2015.gada augusta/septembra izdevums

Sveicam jubilārus!
Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt
Kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt
Kā melodijai, kura sirdī šalc.
Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēm mirdzēt,
Lai dienu skujā pie tevis trauc!
/A.Āre./

Neformālās apmācības “Radošais dabas gariņš 2015” Mākoņkalna pagastā
Jau otru gadu pēc kārtas Mākoņkalna pagasta jauniešiem tiek rīkotas neformālās apmācības “Radošais dabas
gariņš”. Neformālās apmācības ir burvīgs veids, kā iemācīt jauniešiem būt aktīviem, attīstīt sociālās un sadarbības
prasmes, rosināt interesi par radošu darbību. Apmācības noritēja piecas dienas un tajās piedalījās 18 jaunieši no Mākoņkalna pagasta. Aktivitātēs jauniešiem bija iespēja darboties ar floristikas materiāliem, akrila krāsām, ģipša masu,
cementa masu, koku, sienu, savvaļas ziediem. Mākoņkalna pagasta brīvā laika pavadīšanas centrā “Strops” un tā apkārtnē jaunieši pavadīja trīs dienas, izveidojot tur skaistus griestu dekorus, zirgus no koka un siena, sēnes no cementa,
gleznas no dabas materiāliem un ģipša figūriņām .Viena diennakts bija veltīta aktīvai atpūtai pie Rāznas ezera ar foto
orientēšanos, karogu izgatavošanu, seju apgleznošanu, jautrām spēlēm ,maltīšu gatavošanu uz ugunskura, peldēšanos
un spēlēm ūdenī. Pēdējā apmācību dienā jaunieši devās ekskursijā uz Daugavpils rajonu, apskatot tur Egļu kalnu, tā
skatu torni un Līksnas muižas parku, Nīcgales lielo akmeni.
Visas piecas dienas tika pavadītas draudzīgā gaisotnē, jauniešu pozitīvās atsauksmes par neformālajām apmācībām liek pamatus šādu pasākumu rīkot katru vasaru.
Liels paldies Rāznas nacionālā parka biedrībai ,tās vadītājai Marijai Rukmanei un Mākoņkalna pagasta pārvaldei par finansiālu atbalstu. Kā arī milzīgs paldies Marijai Jančenko un Dzintrai Zaharovai par garšīgajām maltītēm.
Mākoņkalna brīvā laika pavadīšanas centra
”Strops” vadītāja Santa Kairiša
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Projekts ”No galvas līdz papēžiem” ir realizēts.
Ar Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes finansiālu atbalstu īstenots aprīkojuma un inventāra iegādes projekts „No galvas līdz papēžiem” Mākoņkalna pagastā. Projekta mērķis
bija sniegt iespēju Mākoņkalna pagasta jauniešiem apmeklēt ar sporta inventāru nodrošinātas
aerobikas nodarbības un saturīgi pavadīt savu brīvo laiku spēlējot galda spēles Mākoņkalna
pagasta brīvā laika pavadīšanas centrā “Strops”. Projektā tika iegādātas galda spēles: Twister,
dambrete, šahs, monopols, UNO kārtis, Riču Raču spēle, puzles un sporta inventārs: lecamauklas, stepa soli, hanteles, roku espanderi, kāju espanders, veselības disks un vingrošanas ritenis, kā arī spoguļi un ķermeņa svari, volejbola bumba.
Jaunieši ir ļoti priecīgi par sniegto iespēju uzlabot savas komunikācijas iemaņas, izbaudīt veiksmi un sportojot aktīvi pavadīt
savu brīvo laiku, vārdu sakot būt aktīviem no
galvas līdz papēžiem. Brīvā laika pavadīšanas
centra galda spēles un sporta inventārs ir pieejams ikvienam interesentam, tāpēc gaidām ciemos Mākoņkalna pagasta centrā “Strops”.
Centra “Strops” vadītāja Santa Kairiša
Augustā centrā “Strops” aktīvi darbojās gan mazie, gan lielie.
Jauniešiem bija iespēja doties pārgājienā uz Malukštu ar nakšņošanu teltīs. Saulīte ļoti
lutināja, ārā bija silts un patīkams laiks, ko jaunieši labprāt izmantoja ūdens aktivitātēm Malukštas pludmalē. Pašrocīga ēdiena pagatavošana un kopīga laika pavadīšana spēlējot spēles
svaigā gaisā saliedēja jauniešus un radīja draudzīgu atmosfēru.
Savukārt mazākajiem bērniem bija iespēja piedalīties pasākumā “Jaunie pavāri”, kur
bērni paši varēja pagatavot picu, uzzināt par picas vēsturi un jauki pavadīt savu brīvo laiku
spēlējot spēles un skatoties multfilmu. Pasākums bija izdevies, bērni visam gatavošanas procesam pievērsās ļoti nopietni un visus darbiņus paveica akurāti un gala rezultātā varēja lepoties ar pašizceptām garšīgām picām, ar kurām arī uzcienāja savus vecākus.
Vēl augustā visi interesenti tika laipni aicināti uz radošo darbnīcu “Vēja zvaniņi”. Sanācis bija kupls pulciņš bērnu un daži pieaugušie. Viņi izveidoja skaistus dekorus, kurus var izvietot gan ārā, gan iekštelpās. Par pamatmateriāliem dekoriem tika izmantots džinsa audums,
krāsainas pērles, pie Rāznas ezera salasīti stikliņi un gliemežvāki un alumīnija stieple.
Šomēnes centru “Strops” apmeklēja trīs ekskursijas. Ekskursija no Rēzeknes Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra "Zeimuļs". Trīsdesmit bērni ar audzinātājiem pie mums
apgleznoja fotogrāfijas rāmīšus zivs formā un spēlēja galda spēles.
Bija atbraukusi ekskursija no Riebiņu pagasta jauniešu centra “Pakāpieni”. Bērni un
jaunieši centra “Strops” vadītājas vadībā izveidoja skaistas grāmatzīmes bitīšu formā. Arī
jaunieši no Maltas atbrauca ciemos, lai apskatītos mūsu centru un jauki pavadītu laiku spēlējot
galda spēles, izmēģinot trenažierus un sporta inventāru.
Centra “Strops” apkārtni jau rotā rudenīgs noskaņojums, ir izveidoti lieli siena eži un
mušmieres, kā arī turpina priecēt jauniešu izveidotā puķudobe projektā “Viss plaukst un zaļo”.
Centra “Strops” vadītāja S.Kairiša

Novada sporta spēles
Arī šogad Mākoņkalna pagasta darbinieku komanda piedalījās Rēzeknes novada pašvaldības darbinieku un
deputātu sporta spēlēs, kuras tika rīkotas Stoļerovas pagastā. Atbilstoši tēmai „Es – Latgales pirāts” Mākoņkalna komandai bija sagatavoti vienādi pirātu tērpi un uzzīmēts īsts pirātu karogs ar mākoņa simbolu, lai sporta sacensībās
valdītu vienots komandas gars. Spēlēs bija jāveic dažādi izturības pārbaudījumi, stafetes, jāskrien aptuveni kilometru
gara distance un jāvelk kalniņā mašīna. Kopumā bija jāveic 12 disciplīnas ar ļoti interesantiem nosaukumiem, piemēram, “Maņ vīnolga, ka tik sābrim labi" , "Saturīs, prīkšnīk", "Ūļņīks".
Visus pārbaudījumus komanda veikli un radoši izturēja un no 17 komandām sacensībās ieguva ceturto vietu un
medaļas. Uzvaru sacensību kopvērtējumā izcīnīja Stoļerovas pagasts, aiz sevis atstājot Stružānu pagastu un Bērzgales
pagastu. Nākamgad kā sporta spēļu mājvieta tika izlozēts Griškānu pagasts.

Grāmatu svētki!
21.augustā tika rīkoti Rēzeknes un
Viļānu 14.Grāmatu svētki, Strūžānos kuros piedalījās arī Mākoņkalna pagasta
bibliotēkas lasītāji . Grāmatu svētkos tika
iegādātas jaunas grāmatas pieaugušiem
un bērnu literatūra, kā arī dāvanu kartes
grāmatām. Bija sagatavota ļoti interesanta
programma bērniem, jauniešiem. Pieaugušiem publiskā diskusija „Vai Latvijā
varam justies droši?”Piedalījās iekšlietu
ministrs Rihards Kozlovskis (V) un
Valsts robežsardzes priekšnieks Normunds Garbaru. Pēc diskusijas
pie
Strūžānu ezera visi tika
lūgti pusdienās „Ne asaku”. Pēc tam
jaunieši varēja noskatīties ugunsdzēsēju
depo paraugdemonstrējumu un spēka sacensības jauniešiem, varēja satikties ar
grāmatu autoru Gunti Eniņu, ar Latgales
dzejnieci Ievu
Trimalnieci.

Прогулка по Липушкам.
Каждый год в посёлке Липушки что-то преобразуется и обновляется силами волости: пристань у школы, отремонтированная автобусная остановка, теннисный корт,
новые скамейки и многое другое. Но не только волость заботится о посёлке, многие жители тоже вносят свой вклад в
создание красоты и порядка. Пройдясь по улицам Липушек,
можно заметить много нового. Это таблички с названиями
улиц у Людмилы Меркуловой и Ивана Богданова, новая
дорога у Максима Кайриша. Оригинальный каминный домик и беседку построил Ингус Труль. Семья Сорокиных
преобразили до неузнаваемости старый родительский дом.
Утопая в цветах с весны до осени, он служит визитной карточкой Липушек при въезде со стороны Кауната. А если
въезжать со стороны Малты, можно заметить на берегу озера новую баньку y cемьи Строгоновых. В полном разгаре
идёт стройка у Сандры Ущи и Элмара Труля. Они тоже
возводят бани. Словно сказочный терем встречает вход в
дом у Ларисы Стабулевской. Надо заметить, что хозяйка
проживает здесь только летом. Много усилий пришлось
приложить, чтобы вернуть былой облик дому. Было время,
когда он уже рассыпался, но вовремя попал в хорошие руки. Мало кто знает, что строение является памятником деревянного зодчества, поэтому хозяйка настоятельно просит
подростков не отрывать деревянные изразцы от фасада. Не
сидели сложа руки этим летом жильцы первого подъезда
шестого дома. Они дружно собрали деньги и своими силами сделали ремонт подъезда. Не первый год мы любуемся
цветущими балконами Анны Донник и Татьяны Кайриш. А
сколько красивых клумб в нашем посёлке и не перечесть.
Хотелось бы чтобы в будущем волость поощряла и награждала трудолюбивых икреативных жителей посёлка Липушки. (фото на следующей странице)
Елена Хочева.
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Jauns centrālais kapu krusts Lucišku kapsētā
Laikam ritot pasaule mainās. Daudz kas noveco, iznīkst, daudz kas arī rodas no jauna.
Ir labi, ja mēs vērtības spējam saglabāt, lai tās varētu tālāk rādīt nākamām paaudzēm, taču ne
vienmēr tas ir iespējams.
Tā laika zobs bija skāris arī pagājušā gadsimta 30- gados uzstādīto centrālo krustu Mākoņkalna pagasta Lucišku kapsētā. Krusta betona konstrukcijā jau labu laiku atpakaļ bija radušās plaisas, kas kļuva arvien lielākas un lielākas. Radās jautājums- cik ilgi vēl šis krusts izturēs? Gadu, divus, trīs...
2014. gada vasaras nogalē tika izteikts priekšlikums nomainīt kapu krustu, un jau šī
paša gada rudenī, publiski paziņojot presē, tika uzsākta ziedojumu vākšana. Kasieres lomu uzņēmās veikt Vilhelmīna Trūle. Pusgada laikā tika saziedota naudas summa, kas ļāva veidot
krusta projektu. Sākotnēji bija iecerēta vienkārša koka krusta konstrukcija, taču, ņemot vērā
ziedotāju atsaucību, radās iespēja risināt laikmetam atbilstošāku ieceri. Šī gada 14. jūlija vēlā
pēcpusdienā tika uzsākti vecā krusta demontāžas darbi un ielikti pamati jaunajam kapu krustam. 1. augustā, Lucišku kapos pirms kapusvētkiem, Zosnas sv. Erceņģeļa Miķeļa draudzes
prāvests Haralds Broks iesvētīja jaunuzstādīto centrālo kapu krustu.
Kad darbs ir padarīts, gribas pateikt lielu paldies Trūlim Jānim, Šļuburei Linai,
Nemcovai Alīnai, Trūlei Vilhelmīnai, Šmaukstelei Irēnai, Gribustam Antonam, Trūlei Paulīnai, Gribustei Ņinai, Štekelei Annai, Uščai Sandrai, Šļarei Elzai, Trūlei Lilijai, Gribustei Annai, Jakubenokam Andrim, Trūlei Regīnai, Trūlim Ilgvaram, Vigupei Annai, Siņicinai Olgai,
Romanei Leontīnai, Ivanovai Zentai, Laizānei Marijai un Samušai Valentīnai par finansiālo
atbalstu, Aigaram Kalniņam, Ilmāram Uščam, Elmāram Trūlim, Jurim Smirnovam, Zanei un
Kristīnei Pokulēm par ieguldīto darbu krusta uzstādīšanā un tā teritorijas labiekārtošanā. Bet
īpašu pateicību jāsaka Ingum Trūlim, kurš veidoja krusta koka konstrukciju, un rituālo pakalpojumu firmai „EDLIN” un tās parstāvim Edgaram Kundzišam, par krusta projektu, sagādātajiem materiāliem, transporta un tehnisko nodrošinājumu.
Paldies Trūļu ģimenei par bez piederīgajiem palikušo
kapu kopiņu teritorijas sakopšanu.
Gribas atgādināt, ka ar to vien visi darbi kapos nebeidzas. Savu kārtu gaida stūru galdiņu virsmu nomaiņa,
jaunu galdautu iegāde u.c., kam arī ir vajadzīgi līdzekļi.
Tāpēc tie, kas nav varējuši vai paspējuši noziedot krusta
uzstādīšanai, to droši var darīt arī turpmāk.
E. Pokule, projekta
koordinatore
Paziņojums!
Deputātu pieņemšanas laiki (septembris- oktobris )Mākoņkalna pagasta pārvaldē
Elvīra Pizāne
( trešā piektdiena 9.00 – 11.00 )
Izdevums sagatavots ar Mākoņkalna pagasta pārvaldes finansiālu atbalstu
L. Kudrjavceva

