
Ķiploks, sīpols, timiāns, pipari, sāls, 
pipari.  
Ķiplociņus, sīpoliņus pirms tam 
apcep, lai garšīgāki, tad sajauc kopā 
ar pārējām garšvielām, rīsiem un 
malto gaļu un pilda dabīgajā apvalkā 
jeb zarniņā, kas ir nopērkamas, 
piemēram, tirgū, gaļas nodaļās.  
Sapildītas desas var sākumā novārīt, 
pēc tam apcept uz pannas, bet var 
arī pa taisno cept krāsnī- 180-200 *C 
temperatūrā apmēram 40 minūtes.  

(Iesaka Silvija Mežore,  
Senioru kluba „Uguntiņa” dalībniece) 
 
Svētku karpa 
Svaigu zivi izķidā, no iekšpuses un 
ārpuses ierīvē ar zivij paredzētu 
garšvielu maisījumu, 20 minūtes ļauj 
garšvielām ievilkties. Atsevišķi 
novāra griķus līdz pusgatavam 
stāvoklim. Pannā apcep sīpoliņus, 
ķiplociņus, tos pievieno klāt griķu 
masai. Griķu masu pilda iekšā karpā, 
ben no ārpuses zivi apsmērē ar 
majonēzi, pārber ar zivju garšvielu 
vai citu sev tīkamu garšvielu 
maisījumu.  
Zivi liek cepeškrāsnī u cepj 30 – 35 
minūtes 180*C.  

(Iesaka Silvija Mežore,  
Senioru kluba „Uguntiņa” dalībniece) 

Kukurūzas desa 
100g sviests, 200g īrisa konfektes, 
50 g saldās kukurūzas nūjiņas, sauja 
žāvētu dzērveņu. 
Šis ir supervienkāršs deserts, kas ļoti 
garšo gan bērniem, gan 
pieaugušajiem. Ilgākais darbs šī 
garduma pagatavošanā ir konfekšu 
iztīšana no papīrīšiem. Kad tas ir 
izdarīts, katliņā liek sviestu, uz lēnas 
uguns izkausē, tad sviestā ber īrisus 
un visu laiku intensīvi maisa. Kad īrisi 
sāk kust, katliņu noņem no plīts un 
maisa tik ilgi, kamēr izveidojas 
viendabīga masa. Tad šajā masā 
iejauc kukurūzas nūjiņas. Un beigās 
pieber klāt, piemēram, žāvētas 
dzērvenes, bet to vietā var būt arī 
žāvētas upenes, sasmalcināti rieksti 
u.c., pēc gaumes. Kad visas 

sastāvdaļas ir sajauktas, masu klāj 
uz cepampapīra, veidojot desas 
formu un vienlaikus saspiež to kopā 
stingrākā veidojumā, ietin, ieliek 
ledusskapī sastingt. Kad desa ir 
sacietējusi, to ņem no ledusskapja 
ārā, ar asu nazi griež biezās šķēlēs 
un kārto uz skaista trauka. Tāpat šīs 
šķēlītes var kārtot dāvanu kastītē un 
noformēt kā saldu, garšīgu 
ciemakukuli un dāvaniņu, ko svētkos 
ņemt līdzi ciemos.  

(Iesaka Santa Ostaša,  
Ozolaines Tautas nama vadītāja) 

 
Cepti āboli 
Daudzās mājās ap Ziemassvētku 
laiku cepeškrāsnī vietu rod āboli ar 
kanēli, kas, cepjot, piepilda māju ar 
kārdinošu smaržu un šķiet, ka tas nu 
reiz nav ēdiens, ar kuru pārsteigt. 
Taču katram šī deserta 
pagatavošanas interpretācija ir 
citāda. Šoreiz padalīšos ar savu 
jaunāko, diezgan veiksmīgo 
improvizāciju, ar kuru tika atklāta šī 
gada ābolu cepšanas sezona.  
Uz pusēm sagrieztus ābolus, kuriem 
izgrebts vidiņš, pilda ar gabaliņos 
salauztām piparkūkām, tās pārlej ar 
kļavu sīrupu un beigās ielej pa 
kārtīgai karotei iebiezināta piena ar 
cukuru. Cepj, kā jau ierasts, 
apmēram 25 minūtes 180*C.  

 (Iesaka Santa Ostaša,  
Ozolaines Tautas nama vadītāja) 

Mandarīnu rulete 

Mīklai nepieciešams: 5 olas, 80 g 
cukura, 60 g kukurūzas cietes, 70 g 
augu eļļas, sarīvētas 1 citrona 
miziņas, 1 tējk. vaniļas cukura, 
šķipsniņa sāls.  
Krēmam nepieciešams: 225 g 
mandarīnu sulas, 30 ml citronu 
sulas, 80 g cukura, 1 tējk. rīvētas 
citrona miziņas, 20 g kukurūzas 
cietes, 400ml saldā krējuma (33%). 
Dekorēšanai: 7 mandarīni 
Pagatavošana: olu baltumus atdala 
no dzeltenumiem. Baltumos ieber 
šķipsniņu sāls, pusi cukura un kārtīgi 
saputo. Dzeltenumiem pievieno visu 
atlikušo cukuru un vaniļas cukuru, 
saputo, tad masu papildina ar rīvētu 
citrona miziņu. Caur sietu 
dzeltenumos iesijā kartupeļu cieti, 
atkal visu kārtīgi samaisa. 
Dzeltenumu masā akurāti iecilā 
stingri saputotos baltumus. Pielej 

klāt augu eļļu, visu sajauc 
viendabīgā masā. Cepamformu izklāj 
ar cepamo papīru, tajā lej mīklu, 
vienmērīgi izlīdzina, apklāj ar 
pergamenta papīru un cep ~15 
minūtes 180*C. Atdzesētu biskvītu 
smērē ar krēmu un rullē ciet. Dekorē 
ar mandarīniem un putukrējumu.  

(Iesaka Jekaterina Orlova,  
Ozolaines Tautas nama darbiniece) 

Šampanieša želeja 
Šampanietis ir svētku dzēriens, kas 
īpaši piestāv Jaungada nakts 
svinībām. To esam pieraduši baudīt 
šķidrā veidā, taču, izrādās, ka 
šampanieti var „pārvērst” arī 
desertā, mainot tā agregātstāvokli. 
Lai pagatavotu šampanieša želeju, 
vajag:  
750 ml Jūsu iecienītākā saldā 
šampanieša, 3 tējk. želatīna, 100 ml 
gaišo vīnogu, ābolu vai citas dzidras 
sulas. 
Želatīnu izmērcē sulā, karsējot 
izšķīdina, pievieno šampanieti 
istabas temperatūrā. Lēni lej skaistās 
šampanieša glāzēs (pirms tam glāzē 
var iemest dažas ogas- piemēram, 
dzērvenes, avenes vai kazenes). 
Tiklīdz deserts sāk it kā biezēt, to 
viegli apmaisa, lai atkal radītu gaisa 
burbulīšus un ogas uzpeldētu 
augstāk. Rezultātā, kad deserts 
sabiezēs, tajā paliks „iestinguši”  arī 
šampanietim raksturīgie burbulīši un 
ogas izskatīsies nevis nogrimušas, 
bet it kā tikko iebērtas glāzē.   

(Iesaka Santa Ostaša,  
Ozolaines Tautas nama vadītāja) 

  
Lai mums visiem skaists, sirsnīgs, 
mīlestības pilns svētku gaidīšanas 
laiks! Posīsim mājas, gatavosim 
svētku ēdienus, darīsim labus darbus 
un svinēsim priecīgi Kristus 
dzimšanas svētkus un Jaunā gada 
atnākšanu! Priecīgus Ziemassvētkus 
un laimīgu Jauno gadu!!!  

Santa Ostaša,  
Ozolaines Tautas nama vadītāja 
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Ozolaines pagasta 
vēstures lappuses,  
Pētera Itkača atmiņās...  

 
     Viena pati teritorija, vai tas būtu 
pagasts vai pilsēta, neveido 
ģeogrāfiskās vietas saturu... To 
veidojam mēs, cilvēki, šīs vietas 
iedzīvotāji... Ozolaines pagasta 80 
gadu jubilejas kontekstā arvien vēl 
turpinām izpētīt pagasta vēsturi, 
iztaujāt Ozolaines pagasta 
iedzīvotājus, ilggadējus darbiniekus- 
par viņu atmiņām, pieredzi, dzīves 
gājumu, saistībā ar pagastu... Jo 
katrs cilvēks ar savām atmiņām, 
stāstiem, redzēto, piedzīvoto un 
paveikto papildina mūsu zināšanas 
par dažādiem ar pagastu saistītiem 
laika posmiem... 
     Decembra avīzes numurā 
aicinājām uz sarunu ilggadēju 
pagasta iedzīvotāju, kurš daudzus 
gadus strādāja Ozolaines pagasta 
struktūrās- gan sovhoza laikā, gan 
brīvvalsts periodā, tāpat viņš ir bijis 
Ozolaines pagasta deputāts un 
sabiedriksi aktīvs cilvēks. Šoreiz 
savās atmiņās dalīsies Pēteris Itkačs!  
 
- Nedaudz pastāstiet par savu 
bērnību, skolas laikiem... Vai 
Ozolaines pagasts ir arī Jūsu 
dzimtā puse? Cik liela bija Jūsu 
ģimene?  
     Es nāku no Silmalas pagasta, 
sādžas “Zemski”. Mums bija kupla 
ģimene- 2 brāļi, 2 māsas. Saistība ar 
Ozolaines pagastu bērnībā bija tāda, 
ka, mazs būdams, ar velosipēdu 
braukāju uz Bekšu veikalu, jo mēs 
dzīvojām tuvu pie Ozolaines pagasta 
robežas un līdz veikalam arī nebija 
tālu. Mana pirmā skola bija Prezmā, 
kur mācījos no 1.-4.klasei. Tad 
mācības turpināju Vertukšņā- Ziedu 

kalna skolā, kur pabeidzu 7.klasi, bet 
mācības 8.klasē iesāku jau Rīgā. No 
1966.-1970.gadam studēju 
mehanizācijas kursā Višķu 
sovhoztehnikumā. Tehnikuma laikos 
iemācījos arī dziedāt un dejot. Pēc tā 
absolvēšanas, uzreiz tiku iesaukts 
armijā, kur pavadīju 2 gadus un 6 
mēnešus.  
     Bet uz Ozolaines pagastu atnācu 
dzīvot 1977.gadā. Man uzreiz tika 
iedalīts 3-istabu dzīvoklis Bekšos, 
sovhoza direktors Antons Batars 
mani pieņēma darbā “Matrosova” 
sovhozā par šoferi.  
 
- Lūdzu pastāstiet par šo, 
Matrosova sovhoza, laiku sīkāk! 
     Kad tiku uzņemts par šoferi, 
sākumā braucu ar kravas mašīnu 
GAZ 93, pēc tam ar GAZ 53, vadāju 
linus un sienu. Atmiņā palicis arī tas, 
kā vasarā katru dienu pusdienlaikā 
braucām uz Gaiduļu ezeru peldēties. 
Par šoferi gan nostrādāju neilgu 
laiku- tikai 1 gadu, pēc tam tiku 
paaugstināts par sovhoza garāžas 
pārzini un darbnīcu vadītāju. 
     Sovhoza laikos biju arī Ozolaines 
pagasta deputāts. Nevaru teikt, ka 
tā bija mana brīva griba uzņemties 
šo atbildību, drīzāk jāsaka, ka būt 
par deputātu mani pierunāja 
ilggadējā Ozolaines pagasta 
padomes priekšsēdētāja Vera 
Belova. Deputāti tolaik lēma visus 
jautājumus iekš sava pagasta, jo 
viens pats priekšsēdētājs, vadītājs 
nedrīkstēja visu vienpersoniski 
izlemt. Tāpēc kolektīvi risinājām 
dažādus jautājumus un problēmas, 
tas bija deputātu galvenais 
uzdevums. Deputātu lokā toreiz bija 
labi zināmie Ozolaines pagasta 
iedzīvotāji Zigfrīds Lukaševičs, Anna 
Tarakanova, Maruta Batare, Antons 
Batars u.c.  Atceros, kā tika 

izveidots tā sauktais Bekšu ezers jeb 
dīķis Bekšu ciemata centrā. Sovhoza 
lielais traktors raka ārā purvaino 
augsni, pa šo laiku lielais traktors ne 
reizi vien piedzīvoja slīkšanu. Kad 
ūdenstilpne bija izveidota, Gaiduļu 
ezerā no laivas ar tīkliem, apmēram 
10 cilvēku sastāvā, ķērām zivis, 
likām tās iekšā kannās ar ūdeni, 
braucām uz Bekšiem un laidām iekšā 
jaunizveidotajā dīķī. Bija daudz 
brīvprātīgo palīdzēt gribētāju. Vēlāk, 
kad parādījās finansējums, ielaidām 
arī karpas. Rezultātā Bekšu dīķis bija 
bagāts ar zivīm, viens labs ezers 
mums kopā sanāca! Vispār, jāsaka, 
ka tajā laikā visi draudzīgi dzīvojām, 
visu kopā darījām. Atceros, ka ziemā 
govīm trūka salmu barībai, mēs, visi 
šoferi- Georgijs Prokofjevs, Georgijs 
Afromejevs, Dmitrijs Blinovs, 
Grigorijs Tarakanovs u.c.- braucām 
pēc salmiem uz Ukrainu. Tur vācām 
salmus, sējām, vedām, krāvām 
vagonos iekšā, ar vagoniem tie tika 
nogādāti uz Latvijas teritoriju, atkal 
tie bija jādabū nost un jānogādā uz 
sovhozu. Bijām pat aizgadājuš savu 
tehniku uz Ukrainu, lai būtu 
iespējams visu to paveikt. Ņemot 
vērā ieguldīto darbu un cilvēku 
skaitu, kas bija iesaistīti salmu 
gādāšanas darbos, šie salmi bija 
zelta vērtībā, bet rezultātā govis tos 
neēda un visu sūri grūti gādāto 
barību bija jāizlieto pakaišiem.  
Jauno darbnīcas ēku (aiz Bekšu 
veikala) saņēmām ~ 1980.gadā. Tur 
katram cilvēkam tika iedalīts savs 
kabinets, darbnīca bija ļoti aprīkota 
un pielāgota nepieciešamajam 
darbam- saimniecībā bija metināmie 
aparāti, mašīnu mazgātavas ar silto 
ūdeni, telferi, pacēlāji u.c. Darbnīcās 
mēs strādājām apmēram 10 puiši un 
mūsu kolektīvā bija tikai 1 dāma- 
dispečere Tamara Guļbinska. Tā mēs 
šeit draudzīgi arī strādājām 
apmēram līdz 1992.gadam, kad 
iestajās sovhoza sabrukums.  
- Kas notika brīdī, kad sākās 
sovhoza sabrukums un lielā 
“perestroika”? Kā kļuvāt par 
Ozolaines pagasta padomes 
saimniecības pārzini? Kāds bija 
darbs Ozolaines pagasta ciema 
padomē?  
     Jāsaka, ka mums bija liels, labs 
sovhozs- bija ļoti daudz lopu- zirgu 
staļļi, cūku ferma, 3-4 buļļu fermas, 
daudz bija slaucamo govju fermu. 
Tas brīdis, kad sapratām, ka 
ierastajai sistēmai ir pienācis gals, 
bija patiesi bēdīgs- cilvēki palika bez 
darba, sākās tehnikas izpirkšana pa 
pajiem, ļaudis nesaprata- kas būs 
tālāk, kā turpmāk dzīvosim... 
 
 
 
 

Teksta turpinājums 20.lpp. 
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     Pēc sovhoza sabrukuma, kad 
izveidojās Ozolaines pagasta ciema 
padome, tās vadītāja Anna 
Tarakanova mani uzrunāja ar 
piedāvājumu būt par Ozolaines 
pagasta galveno speciālistu 
saimnieciskajos jautājumos. Šo 
piedāvājumu pieņēmu! Manos 
pienākumos ietilpa rūpēties par 
visām daudzdzīvokļu mājām Bekšos, 
piepilsētā Robežu un Saules ielās, 
pienākumu skaitā atbildot pat to 
siltumapgādi, kanalizācijas sistēmām 
u.c.  Gāja laiks, Ozolaines pagasta 
daudzdzīvokļu mājas tika pieslēgtas 
pie pilsētas komunikācijām, maksa 
par apkuri pieauga, siltuma padeve 
bija slikta, cilvēki sūdzējās. Šajā laikā 
“tiku izēdis pudu sāls”.      
     Pēc tā sauktās perestroikas, 
lūdzām pagastam, lai no bijušā 
sovhoza īpašuma iedod mums 
padomes saimniecībā vienu otru 
tehnikas vienību, kas bija 
nepieciešama normālam darbam un 
ciema padomes funkciju 
saimniecisko funkciju izpildei. Tā 
saņēmām 1 lielu autobusu, 1 kravas 
mašīnu, 3 traktorus. Ar šo tehniku 
ilgi strādājām- tīrījām un labojām 
ceļus, gādājām malku. Tajā laikā 
valstī parādījās arī bezdarbnieku 
programma, kā arī probācijas 
dienestā piespiedu darbos 
nodarbināto programma. To ietvaros 
nodarbinātie daudz palīdzēja malkas 
gādāšanā un citos pagasta 
saimnieciskajos darbos.  
     Visās Bekšu daudzdzīvokļu mājās 
bija ierīkota centrālā pārtikas gāzes 
padeves sistēma, gāze dzīvokļos 
nonāca no pazemes gāzes tvertnes. 
Kopumā ar šo sistēmu bija daudz 
problēmu, piemēram, gāze ziemā 
bieži sala ciet. Tikai pēc perestroikas 
katrs dzīvoklis ievilka sev atsevišķu 
gāzi un savu apkuri. Līdz pat 

šodienai daudzos no tiem joprojām 
vēl ir malkas apkure, bet vienā otrā 
dzīvoklī var atrast  pat malkas krāsni.  
     Kopumā darbs pagasta padomē 
nebija viegls- bija daudz pārbaudes, 
kas saistītas ar ūdeni, ar katlu mājas 
“dūmību” u.c. Vajadzēja visu 
apsvērt, izskaitīt, aprēķināt, ūdenim 
bija jāveic analīzes laboratorijās u.c. 
No komunālās sistēmas darbiniekiem 
ļoti gribu uzteikt Grigoriju 
Vinogradovu, kurš gan tolaik, gan 
joprojām ir Ozolaines pagasta 
attīrīšanas iekārtu operators. Viņš 
strādā Bekšu ciema attīrīšanas 
iekārtu stacijā kopš PSRS sabrukuma 
līdz pat šai dienai, ļoti labs, atbildīgs, 
prātīgs darbinieks.  
     Tolaik mūsu kolektīvā strādāja arī 
galvenā grāmatvede Albīna 
Šļahtoviča, galvenās grāmatvedes 
vietniece Svetlana Kuzņecova, 
kasiere bija Vera Vasiļkova un 
padomes vadītājas sekretāre- 
Zinaīda Skredele, no šī kolektīva daži 
joprojām vēl ir Ozolaines pagasta 
darbinieki. Tāpat ar Ozolaines 
pagasta ciema padomes vadītāju 
Annu Tarakanovu kopā nostrādājām 
ilgus gadus, visu šo laiku pildīju arī 
deputāta pienākumus.  
     Vēl, runājot par labiem 
darbiniekiem, gribu pieminēt 
traktoristu Timofeju Vinogradovu- 
viņš bija pirmais traktorists, kas sāka 
strādāt ciema padomē, sabrūkot 
sovhozam. Viņš viens pats tīrīja un 
pļāva, kopa visus ceļus, strādājot vēl 
ar veco sovhoza tehniku.  
 90-tajos gados ilgu laiku 
pagastā pildīju arī zemes komisijas 
priekšsēdētāja funkciju. Toreiz pat 
izgāju zemes komisijas 
priekšsēdētāja apmācības kursus 
Latvijas Lauksaimniecības 
universitātē Jelgavā. Darbs par 
zemes ierīkotāju nebija pateicīgs, jo 
zemes dalīšana bieži saistījās ar 
nepatīkamām situācijām, cilvēki 

strīdējās par zemes jautājumiem. 
     ~ 2005.gadā beidzot nopirkām 
jaunu traktoru. Ar pagasta tehniku 
palīdzējām iedzīvotājiem apstrādāt 
dārziņus, kartupeļus rakt, iedzīvotāji 
labprāt izmantoja so padomes 
pakalpojumu. Padomes saimniecībā 
par nelielām summām, dabūs kā 
humanitārā palīdzība, bija nopirkts 
arī mazs kombainiņš, tāpēc rudenī 
palīdzējām cilvēkiem arī graudus 
vākt.  
     Tā nostrādāju Ozolaines pagasta 
saimniecībā līdz 2005.gadam.  
- Ko Jūs, šeit dzīvojot, varat 
teikt par cilvēkiem tajā laikā, 
par saviem kaimiņiem? Kādas 
bija attiecības? 
     Kā jau minēju iepriekš, cilvēki 
bija izpalīdzīgi, kopā darījām 
daudzus darbus, kopā braucām 
ekskursijās, gājām uz kluba deju 
vakariem, kas tolaik notika katras 
brīvdienas, ļīdz pat 4.00, 5.00 rītā.  
     Pirmā dzīvojamā platība Bekšos 
man bija 3-istabu dzīvoklis Bekšu 
centrā. Kad dēli paaugās, kļuva par 
šauru, nolēmām uzcelt māju, 
izveidojām saimniecību. Mums bija 
sava tehnika, traktori, daudz 
lopiņu... šobrīd pat brīnos, kā mēs 
tolaik paspējām par to visu rūpēties, 
iet uz darbu un atrast laiku arī 
izklaidei.  
     Mūsu jauno māju kaimiņš bija 
Staņislavs Viļums, par kuru varu teikt 
tikai visu to labāko. Viņš visu laiku 
palīdzēja mums siena talkās un citos 
darbus. Tāpat brīnišķīgi kaimiņi bija 
Rancānu ģimene. Kaimiņi viens 
otram ļoti palīdzēja smagajos 
darbos, kad vien bija tāda vajadzība. 
Mēs šajā Bekšu ciema stūrītī kopā 
bijām 6 mājas, kas viens otru varēja 
saukt par kaimiņiem.  
- Kādi bija nozīmīgākie svētki 
tolaik? 
     Pagasta lielākie svētki bija Līgo, 
Masļeņica... Ņemot vērā, ka biju 
deputāts, tad, kopā ar citiem 
Ozolaines deputātiem, piedalījos arī 
Rēzeknes rajona deputātu 
sacensībās, kas arī bija liels ikgadējs 
pasākums. Visi pagasti pulcējās 
kopā, sacentās tādās disciplīnās, kā 
zveja, svaru stieņa celšana, 
skriešana, zābaka mešana un citos 
nopietnākos un nenopietnākos 
uzdevumos. Ļoti labs sportists no 
Ozolaines deputātiem bija Zigfrīds 
Lukaševičs, savukārt, Grigorijs 
Tarakanovs bija nepārspējams līderis 
roku spēka cīņā, ieņemot 1.vietu. Arī 
zvejā mums labi veicās. 
Makšķerētāju komandā bija jābūt 
gan dāmai, gan kungam. Jāsaka, ka 
mūsu makšķerēšanas pieredzē 
deputātu sporta spēlēs 2 reizes pat 
ieņēmām godpilno 1.vietu.  
 
 

Teksta turpinājums 21.lpp. 
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Vai atmiņā ir palikuši vēl kādi 
interesanti, nozīmīgi vai 
vēsturiski notikumi Ozolaines 
pagasta dzīvē?  
     Atceros, kā cēla Līvānu mājas 
Bekšu ciemā- tas notika ļoti ātri. Kad 
tās dalīja, cilvēki bija ļoti priecīgi, ka 
tiks pie jauniem mājokļiem. Mājas 
tika iedalītas labākajiem sovhoza 
darbiniekiem un daudzbērnu 
ģimenēm. Tas notika apmēram 80-
tajos gados. Arī Bekšos, kad uzcēla 
jaunu dzīvojamo  māju, dzīvokļi tika 
iedalīti speciālistiem un daudzbērnu 
ģimenēm. Tad arī es no vecās mājas 
pārbraucu uz jauno, jo arī mūsu 
ģimene tika pie dzīvojamās platības 
jaunajā mājā.  
     Atceros arī, kā tika celts 
bērnudārzs Bekšos.  
     Pēc sovhoza sabrukuma, bija 
jādomā, ko darīt ar Aleksandra 
Matrosova pieminekli, kas līdz šim 
bija stāvējis Bekšu centrā. Man radās 
ideja, ka tas ir jāpārvieto uz Balbišu 
brāļu kapiem un tā arī izdarījām. 
Piemineklis tur stāv vēl šodien.  
     2004.gadā, kad Latvija iestājās 
Eiropas Savienībā, arī Bekšos, pie 
ciema padomes ēkas, svinīgā 
ceremonijā tika uzvilkti 2 karogi- 
Latvijas karogs un Eiropas 
Savienības (turpmāk tekstā- ES) 
karogs. Tas bija vesels notikums. 
Kaut jāatzīst, ka tajā laikā par ES vēl 
neviens neko īsti nezināja, 
nesaprata, kas tas ir un kas no tā 
izrietēs. Bet praktiski- turpinājām 
strādāt, kā ierasts.  
- Pētot vēsturi, ir izskanējusi 
informācija par restorānu 
“Bedre”, ko ozolainieši vienmēr 
atcerās ar humoru un smīnu. 
Kas šī bija par vietu? 
     Tas bija konkrēts laukums dabā, 
kas kļuva par pulcēšanās un tikšanās 
vietu un jokojot tika nosaukta par 
“Bedri”, tur esošā reljefa dēļ. Bet 
nekādas ēkas, kafejnīcas vai 
restorāna tur nebija. Ja brauc no 
Bekšiem uz Rēzeknes pusi, pa labi 
pirms Brāļu kapiem, pie pieturas, ir 
pagrieziens. Ceļa tur nebija, tikai 
iebrauktas sliedes, kādreiz kāds tur 
vēl bija izgāzis būvgružus, cementa 

plākšņu izskatā, kas tur ilgi stāvēja. 
Nogriežoties no lielceļa, bija mazliet 
jāpabrauc pa kreisi kalniņā un talāk 
ceļa vairs nebija. No ceļa šo vietu 
neredzēja, blakus bija mežs, tāpēc 
tur varēja labi noslēpties no “liekām 
acīm”. Restorāns “Bedre” ilgu laiku 
kalpoja par tikšanās vietu.  
- Kas tagad raksturo Jūsu dzīvi? 
Kā pavadāt savu laiku, kad esat 
devies pelnītā atpūtā? 
     Man ir 2 dēli, tāpat esmu vectēvs 
6 mazdēliem, no kuriem vecākajam 
ir 22 gadi, bet jaunākajam- vien 
pusgadiņš. Dēli, savulaik, mācījās 
Ozolaines pamatskolā, laikā, kad 
direktore bija Klementīne Buharina. 
Vecākais dēls jau daudzus gadus 
strādā Rīgā par ceļu policistu, 
jaunākais dzīvo tepat, Rēzeknes 
pusē, un strādā par šoferi 
neatliekamajā medicīniskajā 
palīdzībā.  
      Mani hobiji ir zveja un medības. 
Kas attiecas uz zvejošanu, tad 
nodarbojos tikai ar ziemas zveju- kā 
medību sezona noslēdzas, tad sāku 
piekopt ziemas makšķerēsanas 
hobiju. Nozīmīgus rekordus zivju 
izmēra ziņā neesmu sasniedzis, 
mana lielākā noķertā līdaka ir 3,5 kg, 
taču kopējā par vienu reizi noķertā 
zivju daudzuma ziņā gan, var 
palielīties, jo mans lielākais loms ir 
bijis 50 kg raudu, ko nomakšķerēju 
Peipusa ezerā. Atceros, ka toreiz 
lielo maisu ar lomu nekādi nevarēju 
uznest kalnā līdz mašīnai. Tepat uz 
vietas braucu uz Lubāna ezeru un 
Rāznas ezeru.  
     Bet vislielākā mana sirdslieta, 
tomēr, ir medības. Lielākā medību 
trofeja, ko nošāvu personīgi pats, ir 
alnis. Un kā mana aizraušanās 
sākās... Bija 70-to gadu pašas 
beigas, 80-to sākums, reiz biju 
piknikā mežā un pavisam nejauši 
trāpījāmies tur, kur notika medības. 
Mednieki mūs uzgāja, pabrīdināja 
par notiekošo un vēl iedeva līdzi 

medījuma gaļu. Tajā brīdī notika 
kaut kāds “klikšķis”, kura rezultātā 
“saslimu” ar medībām. Sāku 
mācīties, liku eksāmenu, kurā bija 
jāatbild uz dažādiem jautājumiem, 
piemēram, precīzi jāzina laiki, kādos 
drīkst medīt vienu vai otru dzīvnieku. 
Bija jāiziet diezgan sarežģīta 
procedūra, lai dabūtu medību 
atļauju.  
     Pirmajā medību klubā iestājos ~ 
1980.gadā un tas bija kolektīvs 
“Silmaliņa”.  
- Vai medībās ir gadījušies arī 
kādi kuriozi?  
     Protams! To ir daudz, 
pasmejamies, “pavelkam viens otru 
uz zoba”... 
     Reiz, piemēram, nošāvu 2 zaķus 
ar 1 šāvienu burtiskā nozīmē, ar to 
nedomājot izteiciena citēšanu, bet 
gan  tieši tā arī notika. Skrēja 2 zaķi, 
mēģināju trāpīt vienam no viņiem, 
taču lodei izdevās nomedīt abus 
zaķus reizē. Toreiz visi smējās! Ir arī 
2 stirnas gadījies nošaut ar 1 
šāvienu.  
- Novēlējums Ozolaines pagasta 
iedzīvotājiem! 
     Lai cilveki būtu sirsnīgi, atsaucīgi, 
mīloši, veseli; lai ir optimisti, iecietīgi 
viens pret otru; lai labestība cilvēkus 
apvieno un veicina kopību!!!  
 
PALDIES Pēterim Itkačam par 
interesantu stāstu, atmiņām un par 
paveiktajiem darbiem Ozolains 
pagasta labā! 

 
 
 
 

Foto no Pētera Itkača  
personīgā arhīva. 

Interviju apkopoja un  
rakstu sagatavoja,  

Santa Ostaša 
Ozolaines  Tautas nama vadītāja 

Mob.:25127340 
santa.ostasa@ozolaine.lv 

Aleksandra Matrosova v.n. klubs  

un kantoris 1979.g. beigās! 
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draugiem.lv/ozolaine   

facebook.com/ozolainespagasts 

twitter.com/ozolaine 

instagram.com/ozolaine.lv 

youtube.com/Rēzeknes novada Ozolaines pagasta pārvalde 
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Reģ.Nr.: 40900027426 
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Adrese: „Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pag.,  
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REKVIZĪTI: 
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Swift kods: HABALV22 
Konta Nr.: LV68HABA0551046064481 

Atbildīgā par izdevumu Ozolaines bibliotēkas vadītāja  
Anita Eisaka, anita.eisaka@ozolaine.lv, mob.: 26009181 
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Kasieres paziņojums! 
 
     Tuvojas svētki! Lai Jaunais 
gads būtu bagāts un laimīgs, 
visus parādus jāatstāj vecajā 
gadā! 
     Lūdzam pagasta iedzīvotājus 
un citus maksātājus samaksāt 
savus parādus par komunālajiem 
pakalpojumiem, zemes nomu un 
zemes nodokļi. 
     Lai varētu veikt savlaicīgu 
komunālo pakalpojumu apmaksu 
par decembri, lūdzam iesūtīt 
ūdens skaitītāja rādījumus 
agrāk, lai pārvaldei būtu iespēja 
nosūtīt Jums rēķinus vēl šajā 
gadā (norēķināties kasē ar 
skaidro naudu varēs līdz 

27.12.2019, bet ar pārskaitījumu 
savā internetbankā - līdz 
mēneša beigām). 
     Sakarā ar to, ka decembrī 
kasiere papildus pilda darbu 
inventarizācijas komisijā, viņas 
var nebūt uz vietas, tāpēc 
lūdzam, pirms ierasties pagasta 
pārvaldes kasē, iepriekš zvanīt 
pa tālr. 64640172, lai uzzinātu 
kasieres darba laiku. 
     Novēlam Jums Priecīgus 
Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno 
2020.gadu! 

Lidija Vinogradova 
Ozolaines pagasta 
pārvaldes kasiere 

Tālr.:64640172 
lidija.vinogradova@ozolaine.lv 

Ziemassvētku pasākumi  
Ozolaines pagastā!   
 
19.12.2019. Jaungada eglīte PII 
“Jāņtārpiņš”: 
 plkst.9.30 mazākajiem PII bērniem. 
20.12.2019. – plkst.12.00 Jaungada eglīte 
Liepu pamatskolā. 
21.12.2019. Jaungada eglīte PII 
“Jāņtārpiņš”: 
 plkst.11.00 - grupai „Varavīksne”. 
 plkst.12.30 grupai „Taurenīši”. 
27.12.2019. bērnu pasākumi Ozolaines 
Tautas namā: 
 plkst.12.00 (0-7.g.v.); 
 plkst.15.00 (8-12.g.v.). 
28.12.2019. plkst.19.00 – Jaungada 
pasākums pieaugušajiem Ozolaines Tautas 
namā (pasākums pie galdiņiem, 
nepieciešama rezervācija mob.:25127340). 
08.01.2020. - plkst.12.00 - Senioru Jaunais 
gads Ozolaines Tautas namā. 
Autobusa atiešanas laiks: 
 Laizāni – plkst.10.30; 
 Losi – plkst.10.35; 
 Groveriški – plkst.10.40; 
 Paulini – plkst.10.45 
 Robežu iela 14 – plkst.11.25; 
 Pleikšņi – plkst. 11.35; 
 Ritiņi – plkst.11.40; 
 Usvīši – plkst. 11.45. 
 Gaiduļi – plkst.11.50; 
 Ozolaine – plkst.11.50; 
 Bekši – plkst.12.00. 
Atpakaļbrauciens plkst.17.00  

Par zemes lietu 
speciālista 
pieņemšanas laikiem 
Ozolaines pagastā! 
 
     Zemes lietu speciāliste Jana 
Jakuškina darbojas ne tikai 
Ozolaines, bet arī Ozolmuižas 
pagastā. 
     Ņemot vērtā to, ka 
darbiniecei, veicot amata 
pienākumus, bieži nākas doties 
izbraukumos un apsekošanās, 
tad turpmāk zemes lietu 
speciāliste Ozolaines pagastā 
iedzīvotājus pieņems katru 
otrdienu no plkst.12.30 līdz 

plkst. 16.00,un katru ceturdienu 
no plkst.8.00 līdz plkst.12.00. 
Kontakttālrunis saziņai: 
22020146. 
     Paziņojam, ka no 
19.12.2019. līdz 08.01.2020. 
ieskaitot, Zemes lietu speciāliste 
Jana Jakuškina atradīsies 
atvaļinājumā. Nepieciešamības 
gadījumā lūdzam griezties 
Rēzeknes novada pašvaldības 
Zemes pārvaļdības dienestā 
(Atbrīvošanas alejā 95A, 3.stāvs, 
36.kabinets, tālr.64607188) 
 

Jana Jakušina 
Zemes lietu speciāliste 

Tālr: 64640424 

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

