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Šajā numurā lasiet 

  Pasniegti pagasta pārval-
des un novada pašvaldības  
atzinības raksti; 

 Noslēdzies ūdenssaimnie-
cības attīstības projekts Cis-
kādos; 

 Sakstagalā ierīkots apgais-
mojums trīs ielās; 

 Aicinājums piedalīties ap-
taujā par dzīvi Rēzeknes no-
vadā; 

 Teātra draugu kopa pieda-
lās teātru saietā “Sābri“ Viļā-
nos; 

Veiksmīgu 
Jauno 

2016.gadu! 

F.Trasuna muzejam jauna 
direktore; 

 Folkloras kopa “Kolnasāta“ 
nosvin 20 gadu jubileju; 

 Muzejā norit darbs pie jaun-
as pamatekspozīcijas izvei-
des; 

 Lauksaimniekiem pieejami 
LAD projektu konkursi; 

  Saudzēsim dabu– maksāju-
ma paziņojumu par nekusta-
mā īpašuma nodokli var sa-
ņemt elektroniski; 

 Vecāki pateicas par bērnu 
jaungada eglīti; 

 Jauniešu aktivitātes –

forums, izbraucieni, orientē-
šanās sacensības, projekti 
u.c.; 

 “Kolnasātā“ uzņēma 
13.Baltijas valstu Lauku sie-
viešu konferences dalībnie-
kus; 

 Pagastā īstenoti vairāki 
jauniešu projekti; 

 Akreditācijas komisija iz-
vērtēja Sakstagala 1. bibli-
otēkas darbu; 

 Ar janvāri tiks reorganizēta 
Uļjanovas bibliotēka; 

 Pirmais pasākums jaunajā 
gadā - diskotēka 80-t0 stilā 
jau 8.janvārī! 
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DER ZINĀT 

LAUKSAIMNIEKIEM 

Pieradumam ir liels 
spēks, tā varētu teikt 
par tik ierasto veidu sa-
ņemt nekustamā īpašu-
ma nodokļa (NĪN) mak-
sāšanas paziņojumu 
(MP) pasta kastītē papī-
ra formātā. Taču nekad 
nav par vēlu padomāt 
un aizdomāties, ka aiz 
loga ir 21.gadsimts, ku-
rā daudzas lietas tiek 
darītas mūsdienīgāk. 
Aicinām iedzīvotājus 

(gan fiziskas, gan juridiskas personas) izmantot iespē-
ju maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma 
nodokli saņemt elektroniski e-pastā, jo tas ir ātrāk, ēr-
tāk, drošāk, videi draudzīgāk un jā, arī mūsdienīgāk. 
Elektroniskajam maksāšanas paziņojumam iespējams 
pieteikties portālā www.epakalpojumi.lv.                                               
Informējam, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātā-
jiem tiek nodrošināta iespēja pieteikties saņemt atgādi-
nājumu par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas 
termiņa tuvošanos e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo 
tālruni (SMS). Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-
pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas 
termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samak-

sas dienā.  

Informācija no www.rezeknesnovads.lv 

Maksājuma paziņojumu  var     
saņemt elektroniski 

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu 

iesniegumu pieņemšanu pasākuma „Ieguldījumi 

materiālajos aktīvos” apakšpasākumos:  

1. “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”; 

2. „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”; 

3. „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un 

mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”. 

Projektu iesniegumu pieņemšana pasākumos no-

tiks no 2016.gada 4.janvāra līdz 2016.gada 

4.februārim. Projektu iesniegumi jāiesniedz iz-

mantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu 

vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, 

vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības  

pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopī-

bas ministrijas Klientu apkalpošanas centrā, Rī-

gā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē.   

Informācija no www.lad.gov.lv 

Lauku atbalsta dienesta atbalsts pasākumā                      
„Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 

Konkursam „Rēzeknes novada  

uzņēmums –2015” izvirzīti nominanti 

Jau ceturto gadu Rēzeknes novada pašvaldība rīko 
konkursu „Rēzeknes novada uzņēmums‖. Šogad kon-
kursam pieteikti 26 pretendenti deviņās nominācijās. 
Uz titulu ―Gada mājražotājs‖ pretendē Z/S „Mētras‖,  
šīs bioloģiskās saimniecības ražotā gaļa un gaļas pro-
dukti (kūpinājumi, desas, ruletes) ir iecienīti ne vien 
tuvējā apkārtnē, bet tos gaida arī Rīgā, Daugavpilī un 
citur. Saimniecība dibināta 1991. gada decembrī. 
Saimnieki Ēvalds un Maija Bodži lepojas ar Merino 
tīršķirnes vācu aitu ganāmpulku, kas ir otrs lielākais 
Latvijā. Tāpat saimniecībā audzē arī sivēnmātes. Gaļa 
tiek tirgota gan nepārstrādātā veidā, gan  kulinārijas 
izstrādājumos. Nesen piepildījies sen lolotais sapnis 
par savu gaļas pārstrādes cehu ar saldētavu. Patlaban 
tiek būvēta jauna kūts aitām, bet pavasarī tiks uzsākta 
kautuves būve. Savukārt SIA ―Brosteem‖ (Kantinieku 
pag.) pretendē nominācijā ―Gada inovatīvu 
produktu/pakalpojumu ieviesējs‖, tās vadītājs Valdis 
Orskis piedāvā dažādu virsmu tīrīšanu ar smilšu 

strūklu. 
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Ciskādu ciemā pabeigts ūdens-
saimniecības attīstības projekts 

Vasaras beigās, 18. augustā noslēdzās Sakstagala 
pagasta Ciskādu ciema atjaunotās centralizētās ūdens-
saimniecības projekts. Būvdarbus veica celtniecības 
uzņēmums „Latgalija‖, būvuzraugs — SIA 
“Sistēmeksperts”, autoruzraudzības uzņēmums SIA 
“Ekolat”. Pateicoties īstenotajam projektam, ciemā pir-
mo reizi ir ierīkotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 
kanalizācijas vads 1340 metru garumā, rekonstruēts 
ūdensvads 1181 metru garumā, izveidots jauns dzera-

mā ūdens urbums un ūdens atdzelžošanas stacija. 

Projekts tika īstenots ERAF atbalsta aktivitātē 3.4.1. 1. 
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās 
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000‖, paredzot Eiropas 
Struktūrfondu atbalstu 346 102,35 EUR, kopējās pro-

jekta attiecināmās izmaksas ir 407 179,24 EUR. 

Kopumā projekta īstenošana atstās labvēlīgu ietekmi uz 
Ciskādu ciema fizisko un antropogēno vidi, samazinās 
antropogēno ietekmi caur novadgrāvi uz Čečoras upi, 
kas ir Rēzeknes upes pieteka, samazinās vidē novadītā 
piesārņojuma daudzumu no vides prasībām neatbilstoši 
apsaimniekotām krājtvertnēm, kas ir eitrofikācijas cēlo-
nis, novērsīs potenciālos piesārņojuma avotus, pozitīvi 
ietekmēs vides un dabas aizsardzības normatīvo prasī-

bu ievērošanu Sakstagala pagastā. 

Ūdensvada rekonstrukcijas rezultātā samazināsies dze-
ramā ūdens noplūdes (zudumi sastāda 52,4%, pēc pro-
jekta realizācijas – 32,6%), līdz ar to samazināsies ne-
lietderīgi izmantotā ūdens daudzums, samazināsies 
iegūtā ūdens daudzums, rēķinot uz vienu patērētāju. 
Jaunas artēziskās akas un ūdens sagatavošanas staci-
jas izbūve nodrošinās kvalitatīvu ūdens piegādi Ciskādu 
ciema iedzīvotājiem. Kanalizācijas tīklu izbūve un no-
tekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecības rezultātā, tiks 
panākta notekūdeņu apsaimniekošana atbilstoši norma-

tīvajām prasībām. 

Kanalizācijas tīklu izbūve radīs priekšnoteikumus septi-
ķu un krājtvertņu likvidācijai un samazinās individuālo 
kanalizācijas septiķu skaitu, tādējādi novēršot potenci-
ālo virszemes ūdeņu piesārņojumu ar kanalizācijas 

septiķu noplūdēm. 

Projekta realizācija pozitīvi ietekmēs novada tēlu kopu-
mā, padarīs ievērojami pievilcīgāku uzņēmējdarbības 
vidi, un uzlabos iedzīvotāju labsajūtu un rekreācijas 

iespējas Ciskādu ciemā.  

Pārvaldes vadītāja Olga Muravjova 

Aizpildiet aptauju, izvērtējiet dzīvi  

Rēzeknes novadā! 

Rēzeknes novada pašvaldība organizē iedzīvotāju 
aptauju ―Kā Jūs vērtējat Rēzeknes novada attīstību?‖. 
Aptaujas mērķis – izzināt iedzīvotāju viedokli par paš-
valdības sniegto pakalpojumu kvalitāti, īstenotajiem 
attīstības pasākumiem un par dzīvi novadā kopumā.                        
Aptauja noritēs līdz 01.02.2016. Jūsu ērtībai aizpildīt 
aptaujas anketas var gan rakstiski, gan elektroniski 
http://visidati.lv/aptauja/1131984000/1/.  Papīra formā-
tā anketas veidlapas pieejamas Rēzeknes novada 
pašvaldībā (1. stāva foajē pie ziņojumu dēļa un 17. 
kabinetā, 2. stāvā), kā arī  pagastu pārvaldē pie lietve-
des.                                                                          
Aptauja ir anonīma, un tās rezultāti tiks publicēti tikai 
apkopotā veidā. Iegūtie rezultāti tiks izmantoti pašval-
dības darbības izvērtēšanā un Rēzeknes novada at-
tīstības programmas 2012. – 2018. gadam ikgadējā 
programmas īstenošanas uzraudzības ziņojuma iz-
strādei. Aptaujas rezultāti tiks publicēti Rēzeknes no-
vada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv 
un Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas infor-
matīvajā izdevumā „Rēzeknes Novada Ziņas‖.                                              
                                                     Pēc L.Romančukas,           
Attīstības plānošanas nod. teritorijas plānotājas              

sagatavotās informācijas 

http://visidati.lv/aptauja/1131984000/1/
http://rezeknesnovads.lv/
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 Septembrī Rēzeknes novada bibliotēkas ap-
meklēja akreditācijas komisija, kas vērtēja bibliotēku 
sakārtotību un tehnisko stāvokli, krājuma daudzveidību, 
dokumentāciju, novadpētniecības materiālus, darba un 
pasākumu plānus, attīstības koncepciju, kā arī bibliote-
kāru informācijas meklēšanas prasmes, sadarbību ar 
pagasta iestādēm un saskarsmi ar apmeklētājiem.          
 Starp Rēzeknes novada septiņpadsmit bibliotē-
kām bija arī Sakstagala 1.bibliotēka. Jāteic, ka bibliotē-
kas darbs tika novērtēts pozitīvi. Jaunā gada sākumā 

bibliotēka saņems akreditācijas apliecību. 

Akreditācijas komisija         
izvērtēja Sakstagala                 
1. bibliotēkas darbu 

Tiks reorganizēta Sakstagala 

2.bibliotēka Uļjanovā 

Jau vairākus mēnešus Sakstagala 2. bibli-

otēkā Uļjanovas ciema iedzīvotājus katru piekt-

dienu pieņem Sakstagala 1. bibliotēkas vadītāja 

Ingrīda Mažāne, jo ar līdzšinējo bibliotēkas va-

dītāju tika pārtrauktas darba attiecības pēc pašas 

vēlēšanās .                                                                               

Pamatojoties uz Latvijas Bibliotēku padomes 

26.11.2015. vēstuli Nr. 3.1.3-5/3178,  pieņemts 

lēmumu par Sakstagala pagasta 2.bibliotēkas re-

organizēšanu par Sakstagala pagasta 

1.bibliotēkas “Ārējās apkalpošanas punktu.”  

13.Baltijas valstu Lauku sieviešu 
konferences noslēgums notika 
Sakstagalā  

Rudenī Sakstagalā notika13.Baltijas valstu Lau-

ku sieviešu konferences noslēgums. Konferences 

dalībnieki tika uzņemti F. Trasuna muzejā 

”Kolnasāta”, par viesu uzņemšanu rūpējās muze-

ja darbinieces Intas Deksnes vadībā  un Saksta-

gala pagasta sieviešu klubs ”Īveņa” kopā ar vadī-

tāju Anitu Matisani.                                            

Konferences noslēguma pasākumu ieskandināja 

folkloras kopas ”Kolnasāta” skanīgās balsis. 

Konferences dalībniekiem bija iespēja iepazīties 

ar Franča Trasuna muzeja ekspozīcijām un izstā-

dēm. Par garšīgu maltīti bija gādājušas Sakstaga-

la pagasta darbīgās sievietes, muzeja darbinieces 

un sieviešu kluba dalībnieces. Viesi tika cienāti 

ar tradicionālo ”Kolnasātas” sautējumu, kas gata-

vots uz ugunskura.                                             

Pie Sakstagala pagasta pārvaldes ēkas katras 

valsts pārstāves iestādīja tūju, simbolizējot triju 

Baltijas valstu draudzību un vienotību. 

Sakstagalā apgaismotas 

trīs ielas  

Vasaras sākumā SIA “GeoProf” veica topogrā-

fiskā plāna uzmērīšanu, oktobrī Sakstagala pa-

gasta pārvalde veica cenu aptauju Zemnieku, 

Centra un Kalna ielu apgaismojuma rekonstruk-

cijai un jau decembrī minētajās ielās bija apgais-

mojums. Darbus veica  SIA “SG Latgale”. Nā-

košgad tiek plānots ierīkot apgaismojumu Ciskā-

du ciemā. 

Vecāku -paldies - par bērnu eglīti 

Šogad Sakstagala pašiem mazākajiem bērniem, kuri 
neapmeklē bērnudārzu un skolu, jaungada eglīte tika 
organizēta Kantinieku Sporta un atpūtas centrā. Bērnu 
vecāki, zvanīja uz pagasta pārvaldi un pateicās par 
tieši mazajiem bērniem organizēto pasākumu, kurā 
šogad uzstājās Strūžanu jaunieši vadītājas Sarmītes 
Stepiņas vadībā. Līdz šim tika praktizēts, ka Salaveča 
dāvanas bērni saņēma skolā kopā ar sākumskolas 
klasēm un viņu sniegtajiem priekšnesumiem. Tā kā 
kopā ar Kantiniekiem esam viena pagasta pārvalde, 
arī turpmāk atsevišķi pasākumi notiks vienā vai otrā 

kultūras pasākumu vietā, ar nodrošinātu transportu. 
Foto no interneta resursiem 
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Teātra draugu kopa  viesojās 

pie “Sābriem” Viļānos 

 

7. novembrī ar humoresku „Sveiks lai viņš 

dzīvo!” Sakstagala pagasta teātra draugu kopa 

piedalījās amatierteātru saietā „Sābri”, kas 

notika Viļānu kultūras namā. Saietā piedalījās 

septiņi amatierteātri: Viļānu KN krievu ama-

tierteātris, Lendžu KN dramatiskais kolektīvs 

„Atspūļa”,  Lubānas amatierteātr is 

„Priekšspēle”, Galēnu KN amatierteātris 

„Punculīši” un Līvānu KC amatierteātris. 

Sakstagala teātra draugu kopa darbojas jau 

trešo gadu, režisores Ināras Grietiņas vadībā 

teātri spēlē Evita Kubecka, Elgars Kudļa, 

Anita Onužāne, Aldis Leidums, Inese Herb-

sta, Tamāra un Sandis Tutini. 

Ik gadu novembrī, svinot valsts svētkus, tiek godināti 
pagasta un novada čaklākie darba darītāji, kuri ir pro-
fesionāli, godprātīgi, radoši un aktīvi savā jomā. Šo-
gad Sakstagala pagasta pārvalde, pamatojoties uz  
09.11.2015. rīkojumu Nr.1.4/69, ar Pateicības rak-
stiem apbalvoja darbiniekus un iedzīvotājus vairākās 
nominācijās: par atbildīgu un profesionālu darbu soci-
ālajā jomā: Janīnu Kirillovu, Inesi Zdanovsku. Par 
veiksmīgu darbu vēlēšanu komisijā: Intau Dauguli, 
Ināru Teilāni. Par veiksmīgu un kvalitatīvu pedagoģis-
ko darbu un apzinīgu, radošu darbu ar skolēniem: Na-
tāliju Keisteri. Par apzinīgu un radošu darbu ar skolē-
niem, par atsaucību, izpalīdzību un atbalstu kolēģiem, 
par interesantu pulciņu organizēšanu zēniem, par sko-
las tēla popularizēšanu un ārpusklases pasākumu 
atbalstīšanu: Aleksandru Doroščonoku. Par profesi-
onālu un atbildīgu darbu: Fainu Muravjovu, Svetlanu 
Samsonovu. Par ieguldījumu sakoptas vides veidoša-
nā: Antru Rundāni, Mariju Runču, Antoņinu Ras-
topčinu. Par godprātīgu darbu: Annu Murinsku, 
Ainu Stirāni. Par ieguldījumu pagasta teritorijas labie-
kārtošanā: Vitāliju Gaiduli. Par dzīves gudrību un 
mīlestību pret dzimto Kantinieku pagastu: Aleksandru 
Žogotovu. Par nozīmīgu devumu arhitektūras piemi-
nekļa saglabāšanā: Līviju Bondari. Par nozīmīgu 
devumu kultūrvides saglabāšanā Ciskādos: Jāni Po-
ču. 
Arī Rēzeknes novadā izveidojusies tradīcija Valsts 
svētku priekšvakarā godināt novada cilvēkus un pa-
sniegt Atzinības rakstus. Šogad pasākums norisinājās 
Gaigalavas KN un tur Atzinības rakstu saņēma arī 
Sakstagala pagasta pārvaldes apkures iekārtu opera-
tors, remontstrādnieks Anatolijs Bodžs, jau 18 gadus 
viņš strādā par apkures 
iekārtu operatoru un papil-
dus pilda remontstrādnieka 
pienākumus, sevi parādījis 
kā laipns un izpalīdzīgs 
darbinieks, atsaucīgs un 
pretimnākošs kolēģis, kurš 
vienmēr atrisinās saimnie-
ciska rakstura problēmas un parūpēsies par pagasta 

pārvaldes apkārtnes uzkopšanu un labiekārtošanu.  

Ilzes Sondores foto 

Ilzes Sondores foto 

Atzinības un Pateicības rakstus  

saņēma čaklākie darba darītāji 

Madaras Ļaksas foto 
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SAKSTAGALA JAUNATNES AKTIVITĀTES 

 REALIZĒTS PROJEKTS  

“SIT PA BUMBU!“ 

 23.oktobrī Sakstagala pagasta Sabiedrisko 
aktivitāšu centrā norisinājās Rēzeknes novada Jau-
natnes forums. Uz šo pasākumu tika aicināti Rēzek-
nes novada pagastu jaunatnes lietu speciālisti un paši 
jaunieši, kuriem pēc oficiālās foruma daļas bija iespē-
ja iepazīt Sakstagala pagastu un piedalīties orientēša-
nās sacensībās. Jaunatnes forumā piedalījās pārstāvji 
no Dricānu, Feimaņu, Vērēmu, Ozolmuižas, Mākoņ-
kalna, Kaunatas, Maltas, Silmalas, Audriņu un Sak-
stagala pagasta.                                                                              
 Pirmajā daļā, kuru vadīja Rēzeknes novada 
jaunatnes lietu speciālists Jānis Šaudiņš, tika pre-
zentēts un pārrunāts 2015. gadā padarītais darbs jau-
natnes lietās Rēzeknes novadā, kā arī prezentēts 
2016. gada plāns un plānotās aktivitātes Rēzeknes 
novada jauniešiem. Jaunatnes foruma apmeklētājiem 
bija iespēja tikties arī ar programmas „Erasmus +‖ 
Eiropas brīvprātīgais darbs organizācijas European 
Association „World-Our Home‖ projekta „EVS Con-
nets People‖ Eiropas brīvprātīgajiem jauniešiem no 
Spānijas, Ungārijas un Vācijas. Brīvprātīgie iepazīsti-
nāja Rēzeknes novada jauniešus ar Eiropas Brīvprātī-
gā Darba programmu, par iespējām strādāt brīvprātī-
go darbu kādā no Eiropas valstīm, dalījās savā piere-
dzē.                 Foruma dalībniekiem bija iespēja kon-
taktēties ar šiem jauniešiem angļu valodā. Rēzeknes 
novada jauniešu forums noslēdzās ar orientēšanās 
sacensību dalībnieku apbalvošanu un laba vēlēju-
miem visiem jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem.                       

                                                               Dace Deksne,         
Sakstagala pagasta jaunatnes lietu speciāliste                                                      

Pateicoties Rēzeknes novada pašvaldības un Saksta-
gala pagasta pārvaldes atbalstam, Sakstagala pagastā 
tika īstenots jauniešu inventāra iegādes projekts.      
Projekta ietvaros tika iegādāts florbola inventārs: 2 flor-
bola ķiveres, 2 florbola vārti, 10 florbola bumbiņas, 5 
florbola nūjas, 12 florbola treniņvestes, 2 florbola vārt-
sarga cimdi, kā arī lecamauklas. No Sakstagala pagas-
ta līdzfinansējuma naudas tika iegādāti: 2 hronometri, 
basketbola tīkliņi, svilpes un dažāda izmēra 20 vingro-
šanas riņķi.                                                                
Iegādāto sporta inventāru izmanto jaunieši vecumā no 
10-17 gadiem. Skolas gadam sākoties, florbola inven-
tārs tiek izmantots Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamat-
skolā, kur jaunieši jau apgūst florbola spēles pamatus, 
veido komandas, trenējas dažādām sacensībām.    
Iegādātais sporta inventārs veicina un daudzveido 
jauniešu sportiskās aktivitātes Sakstagala pagastā, 
veicina kopēju sadarbību, komandas garu, veidojot 
ilgtspējīgu labvēlīgu vidi jauniešu radošai, pilnvērtīgai 

Dace Deksne,  

Sakstagala pagasta jaunatnes lietu speciāliste                                                      

LEGO projekts 

Sakstagala pagas-
ta jaunatnes lietu 
speciāliste Dace 
Deksne ir izstrā-
dājusi un realizēju-
si  Lego spēļu ie-

gādes projektu.  

Jaunatnes forums Sakstagalā 
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F. Trasuna muzejam “Kolnasāta” 

jauna direktore 

Pēc ilggadējās F.Trasuna muzeja direktores Valentī-
nas Bruzgules došanās pelnītā atpūtā, tika izsludināts 
atklātais konkurss uz vakanto Franča Trasuna muzeja 
“Kolnasāta” direktora amatu. IKonkursm bija pieteiku-
šies 10 pretendenti, pieci no tiem netika virzīti uz kon-
kursa otro kārtu pieprasīto dokumentu neatbilstības 
dēļ. Direktora amata kandidātus vērtēja komisija, kuras 
sastāvā bija Sakstagala pagasta pārvaldes vadītāja 
Olga Muravjova, Rēzeknes novada pašvaldības kultū-
ras nodaļas vadītāja Ināra Pleikšne, Preiļu Vēstures 
un lietišķās mākslas muzeja vadītāja Tekla Bekeša, 
Latgales Kultūrvēstures muzeja vadītāja Anastasija 
Strauta un Sakstagala pagasta pārvaldes lietvede 
Tamāra Tutina izvērtēja pieteikuma anketas, kā arī 
izstrādātos muzeja ―Kolnasāta‖ darbības attīstības pie-
dāvājumus pieciem gadiem. Pēc intervijas ar katru pre-
tendentu, saskaitot novērtējuma punktus, augstāko 
novērtējumu ieguva  sakstagaliete Ilona Akmentiņa. 
Saskaņā ar Muzeju likuma 11.punktu, jaunās direkto-
res kandidatūra tika apstiprināta Muzeju padomē un no 

novembra uzsāktas darba attiecības. 

20 gadu jubileju nosvin folkloras kopa  

“Kolnasāta” 

Oktobra beigās F. Trasuna muzeja ―Kolnasāta‖ Izstāžu 
zālē Sakstagala pagasta folkloras kopa ―Kolnasāta‖ 
nosvinēja 20 gadu jubileju. Kolektīvs tika dibināts 
1995. gadā pēc toreizējās muzeja direktores Valentī-
nas Bruzgules iniciatīvas un pirmā tā vadītāja bija 
pensionētā skolotāja Marija Matisone, kurai šogad 
apritētu 90. Trasuna muzejs un folkloras kopa nes vie-

nu vārdu - ―Kolnasāta‖.  

12 gadus kopas vadītāja bija J. Ivanova Rēzeknes Mū-
zikas vidusskolas pasniedzēja Inese Pāvule, pēc tam  
dažus gadus vadītāja bija Jeļena Pukste, bet pirms 
diviem gadiem tā vadību pārņēma postfolkloras grupas 

“Rikši“ vijolniece un vokāliste Madara Broliša.  

Dalībnieki ar savām dziesmām visā savā pastāvēša-
nas laikā kuplina muzeja pasākumus. Svētku reizē 
dalībnieki atcerējās dažādus notikumus, braucienus, 

skates un piedalīšanos folkloras festivālos.  

Pasākumā tika godināti ―Kolnasātas‖ bijušie dalībnieki, 
tostarp Veronika Geikina, Veneranda Vule, Staņis-
lavs Valenieks, Gunārs Bulis, Inga Teilāne u.c.  

 Rēzeknes novada pašvaldības kultūras nodaļas vadī-
tāja Ināra Pleikšne kolektīvam pasniedza apbalvoju-
mus — Latvijas Nacionālās kultūras centra Atzinības 
rakstu un Rēzeknes novada domes Pateicības rakstu. 
Kolektīvu sveica Sakstagala pagasta pārvaldniece Ol-
ga Muravjova un folkloras ansambļi “Rūta” no Rēzek-
nes, ―Zeile‖ no Ozolaines, ―Vōrpa‖ no Vērēmiem, 
“Viļōnīši” no Viļāniem, kā arī Bērzgales kultūras nama 

folkloras kopa ―Bērzgale―. Lai skan vēl daudzus gadus! 

Foto no www.rezeknesnovads.lv 

Muzejā “Kolnasāta” norit darbs 
pie jaunas ekspozīcijas izveides 

2016.gadā muzejā plānots pabeigt darbu pie jaunas 
pamatekspozīcijas izveides, šobrīd tiek renovētas tel-
pas dzīvojamajā mājā, kur tiks nomainīta vairāk kā 20 
gadus pastāvējusī ekspozīcija. Lai jaunā pamatekspo-
zīcija būtu profesionāli iekārtota, ir izveidota un strādā 
darba grupa. Šajā darbā iesaistījušies muzejnieki, 

māksliniece, restaurators, daiļamatniece. 
Annas Rancānes foto 
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DAŽĀDI 

Organizēt māksliniecisko pašdarbības kolektī-

vu darbību; 

Kultūras centru darbību reglamentējošu nor-

matīvo aktu ievērošana; 

Ikgadējās atskaites sagatavošana 

(kulturaskate.lv). 

 Prasības:  

 augstākā vai vidējā speciālā humanitārā izglī-

tība; 

 zināšanas, pieredze un prasmes kultūras dar-

ba organizācijā (menedžmentā), organizatora 

dotības, prasme uzstāties publikas priekšā; 

kultūras jomu reglamentējošu normatīvo aktu 

pārzināšana; 

teicamas latviešu valodas zināšanas; 

iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehni-

ku; 

precizitāte, augsta atbildības sajūta; 

komunikabilitāte, pašiniciatīva; 

prasme racionāli organizēt savu darbu; 

darba pieredze līdzīgā amatā, kā arī latgaliešu 

valodas prasme tiks uzskatīta par priekšrocī-

bu;   

Piedāvājam:  

  pilna laika darbu (1 likme); 

 iespēju strādāt radoši un ar iniciatīvu; 

 stabilu, konkurētspējīgu atlīdzību (bruto 452 

eiro); 

 mūsdienu prasībām atbilstošus darba apstāk-

ļus; 

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecino-

šus dokumentus iesniegt Sakstagala pagasta 

pārvaldē pie lietvedes vai sūtīt uz e-pastu: in-

fo@sakstagals.lv vai pa pastu: Kalna iela 2, 

Sakstagala pag., Rēzeknes nov. LV4638 līdz 

2016.gada 25.janvārim, pārrunas 27.janvārī. 

 Kopš tika pārtrauktas darba attiecības pēc 

pašas vēlēšanās ar līdzšinējo kultūras pasākumu 

vadītāju Evitu Kubecku, šos pienākumus amatu 

apvienošanas kārtībā uz laiku līdz tiks pieņemts 

jauns darbinieks pilda Kantinieku Sporta un atpū-

tas centra kultūras pasākumu vadītāja Valda Tuti-

na. Tā kā Sakstagala un Kantinieku pagastiem ir 

viena administrācija, proti, Sakstagala pagasta 

pārvalde, šogad  vairāki kultūras pasākumi tika 

apvienoti. Zemnieku balle abu pagastu iedzīvotā-

jiem notika Kantiniekos, 18. novembra koncerts 

Sakstagalā, Bērnu eglīte Kantiniekos. Uz visiem 

pasākumiem tika norīkoti pagasta pārvaldes auto-

busi. Tiek plānots, ka līdzekļu taupības nolūkos, 

arī 2016. gadā varēs šādā veidā apvienot pasāku-

mus.                                  

2016.gada sākumā plānots pieņemt darbā Sak-

stagala pagasta kultūras pasākumu vadītāju.                               

 Galvenie darba pienākumi:                  

Kultūras darba organizēšana, vadīšana, pasā-

kumu plāna sastādīšana un tā realizācija; 

Māksliniecisko pašdarbības kolektīvu vadītā-

ju, tehnisko darbinieku darba organizācija un 

pienākumu kontrole; 

Nodrošināt rīkoto pasākumu augstu saturisko 

un māksliniecisko līmeni; 

Veidot un nostiprināt Sakstagala pagasta tradī-

cijas; 

Kultūras darba budžeta plāna sagatavošana 

apstiprināšanai, atbildība par tā izpildi; 

Saimniecisku jautājumu risināšana iedzīvotāju 

pakalpojumu punkta zāles uzturēšanai; 

 

Vakance: Sakstagala pagasta 
kultūras pasākumu vadītājs 


