
  

 

 

Tuvojas klusais Veļu laiks 
un tradicionālie Svecīšu 
vakari. Šogad tie notiks 
mazliet agrāk, lai nav 
pārāk auksti gan 
dziedātājiem, gan 
piederīgajiem.  
19. oktobrī:     
Dzeņu kapos pl.11.00. 
Pleikšņu kapos pl. 12.00. 
Ūsveišu kapos pl.13.00. 
Runču kapos pl.14.00. 
Skuju kapos pl.15.00. 
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 OZOLAINES TAUTAS NAMAM - 
ZIŅAS ĪSUMĀ: 

21.10.2019. plkst.9.00 
Ozolaines Tautas namā 
Bekšu ciemā un 
plkst.10.00 Ozolaines 
pagasta pārvaldē 
Balbišos 205.telpā notiks 
bezdarbnieku 
reģistrēšana. 

Ir uzsākta Ozolaines 
pagasta pārvaldes 
2020.gada budžeta 
plānošana. Ikviens 
pagasta iedzīvotājs tiek 
aicināts izteikt savus 
priekšlikumus līdz 
01.11.2019., sūtot ziņu 
elektroniski uz e-pastu: 
info@ozolaine.lv, zvanot 
pa tālr.64640171 vai 
klātienē Ozolaines 
pagasta pārvaldē darba 
laikā no 8.00 līdz 16.30. 

No š.g. 14.10. līdz 
18.10. un no 26.11. līdz 
27.11. struktūrvienības 
„Ozolaines pagasta 
pārvalde” un Maltas 
pagastu apvienības 
vadītājs Edgars Blinovs 
atradīsies atvaļinājumā.  
Atvaļinājuma laikā viņu 
aizvietos 
struktūrvienības 
„Silmalas pagasta 
pārvalde” vadītājs 
Eduards Grišuļonoks. 

     Tautas nams ir vieta, kur ļaudis  
neskaitāmi daudzas stundas dejojuši 
un deldējuši apavu zoles un zāles grīdu 
jautrās ballēs un diskotēkās līdz pat 
rīta agrumam… Šeit cilvēki ir 
pavadījuši milzumdaudz laika, arī 
apgūstot pirmos deju soļus un izkopjot 
savu dejotprasmi. Kādreiz šeit  
satikušies un iemīlējušies, visu mūžu 
kopā dzīvo daudzi laimīgi pāri...    
    Kopš pašiem pirmsākumiem, 
Aleksandra Matrosova vārdā 
nosauktajā klubā (25.10.1964.), ir 
darbojušies pašdarbnieku kolektīvi un 
dažādi pulciņi. Kādreiz klubā darbojās 
vokālie un instrumentālie ansambļi, 
biljarda un novusa pulciņi, rādīja kino. 
     Pašlaik TN darbojas sieviešu 

vokālais ansamblis „Nadežda”, 
folkloras kopa „Zeiļa”, Senioru interešu 
pulciņš „Uguntiņa”, rokdarbu pulciņš, 
teātra pulciņš un jaunatnes 
organizācija “OzO jaunieši”. 
     Kas gan var būt skaistāks - cilvēki 
sanāk kopā un dara to, kas sirdij tuvs! 
Tautas nams savā mūžā ir pulcējis un 
vienojis neskaitāmi daudzus cilvēkus, 
prieks, ka tas viss notiek joprojām. 
     Beidzot pastāvēt PSRS laikiem, 
klubu nosauca par Ozolaines klubu, 
bet 2012.gada 1.oktobrī tam tika 
piešķirts nosaukums — Ozolaines 
Tautas nams, kas 2014.gada 
25.oktobrī svinīgi aizvadīja savu 
pusgadsmita jubileju!  
              Teksta turpinājums 10.lpp. 

Foto no Ozolaines pagasta pārvaldes arhīva 

25.10.2019. Ozolaines 
Tautas namam aprit 55 
gadi, kopš tas tika atklāts. 

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

6.OKTOBRIS—
SKOLOTĀJU DIENA! 
 
 Sveicam visus esošos, 

bijušos un topošos Ozolaines pagasta 
skolotājus Skolotāju dienā! Spēku, 
neatlaidību un sirds gudrību šajā—
reizēm nebūt ne vieglajā—procesā!    
     Nezaudējiet ticību labajam un 
iededziet šo pārliecību arī bērnu sirdīs!   

Foto: Vladislavs Ančs 
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Eiropas Sociālā fonda 
projekts “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas 
samazināšanai” 
 
     No 2019./2020. mācību gada, 
pirmajā semestrī Liepu pamatskolā 
tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda 
projekts “Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas  
samazināšanai” jeb 
Pumpurs” (projekta Nr.8.3.4.0/16/
I/001) . 
     Projekts tiks īstenots līdz 

2022.gada 31.decembrim ar mērķi 
samazināt bērnu un jauniešu 
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, 
īstenojot preventīvus un intervences 
pasākumus izglītojamajiem no 5. līdz 
12.klasei. Projekts veicina 
ilgtspējīgas sadarbības sistēmas 
veidošanu starp pašvaldību, skolu, 
pedagogiem un vecākiem. 
Skolotājiem tiek sniegta iespēja 
profesionāli pilnveidoties un stiprināt 
prasmes darbam ar jauniešiem. 
Katram projektā iesaistītajam 
skolēnam pedagogs semestra 
sākumā izveido individuālo atbalsta 
plānu, kurā izvērtē mācību 

pārtraukšanas riskus un paredz 
nepieciešamos pasākumus šo risku 
mazināšanai. 

Projekta koordinatore  
Liepu pamatskolā  
Gaļina Bogdanova 

Par kases turpmāko darbu!      
 
     No 2019.gada 1.novembra 
Rēzeknes novada pašvaldības 
iestādes „Maltas pagastu apvienība” 
struktūrvienības „Ozolaines pagasta 
pārvalde” kasiere un kapsētu pārzine 
— Vera Vasiļkova dosies pelnītā 
atpūtā. Kasieres darbu no 
01.11.2019. uzsāks pildīt Lidija 
Vinogradova. 
     Tomēr, maksājumus aicinām  
veikt vai nu savā internetbankā vai 
Maltas pagasta pārvaldes kasē, 
Brīvības ielā 6, Maltā. Tas pats 
attiecās arī uz tiem klientiem, kuriem 
būs nepieciešamība veikt 
maksājumus par bāriņtiesas 
pakalpojumiem! 
     Maksājumus par nekustamo 
īpašumu nodokli var veikt Rēzeknes 
novada domes kasē (3.stāvs 
26.kabinets). 
      
Bankas rekvizīti: 
RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
IESTĀDE “MALTAS PAGASTU 
APVIENĪBA”  
Reģ.Nr.: 40900027426 
Banka: A/S Swedbank 
Swift kods: HABALV22 
Konta Nr.:  
LV68HABA0551046064481 
 
     Līgumus par kapavietas nomu, ar 
kuru Nomnieka galvenais pienākums 
ir kopt savu mirušo piederīgo 
kapavietu, turpmāk būs iespēja ms 
noslēgt pie Ozolaines pagasta 
pārvaldes lietvedes. Tālrunis 
uzziņām: 64640171, vai e-pasts: 
info@ozolaine.lv 
 

Par skolēnu rudens 
brīvdienām! 
 
     No š.g. 21. oktobra līdz 
25.oktobrim Maltas vidusskolas 
struktūrvienības Liepu pamatskolā 
būs Rudens brīvdienas. Šajā nedēļā 
nekursēs skolēnu autobuss. 

BRĪDINĀJUMS VISIEM, 
KURIEM NAV NOSLĒGTS 
LĪGUMS PAR ATKRITUMU 
APSAIMNIEKOŠANU! 
 
     Rēzeknes novada iestādes 
„Maltas pagastu apvienība” 
struktūrvienība “Ozolaines pagasta 
pārvalde” brīdina tos pagasta 
iedzīvotāus, kuriem nav noslēgts 
līgums par sadzīves atkritumu 
izvešanu.  
     Kopš brīža, kad tika pieņemti 
Rēzeknes novada pašvaldības  
saistošie noteikumi Nr.38 „Par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
Rēzeknes novadā” ir pagājuši vairāk 
nekā deviņi gadi. Saistošo 
noteikumu 13. un 14.punktā minēts, 
ka ikviens Rēzeknes novada 
nekustamā īpašuma īpašnieks, 
valdītājs vai lietotājs, kā arī 
dzīvojamo māju apsaimniekotājs ir 
uzskatāms par atkritumu radītāju 
novada teritorijā un ir atbildīgs par 

līgumu noslēgšanu ar atkritumu 
apsaimniekotāju un par sadzīves 
atkritumu savākšanu un izvešanu no 
tā īpašumā, valdījumā vai lietojumā 
esošās teritorijas. 
     Ozolaines pagasta pārvalde 
informē, ka līgums par sadzīves 
atkritumu izvešanu ir jānoslēdz ar 
SIA “ALAAS”. 
SIA “ALAAS kontaktinformācija: 
Adrese: Zilupes iela 50, Rēzekne,  
LV-4601 
Tālr. 64607673, 20211337 
e-pasts: sia.alaas@inbox.lv 
Darba laiks:  
pirmdiena 8:00 – 16:30 
otrdiena 8:00 – 18:30 
trešdiena 8:00 – 16:30 
ceturtdiena 8:00 – 16:30 
piektdiena 8:00 – 14:30 
Brīvdienas – sestdiena, svētdiena. 
     Gadījumā, ja līgumi par 
atkritumu izvešanu netiks noslēgti, 
personas bez brīdinājuma tiks 
sauktas pie administratīvās 
atbildības. 

     Ēka, kuru vienmēr saucām par 
Bekšu veikalu, 14.09.2019. tika 
nojauka, lai drīzumā uzceltu 
mūsdienīgu iepirkšanas vietu, ziņo 
veikala „Viktorija” īpašnieks Vadims 
Ivanovs. Sešdesmitajos gados šī 
māja piederēja un tur dzīvoja 
lauksaimnieks Vareržkins, kurš savus 
lopus ganīja un toreiz sienu pļāva 
Bekšu dīķa vietā! 

Bekšos nojaukta 

vēsturiskā būve! 

14.09.2019 

2014 

1960-tie 

mailto:sia.alaas@inbox.lv


3 

 

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

INTERESANTI OKTOBRIS 10 [66] 2019                              3         

BALTIJAS CEĻAM—30!  

BALTIJAS CEĻŠ 
OZOLAINIEŠA ACĪM! 
 
     Latvijas valsts vēsturē ir daudz 
nozīmīgu un ievērojamu, traģisku un 
priekpilnu lappušu. Viens no 
apbrīnas vērtākajiem, 
aizkustinošākajiem un 
patriotiskākajiem notikumiem bija 
visā Latvijā un Baltijas valstīs 
zināmais Baltijas ceļš, kad 23. 
augusta plkst. 19.00 vakarā 
apmēram divi miljoni cilvēku, 
sadevušies rokās, vismaz 15 minūtes 
veidoja gandrīz 700 km garu dzīvo 
ķēdi, kas savienoja Baltijas valstu 
galvaspilsētas (Tallinu, Rīgu un 
Viļņu). Šī demonstrācija tika 
sarīkota, lai pievērstu pasaules 
uzmanību vēsturiskajiem 
notikumiem, no kuriem cietušas 
Baltijas valstis.  
     Baltijas ceļš notika tieši 50 gadus 
pēc Molotova—Ribentropa pakta 
parakstīšanas, kad 1939. gada 23. 
augustā PSRS un Vācija sadalīja 
ietekmes sfēras Eiropas austrumu un 
ziemeļu daļā. 1989. gada 23. 
augustā Baltijas valstu iedzīvotāji 
izveidoja dzīvo ķēdi, lai paustu savu 

apņēmību atgūt reiz laupīto 
neatkarību. Šis notikums ir 
ievērojams arī visas pasaules 
kontekstā, Baltijas ceļam kļūstot par 
pirmo zibakciju pasaules vēsturē. 
Ļaudis daudzviet pasaulē joprojām 
apbrīno un nespēj aptvert, kā tolaik, 
ņemot vērā ierobežotos masu 
saziņas kanālus, bija iespējams 
izveidot ko tik grandiozu. 
     23.augustā uzrunājām Ozolaines 
pagasta iedzīvotājus un aicinājām 
atsaukties tos, kuri ir bijuši Baltijas 
ceļa dalībnieki. Un viens šāds cilvēks 
atsaucās… 
     Juris Mosāns ir Ozolaines 
pagasta iedzīvotājs, kurš aktīvi 
piedalās Ozolaines pagasta kultūras 
dzīvē, ir folkloras kopas “Zeiļa” 
dalībnieks, vienmēr atsaucīgs, 
atvērts un pretimnākošs. Kad Juris 
piedalījās Baltijas ceļa akcijā, toreiz 
viņam bija 24 gadi. Atbildot uz 
jautājumu, kas lika doties, piedalīties 
šajā zibakcijā, kādas atmiņas un 
emocijas saistās ar šo dienu, Juris 
teic tā: “Es aktīvi darbojos LTF jeb 
Latvijas Tautas Frontē. Toreiz es 
strādāju Rēzeknes Slaukšanas 
iekārtu rūpnīcā. Doties uz Baltijas 
ceļu mūs mudināja LTF valdes 
Rēzeknes nodaļa. Daudzi cilvēki 
gribēja piedalīties, bet tā bija darba 
diena, līdz ar to ne visi to varēja 
atļauties darīt. Es braucu kopā ar 
savu māsu un viņas vīru. Mēs 
stāvējām ceļa posmā pie Cēsīm- tieši 
tur, kur tika filmēti fragmenti filmai 
“Paradīze 89”. Jau iepriekš bijām 
saņēmuši informāciju, ka rokās būs 
jāsadodas tieši pulksten 18:00. Mēs, 
kuri piedalījāmies Baltijas ceļā, 
gribējām parādīt visai pasaulei 
mūsu, Baltijas valstu, vienotību cīņā 
par neatkarību.  
     Atmosfēra valdīja pacilāta, visi 
bija draudzīgi, jo kopā stāvēja ne 
tikai latvieši, lietuvieši un igauņi, bet 
arī citas tautības. Domāju, ka 
Baltijas ceļā piedalījās daudzi cilvēki 
gan no Rēzeknes pilsētas, gan 
novada, tikai katrs stāvēja citā 
posmā, līdz ar to grūti apzināt 
akcijas dalībniekus. Es no sirds 
vēlētos, lai visas Latvijā dzīvojošās 

tautas arī šodien dzīvotu draudzīgi 
un nedalītos! Tikai visi kopā var 
paveikt lielus darbus!” 
     “Šobrīd, skatoties filmu “Paradīze 
89”, man acīs saskrien asaras, 
atceroties 30 gadus senu vēsturi,” tā 
teic Juris. 2019.gada 23.augustā 
aizkustinājuma asaras acīs bija ne 
tikai tiem, kuri piedalījušies 
vērienīgajā akcijā, bet ļoti daudziem, 
kuri, dzirdot un redzot medijos 
atspoguļoto informāciju, intervijas 
un atmiņu stāstus par šo vēsturisko 
notikumu, pēkšņi atkal apzinājās, cik 
garā lielas un stipras ir Baltijas 
valstu tautas! Visa pasaule apbrīno 
šo grandiozo, nevardarbīgo tautas 
viedokļa paušanas akciju, bet 
Baltijas valstu iedzīvotāji var lepni 
teikt: “Jā, tie bijām mēs, kas to 
paveica… Mazas, mazītiņas tautas- 
ar lielu gribu, neizmērojamu gara 
spēku un pateicoties Dieva svētībai, 
kas mūs sargāja!” 

 
Ar Juri Mosānu sarunājās 

Santa Ostaša 
Ozolaines Tautas nama vadītāja 

 
 
 
Foto no Ozolaines pagasta pārvaldes 
arhīva 
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Ozolmuižā paplašinās 
kūdras ražošanu 
 
     Ozolmuižas lauksaimniecības 
biedrība, kopā ar pagasta pašvaldību 
un vietējiem agronomiskiem 
darbiniekiem, sarīkoja plašu kūdras 
propagandas dienu. Vietējā 
pamatskolā un Kupčas viensētā 
noklausīties referātus bija 
pulcējušies ap 300 vietējo zemturu. 
Pēc priekšlasījumiem, kūdras dienas 

dalībnieki ieradās krievu Slabodas 
purvā, kur iepazinās ar kūdras 
ražošanas paņēmieniem. Ar 
pēdējiem lauksaimniekus 
iepazīstināja mežzinis Gailis. 
Ozolmuižas pagasta lauksaimnieki 
ļoti interesējas par jaunajām kūdras 
ražošanas metodēm un nolēmuši jau 
šovasar uzsākt kūdras ražošanu 
plašākos apmēros. 
     Viņi galvenā kārtā grib paplašināt 
pakaišu kūdras ražošanu, kuru līdz 

šim tikpat kā neražoja. Dedzināmo 
kūdru ozolmuižieši lidz šim ražoja 
vienīgi pašu vajadzībām, bet 
turpmāk cer to ražot arī pārdošanai. 
Ja viņi savu apņemšanos pildīs, 
vairāk simtu lauksaimniekiem, 
paredzami prāvi jauni ienākumi. No 
apm. 1000 pagasta lauksaimniekiem 
kūdras ražošana iespējama ap 700. 
 
Daugavas Vēstnesis, Nr.42 
(10.08.1939) 

Pa Staļina ceļu. Nr.87 (431), 
30.08.1949. 

     Ozolmuižas  pagasts - 
 
atrodas Rēzeknes pilsētas tuvumā ar 
ļoti ērtu satiksmi. Pagastu šķērso 
Daugavpils Rēzeknes šoseja un 
dzelzceļa līnija. Pagasta iedzīvotāju 
skaits 5298, ar 1040 saimniecībām. 
Zemes kopplatība 11230,78 ha. 
     Pagasta iedzīvotāji nodarbojas pa 
lielākai daļai ar lauksaimniecību, bet 
daļa krievu tautības pilsoņu vasarā 
izbrauc arī peļņā, jo pagasta 
iedzīvotāju lielākā daļa ir sīkzemnieki 
— ar zemes platību līdz 10 ha. 

     Pagasta sabiedrisko dzīvi 
ievērojamā mērā traucē telpu 
trūkums. Nav kur sarīkot  
izrīkojumus, kursus, priekšlasījumus. 
     Pagasta robežās nav tautas 
nama. Šo vajadzību zināmā mērā 
varēs apmierināt ar jaunā skolas 
nama izbūvēšanu, kurā iekārtos arī 
plašākas telpas sabiedriskiem 
sarīkojumiem.  
     Lauksaimniecības pacelšanā 
ievērojamu lomu spēlē pēdējā laikā 
noorganizētā agronomiska palīdzība.  
     Lauksaimnieki te labprāt seko 

dotiem norādījumiem. 
     Pašlaik pagastā organizē lopu 
pārraudzības biedrību un 
lauksaimniecības biedrību.  
 

F.ČVETKOVS,  
Ozolmuižas pagasta valdes darbvedis 
 
Brīvā Zeme, Nr.28 (04.02.1937) 
 
 
P.S. Līdz 1939.gada 29.decembrim 
Ozolaines pagasts bija 
Ozolamuižas pagasta sastāvdaļa. 

http://www.periodika.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html?lang=fr#issue:/p_001_dave1939n042|issueType:P
http://www.periodika.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html?lang=fr#issue:/p_001_dave1939n042|issueType:P
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Ozolaines bibliotēkā ne 
tikai grāmatas un 
prese, bet arī galda 
spēles 
 
     Ozolaines bibliotēkā tagad 
var spēlēt 31 galda spēli. Tās 
ir iepirktas 
projekta ,,Patriotisko spēļu 
bibliotēka’’ ietvaros. Bibliotēkā, 
speciāli šim nolūkam, ierīkotais 
spēļu plaukts jau ceturtdien, 
26.septembrī, piesaistīja 
apmeklētāju, kuri bija 
ieradušies uz tā atklāšanas 
pasākumu,  uzmanību. Kā 
zināms, 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. Ozolaines 
bibliotēkā pieejamās galda 
spēles ir radītas Latvijā, līdz ar 
to tēmas ir saistītas ar mūsu 

valsts vēsturi, ģeogrāfiju, 
kultūru, sportu, izcilām 
personībām un citām lietām. 
Piemēram, Latvijā veidotās 
galda spēles „Šurpu turpu“ 
laikā ir iespējams apceļot 
mūsu valsts skaistākās vietas. 
Savukārt spēle ,,Iepazīsti 
Latviju’’ atraktīvā veidā aicina 
uzzināt par Latvijas 
daudzveidīgo vēsturi un 
kultūru dažādos laika posmos. 
Spēlējot galda spēli ,,Ceļotājs 
Rūdis grib zināt. Kā radās 
Latvija?”, iepazīt Latvijas, kā 
neatkarīgas valsts, 

izveidošanās procesu, bet 
spēli ,,Latvijas valsts simboli" -  
valsts simbolus, to nozīmi un 
vēsturi. Tādas spēles, 
kā ,,Latviešu domino’’ 
un ,,Burtošanas čempionāts’’, 
palīdzēs papildināt latviešu 
valodas zināšanas. Ir 
padomāts arī par latgaliešu 
valodu—spēlēs ,,Latgaliešu 

valodas galda spēle Miks 
un ,,Latgaliešu domino’’.   
     Spēļu prezentācijas 
pasākumā tā apmeklētāji 
savas zināšanas pārbaudīja 
galda spēlē  „Simts desmit 
novadi’’, atzīstot, ka tā ir 
aizraujoša un vērtīga Latvijas 
ģeogrāfijas zināšanu 
atkārtošanā un jaunu ziņu 
ieguvē. 
     Ozolaines bibliotēkā, 
ierīkojot galda spēļu plauktu, 
vispirms tika domāts par 
vietējo jauniešu lietderīgu 
brīvā laika pavadīšanu, taču 
spēles būs pieejamas pagasta 
ikvienam iedzīvotājam. 
Skolēnu rudens brīvdienās tiks 
rīkoti vairāki spēļu turnīri, 
parūpējoties arī par balvām. 

     Projektu ,,Patriotisko spēļu 
bibliotēka’’ īstenoja Ozolaines 
pagasta jauniešu 
centrs ,,OzO’’.  Finansējums 
580,00 EUR apjomā piesaistīts 
Rēzeknes novada pašvaldības 
Izglītības pārvaldes konkursa 
par finansējuma piešķiršanu 
jaunatnes inventāra 
projektiem ietvaros. 

 
Inga Čekša-Ratniece 

Projektu vadītāja 
 
 
 
 
 
 
 

Teksta turpinājums 7.lpp. 
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Galda spēļu bibliotēka 

 
     Bibliotēkā pieejamas dažādas 
galda spēles gan bērniem, gan 
pieaugušajiem, kuras bibliotēkas 
darba laikā var nākt un spēlēt, kad 
vien sirds kāro.  Lai sniegtu iespēju 
galda spēles uzspēlēt arī mājās, 
bibliotēka daļu no tām izsniedz arī uz 
mājām, lai tumšajos rudens vakaros 
varētu jautri pavadīt laiku. Spēles 
tiek izsniegtas uz 3 dienām 
pieaugušai personai. Aicinām visus 
interesantus apmeklēt bibliotēku un 
apskatīt galda spēļu bibliotēku! 
     Spēļu klāsts ir daudzveidīgs. 
 
Spēle-puzle “Latvijas valsts 
simboli” - tās mērķis ir atraktīvā 
formā iepazīstināt ar valsts 
simboliem, to nozīmi un vēsturi. 
 
Spēle “100 jautājumi, kas meklē 
atbildes” -  lielisks veids, lai 
ieklausītos citos un sevī un veltītu 
laiku saviem mīļajiem! Ja jūsu 
pusaudži ikdienas sarunās ir 
mazvārdīgi, tad šī spēle ir domāta 
tieši jūsu ģimenei. Spēlējot jūs 
uzzināsiet sava pusaudža viedokli, 
domas, sapņus un būs arī daudz 
smieklu. 
 
„Burtošanas čempionāts“ ir 
radoša un izglītojoša galda spēle 
ģimenei. Spēle, kas paplašinās jūsu 
vārdu krājumu un no prāta dzīlēm 
izcels pat aizmirstus vārdus. Mērķis ir 
izveidot latviešu valodas vārdus no 
pēc iespējas vērtīgākām zilbēm, 
tādējādi sakrājot pēc iespējas vairāk 
punktus. 
 
Spēle “Ceļotājs Rūdis grib zināt. 
Kā radās Latvija?” atraktīvā veidā 
iepazīstina ar Latvijas, kā 
neatkarīgas valsts, izveidošanās 
vēsturi. 

Spēle “Ceļotājs Rūdis grib zināt. 
Kad Latvijā "ieceļoja" 
kartupelis?” Meklē atbildes uz 
jautājumiem par mūsdienu pārtikas 
produktu un priekšmetu "ieceļošanu" 
Latvijā. 
 
Spēle “Iepazīsti Daugavu”, kuras 
mērķis atraktīvā formā iepazīt 
Daugavu un tās daudzveidību- 
vēsturi un vidi. 
 
Spēle “Iepazīsti Latviju... 
Personības” - tās mērķis iepazīt 20 
dažādu jomu personības, kuras 
atstājušas „pēdas” Latvijas kultūras 
vēsturē. 
 
Spēle “Iepazīsti Latviju”. Jāmeklē 
atbildes uz jautājumiem par Latvijas 
vēstures un kultūras daudzveidību. 
Spēle ļauj iepazīt Latvijas 
daudzveidīgo vēsturi un kultūru 
dažādos laika posmos. 
 
Spēle “Kā attīstās pilsēta. Lielā 
Rīgas iepazīšana?” Spēles mērķis 
ir iemācīties izprast pilsētas 
veidošanās principus. 
 
Spēle “Latvija. Faktu spēle”. Šajā 
spēlē var pārbaudīt savas 
zināšanas par Latvijas vēsturi, 
ģeogrāfiju, dabu, zinātni, kultūru, 
sportu un citiem jautājumiem. 
 
Spēle “Simts desmit novadi”. 
Spēlējoties iepazīsti dzimtās zemes 
reģionus. Spēlē iekļauti visi 110 
Latvijas novadi un to atrašanās 
vietas kartē. Spēlējot spēli, dalībnieki 
apgūst novadu atrašanās vietas pa 
reģioniem, kā arī jautri pavada laiku 
draugu vai ģimenes lokā.  
 
“Spēlē, spēlē, Spēlmanīti!”. Spēlē 
nav ne uzvarētāju, ne zaudētāju - tā 
ir pirmā iepazīšanās ar mūsu tautas 
instrumentiem. 
 
“Šurpu turpu” — spēle par Latvijas 
apceļošanu. Vai zināji, ka Latvijā ir 
pazemes ezeri? Kuros mežos un 
purvos ir aizraujošākās pastaigu 
takas? Šajā spēlē tev būs iespēja ne 
tikai uzzināt par vairākām 
interesantām vietām Latvijā, bet tās 
arī savā veidā apceļot. Ceļošanai 
varēsi izmantot laivas, vilcienus un 
pat lidmašīnas, ja vien tev tam 
pietiks biļešu; ja ne, nāksies čāpot 
kājām. Taču uzmanies no citiem 
ceļotājiem. Tie, visticamāk, liks 
šķēršļus, lai būtu pirmie, kuri apceļos 
Latviju! 
 
"V-Cube 3 Latvija" ir 
daudzkodolu, 3x3 augstas kvalitātes 
kubs ar neticami labu rotāciju, kas 
ietver Latvijas tematiku. Spēlētājam 
jāizdomā sava stratēģija, lai 
atrisinātu šo interesanto un sarežģīto 
prāta mežģi. 

 
Atmiņas spēle ar latvju zīmēm. 
32 koka  kauliņi ar latvju rakstu 
zīmēm: Auseklis, Māras krusts, 
Saules zīme, Ūsiņš, Jumis, Austras 
koks u.c – spēles simbolos 
atspoguļotas latvju zīmes, kas pēc 
latviešu mitoloģijas sargā no ļaunā, 
nes laimi, vairo spēku un enerģiju. 
 
“Anti-Monopoly Latvia” spēle ir 
tradicionālā "Monopoly" modernizētā 
versija, kā brīva tirgus pretinieku 
sadursme ar nežēlīgajiem 
monopolistiem. 
 
Spēle “Abra”. Lieliska spēle ar 900 
latviešu tautas mīklām ģimenei un 
draugiem! 
 
Spēle “Latgaliešu Domino” ir 
veltījums Latgalei un latgaliešu 
valodai, kas ir dzimtā valoda 
apmēram 150 000 cilvēku, 
galvenokārt, Latvijā. Spēlējot 
Latgaliešu Domino, jums būs iespēja 
iepazīt vārdus, kuri sendienās vai 
mūsdienās tiek izmantoti latgaliešu 
sadzīvē. Pieejama arī „Ventiņu 
domino” un „Latviešu domino” 
spēles. 
 
Spēle “5 sekundes” straujai 
domāšanai un raitai runāšanai. 
 Spēle "Alias" ir jautra vārdu galda 
spēle ģimenei, ballītēm un viesībām. 
Viena no populārākajām vārdu 
skaidrošanas spēlēm, kurā spēlētāji 
sadalās komandās, lai viens otru 
pārspētu vārdu skaidrošanā. 
 
Galda spēle "Gada Riti" atspoguļo 
Saules ceļu un ar to saistītos 
nozīmīgos latviešu gadskārtu 
svētkus. Spēles mērķis ir veikt 
Saules apli gada garumā, izzinot 
svētku tradīcijas, un pirmajam 
nonākt atpakaļ savā mājvietā. Spēle 
veicina spēlētāju savstarpējo 
komunikāciju, paplašina redzesloku 
par latviešu tradicionālo svētku 
tradīcijām, rosina pārrunāt savu 
svētku svinēšanas pieredzi. 
 
Spēle "ICECOOL" ir ieguvusi pasaulē 
prestižo balvu „Kinderspiel des 
Jahres” kā 2017. gada labākā galda 
spēle bērniem! Tā ir aizraujoša galda 
spēle ģimenei, ballītēm un viesībām. 
Pirmā „knipju“ spēle pasaulē, kurā 
figūriņas var gan līkumot, gan lēkt. 
Spēlētāji iejūtas ķērāju un palaidņu 
lomās, lai viens otru ķertu, vāktu 
zivis, lēktu pār sienām un dabūtu 
visvairāk punktu.  
     Lai jauki pavadītu rudens 
brīvlaiku, aicinām skolēnus 23. 
oktobrī plkst.13:00 uz galda 
spēļu pēcpusdienu, kur trenēsim 
atmiņu un domāšanu, kā arī  
pārbaudīsim atjautību un veiklību. 

Anita Eisaka 
Ozolaines bibliotēkas vadītāja 
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Ozolaines pagasta 
interešu pulciņš seniori 
”Uguntiņa”- 
Mēs visi baudām savu 
pensionāru dzīvi! 
 
     Ar prieku atkal un atkal nonāku 
pie atziņas – cik patīkami ir tas, ka 
pulciņa dalībnieces turpina aktīvi 
piedalīties visās aktivitātēs un 
pasākumos, kas atbilst mūsu 
vecumam. Seniori saka: „Otrdiena- 
tā ir mūsu  vaļasprieka diena!”. 
Mums ir  labi tikties kopā savā 
pulciņa „mājoklī” pie tējas krūzītes, 
atpūsties, aprunāties, padalīties ar 
kaut ko interesantu, jokot un, kamēr 
ir spēks, veidot plānus nākotnei. Šeit 
varam izvirzīt dažādus savus 
priekšlikumus, apspriest tos un galu 
galā - atrast, kā sevi realizēt: 
rokdarbos, kulinārijā, pašdarbības 
pasākumos utt. 
     Vēlēšanos mums ir daudz. 
Galvenais - prast plānot savu laiku, 
turēties kopā, saglabāt veselību un 
smaidu sejā, palikt ierindā, izradīt 
savu iniciatīvu un aizraut pārējos. 
     Par aktīvu darbošanos pulciņā 
gribās atsevišķi pateikt paldies 
Galinai Filipovai. Var tikai 
iedomāties, sievietei dzīvojot laukos, 
uzturot savu piemājas saimniecību 
(lopi, zeme, dārzs, bērni, mazbērni 

un citas ikdienas rūpes), viņa paspēj 
visu saplānot, veikt mājās darbus un 
ne tikai vienu reizi nedēļā, bet tad, 
kad vajag- arī biežāk, būt kopā  
pulciņā ar senioriem un darboties.  
     Mēs visi baudām savu 
pensionāra dzīvi un esam 
apmierināti. Savā pulciņā nevienam 
neļaujam grimt grūtsirdībā, skumt; 
paši priecājāmies un dodam citiem 
prieku.  Šobrīd, Ozolaines pagasta 
bērnudārza „Jāņtarpiņš” bērniņiem, 
seniori, dāvanā no mūsu pulciņa, 
tamborē nelielus paklājiņus rotaļām, 
formu apguvei, motorikas 
attīstīšanai. Un jau šodien plānojam 
un spriežam  par mūsu ikgadējo 
tikšanos ar pensionāriem Jaunajā 
2020.gadā Ozolaines Tautas namā. 

     Bet vēl, izbaudot rudens dāvātās 
dabas dāvanas, pienācis laiks lasīt 
dzērvenes, tāpēc 1.oktobrī, kas ir arī 
starptautiskā Senioru diena, 
dodamies uz Gaigalavas mežu ogās 
un, protams, smelties enerģiju un 
veselību no meža svaigā, veselīgā 
gaisa. 

                     
 

 Anna Tarakanova   
Ozolaines Tautas nama  

interešu pulciņa ”Uguntiņa’’ vadītāja   

Ozolaines Tautas namam 
šogad jau 55 gadi!!! 
     Ne mazums priecīgu notikumu, 
skaistu mirkļu, liktenīgu satikšanos 
Tautas namā ir notikušas šo daudzo 
gadu laikā. Par godu nozīmīgajam 
notikumam, vēlamies izveidot 
speciālu rakstu par pāriem, kuri ir 
satikušies tieši Ozolaines Tautas 
namā- kādā pasākumā vai ballē un 
kļuvuši par pāri uz mūžu. Ja Jūs esat 
starp šiem pāriem vai pazīstat tādus 
pārus, aicinām rakstīt uz 
santa.ostasa@ozolaine.lv vai zvanīt 
pa T.: 25127340 

    Joprojām radošu ideju pilns un 
gatavs darboties ir ROKDARBU 
PULCIŅA kolektīvs. Tapuši pirmie šīs 
sezonas darbi- dekoratīvi trauciņi 
kļavu lapu formā no īpašas 
veidošanas masas. Katra šim 
trauciņam redz savu pielietojumu un 
vietu interjerā- kāda plāno to 
izmantot kā trauku rotām, cita- 
izvietot uz svinību galda, pārsteidzot 
viesus. Arī krāsu izvēle paliek katras 
dalībnieces pašas ziņā... 
     Ja arī Tev otrdienu pēcpusdienās 
ir brīvs laiks un vēlme pavadīt laiku 
radošā gaisotnē, patīkamā, pozitīvā 
kompānijā, nāc un pievienojies 
Ozolaines Tautas nama rokdarbu 
pulciņam, mākslinieces Nellijas 
Kotebo vadībā! 

Santa Ostaša 
Ozolaines  Tautas nama vadītāja 

Ozolaines Tautas 
nama interešu pulciņi 
sāk JAUNO SEZONU!!! 
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Aicinām pieteikt 
“Ozolaines pagasta 
lepnuma” 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! 

18.novembri svinēsim 
kopā 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– pl.15.00, 
bet turpinājumā balle, kopā ar grupu 
“Vēja muzikanti” (Valmiera),  līdz 
pl.21.00.  
     Pasākums tradicionāli notiks pie 
galdiņiem, tāpēc, kā katru gadu, 
aicinām veikt galdiņu iepriekšēju 
rezervēšanu. Tiem, kuri vēlas 
ierasties tikai uz pasākuma svinīgo 
daļu, tiks piedāvātas arī skatītaju 
sēdvietas. Pasākuma laikā tiks veikta 
foto un video fiksācija.  
     Sīkāka informācija par  
18.novembra norisēm Ozolaines 
pagastā tiks publicēta  avīzes 
novembra numurā. 

Santa Ostaša 
Ozolaines Tautas nama vadītāja 

Miķeļdienas pasākums 
„Kas maizīti godā cēla”! 
 
     Rudens zelts jau sakritis dārzos, 
pļavās, mežos. Raža ir novākta, 
graudi sabērti apcirkņos, galdā 
smaržo svaiga rudzu maize. Varam 
svinēt Miķeļdienu, pateikties zemītei 
par bagāto ražu, bet zemes 
kopējiem par smago, bet tik 
vajadzīgo darbu. 
     27. septembra saulainajā 
pēcpusdienā Liepu pamatskolas 
audzēkņi sapulcējās Ozolaines 
Tautas nama pagalmā, lai sagaidītu 
Miķeļdienu, lai ietu rotaļās, 
dziedātu, dejotu, kā arī pārdotu 
pašu un savu vecāku rokām 
gatavotus gardumus Miķeļdienas 
tirdziņā. 
     Skolēni ar rotaļu un dziesmu 
palīdzību uzzināja, kādu ceļu mēro 
rudzu grauds, līdz tas nonāk maizes 
klaipa veidā uz mūsu galda. Svētku 
laikā akcents tika likts uz maizi un 
tās nozīmi cilvēka dzīvē, jo 
Miķeļdienas otrais nosaukums ir 
Apjumības. Līdz apjumībām 
graudiem jābūt novāktiem un 
sabērtiem apcirkņos. Skolēni kopā 
ar skolotājiem izdejoja daudzas 
rotaļas un dejas,tādas kā „Dindaru, 

dandaru”, „Ļipa kust”, „Tak taki 
upeite”, „Jumīša rotaļa”. Pasākuma 
izskaņā visi kopā dziedājām 
pazīstamāko latgaliešu 
tautasdziesmu—„Zīdi, zīdi, rudzu 
vuorpa”. 

     Svētki pagāja jautri un 
aizraujoši. Svētku dalībniekiem ļoti 
garšoja skolēnu un viņu vecāku 
sarūpētie saldumi, ko visi, kuri 
vēlējās, varēja iegādāties 
Miķeļdienas tirdziņā. Ļoti žēl, ka 
pārdot gribētāju šogad bija mazāk. 
Lai visiem silts, saulains un ar 
pozitīvām emocijām bagāts zelta 
rudens! 
 

 
Maltas vidusskolas struktūrvienības 

“Liepu pamatskola” skolotāja 
Ināra Blinova 
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Teksta sākums titullapā! 
 
     Ozolaines Tautas nama 
minisja ir organizēt  kultūras 
dzīvi Ozolaines pagastā, dodot 
iespēju pagasta ļaudīm apmeklēt 
dažādus gadskārtu tradīciju, 
valsts svētku un izklaides 
pasākumus, piedalīties to 
veidošanā, paplašināt savu 
redzesloku un paaugstināt 
kultūras līmeni.  
     Tautas namā visa gada 

garumā notiek dažādi pasākumi- 
gan kalendāra un gadskārtu 
svētku svinības, gan pagasta 
iestāžu un kolektīvu jubilejas 
pasākumi, valsts svētku svinības 
u.c.  
     Pagasta iedzīvotājiem un 
citiem interesentiem ir iespēja 
izīrēt Tautas nama aktu zāli 
dažādu privāto pasākumu 
organizēšanai. 
     Tautas nama aktu zāles noma, 
saskaņā ar Rēzeknes novada domes 
02.05.2019. lēmumu Nr.10, 38.§ 
„Par pakalpojuma maksas 
apstiprināšanu Rēzeknes novada 
pašvaldības struktūrvienībā 
“Ozolaines pagasta pārvalde”” ir 
6,90 Eur/ stundā + PVN  (summā 
ietilpst Tautas nama zāles, skatuves, 
krēslu un galdu izmantošana, 
pieslēgšanās pie elektroenerģijas 
tīkla). 
     Lielākā daļa Ozolaines Tautas 

nama rīkoto pasākumu ir ar 

bezmaksas apmeklējuma iespējām, 
kas ļauj baudīt kultūru, redzēt 
dažāda veida priekšnesumus un 
māksiniekus no dažādām pusēm arī 
tiem, kam rocība neatļauj apmeklēt 
maksas pasākumus.  Atsevišķiem jeb 
nelielai daļai Ozolaines Tautas nama 
rīkoto pasākumu ir paredzēta ieejas 
maksa. Katra pasākuma ieejas 
maksa tiek atrunāta afišā un 
publikācijās, kas nonāk publiskajā 
telpā pirms pasākuma.  
     zolaines Tautas namā darbojas 
dažāda veida interešu un dažādas 
kultūras pārstāvoši interešu pulciņi. 
Šo pulciņu apmeklēšana jeb dalība 
tajos ir bezmaksas ikvienam 
interesentam.  
      Ozolaines Tautas nama adrese ir 
Bekši-7, Ozolaines pagasts, 
Rēzeknes novads, Bekši, LV-4633.    
Ozolaines  Tautas nama vadītāja - 
Santa Ostaša. Mob.: 2517340, 
epasts: santa.ostasa@ozolaine.lv.  
     Tautas nama rīkotajos 
pasākumos notiek fotografēšana un 
video uzņemšana.  
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 Svētdien, 6.oktobrī, “OzO” jauniešus 
apmeklēja ļoti gaidīts un mīļš viesis- 
bijusī “OzO” kluba vadītāja Leila 
Rasima. Atkalredzēšanās prieku 
papildināja arī radošā up-cycling 
darbnīca “Tetrapaku maciņi”, ar kuru 
Leila bija ieradusies.  
Kādu laiku atpakaļ viņa piedalījās 
projektā “Re: Play” Rumānijā 
(Busteni) un vēlējās padalīties ar tur 
iegūtajām zināšanām arī ar mūsu 
bērniem un jauniešiem. Kā stāsta 
Leila: “ Projektā koncentrējamies uz 
preču otrreizēju izmantošanu un 
spēlēm darbā ar jauniešiem!” Un 
tieši vēstījums par to, kā piedot 
izlietotajām lietām otru “dzīvi”,  arī 
bija Leilas vizītes galvenais mērķis.  
Tikšanās laikā  bijusī bērnu un 
jauniešu kluba vadītāja demonstrēja, 
kā no izlietotajām tetrapakām 
izgatavot stilīgu maciņu. Un  
nodarbības laikā katrs arī izveidoja 
savu tetrapaku maciņu. 

OzO klubā  
viesojas  
Leila Rasima  
ar up-cycling darbnīcu!  

Olga un Ēriks Blinovi. 
Iepazinušies Ozolaines 
Tautas namā! 

 
     Bija 2006.gads. Olgai tolaik bija 
19 gadi, bet Ērikam- 17 gadi. Olga 
mācījās tehnikumā Daugavpilī un 
dzīvoja kopmītnēs, kopā ar savu 
draudzeni Ilonu, kura bija no 
Bekšiem. Ēriks tajā pašā laikā 
mācījās tehnikumā Lūznavā.  
     Reiz draudzene Olgu uzaicināja 
pie sevis ciemos un piedāvāja 
apmeklēt 18.novembrim veltīto 
saviesīgo vakaru Ozolaines Tautas 
namā.  Olga piekrita šim 
piedāvājumam. Meitenes ieradās uz 
pasākumu, sēdēja pie galdiņiem, 
baudīja vakara programmu un tad 
Olga ar Ēriku pirmo reizi arī 
ieraudzīja viens otru. Vēlāk, vakara 
gaitā, no Ērika sekoja uzaicinājums 
uz deju, kas uz visiem laikiem kļuva 
par viņu pirmo deju un tieši ar to arī 
sākās jauns mīlestības stāsts. Kas tā 
bija par dziesmu, tagad gan neviens 
vairs neatcerās. Pēc šī vakara sākās 
draudzība, turpmākā pusgada laikā 
Olga pabeidza mācības LTSTS 
tehnikumā (iegūstot specialitāti- 
vilcienu kustības organizators), saka 
strādāt savā specialitātē, bet Ēriks 
turpināja mācīties par mehāniķi.  
Pusgadu kopš pirmās tikšanās, 
jaunieši sāka dzīvot kopā. Pēc 
daudzu gadu kopābūšanas, 
2015.gada 25.jūlijā beidzot tika 

nosvinētas arī kāzas, bet 2016.gadā 
piedzima meitiņa.  
     Pārim ir kopīgi hobiji- zvejošana 
un ceļošana. Tā kā Olgai brīvais laiks 
ir ierobežots, tad zvejošanas prieks 
gan vairāk tiek Ērikam, taču 
ceļošana noteikti ir kopīga nodarbe! 
Pie Blinovu ģimenes tradīcijām ir 
pieskaitāma svētku svinēšana, īpaši 
Lieldienas un Ziemassvētki.  
     Ar Ozolaines Tautas namu pārim 

vienmēr saistīsies īpašas atmiņas un 
sajūtas, kas ir radījušas paliekošu 
vēlmi apmeklēt visus pasākumus un 
notikumus, kas tiek rīkoti Ozolaines 
Tautas namā. Un ģimene šos 
pasākumus iespēju robežās arī 
mēģina apmeklēt, īpaši 18.novembra 
un Jaunā gada pasākumus… 
 

Santa Ostaša 
Ozolaines  Tautas nama vadītāja 
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ROKDARBU PULCIŅA 
AKTIVITĀTES!      
 
     Ozolaines Tautas nama Rokdarbu 
pulciņam viena no mīļākajām 
nodarbēm ir apsveikuma kartiņu 
veidošana...Arī šīs sezonas pirmās 
kartiņas jau tapušas...  

    Ikviens pagasta iedzīvotājs tiek 
aicināts iesaistīties pulciņā, kuru 
vada skolotāja Nellija Kotebo! 
Nodarbības notiek, katru otrdienu 
Ozolaines Tautas nama telpās no 
plkst. 15.30. 
     Esat laipni gaidīti! 
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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 
Atbildīgā par izdevumu Ozolaines bibliotēkas vadītāja  
Anita Eisaka, anita.eisaka@ozolaine.lv, mob.: 26009181 

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 

     Par godu Skolotāju dienai, 
Rēzeknes novada pašvaldības 
Izglītības pārvalde 2019.gada 3. 
oktobrī Gaigalavas kultūras namā 
rīkoja svinīgu pasākumu, kura laikā 
tika pasniegti Pateicības raksti 45 
Rēzeknes novada pedagogiem. 
     Svinīgo sarīkojumu apmeklēja arī 
Ozolaines pagasta izglītības iestāžu  
skolotāji. 
     Par aktīvu, radošu un 
profesionālu pieeju savu pienākumu 
veikšanā un atbildīgu darbu, vadot 
struktūrvienību, Rēzeknes novada 
pašvaldības Pateicības rakstu 
saņēma Maltas vidusskolas 
struktūrvienības „Liepu pamatskola„ 
vadītāja Gaļina Bogdanova un 
par  godprātīgu, radošu un 
mērķtiecīgu darbu Ozolaines 
pirmsskolas izglītības iestādē 
“Jāņtārpiņš”, Patecības raksts tika 
pasniegts skolotājai Tatjanai 
Kuzņecovai.  
     Rēzeknes novada domes 
priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, 
uzrunājot skolotājus, novelēja, lai 
skolotāji, par spīti ikdienas grūtībām, 
nepazaudētu  radošuma dzirksteli... 

Lai  veselība, saticība un labklājība! 
     Savukārt Rēzeknes novada 
pašvaldības izpilddirektors Jānis 
Troška pateicās skolotājiem par 

darbu un novēlēja, lai ikvienam būtu 
ko dot, un būtu tie, kuri gribētu šīs 
zināšanas ņemt... 

     5. oktobrī visā pasaulē tiek 
svinēta Starptautiskā Skolotāju 
diena, kas, pēc Apvienoto Nāciju 
Izglītības, zinātnes un kultūras 
organizācijas (UNESCO) iniciatīvas, 
1994. gadā tika pasludināta par 
starptautisku svinamo dienu. 
Dažādās pasaules valstīs šo dienu 
svin atšķirīgos datumos, pie mums, 
Latvijā, Skolotāju diena ir pirmajā 
oktobra svētdienā. Šogad, 

2019.gadā, Skolotāju diena “iekrita” 
6.oktobrī, tāpēc Liepu pamatskolā 
svētkiem veltītie pasākumi tika 
organizēti 4.oktobrī.  
Šī diena skolā tradicionāli bija 
pašpārvaldes diena. Tas nozīmē, ka 
visas mācību stundas vadīja vecāko 
klašu skolēni. Šogad 9.klasē ir mazs 
skolēnu skaits, sakarā ar to arī 
dažiem astotās klases skolēniem tika 
dota iespēja izmēģināt sevi skolotāju 
lomās. Skolēni gatavojās savu 
pienākumu pildīšanai jau iepriekš: 
tika sastādīts stundu saraksts, ar 
priekšmetu skolotājiem tika 
saskaņota stundu tematika un 
mērķis. Gribu atzīmēt, ka visi “jaunie 
skolotāji” bija ļoti apzinīgi un 
atbildīgi sagatavojās mācību stundu 
vadīšanai. 
Pēc stundām skolēni aicināja 
skolotājus uz svētku koncertu, kurā 
aktīvi iesaistījās gandrīz visi Liepu 

pamatskolas audzēkņi. Bērni un 
jaunieši ar mīlestību dāvināja 
skolotājiem un visiem klātesošiem 
dziesmas, dzejoļus un dejas. 
Skolotāju dienā pedagogus apsveica 
Maltas pagastu apvienības un 
Ozolaines pagasta pārvaldes vadītājs 
Edgars Blinovs un Ozolaines Tautas 
nama vadītaja Santa Ostaša. 
Turpinājumā skolotājiem tika 
atrādīts skolēnu filmēts video,  kam 
sekoja skolēnu pašpārvaldes locekļu 
uzstāšanās ar apsveikumu saviem 
mīļajiem skolotājiem. Noslēgumā 
skolotāji un viņu šīs dienas vietnieki 
pulcējās uz “preses konferenci”- 
„jaunais skolotāju kolektīvs” 
pastāstīja par saviem panākumiem 
un iespaidiem stundu vadīšanā. 
Tā bija emocijām pārpilna diena! 

Gaļina Bogdanova 
Liepu pamatskolas struktūrvienības 

vadītāja  

Skolotāju dienā pasniegti  
Rēzeknes novada pašvaldības Pateicības raksti!  

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

