
  

 

 

14.novembrī plkst.9.00 
Ozolaines Tautas namā 
notiks veselības 
izbraukuma istaba! 
Lūdzam veikt iepriekšēju 
pieteikšanos, zvanot pa 
T.: 25127340.  
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LATVIJAS PATRIOTU MĒNESIS! 
ZIŅAS ĪSUMĀ: 

Ozolaines TN folkloras 
kopa „Zeiļa” Mārtiņdienā, 
10. novembrī  dosies uz 
Rēzeknes kultūras namu, 
kur notiks  folkloras 
kopas „Rūta ” 35 gadu 
jubilejas koncerts 
„Rūtoj , Rūta, rūtoj”. 

15.novembrī Ozolaines 
bibliotēka būs slēgta. 
Bibliotēkas vadītāja Anita 
Eisaka piedalīsies 
seminārā Rēzeknes 
pilsētas Centrālajā 
bibliotēkā. 

7.novembrī plkst. 14.30. 
Ozolaines pagasta 
pārvalde aicina sādžu 
pārstāvjus uz Iedzīvotāju 
konsultatīvās padomes 
sanāksmi. 

Novembra svētkos 
aicinām pagasta 
iedzīvotājus izkarināt pie 
savām mājām Latvijas 
valsts karogu! 

                          Tiksimies Liepu 
                      pamatskolā!  

      
     Katru gadu Liepu pamatskola aicina 
bērnus un viņu vecākus uz pirmo 
tikšanos ar skolu. 
     Šogad pasākums „Sveika, skola!” 
notiks 7.novembrī plkst.12.30. 
Bērnus un viņu vecākus gaidīs 
interesants ceļojums pa skolu, jautras 

rotaļas, mīklas…. Sākumskolas skolēni 
iepriecinās viesus ar dziesmām un 
dzejoļiem. Šajā dienā skolā tiks 
piedāvāta arī radošā darbnīca “Čaklās 
rociņas”. Bērni un vecāki varēs 
izgatavot sev nelielu dāvaniņu. 
Pasākuma noslēgumā būs kopīgs tējas 
galds un patīkami pārsteigumi. Šajā 
dienā mēs aicinām un gaidām visus 
interesentus Liepu pamatskolā! 

27. un 28.novembrī, 
laikā no plkst.10.00-
16.30, aicinām apmeklēt 
tradicionālo Adventes 
vainagu veidošanas 
darbnīcu, kuras laikā 
ikviens varēs izveidot 
savu Ziemassvētku 
gaidīšanas laika 
vainadziņu no līdzi 
paņemtā materiāla un 
izmantojot darbnīcā 
piedāvātās veltes, kā arī 
ieraudzīt un praktiski 
izmēģināt jaunas 
Adventes vainagu 
veidošanas tehnikas. 

     Novembris Latvijā ir patriotiskais 
mēnesis, kad atceramies savas valsts 
vēsturi un godinām tautas varoņus, 
kad ikvienam ir iespēja izteikt labus 
vēlējumus savai valstij dzimšanas 
dienā!  
     Laiks iepazīstināt un atsvaidzināt 
zināšanas par valsts vēsturi, noskaidrot 
valsts simbolikas nozīmi, atpazīt 
latviskās tradīcijas un stimulēt ikvienu 
iedzīvotāju izjust piederības sajūtu 
savai valstij! Katrs to var darīt pa 
savam: skolā, darbā, ģimenē, 
publiskajās iestādēs, individuāli… 

     Ozolaines Tautas nama senioru 
interešu pulciņa „Uguntiņa” 
dalībnieces, kārtējā tikšanās reizē 
oktobra nogalē, pārbaudīja savas 
zināšanas par Latviju, spēlējot 
Ozolaines bibliotēkas piedāvātās galda 
spēles par mūsu valsti! Bet novembra 
pirmā nodarbība pagāja gan 
patriotiskā, gan ļoti radošā gaisotnē, 
savām rokām veidojot tematiska stila 
vāciņus pasēm.  
      Lai mums visiem sirdīs deg 
mīlestība pret savu Tēvzemi! 

Valsts svētki 
Ozolaines pagastā! 
 
     Ikviens pagasta iedzīvotājs būs 
sirsnīgi gaidīts viesis Latvijas 
proklamēšanas 101.gadadienas 
svinībās, kas norisināsies Ozolaines 
Tautas namā pirmdien, 2019.gada 
18.novembrī!  
     Ņemot vērā, ka nākamajā dienā  
visiem ir darba diena, šogad svētku 
pasākums tiek  pārcelts uz krietni 
agrāku laiku - svinīgā pasākuma 
sākums– plkst.15.00 (Ozolaines 
pagasta augstākā apbalvojuma 
“Ozolaines pagasta lepnums” 

pasniegšanas ceremonija, pagasta 
pārvaldībā esošo iestāžu ilggadējo 
darbinieku sumināšana, galda spēļu 
turnīra “Latvijai” labāko dalībnieku 
apbalvošana, bet turpinājumā balle, 
kopā ar grupu “Vēja 
muzikanti” (Valmiera),  līdz 
plkst.21.00.  
     Pasākums tradicionāli notiks pie 
galdiņiem, tāpēc, kā katru gadu, 
aicinām veikt galdiņu iepriekšēju 
rezervēšanu (mob.: 25127340).  
     Tiem, kuri vēlas apmeklēt tikai uz 
pasākuma svinīgo daļu, tiks piedāvātas 
arī skatītaju sēdvietas.  
     Pasākuma laikā tiks veikta foto 
un video fiksācija.  

Foto no Ozolaines pagasta pārvaldes arhīva 
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No nākamā gada palielinās 
garantēto minimālo 
ienākumu līmeni 
 
     No 2020.gada 1.janvāra 
garantēto minimālo ienākumu līmeni 
(GMI) plānots paaugstināt no 
līdzšinējiem 53 eiro līdz 64 eiro 
mēnesī uz vienu personu 
mājsaimniecībā.  
     To paredz otrdien, 1. oktobrī, 
valdības sēdē pieņemtais grozījums 
Ministru kabineta noteikumos 
„Noteikumi par garantēto minimālo 
ienākumu līmeni”. 
     Pabalsts GMI līmeņa 
nodrošināšanai ir galvenais atbalsts 
ienākuma veidā trūcīgām personām. 
Šis ir zemākais ienākuma atbalsta 
veids cilvēkiem, kuriem nav nekādu 
ienākumu vai tie ir ļoti zemi. GMI 
pabalsta apmēru trūcīgai ģimenei vai 
atsevišķi dzīvojošai personai 
aprēķina kā starpību starp noteikto 
GMI līmeni katram ģimenes loceklim 
un ģimenes (personas) kopējiem 
ienākumiem. 
Vienošanās par GMI līmeņa 
paaugstināšanu no 2020.gada 
1.janvāra tika panākta Labklājības 
ministrijas un Latvijas Pašvaldību 
savienības ikgadējās sarunās šī gada 
maijā.  
     Tiek prognozēts, ka 2020. gadā 
GMI pabalstu varētu saņemt 
aptuveni 24 tūkstoši cilvēku. 
2018.gadā GMI pabalstu saņēma 
20 878 personas jeb 1,1% no 
iedzīvotāju skaita. 
 

Egils Zariņš,  
Labklājības ministrijas  

Komunikācijas nodaļas  
sabiedrisko attiecību speciālists 

Prieks un lepnums par 
savējiem! Tā turpināt! 

Aicinām pieteikt bērnus 
saldo paciņu saņemšanai! 
 
     Ņemot vērā to, ka Vispārīgā datu 
aizsardzības regula (GDPR) vairs 
neļauj atlasīt personas un veidot 
sarakstus, Ozolaines pagasta 
pārvalde aicina pieteikt bērnus no 0 
- 12.g.v., kuri ir deklarēti Ozolaines 
pagasta teritorijā, Jaungada dāvanu 
saņemšanai. Pieteikšanās termiņš 
līdz 2019.gada 13.decembrim. 

PAR KATRU BĒRNU INFORMĀCIJA 
JĀAIZPILDA ATSEVIŠĶI!!! 
Sīkāku informāciju var saņemt 
Ozolaines pagasta pārvaldē pa 
tālruni: 64640171, e-pastu: 
info@ozolaine.lv 
     Pieteiktās saldās paciņas varēs 
izņemt pasākumu dienā 27.12.2019. 
Ozolaines Tautas namā vai līdz 
31.01.2020. Ozolaines pagasta 
pārvaldē.  

Tiks demonstrētas filmas! 
      
     Par godu Ozolaines Tautas nama 
55.jubilejai,  2019.gada 17.novembrī 
plkst.16.00 Ozolaines Tautas namā 
aicinām noskatīties filmu, kas veltīta 
Ozolaines TN 50 gadu jubilejai -  
„Gaisma 50 gadu garumā”, bet 
plkst.17.00 filmu, kas veltīta 
Ozolaines pagasta 80 gadu jubilejai 
„Mēs kā zīles ozolā”!  
Ieeja brīva! 

Aicinām pieteikt 
“Ozolaines pagasta 
lepnums” kandidātus!!! 
 
     Nu jau  par tradīciju ir kļuvis 
18.novembra svinīgajā pasākumā 
sumināt Ozolaines pagasta 
ievērojamākos, lepnuma vērtākos 
cilvēkus, kuri ar savu darbu, centību, 
cilvēkmīlestību un dažādiem citiem 
sasniegumiem ir pelnījuši tikt saukti 
par “Ozolaines pagasta lepnumu”.  
Aicinām arī šogad pieteikt savus 
kandidātus, sūtot pieteikumu uz 
santa.ostasa@ozolaine.lv,   brīvā 
formā piesakot savu izvirzīto 
kandidātu un  papildinot to ar 

pamatojuma vēstuli, kāpēc šis  
cilvēks ir pelnījis saņemt Ozolaines 
pagasta augstāko apbalvojumu! 
Pieteikumus gaidīsim līdz 2019.gada  
8.novembrim!  

Par kases turpmāko darbu!      
 
     Jau esam informējuši, ka no 
2019.gada 1.novembra Rēzeknes 
novada pašvaldības iestādes „Maltas 
pagastu apvienība” struktūrvienības 
„Ozolaines pagasta pārvalde” 
kasiere un kapsētu pārzine — Vera 
Vasiļkova dodas pelnītā atpūtā un 
viņas vietā darbu kasieres amatā  
uzsāk pildīt Lidija Vinogradova. 
Lidija vairākus gadus ir aizvietojusi 
Veru Vasiļkovu atvaļinājuma laikā, 
līdz ar to pieredze grāmatvedības 
darbos un darbam ar 
nepieciešamajām programmām viņai 
ir. Turpmāk Ozolaines pagasta 

pārvaldes kases darba laiks būs 
katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 
plkst.12.00., tālr.64640172, e-pasts: 
lidija.vinogradova@ozolaine.lv 
     Atgādinam, ka visus maksājumus 
iedzīvotāji var veikt arī: 

 savā internetbankā; 

 Maltas pagasta pārvaldes kasē 
(Brīvības ielā 6, Maltā). Tas pats 
attiecas arī uz tiem klientiem, 
kuriem būs nepieciešamība veikt 
maksājumus par bāriņtiesas 
pakalpojumiem. 

 Maksājumus par nekustamo 
īpašumu nodokļiem var 
veikt Rēzeknes novada domes 
kasē (Atbrīvošanas alejā 95A, 
Rēzeknē, 3.stāvā 26.kabinetā). 

Bankas rekvizīti: 
RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
IESTĀDE “MALTAS PAGASTU 
APVIENĪBA”  
Reģ.Nr.: 40900027426 
Banka: A/S Swedbank 
Swift kods: HABALV22 
Konts:LV68HABA0551046064481 

- 

mailto:info@ozolaine.lv
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     Viju un Sergeju Terentjevus 
Ozolaines pagastā pazīst, ja ne visi, 
tad daudzi. Abi šeit ir dzimuši un 
auguši, abu profesionālās gaitas ir 
saistītas ar Ozolaines pagastu, abi ir 
aktīvi Ozolaines pagasta pasākumu 
apmeklētāji un vieni no aktīvākajiem 
pagasta iedzīvotājiem kopumā. Arī 
viņu draudzība reiz aizsākās tieši 
Ozolaines Tautas namā jeb toreizējā 
Pūpolu klubā. Tāpēc šoreiz stāsts 
tieši par viņiem- Viju un Sergeju 
Terentjeviem!  
     Kā atceras Vija Terentjeva (toreiz 
Vija Runča)- pasākumus Ozolaines 
Tautas namā (toreizējā Pūpolu 
klubā) viņa sāka apmeklēt, kad 
mācījās Rēzeknes 5.vidusskolas 
10.klasē. Toreiz Vijai bija 17 gadi. 
Savu nākamo vīru viņa zināja tikai 
pēc izskata, personīgi pazīstami viņi 

nebija. Vija atceras: “Mums bija sava 
kompānija no Ozolaines, ar kuru 
mēs draudzējāmies, kopīgi 
apmeklējām balles un toreizējā 
Pūpolu ciema jaunieši mani 
neinteresēja!” 1982.gadā Vija 
pabeidza vidusskolu. Ozolaines 8-
gadīgās skolas direktore Klementīne 
Buharina viņai piedāvāja darbu skolā 
par pionieru kolektīva vadītāju. Skola 
aktīvi sadarbojās ar A.Matrosova 
sovhozu. Vija bija jauna un aktīva 
komjauniete, kuru sāka aicināt 
piedalīties visos organizētajos kluba 
un komjauniešu pasākumos. Tad arī 
notika tuvāka iepazīšanās ar Pūpoli 
jaunatni. Savukārt Sergejs tolaik  
strādāja par Pūpolu kluba vadītāju. 
Vija sāka dziedāt kluba sieviešu 
vokālajā ansamblī, bet vēlāk jau ar 
Sergeju kopā bija jāvada dažādi 
kluba pasākumi. Tā arī notika Vijas 
un Sergeja iepazīšanās, kas vēlāk 
pārauga draudzībā!  
     1983.gadā, kad uzcēla sovhoza 
bērnudārzu, Vija pārcēlās uz 
pastāvīgu dzīvi Pūpolos un sāka 
strādāt dārziņā par audzinātāju. Un 
tad šī skaistā draudzība pārauga par 
mīlestību!  
     Pāris apprecējās 1984.gada 
25.augustā. Un svinības, protams, 
notika abiem tik mīļajā Pūpolu klubā. 
Un šogad ne tikai Ozolaines Tautas 
nams (tolaik Pūpolu klubs) svin savu 
jubileju, bet arī Terentjevu pāris 
nosvinēja savu 35.gadskārtu, kopš 
abi viens otram teica “Jā” vārdu.  
     Uz jautājumu, vai ir kāda īpaša 
dziesma, kas viņus vieno ar klubu vai 
asociējas ar to laiku šeit, Vija šodien 
atbild: “Vienu īpašu dziesmu no tiem 
laikiem es gan neatceros, bet labi 
atceros visas mūsu jaunības laiku 
dziesmas, ko bieži dziedam 
kompānijās arī tagad, atceroties 

jaunības laikus!” 
     Atbildot uz jautājumu- kādi viņi ir 
šodien, Vija smej’: “Agrāk mēs bijām 
jauni un skaisti, tagad- tikai skaisti!” 
Kopdzīves laikā ir izaudzināti divi dēli
- Ēriks un Imants, ir sagaidīti 3 
mazbērni, uzcelta sava māja Sergeja 
dzimtajā vietā un apzaļumota 
teritorija apkārt mājai.  
     Vijas darba gaitas jau 36 gadus ir 
saistītas ar pagasta bērnu dārzu, kur 
viņa joprojām strādā par skolotāju. 
Sergejs dzīves laikā ir apguvis 
vairākas profesijas- šoferis, kluba 
vadītājs, traktorists, kurinātājs, 
kokapstrādes operators, bet pēdējos 
10 gadus strādā Rēzeknē apsarga 
amatā.  
     Vijas hobijs ir kulinārija un ziedi. 
Sergejam baudu sagādā 
makšķerēšana. Kopš pagājušā gada 
pārim ir parādījies arī kopīgs hobijs- 
ceļošana.  
     Terentjevu ģimenes tradīcija ir 
svinēt svētkus, kā paši saka- tiek 
svinēti visi svētki- gan lieli, gan mazi, 
gan reliģiskie, gan laicīgie. Tāpēc 
kopā sanākšana ar bērniem, 
mazbērniem un radiņiem notiek pat 
vairākas reizes mēnesī.  
     Vija: “Ozolaines Tautas nams 
mums ir kā otras mājas. Šeit mēs ne 
tikai esam iepazinušies un svinējuši 
savas kāzas, bet arī vairākas dzīves 
jubilejas, tāpat apmeklējam visus 
klubā organizētos pasakumus. Un 
man ir vēl lielāks prieks apzināties, 
ka esmu dzimusi ar klubu vienā 
gadā!!! Arī es šogad nosvinēju savu 
55 gadu jubileju, tāpat kā mūsu 
klubs! 
     Klubam gribam novelēt turpmāku 
attīstību, kluba vadītājai- pacietību, 
izturību un lielu ideju vācelīti!” 

Rakstu sagatavoja 
Santa Ostaša 

Ozolaines  Tautas nama vadītāja 

Ozolaines Tautas nams-  
vieta, kur dzimusi arī Terentjevu ģimene! F
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     Вот уже 13 лет (с 3 ноября 
2006 года) в Озолайнском 
Народном Доме работает 
женский вокальный ансамбль 
«Надежда». Ансамбль не только 
выступает в своем клубе, но и 
выезжает с концертными 
программами в другие волости 
нашего края.   
     Вместе с руководителем 
волости Эдгаром Блиновым, 
поздравляем юбиляров, жителей 
волости, которым исполнилось 
80, 90 лет. Петь для людей – 
высшая точка удовлетворения.  
     Девиз «Надежды»: «Нас 

объединила песня и любовь к 
людям». Хочется напомнить, что 
в ансамбле поют не 
профессионалы, а простые 
женщины-труженицы, любители 
петь. Как и в любом коллективе, 
очень сложно удержать один и 
тот же состав: люди приходят, 
уходят, у всех свои 
обстоятельства. Но вот уже 
несколько лет мы все в том же 
составе: Мария Голубцова, 
Анфиза Рунча, Елена Зайцева, 
Марина Березова, Вера 
Огурцова. 
     Участницы ансамбля 

собираются на репетицию один 
раз в неделю. Во время 
репетиций обсуждаем новый 
репертуар, делимся новостями и 
конечно поем, поем, поем. 
 
Наш коллектив - единая семья, 
Не разлучат нас горести, 
болезни. 
Мы преданные верные друзья, 
Сплотили нас мелодии и песни. 
 
Всегда высокой музыке верны, 
Не предаём великое искусство. 
Мы Аполлона дочери,  
Мы дарим людям радостные 
чувства. 
 
Уж 13 лет нам минет очень скоро 
Как прежде мы останемся 
дружны. 
А музыка, магическое слово, 
Всегда вести нас будет впереди.   

     Последнее выступление 
ансамбля  прозвучало 28 
сентября, в Гришканском Доме 
культуры, на 5 летнем юбилее 
ансамбля цыганской песни 
«Чаргер». Наши коллективы 
дружат уже давно. Ансамбль « 
Чаргер» частый гость на 
мероприятиях нашей волости. 
     Уважаемые жительницы 
Озолайнской волости! Мы 
приглашаем  вас, новых 
участниц, в наш коллектив. 
Репетиции проходят в 
Озолайнском Народном доме 
каждую среду в 15.30. 

 
Со словами благодарности 

участницам ансамбля, 
 руководитель Надежда Осипова. 

Надежда — положительно 
окрашенная эмоция, 
возникающая при напряжённом 
ожидании исполнения 
желаемого и предвосхищающая 
возможность его свершения; 
философский, религиозный и 
культурный концепт, связанный 
с осмыслением состояния 
человека, переживающего 
этот эмоциональный процесс.  

«Нас объединила песня  
и любовь к людям» 
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Kolhozs un skola.1960.11.20 Ausma (Rēzekne) 
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Vera Veisa- leģendārā 
Ozolaines gaiļa autore! 

 
     Mēdz teikt, ka pasaule ir maza un 
ne velti... Oktobra mēnesī Ozolaines 
pagasta Facebook vietnē, turpinot 
vēsturisko materiālu publicēšanas 
ciklu, kas veltīts pagasta 80.jubilejai, 
tika ievietota Putnu fabrikas Gaiļa 
fotogrāfija. Un Rēzeknē labi 
pazīstamais talantīgais fotogrāfs 
Artūrs Zaremba, ar ko Ozolaines 
pagasta pārvalde ir sadarbojusies ne 
reizi vien, zem tās atstāja 
komentāru, ka viņam ir tas gods 
leģendārā Gaiļa autori pazīt 
personīgi. Te nāk prātā vēl viens 
populārs teiciens- “Dzīvē nekas 
nenotiek tāpat vien”... Par padomju 
laiku Ozolaines pagastā, ir 
saglabājušās maz dokumentālas 
liecības, līdz ar to daudz kas no šī 
laika vēstures nav oficiāli zināms, 
tajā skaitā- kas ir bijis Gaiļa autors, 
kā skulptūra ir tapusi, kad uzstādīta 
utt. Taču tieši fotogrāfa ieraksts 
palīdzēja uzzināt sen kārotu 
informāciju, kas ir šīs skulptūras 
autors, un, pateicoties Zarembu 
ģimenei, mums tika sagādāta iespēja 
aprunāties ar pašu mākslinieci- Veru 
Veisu!  
     Vera Veisa ir dzimusi un augusi 
Rēzeknē, mācījusies Rēzeknes 
1.vidusskolā. Tajā laikā skolā 
zīmēšanas stundas pasniedza 
skolotājs Unda (Rēzeknes Mākslas 
skolas dibinātājs un direktors), tieši 
viņš  ieteica savai skolniecei 
gatavoties mācībām Mākslas skolā. 
Pēc 7.klases beigšanas, Vera iestājās 
Rēzeknes Mākslas skolas keramikas 
nodaļā, kur mācījās 5 gadus (1961.-
1966.gadam). Arī šodien, esot 
cienījamā vecumā, Veras kundze 
atcerās savu skolotāju Undu ar labu 
vārdu un atzīst, ka ir daudz 

pateicības viņam parādā. 19 gadu 
vecumā topošā tēlniece saņēma 
norīkojumu doties strādāt uz 
Porcelāna rūpnīcu Rīgā (tagadējā t/c 
“Akropole” vietā”), par ģipša 
modelētāju.  Turpat Rīgā Vera Veisa 
1968.gadā iestājās Latvijas Mākslas 
akadēmijas Tēlniecības nodaļā. Kad 
Vera mācījās Mākslas akadēmijas 
5.kursā, viņa saņēma darba 
piedāvājumu no Rēzeknes mākslas 
skolas- pēc akadēmijas absolvēšanas 
doties atpakaļ uz Rēzekni strādāt par 
zīmēšanas skolotāju un keramikas 
nodaļas vadītāju. Taču viņa atteicās 
no šī piedāvājuma, jo darbs Mākslas 
skolā nozīmētu, ka neatliktu laiks 
darboties kā tēlniecei, ko studente 
redzēja kā skaistāko savas dzīves 
izvēli un profesionālo ceļu. Tāpēc 
priekšroka tika dota tam, ko vēlējās 
sirds- būt par tēlnieci!  
     Lai arī dzīves ceļš neatveda Veru 
Veisu atpakaļ uz dzīvi Rēzeknē, 
tomēr par viņas spējām, prasmēm 
un talantu zināja arī šeit... 
1985.gadā Verai lūdza uztaisīt 
bronzas jubilejas medaļu, par godu 
Rēzeknes 700 gadu jubilejai. Šis 
pasūtījums prasīja ne mazums 
pārdzīvojumu, jo Centrālkomitejas 
redzējums par medaļu bija citāds, 
nekā to redzēja māksliniece. 
Sākotnējā medaļas modelī bija 
attēlotas Rēzeknes pilskalna drupas, 
ar rozi priekšā, bet otrā pusē- 
Latgales ielas Sarkanās aptiekas 
tornītis ar gaili smailē, ko Rēzeknes 
bombardēšanas laikā tieši krievu 
karaspēks bija likvidējis. Rīgā 
Mākslas padomē šo medaļu 
novērtēja ar teicamu atzīmi un 
atzina, ka sen nebija redzēta tik 
poētiska medaļa. Taču 
Centrālkomitejas atbildīgās personas 
medaļas reversā vēlējās redzēt 
Ļeņina portretu. Māksliniece, 
protams, nebija ar šādu domu mierā, 
pamatojot to ar argumentu, ka 
Ļeņina krūšu tēla atliešana ir cita 
mākslinieka reiz izveidota darba 
kopēšana, bet viņai, kā māksliniecei, 
tomēr ir jārada savs oriģināldarbs.  
     Jubilejas medaļai sekoja vēl viens 
pasūtījums no Rēzeknes puses. 
1985.gadā Veras kundzi uzaicināja 
uz izpildkomitejas telpām, kur gaidīja 
tikšanās ar arhitektu Māri Gēgeri. 
Tika paziņots, ka Rēzeknes Putnu 
fabrika vēlas pasūtīt dekoratīvu gaiļa 
skulptūru. Nu bija jādodas uz Putnu 
fabriku, lai apskatītu vietu, kur 
paredzēts izvietot šo meistardarbu 
un iepazītos līdz sīkākajai spalviņai ar 
pašu broileru gaili, kuru tad bija 
iecerēts skulptūrā attēlot. Kaut arī 
pašai vecāku mājās bija gan vistas, 
gan gailis, tomēr bija jāredz vaigā, 
kāds tad ir tieši šis broileris! Putnu 
fabrikas direktora vietnieks 
G.J.Vitānis ne tikai parādīja gaili, bet 
teica tā: “Liekam mašīnā broileri un 

braucam uz Jūsu tēva mājām!” Vera 
ar patīkamām emocijām un 
aizkustinājumu atcerās šo brīdi. Tā 
gailis tika atvests uz mākslinieces 
dzimto pagalmu. Vera ar humoru 
atcerās: “Pabarojām gaili, tas lepni 
staigāja pa istabām, pa virtuvi, 
savukārt, es sekoju gailim līdzi, rokās
- lapa un rakstāmais, eju, pētu un 
zīmēju... gailim skaista sekste, 
interesanta aste, kā apgriezta, skaisti 
pieši...”. Kad staltais putns no visām 
pusēm bija izpētīts un skulptūras 
izveidei nepieciešamās skices 
veiktas, Vera zvanīja direktora 
vietniekam Vitānim, sakot, ka skices 
ir gatavas, var gailim braukt pakaļ, 
uz ko kungs esot atbildējis- ka Putnu 
fabrika gaili laiž pensijā un, lai jau 
tas paliek dzīvot mākslinieces tēva 
mājās.  
 

Teksta turpinājums 7.lpp. 
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Teksta sākums 6.lpp. 
 
     Skices bija gatavas, nu bij’ laiks 
ķerties klāt pie vissarežģītākā darba. 
Brīžiem tēlniecei pat likās, ka ar šo 
pasūtījumu nebūs iespējams tikt 
galā, jo Gaiļa izmērs bija gana liels, 
bija jādomā, kā lai sametina metāla 
karkasu, jo māls jau viens pats 
neturēsies kopā. Bronzas lējēji 
kombinātā “Māksla” (Rīgā, Gaujas 
ielā) palīdzēja uztaisīt karkasu. 
Mākslas padomē atzina, ka ārkārtīgi 
skaistas un plastiskas formas ir 
izdevušās Gailim. Līdz putna 
skulptūra ieguva savu gala izskatu, 
atlietu materiālā, notika sarežģīts 
daudzu posmu darbs, Gaili vairākos 
etapos pa atsevišķām ķermeņa 
daļām atlejot ģipsī, veidojot tam 
smilšu formu, kurā iekšā tiek liets 
ārkārtīgi verdošs bronzas šķidrums 
(ar temperatūru ap 1000C) un veicot 
citus ļoti komplimcētus posmus, kas 
vienkāršam cilvēkam, nesaistītam ar 
tēlniecību un citām šajā procesā 
ietvertajām nozarēm, ir pilnīgi kaut 
kas svešs. Un darbu divtik sarežģītu 
padarīja lielie Gaiļa izmēri. Veras 
kundze precīzi vairs neatcerās, cik 
augsts bija Gailis, taču- gana 
iespaidīgs- tuvu 2m, bet akmens, uz 
kura tas tika uzstādīts, bija vēl 1,90 
m augstumā. Gala rezultātā Gaiļa 
skulptūra sastāv no metāla karkasa, 
kam vidū iestiprināti koka klucīši, tas  
viss ir nostiprināts ar drātīm, 
savukārt ārējais redzamais veidols ir 
no tīras bronzas apmēram 4-5 cm 
biezumā. Uz jautājumu, cik ilgā laikā 
tapa gailis, Veras kundze atbild, ka 
īsti pateikt to nevar: “Ja ķeros kam 
klāt, pelni vien put, strādāju ātri, 
neskaitu laiku, cik darbs aizņem! Ja 
darbs patīk, ļoti aizraujos. Citreiz ir 
bijis, ka esmu nakšņojusi turpat 
tēlniecības darbnīcā, paguļu, 
pieceļos un atkal turpinu strādāt!”. 
Rēzeknes Putnu fabrika pasūtīja arī 
lielu plāksni pie Gaiļa, ar uzrakstu 
“Latvijas PSR Lauksaimniecības 
Ministrijas Rēzeknes Putnu fabrika”, 
un tādu pašu plāksni krievu valodā, 
kas tika uzstādīta pie Putnu fabrikas 

ieejas.  
     Gailis bija jāuzstāda 1986.gada 
augustā. Akmeņkalim tika dots 
uzdevums mazliet nokalt akmenim 
pašu augšu, izveidot caurumu ķīlim, 
uz kura Gailis tika uzstādīts un Veras 
kundze regulēja Gaiļa novietošanas 
procesu, lai tas skatītos uz pareizo 
pusi un rezultāts izskatītos pienācīgi. 
Vera Veisa atcerās, ka Gaiļa 
atklāšanas ceremonija bija ārkārtīgi 
jauka, sirsnīga, vēl šobrīd viņas pūrā 
glabājas bezgala skaists balts linu 
aizkars, ko viņai uzdāvināja 
atklāšanas pasākumā. Tāpat Veras 
kundze smej’, ka saņēmusi arī dzīvus 
broilerus dāvanā līdzi uz Rīgu. Bet 
sirdī joprojām ir palikusi sajūsma par 
šo pasākumu, kas pagāja ar Latgalei 
vien raksturīgo sirsnību. Un Veras 
kundze atzīst, ka viņai ir bijis liels 
gods veidot Putnu fabrikai šo Gaili, 
jo ļoti patīkami bija apzināties, ka 
viņu Latgalē atcerās un pazīst. Gailis 
izdevās tik tiešām skaists un tas 
daudzus gadus priecēja 
garāmbraucēju un gājēju acis, tāpēc 
gan pašai māksliniecei, gan arī 
citiem  ir ļoti žēl, ka arī pēc Putnu 
fabrikas likvidācijas tas joprojām 
nestāv ceļa malā un nesveicina 
ceļiniekus... Tā kā Gailis atradās 
vairāk šosejas, ne fabrikas, teritorijā, 
tas varēja šosejas malu greznot arī 
šodien, nesaistīti ar fabrikas likteni. 
Turpmākās Gaiļa gaitas saistās ar 
mītiem, baumām un leģendām- 
kuras no tām ir patiesas, kuras nē, 
to retais vien zin, bet šobrīd Gailis ir 
radis savu vietu Rēzeknes pilsētā 
Bukmuižas ielā (t.s. Stiklotavā).  
     Saruna ar tēlnieci bija gara, bet 
ļoti interesanta, tāpēc laiks, kas 
pavadīs pie telefona klausules, 
paskrēja nemanot. Sarunā ar Veru 
Veisu noskaidrojās, ka viņa ir autore 
arī izcilās teātra darbinieces Veras 
Baļunas piemineklim, kā arī arī Veras 
Baļunas portretam augstcilnī, kas 
eksponēts Nacionālajā teātrī Rīgā, 
tāpat viņa ir portretējusi Ernestu 
Hemingveju, Antuānu de Sent-
Ekziperī, ir izveidotas ļoti daudz 
piemiņas medaļas, piemēram, 
Kultūras ministrija pasūtīja 12,6 cm 
diametra bronzas medaļu, par godu 
Raiņa 125.jubilejai, un tā ir tikai 
maza daļa no darbiem, kas ir 
izvietoti vai aizceļojuši daudzviet 
Latvijā, bijušajā PSRS teritorijā un arī 
citviet ārzemēs, piemēram, Ungārijā. 
Uz jautājumu, kurš viņai pašai ir 
mīļākais darbs, Veras kundze atbild: 
“Visi mani darbi ir bijuši mani gara 
bērni, katrā no tiem ir ieguldīta 
mana sirds un dvēsele!” Vera Vaisa 
ir Mākslinieku savienības biedrs, 
kopš 1979.gada, ir piedalījusies 
daudzās izstādēs Latvijā un citviet 
pasaulē, ir daudzu starptautisku 
konkursu laureāte. Un nu ar prieku 
apzināmies, ka arī mūsu Gailis, ir 

tieši Veras Veisas darbs!  
     Sakām paldies Zarembu ģimenei 
par īsto komentāru īstajā brīdī, par 
palīdzību, lai šī intervija varētu notikt 
un vislielākais paldies Veras kundzei- 
gan par skaisto Gaili, ar ko Ozolaines 
pagasts daudziem asociēsies vēl ilgi, 
gan par mums veltīto laiku! Esam 
bezgala priecīgi, ka nu esam kaut 
mazliet izpētījuši vēl vienu spilgtu 
Ozolaines pagasta vēstures liecību 
un tēlu! Un Veras kundzei novēlam 
stipru veselību un neizsīkstošu 
iedvesmu radīt skaistumu vēl 
daudzus gadus!  

Rakstu sagatavoja,  
Santa Ostaša,  

Ozolaines Tautas nama vadītaja 
Foto no Veras Veisas personīgā 

arhīva. 

INFORMĀCIJAI! 
     Ozolaines pagastā, Tēviņos 30 
gadus darbojas Rēzeknes putnu 
fabrika. Pie ceļa  uzliktais bronzas 
gailis svēra 240 kg.  Akmens, uz 
kura gailis stāvēja, bija atvests no 
Lūznavas. Vēlāk saimnieks par 240 
latiem šo gaili pārdeva.  
 

Valentīna Oborenko-Urtāne 
 
     Rēzeknes putnu fabrika tika 
izveidota 1969. gada 23. decembrī 
uz Republikas inkubatora-
putnkopības stacijas Rēzeknes 
filiāles bāzes. 1993. gadā tika 
pieņemts lēmums par uzņēmuma 
reorganizāciju. Tas kļuva par 
zemnieku saimniecības „Gala-
Bukas” īpašumu. 1995. gadā 
uzņēmumu pārpirka AS „Astor un 
partneri”, bet tā paša gada nogalē 
uzņēmums atkal tika pārdots 
privātai personai. 
 
LNA RZVA galvenā fondu glabātāja  

Baiba Pazāne 
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Rudens darbi apdarīti, var 
doties ciemoties! 
 
     Nu jau visi rudens darbi ir 
apdarīti, tāpēc mums, vecmāmiņām, 
ir laiks atvilkt elpu un doties vienā 
otrā izbraukumā!  
     1.oktobrī, Starptautiskajā senioru 
dienā, devāmies baudīt skaisto 
Rēzeknes novada dabu, elpot 
veselīgu gaisu un lasīt dzērvenes 
Teirumnieku purvā Nagļu pusē. Lai 
arī lielākais dzērveņu birums jau bija 
nolasīts pirms mums, tomēr katram 
savs groziņš, lielāks vai mazāks, 
ziemas veselīgo velšu krājumiem 
tika.  
      8.oktobrī braucām ciemos uz 
Strūžānu pagasta Kultūras namu, 
kur notiks Senioru sadraudzības 
vakars. Kā jau ražas mēnesim 
pieklājas, braucām ar veselu grozu 
Lielās talkas ietvaros iestādītajiem 
un pa vasaru Ozolaines pagasta 
pārvaldes parkā izaudzētajiem 
dažādu formu un krāsu ķirbīšiem. 
Protams, neizpalika arī mūsu 
priekšnesums- šoreiz uzstājāmies ar 
modes skati, demontrējot Albīnas 
Šļahtovičas un Silvijas Mežores 
tamborētos tērpu un aksesuārus, bet 

enerģiskam uzstāšanās noslēgumam 
nodemonstrējām arī humoristisku 
deju.  
     26.oktobrī notika nu jau 
3.Senioru klubu salidojums Rēzeknes 
novadā. Šoreiz devāmies Nagļu 
virzienā. Tiekoties ar 7 citiem 
Rēzeknes novada senioru klubiņiem, 
dalījāmies ar stāstu, kas mūsu 
pagastā un senioru kluba dzīvē 
noticis pēdējā gada laikā, kopš 
iepriekšējā salidojuma 2018.gadā. 
Protams, nevarējām arī nepalielīties 
un neatgādināt, ka šo tradīciju 2 
gadus atpakaļ radījām un aizsākām 
tieši mēs, Ozolaines pagastā. Un 
vēlējām, lai šī tradīcija turpinās 
vismaz tik ilgi, kamēr mēs pašas 
būsim gana stipras, lai šīs 
kopāsanākšanas spētu apmeklēt. 
Nagļu pagasta senioru pulciņam 
uzdāvinājām akvāriju ar “zelta 
zivtiņu” un velējām, lai ta piepilda 
vismaz 3 kvēlākās vēlēšanās. Bet 
priekšnesuma kārtā mūsu pulciņa 
humoristiskākā dalībniece Faina 
Gleizda uzstājās ar smieklīgu 
monologu par to, kā viņa reiz 
devusies līdzi vīram makšķerēt un 
kas no tā visa sanāca. Ar savu 
prezentāciju esam ļoti apmierinātas 
un tas sagādā gandarījuma sajūtu! 
Tāpat salidojuma laikā arī 
izmantojām iespēju un paziņojām 
mūsu domubiedriem par to, ka 
7.februārī notiks Ozolaines Tautas 
nama Senioru kluba “Uguntiņa” 5 
gadu jubilejas svinības un aicinājām 
visus klātesošos piedalīties mūsu 
svētkos! Jāatzīst, ka šī diena mūsu 
dzīvēs bija bagāta diena, jo notika 
satikšanās ar tādiem pašiem 
vienkāršiem, sirsnīgiem lauku 
cilvēkiem, kā mēs pašas.  
     Pa vidu starp izbraucieniem, 
nosvinējām skaistus svētkus- mūsu 
senioru pārim Fainai un Pēterim 
Gleizdām šogad liela dzīves jubileja- 
zelta kāzas! Vienā skaistā otrdienas 
dienā pulcējāmies pie svētku galda, 
lai sveiktu mūsu jubilārus, vēlētu 
viņiem laimi un labu veselību vēl 
daudzus gadus kopā soļojot soli solī, 
roku rokā!  

     Oktobra nogalē tikām mīļi 
uzaicinātas piedalīties Ozolaines 
pagasta bibliotēkas organizetajā 
Latvijai veltīto galda spēļu turnīrā. 
Bibliotēkas vadītāja Anita Eisaka bija 
sagatavojusi mums faktu spēli par 
Latviju, kurā pārbaudījām savas 
zināšanas par valsti, kur dzīvojam, 
uzzinājām ko jaunu, pasmējāmies 
viena par otru un izzinošā, erudītā 
un mazliet azartiskā gaisotnē 
pavadījām laiku!  
     Runājot par mūsu pulciņa 
“Uguntiņa” radošo garu, jāsaka, ka 
par katru dalībnieci varētu uzrakstīt 
grāmatu, cik bagātas tomēr esam 
mēs  visas kopā un katra no mums 
atsevišķi. Šajā mēnesī pabeidzām 
darbu pie lupatu paklājiņu 
tamborēšanas, ko novembra mēnesī 
dāvināsim PII “Jāņtārpiņš” 
radošajām un attīstošajām 
nodarbībām, bet šajā mēnesī 
ļausimies patriotiskajām radošajām 
darbnīcām. Jāatzīmē, ka lielākais 
nopelns lupatu paklājiņu 
tamborēšanā pieder mūsu čaklajām 
rokdarbniecēm- Jekaterinai 
Kolesnikovai, Albīnai Šļahtovičai, 
Silvijai Mežorei un Nadeždai Kairišai.  
     Nav svarīgi šodien, cik liela gadu 
nasta mums uz pleciem, un nevar 
gaidīt, ka brīnumi atnāks paši. Ir 
pēdējais laiks priecāties par to, kas 
katram no mums ir un neskumt par 
to, kas mums vairs vai vēl nav. 
Prieku mēs nevaram nopirkt ne par 
kādu naudu, tas mums jāatrod 
pašiem sevī! Arī šie oktobra 
izbraucieni, kad tikāmies ar citiem 
senioru klubiem, mums bija liels 
prieks un reizē pārdomu laiks. 
Tiekoties ar savu paaudzi, ar mūsu 
domubiedriem un draugiem, ar lielu 
interesi noklausījāmies katra senioru 
klubiņa dzīves stāstu, izbaudījām 
katra kolektīva uzstāšanos un 
uzzinājām, kā citi senioru kolektīvi 
pavada savu brīvo laiku, cik aktīvi ir, 
ar ko nodarbojas... Nonācām pie 
secinājuma- ja ir vēlme, ikviens var 
būt aktīvs un piedalīties dažādās 
nodarbībās, pasākumos utt., 
neskatoties uz to, kāda ir izglītība un 
kādā nozarē mēs strādājam, 
galvenais- lai ir “sirds izglītība” un 
cieņa pret savu paaudzi. Mūsu 
Tautas namā ir viss, kas tam 
vajadzīgs- nāciet, atrodiet sevi un 
darbojieties aktīvi, radoši un ar 
prieku sirdīs!  
     Sirsnīgs paldies Strūžānu pagasta 
Kultūras namam un Nagļu Tautas 
namam par uzņemšanu, cienastu un 
par mūsu vecumam atbilstošu jautru 
svētku programmu!  
     Novēlam visiem- daudz, daudz 
tādu dienu, kad gribās justies kā 
putnam- sajust savu spārnu 
lidojumu un priecāties par savu 
varēšanu!!!  
                         Anna Tarakanova, 
 Senioru interešu pulciņa „Uguntiņa” 

vadītāja 
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     Tuvojoties gada patriotiskākajam 
mēnesim- NOVEMBRIM- arī 
Ozolaines pagasta bibliotēkā un 
jauniešu klubā ienāca pirmās 
patriotiskās noskaņas. Kā iepriekš 
vēstījām, septembra mēnesī 
Ozolaines pagasta bibliotēkas fonds 
tika papildināts ar jaunu novirzienu- 
galda spēļu bibliotēka. Gandrīz visas 
bibliotēkā piedāvātās spēles ir 
radītas Latvijā vai izdodas, kā 
pasaulslavenu spēļu versija par 
Latvijas tematiku.  
     “Ozo” jauniešu telpās rudens 
brīvlaikā notika rosība - Ozolaines 
pagasta bibliotēka aicināja Ozolaines 
pagasta jauniešus pārbaudīt savus 
spēkus dažādu uzdevumu risināšanā 
un veikšanā. Tādā veidā skolēnu 
brīvlaiks tika pavadīts aizraujoši, 
interesanti un saturīgi. Tuvojoties 
patriotiskā mēneša izskaņai, tiks 
noteikti un sumināti erudītākie 
dalībnieki, kurus apbalvos valsts 
svētku ietvaros. 
     22.oktobrī notika pirmās 
sacensības, kurās tika izspēlētas 
tādas spēles, kā “Iepazīsti 
Daugavu”, “Spēlē, spēlē, 
Spēlmanīti!”, Atmiņas spēle ar latvju 
zīmēm, “Anti-Monopoly Latvia”, 
latviešu domino un Latvijā radīta 
spēle "ICECOOL". 24. oktobrī 
jaunieši sacentās vienā no 
vissarežģītākajām galda spēļu 
bibliotēkā esošajā spēlē - "Faktu 
spēle. Latvija." 29. oktobrī faktu 
spēli spēlēja senioru kluba 
“Uguntiņa” dalībnieces. Jau ir zināmi 
pirmie erudītākie turnīra dalībnieki! 
     Var droši apgalvot, ka galda 
spēļu bibliotēka piesaista 
apmeklētāju uzmanību, izraisa 
interesi un  vēlmi ņemt galda spēles 
uz mājām. Jau ir noteikti galda spēļu 
bibliotēkas favorīti - tās ir galda 
spēles “Anti-Monopoly Latvia” un 
pirmā „knipju“ spēle pasaulē 

"ICECOOL". Atgādinām, ka galda 
spēles tiek izsniegtas uz mājām 
pieaugušai personai uz 3 dienām.  
     Galda spēles palīdz uzzināt jaunu  
informāciju, liek domāt, ātri reaģēt, 
plānot, radoši darboties, kā arī 
izprast komandas darbu, priecāties 
par uzvaru un nebēdāties par 
zaudējumu. 
     Galda spēļu sacensības 
turpināsies līdz novembra vidum, 
iezīmējot novembri- patriotu mēnesi. 
Tāpēc ar prieku gaidīsim ikvienu 
gribētāju lietderīgi, interesanti un 
erudītā gaisotnē pavadīt brīvo laiku. 
Aicinām gan jauniešus, gan ģimenes 
un draugu kompānijas pieteikt savas 
komandas, dalībai galda spēļu 
sacensībās. 
     Sacensību laiks saskaņojams 
individuāli, zvanot pa T.:26009181 
(Ozolaines pagasta bibliotēkas 
vadītājai Anitai Eisakai).   
     Atklāsim ko jaunu par Latviju, 
pārbaudīsim savas zināšanas un 
izjutīsim sacensību garšu! 

Anita Eisaka 
Ozolaines bibliotēkas vadītāja 

PII “Jāņtārpiņš” audzēkņi 
iepazinās ar bibliotēku! 

 
     Oktobra sākumā bibliotēku 
apmeklēja PII “Jāņtārpiņš” 
audzēkņi. Ekskursijas mērķis bija 
parādīt, kur atrodas bibliotēka un 
informēt bērnus par bibliotēkas 
pakalpojumiem. Lielākā daļa no 
bērniem bibliotēkā bija pirmo reizi, 
bet daži bija ciemojušies iepriekš ar 
vecākiem.  Jau no paša 
apmeklējuma sākuma bērni aktīvi 
līdzdarbojās - atbildēja uz 
bibliotēkas vadītājas jautājumiem, 
tādā veidā visi kopā uzzinājām, ka 
jāprot ne tikai lasīt, bet jāzina un 
jāievēro bibliotēkas lietošanas 
noteikumi. Topošie lasītāji piekrita, 
ka pret grāmatām izturēsies 
saudzīgi, lai tās ilgāk kalpotu un 
būtu pieejamas daudziem lasīt 
gribošiem bērniem. Tālāk devāmies 
skatīties,  kā iekārtota bibliotēka. 
Aizkavējāmies pie grāmatu 
plauktiem, kur bērnus gaidīja 
atbilstoša satura un vecuma 
literatūra. Visus, protams, 
ieinteresēja datori. Bērniem tika 
sniegta informācija par datoru 
lietošanas noteikumiem un par to 
kādiem nolūkiem izmanto datorus. 
Ar lielu interesi bērni skatījās uz 
galda spēļu bibliotēku, kur tika 
paskaidrota galda spēļu 
izsniegšanas kārtība. Tikšanās 
beigās bērni izvēlējās dažas 
grāmatas lasīšanai dārziņā, kuras 
tika izsniegtas skolotājai Vijai, līdz ar 
to bērni uzzināja, kā lasītājam tiek 
izsniegtas grāmatas. Skolotāja Vija 
kopā ar bērniem apņēmās nodot 
grāmatas laicīgi.  Iepazīšanas 
stunda aizritēja ātri, pa šo laiku 
bērni uzzināja, kur dzīvo grāmatas, 
kādas tās ir, iemācījās, kā saudzīgi 
apieties ar tām. Promejot daudzi 
bērni solīja nākotnē apmeklēt 
bibliotēku.  

Galda spēļu turnīrs! 
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     Šogad aprit desmit gadi, kopš 
Liepu pamatskola ir Maltas 
vidusskolas struktūrvienība. Pa šo 
laiku mums ir izdevies saglabāt visas 
savas labākās tradīcijas un 
nodrošināt ciešu  pilnvērtīgu 
sadarbību ar Maltas vidusskolu. 
Mūsu skolas skolēniem ir iespēja 
darboties Maltas vidusskolas telpās 
un iepazīties ar modernajām 
tehnoloģijām, kuras vēl nav 
pieejamas mūsu nelielajā skoliņā. 
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 pamatskola piedāvā piecas 
izglītības programmas. 
     Vispopulārākā no tām ir   
pamatizglītības profesionāli orientētā 
virziena  mazākumtautību 
programma. Vēl skola realizē 3 
speciālās pamatizglītības 

mazākumtautību izglītības 
programmas (bērniem ar valodas 
traucējumiem, ar mācīšanās 
traucējumiem un ar garīgās 
attīstības traucējumiem). Skolā 
veiksmīgi strādā arī atbalsta 
komanda (speciālais pedagogs, 
logopēds un psihologs). 
Šajā mācību gadā skolā darbojas 
astoņas interešu izglītības 
programmas (folkloras kopa 
„Liepiņa”, popgrupa „Mākonītis”,  
skolas leļļu teātris, mūsdienu deju 
pulciņš un pulciņi „Pavārmākslas 
noslēpumi zēniem”, “Pirmās 
palīdzības ABC”, “Pats sev frizieris”) 
un basketbola sekcija.  2.klases 
skolēniem ir iespēja apgūt 
peldēšanas prasmes. Katru nedēļu 
viņi apmeklē baseinu Rēzeknē. 
Liepu pamatskolas skolēni aktīvi 
piedalās mācību olimpiādēs, 
konkursos, sacensībās un skatēs, līdz 
ar to ceļot skolas godu ne tikai 
novadā, bet arī Latvijas Republikas 
mērogā. 
     Skolā ir ieviesta 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. 
     Ļoti lielu atbalstu un palīdzību 
skolas uzturēšanā un saglabāšanā 
sniedz Ozolaines pagasta pārvalde. 
Visiem skolēniem tiek apmaksāti 
ceļa izdevumi uz skolu. 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,  
programmas “Skolas piens” un 
“Skolas augļi” ietvaros. 
Liepu pamatskola iegulda daudz pūļu 
darbā ar izglītojamajiem ar mācību 
un veselības problēmām. 
Lai nodrošinātu skolēnu, skolas 
darbinieku un viņu personiskā 
īpašuma drošību, skolā tiek veikta 
videonovērošana un tā ir pieslēgta 
apsardzes signalizācijai. 
     Liepu pamatskolā  ir visas 
izglītības programmu īstenošanai 
nepieciešamās telpas un 
materiāltehniskie resursi, kas atbilst 
skolēnu skaitam un vecumam. Katrā 
mācību kabinetā ir dators un 
multimediju projektori, divās klašu 
telpās ir interaktīvās tāfeles ar 
dokumentu kameru. Skolas ēkā ir 
iespēja izmantojot 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 liels skaists parks, 
ko mēs izmantojam gan mācību 
procesā, gan atpūtas laikā. Lai 
skolēniem būtu iespēja kvalitatīvi un 
lietderīgi  pavadīt brīvo laiku, skolā ir 
bērnu rotaļu laukums un sporta 
laukums. 

 
Gaļina Bogdanova, 

Liepu pamatskolas struktūrvienības 
vadītāja 

MALTAS VIDUSSKOLAS STRUKTŪRVIENĪBAI 
„LIEPU PAMATSKOLA” - 10 GADI! 

  Laizānu parks jau vairāk nekā simts 
gadus ir izcila vieta pastaigām. 
Parku, pēc pana Benislavska 
pasūtījuma, 19. gadsimta beigās 
projektējis un izveidojis kāds itāļu 
arhitekts, kā pamatelementus 
izmantodams alejas un dīķus. 
Laizānu parks ir valsts nozīmes 
dabas piemineklis.  
   2015.gadā parkā veikti sakopšanas 
darbi – iztīrīti dīķi, izcirsti krūmi, 
veco koku ēnā ierīkotas atpūtas 
vietas un romantiski tiltiņi. Parka 
dižalksnis, sasniedzis apkārtmērā 
vairāk nekā 3 metrus, gaida tevi uz 
kopīgu foto. Vecais parks ieskauj 
Liepu pamatskolas ēku. 

 
Laizānu parks  
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     Jau vairākus gadus pēc kārtas 
"Taurenīšu" grupas skolotājām ir 
laba sadarbība ar bērnu vecākiem. 
Vecāki aktīvi piedalās visās mūsu 
organizētajās izstādēs, palīdz rotāt 
telpas, iesaistījās labdarības akcijā 
"Palīdzi dzīvnieku patversmei", 
organizē Ziemassvētku ballīti 
bērniem, palīdz papildināt grupas 
materiālo bāzi ar dabas materiāliem 
un dažādām lietām, ko var izmantot 
otreiz. 
     Arī šogad vecāki pārsteidza 
skolotājas ar piedāvājumu organizēt 
un novadīt bērniem kādu jautru brīdi 
ar konkursiem un pārsteigumiem. 
     Šo jautro brīdi mums vadīja 
Edgara mamma Natālija. Un tas 
sākās ar zināšanu nostiprināšanu par 
slaveno ķirbi. To cēla, taustīja, 
smaržoja, apskatīja, kā tajā dzīvo 
sēklas, kādas ir kaltētas sēklas un 
kādas - lobītas. Lobītās sēklas varēja 
arī nogaršot. Turpinājumā notika 
komandu darbs: dzīvnieku 
atpazīšana, lapu šķirošana pēc 
krāsām, rudens vīra zīmēšana, rotaļa 
ar metamajiem kauliņiem un 
dārgumu meklēšana. Noslēgumā 
atrastie dārgumi pārvērtās par 
saldumiem. Bērniem bija prieks par 
tādu pārsteigumu. Kopā ar 
dārgumiem, bērni atrada arī 
krāsojamās lapas ar dažādu 
dzīvnieku maskām, kuras dienas 
laikā tika izkrāsotas, izgrieztas un 
salīmētas. Vakarā bērni labprāt savās 
maskās spēlēja teātri. Bērni bija 
laimīgi! 
     Gribas pateikt lielu paldies 
Natālijai Ūgainei par ideju un 
paveikto darbu jautrā brīža 
organizēšanā, Viktorijai Ševčenko par 
līdzdalību sagatavošanas darbos un 
Anitai Eisakai par sagatavotajām 
maskām. Sirsnīgs Jums paldies par 
atbalstu un rūpēm! 

Vija Terentjeva 
Ozolaines PII „Jāņtārpiņš” skolotāja 

Laba sadarbība ar 
vecākiem! 

     Ozolaines pirmsskolas izglītības 
iestāde „Jāņtārpiņš” ir pieteikusies 
programmai „Cūkmena  detektīvi”. 
Tā ir izstrādāta ekoprogramma 
pirmsskolas izglītības iestādēm, 
kuras mērķis ir bērnos rosināt 
atbildību pret vidi, vairojot izpratni 
par vērtīgo un lieko dabā.  
     Programma ir tapusi pateicoties 
Latvijas Vides aizsardzības 
fondam un ir veidota kopā ar 
kolēģiem no A/S "Latvijas valsts 
meži" sociālās kampaņas "Nemēslo 
mežā" ietvaros. Tā ir paredzēta 4-7 
gadus jauniem bērniem. Darbojoties 
kopā ar pedagogu, bērni soli pa 
solim atklās dažādus meža 
noslēpumus un kļūs par īsteniem 
Cūkmena detektīviem. 
     Programma "Cūkmena detektīvi" 
sastāv no četrām tēmām, kuru laikā 
atraktīvā veidā – ar rotaļu, deju un 
dziesmu, pasaku, dažādu 
vizualizāciju, Cūkmena lelles un citu 
materiālu palīdzību – bērni veiks 
noteiktus detektīvu soļus jeb 
uzdevumus un atklās labo un slikto 
mežā. Katra tēma veidota, ievērojot 
principu – redzi, dzirdi, klausies, 
dari, vienlaikus paredzot aktīvu 
bērnu iesaisti un līdzdarbošanos 

rotaļnodarbībās. 
     Cūkmens bija ieradies mūsu 
bērnudārzā, tikās ar bērniem, 
rotaļājās kopā ar viņiem un, 
protams, arī izstāstīja daudzas 
interesantas lietas, ko bērni var 
veikt. 
     Nodarbību laikā bērnus kopā ar 
pedagogu aicināsim iepazīt meža 
netīros noslēpumus, doties pa 
Cūkmena  pēdām un atklāt cūcības 
Latvijas valsts mežos, lasīt pasakas, 
spēlēt Cūkmena cirku, Cūkmena 
dziesmas pavadībā izdejot īpašo 
Cūkmena deju, apgūt Cūkmena 
alfabētu, kā arī—audzēt pašiem 
savus kokus un uzzināt, kā rodas 
skābeklis," stāsta tīru mežu aizstāvis 
un programmas "Cūkmena 
detektīvi" vadītājs Cūkmens, kurš 
ikdienā rūpējas, lai Latvijas valsts 
meži būtu tīri no atkritumiem. 
     Esam ļoti radoši un atvērti visam 
jaunajam, tāpēc, piedaloties šajā 
programmā, bērni varētu pilnveidot 
savas prasmes par to, kā rūpēties, 
nepiesārņot dabu un būt ar to 
draugos. Daba ir mūsu sabiedrotais, 
un dalība ekoprogrammā būtu 
lieliska iespēja darboties radoši un 
gūt prieku par padarīto. 

Nodarbības ar Latvijas 
Olimpisko čempioni! 
 
     Bērnu veselības saglabāšanas un 
stiprināšanas problēma ir aktuāla 
gan  pasaulē, gan mūsu valstī, gan 
ikvienā ģimenē. 
     Projekta “Dzīvo veselīgi Rēzeknes 
novadā” ietvaros, Ozolaines 

pirmsskolas izglītības iestādes 
„Jāņtārpiņš” audzēkņiem ir dota 
iespēja piedalīties astoņās  fizisko 
aktivitāšu cikla nodarbībās. Tās tiek 
organizētas bērniem vecumā no 3 
līdz 6 gadiem.  
     Aizraujoši ir tas, ka nodarbības 
mūsu bērnudārzā vada Latvijas 
Olimpiskā čempione Gunta Vaičule. 
Savukārt skolotāji grupās pārrunā 
sporta aktivitāšu nozīmi veselības 
saglabāšanā, stāsta par sportu un 
sportistiem, par lieliem  un maziem 
sasniegumiem sportā un arī par to, 
ka mūsu vingrošanas nodarbības 
vada sportiste, kura ir sasniegusi tik 
ievērojamus rezultātus sportā. 

 
Valentīna Mališeva 

Ozolaines PII „Jāņtārpiņš” vadītāja  

Cūkmena detektīvi PII „Jāņtārpiņš” 
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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 
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     Caur rudens vārtiem  ir atkal 
ienācis Veļu laiks. Vējš un lietus  no 
kokiem rauj pēdējās lapas. Tas ir  
klusākais un tumšākais gada laiks, 
kad zeme un cilvēki, kuri to kopuši,  
steidzas nedaudz atpūsties. Nakts 
stundās un agri no rīta pār laukiem, 
pļavām, dārziem un pagalmiem 
veļas baltas miglas vāli. Mūsu senči 
ticēja, ka  tās ir mūsu  mūžībā 
aizgājušo tuvinieku dvēseles, kuras 
ir nākušas apraudzīt savējos. 
     Laiks no septembra beigām līdz 
novembra sākumam tautā jau 
izsenis saukts par  Veļu laiku. Viena 
no skaistākajām kristīgās baznīcas 
tradīcijām ir svecīšu iedegšana 
kapos un lūgšanas  par mirušajiem. 
     Svecīšu vakars- tā ir diena gadā, 
kad katram gribas aiziet līdz 
kapsētai. Aiziet pie tuviniekiem, 
draugiem, radiem. Tas ir laiks, kad 
aizdedzam svecīti pie katras kapu 
kopiņas, kā piemiņas un mīlestības 
apliecinājumu, kā neredzamu saikni 
starp dzīvo un mirušo dvēseļu 
pasauli. Tā ir zīme, ka ar gaišām 
domām joprojām atceramies, esam 
kopā un godinām savus mīļos. 
     Svece sadegot dod gaismu un 
siltumu. Ar svecīšu liesmām 
mēģinām ienest siltumu un gaišumu 
kapsētās kā zīmi, ka ticam tam, ka 

tur nav galējais noslēgums, bet 
drīzāk esam cerību pilni atkal 
satikties un redzēties ar aizgājējiem 
debesu valstībā. 
     Tik bezgala skaistajā, rudenīgajā   
19.oktobra priekšpusdienā folkloras 
kopas „Zeiļa” sievas devās apciemot 
Ozolaines  pagasta katoļticīgo 
kapsētas, lai kopā ar mirušo 
piederīgajiem lūgtos Rožukroņa 
lūgšanā, jo oktobris ir Rožukroņa  
mēnesis, lai   nodziedātu   garīgās 
dziesmas mirušo piemiņai un 
atcerētos visus, kuri nav kopā ar 
mums. Mēs ticam, ka  mūsu 
lūgšanas, dziedātās dziesmas un 
iedegto svecīšu liesmiņas sasildīja  
mirušo dvēseles tālajās debesu 
majās.  
     Līdz vēlam vakaram šajā 
rudenīgajā  dienā  kapu kalniņi 
vizuļoja  gaismas ielokā. Lai mums 
visiem  šodien un arī turpmākajās 
dienās ir siltums  dvēselēs, lai veicas 
visi uzsāktie darbi, lai droši ejam 
tālāk savās ikdienas gaitās, 
neaizmirstot pateikties Dievam par 
katru nodzīvoto mūža dienu. 

 
 

Ozolaines Tautas nama 
 folkloras kopas „Zeiļa” vadītāja 

 Ināra Blinova 

Dega svecītes kapu kalniņos! 

 
 
 
 
 
Par ierobežojumiem uz 
pagasta autoceļiem! 
 
     Rēzeknes novada pašvaldība 
informē, ka no 2019.gada 
4.novembra uz Ozolaines pagasta 
autoceļiem ir ieviests 
transportlīdzekļu sezonālās 
maksimālās masas ierobežojums 
(7t.). 
     Transportlīdzekļu sezonālās 
maksimālās masas ierobežojums ir 
piespiedu pasākums, kas ļauj 
novērst  ceļu masveida sabrukumu 
pavasarī un rudenī, kad ceļa segai 
pārmitrinoties, samazinās tās 
nestspēja. Īpaši krasi nestspēja 
samazinās ekspluatācijas laiku 
nokalpojušām segām un ceļu 
posmiem, kuru pamatne ir mālaina 
un putekļaina grunts.  
     Apsekojot pagasta autoceļus un 
pamatojoties uz Ministru kabineta 
2016.gada 19.janvāra noteikumiem 
Nr. 42 „Kārtība, kādā aizliedzama vai 
ierobežojama satiksme” tika 
pieņēmts lēmums par maksimālās 
masas ierobežojumiem uz praktiski 
visiem Ozolaines pagasta pārvaldes 
grunts autoceļiem.  
     Transportlīdzekļu satiksmes 
aizliegums vai ierobežojumi šo 
noteikumu izpratnē neattiecas uz 
operatīvajiem transportlīdzekļiem, 
un uz transportlīdzekļiem, kas 
kravas transporta cisternās ar 
pagastu saskaņotā maršrutā 
pārvadā svaigpienu, ja par šiem 
transportlīdzekļiem valsts akciju 
sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības 
direkcija" transportlīdzekļu un to 
vadītāju valsts reģistrā ir izdarīta 
atzīme "Svaigpiena 
transportlīdzeklis". 

Alberts Kindzulis  
Rēzeknes novada  pašvaldības  

komunālinženieris 
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