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22.10.2020. plkst.9.00 
Ozolaines Tautas namā 
Bekšu ciemā un 
plkst.10.00 Ozolaines 
pagasta pārvaldē 
Balbišos 205.telpā notiks 
bezdarbnieku 
reģistrēšana. 

PASNIEGTS PATEICĪBAS RAKSTS  
SKOLOTĀJAI VIJAI TERENTJEVAI 

2020./2021.m.g. Liepu 
pamatskolā strādā 15 
pedagogi, savukārt 
Ozolaines PII 
"Jāņtārpiņš" darbojas 6 
skolotājas.  

No 06.10.2020. 
struktūrvienībā 
„Ozolaines pagasta 
pārvalde” Zemes lietu 
speciāliste ir Marina 
Borisova, t.64640424, 
vai t.64644844, 
mob.28223706 e-pasts: 
marina.borisova@rezekn
esnovads.lv 
Apmeklētāju 
pieņemšana notiks 
Ozolaines pagasta 
pārvaldes 105.kabinetā 
otrdienās un 
ceturtdienās. 

No š.g. 19.10.-25.10. 
Rēzeknes novada 
pašvaldības iestādes 
„Maltas pagastu 
apvienība” vadītājs un 
struktūrvienības 
„Ozolaines pagasta 
pārvalde” vadītājs 
Edgars Blinovs 
atradīsies atvaļinājumā.  
Atvaļinājuma laikā 
vadītāju aizvietos 
struktūrvienības 
„Lūznavas pagasta 
pārvalde” vadītājs Gatis 
Pučka. 

Aicinām izstāstīt savas 
atmiņas par bērnību, 
vēsturi, dzīvojot Ozolaines 
pagastā! 
 
     Veicot Ozolaines pagasta vēstures 
izpēti un rakstot grāmatu “Mēs kā zīles 
ozolā”, aicinām ikvienu, kuram ir kas 
sakāms par mūsu pagasta vēsturi, 
notikumiem, stāstiem... dalīties ar šo 
informāciju! Tāpat aicinām dalīties ar 
fotogrāfijām, kuras noskenēsim un 
atdosim īpašniekam atpakaļ! 
    Pateicībā par sniegto informāciju 
dāvināsim ekskluzīvu Ozolaines 
pagasta  krūzi ar logo! E-pasts saziņai: 
info@ozolaine.lv, t.:64640171. 

     Svinot Starptautisko Skolotāju 
dienu, 01.10.2020. Rēzeknes novada 
Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars 
Skudra pasniedza Pateicības rakstu 
Ozolaines pirmsskolas izglītības 
iestādes «Jāņtārpiņš” skolotajai Vijai 
Terentjevai par radošu un nesavtīgu 
darbu pirmsskolas vecuma bērnu 
izglītošanā un audzināšanā un 
veiksmīgu sadarbību ar izglītojamo 
vecākiem. 
     Savukārt Ozolaines pagasta 

pārvalde Maltas vidusskolas 
struktūrvienības “Liepu pamatskola” un 
Ozolaines pirmsskolas izglītības 
iestādes “Jāņtārpiņš” pedagogiem 
dāvināja Bekšu ciemata iedzīvotājas 
Olgas Vinokurovas 
 ceptās tortes. 
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No 13.10.2020. līdz 
20.10.2020. Ozolaines 
pagasta pārvaldes 
lietvede Ilga Smane 
atradīsies atvaļinājumā. 
Lietvedi neviens 
neaizvietos. 

mailto:marina.borisova@rezeknesnovads.lv
mailto:marina.borisova@rezeknesnovads.lv
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     Piektdien, 9.oktobrī Meža dienu 
dalībnieki no visas Latvijas pulcēsies 
Liepu pamatskolā, aicinot tajās 
piedalīties Latgales pašvaldību 
speciālistus. Pasākuma ietvaros 
notiks seminārs ,,Saimniekosim gudri 
pašvaldību mežos un parkos!’’, kurā 
par muižu dārziem un mūsdienu 
tendencēm stāstīs Dabas 
aizsardzības pārvaldes  
ģenerāldirektors Andrejs Svilāns, par 
mežu apsaimniekošanu – 
AS ,,Latvijas valsts meži’’ 
Ziemeļlatgales meža 
apsaimniekošanas plānošanas 
vadītājs Dainis Rudzīts. Savukārt 
vides dizainere, dārzniece Daina 

Zvejsalniece no Nautrēnu pagasta 
dalīsies savā informācijā par darbiem 
mežos un parkos Rēzeknes novadā. 
Dainas Zvejsalnieces vadībā tiks 
iepazīts Laizānu parks,  kas ir  
vērtīgs izziņas avots, lai gūtu plašāku 
priekšstatu par Latvijas daudzveidīgo 
dabu. Līdztekus Meža dienu 
dalībnieki Laizānu parkā iestādīs 
tādus jaunus stādus kā vilnaino 
irbeni, pulkstenīšu forsītiju, paraksto 
vītolu, gludo kārklu un citus kociņus 
un krūmājus. Jāteic, ka Liepu 
pamatskolas skolēni jau pirms 
9.oktobra aktīvi darbojas  izglītojošā 
pasākumā ,,Vai priedīte, vai eglīte!”, 
gūstot jaunu informāciju par mežu 

kopšanu, koku nozīmi ainavā, kopā 
ar AS ,,Latvijas valsts meži” 
Ziemeļlatgales mežniecības 
speciālistiem dodoties ekspedīcijā uz 
novada mežiem un tajos atrodot 
pozitīvos piemērus un vietas, kur 
nepieciešami atjaunošanas vai 
sakopšanas darbi, līdztekus pamanot 
koku un krūmu augu sugu bioloģisko 
daudzveidību. 
  Jāpiebilst, ka Latvijā kopumā šādi 
semināri un praktiskās darbošanās 
notiek piecās pašvaldībās. Ozolainē 
tas būs trešais seminārs. Meža 
dienas tiek īstenota Meža Attīstības 
fonda projekta ietvaros. 

Inga Čekša-Ratniece 
Ozolaines pagasta pārvaldes 

projektu vadītāja 
 
     
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 

AICINĀM UZ LATGALES MEŽA DIENĀM, 
KURAS NOTIKS LAIZĀNU PARKĀ! 

Ozolainē būs meistarklases 
fotomākslā 

 
     Valsts kultūrkapitāla fonds ir 
atbalstījis Ozolaines pagasta 
pārvaldes projektu ,,Fotogrāfijas 
vēstījums’’, kas paredz rīkot 
fotomākslas meistarklases 
ekspedīcijas laikā Rēzeknes novada 
Ozolainē, amatierfotogrāfiem dodot 
iespēju izzināt mākslas izpausmes un 
tās attainot savos darbos.  Divu 
Latvijā pazīstamu fotogrāfu Māra 
Maskalāna un Raimo Lielbrieža 
vadībā Ozolaines fotogrāfi izstaigās 
savu pagastu, saredzot līdz šim 
nepamanītas lietas, kas atspoguļos 
ainavu, dabu, vēsturi, cilvēkus. Mirkļi 
tiks tverti gan telpās, gan ārpus tām, 
uzmanību pievēršot ainavām un 
cilvēku portretiem. 
     Kā zināms, fotogrāfam ar 
fotogrāfijas palīdzību jāspēj radīt 
stāstu pat bez ļoti dārgas 
aparatūras, bet gan ar savu 
redzējumu uz pasauli. Viņa darbs ir 
noķert lietas būtību, informēt, 
ieinteresēt un iedvesot apkārtējo 

sabiedrību. Līdz ar to fotogrāfiem 
jābūt ziņkārīgam, jāinteresējas par 
pasaulē notiekošo, par cilvēkiem un 
lietām, kā arī vietām, lai tālāk 
nodotu informāciju sabiedrībai 
interaktīvā veidā. Tādējādi liela loma 
ir iegūtajām zināšanām un prasmēm, 
kur fotogrāfija ir kā galvenais 
vizuālās mākslas izteiksmes līdzeklis. 
Meistarklases plānotas novembra 
mēnesī. Aicinām interesentus 
pieteikties Ozolaines pagasta 
pārvaldē. Vietu skaits ir ierobežots. 

 
Inga Čekša-Ratniece 

Ozolaines pagasta pārvaldes 
projektu vadītāja 
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Ceturtais raidījums 
“Latgales ciemi – 
autoveikalam pa pēdām” 
jau klāt! 
      
Raidījumu cikls “Latgales ciemi – 
autoveikalam pa pēdām” vēsta par 
izzūdošiem Latgales ciemiem, kur 
dzīvo mazāk, nekā 50 iedzīvotāji. Pie 
raidījuma varoņiem dodamies kopā 
ar autoveikalu, kas bieži ir vienīgā 
iespēja, kā iegādāties pārtiku un 
pirmās nepieciešamības preces. 
     Cilvēku skaitam sarūkot, arvien 
biežāk ekonomiska, kultūras un citas 
dzīves jomas, galvenokārt 
koncentrējas ap pilsētām, taču 
reģionos joprojām paliek lauku 
teritorijas, kur dzīvo cilvēki ar tādiem 
resursiem, kas ir pieejami uz vietas. 
Caur raidījumu “Latgales ciemi – 
autoveikalam pa pēdām” mēģināsim 
pavērot sociālos procesos, kas 
pašlaik norisinās laukos. 
     Ceturtajā raidījumā ciemosimies 
arī pie Rēzeknes novada Ozolaines 
pagasta iedzīvotājiem, kā arī 
uzzināsim interesantus faktus par 
šeit esošām senatnes liecībām. 
     Ceturto raidījumu “Latgales ciemi 
– autoveikalam pa pēdām” skatieties 
6.oktobrī, 13:30 kanālā  Rīga TV24 
un 18:30 kanāla ReTV virszemes 
apraidē Latgalē. Vēlāk skatieties to 
platformā xtv.lv, kā arī mājas lapā 
www.lrtv.lv un LRT sociālo tīklu 
kontos www.facebook.com, www.yo
utube.com. 
     Latgales reģionālā televīzija 
raidījumu izveidei guva atbalstu 
programmā “Reģionālo un vietējo 
mediju atbalsta programma”. 
Projektu finansē Mediju atbalsta 
fonds no Latvijas valsts budžeta 
līdzekļiem. Par raidījumu cikla 
“Latgales ciemi – autoveikalam pa 
pēdām” saturu atbild SIA “Latgales 
reģionālā televīzija”.  

 
Svetlana Dudarenoka 

Projekta vadītāja, LRT žurnāliste  
 

Par Ozolaines bibliotēku 
un  OzO jauniešu centru! 
 
     Ozolaines pagasta pārvalde 
informē, ka sakarā ar bibliotēkas 
vadītājas Anitas Eisakas ilgstošu 
prombūtni, no 05.10.2020. 
bibliotēkas vadītājas pienākumus 
veiks jaunatnes lietu speciāliste 

Veronika Lazareva. Bibliotēkas 
darba laiks - bez izmaiņām. Tālrunis 
uzziņām: 26284240.  
     Jauniešu centrs "OzO" no 
05.10.2020. līdz 19.10.2020. ir 
slēgts. 
 

Tālrunis uzziņām 
64640171 

OZOLAINES PAGASTA 
PĀRVALDE AICINA DARBĀ 
JAUNATNES LIETU 
SPECIĀLISTU 
 
Piedāvājam: 
• pusslodzes darbu (20st. nedēļā); 
• stabilu atalgojumu;  
• labus darba apstākļus; 
• draudzīgu kolektīvu; 
• bruto alga 242 Eur; 
• darbs uz noteiktu laiku (1,5 gadi). 
 
Prasības:  
• nepieciešamas organizatoriska 
darba iemaņas;  
• teicamas latviešu valodas 
zināšanas, svešvalodu zināšanas 
vismaz sarunvalodas līmenī; 
• iemaņas darbā ar biroja tehniku; 
• labas datorprasmes; 
• izkoptas saskarsmes prasmes ar 
cilvēkiem; 
• izglītoties un izprast profesionālās 
kvalifikācijas pilnveides 
nepieciešamību;  
• vēlama iepriekšēja pieredze. 
 
Galvenie pienākumi: 
• Jaunatnes lietu speciālists veic 
darbu ar jaunatni; 
• sadarboties ar jaunatnes politikas 
īstenošanā iesaistītajām personām;  
• izstrādāt priekšlikumus jaunatnes 
politikas pilnveidei;  
• īstenot un koordinēt informatīvus 
un izglītojošus pasākumus, 
projektus un programmas jaunatnes 

politikas jomā; 
• sekmēt jauniešu pilsonisko 
audzināšanu; 
• veicināt jauniešu brīvprātīgo darbu 
un līdzdalību lēmumu pieņemšanā 
un sabiedriskajā dzīvē; 
• konsultēt jauniešus jaunatnes 
politikas jomā, tajā skaitā par 
pasākumu, projektu un programmu 
izstrādi un īstenošanu; 
• informēt par savas darbības 
rezultātiem; 
• veicināt jauniešu personības 
attīstību; 
• analizēt un pilnveidot savu 
darbību; 
• motivēt jauniešus lietderīgi 
izmantot brīvo laiku; 
• koordinēt neformālās izglītības 
pasākumu, projektu un programmu 
izstrādi un īstenošanu. 
 
CV un motivācijas vēstuli sūtīt 
uz e-pastu: info@ozolaine.lv 
līdz 2020.gada 16.oktobrim. 
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http://www.lrtv.lv/
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http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3FB_5OJ0511c1A8sZmouW3Pw5iYUvZzzz2M7fflK7GPJVBmXk6lRZInPM&h=AT0aL5ht21UhdtnB2lDYAThfNxybLnIVu0PaLmwx-NwQetyY37y6bXWybFo5ZlrlXmTM9yiHt4BjI7WPoujH6dqZeCVZPz0RfDEOc_ReifIw5yjIZjb_r41g
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Ozolaines PII “Jāņtārpiņš”  
skolotājas stāsta par 
aktualitātēm  
pirmsskolas izglītības 
iestādē: 
 

 PII vadītāja V.Mališeva: “Šajā 
mācību gadā mūsu pirmsskolas 
izglītības iestādi "Jāņtārpiņš", 
kopā programmas realizācijas 
vietu Lūznavā, apmeklē 88 bērni. 
Ozolainē ir 54 bērni. Iestādē tiek 
realizēta arī speciālā programma 
bērniem ar jauktiem attīstības 
traucējumiem. Šis gads iestādē ir 
iesācies ar nelielu grupu 
piepildījuma pārkārtošanu. Tagad 
mums ir trīs grupas: grupa 
"Mārītes", kuru apmeklē bērni 
vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem, 
grupa "Varavīksne" bērniem 
vecumā no 3 līdz 4 gadiem un 
grupa "Taurenīši" 5-6 gadīgiem 
bērniem. Iestādē darbojas 
diennakts grupa. Lai arī šis gads 
visiem ir bijis pavisam savādāks, 
arī šogad svinēsim Skolotāju 
dienu. Mūsu iestādes skolotāja 
Vija Terentjeva šogad saņēma 
Rēzeknes novada Izglītības 
pārvaldes Pateicības rakstu par 
radošu un nesavtīgu darbu 
pirmsskolas vecuma bērnu 
izglītošanā un audzināšanā un 
veiksmīgu sadarbību ar izglītojamo 
vecākiem. “ 

• Skolotāja T.Kuzņecova:  “28. 
septembrī Ozolaines PII 
“Jāņtārpiņš” jaunākā grupā 
„Mārītes’’ rīkoja Miķeļdienas 
pasākumu ,,Rudens un ražas 
svētki’’. Svētki tika rīkoti ar mērķi 
iepazīstināt bērnus ar augļiem un 
dārzeņiem, kā arī -  ar Miķeļdienas 
tradīcijām. Šie svētki ir pirmie pēc 

jauno draugu satikšanās un 
iepazīšanās ar bērnudārzu. Bērni 
kopā ar zaķīti- Garausīti piedalījās 
dažādās aktivitātes, piemēram, no 
burkāniem veidoja taisnas rindas, 
šķiroja kartupeļus pēc lieluma, 
ābolus pēc krāsām, u.tml. Mazliet 
nosaluši, tomēr priecīgi, bērni 
devās uz grupiņu, kur viņus 
gaidīja pārsteigums: cepti āboli un 
konfektes. “ 

• Skolotāja I.Blinova: ““Jāņtārpiņa” 
bērni devās uz Līgo kalnu, lai 
nosvinētu šos gadskārtu ierašu 
svētkus. Jautrā rudens vilcieniņā 
svētku dalībnieki devās ciemos pie 
rudentiņa. Bērni parādīja, kā viņi 
prot palīdzēt dārzā novākt 
kartupeļus. Rotaļā “Kartupeli, 

kartupeli” viņi demonstrēja savas 
veiklības prasmes. Ļoti ātri visi 
kartupeļi tika savākti spainī. Bērni 
rādīja, kā rudenī paukšķot krīt no 
ābelēm ābolīši. Arī āboli tika veikli 
salasīti. No sarkaniem rudens 
ābolīšiem tika izveidota Jumīša 
zīme, kas ir auglības un pārticības 
simbols. Gan jau zvēriņi un putni 
atradīs bērnu atstātos ābolīšus 
Līgo kalnā un pacienāsies. Lūk, cik 
jautri un lietderīgi mēs pavadījām 
šo rīta cēlienu! “ 

Valentīna Mališeva 
Ozolaines pagasta  

Pirmsskolas izglītības iestādes 
„Jāņtārpiņš” vadītāja  

Mob.:28635261 
valentina.maliseva@saskarsme.lv 
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Uz foto, no kreisās uz labo: 
Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra, skolotajas: Vija Terentjeva,  
Aina Kriviņa, Tatjana Kuzņecova, Diana Čistjakova un Ozolaines PII „Jāņtārpiņš” vadītāja Valentīna Mališeva 
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Kampišķi. Kolhozs „Krasnaja zvezda”, 

14.08.1960.„Ausma” (Rēzekne) 

Daugavas vēstnesis  Nr.175 
11.06.1940. 

Ozolaines pagasts pirmā vietā  

02.09.1945. „Cīņa” 
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     Esmu Tekla Šteinberga, dzīvoju 
Engurē, bet esmu dzimusi Ozolainē. 
Mūsu dzimtas uzvārds sākotnēji bija 
Rubuļņīks, jo vecvecvectēvs Jēkabs 
bija no Rubuļņīku sādžas, dzimis 
1794. gadā. Viņa sieva Monika 
(dzimusi 1813. gadā) bija no Ūsvīšu 
sādžas, viņai uzvārds bija Skripka. 
Metriku grāmatās šie abi uzvārdi ir 
mijušies viens ar otru, sādžā mūs 
sauca par Skripkām. Latvijas 
brīvvalsts laikā pārtapām par 
Rubulniekiem, padomju laikos 
uzvārds tika krieviskots uz Rubuļņik, 
arī mans tēvs no Vladislava pārtapa 
par Vladimiru. 
     Gribētu padalīties ar bērnības 

atmiņām par saviem mīļajiem- tēti 
Vladislavu un tanti Olgu (tēva māsa, 
ko mēs visi saucām par krustmāti). 
Mana mamma nomira no aknu vēža, 
kad man bija 3 gadi, bet no tās 
vasaras, kad viņa slimoja, man 
atmiņā iespiedušās 2 epizodes, kas 
palikušas atmiņā līdz šai dienai- 
mamma guļ gultā, es sēžu blakus un 
viņai ir atnests aveņu zars ar ogām 
un otra, kad mammai asiņo deguns. 
Tētis bija dzimis Ūsvīšu sādžā, 
mamma Lūcija bija no Rikavas 
pagasta Murāniem, viņi apprecējās 
1931. gadā. Brālis Jāzeps piedzima 
1931. gada 31. decembrī, bet 
dokumentos 1932. gada 3. janvāri, 
jo bija liels sniegs un tētis aizbrauca 
piereģistrēt vēlāk. 1936. gadā 
piedzima māsa Helēna, tad 1942. 
gadā- Aleksandrīna un 1948.- es.  
1920-to gadu beigās no sādžas visi 
pārcēlās uz viensētām. Tā kā mājas 
bija no guļbaļķiem, tad tās izjauca 
un pārveda uz jauno sētu. Mūsu 
mājas sauca „Lazdukalns”, jo apkārt 
auga daudz lazdu. Mājā dzīvoja tēva 
māte Helēna, kas mira 1942. gada 
rudenī ar plaušu karsoni, tēva māsa 
Olga, mamma un tētis. Mamma ar 
krustmāti Olgu  ļoti labi sadzīvoja, jo 
bija vienaudzes. Krustmātei Olgai  
atbrauca precinieki no Krīveņu 
sādžas, ar līgavu tie bija apmierināti 
un tika nolemts rīkot kāzas. Mamma 
ļoti raudājusi, it kā nojauzdama sava 
mūža ilgumu un preciniekiem tika 
atteikts. Aizvesta atpakaļ atlīdzība 
naudā, jo tie bija atbraukuši ar alus 
muciņu un cienastiem. 
Krustmātei bērnībā tika traumēta 
viena kāja- kaimiņpuika netīšām 
metis ar akmentiņu, trāpījis pa potīti, 
nekāda lielā vaina tā nebija- viena 
kāja palika tievāka kā otra, bet viņa 
parasti valkāja garus brunčus un 

īpaši to ievērot nevarēja. Viņas 
mamma Helēna saprata, ka šīs 
vainas dēļ meita var palikt neprecēta 
un tāpēc aizdeva uz Rēzekni pie 
viena ebreja mācīties šūšanu. 
Krustmāte mācēja šūt visu ko- 
vīriešu bikses, svārkus, kreklus, arī 
sieviešu kleitas. Viņa prata jēgpilni 
saimniekot, viņa adīja, šuva, vērpa, 
darīja alu, gāja par saimnieci godos, 
vadīja saimniecību un rūpējās par 
mums- 4 bērniem.. Viņas austos 
galdautus un dvieļus, kam ir ap 70 
gadu, es joprojām lietoju.  
Tajā rudenī, kad nomira mamma, 
brāli Jāzepu iesauca armijā. 
Visgrūtāk klājās māsai Helēnai, jo 
viņa bija vecākā un bija daudz 
jāpalīdz saimniecībā. Helēnai bija ļoti 
labs rokraksts, viņa bija nupat  
beigusi pamatskolu un no ciema 
padomes bija atnācis pārstāvis un 
piedāvāja rakstveža darbu. Tētis 
neļāva, jo uzskatīja, ka var nokļūt 
cietumā, jo tie bija sarežģīti laiki. 
Viena ziema bija grūta, jo kolhoza 
vīriem bija jābrauc zāģēt mežu uz 
Dundagu uz vairākām nedēļām. Mēs 
palikām mājās vienas bez vīrieša, jo 
brālis bija armijā.  
    Mēs lepojāmies ar tēti un bijām 
pateicīgi, ka viņš neatveda mājās 
pamāti, jo viņš palika par atraitni, 
kad viņam  bija 50 gadu. Apkārtnē 
bija daudz brīvu sieviešu, kas būtu 
gribējušas precēties ar viņu. Visu 
mūžu viņam bija liela piekrišana pie 
sievietēm- vienreiz, kad tētis vēl 
nebija precējies, bija linu plūkšanas 
laiks un trūka darba roku, kaimiņiene 
viņam saka, lai prec viņas māsu. 
Tēvs teicis- lai labāk tie lini sapūst, 
bet viņš viņu neņems!  Viņš bija 
izskatīgs, strādīgs, sabiedrisks un 
apveltīts ar humora izjūtu. 
      

Teksta turpinājums  7.lpp. 

USVĪŠU SKRIPKU DZIMTAS STĀSTS! 

Mamma Lūcija  
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Tētis Vladislavs  
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Teksta sākums 6.lpp. 
 
     Mēs bijām pārtikuši, mums nekad 
nekā nav trūcis- mums bija liels 
ābeļu dārzs, stādīts 1930-jos gados, 
kas nesa peļņu, jo ar āboliem brauca 
tirgoties uz Ļeņingradu, mums bija 
klēts, ko kolhozs izjauca un aizveda 
uz centru, 2 šķūņi, kūts, kurā turēja 
govi, cūkas, aitas, vistas un zirgu 
vārdā Austra, kas pēc rakstura bija 
neganta un kad kolhozs viņu 
atņēma, tad Austra nevienu 
neklausīja, izņemot īsto saimnieku. 
Mums bija  tiem laikiem liela māja ar 
2 lielām istabām, ar lielu krievu 
krāsni, kurai varēja apiet apkārt, 
drēbju skapis ar izgrieztiem 
ornamentiem, 2 galdi, spogulis, koka 
gultas ar salmu matračiem, dūnu 
spilveniem un krustmātes austiem 
palagiem un segām. Skapī atradās 
vadmalas baķi, dvieļi, palagi, mēteļi, 
kleitas.  
Uz sienām karājās aitādas kažoki, jo 
skapjos nebija vietas. Mums visā 
sādžā vienīgajiem bija liela balta 
petrolejas lampa, kas karājās pie 
griestiem istabā un ko nāca 
aizņemties kaimiņi uz saviem 
godiem. 
     Sēta un lauki tika apkopti, varēja 
redzēt kaimiņus, bet uzkāpjot kalnā 
varēja redzēt Rēzekni. Mēs nekad 
bērnībā nesastapāmies ar čūskām, 
jo sādža bija novārdota uz 100 
gadiem pret čūskām. Tēvs darīja 
visus vīriešu darbus, krustmātei 
nevajadzēja ne pļaut, ne art. 
Vajadzības gadījumā rīkoja talkas. 
     Pie mūsu mājas piekalnē ir 
žāvējusies nauda, ko varējis redzēt 
pa logu- īpaši vakara pusē, kad saule 
nolaidās zemāk. To pieredzēja pat 
mans brālis Jāzeps- esot ar vecomāti 

gājuši un ugunīga bumba vēlusies pa 
piekalni. Uzzinājuši, ka Rēzeknē 
dzīvo burvis, kas var šo naudu 
izrakt. Tēvs viņu atvedis. Burvis it kā 
neko neesot atradis, vismaz neko 
nav iedevis no naudas. Tomēr 
iedevis pudelīti ar ļoti labām 
smaržām, kas ilgi turējušās. Kad tēvs 
vedis viņu līnijdroškā  atpakaļ uz 
Rēzekni, zirgs bijis putās no tā, cik 
smagu vezumu vilcis. No tās reizes 
nauda tajā vietā vairs nav spīdējusi. 
Pēc 8. klases beigšanas, aizgāju 
mācīties uz Rīgu un vairāk mājās 
neatgriezos, izņemot tos īsos laika 
posmus, kad atbraucu atvaļinājumā 
vai ciemos. Līdz ar to, mani nepamet 
sajūta, ka esmu parādā saviem 
mīļajiem, ka neesmu bijusi ilgāku 
laiku līdzās, kā manas māsas vai 
brālis, kuri dzīvoja tuvāk un satikās 
biežāk. Tāpēc gribu dalīties atmiņās 
un pieminēt ar milzīgu pateicību. Un 
tagad, kad man pašai tik daudz 
gadu, arvien vairāk brīnos, kā mēs 
esam izdzīvojuši bērnībā, kad uz 
skolu bija jāiet 3 km pa taciņām, 
ziemā, kad dziļš sniegs, rudens 
lietavās un pavasara palos. 
Iedomājoties, ka nebija 
ūdensnecaurlaidīgu jaku, gumijas 
zābaku utt. Apbrīnojami! 
     Par bērnību man tomēr ir 
vislabākās atmiņas- es biju 
vismazākā, visi mani mīlēja, žēloja, 
bez tam es biju paklausīgs bērns un 
labi mācījos, mājās strādāju. Ļoti 
patika grāmatas, īpaši, kad sāku iet 
skolā, ņēmu no bibliotēkas. Atceros 
pat savu pirmo grāmatu - „Baltie 
spārni”.  
     Man liels prieks, ka māja 
joprojām stāv savā vietā un tur 
saimnieko brāļa sieva Marija. 

1954.gads. 
No kreisās uz labo- tētis Vladislavs, Aleksandrīna, māsīca- arī Olga, 
krustmāte Olga, māsa Helēna, priekšā es- Tekla  

Tekla Šteinberga 

Usvīši (arī Ūsvīši; latgaliešu
- Ūsveiši) ir skrajciems Rēzeknes 
novada Ozolaines pagastā.    
     Izvietojies pagasta austrumu 
daļā 4,5 km no pagasta 
centra Balbišiem, 7,5 km no 
novada centra Rēzeknes un 246 
km no Rīgas. 
    Sādža atrodas pie autoceļa 
V581, tās apkārtnē 
atrodas Ūsvīšu kapi un Ūsvīšu 
ezers. 
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     Saulainajā 9.septembra rītā 
Maltas vidusskolas struktūrviernības 
”Liepu pamatskola” pagalmā 
pulcējās skolas skolēni un skolotāji. 
Klāt bija tradicionālā Sporta diena! 
Pēc sporta skolotāju uzrunām 
skolēni tika aicināti iesildīties un 
doties uz rudens krosu. Skolēni 
skrēja krosu pa klasēm. Katrā klasē 
tika noteikti labākie skrējēji, kuri 
apbalvošanas pasākumā saņēma 
diplomus. Skolas vislabākā rezultāta 
uzrādītāji-viens zēns un viena 
meitene-saņēma skaistus kausus par 
savu augsto sniegumu rudens krosā. 
Visi skolēni tika pacienāti ar 
konfektēm. 

     Pēc krosa sekoja citas sportiskas 
aktivitātes. Dažas klases spēlēja 
kustību rotaļas skolas parkā, citi 
klasēs izspēlēja dažādas galda 
spēles, bet lielāko klašu zēni devās 
spēlēt futbolu. 
     Pēc tik jautrām un sportiskām 
aktivitātēm ļoti garšīgas šķita mūsu 
pavāru pagatavotās pusdienas, ko 
viņas pasniedza bērniem ārā, svaigā 
gaisā! Diena bija notikumiem 
piesātināta un aizraujoša, un tā 
paskrēja ļoti ātri! Bērni atzina, ka tā 
ļoti patikusi. Šādas dienas mācību 
gada laikā ir vajadzīgas un 
lietderīgas. 

Inese Kokoreviča 
Liepu pamatskolas skolotāja 

Sporta diena Liepu pamatskolā F
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MIĶELĪTIS –LABS 
VĪRIŅŠ……. 
    
 Pār Latvijas laukiem, dārziem un 
tīrumiem droši un pārliecinoši soļo 
rudens, nesdams sev līdzi bagātīgu 
ābolu, bumbieru, sēņu un daudzu 
iecienītu dārzeņu ražu. 
     Rudens- tie ir arī gadskārtu 
ierašu svētki- Miķeļdiena, kuri 
tradicionāli tiek svinēti arī Liepu 
pamatskolā kā ražas svētki. Arī 
šoreiz, 25. septembrī- Miķeļdienas 
priekšvakarā, mēs sapulcējāmies pie 
Ozolaines pagasta Tautas nama, lai 
pirktu un pārdotu rudenīgus 

saldumus, ābolus, pašceptus 
pīrāgus. Ko nu kurš sarūpējis! 
Svētkus jautrus un skanīgus padarīja 
humoristisks uzvedums “Rācenis”, 
rotaļas, dejas, konkursi, arī mīklu un 
tautasdziesmu skandēšana. 
Jāpiebilst, ka laiks bija brīnišķīgs.  
     Jau šonedēļ mēs iesoļojam 
klusajā Veļu laikā. Lai visiem tas ir 
svētīgs un piepildīts ar labiem 
darbiem, domām un rudenīgām 
izjūtām! 

 
 
 

Ināra Blinova 
Liepu pamatskolas skolotāja  
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Foto no Ozolaines pagasta pārvaldes arhīva 
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Noslēdzies Ozolaines PII 
"Jāņtārpiņš" projekts "No 
sēklas līdz auglim" 
 
     Ozolaines PII “Jāņtārpiņš” tikko 
noslēdzās projekts ‘’No sēklas līdz 
auglim’’, kurš ilga veselus četrus 
mēnešus (no maija līdz septembrim). 
  Izmantojot jauno kompetenču 
pieeju mācību saturā, pavasarī radās 
doma izveidot bērnu dārza teritorijā 
izmēģinājumu lauciņu, kurā bērni 
visu vasaru varētu patstāvīgi 
darboties. Vadītāja iegādājās 
bērniem atbilstošu un drošu dārza 
inventāru, dažādas puķu un augu 
sēklas, sīpolus, kā arī kastes, podus, 
grozus sēšanai un stādīšanai. Tad arī 

sākās lielie sagatavošanās darbi. 
Bērni un skolotāja ar ķerru saveda 
zemi, sabēra to kastēs, kārtīgi 
salaistīja un ķērās pie stādīšanas un 
sēšanas. Mēs iesējām salātus, 
redīsus, gurķus, zirņus, pupiņas, 
dažādas puķes, iestādījām sīpolus, 
kartupeļus un tomātu stādus. Katrai 
kastei tika pielikta zīmīte ar uzrakstu, 
kas tur aug, lai varētu vērot, cik ātri 
izdīgst sēklas, kā izskatās sadīgušie 
asniņi utt. Bērniem  katru dienu 
vajadzēja rūpēties par iestādīto 
dārzu: laistīt, ravēt, piesiet, nolasīt 
kaitēkļus un sausās lapas, nogriez 
noziedējušos ziedus, kā arī regulāri 
novākt izaugušo ražu. Novāktos 
dārzeņus tūlīt arī izlietojām, 
gatavojot salātus vai apēdot uz 
vietas. Pašu izaudzētos dārzeņus 
mēs mērījām, svērām, salīdzinājām 
pēc lieluma, krāsas, formas, 

smaržas, garšas, kā arī ievācām no 
tiem sēklas, lai nākošgad atkal 
varētu iesēt dārzā. 

      Šādā veidā darbojoties, mēs 
bērniem attīstām caurviju prasmes, 
vērtības un tikumus. Bērni ir 
gandarīti par to, ka paši var izsekot 
augšanas procesu no sēklas līdz 

auglim, vērojot, salīdzinot un 
eksperimentējot. 

 

Vija Terentjeva 
Ozolaines pirmskolas izglītības 
iestādes "Jāņtārpiņš" skolotāja  

Foto no Ozolaines PII „”Jāņtārpiņš arhīva 
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     Ozolaines pagasta Tautas nama 
folkloras kopa „Zeiļa” 19. septembra 
rītā devās uz Maltu, lai piedalītos 
„Borovys godatiergā”. Kā saka, kas 
pēc kā dodas uz tirgu. Cits, lai 

satiktos ar kaimiņiem, paziņām, 
apspriestu jaunākos notikumus, cits, 
kaut ko lietderīgu un sen ieplānotu 
nopirkt pie amatniekiem, cits, atkal, 
lai pārdotu savu preci. Dažs labs 

steidzas uz tirgu, lai sevi parādītu, jo 
kur tirgus, tur ļaužu gūzma. Arī 
folkloras kopa „Zeiļa” bija uzaicināta, 
lai kopā ar visiem citiem 
dziedātājiem, dejotājiem, 
muzikantiem, teātra spēlētājiem  
parādītu sevi un radītu jautru 
noskaņojumu tirgus placī. Borovys 
tirgus notikuma tēma bija maize un 
viss, kas saistās ar maizi. 
     Mūsu senči teica „Kur darbs, tur 
maize, kur maize, tur arī dziesma”. 
Tāpēc mēs dziedājām par arājiņu un 
ecētāju grūto darbu, par talkas lielo 
spēku, jo tikai kopā var paveikt lielus 
darbus. Atcerējāmies arī ticējumus 
par maizes cepšanu un izdancinājām 
jautrā dancī skatītājus.  
     Paldies tirgus organizatoriem, jo 
arī mēs nopirkām  gan saimniecībā 
noderīgas, gan  garšīgas lietas. 
Paldies Aglonas  Maizes muzeja 
saimniecei Vijai Kudiņai par 
interesanto stāstījumu par maizīti un 
iespēju iegādāties smaržīgos, ar 
sirsnību un mīlestību ceptos rudzu 
maizes kukulīšus. 
     Lai arī jums silts, dāsns, ražīgs 
šis rudenīgais laika cēliens! 
     Tirgū bija, visu vēroja un 
pierakstīja Ozolaines pagasta TN  
folkloras kopas „Zeiļa” vadītāja Ināra 
Blinova. 

Zeiļa Borovys tiergā Maltā  

     Ozolaines Tautas nama senoru 
interešu klubiņš „Uguntiņa” š.g. 
10.oktobrī plkst.15.00 piedalīsies 

Maltas pagasta pensionāru Gada 
ballē “Pie tējas tases”, kura notiks 
Maltas pagasta kultūras namā. 
     Pasākumā par muzikālo gaisotni 
rūpēsies Juris Ostrovskis un grupa 
“Dvinskas muzikanti”. Tiks sumināti 
arī apaļo jubileju gaviļnieki. Ar 
dziesmām un dejām priecēs Preiļu 
kultūras centra senioru ansamblis 
“Kalinuška” un deju grupa 
“Brūklenājs”, Mežvidu tautas nama 
vīru vokālais ansamblis, arī Maltas 
senioru ansamblis “Liepas”. Notiks 
arī dažādas spēles un atrakcijas. 
Pieteikšanās (obligāta) līdz 7. 
oktobrim Maltas kultūras namā, vai 
pa m.t. 26117782 (Elīna). 

     2020.gada 10.oktobrī, par godu 
Sieviešu vokāla ansambļa 
“Noskaņa” 10 gadu jubileja, 
Ozolaines Tautas nama vokālais 
ansamblis „Nadežda” uzstāsies ar 
savu koncertu un priecēs visus 
klātesošus Silmalas kultūras namā, 
Gornicā. Papildus informācija pie 
Sabīnes Liānas Dzenes pa 
m.t.28934024. 

Ansambļis Nadežda 
uzstāsies Gornicā! 

„Uguntiņa” piedalīsies 
senioru gada ballē! 

Pasākumi Ozolaines TN 
oktobra mēnesī: 
 
16.oktobrī plkst. 19:00 - 22:00 
-  Diskotēka jauniešiem, rudens 
brīvlaiku sagaidot! 
 
30.oktobrī plkst. 17:00 - “OzO” 
tematiskais Halloween pasākums! 

 
 
 

Lāsma Inkina 
Ozolaines Tautas nama vadītāja 

Mob.:25127340 
lasma.inkina@ozolaine.lv 
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Dzīve, dzīve, dzīvīte, cik tu 
esi skaista! 
 
     Septembra mēneša aktivitātes 
senioru klubā pagāja dzejas zīmē. 
Senioru klubiņa „Uguntiņa” 
dalībnieces kārtējo saietu uzsāka ar 
dzejoļu lasīšanu. Skanēja līdz sirdij 
aizkustinoši dzejoļi par dzīvi, jaunību, 
mīlestību  un cienījamiem senioru 
gadiem, kuri tik ātri aizskrien kā vēja 
spārniem, neprasot atļauju. 
Nomainot dzejoļu lasītjumus, tika 
izpildītas iemīļotās dziesmas.  
Klubiņa dalībniece Anna Kuzņecova 
izpildīja sirdij tuvas dziesmas, kuras 
tika dziedātas jaunībā un ir tik pat 
mīļas tagad. Anna piebilst: „Bez 
dziesmas nevaru iztikt, dziedu ejot 
pļavā, strādājot darbā un pildot 
mājās darbus. Dziesma man palīdz 
gan grūtajos, gan prieka brīžos.” 
Sadziedāt kopā un saņemt aplausus, 

kā arī sirsnīgus vārdus, ir liels prieks, 
jo dziesma palīdz uzturēt možu garu 
arī tad, kad par jaunību lemts vien 
kavēties atmiņās un dziesmās. 
   15.septembrī, saulainā rudens 
dienā, senioru klubiņa „Uguntiņa” 
dalībnieces ar nepacietību gaidīja 
viesos dzejnieku Pāvelu Plotnikovu  
no Viļāniem. Tikšanas notika 
Ozolaines TN. Dzejnieks dzimis 
Baltkrievijā, bet daudzus gadus ir 
pavadījis Viļānos, un tas ieņem lielu 
vietu viņā dvēselē. P.Plotnikovs 
pastāstīja par savu dzīvi, par to  kad 
un kā  sāka tapt viņa dzejoļi un 
dziesmas. Mums bija lieliska iespēja 
noklausīties apbrīnojumi 
emocionālus un ļoti dziļus autora 
dzejoļus, kā arī aizkustinošās 
dziesmas. P.Plotnikovs spēja ļoti 
skaisti un saturīgi atlasīt un lasīt 
savus darbus, tāpēc tikšanās  

aizritēja vienas elpas vilcienā. Par 
piemiņu dzejnieks uzdāvināja 
klubiņam „Uguntiņa” četras 

grāmatas: „Dzejas dienas” 2020.; 

„Радуга жизни”, „Русло альмонах” 
– divas grāmatas, kuras nodosim 
Ozolaines pagasta bibliotēkai. 
Savukārt senioru klubiņa „ Uguntiņa” 
dalībnieces un vadītāja  ar lepnumu 
un siltumu  sirdī iepazīstināja ar 
klubiņa uzdevumiem un darbību. 
Tikšanās izskaņā novēlējām 
turpmākus radošos panākumus. Par  
piemiņu uzdāvinājām suvenīrus un 
izveidoto skaisto rudens ziedu pušķi. 
  Pēdējo mēneša nodarbību veltījam 
atmiņas trenēšanai, sanāca diezgan 
labi un aizraujoši, varēja pasmieties 

un atpūsties. 
  1.oktobris – Starptautiskā senioru 
diena. Novēlam visiem stipru 
veselību, izturību, un možu garu! 

   
Anna Tarakanova 

                  Ozolaines Tautas nama  
Senioru interešu klubiņa „Uguntiņa” 

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

 

draugiem.lv/ozolaine   

facebook.com/ozolainespagasts 

twitter.com/ozolaine 

instagram.com/ozolaine.lv 

youtube.com/Rēzeknes novada Ozolaines pagasta pārvalde 

 

BEZMAKSAS OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDES 

BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

IZDEVĒJS: 
RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDE 
“MALTAS PAGASTU APVIENĪBA”  
Reģ.Nr.: 40900027426 
STRUKTŪRVIENĪBA „OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDE”  
Adrese: „Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pag.,  
Rēzeknes nov., LV-4633  
E-pasts: info@ozolaine.lv 
Tālr.: +371 64640171 
Web: www.ozolaine.lv  
 
REKVIZĪTI: 
Banka: A/S Swedbank 
Swift kods: HABALV22 
Konta Nr.: LV68HABA0551046064481 

 
Par izdevumu atbild Ozolaines pagasta pārvalde 
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     Laikā, kad “rudens nāk izgreznot 
Latviju”, 26 dabas un ceļojumu 
mīļotāji  no Ozolaines pagasta devās 
ikgadējā ekskursijā. To varētu 
nosaukt par ekskursiju „Pretī 
rudenim”, jo varēja izbaudīt ne tikai 
kultūras programmu, bet arī skatīt  
bezgala skaistās mūsu Latgales 
ainavas rudens tērpā. 
     Mūsu ceļojuma pirmais punkts- 
„Laimes muzejs” Indrā  tika 
sasniegts jau agri no rīta. Ļoti  
atraktīva un daudz zinoša gide par 
laimes lietām mūs ieveda īstas 
laimes sajūtu rašanās noslēpumos. 
Laime jau ir tik dažāda. Vienam 
mīlestība, citam mūzika  vai 
gleznošana…. Mēs uzzinājām, ka  
laimes sajūtu cilvēkos rada īpašs 
hormons, kura ļoti sarežģīto formulu 
varējām redzēt un pat aptaustīt 
atraktīvas aktivitātes veidā. Kā 
panākt, lai mūsu organisms pats 
izstrādātu šo laimes  hormonu, ir 
tikai mūsu pašu ziņā. Kādam tā ir 
tumšā šokolāde, kārtīgs vaļasprieks 
vai dabas baudīšana. Kā nu kuram…. 

Pat no visas sirds sasist kādu trauku 
– izrādās, arī ir uz laimi. Mēs 
gatavojām smaržu spilventiņus, kur 
katram zālītes aromātam ir sava 
nozīme mūsu labsajūtā, veidojām 
savu laimes zīmi, sitām naglas 
pamatīgā bluķī, klausījāmies retro 
mūziku uz skaņuplašu atskaņotāja.  
Jā, pa tik daudziem ceļiem pie 
cilvēka var atnākt laime.  
     Tālāk mūs ceļš veda uz Indras 
aušanas darbnīcu. Te bija iespēja 
redzēt mūsu vecmāmiņu un 
vecvecmāmiņu darinātos 
visdažādākos deķus, grīdas celiņus, 
sedziņas un vēl daudzas citas ļoti 
skaistas un nostalģiju izraisošas 
lietas. Lielajās un mazākās  stellēs 
bija iesākti darbam auduma gabali. 
Šajā darbnīcā var nākt visi 
interesenti un sākt apgūt aušanas 
prasmes.  
 Ekskursija turpinājās un mēs 
devāmies uz Krāslavu, kur 
iepazināmies ar Plāteru pils 
kompleksu, izstaigājām senu parku, 
novadpētniecības muzeju, 

nofotografējamies pie oriģināli 
izveidotām dabīgā lielumā Plāteru 
kunga un kundzes  figūrām. 
Visdrosmīgākie varēja uzkāpt skatu 
tornī un  lūkoties uz savus lokus 
mest sākto Daugavu, ieskautu 
rudens koku krāšņumā. Jāsaka, 
aizraujas elpa no skaistuma! 
 Ekskursija noslēdzās Z/S 
“Kurmīši” ārstniecības augu laukos. 
“Kurmīšu”  laukos sastopami ne tikai 
vispieprasītākie un vispazīstamākie 
ārstniecības augi, bet arī daži 
eksotiski eksemplāri. Saimniecība 
darbojas jau kopš 1994. gada un šīs 
saimniecības produkcija ir ļoti 
pieprasīta. Te ir gan dažādas 
ārstnieciskās tējas, medus, eksotiski 
ievārījumi, augu hidrolīti, kuri tagad 
ienāk modē, bišu vasks, bišu 
produkti, dabas kosmētiskie līdzekļi. 
Bija iespēja baudīt smaržojošas tējas 
ar medu vai ievārījumu, paralēli 
klausoties saimnieka ļoti noderīgajā  
un visus interesējošā informācijā. 
To, kas iepatikās, varēja arī nopirkt.  
     Jāsaka, ka noguruši, bet bezgala 
laimīgi un apmierināti ar braucienu 
mēs devāmies mājupceļā. Liels 
paldies Ozolaines pagasta pārvaldei 
par iespēju paceļot un gūt pozitīvas 
emocijas. 
 

Ozolainieši apceļo Krāslavas novadu! 

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

