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Ozolaines pagasta 
pārvalde aicina pieteikt 
bērnus no 0 - 12.g.v., 
kuri ir deklarēti Ozolaines 
pagasta teritorijā, 
Jaungada saldo paciņu 
saņemšanai. Pieteikšanās 
termiņš līdz 13.12.2020. 
Sīkāku informāciju var 
saņemt Ozolaines 
pagasta pārvaldē pa 
tālruni: 64640171, e-
pastu info@ozolaine.lv 
Pieteiktās saldās paciņas 
varēs izņemt pasākumu 
dienā 27.12.2020. 
laukumā pie Ozolaines 
Tautas namā, vai līdz 
31.01.2021. Ozolaines 
pagasta pārvaldē.  

05.11.2020. paredzētā 
Ozolaines pagasta 
Iedzīvotāju konsultatīvās 
padomes sanāksme ir 
atcelta. 

“ŠAI VIETAI IR APSOLĪTS...” 
04.11.2020. aprit 4 gadi 
kopš brīža, kad Ozolaines 
pagasta pārvalde 
pārcēlusies no Bekšu cie-
mata uz Balbišiem. 

Sastādot 2021.g. budžetu, 
aicinām Ozolaines pagasta 
iedzīvotājus izteikt savus 
priekšlikumus.  

Liepu pamatskolas 7.-
9.klašu skolēni 
attālinātajā mācību 
procesa laikā no 
26.10.2020. līdz 
13.11.2020. saņems 
pārtikas pakas produktu 
klāstu. Viena paka 3 
nedēļās (15 attālinātās 
mācību dienas), par 
noteikto summu 1 euro 
dienā.    

Sandra Muižniece un Aivis Olšteians 
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Ne vienam vien Ozolaines pagasta 
iedzīvotājam, braucot pa grunts ceļa 
posmu Laizāni - Pauliņi, starp visai 
ierasto lauku ainavu -  guļbūvēm, 
šķūņiem un kūtīm, iekoptām pļavām, 
kā arī starp necirstiem krūmājiem vai 
pamestām saimniecībām - kā 
pārsteigums pēkšņi iznirst neparastā 
un modernā ēka Groverišķu sādžā. 
Šķiet, ka kāds milzis “nolauzis” 
gabaliņu no Zeimuļa vai Gora ēkas 
Rēzeknē un “iemetis” to šeit, pašā 

pļavas vidū, starp simtgadīgajiem 
ozoliem un sirmajām ābelēm. Tik pat 
neparasta kā māja, ir arī tās saimnieki 
–  Aivis Olšteians un Sandra Muižniece, 
kas kopā ar jaunāko dēlu Fridrihu 
Groverišķos pavada jau 15-to vasaru. 
Un, ja pandēmija pasaulē nerimsies, 
tad pirmo reizi arī ziemas sezona tiks 
aizvadīta nevis saulainajā Spānijā  kā 
tas ir citus gadus, bet gan tepat, 
Ozolaines pagastā. 

Teksta turpinājums 8.lpp. 

Dārgie Ozolaines pagasta 
iedzīvotāji!  
 
    Šajā neparastajā gadā tradicionālās Ojāra 
Vācieša dzejas rindas iegūst pavisam citādu 
skanējumu. Dzejnieka vārdiem, mīlestība un 
pienākums pret dzimteni nav atkarīgs no tā, 
vai esam kuplā draugu pulkā, vai vienatnē, 
dzīvojam dzimtenē vai svešumā - Tēvzeme 
un dzimtā mala vienmēr jāgodā un jātur 
savā sirdī kā vislielākais dārgums.  
     Šogad varam mācīties vairot dzimtenes 
mīlestību ne tikai, būdami kopā lielā skaitā, 
bet gan, pulcējoties savas saimes lokā un 
svinot arī savā pagastā - starp pašiem 
tuvākajiem! Latviju veidojam mēs, tās 
iedzīvotāji, un ikkatrs no mums ir nozīmīga 
valsts sastāvdaļa. 
     Novēlam saglabāt optimismu un 
dzīvesprieku, lai, sagaidot Latvijas 
Republikas 102. proklamēšanas gadadienu, 
mēs katrs sajustos piederīgi savai zemei, 
ciemam, pagastam un valstij! 

Šo pašu svētāko  
tu neaizmirsti:  
Vai celies debesīs,  
vai jūras dzīlēs nirsti, 
Vai draugu pulkā dali savu prieku, 
Vai viens pats satiecies ar 
pretinieku- Tu esi Latvija! 
/O.Vācietis/ 

Valsts svētkos aicinām 
izkarināt pie savām mājām 
Latvijas valsts karogu! 

mailto:info@ozolaine.lv
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Par karavīru apmācībām! 
      
     Atbilstoši Zemessardzes 3. 
Latgales brigādes 36.Kaujas atbalsta 
bataljona 2020.gada apmācību 
plānam no šī gada 3. novembra līdz 
6. novembrim ir paredzēta karavīru 
apmācība lauku taktiskās iemaņās 
Ozolaines pagasta teritorijā. Mācību 
nolūkos, karavīru apmācības notiks 
Ozolaines pagasta Ismeros (karjeru 
teritorija) un Ritiņos (bijusī Ritiņu 
izgāztuves teritorijā). Plānots, ka 
mācībās tiks iesaistīti līdz 30 
karavīriem un militārā tehnika, 
tehnika pārvietosies tikai pa ceļiem. 
Mācību teritorijā netiks izmantota 
nekāda veida munīcija un imitācijas 
līdzekļi. Atbildīgā amatpersona par 
apmācībām – leitnants Jānis Lazdāns 
mob. 26566159. 
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     Grimoņi Aurea Baltais, grimoņi 
Sibirica Baltais, vilnainās irbenes, 
pulkstenīšu forsītijas, gludie kārkli 
Nana, parastie vītoli Bullata, egles 
Dundanga – kopskaitā 70 jauni 
krūmu un koku stādiņi Meža dienu 
ietvaros piektdien tika iestādīti 
Rēzeknes novada Ozolaines pagasta 
Laizānu parkā. 
     Pēc pana Benislavska pasūtījuma 
19. gadsimta beigās izveidotais 
parks 4,5 ha platībā ar koku alejām 
un dīķiem ir kļuvis par valsts 
nozīmes dabas pieminekli. Pirms 
pieciem gadiem ir veikti tā 
sakopšanas darbi – iztīrīti dīķi, izcirsti 
krūmi, veco koku ēnā ierīkotas 
atpūtas vietas un tiltiņi. Parka 
ainavas daudzveidībai trūka krūmu. 
Kā atzina vides dizainere un 
dārzniece Daina Zvejsalniece, Meža 
dienu laikā paveiktais darbs ir liels 
ieguvums Laizānu parkam. ,,Parkā 
pārsvarā ir lielie koki. Tagad ir 
ienācis zemākais slānis - krūmi, īpaši 
tas bija vajadzīgs pie dīķiem un 
skaistā tiltiņa, lai priecētu mūs visa 
gada garumā. Dīķiem būs dabiskais 
dzīvžogs, ko var salīdzināt ar rāmi 
gleznai’’, tā Daina Zvejsalniece. 

     Koku un krūmu stādīšana 
piektdien, 9.oktobrī, notika Latvijas 
Pašvaldību savienības rīkotā 
semināra ,,Saimniekosim gudri 
pašvaldību mežos un parkos!” Meža 
dienu 2020 ietvaros, uz to Maltas 
vidusskolas struktūrvienības Liepu 

pamatskolas ēkā, kas atrodas 
Laizānu parkā, aicinot pašvaldību 
pārstāvjus un dabas ekspertus. 
Semināra dalībnieki ne vien stādīja, 
bet arī guva jaunas zinības un dalījās 
pieredzē par meža 
apsaimniekošanas procesiem, kā arī 
seno muižu dārzu un parku 
uzturēšanas tendencēm. Savukārt 
Liepu pamatskolas vecāko klašu 
skolēni prezentēja savu 
veikumu ,,Vai priedīte, vai eglīte!”, 
stāstot par ieguvumiem ekspedīcijā 
pa Taudejāņu meža takām, 
prezentējot jaunizveidoto maršruta 
lapu ,,Dodies dabā koku medības!’’, 
lai tā ikviens interesents varētu 
iepazīt Laizānu parku. Jaunieši bija 
arī aktīvi stādīšanas darbos. Meža 
dienas notika Meža Attīstības fonda 
projekta ietvaros. 

 
 

Inga Čekša-Ratniece 
Ozolaines pagasta pārvaldes 

projektu vadītāja 

Laizānu parks kļuvis bagātāks par 70 jauniem 
kokiem un krūmiem 
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30.03.1947. „Pa Staļina Ceļu” (Rēzekne)  

31.05.1959. „Ausma” (Rēzekne)  

 
30.12.1939. Laikraksts  

„Daugavas vēstnesis” Nr.159  
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     Rēzeknes novada pašvaldības 
investīciju projekta “Centrālās ielas 
(1,400 km) pārbūve Pleikšņu ciemā, 
Ozolaines pagastā” ietvaros kopš 
2020.gada 15.oktobra norit 
Centrālās ielas posma pārbūves 
darbi Pleikšņu ciemā, kurus veic SIA 

“Krustpils” apakšuzņēmējs SIA 
“Pamatceļš”. 
     Ielas pārbūves darbu veikšanai 
laika posmā no š.g. 2.novembra 
(pirmdienas rīta) līdz 
27.novembrim (piektdienas 
vakaram) TIEK SLĒGTA 

satiksme un gājēju kustība  
Centrālās ielas sākuma posmā: no 
krustojumā pie Pleikšņu kapiem 
(t.i. virzienā no Rēzeknes pilsētas 
Saules ielas sākot ar ielas pirmo 
krustojuma aiz garāžu zonas) līdz 
krustojumam ar Dzirksteles ielu 
(skat. pievienoto satiksmes 
organizācijas slēgtā posma shēmu).  
     Lūgums iedzīvotājiem savlaicīgi 
izvēlēties satiksmei citus sānu ceļus 
Pleikšņu ciemā vai arī satiksmes 
autobusa plānoto maršrutu 
apbraucot slēgto posmu pa 
Rēzeknes pilsētas Atbrīvošanas aleju 
līdz pilsētas robežai, tad Daugavpils 
virziena apvedceļa aplī nogriežoties 
Zosnas virzienā pa kreisi un tālāk 
sasniedzot Pleikšņu ciemu braucot 
no Ritiņu puses pa pašvaldības ceļu 
Nr.7601 Rēzekne-Pleikšņi-Ritiņi.  
      Kamēr būvdarbi notiks slēgtajā 
zonā, posms no Centrālās ielas gala 
pieturas (Rītausma) līdz Dzirksteles 
ielai netiks papildus apgrūtināts, kā 
arī netiks ierobežota piekļuve 
Dzirksteles ielai.   
 

 
Teksta turpinājums 5.lpp. 

No 2. līdz 27.novembrim tiek slēgta 
satiksme Centrālās ielas posmā Pleikšņos 
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     SIA “Rēzeknes satiksme” pa 
Centrālo ielu veic divus autobusu 
maršrutus: Nr. 15 “Blaumaņa iela - 
Rītausma” un Nr. 19 “Blaumaņa iela 
- Dzirkstele”. Uz Centrālās ielas 
posma slēgšanas laiku abi maršruti 
tiek apvienoti vienā maršrutā: 
“Blaumaņa iela – Rītausma - 
Dzirkstele”.  
     Laika posmā no 02.11.2020. – 
27.11.2020. SIA “Rēzeknes 
satiksme” nodrošinās šādus reisus 
maršrutā “Blaumaņa iela – Rītausma 
- Dzirkstele”: 
   

     Rēzeknes novada pašvaldība 
atvainojas par sagādātajām 
neērtībām visiem iedzīvotājiem un 
uzsver, ka šāds risinājums tika 
pieņemts kā atbilstošākais ielas 
būvdarbu raitai veikšanai vēl šī gada 
nogalē, kad ielā ir salīdzinoši mazāka 

 
 
 iedzīvotāju kustība un satiksme 
salīdzinot ar vasaras periodu. 
 
 

 
 

 
 
 

Brigita Arbidāne,  
Rēzeknes novada pašvaldības 

Projekta vadītāja   
26582773, 

brigita.arbidane@rezeknesnovads.lv 

Apvienots Maršruts 

Nr.15 un Nr.19 

Darba dienās 

Blaumaņa Dzirkstele 

5:10:00 5:55:00 

6:20:00 7:05:00 

7:50:00 8:35:00 

11:15:00 12:00:00 

12:45:00 13:30:00 

14:50:00 15:35:00 

17:20:00 18:05:00 

19:19:00 20:04:00 

Apvienots Maršruts 

Nr.15 un Nr.19 

Brīvdienās 

6:20:00 7:05:00 

7:50:00 8:35:00 

11:15:00 12:00:00 

12:45:00 13:30:00 

14:50:00 15:35:00 

17:20:00 18:05:00 

19:19:00 20:04:00 

 
MARŠRUTA  
“BLAUMAŅA IELA–RĪTAUSMA 
-DZIRKSTELE”  
SHĒMA 

Foto no Ozolaines pagasta pārvaldes arhīva 
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Pie Aivja un Sandras 
ciemojamies septembra vidū. Lai 
gan gaisā jau jūtamas rudens 
vēsmas, daba tomēr vēl priecē ar 
siltu laiku un bagātīgu ražu. Saruna 
notiek jaunās mājas virtuvē, baudot 
saimnieces sarūpēto cienastu. 
Pastāstiet īsumā, kā Jūs 
nokļuvāt Ozolaines pagastā, un 
kāpēc tieši Groverišķu sādžā? 
Sandra: Pirms 15 gadiem kopā 
ar draugiem, nolēmām iegādāties  
lauku mājas, lai būtu, kur svinēt 
Jāņus. Mēs visi bijām rīdzinieki. 
Aivis:  Uz to brīdi, mēs dzīvojām 
Jūrmalā. 
Sandra: Mums un mūsu 
draugiem nebija lauku, kur 
aizbraukt, pabūt dabā un nosvinēt 
pašiem savus Jāņus. Tāpēc mēs 
izpētījām piedāvājumus 
sludinājumos un braucām 
ekspedīcijā. Neviens no mums nebija 
gatavs riskēt ar lielu naudu, lai 
iegādātos kopīpašumu. Atvēlētie 
līdzekļi sanāca tikai tiem variantiem, 
kas atradās tālu no Rīgas. Un tā, 
vienās brīvdienās, agrā pavasarī, ar 
divām mašīnām mēs devāmies uz 
Latgali. Lauku mājas, kuras toreiz 
apskatījām, bija bēdīgā stāvoklī. 
Grausti un atkritumi. Šī tagadējā 
mūsu māja bija viscerīgākā. 
Nolēmām, ka otrreiz tādam 
ceļojumam droši vien mēs 
nesaņemsimies... Ko darām? Vai nu 
ņemam, vai nu neņemam! Un tā 
mēs nolēmām pirkt.  Rezultātā esam 
pieci īpašnieki. Mēs esam divi, un vēl 
trīs mūsu draugi. 
Aivis: Šī māja, kā jau šis ciems, 
bija vecticībnieku, piederēja 
vecticībnieku ģimenei. 
Sandra: Harlamoviem. 
Aivis: Vecā paaudze, kas šeit  
dzīvoja, bija miruši, un meitas bija 
nolēmušas mājas pārdot un 
pārcelties uz pilsētu. 
Sandra: Māja bija tāda, ka 
varēja nākt un dzīvot. Viņi atstāja arī 

iedzīvi, daudz gan tur nebija, bet bija 
gultas, krāsns un jumts virs galvas, 
un tas ir labāk, nekā braukt no Rīgas 
tik tālu un nakšņot teltīs. Mēs ar vīru 
iemīļojām šo vietu vairāk par 
pārējiem, sākām braukt, kopt, 
atkarot metru pa metram sākot no 
sliekšņa,  attīrījām no krūmiem un 
lūžņiem.  
Aivis: Tā atkritumu vākšana, 
tīrīšana, tas bija tas lielākais pirmo 
četru, piecu gadu darbs. 
Sandra: Tā pakāpenisk i mēs 
nonācām līdz tam, ka vajadzīgs 
plāns šai vietai. Citādāk -  kāpēc mēs 
braucam un to vien darām kā 
talkojam?  Atbraucam it kā 
brīvdienās, bet nostrādājamies 
melnu muti, vācot atkritumus. Un 
tad mēs sākām sapņot, kā šeit 
varētu kaut ko uzbūvēt. Sākām runāt 
ar pārējiem īpašniekiem, bet viņi 
neuztvēra mūs nopietni. Vēlāk jau 
viņi teica: “Būvējiet, bet paši! Zemes 
te ir pietiekoši!” Tomēr tad mēs 
aizbraucām uz Spāniju manas 
veselības dēļ, pamēģināt, vai klimats 
palīdz atveseļoties. Un tas palīdzēja! 
Šī vecā māja laukos mums bija 
vienīgais nekustamais īpašums, kas 
mums uz abiem piederēja Latvijā, jo 
līdz aizbraukšanai dzīvojām īrētā 
dzīvoklī. Bet uz Latviju, protams, 
gribējām atbraukt. Šeit ir mūsu 
dzimtene, vecākie bērni, dēls un 
meita, arī vecāki jāaprauga. Latvijā ir 
ļoti skaista daba! Mēs sākām pavadīt 
Latvijā visu vasaru, bet vecajā mājā 
tas kļuva nogurdinoši, sāka pietrūkt 
ērtību. Paralēli sapņiem par 
būvniecību tika zīmēts arī sapņu 
projekts. Mans draugs arhitekts sāka 
mūsu fantāzijas pārvērst arhitektūras 
skicēs. Toreiz domājām tā, ja arī 
nekad tas netiks realizēts, tomēr šim 
īpašumam būs vērtīgs pielikums, 
skaistas arhitektūras projekts, kas 
radīts speciāli šai vietai. Kad vīram 
izdevās lielākā projektā nopelnīt 
naudu, domājām – ko tagad darīt 

Groverišķos? Šai vietai ir apsolīts – 
šiem ozoliem, šai pļavai, visam, un 
mēs tagad pateiksim: “Ziniet, mēs 
Gaujas nacionālajā parkā labāk 
būvēsim vai pie jūras.” Un tā mēs 
palikām uzticīgi šai vietai un šobrīd 
esam ļoti apmierināti! 
Jums ir ļoti skaista vide, 
sakopts. Skatoties no ceļa 
zonas, uzreiz uzrunā diženie 
ozoli. Protams, kad ir saimnieks, 
kad viss ir appļauts, tad uzreiz ir 
cits skats! Bieži vien cilvēki 
saka: “Jums viss labi, jums tur ir 
sakopts”...  Bet, piedodiet, kas 
to visu sakārtoja? Protams, pats 
saimnieks, un, ja nedarīsiet, tad 
arī nekā nebūs! 
Sandra: Daži no mūsu īpašnieku 
kompānijas brauc reti, daži brauc 
katru vasaru.  Divi  no 
kopīpašniekiem dzīvo ārzemēs – 
Holandē un Anglijā. Tad, kad viņi 
atbrauc, viņi ir kopā ar savām 
otrajām pusītēm. Mums te sāk 
veidoties starptautiska vide, un 
ārzemnieki ir sajūsmā! Viņiem šis 
viss liekas liela bagātība. Holandē, 
kā zināms, zeme ir šausmīgi dārga! 
Kad mēs sakām  - 6 hektāri, viņiem 
liekās – ouuu, s e š i  h e k t ā r i  
(smejas). Patiesībā mēs taču zinām, 
ka Latvijā līdz 15 - 16 hektāriem nav 
nekas īpašs... 
Kāda ir jūsu reliģiskā piederība?  
Sandra: Es esmu katoliete. 
Aivis: Mani neviens bērnībā nav 
nokristījis. 
Jautāju, jo šī ir tiešām 
vecticībnieku puse, te ir arī 
vecticībnieku lūgšanu nams 
netālu,  un arī dzimtas uzvārds, 
no kuriem īpašumu nopirkāt - 
Harlamovi – te viņu bija ļoti 
daudz. Harlamovs bija arī 
lūgšanu nama batjuška. 

Teksta turpinājums  7.lpp. 
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Teksta sākums 6.lpp. 
Aivis: Tieši viņam šis īpašums 
piederēja, pēc viņa nāves bērni 
mums to pārdeva. Batjuška bija arī 
kalējs amatu apvienošanas kārtībā, 
viņam bija smēde pie dīķa, un viņš 
ļoti nesa darbu uz mājām, jo te bija 
ļoti daudz sanests, nu ļoti daudz 
(smaida)! Kas tik te nebija - 
ābeļdārzs bija pilns ar cinkotām 
ūdensvada caurulēm, mētājās 
dzelzceļa sliežu fragmenti. Mums tā 
bija cīņa ar metāllūžņiem.  
Sandra: Sakopšanai ir 
vajadzīgas vienas iemaņas, bet 
veidot no jauna kaut ko skaistu, ir 
nepieciešamas pilnīgi citas prasmes. 
Cik mēs esam kokus un puķes 
stādījuši nevietā! Nemākam taču, 
esam no Rīgas, nav bijuši nekādi 
lauki, nekas... Bet, protams, dekorēt 
ir tomēr foršāk, nekā vākt (smaida). 
Harlamova aura palīdz, te visi kakti 
pasvētīti, darbs iet uz priekšu un  
naktīs guļam mēs labi (smaida). 
Jums kā iepriekš pilsētā 
dzīvojošiem, droši vien bija 
jāpierod arī pie meža 
dzīvniekiem? 
Aivis: Stirnas staigā mums pa 
pagalmu... 
Sandra: Jā, grauž visu pēc 
kārtas! 
Aivis: Mēs salikām kameras, lai 
ziemā var redzēt, kas pie mums 
notiek.  Un tad skatāmies ierakstus - 
aiziet kādas 5 -6  stirnas uz 
ābeļdārza pusi, un tad nāk atpakaļ, 
vienu rītu alnis gāja garām. 
Sandra: Kaimiņu zirgs mums 
ainavu veido ļoti skaisti! 
Vai tas nesagādā grūtības, dalīt 
savu dzīvi starp divām valstīm? 
Sandra: Mēs šobrīd esam 
neizpratnē, ko darīt ar skolu 
jaunākajam dēlam, jo atpakaļ uz 
Spāniju šogad netiekam vīrusa dēļ. 
Ja ļoti pacenstos, tad droši vien 
tiktu, bet mēs negribam, jo 
karantīna Spānijā bija briesmīga. Šeit 
ir simts reizes labāk!  Cerējām, ka 
Spānijas skola piedāvās tiešsaistes 
mācības, bet, diemžēl, tādas 
iespējas nav.  Šobrīd esam apjukuši, 
bet cenšamies risināt. Dēls mūsu dēļ 
ir nomainījis vairākas skolas. 
Vai dēls runā latviski? 
Sandra: Runā labi, bet viņš nav 
lasījis latviešu klasiķus, piemēram, 
Annu Brigaderi, jo nav mācījies 
latviešu sistēmā, bet gan spāņu un 
arī angļu. 
Iepriekš minējāt, ka esat 
Groverišķos jau piecpadsmit 
gadus.... 
Aivis: Jā, bet šie piecpadsmit ir 
nosacīti, jo pirmos astoņus gadus 
braucām uz šejieni tikai nedēļas 
nogalēs, bet pēdējos 7 gadus mēs 
šeit esam visu vasaru.  
Pandēmijas dēļ sanāk, ka Jums 
arī pa ziemu te jāpaliek?  
Aivis: To mēs nekad neesam 

darījuši. Vienīgais, pagājušajā gadā 
atbraucām uz Ziemassvētkiem, 
nodzīvojām šeit trīs nedēļas ziemā. 
Sandra: Un bija labi, vai ne? 
Vienīgi, mums nav nopietnas 
apkures, ir tikai šis kamīns. Salt mēs 
šeit nesalstam, bet, ja būs ļoti lieli 
mīnusi, tad gan nezinu... 
Aivis: Viss ir atkarīgs no 
pandēmijas, kā tā Spānijā attīstīsies. 
Ja saslimstība nerimsies, tad mums 
uz turieni kaut kā nevelk, jo tad ir 
ļoti grūti. Karantīna bija ļoti, ļoti, 
smaga, burtiski pusotru mēnesi 
nosēdējām, neizejot no dzīvokļa, 
mūs nelaida ārā nekur!  
Sandra: To nevajag nevienam, 
tas nav labi. 
Aivis: Nedrīkstēja nekur iet, un 
tāpēc mēs negribam uz Spāniju 
braukt, jo jebkurā brīdī atkal var tikt 
ieviesti stingrie ierobežojumi. Kamdēļ 
tur sēdēt, ja labāk būt salīdzinošā 
brīvībā šeit.  
Jebkurā gadījumā, manuprāt, 
mēs esam krietni attālināti no tā 
visa, kas notiek citās pasaules 
vietās. 
Sandra: Salīdzinoši jā, mēs 
lidostā jau sapratām....  
Aivis: ...ka esam citā pasaulē. 
Iedzīvotāju blīvums nav tik liels, lai 
slimības tā pārvietotos. 
Bet te Jūs uz savas zemes, ko 
gribat, to darāt, cik gribu, tik 
atrodos ārā, cik gribu, tik guļu. 
Aivis: Tieši tā! 
Sandra: Pārvākšanās uz Spāniju 
arī bija traks gājiens – sakrāmējām 
divus koferus, un vienkārši trijatā 
aizbraucām. Visu iedzīvi, kas mums 
bija sakrāta pa kopdzīves gadiem 
īrētajos dzīvokļos, ielikām glabātuvē 
Rīgā. Visus šos gadus savas mantas 
neredzējām, līdz māju uzbūvējām tik 
tālu, ka te varēja sākt dzīvot.  Mūsu 
dīvāns, grāmatas un trauki! Jutāmies 
kā Ziemassvētkos izsaiņojot 
dāvanas. 
Aivis: Jaunajā mājā ievācāmies 

pirms trim gadiem, tieši tā gada 
augustā, kad bija tās šausmīgās 
rudens lietavas. Es joprojām 
neuzskatu, ka tā ir pabeigta. Ziniet 
kā, vienmēr atrodas kas nepabeigts 
vai ne līdz galam izdarīts. 
Kopumā nenožēlojat, ka vispār 
nopirkāt šo zemi un uzcēlāt uz 
tās māju? 
Sandra: Nē, tikai ir jāiemācās 
atpūsties, jāatrod zelta vidusceļš 
starp aktīvu saimniekošanu un 
atpūtu. Jo vasaras ir ļoti skaistas 
Latvijā, visskaistākās! Es uzskatu, 
nekur tādas nav, bet mēs te par 
traku darbojamies, un bērnam, 
piemēram, vispār ir priekšstats, ka 
visa dzīve ir tikai viens vienīgs darbs. 
Mūsu dzīvē tas ir īss mirklis, bet 
viņam praktiski te bērnība paiet.  
Aivis: Nevar visu laiku ar 
remonta darbiem un būvniecību 
nodarboties! 
Sandra: Jā,  mums jau visu laiku 
liekas – izdarīsim šo un tad jau gana, 
izdarīsim vēl ko un tad jau viss, 
rezultātā tā tās vasaras... 
Aivis: Tā tās vasaras paiet... 
Sandra: Nožēlas nav, bet ir savi 
plusi, ir savi mīnusi. Mīnusi tādi, ka 
mēs esam prom no saviem 
draugiem, jo, kopš mēs aizbraucām 
uz Spāniju, tomēr tās attiecības 
mainās, draugi atbirst. Nevaram 
piedalīties visos notikumos, līdz ar to 
mēs esam svešinieki šeit, svešinieki 
Spānijā. Tas ir pats lielākais mīnuss, 
ka trūkst sabiedrības. Un šajā 
vecumā mēs esam tādi izvēlīgi. Bērni 
daudz vieglāk veido draudzību, bet 
mūsu vecumā jau tik viegli nav, 
draudzēties ar kādu tikai, lai būtu, 
nevis pēc sirds aicinājuma, vairs nav 
priekš mums. Savukārt, ja runājam 
par plusiem, tad mēs esam laimīgi, 
ka bērns redz, kas ir daba, ko 
nozīmē kukainīši un dzīvnieki, un 
mazliet arī fizisks darbs, lai nav tā, 
ka  dators vien. 

Teksta turpinājums  8.lpp. 
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Teksta sākums 6-7.lpp. 
Mantojumā no iepriekšējiem 
saimniekiem esat mantojuši arī 
ābeles... 
Aivis: Jā, bet arī mēs sastādījām 
pirms kādiem 10 gadiem savas 
ābeles. Jo tās vecās izskatās labi, 
bet nu viņām ābolu garša vairs nav 
tāda, jo koki ir pārražojušies. 
Izskatās gan iespaidīgi. Tomēr 
ēdamie āboli ir jāstāda no jauna.  
Sandra: Es te sūdzējos, ka it kā 
draugu nav, bet patiesība jau tāda, 
ka visu vasaru kāds tomēr atbrauc. 
Katru nedēļu! Līdz ar to arī mēs 
netiekam ārā no šejienes (smejas)! 
Aivis:  Daudziem atbraukt, 
teiksim, no Rīgas uz Latgali, tas ir 
tāds reāls ceļojums, tālu! Un daudzi 
vispār nav bijuši. Šķiet, tad, kad mēs 
te sākām braukāt, es  pirms tam 
savā mūžā Rēzeknē biju bijis varbūt 
vienu reizi. 
Sandra: Pa šiem gadiem viss ir 
attīstījies. Kad mēs sākām uz šejieni 
braukt, likās, ka te ir baigā čuhņa, 
bet tagad ir sakoptāks, aparts un 
apsēts. Rēzeknē pateicoties Goram  
ir daudz labāka sajūta.  
Kopš ievākšanās jaunajā mājā 
pagājuši jau trīs gadi. Tas ir 
laiks, kad sāk atklāties pirmās 
istabu plānošanas kļūdas, nāk 
pirmās atziņas par lietām, kas 
būtu noderējušas, vai, tieši 
otrādi ir liekas. Vai Jums arī 
tādas ir un vai jūs varētu 
padalīties savās atziņās ar mūsu 
lasītājiem? 
Sandra: Arhitekts uzprojektēja 
mūsu vēlmes, tāpēc ļoti labi te 
jūtamies, viss ir tieši tā, kā mēs to 
gribējām. Lai arī no malas var šķist 
jocīgi, neierasti. Piemēram, mums ir 
liela guļamistaba ar balkonu. Kad 
mēs jau bijām projektu uzzīmējuši, 
tad tikai  izlasīju rakstus, kuros visos 
bija teikts tā nedarīt (smaida), tāpēc, 
ka neviens nekad lielu platību un 
balkonu guļamistabā neizmanto, bet 
mēs iznākam no rīta ieelpot svaigu 
gaisu.  
Aivis: Pamācībās teik ts: 
“Nebūvējiet balkonu pie 
guļamistabas”.  Bet mēs ejam 
zvaigznes pētīt, astronomija ir mūsu 
hobijs. 
Sandra: Dārzam šogad arī jauns 
formāts -   angļu augsto dobju sakņu 
dārzs. Esmu ļoti apmierināta. 
Iepriekš dārzeņus stādīju vagās, bet 
gribējās kādu evolūciju, un, jāsaka, 
veiksmīgi! 
Pastāstiet par sevi! Kur Jūs 
strādājat? 
Aivis: Es esmu fizmats pēc 
izglītības, bet strādāju 
telekomunikāciju jomā, un pēdējos 
20 gadus man ir savs uzņēmums – 
piedāvāju specializētu 
programmatūru telekomunikāciju 
kompānijām. Mani klienti ir lieli 

starptautiski IT uzņēmumi, un es 
pēdējos 12 gadus strādāju attālināti. 
Diezgan brīvi varu izvēlēties, vai 
strādāt no šejienes vai pārcelties 
atkal uz Spāniju. 
Sandra: Es esmu beigusi 
Mākslas akadēmijā gleznotājus, bet 
šobrīd negleznoju. Man iestājās  
garāka pauze kopš saslimu ar artrītu. 
Veselības atgūšana kļuva svarīgāka. 
Tāds man ir mākslinieces karjeras 
stāsts, ka viņš pagaidām neturpinās. 
Bet pirms es saslimu, man bija arī 
savs uzņēmums, kas piedāvāja 
kafejnīcām fona mūziku un līdzīgi kā 
no ēdienkartes, no dziesmu kartes 
apmeklētāji varēja  ar īsziņu pasūtīt 
sev dziesmu vai veltīt to kādam 
turpat kafejnīcā. 
Mākslinieka profesija tomēr ir 
ļoti interesanta. Kā Jūs līdz tai 
nonācāt? 
Sandra: Man no bērnības bija 
sapnis mācīties gleznot.  Dzīvoju 
Purvciemā deviņstāvu mājā, kuras 
augšējos stāvos bija mākslinieku 
darbnīcas. Šajā mājā darbnīcas bija 
Ilmāram Blumbergam un Rūdolfam 
Pinnim, un mums tieši blakus 
kaimiņiene bija restaurātore. Man kā 
bērnam ļoti interesēja, kas notiek 
viņu darbnīcās, tāpēc es mēdzu no 
jumta skatīties viņu logos (smaida). 
Un tad jau apzinātā vecumā es 
iestājos Latvijas Mākslas Akadēmijā 
(LMA) gleznotājos. Pēc pabeigšanas 
pāris gadus arī pagleznoju. 
Aivis: Gleznu tev ir ļoti daudz, 
pa pāris gadiem tu tādus kalnus 
sagleznoji! Daļa atrodas arī šeit pat, 
mājā. 
Esat piedalījusies arī izstādēs? 
Sandra: Jā, bet šobrīd vispār 
neko negleznoju. Ja studē 
augstskolā, aptuveni saproti to jomu, 
izveidojas domāšana, ka 
māksliniekam ir jābūt laikmetīgam, 
atbilstoši laikam. LMA gan toreiz 
neko tādu nemācīja. Pēc būtības 

glezniecība ir novecojis medijs kā 
tāds, un mūsdienu laikmetīgā māksla 
ir ļoti plašs jēdziens. Šobrīd neviens 
vienkārši gleznas neizstāda, vienmēr 
ir papildus, piemēram,  3D objekti, 
apraksti, audio, video. Es iegāju tādā 
kā strupceļā ar tām iemaņām, ko es 
ieguvu akadēmijā. Mans bērnības 
sapnis bija kļūt par mākslinieci. Viens 
pret viens ar audeklu būt  par 
instrumentu spontanitātei. Domāju, 
ka “jaunais ir sen aizmists vecais” un 
laba glezniecība drīz atkal būs 
aktuāla. 
Aivis: Šoziem, pēc gandrīz 8 
gadu pārtraukuma, Sandra atsāka 
gleznot. 
Sandra: Iekšējā sajūta man 
saka, ka man vēl viss ir priekšā 
gleznošanas ziņā, neko citu 
interesantāku par to es neredzu. 
Gribētu atrast ceļu pie savas 
gleznošanas. Mans bērnības sapnis 
aizvien man ir svarīgs! 
Kur smeļat iedvesmu, kas 
uzrunā visvairāk, kāds ir Jūsu 
redzējums? 
Sandra: Mana darba vēstījums  
visbiežāk ir tāds, ka es gribu norādīt 
uz kādām svarīgām lietām dzīvē, kas 
paliek novartā. Ja es jūtu, ka tam 
netiek pievērsta pietiekoši liela 
uzmanība, tad man ir vajadzība to 
aktualizēt. Vairāk simbolu valodā.  
Kā ir ar pasūtījumu gleznošanu? 
Sandra: Tas manī rada l ielas 
pretrunas. Es nesaprotu formātu, kā 
tas ir – pasūtītājs prasa uzgleznot 
kaut ko, it kā  ļauj brīvi izpausties, 
bet tomēr vēlas ietekmēt rezultātu.  
Man tas bija grūti, kad starp mani un 
audeklu vēl ir kāds trešais. Tāda 
veida karjera nesanāca, arī tāpēc, ka 
es esmu ļoti kritiska pret sevi un 
man nepatīk, kad to dara vēl arī citi. 
Bet pasūtītājam ir tiesības cerēt uz 
gleznu, kas patīk tieši viņam. 

 
Teksta turpinājums 9.lpp. 
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Teksta sākums 6.lpp. 
 
Rezultāts dažreiz neapmierina? 
Sandra: Pārsvarā! Saprotiet, 
mākslinieka darbs ir ļoti egoistiska 
nodarbe. Lai varētu nodoties 
radošam darbam, tam jānododas 
praktiski uz100%! Es nezinu, kā 
cilvēki var sadalīt: no tikiem līdz 
tikiem es strādāšu radoši, bet pēc 
tam darīšu savu rutīnas darbus. 
Tiklīdz tu nododies radošam 
procesam,  tad rodas jautājumi: kas 
notiks ar sadzīvi, kas notiks ar 
bērniem? Ja tavs radošums prasa 
maksimālu koncentrēšanos, tēmas ir 
nopietnas, tās var realizēt tikai ejot 
vientuļnieka ceļu, un es nezinu, kā 
to visu savienot! Ja es to izvēlos 
darīt un nevaru rezultātu pienācīgi 
pārdot, tad rodas jautājums: kas par 
to maksās? Un tad man sāk šķist, ja 
es izcepšu kūku, tam būs lielāka 
jēga, nekā, ja es gleznošu ko ekstra 

radošu. Ja manas gleznas netiek 
izstādītas Ņujorkā, tad varbūt nav 
vērts baidīt bērnus?!, nav vērts 
atstāt ģimeni novārtā, nav vērts 
notērēt krāsām vīra līdzekļus?! Jā, es 
redzu, ja cilvēks Latvijā mazliet 
pakustas, viņš ātri iegūst publicitāti, 
bet tas nav mans mērķis, absolūti! 
Man ir mērķis būt mierā ar sevi, un 
tas ir arī viss.  

Sandra parāda vairākus savus 
darbus, tostarp uzgleznotu Brīvības 
pieminekli Rīgā.  

Šķiet, ka tas ir foto, super! 
Zīmējat uz atmiņu, vai sēžat un 
vērojat? 
Sandra: Ieviesās tāda maniere 
gleznot no fotogrāfijas, kas man 
nepatika. Manuprāt, tas nav radoši. 
Sanāk garantēts rezultāts, kas 
patiks. Es gribēju gleznot ko tādu, 
kas varbūt nepatiks nevienam, bet 
atainos to, kā es to jutu. 

Vai tad nav gluži otrādi, ka tādu 
darbu ir pārāk daudz 
mūsdienās? - tu skaties uz to 
darbu un neko saproti, saprot 
tikai meistars, mākslinieks. 
 
Sandra: Es saprotu, ko Jūs 
sakāt, ka modernā māksla cilvēkiem 
nepatīk. Nepatīk paviršība un 
nemākulība. Cilvēkiem grūti arī 
pieņemt domu, ka mākslai nav 
obligāti patikt. Ideāla bilde, kura 
gleznota no fotogrāfijas drīzāk ir 
amatniecība. Tas ir tikai gribēšanas 
jautājums, to var iemācīties un darīt 
jebkurš, ja vien ir pacietība! 
Aivis: Es mēģināju, man 
nesanāca (smaida).  
Man arī šķiet, ka es arī nespētu. 
Ir taču jāredz visas ēnas, 
proporcijas, krāsu gammas. 
Sandra: Radošums – tajā tu esi kā 
tāds medijs Radītājam. Saproti, ja tu 
gribi dabūt gatavu bildīti, tas ir kaut 
kas viens, bet radīt ir kaut kas cits. 
Spontāns darbs var būt arī 
nepabeigts, negatavs. 
Jebkuram māksliniekam, kas 
kaut ko dara, ir paškritika. Jums 
tā ir ļoti augsta. Es jūsu darbus 
redzi pirmo reizi un tie atstāj 
ļoti lielu pozitīvu iespaidu. 
Pirmkārt, es uzreiz saprotu par 
ko ir runa, atpazīstu. 
Sandra:  Cilvēki mūsdienās ir 
kūtri, negrib iedziļināties, saprast, 
izzināt, pētīt. Mākslā meklē vieglu 
izklaidi, šokējošas bildītes vai 
dekorācijas, protams, katram savs, 
katrs atpūšas kā viņš vēlas (smaida). 
Šķiet, ar to, ka es pēdējos gados 
negleznoju, esmu pārējos 
nomocījusi. Pedante - es visu laiku 
cepu, vāru, tīru un gudri runāju. 
Man liekas, ka visi pārējie justos 
atviegloti, ja mamma beidzot darītu 
kaut ko jēdzīgu, nevis aizrādītu par 
netīrām kājām un tādā garā. Tieši tā 
tas ir (smejas)! Cilvēki ir sarežģīti, 
nu, ko lai dara!  
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Foto no Sandras Muižnieces arhīva 
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E I R O P A S  S O C I Ā L Ā  
F O N D A  P R O J E K T A  
N R .  8 . 3 . 4 . 0 / 1 6 /
I / 0 0 1  “ A T B A L S T S  
P R I E K Š L A I C Ī G A S  
M Ā C Ī B U  
P Ā R T R A U K Š A N A S  
S A M A Z I N Ā Š A N A I ”  
N O R I S E  L I E P U  
P A M A T S K O L Ā  
 

                  
     Otro mācību gadu pēc 
kārtas Liepu pamatskolā 
tiek īstenots Eiropas 
Sociālā fonda projekts 
“Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas 
samazināšanai” (projekta 
Nr.8.3.4.0/16/I/001) jeb 

“PuMPuRS”.  
Projekts "PuMPuRS" ļāva 
atsevišķiem skolēniem 
organizēt papildus 
individuālās nodarbības 
mācību priekšmetos, kuru 
apguve sagādāja grūtības. 
Šī mācību gadā 1.semestrī 
projektā piedalās 7 skolēni 
no 5. līdz 9.klasei un 
konsultācijas sniedz 8 
pedagoģi. Skolēniem 
projekta ietvaros tiek 
sniegtas individuālās 
konsultācijas sekojošos 
mācību priekšmetos: 
latviešu, angļu  un krievu 
valodā, matemātikā, 
ķīmijā un ģeogrāfijā.  

 No iepriekšējas pieredzes 
var pateikt, ka kopumā 
skolēni labprāt apmeklēja 
šīs nodarbības, kuru 
rezultātā paaugstinājās 
viņu zināšanu līmenis un 
uzlabojās sekmes 
mācībās. 

      
  Projekta koordinatore 

Liepu pamatskolā  
Gaļina Bogdanova 

Liepu pamatskolas skolēni  
ekskursijā uz Varakļāniem 
 
       Dabā lēnām ir ienācis rudens-ar 
krāsu bagātību, dzestrajiem rītiem, 
pelēko miglas paklāju, aukstajiem 
vējiem un lietus mākoņiem. Lietus 
mākoņi nenobaidīja mūs 13.oktobra 
rītā, kad mēs, Liepu pamatskolas 
7.klases skolēni, devāmies ekskursijā 
uz Varakļāniem programmas ‘’Skolas 
soma’’ ietvaros. 
        Muzejpedagoģiskās 
programmas ’’Pa grāfa Borha takām’’ 
ietvaros gids izsmeļoši pastāstīja par 
Varakļānu pils vēsturi un izrādīja pils 
telpas. Skolēniem vajadzēja nokāpt 
spocīgajā pils pagrabā un atrast 
divas lietas, kuras būs 
nepieciešamas dienas turpmākajām 
aktivitātēm. Skolēni to veikli izdarīja, 
izrādījās, ka apslēptās lietas bija loks 
un bultas. Tālāk mūsu ceļš bija uz 
pilsētas centru, kur apskatījām grāfu 
Borhu apaļo baznīcu, uzzinot daudz 
interesantu faktu par Borhu dzimtu. 
Jāteic, ka ceļu līdz pilsētas centram 
mērojām ar skrejriteņiem. Centrā 
bija iespēja redzēt pilsētas simbolu-
lapsu, izbraukt velolabirintu un 
izbaudīt pilsētas galvenā laukuma 
skaistumu, kurā atrodas unikāls 
saules pulkstenis. 
          Atgriežoties pils parkā, mūs 
gaidīja divas jautras aktivitātes-

šaušana ar loku un upes 
pārvarēšana ar troses palīdzību. 
Dienas noslēgumā mēs izgaršojām 
burvīgo zāļu tēju un ēdām uz 
ugunskura ceptās desiņas, 
atpūšoties pils parka jaunuzceltajā 
lapenē. Skolēni bija priecīgi par 
izdevušos dienu. Tik daudz bija ko 
pārrunāt! Viņi atzina, ka uzzinājuši 

daudz ko jaunu un nedzirdētu par 
savu kaimiņpilsētu. Iegūtās 
zināšanas skolēniem noderēs 
turpmākajā mācību procesā. 
 

 
Inese Kokoreviča                                     

Liepu pamatskolas  
7.klases audzinātāja 

Foto: Inese Kokoreviča  
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Ekskursija uz Gulbeni 
 
     Jau trešo gadu Liepu 
pamatskolas skolēni izmanto iespēju 
apmeklēt muzejus, koncertus, filmas, 
izrādes, doties  ekskursijās un 
iesaistīties izglītojošās mācību 
nodarbībās “Latvijas skolas soma” 
projekta ietvaros. 
      Šī mācību gada oktobra sākumā  
skolēni  pētīja projektā piedāvātās 
programmas un izvēlējās braucienu 
uz Izglītojošo interaktīvo centru 
“Dzelzceļš un Tvaiks”, kurš atrodas 
Gulbenes dzelzceļa stacijā – 
vēsturiskajā  ēkā.   
     8.oktobrī 2.-5.klases skolēni 
devās ceļojumā no Latgales uz 
Vidzemi, no Liepu pamatskolas uz 
Gulbeni. 
      Centrā skolēnus gaidīja ļoti 
daudzas interaktīvas ierīces, ar kuru 
palīdzību bērni varēja iepazīt 
dzelzceļa darbību, vēsturi un 
attīstību. Skolēni izmēģināja  sevi 
vilces līdzekļa vadītāja lomā, 
iepazinās ar  profesijām, kuras 
saistītas ar dzelzsceļu, uzzināja  par 
lokomotīvju attīstību un pasaulē 
modernāko un ātrāko vilcienu. Šis 
vilciens spēj sasniegt ātrumu 600 
kilometrus stundā, un skolēni paši 

pamēģināja to vadīt interaktīvajā 
stendā.  Bērniem bija iespēja 
izmēģināt, noskaidrot, pašiem 
saprast un redzēt, kā darbojas 
dīzeļdzinējs. Viņi iepazinās un 
uzzināja daudzas lietas, kas saistītas 
ar dzelzceļu. 
   Bērni ar aizrautību   konstruēja 
“sapņu lokomotīvi”, strādāja par 
“ķīmiķiem” un veidoja “dzīvo 
plastilīnu”.  Viņi  ar interesi 
nodarbojās ar ierīcēm, palaida savus 
“sapņu lokomotīvi” ceļā.  

    Ekskursija uz Izglītojošo 
interaktīvo centru “ Dzelzceļš un 
Tvaiks” skolēniem ļoti iepatikās. Pa 
ceļam uz mājām viņi dalījās savos 
iespaidos, apsprieda  interaktīvās 
spēles, kuras viņiem vislabāk 
iepatikās un palika atmiņā. 
 

 
Tatjana Guļbinska                                     

Sākumskolas skolotāja 
Autores foto  

 

Ozolaines  
Pirsskolas izglītības 
iestādes „Jāņtārpiņš” 
aktualizātes! 
  
     Spītējot visiem vīrusiem, mūsu 
bērnudārzs strādā ikdienas režīmā. 
Vienīgās izmaiņas ir tās, ka vecāki 
savus bērnus nodod skolotājiem pie 
ārdurvīm un tāpat arī dienas otrajā 
pusē, vecāki savus bērnus sagaida 
pie slēgtām durvīm, vai arī rotaļu 
laukumā. Tas gan uzliek papildu 

slodzi darbiniekiem. Ceram, ka 
ierobežojumi saistībā ar Covid 19 
vīrusa izplatību ies mazumā un mēs 
varēsim strādāt ierastajā grafikā. 
     Pirmsskolas iestādē šobrīd ir 
veikti vairāki inventāra pasūtījumi un 
jau pavisam drīz mūsu mācību 
līdzekļu klāstu papildinās Lielais koka 
konstruktors. Kustību aktivitāšu 
nodrošināšanai ir pasūtīti skrejriteņi, 
stumjamās mašīnas un vingrošanas 
inventārs. Sapņojam, ka šogad 
sagaidīsim sniegu un tāpēc plānojam 
iegādāties arī sniega lāpstiņas un 

braucampannas. 
     Ir apzinātas cenas un veikts 
pasūtījums āra rotaļu konstrukcijai 
”Zirneklis” un bērnu trenažierim 
”Gaisa staigātājs”. 
     Skolotāju darbam ir iegādātas 
vairākas metodiskās grāmatas, kuras 
palīdzēs skolotājām plānot un 
organizēt bērnu integrētās 
nodarbības. 
     Pirsskolas izglītības iestādes 
skolotāji šajā mācību gadā uzsāka 
apgūt un jau pielieto savā darbā E-
klasi. Tuvākā mēneša laikā veiksim 
darbības, lai varētu E-klasei pieslēgt 
arī bērnu vecākus, tādējādi 
pilnveidojot iestādes un vecāku 
sadarbību. 

 
 

Valentīna Mališeva 
Ozolaines pagasta  

Pirmsskolas izglītības iestādes 
„Jāņtārpiņš” vadītāja  

Mob.:28635261 
valentina.maliseva@saskarsme.lv 
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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: 
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Tālr.: +371 64640171 
Web: www.ozolaine.lv  
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CIENĪJAMIE  
OZOLAINES PAGASTA 
PĀRVALDES 
APMEKLĒTĀJI! 

 
     No 29.10.2020. līdz rīkojuma 
atcelšanai OZOLAINES PAGASTA 
PĀRVALDE APMEKLĒTĀJIEM IR 
SLĒGTA! 
     Iesniegumi un citi dokumenti 
tiek pieņemti ELEKTRONISKĀ 
veidā: info@ozolaine.lv, tālrunis 
uzziņām: 64640171. 
     Dzīvesvietas deklarēšanai 
izmantojiet elektroniskās 
deklarēšanās iespējas portālā 
www.latvija.lv  
     Nepieciešamības gadījumā 
tikšanās klātienē iepriekš 
jāsaskaņo pa tālruni ar 
nepieciešamo speciālistu: 

 Sociālie darbinieki: 25561503 

 Zemes lietu speciālists: 
28223706;  

 Kase: 64640172. Rēķinus 
lūdzam apmaksāt, izmantojot 
internetbanku! 

 Maltas bāriņtiesas locekle 
Daina Bule: 26143838 

 Ozolaines bibliotēka:  26284240 
 Tautas nams un jauniešu 
centrs “OZO” ir slēgti: 
25127340. 

 
 
 

     Stājoties spēkā jaunākajiem 
ierobežojumiem mūsu valstī, ar 
saviem izaicinājumiem jāsaskaras arī 
kultūras dzīves un pasākumu 
organizēšanā. Īpaši būtisks šis 
jautājums ir novembra mēnesī, kad 
svinam Latvijai nozīmīgus svētkus - 
18. novembri un arī Lāčplēša dienu.  
Lai arī pasākumu norises formas 
šobrīd ir ierobežotas dažādos 
rāmjos, tomēr nevar bez ievērības 
palaist garām katram latvietim 
nozīmīgos svētkus. Tādēļ aicinām arī 
šomēnes apmeklēt pagastā 
organizētos pasākumus, kuri, 
protams, pielāgoti šī brīža situācijai 
un noteikumiem. 
     No 16. novembra līdz pat 16. 
decembrim Ozolaines Tautas nama 
lielajā zālē būs skatāma šovasar 
tapušo gleznu izstāde “Maltas 
pagastu apvienību dievnami 
gleznās”. Gleznu autores ir gan 
populārās mākslinieču apvienības 
VIVA dalībnieces, gan arī gleznotāja 
no Ozolaines pagasta - Dzintra 
Romanovska, gan citas dāmas. 
Starp darbiem ir arī mūsu pagasta 
Kampišķu vecticībnieku lūgšanu 
nams.  
     18.novembrī plkst. 15:00 
svinēsim Latvijas Republikas 102. 
proklamēšanas gadadienu. Šogad 
pasākums neierasti notiks nevis 
Ozolaines Tautas nama zālē, bet 
gan ārā pie Tautas nama. Centrālais 

notikums būs svinīgā 3m skulptūras 
atklāšana jaunajā Bekšu ciema 
skvērā, bet neizpaliks arī svinīgas 
uzrunas, lāpu gājiens, neliels svētku 
koncerts un cienasts. Sīkāka 
informācija par pasākumu - drīzumā 
internetā un afišās! 
     Kā ierasts, pēc patriotiskā 
mēneša sākam gaidīt 
Ziemassvētkus! Daudzās mājās 
mēnesi pirms tam tiek veidoti 
Adventes vainagi un tajā iedegtas 
sveces. 26. un 27. novembrī no 
plkst. 10:00 - 14:00 Ozolaines 
Tautas nams aicina veidot vainagus 
kopā, smeļot radošas idejas. 
Materiālu būs pieejami uz vietas, bet 
aicinām krāšņākam rezultātam uz 
darbnīcu ņemt līdzi arī savus 
dekorus. Jāpiebilst, ka plāns veidots, 
balstoties uz novembra sākumā 
spēkā esošajiem ierobežojumiem, 
kuri nosaka, ka: pasākumus nedrīkst 
apmeklēt personas, kas atrodas 
karantīnā vai pašizolācijā un kurām 
ir respiratorās infekcijas simptomi; 
pasākuma apmeklējums tikai sejas 
aizsargmaskā, ievērojot 2 metru 
distanci. Uz izstādes apmeklēšanu 
un Adventes vainagu pīšanas 
darbnīcu lūgums iepriekš pieteikties, 
zvanot: 25127340.  

 
Lāsma Inkina 

Ozolaines Tautas nama vadītāja 
 

Novembra Kultūras dzīve 
Ozolaines pagastā! 

Foto no Ozolaines pagasta pārvaldes arhīva 
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