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2015. gada  

janvāris - marts 

 Sakstagala pagasta pār-
valdes 2015.gada iepirkumi; 

 Sieviešu klubs “Īveņa” re-
alizē divus LEADER projek-
tus; 

 Pārskats par pārvaldes pa-
veikto un šī gada prioritā-
tēm;  

 Pagasta sieviešu vokālais 
ansamblis novada skatē ie-
gūst II pakāpi, deju kolek-
tīvs – pirmo; 

Skolas deju kolektīva panā-
kumi; 

  Garīgo dziesmu pēcpus-
diena “Kolnasātā”; 

 Aizritējusi trešā Vecāku 
balle;  

 Darbu uzsācis jaunatnes 
lietu speciālists;  

 Skolēnu dalība „Vara ta-
lantos”;  

 Pārvaldes budžets 
2015.gadam;  

 Sakstagala teātra kopai – 
1 gads;  

  Iespēja pieteikties jaunie-
šu projektiem. 

 Kūlas dedzināšana aizlieg-
ta ar likumu; 

 Uz pašvaldības ceļiem ie-
robežojums - 7 tonnas. 

 Ciskādos realizē ūdens-
saimniecības projektu. 

Šajā numurā lasiet Gavēņa laika pasākums “Kolnasātā” 

F.Trasuna muzejs “Kolnasāta” ik gadu gavēnī pirms Kristus aug-

šāmcelšanās svētkiem pulcē ticīgos uz garīgo dziesmu pēcpusdienu. 

Pasākumā muzeja idejiskais atbalstītājs Ciskādu Romas katoļu 

draudzes priesteris Imants Petrovskis pastāstīja par gavēņa nozīmi, 

aicinot ikvienu atmest lepnību, skaudību un ar grēksūdzi sagatavo-

ties Lieldienu svētkiem.  

Garīgās dziesmas dziedāt bija atbraukuši Dricānu garīgo dziesmu 

ansamblis “Almus” (vad. J.Trūps), Verēmu folkloras kopa “Vōrpa” 

(vad. S.Strupoviča), Mežvidu folkloras kopa (vad. A.Mūrniece), 

Rēzeknes KN folkloras kopa “Rūta” (vad. M.Broliša) un pašmāju 

folkloras kopa “Kolnasāta” (vad. M.Broliša). 

Lai svētīgs Lieldienu gaidīšanas laiks ikvienā ģimenē! 

NĀCIET UZ IEDZĪVOTĀJU KOPSAPULCI 

17.martā, plkst.16:00 Sakstagala pagasta pārvaldes zālē notiks ie-

dzīvotāju kopsapulce, kuras laikā būs iespēja tikties ar Rēzeknes 

novada pašvaldības vadību un deputātiem, uzdot sev interesējošos 

jautājumus, kā arī iepazīties ar pašvaldības darbinieku prezentāci-

jām par paveikto 2014.gadā. 

Uz sapulci tiks nodrošināts transports pa maršrutu: 

15:20 - Ciskādi, 15:25 -  Mortišķi, 15:35 -  Uļjanova,            

15:40 -  Žabrovka, 15:50 -  Sakstagals. 

Intas Deksnes foto 
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DER ZINĀT 

IEPIRKUMI SOCIĀLĀ JOMA 

Atsācies projekts “Algotie pagaidu 

sabiedriskie darbi” 

No 2015. gada 2. februāra sācies jauns aktī-
vais nodarbinātības pasākums "Algoti pagai-
du sabiedriskie darbi", kuros Sakstagala  
pagasta pārvaldei iedalītas 8 vietas. Bez-
darbnieku iesaistes kārtību nodarbinātības 
pasākumā reglamentē Rēzeknes novada 
pašvaldības 2012.gada 2.februāra saistošie 
noteikumi Nr.69 "Par prioritāro bezdarbnieku 
iesaistes kārtību Rēzeknes novada pašval-
dības pasākumā "Algotie pagaidu sabiedris-
kie darbi". Nemainās ne bezdarbnieku atlī-
dzība, ne veselības pārbaudes atmaksas 
summa, ne arī iesaistes termiņš, kas ir, vie-
nam bezdarbniekam 4 mēneši 12 mēnešu 
periodā.  

Sakstagala pagasta pārvalde 

izsludina divus iepirkumus 

“Dolomīta šķembu un smilšu 

piegāde Rēzeknes novada 

pašvaldības Sakstagala pa-

gasta ceļu uzturēšanai”,  iepirkuma identifikāci-

jas nr.: SAKPP – 2015/6 un Akmeņogļu piegāde 

Rēzeknes novada Sakstagala pagasta pārvaldei 

SAKPP – 2015/4 Piedāvājuma iesniegšanas 

termiņš: 24.03.2015. līdz plkst. 11.00 Piedāvā-

jumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada Sak-

stagala pagasta pārvalde, Kalna iela 2, Sakstgals, 

Rēzeknes novads, LV-4638 Kontaktpersona: 

Olga Muravjova, tālr.: 646 40550, fakss: 646 

40550; e-pasts: info@sakstagals.lv  

Atgādinājums! 

Ierobežojumi uz pašvaldības ceļiem 

Pamatojoties uz Ministru ka-

bineta 1998. gada 15. decem-

bra Noteikumiem Nr. 456 

„Noteikumi par autoceļu 

valsts aizsardzību un kārtību, 

kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aiz-

liegumi un ierobežojumi” 4.2., 5., 10., 11. un 

15.punktiem. Sakstagala pagasta teritorijā no 

2.marta līdz 1.jūnijam aizliegums 7 tonnas:  

Odotas-Ozolmuiža, robeža; Keidāni-Lukna; 

Deičmaņi-Kudļi. 

Cienījamie zemes nomnieki un komunālo pakalpoju-

mu saņēmēji, lūdzam regulāri maksāt par saņemtajiem 

pakalpojumiem un norēķināties par iepriekšējo gadu 

parādiem. 

Katru gadu pieaug kūlas ugunsgrēku 

skaits 

VUGD atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta un ir administratīvi sodāma. Saskaņā ar Latvijas Administratī-
vo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 179.panta  
ceturto daļu par kūlas dedzināšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 280 līdz 700 EUR, kā arī atbil-
stoši LAPK 51.panta otrajai daļai par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, 
lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 140 līdz 700 EUR, bet juridiskajām 
personām no 700 līdz 2900 EUR Vienlaicīgi informējam, ka saskaņā ar M i n i s t r u k a b i n e t a 2 0 0 4 . g a d 
a 17.februāra noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”  
21.punktu, zemes īpašniekiem (valdītājiem) jāveic nepieciešamie pasākumi, lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas 
dedzināšana. Par šās prasības pārkāpšanu, atbilstoši LAPK 179.panta pirmajai daļai Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 30 līdz 280 EUR, bet juridiskai personai – no 
280 līdz 1400 EUR. 
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PAŠVALDĪBAS ZIŅAS 

Paveiktais 2014.gadā un šī gada plāni 

Iepriekšējā gadā pagasta struktūrvienībās ti-

ka paveikti sekojoši darbi: 

Pagastu apvienošanas rezultātā tika ieeko-

nomēti 26 837 EUR , no tiem 16 890 EUR 

tika novirzīti apgaismojuma ierīkošanai 

Liužas ciemā; 

Apgaismojuma ierīkošana Uļjanovas ciema 

Jaunatnes ielā; 

Uļjanovas PII „Skudriņa” 1.stāva kapitālais 

remonts ar mēbeļu nomaiņu; 

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas jum-

ta rekonstrukcija, jaunas saimniecības ēkas 

uzbūve, 2.stāva piecu kabinetu remonts, 

interaktīva kabineta ierīkošana, aktu zāles 

un darbnīcas logu nomaiņa, daļēja kabinetu 

durvju nomaiņa, atpūtas telpas un bērnu 

rotaļu telpas kosmētiskais remonts, rotaļu 

laukuma nožogojuma ierīkošana; 

LEADER projekta ietvaros – āra trenažieru 

iegāde (Biedrība „Azote”); 

Kapitālais remonts, grīdas nomaiņa F. Tra-

suna muzeja „Kolnasāta” ekspozīciju telpā; 

    Muzeja klēts bojāto baļķu nomaiņa; 

    Izstāžu nama logu apmaļu mūrēšana; 

    Izgatavots un uzstādīts jauns tūrisma ob-

jekts  – „Baušļu akmens”; 

LEADER projekta ietvaros – izgatavots un 

uzstādīts zedeņu žogs 180 m (Biedrība 

„Visu Tev, Franci Trasun”); 

Ģimenes centa „Vītoli” koridora kapitālais 

remonts (grīdas nomaiņa). 

 

Plānotie projekti  2015.gadā 

Apgaismojuma ierīkošana Sakstagala 

ciemā; 

Ūdenssaimniecības projekta realizācija 

Ciskādu ciemā; 

Asfalta seguma nomaiņa Liužas ciemā 

pie daudzdzīvokļu mājām; 

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā 

tiks iegādātas jaunas elektriskās plītis, 5 

datori; 

Muzeja ekspozīciju telpu kapitālā re-

monta turpinājums, jaunas ekspozīcijas ie-

rīkošana; 

Kantinieku sporta un atpūtas centrā tiks 

iegādāta mūzikas aparatūra un trenažieris; 

Tiks veikts Kantinieku bibliotēkas kapi-

tālais remonts. 

2015 gada budžeta izdevumu prioritārie 

virzieni: 

Izglītības finansēšana-308595 EUR no kopē-

jiem izdevumiem, t.sk. skola-140057, PII-

124298, skolēnu pārvadāšana-24239 EUR; 

Komunālā saimniecība un labiekārtošana-

340947 EUR; 

Ekonomiskā darbība-13428 EUR; 

Kultūra un sports-107992 EUR, t.sk. bibliotē-

kas-29162 EUR, muzejs-32687 EUR, kultū-

ras un sporta pasākumi-44076 EUR, biedru 

nauda LEARN -2067 EUR; 

Pagasta pārvalde-148160 EUR; 

Veselības aprūpe-12125 EUR; 

Aizņēmuma atmaksa-20980 EUR; 

Iekšējie valsts parāda darījumi-2601 EUR;  
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KULTŪRAS ZIŅAS 

  

 

 

Sakstagala pašdarbnieki piedalījās  

skatēs  
Sakstagala pagasta teātra kopa savu 
1.gadadienu svin amatierteātru parādē 
“Kaudzēm smieklu” 

 Februārī 18 Rēzeknes novada kultūras na-

mu amatierteātri tikās ierastajā pasākumā 

„Kaudzēm smieklu”, kas norisinājās Strūžānu kul-

tūras namā.  

 Pirmo reizi tajā piedalījās arī pirms gada 

dibinātā Sakstagala pagasta teātra kopa (vad. Inā-

ra Grietiņa). Piedalīšanās teātru parādē, pirmie 

aplausi un pirmā lielā skatuve Sakstagala kolektī-

vam bija gan kā dāvana 1.gadadienā, gan kā sti-

muls aktīvi darboties arī turpmāk.  

 Teātra mēģinājumi notiek ceturtdienās, 

plkst.18:00. Laipni aicināti jauni aktieri!   

Kopš šī gada februāra Sakstaga-
la pagasta pašdarbniekiem pie-
vienojās vidējās paaudzes deju 
kopa “Juris” (vad. Gunta Sidoro-
va), kas š.g. 8.martā piedalījās 
Rēzeknes deju apriņķa deju ko-
lektīvu skatē, kur ieguva 1.pakāpi 
ar 40.3 punktiem. Skatē tika iz-

vērtēta dejotāju gatavību  

piedalīties VIII Vidējās paaudzes dejotāju svētkos 

Jelgavā un citos pilsētu un novadu deju svētkos.  

 Savukārt sieviešu vokālais ansamblis (vad. 
Aija Cīrule-Leiduma) Feimaņos 28.februārī notiku-

šajā skatē ieguva 2.pakāpi.  

Kopā piedalījās 17 kolektīvi no Maltas, Strūžāniem, 
Audriņiem, Dricāniem, Sakstagala, Nagļiem, Pušas, 

Ilzeskalna, Lendžiem, Viļāniem, Kruķiem, un  

Silmalas.  

Tamāras Tutinas foto 

“Klasesbiedri”- Juris (Aldis Leidums), oficiante (Inese Herbsta), 

Juļa (Anita Onužāne), Alberts (Sandis Tutins). 

“Pie zīlnieces” - Marija (Anita Onužāne), Malvīne (Tamāra Tutina), 

Rozālija (Evita Kubecka), zīlniece (Inese Herbsta). 
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 PAŠVALDĪBAS ZIŅAS 

 Projekta īstenošana nodrošinās kvalitatīvu, 

normatīvajām prasībām atbilstošu ūdensapgādes 

(78,2%) un kanalizācijas (55,86%) pakalpojumu 

pieejamību Ciskādu ciema iedzīvotājiem, nodroši-

nās 100% pakalpojumu kvalitātes atbilstību vi-

siem ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem, 

samazinās noplūdes daudzumu ūdensapgādes sis-

tēmā. 

 Projekta realizācija pozitīvi ietekmēs no-

vada tēlu kopumā un padarīs ievērojami pievilcī-

gāku uzņēmējdarbības vidi, un uzlabos iedzīvotā-

ju labsajūtu un rekreācijas iespējas Ciskādu cie-

mā.Projekts tiek īstenots ERAF atbalsta aktivitātē 

3.4.1. 1. „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīs-

tība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 

2000”, paredzot Eiropas struktūrfondu atbalstu 

346 102 EUR, kopējās projekta izmaksas 407 179 

EUR. Būvdarbus veic SIA „Latgalija”. 

Olga Muravjova 

Sakstagala pagasta pārvaldes vadītāja 

 

 Sakstagala pagasta pārvalde uzsākusi re-

alizēt projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Rē-

zeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu cie-

mā”. Projekta īstenošana labvēlīgi ietekmēs Cis-

kādu ciema fizisko un antropogēno vidi, samazi-

nās antropogēno ietekmi caur novadgrāvi uz Če-

čoras upi, kas ir Rēzeknes upes pieteka, samazi-

nās vidē novadītā piesārņojuma daudzumu no vi-

des prasībām neatbilstoši apsaimniekotām krāj-

tvertnēm, kas ir eitrofikācijas cēlonis, novērsīs 

potenciālos piesārņojuma avotus, pozitīvi ietek-

mēs vides un dabas aizsardzības normatīvo prasī-

bu ievērošanu Sakstagala pagastā. 

 Ūdensvada rekonstrukcijas rezultātā sa-

mazināsies dzeramā ūdens noplūdes (zudumi sa-

stāda 52,4%, pēc projekta realizācijas – 32,6%), 

līdz ar to samazināsies nelietderīgi izmantotā 

ūdens daudzums, samazināsies iegūtā ūdens dau-

dzums, rēķinot uz vienu patērētāju. Jaunas artē-

ziskās akas un ūdens sagatavošanas stacijas izbū-

ve nodrošinās kvalitatīvu ūdens piegādi Ciskādu 

ciema iedzīvotājiem. Kanalizācijas tīklu izbūves 

un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecības re-

zultātā, tiks panākta notekūdeņu apsaimniekošana 

atbilstoši normatīvajām prasībām. 

 Kanalizācijas tīklu izbūve radīs priekšno-

teikumus septiķu un krājtvertņu likvidācijai un 

samazinās individuālo kanalizācijas septiķu skai-

tu, tādējādi novēršot potenciālo virszemes ūdeņu 

piesārņojumu ar kanalizācijas septiķu noplūdēm. 

Tiks sakārtota ūdenssaimniecība  

Ciskādos 

Laiks iesniegt pieteikumus Rēzek-

nes novada Vides aizsardzības fon-

da projektiem 2015. gadam 

Rēzeknes novada pašvaldības līdz 23.martam ga-

tavo iesniegt Vides aizsardzības fondam savus 

pieteikumus. Projektu konkursa mērķis ir finansi-

āli atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiek veicināta 

dabas vērtību saglabāšana un aizsardzība. Saksta-

galā šo projektu ietvaros plānot labiekārtot un 

apzaļumot teritorijas pie skolas, ģimenes centra, 

PII “Skudriņa”, kā arī iztīrīt muzeja dīķus. 
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SAKSTAGALA JĀŅA KLĪDZĒJA PAMATSKOLAS ZIŅU LAPA 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Skolu tautas deju kolektīvu 
skates rezultāti 

7.martā tautas deju kolektīvu (TDK) atla-

ses skatē Rēzeknes KN vainagojās Sakstagala 

skolas TDK mēģinājumi un sūrais darbs, abi ko-

lektīvi skolotājas Anitas Cercenes vadībā ieguva 

pirmās pakāpes diplomus ar 41.0 un 43.0 pun-

ktiem. Kopā skatē piedalījās 28 Rēzeknes un Vi-

ļānu novadu deju kolektīvi, kas gatavojās skolu 

jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem.  

TAUTAS TRADĪCIJU  

KLUBIŅA PIRMAIS  

DARBĪBAS GADS 

dažādos interešu pulciņos. Pirmo gadu skolā darbo-
jas „Tautu tradīciju klubiņš”, tajā darbojas 5.-9. klases 
skolēni. Pulciņa dalībnieces stāsta: „Pulciņā mēs ie-
pazīstamies ar tautas kultūras mantojumu, attīstām 
savu radošumu, svinam folkloras svētkus. Rudenī 
mēs svinējām Mārtiņdienu un izveidojām  augļu un 
dārzeņu izstādi, runājām par šiem svētkiem, iepazinā-
mies ar ticējumiem. Arī izveidojām ābolu izstādi, uzzi-
nājām par krievu tradīciju „Jabločnij Spas”. Skandē-
jām dzejoļus par āboliem, minējām mīklas, iepazinā-
mies ar kulinārijas receptēm, kuru sastāvā ir āboli. 
Adventa laikā mēs veidojām Adventes vainagus, ar 
kuriem piedalījāmies izstādē muzejā „Kolnasāta”. 
Pirms Ziemassvētkiem visi pulciņa dalībnieki cepām 
piparkūkas, skandējām tautas dziesmas. Pulciņa mei-
tenes prot un viņām patīk dziedāt. Kopā ar mūsu sko-
lotāju Inetu Strucinsku mēs nolēmām piedalīties 
novadu konkursā „Vara Talanti”. Ar prieku mēs Bērz-
gales kultūras namā nodziedājām krievu dziesmas – 
častuškas par skolas dzīvi. Ziemas beigās mēs visi 
kopā cepām pankūkas un runājām par Meteņu un 
Masļenicas tradīcijām. Priekšā vēl pavasaris, un mēs 
domājam, ka tāpat interesanti pavadīsim laiku pulciņa 
nodarbībās un uzzināsim daudz ko interesantu par 

tautas kultūras mantojumu.” 

Sakstagala Jāņa Klīdzēja 
pamatskolas skolēniem ir 

daudz iespēju nodarboties  

Savas prasmes atklāj “Vara talantos” 

Rēzeknes no-
vada prasmju 
šovā „Vara 
talants 2015” 
no 200 dalīb-
niekiem, kuri 
atklāja savu 
talantu - 
dziedāt, dejot, 
spēlēt teātri, 

veidot multfilmas vai muzicēt, piedalījās arī Sakstagala 
skolēni. Kā informē Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamat-
skolas mūzikas skolotāja Anna Kluša, skolu konkursā 
pārstāvēja “Folkloras pulciņš” (vad.M.Broliša), kas 
demonstrēja senču tradicionālā kultūras mantojuma 
prasmes. Šis pulciņš darbojas pirmo gadu. “Jautrais 
orķestris” (vad.Anna Kluša)  uzstājās ar diviem 
priekšnesumiem. Bērni spēlēja klasiskās mūzikas 
skaņdarbus mūsdienu aranžējumā. 2.klase skaņdarbu 
papildināja ar zvaniņu skaņām, savukārt 4.klase de-
monstrēja talantu darboties ar sitamcaurulēm. Skaisti 
izskatīties “Jautrajam orķestrim” palīdzēja praktiskās 
mākslas pulciņa dalībnieki skolotājas Anitas Doroš-
čonokas vadībā. Ar projektā “No veca jauns” iegādāto 
šujmašīnas un overloka palīdzību tapa skolēnu tērpi. 
Tērpu papildinājumus (šallītes un galvasrotas) 
4.klases “Jautrā orķestra” dalībnieki izgatavoja paši – 
noadīja uz pirkstiem. Bet pulciņa “Tradīciju klu-
biņš”  meitenes talantu šovā dziedāja “častuškas” par 
skolas dzīvi. Šī pulciņa vadītāja ir skolotāja Ineta Stru-

cinska.  

 

Dažādas aktivitātes ... 

 Otrā pusgada pirmajos mēnešos skolā 

notikušas daudzas ārpusklases aktivitātes, pasā-

kumi un notikumi, piemēram, tradicionālais sko-

lēnu erudīcijas konkurss “Vai esi gudrāks par 

Paulīni?” Šogad mūsu skola svinēs 120 gadu ju-

bileju, tāpēc arī konkursa tēma bija –“ Mūsu sko-

la”. Jau trešo gadu tika organizēta Vecāku balle, 

notika Teātra dienas. Aktīvi sporto un gūst panā-

kumus 6.klases meitenes, kas ir Latvijas Jaunat-

nes basketbola līgas sastāvā.  
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Distanču slēpošanas un aktīva dzīvesveida 

popularizēšana Sakstagala pagastā tāds nosaukums 

Sakstagala pagastā īstenotajam Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

projektam Nr. 13-01-LL23-L413201-000036, kuru 

realizēja biedrība “Sakstagala pagasta sieviešu 

klubs “Īveņa””, pasākuma „Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 

attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros, 

aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, 

infrastruktūras tehnoloģiju un programmu 

nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, 

infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, 

kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojuma 

sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem”. Projekts 

tika iesniegts biedrības „Rēzeknes rajona kopienu 

partnerība” attīstības stratēģijas rīcībā „Atbalsts 

sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem 

iedzīvotājiem”. Projekta mērķis bija nodrošināt 

iespēju vietējiem iedzīvotājiem aktīvi pavadīt brīvo 

laiku ziemas periodā. Attīstīt distanču slēpošanas 

pieejamību un popularitāti Sakstagala pagastā un tā 

apkārtnē. Projekta gaitā tika iegādāts sniega 

motocikls ar nepieciešamo aprīkojumu distanču 

slēpošanas trases izveidošanai, tie ir –  trases 

blietētājs un klasiskā soļa vilcējs. Iegādāti arī 16 

slēpošanas inventāra komplekti (slēpes ar 

stiprinājumiem, slēpošanas nūjas un zābaki), lai 

kuba dāmas varētu aktīvi atpūsties ziemas periodā. 

Arī lai skolēniem būtu iespēja doties slēpošanas 

trasē un izbaudīt ziemas priekus, padarot sporta 

stundas daudzveidīgākas. Tādējādi slēpošana 

Sakstagala pagastā būs pieejama arī sociāli mazāk 

nodrošinātām iedzīvotāju grupām, kuriem trūkst 

līdzekļu inventāra iegādei. Projekta kopējā summa 

ir 11367,74 EUR, no kuriem 11367,74 EUR ir 

attiecināmās izmaksas, no kurām savukārt 

publiskais finansējums ar intensitāti 90% sastāda 

10230,96 EUR. Līdzfinansējumu1136,78 EUR 

apmērā nodrošināja Rēzeknes novada Sakstagala 

pagasta pārvalde, pastāstīja biedrības vadītāja 

Anita Matisane 

Projekta ietvaros iegādāts distanču 

slēpošanas inventārs                                                   

Pagastā izveidots sociālo  

pakalpojumu centrs 

Sakstagala  pagas tā  īs tenoto  Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

projektu Nr.14-01-LL23-L413101-000010 - 

“Sociālo pakalpojumu centra izveide Sakstagala 

pagastā”, realizēja biedrība “Sakstagala pagasta 

sieviešu klubs “Īveņa””, pasākuma „Lauku 

ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijā” ietvaros, aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, 

aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un 

programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, 

infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, 

kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojuma 

sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem”. 

Projekts tika iesniegts biedrības „Rēzeknes rajona 

kopienu partnerība” attīstības stratēģijas rīcībā 

„Sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana 

(dienas centru izveide, veļas mazgātuve, interneta 

pieejas punkts, krīzes centru, dažādu sociālo 

pakalpojumu punktu izveide, utml. Projekta 

mērķis ir sekmēt Sakstagala ciemata un pagasta 

iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanu, 

veicot ieguldījumu sociālo pakalpojumu punkta 

izveidošanā. Projekta gaitā tika iegādātas 2 veļas 

mazgājamās mašīnas, veļas žāvējamā mašīna, 

gludināšanas sistēma ar gludināmo dēli, 

gludināšanas sistēma, 2 šujmašīnas, šujmašīna-

overloks un portatīvas dators, tas būs 

nepieciešams centra darbiniekiem, piemēram, 

rakstīt citus projektus vai mācīties no internetā 

pieejamajām video pamācībām, kā pareizi pāršūt, 

sašūt, salabot apģērbu utt. Projekta kopējā summa 

ir 2539,99 EUR, no tās publiskais finansējums 

sastāda 2150,71EUR. Līdzfinansējumu 389,28  

EUR apmērā nodrošināja Rēzeknes novada 

Sakstagala pagasta pārvalde. Projekta vadītāja 

Anita Matisane 

Anitas Matisanes foto 
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DAŽĀDI 

Sakstagala jauniešiem paveras iespēja 
interesantai brīva laika pavadīšanai 

Jauns konkurss jaunatnes nometņu un 
neformālo apmācību projektiem  

 Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības 

pārvalde izsludina konkursu par finansējuma pie-

šķiršanu jaunatnes nometņu un neformālo apmā-

cību projektiem, kas tiks īstenoti laika posmā no 

2015. gada 1. maija līdz 1. novembrim. Konkursa 

mērķis ir atbalstīt jaunatnes lietderīgu brīvā laika 

pavadīšanu neformālās izglītības nometnēs vai 

daudzdienu neformālās apmācībās Rēzeknes no-

vadā. Konkursā tiek aicinātas piedalīties Rēzek-

nes novada pagastos darbojošās nevalstiskās or-

ganizācijas, pašvaldības, komercsabiedrības un 

cita veida organizācijas, kas reģistrētas LR Uzņē-

mumu reģistrā. Pieprasītā summa projekta īsteno-

šanai nedrīkst būt mazāka kā 400,00 EUR un lie-

lāka kā 1000,00 EUR. Projekti tiek gaidīti Rēzek-

nes novada pašvaldības Izglītības pārvaldē 

(Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzeknē) līdz 25. mar-

tam plkst. 15.00 vai pa pastu līdz 20. martam 

(pasta zīmogs). Ar projekta nolikumu un pietei-

kuma veidlapu var iepazīties Rēzeknes novada 

mājas lapā www.rezeknesnovads.lv, kas ir arī šīs 

informācijas avots. 

Deputātu pieņemšanas laiki 

Katra mēneša pirmajā pirmdienā no 9.00- 11.00 Saksta-
galā pieņem Rēzeknes novada domes deputāte Tatjana 

Kubecka. Savukārt trešajā pirmdienā no 11.00- 12.00 

Kantiniekos pieņem Jānis Macāns.  

Pagasta struktūrvienību  

sanāksmes 

Katra mēneša otrajā trešdienā plkst. 10.00 Sakstagala 
pagasta pārvaldē notiek struktūrvienību vadītāju un 

darbinieku sanāksme. 

Sadraudzības vakars ar novada jauniešiem Sakstagalā 

No 5.janvāra Sakstagala pagasta pārvaldē par 
jaunatnes lietu speciālisti uz 0,5 slodzes sāka strādāt Da-
ce Deksne. Par pirmo mēnešu darbu Dace stāsta: 
”Pirmais pasākums Sakstagala jauniešiem bija organizēts 
brauciens uz OZO (Ozolaines) jauniešu dzimšanas dienas 
ballīti š.g. 30.janvārī. Gāja jautri, bija daudz spēļu, aktivitā-
šu, konkursu un daudz dejošanas. 

 10.februārī 14 Sakstagala J.Klīdzēja Sakstagala 
pamatskolas 9., 8. un 4.klases skolēni ciemojās Rēzeknes 
Augstskolā. Skolēniem bija iespēja apmeklēt gan vēsturis-
ko Augstskolas korpusu gan jauno, moderno Inženieru 
fakultāti. Skolēni apmeklēja „stūRA aprites tELPA”, uzzi-
nāja par specialitātēm, kuras var iegūt RA, ieskatījās 
augstskolas auditorijās un konferenču zālēs. Pēc ciemo-
šanās RA skolēni devās pie A.Kūkoja pieminekļa, izpildīja 
akcijas "Nofotografējies ar A.Kūkoju" noteikumus, devās 
uz Ančupānu skatu torni un vakarā noskatījās Meteņdie-
nas deju kolektīvu koncertu/skati Rēzeknes KN. Bet 
21.februārī piedalījāmies jauniešu pasākumā "Black Star 
Mafia" ballītē Ozolmuižas kultūras namā. Savukārt 
14.martā krāsainajā ballītē uzņēmām ciemiņus paši. Pie 
mums viesojās jaunieši no Ozolmuižas, Verēmiem, Čorna-
jas, Nautrēniem, Bērzgales un Maltas jauniešu klubiem. 
Mūsu aktivitātēm var sekot draugiem.lv lapā Sakstagala 
Jaunatnes lietas.   


