
  

 

ZIŅAS ĪSUMĀ:  

FEBRUĀRIS 2[58] 2019                           IZDEVUMS IZNĀK VIENU REIZI MĒNESĪ 

21.02.2019. plkst.9.00 
Ozolaines Tautas namā 
Bekšu ciemā un 
plkst.10.00 Ozolaines 
pagasta pārvaldē 
Balbišos 205.telpā notiks 
bezdarbnieku 
reģistrēšana. 

No 2019.gada 
25.februāra līdz 
2019.gada 4.martam 
ieskaitot, Ozolaines 
Tautas nama vadītāja 
Santa Ostaša atradīsies 
atvaļinājumā.  

Ar mērķi iepazīties ar 
Rēzeknes novada 
pašvaldības darba 
organizāciju un pagastu 
pārvalžu struktūru, 
2019.gada 8.februārī 
ieradīsies Daugavpils 
novada pagastu 
pārvalžu vadītāji, lai 
tiktos ar Rēzeknes 
novada domes 
priekšsēdētāju 
M.Švarcu, izpilddirektoru 
J.Trošku, Maltas pagastu 
apvienības vadītāju 
E.Blinovu, Kaunatas 
pagastu apvienības 
vadītāju J.Aleksānu, 
Lūznavas pagasta 
pārvaldes vadītāja p.i  
G.Pučku un Lūznavas 
muižas pārvaldnieci 
I.Balčūni. Vizītes laikā 
plānots apmeklēt 
Lūznavas muižu un 
Maltas vidusskolu. 

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “MALTAS PAGASTU APVIENĪBA”  

STRUKTŪRVIENĪBAS „OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDE” BEZMAKSAS INFORMATĪVĀIS IZDEVUMS 

www.rezeknesnovads.lv www.ozolaine.lv 

      2019.gada 26.janvārī Ozolaines 
pagastā Ritiņu sādžā norisinājās 
2019.gada Rēzeknes novada kausa 
izcīņa hokejā, kurā piedalījās 7 hokeja 
komandas: „Ilzeskalns”, „Vecie buki”, 
„Ritiņi”, „Rāznas vilki”, „Rezgols”, 
„Cirma” un „Čepaeva”. 
      Ozolaines pagastu Kausa izcīņa 
hokejā pārstāvēja hokejistu komanda 
„Ritiņi’’ 11 cilvēku sastāvā: 
Nr.13. Aivars Kauškaļs - aizsargs; 
Nr.16. Vitālijs Kauškaļs - uzbrucējs; 
Nr.6. Jakovs Kauškaļs - vārtsargs; 
Nr.47. Anatolijs Kauškaļs - uzbrucējs; 
Nr.77. Andris Dunčs - aizsargs; 
Nr.12. Artūrs Dunčs - uzbrucējs; 
Nr.1. Jānis Dunčs - uzbrucējs; 
Nr.96. Guntis Dunčs - uzbrucējs; 
Nr.5. Nikolajs Dimitrijevs - uzbrucējs; 
Nr.7. Genādijs Vinogradovs - aizsargs; 
Nr.4. Ivars Sprinģis - uzbrucējs. 
     Godpilno 3.vietu izcīnīja komanda 
ar nosaukumu „Rezgols”,  2.vietu 
ieguva Ritiņu hokejistu komanda , bet 
1.vietu ieguva komanda „Cirma”.  

     Spēles rezultāti liecina, ka katrai 
komandai ir potenciāls, vēlme turpināt 
iesākto tradīciju un pašattīstīties, jo 
hokeja spēlētāju pulks palielinās, tāpat 
lielāks paliek arī līdzjutēju skaits. 
     Pasākumu organizēja Rēzeknes 
novada pašvaldības sporta speciālists –
Igors Derjagins, Ozolaines pagasta 
pārvalde un Ritiņu hokejistu komanda. 
Liels paldies jāsaka galvenajam 
entuziastam un pasākuma 
organizatoram Guntim Dunčam, kurš 
spēja aizraut ikvienu ar saviem 
darbiem un rīcību, kā arī  iedzīvotāju 
konsultatīvās padomes loceklei Marijai 
Dunčai, par garšīgo zupu, ar ko tika 
cienāti visi spēles dalībnieki. Paldies 
ikvienam, kurš deva savu ieguldījumu, 
lai hokeja spēle notiktu, par spīti ļoti 
aukstajiem laika apstākļiem. 

Veselība un 
dzīvesprieks dabiski 
rada viens otru!  
Esiet veseli, aktīvi un 
priecīgi! 

RITIŅU HOKEJISTU KOMANDAI  II VIETA 
RĒZEKNES NOVADA KAUSA IZCĪŅĀ HOKEJĀ 2019! 
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Uz foto no kreisās uz labo: 
Apakšējā rindā -Vitālijs Kauškaļs un Jakovs Kauškaļs. 
Augšējā rindā -Jānis Dunčs, Nikolajs Dimitrijevs, Guntis Dunčs, Andris Dunčs, 
Aivars Kauškaļs, Genādijs Vinogradovs, Anatolijs Kauškaļs un Artūrs Dunčs. 

Projekta „Dzīvo veselīgi 
Rēzeknes novadā” 
ietvaros, Ozolaines 
Tautas namā 
28.02.2019. plkst.13.00 
notiks lekcija/praktiskā 
nodarbība „Kā sekmēt 
bērna ķermeņa kontroli 
un pozitīvu ķermeņa 
pašvērtējumu”. Ieeja 
brīva. Sīkāka informācija 
pa tālruni 22013477. 

Aicina Ozolaines Tautas nams! 
 
     Marta sākumā visi kopā svinēsim 
svētkus, kas iezīmē pavasara sākumu! 
     2019.gada 8.martā plkst.19.00 
aicinām Ozolaines Tautas namā kopā 
nosvinēt Starptautisko sieviešu dienu! 
Programmā-svētku koncerts, skaisti 
priekšnesumi, konkursi un dažādas 
izklaides! Pasākuma īpašais viesis-

māksliniece, dejotāja un radoša 
personība Velta Loce ar 
personālizstādes atklāšanu un ne 
tikai… Ieeja pasākumā-2 eur, dāmām-
bezmaksas. Sīkāka informācija sekos! 
     Nākamajā dienā 9.martā pēc 
Sieviešu dienas svinībām- plkst.12.00, 
teritorijā pie Ozolaines Tautas nama 
pulcēsimies, lai kopīgi nosvinētu 
Meteņdienas un Masļeņicas svētkus! 
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Par ceļiem Ozolaines pagastā 
 
     Ņemot vēra faktu, ka vairāki 
iedzīvotāji uzdot jautājumu par 
Centrālo ceļu Pleikšņos, Ozolaines 
pagastā, paskaidrojam sekojošo: 
     Pleikšņos pagājušā gadsimta 
astoņdesmitajos gados sāka 
darboties kooperatīvās dārzkopības 
sabiedrības. Šo kooperatīvo 
sabiedrību mērķis bija pulcināt pēc 
iespējas vairāk biedru, bet katrai 
sabiedrībai tika iedalīta konkrēta 
zemes platība, tāpēc sabiedrības 
diemžēl pieņēma lēmumus 
sašaurināt piebraucamos ceļus. 
Ozolaines pagasta pārvaldei pieder 
un Ceļu reģistrā ir reģistrēti tikai divi 
ceļi: Centrālais ceļš un Dzirksteles 
ceļš, lai arī to nodalījuma joslas 
platums neatbilst likuma “Par 
autoceļiem” prasībām. Pārējie ceļi 
Pleikšņos Ceļu reģistrā nav reģistrēti, 
jo atsevišķās vietās to platums ir 
tikai viens metrs un to statuss ir 
taka.  
     2018.gadā Ozolaines pagasta 
pārvalde noslēdza iepirkuma līgumu 
ar SIA “Ceturtais stils” par Centrālā 
ceļa (Pleikšņos) pārbūves tehniskā 
projekta izstrādi un autoruzraudzības 
veikšanu, līguma kopējā summa 
sastāda 13 173,27 EUR. Šobrīd 
būvprojekts ir izveidots un saskaņots 
ar visām instancēm, īpašniekiem un 
ar Rēzeknes novada pašvaldības 
Būvvaldi. Tehniskais projekts paredz 
visa Centrālā ceļa pārbūvi, nomainot 
veco asfaltu pret jauno, LED 
apgaismojuma ierīkošanu visa ceļa 
garumā (garums 1,4 km); iespēju 
robežās paredzēta arī gājēju ietves, 
kur atļauj ceļa platums, ierīkošana 
un lietus kanalizācijas novadīšanas 
sistēmas izveide.  
     Lai izremontētu Centrālo ceļu 
Pleikšņos, Ozolaines pagasta 
pārvaldei būs nepieciešams 
aizņēmums no Valsts kases uz 
daudziem gadiem, jo projekta 
provizoriskā summa ir tuvu 1 
miljonam EUR. Lai noformētu 
aizņēmu, valstij ir jāapstiprina 
budžets, taču 2019.gads Latvijā 
sācies bez apstiprināta valsts 
budžeta. Tas nozīmē, ka Ozolaines 
pagasta pārvalde var sagatavot tikai 
pagaidu 2019.gada budžetu, ar 
iespēju mēnesī tērēt tikai 1/12 daļu 
no tā. Kopējais Ozolaines pagasta 
pārvaldes Autoceļa fonds 
2019.gadam sastāda 41 635,00 EUR. 
Šajā summā ietilpst visi izdevumi, 
kas saistīti ar visu pagasta ceļu 
uzturēšanu gada laikā. Šobrīd 
Ozolaines pagasta pārvalde, 
sadarbībā ar Rēzeknes novada 
pašvaldību, meklē finansējumu 
Centrālā ceļa (Ozolaines pagasta 
Pleikšņos) pārbūvei. 
     2018.gada novembrī Ozolaines 
pagasta pārvalde noslēdza līgumu ar 

SIA “CEĻI UN TILTI” par Dzirksteles 
un Centrālā ceļa Pleikšņos ziemas 
uzturēšanas darbiem līdz ziemas 
sezonas beigām. Saskaņā ar SIA 
“CEĻI UN TILTI” iesniegto aktu par 
2018.gada decembrī izpildīto darbu 
nodošanu un pieņemšanu, par 
iepriekš minēto divu ceļu kaisīšanu 
ar mitro sāli un  attīrīšanu no irdena 
sniega no Ozolaines pagasta 
pārvaldei piešķirtā Autoceļu fonda 
tika samaksāti 1344,70 EUR. 
     Attiecībā uz nekustamā īpašuma 
nodokli (turpmāk NĪN), ko iedzīvotāji 
ne tikai no Pleikšņiem, bet arī no 
visa Ozolaines pagasta maksā, 
pirmkārt, tie tiek iekasēti un nonāk 
kopējā Rēzeknes novada pašvaldības 
budžetā, bet pēc tam šī nauda tiek 
iedalīta pagastu pārvaldēm. Tas 
nenozīmē, ka 100% iekasētais NĪN 
Pleikšņos nonāk Ozolaines pagasta 
pārvaldes kontā, jo šī nauda zināmā  
proporcijā sadalās pa visām pagastu 
pārvaldēm. Otrkārt, Ozolaines 
pagasta pārvalde divu Pleikšņu ceļu 
(Centrālais ceļš un Dzirksteles ceļš) 
remontdarbiem un ziemas 
uzturēšanas darbiem 2018.gadā ir 
iztērējusi 12280,40 EUR. Par 
2018.gadā Lielajā talkā savāktajiem 
atkritumiem no Pleikšņiem, tika 
samaksāti 273,70 EUR. Līdz ar to 
Pleikšņu iedzīvotāju samaksātais NĪN 
šos visus izdevumus nesedz. 
Treškārt, tie iedzīvotāji, kuri nav 
deklarēti Pleikšņos (bet reāli dzīvo 
vai saimnieko mazdārziņos), 
iedzīvotāju ienākuma nodokli 
samaksā Rēzeknes pilsētai, tādā 
veidā mazinot ieņēmumus, kurus 
varētu izmantot Pleikšņu ceļu 
uzturēšanai. Ceturtkārt- pašvaldības 
ielas un ceļus ir jāuztur no Autoceļu 
fonda līdzekļiem, kas ir ierobežoti, jo 
tos piešķir valsts, atbilstoši ceļu 

garumam pašvaldībā. Bet tas 
nenozīmē, ka Pleikšņos apstāsies 
darbs pie ceļu remonta, tas tiks 
turpināts, bet iespēju robežās! 
     Ozolaines pagasta pārvalde bieži 
saņem privātpersonu lūgumu 
saskaņot būvprojektu elektrotīklu 
izbūvei pie sava privātā nekustama 
īpašuma, kur privātpersona, 
nekustamā īpašuma īpašnieks, ir 
projekta pasūtītājs, taču ne vienmēr 
elektrotīklu izbūves darbi tiek 
pabeigti laicīgi un kvalitatīvi. Par 
šādiem gadījumiem Ozolaines 
pagasta pārvalde sūdzas A/S 
“Sadales tīkli”, jo tieši šīs 
organizācijas funkcija ir kontrolēt 
elektrotīklu izbūves procesu. 
Savukārt šie nekvalitatīvi paveiktie 
darbi (ceļa malas izrakšana un 
atstāšana uz ziemas sezonu 
neaizberot vai nekvalitatīvi aizbērta 
tranšeja) rada diskomfortu gājējiem 
un traucē transporta kustībai. 
Turpmāk, lūdzam privātīpašniekus, 
kuri pasūta šādus projektus, sekot 
līdzi izpildītāju darba kvalitātei! 
     Atgādinām, ka  Ozolaines 
pagasta pārvalde par valsts un 
pašvaldības līdzekļiem no sniega tīra 
tikai tos ceļus, kuri ir reģistrēti Ceļu 
reģistrā. Ziemas laikā ceļu 
uzturēšanas darbi notiek ar Pagasta 
pārvaldes īpašumā esošajām divām 
traktortehnikas vienībām pēc rūpīgi 
saplānota maršruta tā, lai 
pakāpeniski tiktu iztīrīti ceļi un ielas 
visā pagastā vienas dienas laikā, 
atbilstoši ceļu un ielu uzturēšanas 
klasēm. Kopējais ceļu garums 
Ozolaines pagastā sastāda 73,28 km 
(autoceļi ar C klasi- 30,63 km un ar 
D klasi- 42,645 km, A un B klases 
ceļu pagastā nav).        
  

Teksta turpinājums 3.lpp 
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Zemessardzes 36. kaujas 
atbalsta bataljona karavīri 
apgūs izdzīvošanas 
iemaņas ziemas apstākļos. 
 
     No 21. līdz 25. janvārim 
Lūznavas un Ozolaines pagasta 
teritorijā (meža teritorijā starp 
Lūznavu un Ismeru ezeru) notiks 
militārās mācības, kuru laikā 
aptuveni 30 karavīri no 
Zemessardzes 36. kaujas atbalsta 
bataljona tiks apmācīti veikt dienesta 
uzdevumus ziemas apstākļos. 
Karavīri apguva tādās iemaņas, kā 
apmetnes iekārtošanu ziemā, 
izdzīvošanas iemaņas pēc ielūšanas 
ledū, ekipējuma un ieroču apkopi 
ziemas apstākļos, kā arī 
orientēšanos. 
     Militārās apmācības ziemas 
apstākļos ir izaicinājums, tās testē 
karavīru sagatavotību, ekipējumu un 
komandas darbu. 
     Zemessardzes 36. kaujas 
atbalsta bataljons Lūznavā ir 
profesionālā dienesta karavīru 
vienība, kura pašreiz tiek aktīvi 
komplektēta un rada plašas iespējas 
Latvijas pilsoņiem apgūt karavīra 
profesiju ar turpmāko dienesta vietu 
Lūznavā vai Daugavpilī. Ja vēlies 
pieteikties dienestam Zemessardzes 
36. kaujas atbalsta bataljonā, zvani 

pa tālr: 26676291 vai raksti 
ng3bdecp@mil.lv. 
     Zemessardzē uzņem Latvijas 
Republikas pilsoņus, kuri sasnieguši 
18 gadu vecumu, bet nav vecāki par 
55 gadiem, un vēlas dienēt 
Zemessardzē. Lai iestātos 
Zemessardzē, jāsazinās ar 
dzīvesvietai tuvāko Zemessardzes 
bataljonu un jāsaņem tālākos 
norādījumus. Informācija par 
prasībām uzņemšanai Zemessardzē 
ir atrodama Zemessardzes mājas 
lapas www.zs.mil.lv sadaļā – 
Pievienojies! Tur atrodama arī 
Zemessardzes bataljonu 

kontaktinformācija. 
     Lai vienkāršotu pieteikšanos 
dienestam Zemessardzē un veicinātu 
atgriezenisko saiti ar iedzīvotājiem, 
darbu sācis Zemessardzes vienotais 
diennakts tālruņa numurs – 1811. 
     Zemessardzes 3. Latgales 
brigādes teritorijā atrodas seši 
bataljoni – Zemessardzes 32. 
kājnieku bataljons Rēzeknē, 
Zemessardzes 34. kājnieku bataljons 
Daugavpilī, Zemessardzes 35. 
kājnieku bataljons Preiļos, 
Zemessardzes 55. kājnieku bataljons 
Aizkrauklē un Zemessardzes 56. 
kaujas nodrošinājuma bataljons 
Jēkabpilī, kā arī Zemessardzes 36. 
kaujas atbalsta bataljons Lūznavā. 
Iedzīvotāju ievērībai! 
     Iedzīvotāji tiek aicināti 
neuztraukties, redzot karavīru un 
zemessargu pārvietošanos ārpus 
militārajiem poligoniem un vienību 
izvietojumiem, tehnikas un cita veida 
aprīkojuma izvēršanu un pozīciju 
ieņemšanu Lūznavas un Ozolaines 
pagasta teritorijā. 
Mācību laikā netiks pielietota mācību 
munīcija un imitācijas līdzekļi. 
Vēršam uzmanību, ka arī mācību 
munīciju, ja tāda tiek atrasta, 
nedrīkst aiztikt. Mācībām izmantotas 
teritorijas pēc tam tiks sakoptas. 

Foto: Gatis Indrēvics 

Foto: Gatis Indrēvics 

Par ceļiem Ozolaines 
pagastā 
 
Teksta sākums 2.lpp. 
 
     Bez tam, traktoru maršruts var 
tikt mainīts, atkarībā no sniega 
segas biezuma, laika apstākļiem, 
skolēnu pārvadāšanas dienām ar 
pagasta autobusu.  
     Viss ir atkarīgs no situācijas, 
kāda ir prioritāte uz konkrēto brīdi. 
Visu ceļu pilnīga attīrīšana no sniega 

tiek paveikta vidēji 11 stundu laikā.   
Lai palīdzētu iedzīvotājiem risināt 
servitūta ceļu attīrīšanu no sniega, 
iedzīvotāji var griezties pie 
uzņēmējiem, kuri būtu gatavi sniegt 
maksas pakalpojumus, par cenu 
savstarpēji vienojoties.       
 Gadījumā, ja vēlaties, lai no 
sniega servitūta ceļu iztīra pagasta 
pārvaldes traktortehnika, tad 
personai ir jāgriežas Ozolaines 
pagasta pārvaldē ar iesniegumu, 
kurā norāda ceļa nosaukumu un 

garumu. Uz iesnieguma pamata 
pagasta pārvalde noslēdz 
Pakalpojuma līgumu. Pēc servitūta 
ceļa iztīrīšanas, persona veic 
samaksu par izpildīto darbu, 
atbilstoši līgumā norādītajam 
cenrādim.  
  

Dižkareive Ruta Surovcova 
Zemessardzes 3. Latgales brigādes 
Civilmilitārās sadarbības speciāliste 

Tālrunis: 26192444 
E-pasts: ruta.surovcova@mil.lv 
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Laikraksts „Ausma” (Rēzekne), Nr.3 (07.01.1960) 

Laikraksts „Ausma” (Rēzekne) 
Nr.13, (31.01.1958) 

Laikraksts „Za  Pobedu 
Kommuņizma” (Ludza), Nr.26 

Laikraksts „Brīvā Latvija: Apvienotā „Londonas avīze” un Latvijā, Nr.3 
(15.01.2000) 



5 

 

 FEBRUĀRIS 2[58] 2019              5         

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

OZOLAINES BIBLIOTĒKAS 
AKTUAITĀTES! 

 
Iespēja lasīt e-grāmatas! 
 
     Lasītājiem jauna iespēja – bez 
maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē 
www.3td.lv mobilajā ierīcē vai 
datorā. Ja vēlies lasīt elektroniski, 
tad nāc uz Ozolaines pagasta 
bibliotēku, kur tiks izveidots 
lietotājvārds un parole. Tad atliks 
vien reģistrēties un varēs lasīt. 
Patīkamu lasīšanu! 

Izveidota izstāde 
"Grāmata filmā"!  
 
     Kopš pastāv kino un tiek 
ekranizēti romāni, aktuāla arī 
diskusija: kas ir labāks – grāmata vai 
filma? Katram no uzskatiem ir savi 
piekritēji, kuri gatavi aizstāvēt savu 
patiesību, tomēr abas, brīžiem pat 
karojošās, puses vieno tas, ka ir 
lasīta grāmata un redzēta filma! 

Bieži vien grāmatas kļūst par pamatu 
kādai filmai vai seriālam. Ja ir 
vēlēšanās pavadīt vakarus ar 
aizraujošu lasāmvielu un tās 
ekranizējumu, aicinām ielūkoties 
Ozolaines pagasta bibliotēkas 
izveidotajā izstādē "Grāmata filmā". 
     Izstāde būs pieejama līdz 
28.02.2019. Tajā iekļauta daļa no 
Ozolaines pagasta bibliotēkā 
pieejamajiem literatūras darbiem, ko 
tagad var noskatīties režisoru 
veidotajās filmās un seriālos. 

 
Notiks praktisko padomu 
diena “Drošs internets”! 
 
     5.februārī Latvijā tiek organizēta 
Vispasaules Drošāka interneta dienu 
(DID), kuras sauklis “Drošāks 

internets sākas ar tevi!”, aicinot 
ikvienu domāt par to, kā mēs katrs 
rūpējamies par savu drošību 
internetā un kāds ir mūsu 
ieguldījums, veidojot labāku 
interneta vidi. Pasaulē tā tiek 
atzīmēta 16.gadu pēc kārtas. Šajā 
datumā arī Ozolaines pagasta 
bibliotēkā notiks praktisko padomu 
diena “Drošs internets”, kur varēs 
saņemt padomus drošībai internetā 
un kā būt gudram interneta 
lietotājam; kā arī tiks sniegta 
informācija par piesardzības 
pasākumiem privāto datu 
aizsargāšanai internetā. Pasākuma 
noslēgumā notiks 30 izaicinājumu 
spēle.  

Aicinām jauniešus uz 
Valentīdienai veltīto diskotēku! 
 
     2019.gada 16.februārī, sestdien, 
Ozolaines Tautas namā notiks 
tematiskā Valentīndienas diskotēka 
jauniešiem, laikā no plkst. 18.00-
22.00. Pasākumu organizē un vada 
Ozolaines Tautas nama bērnu un 
jauniešu centrs "OzO", par mūziku 
rūpēsies DJ Andris. Ieeja: brīva. 
 

Svētā Valentīna diena jeb Visu 
mīlētāju diena, sarunvalodā 
bieži Valentīna diena, 
ir mīlestības svētki, kas katru 
gadu daudzās valstīs tiek 
svinēti 14. februārī. Šajā dienā 
mīļotie cilvēki ar apsveikumiem 
un dāvanām pastiprināti pauž 
savu mīlestību vienam pret otru. 
Iespējams šī diena ir nosaukta 
par godu 3. gadsimta kristiešu 
svētajam Valentīnam, kas bija 
moceklis aptuveni 269. gadā 
Romas imperatora Klaudija 
II valdīšanas laikā.   

/Avots: wikipedija/ 

ATGĀDINĀJUMS! 
 
     Atgādinām, ka Ozolaines tautas 
namā rīkotajos pasākumos, 
ilustratīvi mākslinieciskiem mērķiem 
un nolūkā informēt sabiedrību par 
notikušajiem pasākumiem, var tikt 
veikta fotografēšana, video un/vai 
audio ieraksta veikšana. Minētās 
darbības tiek veiktas atbilstoši datu 
apstrādes prasībām, neidentificējot 
konkrētas personas. Iegūtie 
materiāli var tikt publicēti un/vai 
translēti plašsaziņas līdzekļos, kā arī 
sociālajos tīklos internetā u.tml. Ja 
Jūs nevēlaties tikt fotografēts 
vai filmēts, Jums ir tiesības 
pieprasīt, lai šādas darbības 
attiecībā uz Jums netiek veiktas, kā 
arī lūgt neizmantot vai dzēst Jūsu 
personas datus – fotoattēlu, video 
vai audio ierakstu, kurā jūs esat 
fiksēts, sazinoties ar personas datu 
apstrādes pārzini – Ozolaines 
pagasta pārvaldi: „Lazdas”, Balbiši, 
Ozolaines pagasts, Rēzeknes 
novads, zvanot pa tālr.:64640171 
vai rakstot info@ozolaine.lv. 

Anita Eisaka 
Ozolaines bibliotēkas vadītāja 

Mob.tālr. 26009181 

http://www.3td.lv
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20.janvāris- barikāžu 
aizstāvju atceres diena. 
Barikādēs piedalījās arī 
ozolainieši! 
 
     Katru gadu 20. janvārī piemin 
1991. gada janvāra traģiskos 
notikumus, kad Latvijas tauta 
aizstāvēja savas tiesības uz 
neatkarīgu valsti. Notikumi sāka 
risināties ar PSRS ultimātu Lietuvai 
par PSRS konstitūcijas atjaunošanu 
Lietuvas teritorijā, bet naktī no 12. 
uz 13. janvāri padomju armija 
vardarbīgi ieņēma Viļņā televīziju, 
atņemot dzīvību 14 un ievainojot 
vairāk nekā simtu iedzīvotāju. 13. 
janvārī Rīgā bija manifestācija, kurā 
piedalījās vairāk nekā 700 000 
iedzīvotāju no visiem Latvijas 
novadiem, kuri pauda atbalstu 
Lietuvas tautai un izteica protestu 
pret iespējamajām provokācijām 
Latvijā. Barikādēs tautu un armiju 
uzrunāja daugavpilietis Jānis 
Pudāns, atvaļinātais padomju 
armijas majors, kurš, būdams tērpies 
armijas formā, aicināja kareivjus 
neiet pret savu tautu. Varbūt tieši 
viņa uzrunai bija nozīmīga loma, jo 
Vitebskas VDK divīzija atteicās ieiet 
Latvijā. 13. janvāra vakarā Rīgā sāka 
celt barikādes, lai aizsargātu 
Augstākās padomes ēku, televīziju, 
Daugavas tiltus. Līdz 16. janvārim 
viss bija mierīgi, līdz sāka aktivizēties 
OMON vienība. Apšaudē pie 
Vecmīlgrāvja tilta gāja bojā 
Satiksmes ministrijas šoferis Roberts 
Mūrnieks. Taču asiņainākie notikumi 
risinājās 20. janvārī, kad OMON 
mēģināja ieņemt Iekšlietu ministrijas 
ēku. Toreiz bojā gāja pieci cilvēki, 
kuru vidū bija skolnieks Edijs 
Riekstiņš, divi iekšlietu darbinieki un 
Rīgas kinostudijas operatori Andris 
Slapiņš un Gvido Zvaigzne. (Sīkāks 
vēstures izklāsts lasāms Ozolaines 
pagasta informatīvās avīzes 
2018.gada novembra numurā).  
     Pieminot barikādes, ik gadu 
arvien tiek apkopotas barikāžu 
dalībnieku atmiņas, fotogrāfijas, 
video, ir izdotas grāmatas un filmas 
par šīm Latvijai un Baltijai 
nozīmīgajām dienām. Arī Ozolaines 
pagastā vēlamies apkopot atmiņu 
stāstus par barikāžu laiku no to 
ozolainiešu skatu punkta, kuri paši 
piedalījās barikādēs. Ozolaines 
informatīvā izdevuma 100-gadei 
veltītajā numurā jau rakstījām par 
Ozolaines iedzīvotāju un kādreizējo 
Ozolaines pagasta pārvaldes 
darbinieku Vladislavu Tukišu, kurš 
pats bija barikāžu dalībnieks un kurš 
nesen veica aktīvu darbību, lai 
apkopotu informāciju par cilvēkiem, 
kuri kopā ar viņu bija barikādēs un ir 
pelnījuši saņemt Barikāžu dalībnieka 
Goda zīmi. Bet šoreiz atmiņās par 
barikāžu laiku dalīsies “Ozolaines 

pagasta lepnuma” saņēmējs, 
Ozolaines pagasta iedzīvotājs un 
patriots- Anatolijs Šļahtovičs. 
     „Tas bija 1991. gada 13. janvāris 
– liktenīgā diena Latvijas tautai. Mēs 
visu nakti skatījāmies televizoru, ko 
rādīja Lietuvas televīzija, redzējām 
Padomju armijas zvērības Lietuvā- 
kā Padomju tanki šķaidīja cilvēkus. 
100 000 lietuvieši bija izgājuši ielās 
un pieprasīja izvest no Lietuvas 
okupācijas karaspēku. To slaktiņu 
rādīja pa televīziju visai pasaulei. 
Otrā rītā no Rēzeknes bija organizēts 
brauciens uz Rīgu, lai piedalītos 
manifestācijā. Mēs ar sievu (Albīna 
Šļahtoviča) arī devāmies līdzi, bērnus 
atstājām mājās ar vecmāmiņu. 
Meitas arī gribēja braukt, bet tomēr 
līdzi neņēmām. Domājām, ka Rīgā 
varēja būt tas pats, kas Viļņā. 
Brauciens sākās no Sāpju Dievmātes 
baznīcas, kur gaidīja autobusi. 
Saņēmuši no mācītāja svētību, 
devāmies ceļā. 
     Daugavas krastmalā 
manifestāciju apmeklēja 500 000 
cilvēku, tur mēs nosodījām Viļņas 
slaktiņu un pieprasījām, lai okupanti 
izvācas no Latvijas. Vakarā 
atgriezāmies mājās. 
     16. janvārī es braucu uz Rīgu, uz 
barikādēm. Tautas frontes nodaļai, 
kas organizēja braucienu no 
Rēzeknes, vajadzēja sargāt 
televīzijas ēku. Tur jau bija savesta 
malka, kurinājām ugunskurus, jo 
diena bija auksta, vajadzēja 
sasildīties. Rīga bija vienos dūmos, 
uz ielām bija savesta smagā tehnika, 
pat kombaini, traktori, smagās 
mašīnas, visādi bluķi, celtniecības 
materiāli u. c. Tas viss veidoja 
barikādes, lai aizšķērsotu, bloķētu 
ceļu tankiem. Tur pie ugunskuriem 
mums veda ēdienus un tēju, bet 
naktī mūs baroja rīdzinieki. Tantiņas 
nesa ēdamo, cigaretes un lūdza, lai 

mēs nelaistu iekšā okupantus. Dienā 
mūs mācīja, kā nevardarbīgi turēties 
pretī ienaidniekam. Saķērāmies 
rokās un izveidojām biezu sienu, lai 
neviens nevarētu tikt cauri. Mums 
paziņoja, ka uzbrukums gaidāms no 
Bolderājas puses, jo tur ar kuteriem 
gatavojās mums uzbrukt 
desantnieki, bet vakarā mums 
paziņoja pa radio, ka mūsējie kuģi 
aizšķērsoja Daugavu un desantnieki 
nevarēja mums tikt klāt. Tā bija laba 
ziņa, jo satraukums bija liels.  
     16. janvārī mums paziņoja pa 
radio, ka ir pirmais upuris. Omonieši 
bija nošāvuši autobusa šoferi 
Robertu Mūrnieku, šī kļuva par sēru 
dienu.   Tas bija ļoti sāpīgi... Bija 
tāda sajūta, ka ietu pretī 
„sarkanajiem” (Padomju armija) kaut 
vai ar plikām rokām!!!  
Sēras beidzās tieši pusnaktī, tad 
sāka spēlēt mūzika un mēs visi 
sākām dejot un priecāties. Spēlēja 
pūtēju orķestris, dziedāja Olga 
Rajecka, Ieva Akurātere un daudzi 
citi. Tā mēs dejojām visu nakti, jo 
aukstums bija -20C, citādi nebija 
iespējams izturēt šo aukstumu un 
spriedzi.  
     Rītā mūs nomainīja viļānieši un 
mēs devāmies mājās.”  
     Uz doto brīdi ir ziņas, ka no 
Ozolaines pagasta, kopā ar 
tautiešiem no visas Latvijas, 
barikādēs piedalījās un Latvijas 
brīvību sargāja vairāki cilvēki. 
Ozolaines pagasta rīcībā ir ziņas par 
Vladislavu Tukišu un Anatoliju 
Šļahtoviču, taču nav informācijas par 
pārējiem cilvēkiem. Ja lasāt šo 
rakstu un esat barikāžu dalībnieks 
vai pazīstat kādu Ozolaines pagasta 
iedzīvotāju, kurš ir bijis tāds, lūdzam 
informēt Ozolaines pagasta pārvaldi, 
lai arī šie cilvēki saņemtu savu 
godam pelnīto Barikāžu dalībnieku 
Goda zīmi! Santa Ostaša 

Ozolaines Tautas nama vadītāja 
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Apciemoti vientuļie 
Ozolaines pagasta seniori! 
 
     Ozolaines Tautas nama vokālā 
ansambļa „Nadežda” dalībnieces, šī 
gada 12.janvārī, ievērojot jau 
vairākus gadus ieviesto tradīciju, 
apciemoja dažus pagasta vientuļos 
seniorus un cilvēkus ar īpašām 
vajadzībām, kuri nespēj paši ierasties 
uz Ozolaines Tautas nama rīkoto 
Jaungada pasākumu, lai sveiktu  
Jaunajā gadā, dāvājot skanīgas 
dziesmas no sava dziesmu 
repertuāra, Ozolaines pagasta 
pārvaldes sarūpēto paciņu ar 
konfektēm, kā arī dažus interesantus 
žurnālus, ko sarūpēja Ozolaines 
pagasta bibliotēkas vadītāja. 
     Ir acīmredzami, ka vairāki seniori, 
kuri tika apciemoti, šo dienu bija 
gaidījuši, daudzi jau zina par šādu 
jauku tradīciju un pat speciāli bija 
pieteikušies, lai tiktu apciemoti. 
Dažiem iespējams, šī ir viena no 
retajām iespējām savās mājās 
sagaidīt skanīgus un dziedošus 
ciemiņus. Lai katram jaunajā gadā ir 
laba veselība, spēks un prieks! 

Aicinām uz filmas «100 
gadi esības vējos» izrādi!  
 
  2019.gada 12.februārī plkst.17.00. 
filmas «100 gadi esības 
vējos» izrāde Ozolaines Tautas 
namā, Bekšu ciemā. Ieeja brīva! 
     Dokumentālā filma ir stāsts par 
Latvijas vienaudžiem, kas, 
neskatoties uz cienījamo vecumu 
un garajā mūžā piedzīvoto, 
joprojām ir aktīvi un dzīvespriecīgi.  
Filma tapa vairākus gadus. Filmas 
idejas autors un producents Lūkass 
Mairis Marcinkevičs saka, ka tam 
prasījās turpinājums, bet ne vairs 
kā raidījums. Un pamazām radās 
doma apzināt Latvijas 
simtgadniekus un viņu acīm veidot 
stāstu par Latviju. Sākumā nebija 
ne filmēšanas grupas, ne scenārija, 
ne finansējuma. Filmas stāsts un arī 
nosaukums nāca lēnām. Filmas 
vēstījuma pamātā ir filmas režisores 
un scenārija autores Ludmilas 
Ikeres grāmata «Esības vējos». 
Gunta Ilkere atklāj, ka «esības 
vējos» visspilgtāk raksturo filmas 
varoņu stāstus. 
     Filmā netiks atspoguļotas 
varoņu biogrāfijas, tās būs epizodes 
un atmiņas no simtgadnieku 
dzīvēm, kas stāstīs, kā cilvēki 
dažādās savas dzīves situācijās 
pieņēmuši lēmumus un izdarījuši 
izvēles. 
     Filmas operators Valdemārs 
Helmanis saka, ka filma sastāv no 
pērlītēm. Katrs stāsts ir pērle un nu 
atliek katrai pērlei filmā atrast īsto 
vietu. Filmas montāžas režisore 
Gunta Ikere atzīsts, ka bija grūti no 

visa safilmētā materiāla, kas veselu 
mēnesi pārskatīts katru dienu sešas 
stundas dienā, atlasīt pašus 
spilgtākos un trāpīgākos 
momentus. 
     Filmas simbols ir ozols. Tas ir 
tikpat sīksts kā latviešu tauta, kas 
raksturo latviešu ceļu cauri 
simtgadei. Valdemārs Helmanis: 
“Filmas mērķis ir parādīt tautas 
vitalitāti - kā iziet cauri visiem 
notikumiem. Svarīga ir šo cilvēku 
vērtību sistēma un garīgā 
dimensija, kas palīdzēja viņiem 
izdzīvot grūtajos laikos”. 
Jau tagad par filmu interesi 
izrādījušas Vācija, Itālija, Norvēģija 
un pat Brazīlija.  

Diena Sagatavošanas 
darbs 

Darbs ar bērniem un 
jauniešiem 

Pirmdiena                                Brīvs 

Otrdiena 9:00-10:00 16:00-19:00 

Trešdiena 9:00-11:00 17:00-19:00 
Ceturtdiena 9:00-11:00 16:00-19:00 
Piektdiena        11:00-13:00 19:00-21:00 

Sestdiena                               Brīvs 
Svētdiena   14:00-18:00 

OzO jauniešu lietu 
speciālista darba laika 

grafiks OzO telpā  
(Ozolaines TN, 2.stāvā, 

Bekšu ciemā) 
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     Janvāra pēdējā nedēļā Liepu 
pamatskolā valdīja matemātiska 
gaisotne. Ikvienam skolēnam bija 
iespēja nedēļas garumā veikt 
dažādus uzdevumus- risināt rēbusus, 
rēķināt, zīmēt, atbildēt uz attapīgiem 
jautājumiem, uzzināt interesantus 
faktus par šo sarežģīto zinātni.  
     Bērniem vajadzēja likt lietā savu 
atjautību un loģisko 
domāšanu.  Attapīgākie šoreiz bija: 
1.-2.kl. skolniece Amanda Garā; 3.-
4.kl. skolniece Loreta Runča; 5.-6.kl. 
skolniece Veronika Anosova un 7.-
9.kl. skolniece Laura 
Greiškāne. Pasākuma mērķis bija 
parādīt, ka matemātika var būt ne 
vien nopietna un sarežģīta, bet arī 
jautra un atraktīva. 
 

Aija Zaharova 
Liepu pamatskolas skolotāja 

Liepu pamatskolā norisinājās  
matemātikas nedēļa! 
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Šķirojam arī TETRAPAKAS! 
 
     Tetrapakas ir veikalos pieejamie 
iepakojumi, kuros tiek iepildīts piens, 
kefīrs, jogurti, sula un dažādi citi 
šķidrumi.  Šis iepakojums sargā 
pārtiku no baktēriju un citu mikrobu 
piesārņojuma, tāpēc produkti var 
pavadīt plauktā vairākus mēnešus un 
nesabojāties. Tetrapaku sastāvā ir 
gan papīrs, gan alumīnijs, gan 
polietilēns. Visi šie materiāli ir 
piemēroti otrreizējai pārstrādei. Taču 
tetrapakas iepakojuma gadījumā tie 
visi ir sakausēti kopā, kas paredz 
īpašu pārstrādes tehnoloģiju, lai 
vispirms atdalītu katru no šiem 
materiālu veidiem, kas ir  ļoti 
sarežģīti. 
     Sākot ar 2019. gada 1. februāri: 
SIA ,,ALAAS’’ ir atradusi iespēju 
nodot tetrapakas tālākai pārstrādei, 
līdz ar to aicina iedzīvotājus izmantot 
iespēju sākt šķirot tetrapakas, 
izmetot tās dalītās vākšanas 
konteinerā papīram, plastmasai 
un metālam! 
     Lai tetrapakas būtu piemērotas 
pārstrādei, pirms izmešanas dalītās 
vākšanas konteinerā tās svarīgi 
atdalīt no pārtikas piemaisījumiem 
(ja tetrapakā bija piens vai kefīrs, 
izskalot tā paliekas) un saplacināt, lai 
tās aizņemtu mazāk vietas 
konteinerā. 

Edīte Čepule  
SIA ,,ALAAS’’ sabiedrisko attiecību 

speciālists vides komunikācijas jomā  

OZOLAINES PAGASTA 
PĀRVALDES PAZIŅOJUMI! 
 
Turpmāk esam PVN maksātāji! 
     Informējam iedzīvotājus, ka, 
sakarā ar Rēzeknes novada 
pašvaldības reformu, kuras rezultātā 
tika izveidotas četras Rēzeknes 
novada pašvaldības iestādes, tajā 
skaitā “Maltas pagastu apvienība”, 
visi pakalpojumi (izņemot ēdināšanu 
un īri), ko sniedz pagasta pārvaldes, 
tiek aplikti ar PVN (pievienotās 
vērtības nodokli) 21%.  
 
Uzmanību zemes nomnieki!  
     Sakarā ar to, ka, sākot ar 2019. 
gada martu,  daudziem pirmtiesību 
zemes nomniekiem beidzas zemes 
nomas līguma darbības termiņš, 
lūgums visiem pārbaudīt 2009. gadā 
slēgtos zemes nomas līgumus un 
laicīgi, tas ir mēnesi pirms beigu 
termiņa, griezties Ozolaines pagasta 
pārvaldē, lai uzrakstītu iesniegumu 
par nomas līguma termiņa 

pagarināšanu. Ja nevarat atrast 
savus nomas līgumus, droši zvaniet 
zemes lietu speciālistei Janai 
Jakuškinai (pieņemšanas laiks 
Ozolaines pagasta pārvaldē: 
otrdienās un ceturtdienās no 
plkst.8.00.-16.30.) mob.t 22020146,  
nosaucot savus datus, līgums tiks 
atrasts. Nepagarināšanas gadījumā 
tiks pieņemts lēmums par līguma 
pārtraukšanu.  
 
Par darba laiku! 
     Atgādinām, ka Ozolaines pagasta 
pārvaldes darba laiks ir nemainīgs: 
katru darba dienu no plkst. 8.00-
12.00 un no plkst.12.30.-16.30. 
Pirms braukt pie kāda speciālista, 
iepriekš lūdzam saskaņot vizītes 
laiku, zvanot pa tālr. 64640171, jo 
bieži  gadās, ka speciālists ir 
izbraukumā, apsekošanā utt. 
 
Veidosim foto izstādi „TOREIZ 
un TAGAD”!  
     Sagaidot Ozolaines pagasta 80. 
dzimšanas dienu, Ozolaines pagasta 
pārvalde aicina ikvienu pagasta 
iedzīvotāju iesaistīties foto projektā 
„TOREIZ un TAGAD”, kura galvenais 
mērķis ir izveidot fotoizstādi no 
fotogrāfijām ar atkārtošanu, fiksējot 
savus senus mirkļus šā brīža 
situācijā! Lai piedalītos akcijā, 
nepieciešams atrast vismīļāko 
fotogrāfiju un mēģināt atspoguļot to 
identiski (vietā, pozā, ar tiem pašiem 
cilvēkiem, tajā gadalaikā- tieši kā 
vecajā bildē), bet tikai mūsdienās. 
Jūsu abas fotogrāfijas gaidām 
Ozolaines pagasta pārvaldē; 
fotogrāfijas var sūtīt arī uz epastu: 
info@ozolaine.lv!  
     Dalībniekus sumināsim ar 
pateicības balvām 10.08.2019. 
Ozolaines pagasta svētkos!! 
Piedalies! 
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PII „Jāņtārpiņš” notika 
rotaļlietu maiņa!  
 
     Mūsu bērnudārzs jau vismaz 3 
gadus pievērš lielāku uzmanību gan 
lietu un mantu taupīšanai, gan lietu 
otrreizējai izmantošanai. Skolotāji 
aktīvi vāc dažādas jau izmantotas 
lietas vai to detaļas, no tām 
pagatavo daudz ko interesantu 
bērnu nodarbēm un mācību 
nodarbībām. Janvārī aizguvām jaunu 
ideju- “Rotaļlietu maiņa”. Idejas 
būtība ir tāda, ka katrā mājā, kur ir 
bērni, kādā kastē noteikti stāv 

rotaļlietas, kas bērniem ir kļuvušas 
neinteresantas, bet ļoti iespējams, 
ka kāds cits  sapņo tieši par tādu 
mantu. Otrkārt, nepērkot jaunas 
mantas, netiks tērēti resursi, 
finansiālie līdzekļi, ko varēs novirzīt 
citiem ģimenei svarīgiem mērķiem. 
Tā kā Ozolaines pirmsskolas 
izglītības iestādē "Jāņtārpiņš" 
programmas realizācija notiek divos 
pagastos, sākotnēji bijām plānojuši, 
ka abu iestāžu bērni satiksies kopā 
vienā bērnudārzā un tad arī 
apmainīsimies ar mantām. Taču 
gripas saslimšanas un dažādu citu 
šobrīd aktivizējušos vīrusu dēļ, 
nolēmām ideju rotaļlietu maiņai 
starp dārziņiem tomēr atlikt uz citu 
reizi!  
     Taču abās iestādēs jau iepriekš 
tika runāts ar bērniem  un arī 
vecākiem  par to, kāpēc būtu 
vajadzīgs mainīties ar mantām, 
tāpēc nolēmām šo ideju īstenot līdz 
galam. Tad nu 23. un 24. janvārī 
rotaļlietu maiņa katrā dārziņā tomēr 
notika. Kopā rotaļlietu maiņā 
piedalījās 31 bērns.  
     Ne tikai bērni ar nepacietību 
gaidīja šo pasākumu, bet, jāsaka, ka 
arī viņu vecāki. Jau vairākas dienas 
iepriekš tika bieži runāts par 
gaidāmo pasākumu. Skolotāja 
sagatavoja lielu kasti, kurā bērni 
ievietoja atnestās mantas un paši 
savā "pasē" ielika zīmodziņu. Daži 
bija atnesuši pat krietni vairāk 
mantas. Kamēr personāls šķiroja un 
izvietoja atnestās rotaļlietas, 
skolotāja kopā ar bērniem atcerējās 
dažādas dejas un dziesmas par 
rotaļlietām. Bet visvairāk bērni 
nepacietīgi gaidīja rotaļlietu 
saņemšanas brīdi. Saņemot mantas, 
atkal likām „pasē” zīmodziņus. Visa 
pasākuma laikā valdīja jautra, 
gaidpilna noskaņa. Bērni bija 
apmierināti par saņemtajām 
mantām.  
     Jāsaka, ka lēmums atdot savu 
mantu kādam citam, bērnam nav 

nemaz tik viegli pieņemams. Kāds 
zēns maiņas brīdī izvēlējās pats savu 
mantu, jo tā ir viņa. Te nelīdzēja 
sarunas par to, kāds ir šīs apmaiņas 
mērķis, taču pats puisēns bija ļoti 
apmierināts, ka nav jāšķiras no 
savas mantiņas. Savukārt bērni, kuri 
atnesa savas mantas, bet uz 
pasākumu slimības dēļ neieradās, 
varēs paņemt sev kādu mantiņu no 
tām, kuras palika pāri.  
     Pasākums gan bērniem, gan 
personālam sagādāja pozitīvas 
emocijas. Kolektīvā nolēmām, ka pēc 
kāda laika  noteikti atkārtosim šo 
akciju, dodot katrai rotaļlietai otru 
īpašo dzīvi un bērniem jaunu prieku, 
vienlaikus ieekonomējot ģimenes 
budžetu un neaizņemot lieku vietu 
mājās.  

 
Valentīna Mališeva 
Ozolaines pagasta  

Pirmsskolas izglītības iestādes 
„Jāņtārpiņš” vadītāja  

Mob.: 28635261 
valentina.maliseva@saskarsme.lv 
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Baltā dziesma Feimaņos 
 
     Ir atnācis gada baltākais mēnesis
-baltas takas, baltas debesis, baltas 
domas un darbi, jaunas 
apņemšanās, kuras gribam īstenot 

un veikt jaunajā gadā.  
     Tādā baltā ziemas dienā -17. 
janvārī Maltas vidusskolas 
struktūrvienības „Liepu pamatskola” 
dziedātāji devās uz Feimaņiem, lai 
piedalītos tradicionālajā 
sadziedāšanās festivālā „Baltā 
dziesma”. Skolu pārstāvēja 1.-4. 
klašu vokālā grupa „Mākonītis” un 
dziedātāju trio-Violeta Kuzņecova, 
Karīna Orlova un Kristaps Kaupers.  
     Ļoti skaisti un sirsnīgi noritēja 
pasākums, kurā piedalījās vairāku 
Rēzeknes novada skolu ansambļi, 
pop grupas un kori. Mēs dziedājām 
kopdziesmas, skatījāmies video 
filmiņas par Ziemassvētku 
brīnumaino laiku. Pasākuma izskaņā 
bērniem tika sarūpēts cienasts un 
jautra diskotēka, kur viņi varēja 

iepazīties un sadraudzēties ar citu 
skolu bērniem.  
     Svētki atnāk un aiziet, bet paliek 
siltas atmiņas, paliek  vēlēšanās 
atkal satikties Feimaņos. 

Ināra Blinova 
Liepu pamatskolas skolotāja 
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Senioru vecums ir skaists 
dzīves posms! 

 
     Gribās atzīmēt, ka senioru 
vecums ir dzīves periods, kas 
vieniem ir iespēja beidzot atpūsties, 
citiem– beidzot atrast laiku tam, kas 
sagādā prieku. Saglabāt dzīvesprieku 
mums palīdz iespēja tikties savā 
senioru klubiņā, komunicēt, kopā 
atpūsties un  priecēt sevi ar 
kopābūšanu. 
Bez smaida un jokiem dzīve rit 
smagi, tāpēc arī pensijas vecums ir 
mirklis, kad vari un gribi smieties, 
kad vari sasmīdināt citus cilvēkus, 
dāvājot viņiem labas emocijas. Mēs 
esam gandarītas, ja pat savā 
vecumā varam iepriecināt cilvēkus ar 
to, ko protam darīt, palīdzot 
izvairīties no skumjām domām un 
sāpēm un saglabāt priecīgu skatu uz 
dzīvi. 
     Ozolaines TN pensionāru 
Jaungada svētku pasākumā 
(10.janvāri) tikāmies ar Sala 
Vectēvu. Senioru klubiņa „Uguntiņa” 
dāmas demonstrēja 50-to – 60-to 
gadu modes, apvienojumā ar Albīnas 
Šļahtovičas rokdarbu kolekciju: 
adītām un tamborētām plecu šallēm, 
lakatiem, blūzītēm un apkaklītēm. 
Faina Gleizda uzstājās ar Jeļenas 
Stepaņenko humoristisko monologu 
„Krīze”, bet Galynai Filippovai un 
Zinaīda Makarova demonstrēja joku 
izrādi- pantomīmu „Lauku 
vecmāmiņa un pilsētas vecmāmiņa 
vilcienā”. Tāpat pagasta senioriem 
organizētajā svētku pasākumā 
viesojās arī ciemiņi no Ludzas 
Senioru deju kolektīva un 
māksliniece, dejotāja un talantīga, 
radoša personība no Daugavpils- 
Velta Loce. 
     19.janvāri  Senioru klubiņa 
„Uguntiņa” dāmas ar savu svētku 
programmu piedalījās Maltas  
Kultūras nama rīkotajā 

Amatiermākslas festivālā. Paldies par 
lielisko jaunības dienu tērpu 
demonstrēšanu seniorēm – 
„modelēm”. Paldies Fainai Gleizdai, 
Galynai Filippovai, Zinaīdai 
Makarovai par drosmīgo tēlojumu, 
aktiermākslu, pateicoties kam  
spējām dāvāt  cilvēkiem labu 
garastāvokli. 
     Nepagāja ne ilgs laiks un 
pulcējāmies jau atkal. 22.janvāri 
pagāja aizraujošas nodarbības ar 
mūsu klubiņa dalībnieci Jekaterinu 
Kolesnikovu. Viņas vadībā 
mācījāmies veidot dažādus 
suvenīrus. 
     29.janvārī ļāvāmies „Poēzijas 
pēcpusdienai”. Katrai dāmai bija 
iespēja nolasīt savu mīļāko dzejoli 
vai lugu  un dalīties sajūtās par to, 
kāpēc šis dzejolis vai luga ir tik sirdij 
tuva un mīļa... Izskanēja lasījumi 
gan latviešu, gan krievu, gan 
baltkrievu mēlē par tēmām, kas ir 
tuvas mums, seniorēm, par ko 
reizēm sāp sirds, par ko pārņem 
nostaļģija un par ko nobirst prieka 

asara. Tikšanās noslēgumā 
secinājām, ka šī bija ļoti emocionāla, 
sirsnīga un neatkārtojama 
pēcpusdiena! 
     Es, kā senioru klubiņa vadītāja, 
ļoti priecājos par aktīviem senioriem, 
kuri rosās, enerģiski darbojas un 
nesēž mājās. Kopā cenšamies 
nedomāt par vecumdienām, jo tas ir 
ļoti sāpīgi. Es labprāt uzklausu citus 
senioru padomus, dalos arī ar 
saviem. Vienmēr atrodam kopējo un 
dodamies uz priekšu. 
     Ar pagasta avīzītes starpniecību 
vēlamies apsveikt mūsu klubiņa 
dalībnieci Tatjanu Nikiforovu viņas 
skaistajos svētkos: 
 

Уважаемая Татьянa 
Никифорова! 

Поздравляем Tебя с 
замечательной датой- с Днём 

рождения! 
Пусть Господь Тебя 

благословит и пошлёт Тебе 
крепких сил, доброго 

здоровья 
и радости души! Пусть Ангел 

Тебя хранит и помогает 
преодолеть все жизненные 

преграды! 
 
Anna Tarakanova 

Senioru interešu pulciņa  
„Uguntiņa” vadītāja 

 
 
 
 
Augšējā fotogrāfijā:   
Ozolaines Tautas nama senioru un 
cilvēku ar īpašām vajadzībām 
Jaungada svētku pasākuma 
dalībnieki karnevāla kostīmos. 
 
No kreisās uz labo:  
Zinaida Makarova, Galynai Filippova, 
Salavecis, Marija Jurkova, Tatjana 
Nikiforova un Jekaterina Kolesnikova 
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Senioru kluba „Uguntiņa” dalībnieces  
priekšnesumā „Manu jaunības laiku mode” un  
Albīnes Šļahtovičas roku darbu tērpu skatē 
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     Maltas kultūras nams katru gadu 
janvāra mēnesī aicina uz 
Amatiermākslas festivālu “Dažādi 
estrādes žanri, skatuve un es”, lai 
katrs tītu pārdomu kamolīti un 
izdziedātu, izdejotu, izspēlētu, 
izrunātu – savā skatuves valodā. 
Šoreiz satikās Isnaudas, Ozolaines, 
Pušas un Maltas pašdarbnieki un 
skatītāji.  
     Astoto Amatiermākslas festivālu 
atklāja Isnaudas tautas nama 
amatierteātris “Isnauda” ar Ādolfa 
Alunāna oriģinālu joku lugu “Pašu 
audzināts” (režisore Eleonora 
Obrumane). Stundas garumā 
skatītāji gremdējās uz skatuves 
notiekošajā, izbaudot aktieru spēli. 
Šo iestudējumu teātris pagaidām 
nolicis plauktā, taču ar nepacietību 
gaidīsim atkal jaunas  izrādes. Pēc 
teātra izrādes sākās īsts pārdomu, 

modes, mūzikas, deju un humora 
virpulis. Ar daudzveidīgu un 
pārdomātu programmu uzrunāja 
Ozolaines senioru kluba “Uguntiņa” 
dalībnieces un tā vadītāja Anna 
Tarakanova – ar elegantu modes 
šovu, Fainas Gleizdas lasītais 
monologs tika uzņemts ar sirsnīgu 
smaidu, savukārt pusstundu garais 
skečs bez vārdiem “Деревенская – 
городская бабушка” (aktrises 
Zinaīda Makarova un Galyna 
Filippova, teicēja lomā Anna 
Tarakanova) izraisīja vētrainas 
smieklu šaltis. Ar patiesu stāstu iz 
dzīves stāstniece Ināra Blinova caur 
smiekliem lika aizdomāties, cik cieši 
latgaliešiem kopā savijas humors un 
dzīves realitātes. Ne velti ir teiciens 
“Latgaļu humors i dzeivis gudreiba – 
obi vīnleidz smogi”. Kā Ginta 
Ločmeļa dziesmā: “Ja esi latgalīts, ar 

prīku dzeivē ej, nivīnam navaicoj, voi 
gryuts ir tev?”, ko dziedāja viedās, 
sirdsgudrās Maltas senioru ansambļa 
“Liepas” dziedātājas. Arī par balto 
sniedziņu tika izdziedāts kolektīva 
vadītāja Normunda Štekela vadībā. 
Pamatīgu krāsainu mūsdienu deju 
virpuli grieza Maltas bērnu deju 
grupa “Damona” (vadītāja Simona 
Skudra), Pušas līnijdeju grupa 
“Pirmais solis” un Maltas līnijdeju 
grupa “Pieneņpūka” (kolektīvu 
vadītāja Ruta Mika). Pusotras 
stundas garumā skatītāji neskopojās 
ar smaidiem, smiekliem, aplausiem. 
Arī atbildot uz dažādiem āķīgiem 
jautājumiem un saņemot balvas, 
laiks paskrēja nemanot. Pēc festivāla 
visi tika mīļi gaidīti uz kārtīgu 
sadancošanos – svētku balle ar 
Normundu un Valdi. Paldies viesiem, 
paldies par ieguldīto darbu, paldies 
par skaistajiem tērpiem, smaidiem 
un kopā būšanu. Lai  jums visiem 
veiksme Jaunajā gadā, lai piepildās 
iecerētais! Uz tikšanos devītajā 
Amatiermākslas festivālā Maltā! 

 
Elīna Prusaka 

Maltas pagasta kultūras nama vadītāja 
Foto: Ingūna Grumolde 

Ozolainieši uzstājās Maltā,  
astotajā Amatiermākslas  

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

 

draugiem.lv/ozolaine   

facebook.com/ozolainespagasts 

twitter.com/ozolaine 

instagram.com/ozolaine.lv 

youtube.com/Rēzeknes novada Ozolaines pagasta pārvalde 

 

BEZMAKSAS OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES 

 

BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

IZDEVĒJS: 
RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDE 
“MALTAS PAGASTU APVIENĪBA”  
Reģ.Nr.: 40900027426 
STRUKTŪRVIENĪBA „OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDE”  
Adrese: „Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pag.,  
Rēzeknes nov., LV-4633  
E-pasts: info@ozolaine.lv 
Tālr./Fakss: +371 64640171 
Web: www.ozolaine.lv  
 
REKVIZĪTI: 
Banka: A/S Swedbank 
Swift kods: HABALV22 
Konta Nr.: LV68HABA0551046064481 
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     2019.gada 31.janvārī Rēzeknes 
novada dome apstiprināja 
2019.gada Rēzeknes novada 
pašvaldības budžetu 2019.gadam. 
Rēzeknes novada pašvaldības 
iestādes “Maltas pagastu apvienība” 
struktūrvienības “Ozolaines pagasta 
pārvalde”  budžets 2019. gadam 
sastāv no pamatbudžeta un speciālā 
budžeta, ko veido attiecīgas 
ieņēmumu un izdevumu daļas, 
kur pamatbudžeta izdevumi un 
ieņēmumi kopsummā sastāda 
summa 645008,00 EUR:  

 Ozolaines pagasta pārvalde -
56495,00 Eur; 

 Pusaudžu nodarbināšana vasaras 
laikā-5036,00 Eur; 

 Autotransports, ceļu uzturēšana-
125856,00 Eur; 

 Pārējā pakalpojumu ekonomiskā 
darbība-13885,00 Eur; 

 Komunālā saimniecība-94067,00 
Eur; 

 Veselības aprūpe-572,00 Eur; 

 Ozolaines bibliotēka-14166,00 
Eur; 

 Ozolaines TN un OZO jaunieši-
85218,00 Eur; 

 Reliģisko organizāciju un citu 
nodibinājumu pakalpojumi-
2275,00 Eur; 

 Ozolaines PII “Jāņtārpiņš”-
89238,00 Eur; 

 Struktūrvienība “Liepu 
pamatskola”-139402,00 Eur; 

 Izglītības papildus pakalpojumi 
(Skolēnu pārvadājumi)-15470,00 
Eur; 

 Bāriņtiesa-1638,00 Eur; 

 Pārējās sociālās aizsardzības 
pārraudzība-1690,00 Eur. 

 
     Maltas pagastu 

apvienības dati 2019.gadā 

 Maltas pagastu apvienības 
2019.gada budžetā plānotie 
ieņēmumi kopā sastāda 5187330 
Eur. 

 Maltas pagastu apvienības 
2019.gada budžeta izdevumi 
kopā sastāda 4 701 991 Eur. 

 Kopējais ceļu un ielu skaits sešos 
pagastos sastāda 375,404 km 
(Feimaņos—43 km, Lūznavā—54 
km, Maltā—46 km, Ozolainē—73 
km, Pušas—39 km, Silmalā— 120 
km). 

 Iedzīvotāju skaits apvienībā 
kopumā sastāda—9376. 

 Apvienības pagastu pārvaldēs 
2019.gadā kopumā strādā 341 
darbinieks, jeb 306,41 likmes 
(Ozolaines pagastā—43 
darbinieki, Pušas pagastā –11 
darbinieki, Silmalas pagastā—88 
darbinieki, Feimaņu pagastā 33 
darbinieki, Lūznavas pagastā— 
27 darbinieki un Maltas pagastā –
123 darbinieki). 

 Iestādē „Maltas pagastu 
apvienība” darbojas 16 darbinieki. 

 Pašvaldības dzīvokļu skaits 
apvienībā sastāda 337 (Feimaņu 
pagastā –1, Lūznavas pagastā –
104, Maltas pagastā—112, 
Ozolaines pagastā – 3, Pušas 
pagastā –36 un Silmalas –
pagastā—56), no tiem izīrēti ir 
312 dzīvokļi. 

 

Apstiprināts  
Rēzeknes novada pašvaldības  
iestādes “Maltas pagastu apvienība” 
struktūrvienības “Ozolaines pagasta pārvalde” 
2019.gada budžets! 

Atbildīgā par izdevumu Ozolaines bibliotēkas vadītāja  
Anita Eisaka, anita.eisaka@ozolaine.lv, mob.: 26009181 

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

