
2014.gada novembra izdevums 

18.novembris-Latvijas Republikas proklamēšanas diena. 
 

                 „Turi Latviju ieslēgtu savā sirdī. Turi to kā lielāko 
                  dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt. Jo zaudējis Latviju,  

                   tu zudīsi pats.” 
                                                (Jānis Jaunsudrabiņš ) 

      
 No 10. novembra līdz 19. novembrim Mākoņkalna tautas namā varēja 

apskatīt bērnu zīmējumu izstādi ”Mana dzimtene-Latvija”.         18.novembrī Mākoņkalna pagasta 
iedzīvotāji pulcējās Mākoņkalna tautas namā uz svinīgo pasākumu par godu Valsts svētkiem 
„Mēs Latvijai!”Pasākumā ar Pateicības rakstu tika sumināti apzinīgākie, čaklākie pagasta iedzīvo-
tāji. 
       Pateicības raksts:Par apzinīgu un godprātīgu darba veikšanu- Viktoram Streikišam, Vilim Kai-
rišam, Ainai Bogdanovai.  

       Pateicības raksts: Par apzinīgu darba pienākumu veikšanu- Annai Mašarai. 

       Pateicības raksts: Par atbildīgu un godprātīgu darbu pagasta iedzīvotāju labā- Maksimam 

Kairišam. 

        Pateicības raksts: Par apzinīgu un godprātīgu darbu veselīgi un garšīgi gatavojot mūsu pirms-

skolas iestādes bērniem- Dzintrai Zaharovai. 

         Pateicības raksts: Par piedalīšanos un svētku sajūtas radīšanu Mākoņkalna TN rīkotajos pa-

sākumos- Modrim Trūlim. 

   Pasākumā piedalījās Mākoņkalna pašdarbnieku kolektīvi. Noslēgumā visi koncerta dalībnieki, 

skatītāji tika aicināti nobaudīt svētku torti. 

   18.00 notika Lāpu gājiens un mītiņš pie Kārļa Ulmaņa akmens Mākoņkalnā. Pulcēšanās pie SIA 

”Bērnu Oāze”. 15. novembrī Rikavas TN notika Rēzeknes novada pašvaldības svinīgais pasākums 

par godu valsts svētkiem. Sarīkojuma laikā par profesionālu,  godprātīgu un radošu darba devumu 

sava novada un valsts labā Latvijas Republikas proklamēšanas 96.gadadienā izteica atzinību, pa-

sniedzot Rēzeknes novada pašvaldības Atzinības rakstu un balvu-„Baltijas  ceļa”25.gadskārtai 

veltītu kolekcijas monētu-Latvijas Valsts 5 latu sudraba monētu „Baltijas ceļš”-44 personām septi-

ņās no-
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Mākoņkalna PII aktualitātes 

Mākoņkalna pirmsskolas izglītības iestādē svin Latvijas dzimšanas dienu. 

  Katram cilvēkam ir tikai viena zeme, kurā tas piedzimst. Šo zemi sauc par dzimteni. Mūsu dzim-

tene ir Latvija. 18. novembrī mēs visā valstī svinam Latvijas 96.dzimšanas dienu. 

 Arī Mākoņkalna pirmsskolas izglītības iestādē jau laicīgi bērni kopā ar skolotājām gatavojās svi-

nīgajam pasākumam. Bērniem bija arī mājasdarbs. Kopā ar vecākiem bija jāizgatavo apsveikums 

Latvijai, kurus bērni svētku dienā piesprauda pie Latvijas kartes. Tāpat tika izgatavoti sarkanbalt-

sarkanie karodziņi, bērni mācījās dziesmas un dzejolīšus, zīmēja zīmējumus. 

  Svētku dienā visi bija svinīgā noskaņojumā, dziedāja Latvijas himnu. 5-6 gadīgās grupas bērni to 

zināja ļoti labi. Ar dziesmām un dažādām aktivitātēm pasākums pagāja interesanti. Pašās svinīgā 

pasākuma beigās bērnus gaidīja pārsteigums. Zālē tika ienesta torte Latvijas kontūras veidolā. 

  Pasākums beidzās ar garšīgā našķa baudīšanu. 

Mākoņkalna pirmsskolas izglītības iestādes kolektīva vārdā sveicam 

visus pagasta iedzīvotājus Latvijas Valsts svētkos! 

Mākoņkalna pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja 

Veniranda Laizāne 

 

Dāvana manai Latvijai 
 

  Katram cilvēkam ir tikai viena zeme, kurā tas piedzimst. Šo zemi sauc par 

dzimteni. Mūsu dzimtene ir Latvija. 

   Rosinot bērnus saskatīt un iepazīt Latvijas dabas skaistumu, veicinot dzimte-

nes mīlestības jūtu veidošanos mēs, Mākoņkalna pirmsskolas izglītības iestādes 

darbinieki un izglītojamie , sakopām vienu skaistu dabas stūrīti. Bērzu aleja ir 

mūsu ciemata lepnums un skaistums. Pa to ejot var nonākt pie skaistā Rāznas 

ezera.  

 

Tēvu dienas pasākums Mākoņkalna PII 

 

    Jau tradicionāli septembra mēnesī svinam Tēvu dienu. Arī šogad 

bērni kopā ar tēviem piedalījās dažādās sportiskās aktivitātēs. Šī 

pasākuma mērķis ir popularizēt tēva lomas nozīmi ģimenē, veicināt 

tēvu aktivitāti bērnu audzināšanā , tai skaitā sadarbību ar pirmssko-

las izglītības iestādi. Šāda veida pasākumi arī veicina dažādu paau-

džu komunicēšanās prasmju veidošanu un bērnu emocionālās sfēras 

bagātināšanu. 

   Pasākums noritēja sportiskā gaisotnē. Tēvi kopā ar bērniem pieda-

lījās dažādās aktivitātēs. Kopīgi domāja komandas nosaukumu, lai-

poja pa koka klucīšu celiņu, no dažāda izmēra koka ripuļiem un zāģmateri-

ālu atgriezumiem būvēja celtnes, šķiroja pa krāsām izbērtās bumbiņas, spē-

kojās virves vilkšanā , minēja kur noslēpusies rotaļlieta, pēc noteikta sarak-

sta vāca produktus improvizētā veikalā , pūta plastmasas krūzītes pa ie-

stieptu auklu. 

   Pēc sacensībām kopīgi tika spēlēta spēle „Ādamam bij’ septiņ’ dēli”, kur 

tēvi kopā ar bērniem izdomāja un rādīja sevis pašu izdomātus uzdevumus, 

pārējie labprāt atkārtoja. Visas komandas tika apbalvotas ar medaļām un 

saldajām balvām. 

   Paldies tēviem, ka atrada laiku un piedalījās kopā ar bērniem sportiskajā pasākumā! 

 



         
Sociālā dienesta paziņojums 

 

Sakarā ar grozījumiem Elektroenerģijas tirgus likumā, kas stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī 

44.punktu , kas paredz, ka no 2015.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim aizsargātā lietotāja 

tirdzniecības pakalpojums ir šāds: 

1)Trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei (personai) ne vairāk kā 100 kilovatstundu enerģijas 

tirdzniecība par cenu 0,0131 eiro par vienu kilovatstundu katrā norēķinu periodā (kalendārajā 

mēnesī): 

Lai saņemtu likumā noteikto pakalpojumu, trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei (personai), 

līdz 2014.gada 12 decembrim jāgriežas pie sociālā darbinieka pagasta pārvaldē, līdzi ņemot 

elektroenerģijas tirdzniecības līgumu (līguma numurs obligāti).  

 

Sociālais darbinieks: Ingus Trūlis 

Tālrunis:26562755  

*** 

Lai labāk nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību, Rēzeknes novadā tiek atjaunots iecir-
kņu princips valsts policijas darbā. Katram pagastam turpmāk būs savs iecirkņa inspektors, 
kurš pieņems iedzīvotājus noteiktos laikos, divas reizes mēnesī, savukārt pārējā laikā iedzīvo-
tāji nepieciešamības gadījumā par katru konkrētu situāciju tiek aicināti zvanīt pa tālruni 110 
vai 112. Savukārt policistu dežūras pašvaldības rīkotajos pasākumos – diskotēkās u.c. jāpiesa-
ka savlaicīgi, vismaz divas dienas iepriekš. Lai mazinātu alkohola un narkotisko vielu lietošanu 
jauniešu vidū, tiks turpināti arī reidi, kuros piedalīsies policijas, sociālā dienesta, bāriņtiesas 
pārstāvis, kā arī narkologs.  

Imants Mežors 

VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2.iecirkņa inspektors 

Pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā otrdiena no plkst. 09:30 līdz 10:30 

T:64603569 
 
 
 
 
 
 

Advente-Atnākšana. 
2014. gada advente sākas- 30.novembrī. Pirmā adventa 

svētdiena – 30 novembris .Advente ir četru nedēļu periods, 

kas sākas svētā Andreja svētkiem-30 novembrim-tuvākajā 

svētdienā un ilgst līdz 24.decembra vakaram. Advente ir 

Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kas tiek saistīta ar gavēni, 

mieru, klusumu un pārdomām. Šajā laikā no egļu zariem 

pītajā adventes vainagā tiek dedzinātas četras sveces, pa 

vienai katras gaidīšanas nedēļas svētdienā.      



 

Mākoņkalna pagasta kultūras dzīves aktualitātes 
 

Ziedu izstāde 

 

Mākoņkalna tautas namā ik gadu no 22. - 26. septembrim tiek rīkota rudens ziedu izstāde. 

Pagasta iedzīvotāju aktivitāte bija ļoti lielā un tautas nama telpas ie-

krāsojās kā rudens iekrāso koku lapas visdažādākās krāsās. Ziedu 

dažādība bija ļoti lielā vāzēs rotājās, dāliju, vēlziežu, asteru, gladiolu, 

begoniju, cīniju, samteņu un citu ziedu šķirnes. Telpās bija jūtama 

mārtiņrožu rūgti reibinošā, puķuzirnīšu maigi saldā, patīkamā rožu 

smarža. Krāšņie ziedi priecēja izstādes apmeklētājus nedēļās garumā.  

 

Saimnieču vakars 

Jau kuru gadu pēc kārtas Mākoņkalna TN tiek rīkoti saimnieču vakari. Arī šogad 24.oktobrī siltā, 

mājīgā atmosfērā notika saimnieču vakars. Pasākuma dalībnieces iepriecināja atnākušos ar intere-

santiem ēdieniem un receptēm. Iepriekšējos gados saimniecēm vajadzēja sagatavot kādu priekšne-

sumu, bet šogad priekšnesuma vietā TN vadītāja Skaidrīte sagatavoja konkursu starp saimnie-

cēm.1)Vajadzēja degustēt sulu no trim veida komponentiem un noteikt tā sastāvu.2)Pēc tam kon-

kurss uz ātrumu, kur vajadzēja no kopējā trauka izlasīt katram savas krāsas pupiņas. Ar šādiem 

uzdevumiem saimnieces veikli tika galā. Saimnieču sasniegumi tika augsti novērtēti.  

APSVEICAM! 
 

Lai ar gadiņš uzkrīt plecam, 

  Bet vai tāpēc jākļūst vecam? 

 Ja ir sirdī dzīves prieks, 

 Gadu skaits ir tīrais nieks! 

   Zaķe Zelma, Sokolova Marija, 

Bogdanovs Ivans, Petrovska Fjodorova,  Kluša Angeļa, 

Dolgovs Juris, Trūlis Jānis,  Romans Jānis, Zaharova 

Radziada, Adijāns Jānis, Jančenko Larions, Zaķe Lari-

sa, Kanunika Nellija, Zagorskis Aivars, Tarasovs Dmit-

rijs, Kairišs Jānis, Čerņavska Ņina, Groševa Daina, Ma-

žonas Sandra, Fjodorovs Viktors, Pavlovskis Deniss, 

Beitāns Andris, Šūpulniece Nellija, Danilova Jeļena, 

Borovikovs Sergejs, Bārtušs Jānis,  Bogdanova Karina, 

Ņikitina Ņina, Trūle Gunta.  

Pasākumā piedalīsies Mākoņkalna lī-

nijdeju grupa un ciemiņi no Dagdas 

KN. Balli spēlēs Ainārs Lipskis. Ieejas 

maksa 1.50 eiro (biļetes piedalās izlo-

zē). 



     . 

Поздравления 
 Вот уже полвека вы держите друг друга за руки, полвека вы вдвоѐм встречаете рассве-

ты и провожаете закаты. Сменяются дни, недели, месяцы, годы, десятилетия, только ваша 

любовь неизменна. Она как якорь не только для вас, но и для ваших детей и внуков. Вы ви-

дели, как у каждого из вас седели волосы, а на лице появлялись новые морщины, но это 

рождало в вас только больше нежности друг к другу. Вы вместе плакали и смеялись, болели 

и выздоравливали, так пусть же теперь ваша семейная жизнь превратится в тихую гавань 

вашей большой любви!  

                            Два преданных друг другу человека,  

                                Вы путь прошли по жизни не про-

стой. 

                                Вы многое успели за полвека 

                                И вот дошли до свадьбы золотой!  

        Полина и Николай! 
Поздравляем вас со свадьбой золотой! 

                   Мы вам желаем всей душой 

                     Любви, здоровья, счастья!  

  

Izdevums sagatavots ar Mākoņkalna pagasta pārvaldes finansiālu atbalstu 

L. Kudrjavceva 

Добрая традития нашей моленной. 
    

Уже четвертый год этим летом наша Липушская моленная открывала двери для служб 

Детскому лагерю Рижской Гребенщиковской общины и Братства молодых стараверов. 

Лагерь располагался в Каунатской турбазе „Jaunais dinamietis”в нѐм  жили 26 детей из 

разных городов и районов Латвии. Каждое утро начиналось со службы в нашем храме, 

после окончания службы мальчики поднималсь на колокольню обучатся звонарному 

делу, после этого руководитель легеря Алексей Деликатный в легкой и понятной фор-

ме проводил духовное занятие. Главной задачей лагеря было помочь детям вживую 

соприкоснутся с духовностью, пожить в общине с братьями по вере, изучить традитии 

веры. В нашем жестоком мире, где каждый сам за себя научить милосердию, взаимопа-

ниманию, умению жить большой семьѐй. 

    Кроме  молитв дети изучали рукоделие, играли в спортивные игры у озера, ездили 

на экскурсии. Руководство лагеря очень благодарна работникам Национального парка 

Разна за интересные занятия по ознакомлению с природой,  а также нашему наставни-

ку моленной Виктору Богданову. 

    В сдедующем году планируется собрать стараверов не только из Латвии, но и из 

Литвы, Эстонии, Польши, России, Белоруссии. Было бы не плохо, если бы наши мест-

ные дети тоже приходили на богослужения и очень интересные занятия, которые про-

водят Алексей Деликатный и Викентий Бахилов. 

 

                                                                        Е.Хочева. 


