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20.06.2019. plkst.9.00 
Ozolaines Tautas namā 
Bekšu ciemā un 
plkst.10.00 Ozolaines 
pagasta pārvaldē 
Balbišos 205.telpā 
notiks bezdarbnieku 
reģistrēšana. 

Ozolaines pagasta 
pārvaldes un iestāžu 
darbiniekiem vasarai 
iestājoties ir sācies 
atvaļinājumu laiks. 
Lūdzam, pirms doties pie 
konkrēta speciālista 
pārliecināties, vai viņš ir 
uz vietas, zvanot pa tālr. 
64640171. 

Sakarā ar Rēzeknes 
novada Ozolaines 
bāriņtiesas 
reorganizāciju, Ozolaines 
bāriņtiesas 
priekšsēdētāja Daina 
Bule no 2019.gada 
3.jūnija katru 
ceturtdienu klientus 
pieņems Lūznavas 
pagasta pārvaldes 
telpās. Līdz ar to, 
Ozolaines pagasta 
pārvaldē šajā dienā 
nestrādās. Tālrunis 
uzziņām 64640231. 

Svinot starptautisko 
bērnu aizsardzības dienu, 
Ozolaines Tautas nams 
02.06.2019. rīkoja 
Bērnības svētkus. 
Pasākuma laikā tika 
godināti 16 Ozolaines 
pagasta piecgadnieki! 

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “MALTAS PAGASTU APVIENĪBA”  

STRUKTŪRVIENĪBAS „OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDE” BEZMAKSAS INFORMATĪVĀIS IZDEVUMS 

www.rezeknesnovads.lv www.ozolaine.lv 

GODINĀTI OZOLAINES PAGASTA 

ZELTA KĀZU JUBILĀRI! 

“OzO” jauniešu brīva laika 
pavadīšanas telpas jūnijā 
mēnesī būs atvērtas no 
plkst.13.00 līdz 17.00.  

Uz foto no kreisās uz labo: 
Anatolijs un Albīne Šļahtoviči, Faina  un Pēteris Gleizdi 
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     2019.gada 9.maijā Lūznavas muižā 
tika sumināti Rēzeknes novada Zelta 
pāri – ģimenes, kas viens otram 
uzticību zvērēja pirms 50 gadiem, 
tālajā 1969. gadā. 
      Rēzeknes novada Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja Marija Deksne uz 
pasākumu bija aicinājusi sešus pārus. 
Vislielākais Zelta pāru skaits – 3 
ģimenes, pārstāvēja Ozolaines pagasta 
Pleikšņus: Albīna un Anatolijs 
Šļahtoviči, Faina un Pēteris Gleizdi, 
Tatjana un Maksims Černobrovi, bet uz 
svinīgo pasākumu Černobrovu ģimene 
nevarēja ierasties. Pasākuma 
dalībniekus uzrunāja Rēzeknes novada 
domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra 
Pizāne, kura teica, ka skatoties uz 
jubilāriem, saproti, cik svarīgi ir 

saudzēt un atbalstīt vienam otru: 
“Grūtākais ir saglabāt attiecības 
ilgstošā laika posmā. Jūs esat lielisks 
piemērs sabiedrībai, kā iziet lielu 
dzīves skolu, būt blakus grūtā brīdī, 
pārvarot grūtības, dalot uz pusēm 
bēdas.” Sveikt savu pagastu 
iedzīvotājus bija ieradušies arī 
Ozolaines pagasta pārvaldes pārstāvji.  
    Albīnu un Anatoliju Šļahtovičus bija 
ieradušies kupls tuvinieku skaits, un 
viņi sacīja, ka pasākums ir lielisks: 
”Lieliskas emocijas! Līdz asarām!” 
     Jautāti par noslēpumu, kas ļāvis 
kopā saskanīgi nodzīvot tik daudzus 
gadus, Zelta pāris Albīna un Anatolijs 
atbildēja, ka viss ir pietiekoši 
vienkārši:” Pacietība, sapratne un 
piedošana. Tie ir galvenie vārdi.” 

    
      
    Piektdien, 21.06.2019. 
plkst.19.00 īstā saulgriežu 
nakts, kad diena ir 
visgarākā un nakts ir visīsākā, ir tieši 
naktī no 21.jūnija uz 22.jūniju. Tāpēc 
Ozolaines pagasta Bekšu ciemā šogad 
ielīgosim tieši 21.jūnijā, ieskandinot 
svētkus Līgo tradīcijās, suminot Līgas 
un Jāņus, darbojoties svētku radošajās 
darbnīcās un, protams, priecājoties 
vasaras zaļumballē kopā ar Aldi Kisi un 
Jāni Veličko.  

Par labām sekmēm un 
priekšzīmīgu uzvedību 22 
Liepu pamatskolas skolēni 
03.06.2019. apmeklēs 
Siguldas pilsētu! 
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Par pakalpojuma maksas 
apstiprināšanu Rēzeknes 
novada pašvaldības 
struktūrvienībā 
“Ozolaines pagasta 
pārvalde” 
 
     Pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 
4.punktu, Maltas pagastu apvienības 
struktūrvienības “Ozolaines pagasta 
pārvalde” 2019.gada 16.aprīļa 
iesniegumu Nr.2.2/67, Finanšu un 
grāmatvedības nodaļas vadītājas 
saskaņojumu, ņemot vērā Finanšu 
pastāvīgās komitejas 2019.gada 
25.aprīļa priekšlikumu par 
uzņēmējdarbības konkurences 
kropļošanas novēršanu attiecīgajā 
teritorijā, Rēzeknes novada dome 
nolemj no 2019.gada 2.maija 
apstiprināt  struktūrvienības 
“Ozolaines pagasta pārvalde” 
maksas pakalpojuma izcenojumu 
(neieskaitot PVN 21%, PVN likme 
piemērojama pēc attiecīgā laika 
periodanoteiktās PVN likmes valstī) 
Ozolaines tautas nama zāles telpu 
noma euro/h 6,90. 

Kapusvētki Ozolaines 
pagasta kapsētās! 
 

 16.jūnijs plkst.14.30 Dzeņu 
kapi (Rēzeknes Sāpju dievmātes 
Romas katoļu draudze); 

 14.jūlijs plkst.15.00 Pleikšņu 
kapi (Rēzeknes Jēzus Sirds 
Romas katoļu draudze); 

 13.jūlijs plkst.14.00 Runču 
kapi (Ozolmuižas Svēto Pētera 

un Pāvila Romas katoļu draudze); 

 13.jūlijs plkst.15.00 Ūsveišu 
kapi (Ozolmuižas Svēto 
Pētera un Pāvila Romas katoļu 
draudze); 

 20.jūlijs plkst.14.00 Skuju 
kapi (Ozolmuižas Svēto Pētera 
un Pāvila Romas katoļu draudze); 

 20.jūlijs plkst.15.00 Barkānu 
kapi (Ozolmuižas Svēto Pētera 
un Pāvila Romas katoļu draudze). 

 
KAPUSVĒTKU KĀRTĪBA  

       Sākumā visi pulcējas pie 
galvenā kapu krusta, kur priestera 
vadībā lūdzas, klausās Svēto Rakstu 
lasījumus un priestera uzrunu. Pēc 
tam visi iet procesijā - gājienā 
apkārt kapiem, kur 5 apstāšanās 
vietās aizlūdz par mirušajiem. 
Noslēgumā tiek dota svētība 
bērniem. Noslēgumā ikvienam ir 
iespēja palūgt priesteri nosvētīt 
jaunuzstādītos kapu pieminekļus. 

В понедельник, 10.июня: 
Крижевники – в  7.00; 
Ерощенки – в  9.30; 
Дейманы -  в 10.00; 
Шкварки – в 11.00. 
 
Во вторник, 11.июня: 
Лоси – в 7. 00; 
Гроверишки – в 11.00; 
Бочи – в 12.30. 
 
В среду, 12.июня: 
Кампишки– Андроново  в 7.00; 
Лайзаны – в 10.30; 
Бекши – в 12.00. 
 
В субботу, 15.июня: 
Кивки – в 12.00. 
 
В воскресение, 16.июня: 
Слоботка – в 7.00; 
Балбиши – в 11.00. 
 
 

Лития́, или  Лита́ния (церк.-
слав. лїтίа, греч.  — длинное 
шествие, или — «просьба, мольба, 
молитва») — одно 
из православных богослужений 
совершаемых притворе храма. 
Литиёй в современной практике 
может называться заупокойная 
служба. 
     Троица это время поминания 
усопших. Кладбище это место 
последнего пристанища тех, кто 
ушёл из жизни и показатель 
совести живых. Все мы должны 
быть обеспокоены состоянием 
кладбища, наводить порядок и 
чистоту во имя святой памяти 
наших предков.  
     Напоминаем, что мусор 
cледует выносить  за территорию 
кладбища в одно указанное место, 
а не где попало.  

Кампишская 
старообрядческая община  
информирует о Литиях на 
кладбищах в  
Озолайнской волости 

       Kampišku vecticībnieku draudzes padomes priekšsēdētāja A.Tarakanova 

Apstiprināts jaunatnes 
iniciatīvu projektu 
konkurss! 
 
     Pavasaris ir laiks, kad Rēzeknes 
novada jauniešiem un jaunatnes 
lietu speciālistiem ir jāapkopo savas 
labākās un interesantākās idejas, lai 
dotu iespēju tām piepildīties, 
iesniedzot iniciatīvu projektu. 
     Maltas vidusskolas 
struktūrvienība – Liepu pamatskola 
piedaloties Rēzeknes novada 
jaunatnes iniciatīvu projektu 
konkursā ar mērķi apgūt 
gleznošanas tehniku saņēma 
finansējumu 350 EUR, lai realizētu 
projektu „Dižens mans pagastiņš 
jauniešu radošajos darbos”, 
koordinatore struktūrvienības 
vadītāja Gaļina Bogdanova.  
     Kopumā tika iesniegti 26 
projektu pieteikumi, no kuriem 22 
oriģinālāko ideju autoriem piešķirts 
finansējums ar kopējo summu 7000 
EUR apmērā. 
     Visi atbalstītie jaunatnes 
iniciatīvu projekti tiks īstenoti laika 
posmā līdz 2019. gada 1. oktobrim. 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC
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Par Centrālo ceļu Pleikšņos 
 
     Rēzeknes novada iestādes 
“Maltas pagastu apvienība” 
struktūrvienība “Ozolaines pagasta 
pārvalde” februārī informēja pagasta 
iedzīvotājus situāciju saistībā ar 
Centrālo ceļu Pleikšņos.   
     Ozolaines pagasta pārvalde 
regulāri saņem sūdzības par Centrālā 
ceļa stāvokli. Aktualizējot 
informāciju, paziņojam, ka Rēzeknes 
novada pašvaldība ir atradusi iespēju 
iekļaut Centrālā ceļa pārbūvi ERAF 
finansētā projektā. Projekta 
īstenošana plānota ne agrāk kā 
2020.gada celtniecības sezonā, 
precīzāku informāciju pašvaldība 
varēs sniegt 2019.gada nogalē, jo 
patreiz projekts tiek sagatavots un tā 
iesniegšana finansējuma saņemšanai 
nebūs agrāk kā 2020.gada sākumā.  
     Veicot ceļa tehniskā projekta 
izstrādi, tika konstatēts, ka vairāki 
privātīpašnieki ir paplašinājuši savu 
īpašumu teritorijas uz pašvaldības 
zemes, tostarp Centrālā ceļa, rēķina. 
Attiecīgajām personām tika uzdots 
nojaukt nelegāli uzstādītos žogus un 
atjaunot sākotnējās īpašuma 
robežas, kas, veicot ceļa pārbūvi, 
ļaus atsevišķos posmos paplašināt 
ceļu. Saskaņā ar aprēķiniem, 
Centrālā ceļa Pleikšņos 
rekonstrukcijas izmaksas ir tuvu 1 
miljonam EUR, savukārt Ozolaines 
pagasta pārvaldes 2019.gada 
budžets sastāda 673 274,00 EUR. No 
šī budžeta visa gada ietvaros 
pagasta pārvaldei jānodrošina un 
jāfinansē visas pagasta pārvaldei 
deleģētas funkcijas, piemēram 
skolēnu pārvadājumi, sabiedrisko 
ēku uzturēšana (pirmsskolas 
izglītības iestāde, Liepu pamatskola, 
tautas nams, bibliotēka), pagasta 
teritorijas labiekārtošana un sanitārā 
tīrība, publiskai lietošanai paredzēto 
teritoriju apgaismošana un 
uzturēšana, ūdensapgāde un 
kanalizācija ciemos, notekūdeņu 
savākšana, novadīšana un attīrīšana, 

kapsētu apsaimniekošana, sociālo 
darbinieku, bāriņtiesas un zemes 
lietu speciālistu nodrošināšana ar 
darbam nepieciešamajiem resursiem 
un transportu u.t.t..  
     Izskatot aizņēmuma iespējas no 
Latvijas valsts, tika saņemta 
informācija, ka plānotais aizņēmuma 
limits 2019. gadam ir izsmelts. 
Saskaņā ar likumā “Par valsts 
budžetu 2019. gadam”  noteikto, 
turpmāk jaunus aizņēmumu 
pieprasījumus izskata tikai ES un 
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 
līdzfinansēto projektu īstenošanai, 
tas nozīmē, ka aizņēmumu 
noformēšana šobrīd  pašvaldībām 
vairs nav pieejama. 
     Lai rastu pagaidu risinājumu 
pagasta ceļu stāvokļa uzlabošanai, 
Rēzeknes novada iestāde “Maltas 
pagastu apvienība” 2019.gada 
27.martā noslēdza iepirkuma līgumu 
ar VAS “Latvijas autoceļu 
uzturētājs”. Attiecībā uz Centrālo 
ceļu Pleikšņos VAS “Latvijas autoceļu 
uzturētājs” aprīlī  veica autoceļa 
asfaltseguma  bedrīšu aizpildīšanu ar 
šķembām un bitumena emulsiju. 
Ozolaines pagasta pārvaldes 
darbinieki un VAS “Latvijas autoceļu 
uzturētājs” par līguma izpildi 
atbildīgās personas ir vairākkārt 
apsekojušas Centrālo ceļu, lai 
saskaņotu veicamās darbības un 
vienotos par trūkumu novēršanu jau 
veiktajos darbos. VAS “Latvijas 
autoceļu uzturētājs” ceļu labošanas 
darbus veic saskaņā ar pašu plānoto 
grafiku prioritārā kārtībā. Tas 
nozīmē, ka sākotnēji tiek laboti 
valsts nozīmes autoceļi, tad vietējas 
nozīmes autoceļi, un visbeidzot, 
pašvaldības autoceļi, labotas 
būtiskākās vietas. Turklāt, Maltas 
pagastu apvienības ietvaros 
Ozolaines pagasts nav vienīgais, 
kura ceļiem nepieciešams remonts, 
līdz ar to apvienības ietvaros arī tiek 
izvērtēti prioritāri veicamie darbi. Pēc  

uzņēmuma sniegtās informācijas, 
šobrīd VAS “Latvijas autoceļu 
uzturētājs” nav pietiekami daudz 
cilvēkresursu un tehnisko resursu, lai 
maksimāli īsā laikā veiktu 
nepieciešamos ceļu labošanas 
darbus, taču bedrīšu labošanas darbi 
uz Centrālā ceļa tiks turpināti. 
Savu iespēju robežās Ozolaines 
pagasta pārvalde ir veikusi bedrīšu 
aizpildīšanu ar šķembām, taču tas 
nav ilglaicīgas risinājums. Tāpat, lai 
mazinātu pildmateriāla atkārtotu 
izdrupšanu no salabotajām vietām, ir 
uzstādītas ātrumu ierobežojošas 
zīmes. Atgādina, ka maksimālais 
braukšanas ātrums Pleikšņos ir 50 
km/h, savukārt, izbraucot no 
Rēzeknes (starp garāžām) 30 km/h. 
     Kopējais Ozolaines pagasta 
pārvaldes Autoceļa fonds 
2019.gadam sastāda 41 635,00 EUR. 
Uz 01.05.2019.  pagasta ceļu 
uzturēšanai bija izlietoti 11 000 EUR 
no Ozolaines pagasta pārvaldes 
Autoceļu fonda 2019.gadam 
paredzētajiem finanšu līdzekļiem. 
Šajā summā ietilpst visi izdevumi, 
kas saistīti ar visu pagasta ceļu, kuru 
kopgarums ir 65 km, uzturēšanu 
gada laikā, tas ir 640,54 EUR uz 
vienu kilometru. Šajā summā 
jāiekļauj gan ceļa un ceļa grāvju 
labošanas, gan tīrīšanas un 
uzturēšanas darbu izmaksas visa 
gada ietvaros.  
     Ozolaines pagasta pārvalde 
atvainojas par neērtībām, kuras 
radušās Pleikšņu iedzīvotājiem 
Centrālā ceļa stāvokļa dēļ un aicina 
iedzīvotājus izvēlēties ceļa stāvoklim 
un laikapstākļiem atbilstošu 
braukšanas ātrumu, kā arī izvērtēt 
minētajā ceļa posmā pārvadājamo 
kravu apjomu, kas uz Centrālā ceļa ir 
7 tonnas, jo pārsniedzot maksimāli 
pieļaujamo kravas apjomu, ceļa 
stāvoklis tiek būtiski pasliktināts.  
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     Ko vēl neizdomāsi? Atgaiņājās 
māte, bet meitene joprojām 
neatlaidās.  Tad pieaugušie 
gāja  skatīties, ko viņa tur redzējusi, 
un izbrīnī jās. Uz sakuplojušo jauno 
lapiņu fona ozolā skaidri 
izdalījās iesārtie un dzeltenīgie 
nelielie āboliši, ar ko visi zari bija 
bērtin piebērti. Paskābi un 
rūgteni. Kas par brīnumu! teica 
Nesters Sokolovs, kurš pirms 37 
gadiem palīdzējis iestādīt šo 
ozolu, septiņdesmit gadu dzīvoju 
pasaulē, taču neko tamlīdzīgu 
neesmu redzējis. Vēsts par 
«brīnumu» Ozolaines ciema padomē 
Laizānu sādžā izplatījās 
ātri. «Brīnumu» mēģināja izmantot 

tie, kam ši māņticība bija izdevīga 
atpalikušu cilvēku ietekmēšanai.  
     Kampišku vecticībnieku lūgšanu 
nama pops šajā sakarībā organizēja 
pat dievkalpojumu, sprediķi 
paskaidrodams, ka šiī «dieva zīme» 
vēstot briesmīgu nelaimi, karu un 
mēri. Viņš minēja ari Ādama 
ābolu, kura dēļ mūsu priekšteči, pēc 
bibeles ticējumiem, tikuši izdzīti no 
paradīzes. Pops aicināja izpirkt 
grēkus ar gavēšanu un lūgšanām. 
Taču kolhoza jaunieši 
neapmierinājās ar šādu savādās 
dabas parādības izskaidrojumu. 
Ozola zaru ar «āboliem» atnesa uz 
otro vidusskolu. Bioloģijas 
pasniedzējs N. Tovpeņecs izskaidroja 
šo interesanto, taču zinātnē jau sen 
pazīstamo parādību. Ābolveidigie 
izaugumi uz ozola zariem rodas tad, 
ja augus bojājuši pangu lapseņu 
dzimtas insekti-paraziti. Kukaiņi 
iekūņojas mizā, izmainīdami tās 
izskatu, tādā veidā izveidojas 
izaugumi, ko sauc par gallām 
(latīniski tas nozīmē «tintes 
riekstiņš»). Pazīstamas 15 tūkstoš 
gailu pasugas. Gailas sastopamas uz 
dārzeņiem, puķēm, zāles un kokiem. 
Gaitu uzbūve ļoti dīvaina un 
daudzveidīga. Uz ozoliem gailas 

sastopamas visbiežāk riekstu veidā, 
tās satur ļoti daudz miecvielu un 
pilnīgi nav ēdamas. Daži gailu veidi ir 
tik bagāti miecvielām, ka tos savāc 
un izmanto tehniskām vajadzībām. 
Bet daudzas gailas traucē augu 
normālu barošanos, kavē to augšanu 
un pat iznicina tos. Pret tām var 
cīnīties, iznicinot insektus ķīmiskā 
ceļā. 
     Starp citu, sastopamas ari gailas, 
kam ir pozitīva nozīme 
lauksaimniecībā. Piemēram, uz 
pākšaugu saknēm esošās gumiņu 
baktērijas, kas uzsūc atmosfēras 
slāpēkli. Latvijas PSR Zinātņu 
akadēmijas Mežsaimniecības 
problēmu un koksnes ķīmijas 
institūta zinātniskais līdzstrādnieks S. 
Saliņš savā vēstulē redakcijai 
apstiprināja biedra Tovpeņeca 
secinājumu. Tik vienkārši tika 
izskaidrota šo «brīnumaino» ābolu 
būtība, kas mūsu rajonā bija 
vērojami ari pirms 15 gadiem, kad 
uznāca agrs un sauss pavasaris, kas 
acīm redzot pozitīvi ietekmē parazītu 
attīstīšanos uz kokiem. 
 

Laikraksts „Ausma” (Rēzekne),  
Nr.67 (07.06.1959) 

Laikraksts „Rīts” , Nr.151 (04.06.1937) 
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Laikraksts „Ausma” (Rēzekne), Nr.77 (29.06.1960) 

Laikraksts „Ausma” (Rēzekne),  
Nr.35 (1967), (23.03.1960) 
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Bērnu drošība vasarā! 
       
     Bērna veselība un dzīvība ir 
pirmais un galvenais faktros. Svarīgi 
apzināties par bērna pieredzes 
trūkumu,  dabisko ziņkāri, bērnišķīgo 
drosmi mesties piedzīvojumos. 
     Vecāku pienākums -  izdarīt visu, 
lai bērna vēlme izmēģināt savu 
varēšanu un izzināt pasauli 
nenodarītu viņam ļaunumu.  

 Vecāku pienākums ir neatstāt 
bērnu līdz septiņu gadu vecumam 
bez pieaugušo vai personu, ne 
jaunāku par 13 gadiem, 
klātbūtnes. 

 Uzraudzība obligāti jānodrošina 
spēļu laukumos, pie ūdenstilpēm, 
pie atklātas uguns un griliem. 

 Jāsargā bērni no darbošanās ar 
vecumam nepiemērotu dārza 
tehniku, kā arī veselībai un 
dzīvībai bīstamām ķimikālijām. 

 Aktīvai atpūtai bērni jānodrošina 
ar attiecīgiem aizsardzības 
līdzekļiem – ķiveri, ceļu/elkoņu 
aizsargiem. 

     Par bērna atstāšanu bez 
uzraudzības, kā arī bērna aprūpes 
pienākumu nepildīšanu var piemērot 
administratīvo sodu. 
     Bērnu tiesību aizsardzības 
likuma 24.pants nosaka, ka vecāku 
pienākums ir neatstāt bērnu līdz 
septiņu gadu vecumam bez 
pieaugušo vai personu, ne jaunāku 
par 13 gadiem, klātbūtnes. Tātad – 
rūpēties par bērna pieskatīšanu ir 
vecāku pienākums, kas noteikts ar 
likumu. 
     Tāpat der paturēt prātā, ka 
saskaņā ar Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa 172.4 pantu par 
bērna, kas nav sasniedzis septiņu 
gadu vecumu, atstāšanu bez 
uzraudzības, ja to izdarījuši vecāki 
vai personas, kas viņus aizstāj. 
Savukārt kodeksa 173.pants nosaka 
atbildību par bērna aprūpes 
pienākumu nepildīšanu. 
     Lai arī atbildība un sodi par 
šādiem pārkāpumiem ir paredzēti, 
normatīvā regulējuma primārais 
mērķis nav sodīt, bet gan rosināt 
rūpēties par noteikumu ievērošanu 
un vecāku pienākumu pildīšanu, lai 
bērni būtu drošībā un pasargāti. 
      
Traumatisma riski un to 
novēršana: 

 iegādājoties bērnam velosipēdu, 
skrituļdēli vai skrituļslidas, 
noteikti jāiegādājas arī 
aizsardzības līdzekļi – ķivere, 
ceļu/elkoņu aizsargi; 

 batuts drošības nolūkā jāaprīko ar 
aizsargtīklu; 

 pieaugušajiem jācenšas pēc 
iespējas sportot kopā ar bērnu, 
rādot piemēru, uzraugot un aktīvi 
nodarbinot; 

 dodoties izbraucienā ar auto, 
jāievēro satiksmes noteikumi, 
jālieto bērnu sēdeklīši un drošības 
jostas. 

     Tā kā traumas nereti bērni gūst 
arī spēļu laukumos, vecākiem 
jāizvēlas sava bērna vecumam 
piemērots spēļu laukums un 
jānodrošina bērna pieskatīšana. 
     Arī mājās jārūpējas par to, lai 
bērni ir drošībā - nerotaļājas uz 
palodzes pie vaļēja loga, neaizsniedz 
medikamentus un citas bērniem 
bīstamas vielas, nepiekļūst 
sērkociņiem. 
 
Bīstamais karstums! 
     Bērni līdz 12 mēnešu vecumam 
drīkst atrasties tikai ēnā. Karstā laikā 
pastaigājoties un rotaļājoties, 
bērniem nepieciešams piemērots 
apģērbs un galvassega aizsardzībai 
no saules, savukārt laikā no 
plkst.10.00 līdz 16.00 bērna rotaļas 
ārā ir jāierobežo. 
     Liela bīstamība bērna veselībai ir 
uzkarsis automašīnas salons. 
     Nekādā gadījumā nedrīkst mazu 
bērnu atstāt vienu automašīnā 
lielveikalu stāvlaukumos vai citās 
auto novietnēs. 
     Jārūpējas, lai karstā laikā bērns 
saņemtu pietiekamā daudzumā un 
regulāri šķidrumu; 
     Jādrošina, lai dzēriens bērnam ir 
brīvi pieejams. 
Kas jāņem vērā, atrodoties pie 
ūdenstilpnēm? 

     Neapšaubāmi, bērnam ļoti patīk 
rotaļāties pie ūdens un ūdenī. 
Vienmēr jāatceras, ka ūdens tuvumā 
bez uzraudzības bērnu nedrīkst 
atstāt ne uz mirkli. Arī pusaudži 
nedrīkst doties peldēties vienatnē, 
un pirms došanās noteikti jāinformē 
par to pieaugušie. Peldēties atļauts 
tikai zināmās peldvietās un nedrīkst 
ļaut lēkt ūdenī vietās, kur tas nav 
paredzēts. 
     Bērnu nedrīkst atstāt pagalmā 
bez pieskatīšanas, ja tuvumā atrodas 
dīķis vai baseins. Ja mājās ir 
piemājas dīķis vai baseins, ieteicams 
norobežot to ar sētu, lai bērnam nav 
iespējas patvaļīgi piekļūt ūdenim.  
Pārgājieni un izbraucieni – tikai 
ar pieaugušajiem! 
     Sasniedzot divpadsmit gadu 
vecumu, bērni drīkst patstāvīgi 
piedalīties satiksmē ar velosipēdu, ja 
viņiem ir vadītāja apliecība. 
     Īstenot plānu doties ceļojumā ar 
velosipēdiem pusaudži var vienīgi 
tādā gadījumā, ja viņu ceļabiedrs ir 
kāds no vecākiem vai cita pilngadību 
sasniegusi persona, kuru vecāki ir 
akceptējuši kā pavadoni. 
     Bērnu tiesību aizsardzības 
likuma 59.pants noteic, ka pusaudžu 
atrašanās nakts laikā bez pilngadīgas 
personas uzraudzības ir nelikumīga 
(Par nakts laiku šā panta 
izpratnē uzskatāms laiks no 
plkst.22.00 līdz 6.00). 
     Civillikuma 177. pantā noteikts, 
ka līdz pilngadības sasniegšanai 
bērns ir vecāku aizgādībā, bet rūpes 
par bērnu nozīmē viņa aprūpi un 
uzraudzību. 
     Tātad vecāki ir pilnā mērā 
atbildīgi par bērnu drošību. 

 
Silvija Strankale 

Rēzeknes novada pašvaldības 
Sociālā dienesta vadītāja 

t.64607194, 20223392  
silvija.strankale@rezeknesnovads.lv  
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Stiprs vējš noposta Bekšu 
kapus! 
 
    2019.gada 27.maijā ap 
plkst. 17.00., stiprām vēja 
brāzmām nogāžot vairāk nekā 
30 kokus un sabojājot vairākas 
kapu vietas, nopostīti Bekšu 
ciema kapi Ozolaines pagastā. 
Vēja darbības rezultātā, 
vairākiem kokiem apgāžoties, 
tika aizskartas arī kapu kopas, 
nolauzti krusti un sabojāti 
kapu vietu nožogojumi. Dažās 
kapu vietās kopā ar koku 
saknēm no pamatnēm tika 
izrauti pieminekļi un kapu 
apmales.  
     Starp nogāztajiem kokiem 
četri bija atzīti par bīstamiem 
un tos tika plānots nozāģēt 
tuvākajā laikā – Maltas 
pagastu apvienībā bija 
izsludināts Iepirkums “Par 
bīstamo koku nozāģēšanu”, un 
uzvarētājs jau tika 
noskaidrots. Pietrūka 3-4 
dienu, lai šis iepirkums sāktu 
darboties… 
     Uz šo brīdi Ozolaines 
pagasta darbinieki un 
iedzīvotāji iespēju robežās ir 
sakārtojuši Bekšu kapu 
teritoriju, atbrīvojot kapus no 
nogāztajiem kokiem uz zariem. 
Nokritušie koki un to zari ir 
aizvesti no kapu teritorijas un 
pašlaik tiek meklēti risinājumi, 
lai pēc iespējas saudzīgāk 
novāktu palikušos celmus, 
kuru saknes ir ieaugušas kapu 
vietās. 
     Vētra ir skādējusi arī 
pagasta mājsaimniecības, 
vienai no tām noraujot jumtu, 
citām izpostot siltumnīcas un 
nolaužot ābeles. 
     2011.gada jūnijā vētra 
līdzīgi uzdarbojās vēl divās 
Ozolaines pagasta kapsētās: 
Runču un Balbišu. Lai 
mazinātu šādu nelaimes 
gadījumu risku, turpmāk tiek 
plānots nozāģēt potenciāli 
bīstamos kokus vairākās citās 
Ozolaines pagasta kapsētās.   
     AS "Sadales tīkls" sniegtā 
informācija liecina, ka 
Rēzeknes novadā stipra vēja 
dēļ tika bojāti seši elektrolīniju 

balsti, kas savukārt ietekmēja 
624  mājsaimniecību 
elektroenerģijas apgādi. 
     Ozolaines pagasta pārvalde 
pateicas viesiem, kuri 

iesaistījās vētras postījumu 
novēršanā Bekšu kapsētā un it 
īpaši brīvprātīgajiem, kuri, 
spītējot lietum, piedalījās 
kapsētas sakopšanas darbos:  
Aleksejam Samodurovam, 
Leonīdam Larionovam, Ērikam 
Terentjevam, Imantam 

Terentjevam, Ērikam 
Blinovam, Dmitrijam Blinovam,  
Denisam Tarasovam, Veronikai 
Lazarevai, Santai Ostašai,  
Aninati Eisakai,  Aleksandram 

Marjanovam, Edgaram Buļam, 
Jurim Runčam, GMI 
strādājošajiem un APSD 
iesaistītajiem. 
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Liepu pamatskolas 
sākumskolas skolēnu 
ekskursija Rīgā 
 
     Pateicoties projektam “Latvijas 
skolas soma”  Liepu pamatskolas 1.- 
4.klases skolēniem bija iespēja 
apmeklēt Latvijas galvaspilsētu – 
Rīgu. 
     Dekoratīvās mākslas un 
dizaina muzejā  skolēniem tika 
piedāvāta muzejpedagoģiskā 
programma “Orientējies muzejā”– 
interaktīva izglītojoša nodarbība 
muzejā. Nodarbības sākumā skolēni 
tika iepazīstināti ar muzeja 
ekspozīciju, pievēršot viņu uzmanību 
tam, no kādiem materiāliem ir 
gatavoti mākslas darbi un kā tie 
rotāti. Skolēni uzzināja, kas ir lietišķā 
māksla un kādas ir tās dažādās 
izpausmes. Ekspozīcijā iekļauti darbi 
no visām 7 muzeja kolekcijām - 
keramikas un porcelāna, stikla, 

tekstila, ādas, koka, metāla un 
dizaina. Nodarbības laikā skolēni tika 
iepazīstināti arī ar informāciju par 
muzeja ēku – bijušo Sv. Jura 
baznīcu, senāko saglabājušos mūra 
ēku Baltijā. Otrajā nodarbības daļā 
skolēniem spēles veidā tika doti 
dažādi uzdevumi. Sadaloties grupās, 
skolēni salika puzli, aizpildīja 
krustvārdu mīklu, meklēja 
ekspozīcijā darbus pēc dotiem 
fragmentiem un noslēgumā veica 
radošo uzdevumu. Muzejā skolēni ar 
interesi un aizrautību iepazinās ar 
mākslas darbiem, aktīvi uzdeva 
jautājumus. 
       Skolēni ielūkojās Latvijas 
Universitātes Botāniskā dārza 
dzīlēs un iepazinās ar Latvijas un 
pasaules augu valsts daudzveidību. 
Gids ekskursijas laikā pastāstīja par 
interesantākajām dārza ekspozīcijas 
daļām – tropu, subtropu un tuksnešu 
augiem, ārstniecības un 
ūdensaugiem, indīgajiem augiem. 
Netika aizmirsti arī krāšņie ziedaugi, 
kuriem pavasarī ir ziedēšanas laiks– 
acālijas, rododendri, magnolijas. 
Skolēnu īpašo interesi un sajūsmu 
izraisīja LU Botāniskā dārza Tauriņu 
māja. Vairāki skolēni atzina, ka 
pirmo reizi dzīvē apmeklēja 
Botānisko dārzu. Vēlāk atpakaļceļā 
uz Rēzekni skolēni aktīvi dalījās ar 
iespaidiem par augiem  un par 
skaistajiem tauriņiem, ko redzēja 
ekskursijā.  
     Skolēni apmeklēja  vienu no 

nozīmīgākajiem  arhitektūras 
objektiem Rīgā – TV torni. Televīzijas 
tornis ir ne tikai  augstākā 
celtne Baltijā, augstākais TV tornis 
visā Eiropas Savienībā, nozīmīgs 
pilsētbūves objekts ar lielu 
vēsturisko nozīmi, bet arī Latvijas TV 
un starptautisko tehnoloģiju un 
sakaru centrs. Skolēni ar aizrautību 
apskatīja Rīgas pilsētas panorāmu no 
TV torņa skatu laukuma. Gids 
skolēniem pastāstīja par ieplānotiem 
TV torņa un laukuma rekonstrukcijas 
darbiem.   
     Skolēni secināja, ka pateicoties 
projektam “Latvijas skolas soma” 
viņi ieguva jaunas zināšanas, jaunus 
iespaidus, jaunu pieredzi un atzinās, 
ka brauciens uz Rīgu ir viens no 
vislabākajiem notikumiem viņu 
skolas dzīvē.  
 

 
Ludmila Vinogradova 

Liepu pamatskolas skolotāja  

Keramikas konkurss 
 
   Katru gadu aprīļa beigās notiek 
Latgales podnieku dienas. Šī 
pasākuma ietvaros Rogovkā notika 
Latgales novada skolu vizuālās 
mākslas un keramikas pulciņu 

radošais konkurss. 
   Arī Liepu pamatskolas trīs 
meitenes piedalījās šajā konkursā. 
   Kā iedvesmas avotu saviem 
darbiem, konkursa dalībnieki 
izmantoja Lieldienu simbolus un 
folkloras mantojumu, tautasdziesmas 

un nostāstus par Lieldienu 
svinēšanu. 
   Mūsu meitenes piedalījās divās 
vecuma grupās. Vidējā grupa veidoja 
telpisku darbu, kura sižets ņemts no 
latviešu tautasdziesmas un vecākā 
grupa – dizaina priekšmetu – bļodu. 
   Visas mūsu dalībnieces ieguva 
godalgotas vietas: Diāna Pozdņaka 
(5.klase) – 2. vieta, Anželika Visocka 
(9.klase) – 2. vieta, Kristina 
Stoļarova (9. klase) – 1. vieta. 
   Dalībnieces saņēma diplomus un 
dāvanas. No konkursa visi dalībnieki 
atgriezās ar patīkamām emocijām un 
balvām. Pateicamies meitenēm par 
piedalīšanos un nopelnītajām vietām.  

 
 

Nellija Kotebo                    
Liepu pamatskolas  

vizuālās mākslas skolotāja  

F
o
to

 n
o
 L

ie
p
u
 p

a
m

a
ts

k
o
la

s 
a
rh

īv
a
. 

U
z 

fo
to

 n
o
 k

re
is

ā
s 

u
z 

la
b
o
: 

K
ri
st

in
a
 S

to
ļa

ro
v
a
, 

 
D

iā
n
a
 P

o
zd

ņ
a
k
a
 u

n
 A

n
že

lik
a
 V

is
o
ck

a
 



9 

 

IZGLĪTĪBAS ZIŅAS JŪNIJS 6[62] 2019              9         

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

    Rēzeknes pilsētas teātris Joriks, 
noslēdzoties sezonai, izsludināja 
zīmējumu konkursu bērniem. Savos 
darbos vajadzēja attēlot, kā varētu 
izskatīties Olē Lukoije jeb Olē 
Miedziņš.  
     Neskatoties uz to, ka laika bija 
maz, četri Liepu pamatskolas skolēni 
uzzīmēja un iesniedza darbus 
konkursam. Tie bija Kristīne 
Kozlovska (4.kl.)., Loreta Runča 
(4.kl)., Darja Kuzņecova (5.kl) un 
Anastasija Železņakova (5.kl.). 
     Bērni, kuri piedalījās konkursā,  
saņēma ielūgumu divām personām 
uz jaunāko iestudējumu ,,Olē 
Lukoije” pēc H.K. Andersena pasaku 
motīviem, tāpēc  katrs dalībnieks uz 
izrādi varēja paņemt pa vienam 
savam draugam vai klasesbiedram. 
Izrāde bērniem ļoti patika un viņi ir 
gatavi arī uz turpmāko sadarbību.  
     Paldies teātra ,,Joriks’’ 
administrācijai par doto iespēju.  
                                                               

Nellija Kotebo                    
Liepu pamatskolas  

vizuālās mākslas skolotāja  

     Katru gadu maija otrajā 
svētdienā pasaulē tiek svinēta Mātes 
diena. Tā ir diena, kad mēs sakām 
“Paldies!” savām mammām par to, 
ka viņas ir  laidušas mūs pasaulē, 
audzinājušas un rūpējušās par 
mums. Liepu pamatskolas skolēni ar 
patiesu mīlestību un prieku 10.maijā 
sagaidīja savas māmiņas un Mātes 
dienai veltītu svinīgu koncertu Liepu 
pamatskolā, lai pasniegtu pašu 
gatavotas dāvaniņas.  
     2019. gada 17. maijā “Pēdējais 
zvans” divpadsmit Liepu 
pamatskolas 9.klases skolēniem 
ieskandināja eksāmenu laiku. Šogad 
skolēni, kā ierasts, kārto 5 
eksāmenus:  
1) 22.05.2019 kopā ar Maltas 

vidusskolas 9. klases 
audzēkņiem Maltas vidusskolā 
Liepu pamatskolas skolēni 
kārtoja valsts valodas 
centralizēto eksāmenu; 

2) 29.05.2019. notika angļu valodas 
eksāmena rakstu daļa, un 
30.05.2018.- angļu valodas 
eksāmena mutvārdu daļa; 

3) 04.06.2019. skolēnu savas 
prasmes pārbaudīs matemātikas 
eksāmenā; 

4) 06.06.2019. notiks krievu 
valodas eksāmena rakstu daļa, 
un 07.06.2018.- mutvārdu daļa, 

5) 11.06.2019. notiks vēstures 
eksāmens. 

      
     2019.gada 31.maijā plkst.9.30. 
Liepu pamatskolā notika svinīgs 
pasākums ”Skolas lepnums”, kurā 
piedalījās skolēnu vecāki, skolēni, 
pedagogi un skolas darbinieki. Par 
skolas tradīciju kļuvušajā pasākumā 
tika apbalvoti skolēni, kuriem ir 
augsti sasniegumi mācībās, un kuri 
mācību gada laikā piedalījušies 
mācību priekšmetu olimpiādēs, 
konkursos un skatēs. 
     9.klases absolventu izlaiduma 
vakars Liepu pamatskolā notiks 
2019.gada 15.jūnijā plkst. 15.00. 
 

 
Gaļina Bogdanova, 
Liepu pamatskolas  

struktūrvienības vadītāja 

     Jau vairākus gadus mūsu skola ir 
iesaistījusies projektā’’Atbalsts 
pozitīvai uzvedībai’’. Skolēniem, 
kuriem izdodas savākt visvairāk 
punktu, tiek piedāvāts kāds atpūtas 
vai izklaides pasākums. Šajā reizē 
skolēni skolotāju Ināras Blinovas un 
Ineses Kokorevičas vadībā devās 
aplūkot Lūznavas muižu. Bērniem  
bija iespēja aplūkot skaisto muižas 
ēku ne tikai no ārpuses, bet arī 
ielūkoties tās senatnīgajās zālēs, 
istabiņās un ekspozīciju izstādēs. 
Skolēni muižas parkā izspēlēja 
orientēšanās spēli, kura bija 
interesanta un aizraujoša, bet reizē 
arī pietiekami grūta. Šajā dienā mūs 
lutināja arī burvīgie laika apstākļi. 
     Šāda veida atpūtas aktivitātes 
motivē skolēnus labāk mācīties un 
uzvesties, lai viņi varētu būt labāko 
skolēnu rindās!                        

 
Inese Kokoreviča 

            Liepu pamatskolas skolotāja 

Uz Joriku! 

Skolēni  
Lūznavas muižā! 
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Svinīgs Mātes dienai velktīts pasākums 
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Ozolaines pagastā drīz būs 
folkloras ekspedīcija  
 
     Pēc Jāņiem Ozolaines pagastā 
būs vēl lielāka rosība, jo 25.jūnijā 
sāksies folkloras ekspedīcija 
"Ozolaines pagasta laika zīmēs". Tā 
notiks sadarbībā ar Rēzeknes 
Tehnoloģiju akadēmijas studiju 
programmas "Filoloģija" 
mācībspēkiem un studentiem, 
ekspedīcijā iesaistot Ozolaines 
pagasta tautas nama folkloras kopu 
"Zeiļa", senioru klubu "Uguntiņa" un 
Maltas vidusskolas struktūrvienības 
"Liepu pamatskola" izglītojamos un 
pedagogus. Tajā dalību ir 
apstiprinājusi arī Izglītības un 
zinātnes ministre Ilga Šuplinska, 
kura vadījusi un piedalījusies 14 
folkloras ekspedīcijās pa Latgali. 
Jāteic, ka Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmijā vākti un sistematizēti 
dzīvās folkloras materiāli tiek kopš 
1993.gada, un no 2005.gada 
publicēti mājaslapā: http://
folklora.ru.lv. Līdz šim folkloras 
ekspedīcijas ir bijušas Lūznavā, 
Lendžos, Bērzgalē, Kastīrē, Vabolē, 
Nautrēnos, Indrā, Ciblā, Aulejā, 
Andrupenē, Kaunatā, Baltinavā, 
Viļakā un Dagdā. Arī Ozolaines 

pagasts vēlas papildināt dzīvās 
folkloras krājumu ar pagastā vēl 
pieejamajām tradicionālās kultūras 
vienībām. Ekspedīcijas laikā savāktie 
novadpētniecības materiāli būs 
ievietoti Ozolaines pagasta 80.gadu 
jubilejai veltītajā grāmatā. Līdztekus 
taps video sižeti un citi informatīvie 
materiāli, kurus veidos šīs jomas 
profesionālis fotogrāfs un video 
operators Māris Justs, kas atainos 
Ozolainē saglabāto mutvārdu un 
nemateriālo kultūras mantojumu, lai 
to varētu nodot nākamajām 
paaudzēm. 
     Ekspedīcijas 16 dalībnieki nedēļas 
garumā ar velosipēdiem izbrauks 
pagasta ciemus, lai tiktos ar vietējās 
folkloras zinātājiem, kuri saglabā un 
lolo vecāku un vecvecāku dziedātās 
dziesmas, stāstītos stāstus. Tā tiks 
fiksēti nostāsti par vietvārdu 
izcelsmi, pierakstīti dzimtu stāsti, 
izzināts pagastā dzīvojošo 
mazākumtautību un reliģisko 
konfesiju nemateriālais kultūras 
mantojums, apzinātas muzicēšanas 
tradīcijas un veikta pagasta 
vēsturisko ēku un vietu foto 
dokumentēšanu. 
     Jau šobrīd pagasta vēsturi pēta  
mūsu pagasta iedzīvotāja no Bekšu 
ciemata Marija Jurkova, kurai tas ļoti 
patīk un interesē.  Marija stāsta, ka 
visā pētījuma procesā, viņa meklē arī 
informāciju par savu māmiņu, kura 
visu mūžu strādāja uz darbojas  
Bekšos.  
     Pētījumā ir iesaistījusies arī 
pagasta iezīvotāja Sandra Ūdre, no 
Pleikšņiem. Viņa uzsākusi pētīt vietu, 
kur pašreiz dzīvo. 
 

Ekspedīcijas programma 
Otrdiena, 25.jūnijs 
10.00 Folkloras ekspedīcijas 

"Ozolaines pagasta laikam zīmēs" 
atklāšana Bekšos (lapenē, pie Bekšu 
dīķa). 
10.30 Ekspedīcijas dalībnieki tiekas 
ar folkloras saglabātājiem Bekšos. 
13.30 Ekspedīcijas dalībnieki tiekas 
ar fokloras saglabātājiem no 
Pleikšņiem. 
Trešdiena, 26.jūnijs 
10.00 Ekspedīcijas dalībnieki dodas 
uz Andronovu un tiekas ar folkloras 
saglabātājiem. 
14.00 Ekspedīcijas dalībnieki dodas 
uz Balbišiem un tiekas ar folkloras 
saglabātājiem. 
Ceturtdiena, 27.jūnijs 
10.00 Ekspedīcijas dalībnieki dodas 
uz Škvarkiem un tiekas ar folkloras 
saglabātājiem. 
14.00 Ekspedīcijas dalībnieki dodas 
uz Runčiem un tiekas ar folkloras 
saglabātājiem. 
Piektdiena, 28.jūnijs 
10.00 Ekspedīcijas dalībnieki dodas 
uz Kampišķiem un tiekas ar folkloras 
saglabātājiem. 
14.00 Ekspedīcijas dalībnieki dodas 
uz Križevnikiem un tiekas ar folkloras 
saglabātājiem. 
Sestdiena, 29.jūnijs 
10.00 Ekspedīcijas dalībnieki dodas 
uz Kivkiem un tiekas ar folkloras 
saglabātājiem. 
14.00 Ekspedīcijas dalībnieki dodas 
uz Gaiguļiem un tiekas ar folkloras 
saglabātājiem. 
Svētdiena, 30.jūnijs 
10.00 Ekspedīcijas dalībnieki dodas 
uz Bekšiem un tiekas ar folkloras 
saglabātājiem. 
16.00 Ekspedīcijas noslēgums pie 
ugunskura: sadziedāšanās vakars un 
muzicēšanas tradīciju meistarklase. 
Tiekamies pie Ozolaines pagasta 
pārvaldes ēkas Balbišos! Aicināts 
ikviens, kuru uzrunā folklora! 
     Lai folkloras ekspedīcijas 
dalībniekus pavada saulains ceļa vējš 
un pagasta ļaudīm ir ko stāstīt! 
     Papildus informācija pa tālruni 
64640171, e-pasts: info@ozolaine.lv.       
     Folkloras ekspedīcija notiek 
projekta „Ozolaines pagasta laika 
zīmēs” ietvaros, kuru atbalsta Valsts 
kultūrkapitāla fonds un līdzfinansē 
Rēzeknes novada pašvaldības 
Ozolaines pagasta pārvalde. 
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Ozolaines bibliotēkas 
ziņas! 
 
     Vasaras pilnbriedā, un tiem, kas 
ilgojas pēc jaunām un interesantām 
grāmatām, aicinām apmeklēt 
pagasta bibliotēku. Bibliotēkā 
pieejamas jaunas grāmatas 
dažādām gaumēm. Šeit ir gan 
biogrāfiskie romāni, gan grāmatas 
par psiholoģiju, bet visvairāk dažāda 
žanra daiļliteratūra – detektīvi un 
romantiska satura darbi.  
     Bibliotēkas plauktos var atrast 
sekojošās jaunās grāmatas: 

 Nacionālā enciklopēdija Latvija. 

 I.Jeruma - Hosams Abu Meri. 
Libanietis. Sirdī latvietis.  

 A.Rancāne – Aiz azara bolti 
bārzi… 

 T.Kinnunens – Četru ceļu 
krustojums. 

 E. Strauta – Mani sauc Elizabete 
Bārtone. 

 N. Mosterte – Tumšā lūgšana. 

 D. Arčers - Atriebība / 
Bakingenas pirmais reiss. 

 K. Robārosa – Sapņu sala. 

 Е.Звездная – Махинация 

 М.Сабо – Дверь. 

 Д.Рубина – Наполеонов обоз  
(1. un 2. daļa). 

 А.Полянская – Когда ад 
замерзнет. 

 С.Пекканен, Г.Хендрикс – 
Безымянная девушка. 

 Т.Корсакова – Лабиринт 
медузы. 

 А.Эмдин – Когда ты 
проснешься. 

 С.Кейсен –Прерванная жизнь. 

 В.Панов –Аркада. 

 Р.Валиуллин – D´рим. 

 Bērniem -  Pelnrušķīte -pužļu 
grāmata. 

 Džungļu grāmata ar telpiskām 
ilustrācijām un citas grāmatas. 

     Ja jūs ieinteresēja kāda grāmatā, 
nāciet uz bibliotēku. Pavadiet laiku 
interesanti, aizraujošās grāmatas 
sabiedrībā. 
     12. jūnijā plkst. 14:00 bibliotēkā 
īpaši tiks gaidīti bērni uz pasaku 
pēcpusdienu, lai kopā jauki pavadītu 
laiku. Apskatīsimies pasaku 
grāmatas, minēsim mīklas un 
zīmēsim mīļākos pasaku varoņus. 
     Informējam, sakarā ar 
bibliotēkas vadītājas semināru, 
18.06.2019. Ozolaines bibliotēka būs 
slēgta! 
     No 1. jūlija līdz 29. jūlijam 
ieskaitot bibliotēkas vadītāja Anita 
Eisaka atradīsies atvaļinājumā. 
Atvaļinājuma laika viņu aizvietos 
Oksana Marjanova. 

Anita Eisaka 
Ozolaines bibliotēkas vadītāja 

     Maijs mūsu pulciņa senioru dzīvē 
bija bagāts mēnēsis. Ar saviem 
priekšnesumiem tikām ielūgtas uz 
Maltas pagastu apvienības 
atklāšanas pasākumu. 13.maijā 
devāmies koncertēt uz Pušas Tautas 
nama Māmiņu dienas koncertu, bet 
17.maijā mūs gaidīja Čornajas 
pagasta Ratniekos senioru 
salidojumā, kur notika tikšanās ar 
novada  lauku senioriem, ar 
cienījamām, enerģiskām lauku 
dāmām. Tāpat maija mēnesī 
piedalījāmies arī “Zelta pāru” 
godināšanas pasākumā Lūznavas 
muižā, jo mūsu senioru pulciņa 
rindās šogad ir 2 pāri, kuri svin 50 
gadu jubileju, kopš tika mīti viņu 
zelta gredzeni.  
     Braucot uz  kaimiņu Kultūras 
namiem ļoti uztraucāmies, jo ārpus 
sava kultūras nama bijām uzstājušās 
maz.  Pārdzīvojām, vai izdosies 
paradīt to, cik mēs esam drosmīgas, 
aktīvas, ņipras, kaut arī katrai klibo 
veselība... Tomēr saņēmām dūšu un 
devāmies ar tādu nostāju- 
„Ozolaines pagasta senioru pulciņam 
„Uguntiņa” vajag  „liesmot” jeb degt 
kā spilgtām uguntiņām, vecumam 
padoties nedrīkst. Ratniekos mūsu 
klubiņa pensionāri bija pilni jaunu 
iespaidu, sajūsmināti, aizkustināti un 
arī noguruši, jo mūsu uzstāšanās 
programma prasīja no mums 
daudzas reizes pārģērbties dažādos 
tēlos un vairākkārt iziet uz skatuves,  
tomēr beigu beigās bijām priecīgas 
par iespēju doties ārpus mājas. 
Vairākas dāmas atzina, ka pat 
pašsajūta šajā dienā bijusi daudz 
labāka nekā ikdienā. Prāts priecīgs, 
uzvilktas svētku drēbes,  došanās 
mazā ceļojumā, iespēja parunāties 
ar citiem cilvēkiem un ieraudzīt ko 
jaunu. 
   Tiekoties ar savas paaudzes 
draugiem, ar lielu interesi vērojām, 
kā dzīvo, kā pavada brīvo laiku un 
atpūšas seniori citos pagastos. 
Klausoties stāstījumus par dzīvi, 
likās, ka mēs varam uzrakstīt  
grāmatu, kam nosaukums būtu 
„Veca cilvēka dvēseles balss”... un 
mēs visas kopā nonācām pie 
secinājumā – vajag biežāk tikties, 
būt vēl aktīvākām, dzīvot enerģiski 
un nepadoties skumjām. Gadi iet uz 

priekšu, bet ikvienam vajag 
atpūsties, palīdzēt viens otram, 
neskatoties kāda tev izglītība, cik tu 
esi bagāts, jo tavs pūrs ir tavas 
dvēseles bagātībā un vienalga, kādā  
nozarē tu strādāji, kādu amatu tu 
ieņēmi,  galvenais ir sirds un cieņa 
vienam pret otru. 
    8.maijs ir 2.pasaules kara upuru 
piemiņas diena.  Kopā ar Kampišku 
vecticībnieku draudzes  pārstāvjiem, 
Liepu pamatskolas audzēkņiem, 
pārvaldes vadītāju Edgaru Blinovu, 
Tautas nama vadītāju Santu Ostašu 
pulcējamies uz piemiņas brīdi 
Ozolains pagasta Balbišu brāļu kapos 
un piedalījāmies Dievkalpojumā par 
kritušajiem Otrajā pasaules karā, 
nolikām ziedus uz kritušo karavīru 
kapavietām. Pamatskolas 
audzēkņiem un mums  tā bija īsta 
vēstures stunda un ir jāatceras, ka 
šādi notikumi vairs nevar atkārtoties. 
Lai Dievs svēti kritušos karavīrus par 
to, ka mēs varam dzīvot zem miera 
debesīm.   
     Tāpat maija mēnesī katru 
otrdienu ar pasniedzēju turpinājām 
dejot. Centāmies veikt visu, ko 
pasniedzēja rādīja, mēģinājām 
pilnveidot savas dejas prasmes, lai 
izbaudītu katru kustību. Dejojām 
draudzīgi, jo dejā vārdi nav 
vajadzīgi.  
     Seniori cenšas turēties kopā, 
kaut reizēm ir pastīvi kauli, uznāk 
kāda slimība un neizdodas apmeklēt 
visu, kas tiek piedāvāts. 
     Cienījamā, Ozolaines Tautas 
nama vadītāja Santa Ostaša! 
Ozolaines pagasta senioru pulciņa 
„Uguntiņa” dalībnieces sirsnīgi sveic 
Jūs Dzimšanas dienā! Radoši 
domājot un strādājot krājiet arī 
turpmāk sevī iekšējo gaismu, kas 
grūtos brīžos palīdz izdzīvot citiem. 
Nepazaudējiet  divas atslēdziņās – 
mīlestību un pacietību, kas atver 
Jūsu sirds durvis citiem. Esiet 
laimīga, mīļota un veiksmi darbā!  
  Senioru pulciņa „Uguntiņa” 
dalībnieces  sirsnīgi sveic arī sava 
pulciņa jubilāri Kirjanu Šabanovu, 
kura maija mēnesī svin savu nu jau 
73.dzīves gadu. Novēlam Tev stipru 
veselību, dzīvesprieku un laimi!!! 
 
                           

“Uguntiņai”  
maijs kļuva  

par izbraukumu  
mēnesi! 

Anna Tarakanova, 
 Senioru interešu pulciņa „Uguntiņa” 

vadītāja 
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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 

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

„Skaiti Rožukroni, 
skaiti........” 

 
     Maija dziedājumi par godu 
Jaunavai Marijai pie ceļmalas 
krustiem kā tradīcija radusies jau 18. 
gadsimta beigās un ir Jaunavas 
Marijas godināšanas rituāls, kura 
laikā ļaudis pulcējas pie brīvdabas 
krustiem – ceļa malā, kapličā, ciemā, 
pie mājām vai baznīcas dārzos 
uzstādītiem krucifiksiem. Krucifiksi 
tika rotāti un maija vakaros pie tiem 
sanāca dažāda vecuma dziedātājas, 
lai dziedātu dziesmas Jaunavas 
Marijas godam. 

     Folkloras kopai „Zeiļa” tradīcija 
dziedāt pie Ozolaines pagastā 
esošajiem krustiem un krucifiksiem 
radās 6 gadus atpakaļ, kad Laizānu 
ciema iedzīvotāja Jevģēnija Lazovska 
uzrakstīja projektu un viņas 
ābeļdārzā tapa krucifikss. Šo 
krucifiksu iesvētīja 2013. gada 8. 
septembrī- Jaunavas Marijas 
dzimšanas dienā! Mums radās doma, 
ka folkloras kopas „Zeiļa” dziedātājas 
varētu pavasarī, maija mēnesī 

noskaitīt pie Laizānu krusta 
Rožukroni un nodziedāt dziesmas 
Jaunavas Marijas godam. Uz šo 
aicinājumu atsaucās arī citi mūsu 
pagasta ļaudis un jau nākamajā 
pavasarī mēs skaitījām Rožukroni arī 
pie Ozolaines krusta, pie Bumbišku 
sādžas krucifiksa, Runču kapličā, 
Pleikšņu kapos un pie lielā krusta 
Pleikņos. Gribas atzīmēt, ka 
Bumbišku ciema iedzīvotāji uztur šo 
tradīciju dzīvu jau gadu gadiem un 
maijā, Dievmātes mēnesī, skaita 
Rožukroni un lūdzas pie krucifiksa 
katru vakaru. 
     Jāsaka liels paldies visiem, kuri 
bija kopā ar mums šajās lūgšanās un 
dziedājumos. Paldies, ka mēs 
spējam uzturēt un saglabāt mūsu 
senču tradīcijas, atdot godu Mātei 
Marijai un izlūgt no viņas žēlastības 
savām ģimenēm, savam pagastam, 
savai zemei. 

Ināra Blinova 
Ozolaines Tautas nama 

Folkloras kopas „Zeiļa” vadītāja 

Foto no  
Ozolaines pagasta pārvaldes arhīva 

Krucifiks pie Ozolaines pagasta 

pārvaldes ēkas 

Krucifiks Pleikšņos 

Krucifiks Laizānos  
pie Jevģēnijas Lazovskas mājas 

Krucifiks Bumbišķos 

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

