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2016. gada  

janvāris - februāris 

 Šajā numurā lasiet 

 Ar budžeta projekta prezentāciju 2016.gada janvārī pārval-

des vadītāja Olga Muravjova, galvenā grāmatvede Lilija Smirno-

va, struktūrvienības “Kantinieku pagasta pārvalde” vadītāja Marija 

Vasiļjeva, iedzīvotāju konsultatīvo padomju vadītājas Rita Baltere 

un Diāna Vasiļjeva, kā arī izglītības iestāžu vadītājas Silvija Frei-

berga un Skaidrīte Veselova ,Rēzeknes novada domē aizstāvēja šī 

gada budžetu, kas tika apstiprināts Rēzeknes novada domes 

2016.gada 28.janvāra sēdē. 

 Sakstagala pagasta pārvaldes pamatbudžets 2016.gadam ir 

848411 EUR, no tiem  vispārējiem vadības dienestiem atvēlēts - 

156222 EUR, ekonomiskajai darbībai - 38562 EUR, teritoriju un 

mājokļu apsaimniekošanai - 172236 EUR, veselībai - 11280 EUR, 

atpūtai un kultūrai - 114364 EUR, izglītībai - 331326 EUR, soci-

ālajai aizsardzībai - 5660 EUR, aizņēmuma atmaksai - 17761 EUR. 

 Galvenās prioritātes pašvaldības darbā šogad saistās ar ko-

munālo pakalpojumu sfēras sakārtošanu, šobrīd tiek izstrādāti ko-

munālo pakalpojumu tarifi par ūdeni un kanalizāciju, kas stāsies 

spēkā ar šī gada 5.aprīli. Tāpat plānots veikt sekojošus darbus 

struktūrvienībās un pagasta teritorijā: ierīkot apgaismojumu Ciskā-

du ciemā, veikt skolas virtuves remontu, logu nomaiņu, ugunsdzē-

sības dīķa iežogošanu, IT tehnoloģiju bāzes papildināšanu, PII 

“Skudriņa” veikt santehnikas maiņu, muzejā „Kolnasāta” turpināt 

pamatekspozīcijas telpu remontu un ierīkot jaunu ekspozīciju, sa-

vukārt Kantinieku pagasta pārvaldē - koplietošanas telpu remontu. 

 Apstiprināts pagasta pār-
valdes budžets 2016 gadam 

 Demogrāfiskā situācija pē-
dējo desmit gadu laikā 

 Pārskats par pārvaldes pa-
veikto aizvadītajā gadā 

 PII “Skudriņa” aktualitātes 

 Sakstagala Jāņa Klīdzēja 
pamatskolas jaunās tradīci-
jas un projekti 

 Sieviešu vokālais ansam-
blis intensīvi gatavojas no-
vada skatei 

 Sabiedrisko aktivitāšu cen-
trā jauna kultūras pasāku-
mu organizatore 

 Sakstagala teātra draugu 
kopa piedalījās amatierteāt-
ru parādē “Kaudzēm smiek-
lu” 

 Iespēja pieteikties jaunie-
šu projektiem 

 Iedzīvotāju kopsapulce jau 
2.martā 

 F . T r a s u n a  m u z e j a 
“Kolnasāta” aizvadītā gada 
statistika 

 Bibliotēkas pasākumi mar-
tā 

 Pieteikšanās LAD platību 
maksājumiem šogad tikai 
elektroniski 

 VID pieņems izbraukuma 
“E-busiņā” 

Aizstāvēts un apstiprināts Sakstagala 

pagasta pārvaldes budžets 

2016.gadam 
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DER ZINĀT 

LAUKSAIMNIEKIEM VID INFORMĒ 

Pieteikties platību maksājumiem 

šogad varēs tikai elektroniski 

 

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka, 
sākot ar šo gadu, pieteikties platību maksājumiem 
varēs tikai elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās 

pieteikšanās sistēmu (EPS). 

Lai varētu lietot minēto sistēmu un iesniegt tajā 
iesniegumu, lauksaimniekiem jānoslēdz līgums par 
LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu 
izmantošanu. EPS līgumi jāaizpilda 2 eksemplāros un 
jānogādā LAD, vēlams to izdarīt līdz marta mēneša 

beigām. 

LAD aicina visus lauksaimniekus, kuri jau nav 
kļuvuši par EPS lietotājiem līdz šim, noslēgt lietotāja 
līgumu tuvākajā laikā, lai pavasarī savlaicīgi varētu 
sākt lietot EPS un iesniegt iesniegumu maksājumu 
saņemšanai. Līguma forma ir pieejama gan elektronis-
ki LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē “Kā kļūt par 
EPS lietotāju”, gan arī jebkurā LAD klientu apkalpoša-
nas centrā. Aizpildītu līgumu var iesniegt gan personī-
gi LAD klientu centros, gan elektroniski, izmantojot 
elektronisko parakstu.                                                                    
 Pavasarī pirms uzsāksies platību maksājumu 
iesniegšana EPS (orientējoši no š. g. 18.aprīļa - 
15.maijam), LAD organizēs atbalsta pasākumus lauk-
saimniekiem par EPS lietošanu un pieteikšanos platī-
bu maksājumiem elektroniski. Atbalstu sniegs arī Lat-
vijas lauku konsultāciju un izglītības centrs, kā arī būs 
iespēja klientiem, aizpildīt un iesniegt platību maksāju-
mu iesniegumu elektroniski, izbraukumos uz pagastu 
pārvaldēm/centriem. Izbraukuma grafiks tiks publicēts 
novada mājaslapā un vietējos laikrakstos. Sekojiet 
informācijai! Jautājumu un neskaidrību gadījumos 
lauksaimnieki var saņemt konsultācijas jebkurā LAD 
klientu apkalpošanas centrā, klātienē, rakstot e-pastu: 
klienti@lad.gov.lv vai zvanot 64625114, 64605826, 
27876665.Lai veiksmīgi noritētu iesniegumu iesnieg-
šana, pretendentiem pagastu pārvaldēs noteikti  būs 
jāierodas ar: piešķirto EPS lietotājvārdu un paroli; ie-
priekšējā gada platību maksājumu iesnieguma kopiju; 
apsaimniekoto platību kadastra numuriem; informāciju 

kā platības tiks apsaimniekotas 2016.gadā.                                             

Lauku attīstības konsultanta    

pieņemšana  

Lauku attīstības konsultants  

Rita Baranovska, t. 29324609, e-pasts:  

rita.baranovska@llkc.lv Sakstagala un 

Kantinieku pagasta iedzīvotājus Sakstaga-

la pagasta pārvaldes telpās pieņems katra 

mēneša 3.pirmdienā no 8:30-12:00. 

Valsts ieņēmumu dienesta  
“E-busiņš” piestās arī Sakstagalā 

Valsts ieņēmumu dienests aicina Sakstagala 
pagasta iedzīvotājus šī gada 10.martā laikā no plkst. 
14:30 līdz 16:30 pagasta pārvaldes telpās apmeklēt 
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) “E-busiņu”, kur speci-
ālisti palīdzēs apgūt VID e-pakalpojumus un iesniegt 
Gada ienākumu deklarāciju!  

Palīdzēs iesniegt Gada ienākumu deklarāciju 
gan tiem, kuriem tas jādara obligāti, gan tiem, kuri vē-
las to iesniegt brīvprātīgi, lai atgūtu pārmaksāto iedzī-
votāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevu-
miem - ārstniecības, zobārstniecības vai izglītības ie-
gūšanas pakalpojumiem, veselības apdrošināšanas 
prēmiju maksājumiem, veiktajām iemaksām pensiju 
fondos vai par dzīvības apdrošināšanas pakalpoju-
miem.                                                                         
Līdzi jāņem:  

1. personu apliecinošu dokumentu (pasi 
vai eID karti); 

2.  internetbankas kodu karti; 
3. attaisnojuma dokumentus (čeki par izglī-

tību, medicīnas un zobārstniecības pa-
kalpojumiem). 

“E-busiņa” komanda informē: 
 Ja neesat internetbankas lietotājs, “E-busiņā” būs arī 
iespēja iegūt lietotāja vārdu un paroli  EDS lietošanai!  
“E-busiņš” ir aprīkots ar portatīvo datoru, mobilo inter-
netu un dokumentu skeneri.  

http://www.lad.gov.lv/
http://www.lad.gov.lv/lv/e-pieteiksanas-sistema-eps-1/ka-klut-par-lietotaju/
http://www.lad.gov.lv/lv/e-pieteiksanas-sistema-eps-1/ka-klut-par-lietotaju/
mailto:klienti@lad.gov.lv
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PAŠVALDĪBAS ZIŅAS 

* Ierīkots apgaismojums Sakstagala ciema Cen-

tra, kalna un Zemnieku ielā.                                  

* Realizēts ūdenssaimniecības attīstības projekts 

Ciskādu ciemā. 

Pārvaldes un struktūrvienību 

paveiktie darbi aizvadītajā 

2015.gadā  

 

* Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas virtuvē  

iegādātas jaunas elektriskās plītis un skolas vaja-

dzībām - 5 datori, uzcelts malkas šķūnis un 

veikts telpu kosmētiskais remonts; 

 

* F.Trasuna muzejā “Kolnasāta” ekspozīciju tel-

pu kapitālā remonta turpinājums, darbs pie jaun-

as pamatekspozīcijas ierīkošanas. 

* Kantinieku sporta un atpūtas centrā iegādāts 

inventārs (mūzikas aparatūra, trenažieri). 

* Izremontētas Kantinieku bibliotēkas telpas. 

* PII Skudriņa veikts grupu telpu un veļas telpas 

remonts, iegādāts inventārs, portatīvais dators. 

* Ģimenes 

centrā 

“Vītoli” izre-

montēta viena 

telpa un reali-

zēti 2 projekti, 

no tiem viens  

“Pa meža ta-

ku”, iegādājo-

ties dzīvnieku 

izbāzeņus. 
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KULTŪRAS ZIŅAS 

  

 

 

Vokālais ansamblis gatavojas skatei  

Sakstagala pagasta teātra kopa      
teātru parādē “Kaudzēm smieklu” 
startē ar skeču “Sudrabkāzas” 

 Šogad teātramīļus: gan amatierteātru 

aktierus, gan skatītājus 12.februārī laipni uzņē-

ma Lendžu pagasta kultūras namā. Skeču un 

izrāžu parādē “Kaudzēm smieklu” startēja 18 

kolektīvi no dažādiem mūsu novada pagastiem. 

Jau otro reizi tajā piedalījās arī Sakstagala pa-

gasta teātra draugu kopa (režisore Ināra Grieti-

ņa) ar skeču “Sudrabkāzas”. Lomās pastāvīgais 

aktieru sastāvs: Sebastiāns - Aldis Leidums, 

Laimīte - Inese Herbsta, Skarbā - Anita Onu-

žāne, Maigā - Evita Kubecka, Administratore -

Tamāra Tutina, Grāmatvedis - Elgars Kudļa.     

 8.martā Sakstagala teātra uzstāšanos 

varēs skatīt Vērēmu kultūras namā sieviešu 

dienai veltītajā pasākumā, kur tiks rādīti trīs 
skeči: ”Sudrabkāzas”, ”Klasesbiedri” un 

“Sveiks, lai viņš dzīvo!”                                        

 

F.Trasuna muzeja “Kolnasāta” 
aizvadītā gada statistika  

 Atskatoties uz aizvadītā gada paveikto, 

muzeja direktore Ilona Akmentiņa informē, ka 

2015.gadā muzeja krājums papildināts par 69 

priekšmetiem un kopā tās ir 5512 vienības. Veikta 

divu krājuma priekšmetu restaurācija, proti, jaunu 

veidolu ieguva kumode un stelles, tāpat pērn tika 

iegādāts viens krājuma priekšmets - 19.gadsimta 

bufete ar trauku skapi. Bet krājuma glabātāja Inta 

Deksne ir veikusi vērienīgu darbu - esības pārbau-

di visiem krājuma priekšme-

tiem. Kopējais apmeklētāju 

skaits 2015.gadā ir 3130, re-

ģistrētas 214 novadītās ek-

skursijas, 12 muzejpedago-

ģiskās programmas, 9 pasā-

kumi un 9 izstādes. Sagata-

votas un nolasītas 2 lekcijas 

ārpus muzeja, kā arī apmek-

lētājiem tiek piedāvāta jauna 

muzejpedagoģiskā program-

ma “Pa Franča bērnības ta-

kām.”           P r o j e k t a 

"Museum Gateway" ietvaros,  

ko līdzfinansēja Rēzeknes novada pašvaldība un 

“Kolnasātas” muzejā koordinēja  T.Tutina, 

2015.gadā muzejs saņēmis: trimmeri, raideru, zā-

les pļāvēju, 2 mitruma savācējus, metāla doku-

mentu glabāšanas skapi, 2 manekenus, TV, DVD, 

tāfeli, skārienjūtīgo monitoru, virtuālo tūri, audio 

gida iekārtu. Savukārt projekta "Rēzeknes novada 

publisko interneta pieejas punktu attīstība" ietva-

ros  uzstādīti 4 publiski pieejami datori un digitālā 

multifunkcionālā sistēma: kopētājs, printeris, 

fakss un skeneris. 

 Sakstagala sieviešu vokālais ansamblis 

(vad. Aija Cīrule-Leiduma) intensīvi gatavojas 

vokālo ansambļu skatei, kas šogad notiks Ozol-

muižas kultūras namā 12.martā. Kolektīvam top 

ne tikai jauns repertuārs, bet arī jauni tērpi, kuru 

šūšanu atbalsta Sakstagala pagasta pārvalde. 



2016. gada  Sakstagala pagasta pārvaldes informatīvais izdevums 

5                                                                                                                                                           2016. gada janvāris - februāris 

 PAŠVALDĪBAS ZIŅAS 

    

 
Sabiedrisko aktivitāšu centrā 
jauna kultūras pasākumu         
vadītāja 

Kā jau iepriekš tika informēts, līdz 25.janvārim 

Sakstagala pagasta pārvaldē varēja iesniegt pie-

teikumus uz vakanto kultūras pasākumu vadītāja 

amatu.                                                               

 Izskatot iesniegtos pieteikumu, tika pie-

ņemts lēmums, apstiprināt amatā Ingu Kindzuli, 

kas ir mūsu pagasta iedzīvotāja. Ar 22.februāri 

I.Kindzule stājās amatā. Novēlēsim jaunajai dar-

biniecei veiksmi un aktīvus pasākumu apmeklē-

tājus! 

Notikušas izmaiņas zemes lietu 
speciālistu darbā  
 Sakarā ar zemes refor-

ma pabeigšanu, ar 1. 

februāri visās novada 

pagastu pārvaldēs tika 

pārtrauktas darba attie-

cības ar zemes lietu spe-

ciālistiem. Taču mūsu, 

Sakstagala pagastā, iedzīvotāji būtiskas izmaiņas 

nejūt, jo zemes lietu speciālists Arvīds Baranov-

skis, kas šajā amatā nostrādājis vairāk kā 20 ga-

dus, turpina pieņemt apmeklētājus Sakstagala 

pagasta pārvaldes ēkā tikai kā Rēzeknes novada 

pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta darbi-

nieks. Pieņemšanas laiks ir pirmdienās no 8:30-

12:00 un ceturtdienās no 8:30-12:00, šajās die-

nās pēcpusdienā A.Baranovskis pieņem Kanti-

nieku pagasta pārvaldē.  

Marta sākumā notiks iedzīvotāju 
kopsapulce 

 Šī gada 2.martā, plkst.15:00 Sakstagala 

pagasta Sabiedrisko aktivitāšu centrā (pārvaldes 

zālē) notiks ikgadējā iedzīvotāju sapulce un tik-

šanās ar Rēzeknes novada domes administrāciju 

un pagasta pārvaldes speciālistiem. Esiet aktīvi!  

Foto no www.rezekesnovads.lv 

30. janvārī Sakstagala Sabiedrisko aktivitāšu 

centrā notika Jauniešu pasākums „New here is 

Here”, kurā piedalījās jaunieši no sešiem Rē-

zeknes novada pagastiem – Kaunatas, Bērzga-

les, Nautrēniem, Mākoņkalna, Ozolmuižas, kā 

arī Sakstagala jaunieši, kuri bija šī pasākuma 

iniciatori. Jaunais gads ir atnācis, tāpēc Sak-

stagala jaunieši vēlējās aktīvi to iesākt ar sa-

draudzības vakaru un organizēt to jautrās no-

skaņās. Katrs pagasts bija sagatavojis kādu 

novēlējumu citiem jauniešiem šajā 2016. ga-

dā. Pasākuma laikā tika daudz dejots, spēlētas 

jautras spēles un iegūtas balvas. Pasākums 

sakstagaliešiem deva iespēju iepazīties ar citu 

pagastu jauniešiem, sadraudzēties, izdejoties, 

kā arī jautri un lietderīgi pavadīt savu brīvo 

laiku. Lielu paldies jāsaka Kaunatas, Bērzga-

les, Nautrēnu, Mākoņkalna, Ozolmuižas jaun-

iešiem, kuri atbrauca ciemos un aktīvi piedalī-

jās sadraudzības vakarā! Paldies arī Sakstaga-

la pagasta pārvaldniecei Olgai Muravjovai 

par iespēju rīkot pasākumu pagasta zālē, iegā-

dāties balvas un norīkot autobusu un šoferi, 

kurš izvadāja jauniešus turp un atpakaļ. 

Jaunatnes lietu speciāliste Dace Deksne 

Jauniešu sadraudzības vakars 

Sakstagalā pulcē jaunatni no       

sešiem pagastiem 

Sakstagala 1.bibliotēkas          
plānotie pasākumi gaida          
ikvienu apmeklētāju  

Bibliotēkas marta pasākumu plāns: 

3.martā - Literatūras un iespieddarbu izstāde: 

”Laiks. Notikumi. Cilvēki.” ; 

No 7.-11.martam - E-prasmju nedēļas aktivitā-

tes; 

No 17.-31.martam - Nāc un lasi! Jaunieguvumi 

bibliotēkā; 

21.martā - Plaukta izstāde “Latviešu Lieldienu 

tradīcijas.” 
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SAKSTAGALA JĀŅA KLĪDZĒJA PAMATSKOLAS ZIŅU LAPA 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Skolas talants” - jauna  

tradīcija Sakstagala  

pamatskolā 

 

Kas ir talants? Prasme saskatīt to, ko nesaskata citi, 
sadzirdēt to, ko nesadzird citi, saprast to, ko nesaprot 
citi. 5. februārī skolas aktu zālē pulcējās tie, kurus sais-
ta dziesma, deja, mūzika un citas radošās aktivitātes. 
Priecēja tas, ka bija daudz talantīgu skolēnu, kas vēlē-
jās sevi pierādīt un parādīt. Šajā konkursā tika izvirzīti 
talantīgākie skolēni, kuri piedalīsies skolas koncertos 
un pasākumos un brauks uz ikgadējo festivālu “Vara 
talanti”. Skolēnu talantus vērtēja kompetenta žūrija: 
Silvija Freiberga, Anita Cercene un Anna Kluša. 
Pasākumā katram skolēnam bija iespēja izpaust savu 
talantu. Priekšnesumi bija visdažādākie – skolēni dzie-
dāja dažāda žanra dziesmas, lasīja dzeju, dejoja pašu 
iestudētas ritmikas un hip – hop dejas, graciozi dejoja 
sporta dejas, spēlēja mūzikas instrumentus, rādīja sa-
vus rokdarbus un zīmējumus. Pēc katra priekšnesuma 
žūrijas locekļi izteica savu vērtējumu par redzēto un 
godināja jaunos talantus ar pateicību un saldumiem. 
Jāpiebilst, ka pārsvarā vērtējums bija pozitīvs, jo katrs 
šova dalībnieks bija nopietni gatavojies, parādīja sevi 
kā talantu un saņēma ne vien žūrijas smaidīgās sejas, 
bet arī visā pasaulē atzītu balvu – skatītāju aplausus. 
Festivālā „Vara talanti” skolu pārstāvēs Valērija Treh-
nova no 2. klases, Sintija Onužāne no 7. klases, fol-
kloras kopa un ansamblis. Jomas, kur izvērsties un 
pierādīt sevi, ir simtiem un tūkstošiem, un nereti tas, 
kas mūs interesē un pievelk, bet ko visu laiku atliekam 
vai cenšamies izlikties sevī nemanām, arī ir tas, kas 
mūs atšķir no citiem – tas ir mūsu īpašais talants.             

Skolotāja Evita Kubecka 

Sakstagalā pieejams tehniskās 

jaunrades projekts “LEGO skola”  

Iepriekšējā, mūsu informatīvā izdevuma decem-

bra numurā informējām par realizēto projektu 

skolas vecuma jauniešiem. Šoreiz projekta vadī-

tāja, jaunatnes lietu speciāliste Dace Deksne 

stāsta par projekta ieguvumiem: “Pateicoties Rē-

zeknes novada pašvaldības atbalstam, Sakstaga-

la pagasta J.Klīdzēja pamatskolā tika īstenots 

Tehniskās jaunrades projekts „LEGO skola”. 

Projekta ietvaros Sakstagala J.Klīdzēja pamat-

skolai tika iegādāti Lego konstruktori 7-11 ga-

dus vecu bērnu fiziskajai un garīgajai attīstībai. 

Projekta mērķis bija veicināt Sakstagala 

J.Klīdzēja pamatskolas 7-11 gadus vecu bērnu 

fizisko un garīgo attīstību, popularizējot nefor-

mālās mācīšanās metodes, izmantojot Lego kon-

struktorus. Projekta mērķis tika sasniegts. Pro-

jekta rezultātā iegādātie Lego konstruktori palī-

dzēs bērniem attīstīties gan fiziski, gan garīgi. 

Jau pašlaik tiek domāts par jauna Lego pulciņa 

ieviešanu Sakstagala pagasta J.Klīdzēja pamat-

skolā. Iepazīstoties ar Lego konstruktoriem, bēr-

niem atvērsies durvis uz lielās mehānikas un in-

ženieru risinājumu pasauli. Lego konstruktori 

bērnos attīsta arī sīko motoriku, loģisko un vizu-

ālo domāšanu, kas ir nepieciešams bērnu un 

jauniešu attīstībai. Sakstagala J.Klīdzēja pamat-

skolas skolēni ir ieinteresēti tehniskās aktivitātēs 

un bērniem Lego konstruktoru iegāde pavērs 

jaunas neformālās mācīšanās aktivitātes skolā un 

radīs bērnu ieinteresētību tehniskās jaunrades 

jomā.” 
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PII “SKUDRIŅA” ZIŅU LAPA 

Skaidrīte Veselova, PII “Skudriņa” vadītāja 

Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestāde 

„Skudriņa” arī šajā mācību pusgadā pastāv kā  

diennakts iestāde, kuru  apmeklē 56 bērni. Iestā-

dē darbojas 5 grupas, strādā 8 pedagogi, tai skai-

tā mūzikas skolotāja un logopēds, darbojas deju 

pulciņš. Pirmsskolas izglītības iestādes pedago-

ģiskais darbs organizēts pamatojoties uz Vispārē-

jās pirmsskolas izglītības programmu. Pirmssko-

las izglītības iestādes pedagoģiskā darba prioritā-

tes šajā mācību gadā ir bērnu patstāvības un paš-

apkalpošanās iemaņu veidošana un sistemātiska 

nostiprināšana gan rotaļnodarbību, gan ārpus no-

darbību laikā. Svarīgi ir aktualizēt PII komandas 

darbu bērnu runas attīstīšanā, tādējādi sekmējot 

pirmsskolnieku vispusīgu attīstību. Saistībā ar 

mācību gada uzdevumiem, iestādē tiek rīkoti da-

žādi pasākumi, izstādes, radošās darbnīcas, kon-

sultācijas, darbs ar vecākiem. 

Izglītības iestādē tiek organizēti tādi  

Pirmsskolas izglītības iestādes  

atskats uz pirmo mācību         

pusgadu             

pasākumi kā: Zinību diena, Tēva diena, Rudens 

svētki, Mārtiņi, Latvijas dzimšanas diena, sporta 

svētki, Ziemassvētki u.c. Bērni kopā ar vecākiem 

piedalījās izstādēs: „Rudens bagātība cepurē”, 

foto izstādē „Es protu pats...”. Ziemassvētkos tika 

organizēta „Čaklo rūķu radošā darbnīca”, kur bēr-

ni ar vecākiem izrotāja foto rāmīšus. Pasākuma 

gaitā bērnus pārņēma prieks un lepnums par pa-

veikto darbiņu. Liels gandarījums arī  par vecāku 

atsaucību un atbalstu. 

Bērnība nav iedomājama bez pasakām. Jan-

vārī izglītības iestādē tika rīkots pasākums 

„Ceļojums cauri pasakām”. Bērni iejutās pasaku 

varoņu lomās, parādīja cik brīnišķīgi aktieri viņi 

ir. Pasākuma laikā tika demonstrēti fragmenti no 

pasakām „Sniegbaltīte un septiņi rūķīši”, 

„Pelnrušķīte”, „Brēmenes muzikanti”, „Zaķīšu 

pirtiņa”, kā arī fragmenti no multfilmām „Maša 

un Lācis”, „Bruņurupuči nindzjas”. Bērni gāja 

rotaļās, dejās, dziedāja dziesmas, pārbaudīja sa-

vas zināšanas par pasakām, minēja mīklas. Iestā-

dē valdīja patiesi sirsnīga un draudzīga gaisotne. 
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DAŢĀDI 

Demogrāfiskie rādītāji pagastā 

pēdējo 10 gadu laikā 

Rēzeknes novada dzimtsarakstu nodaļas dati lie-

cina, ka pēdējo 10 gadu laikā Sakstagala pagastā 

iedzīvotāju skaits sarucis par 198 cilvēkiem:  

2006.gadā pagastā uz 1.janvāri bija - 1657 iedzī-

votāji; 

2007. - 1648; 

2008. - 1653; 

2009 - 1646; 

2010. - 1613; 

2011. - 1560; 

2012. - 1500; 

2013. - 1493; 

Izsludināts valsts atbalsta programmas 
projekts jauniešu centru darbības            
atbalstam 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 

izsludina atklāto projektu konkursu “Atbalsts 

jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašval-

dībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu pie-

derības apziņu”. Projektu iesniegumu iesniegša-

nas termiņš – 2016. gada 10. marts līdz 

plkst.17.00. Atklātā projektu konkursa mērķis 

ir izvēlēties vismaz 40 konkursa nolikumam 

atbilstošus projekta iesniedzējus, kas īstenos 

projektus ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu 

valstsgribu un piederības sajūtu Latvijas valstij 

un veicināt jauniešu uzņēmību, lai vairāk jaun-

iešu iesaistītos pilsoniskās sabiedrības aktivitā-

tēs, tajā skaitā arī veidojot Latvijas valsts simt-

gadei veltītās aktivitātes. Vairāk informācijas 

par projektu (nolikums, pieteikuma veidlapa 

u.c. dokumenti)  www.rezeknesnovads.lv.      

Informācija no www.rezeknesnovads.lv  

KULTŪRAS AFIŠA 

F.TRASUNA MUZEJĀ “KOLNASĀTA” 

12.martā F.Trasuna muzejs turpina dau-

dzu gadu tradīciju - pulcēšanos Lielajā 

gavēni uz garīgo dziesmu pēcpusdienu. 

Šogad pasākums notiks muzejā plkst.  

13:00; 

SABIEDRISKO AKTIVITĀŠU CENTRĀ  

27.martā pirmajās Lieldienās  plkst. 

14:00 Lieldienu tradicionālās atrakcijas 

kopā ar Lieldienu zaķiem ģimenēm ar 

bērniem, bet plkst.20:00 balli spēlēs   

Jefremovu ģimene. Ieeja brīva. 

Sakstagala jauniešu                   
sadraudzība ar OZO 

Foto no www.ozolaine.lv 

 Sakstagala jauniešiem izveidojusies laba sa-
darbība ar Ozolaines jauniešu grupu OZO un 
5.februārī viņi devās uz OZO 2.gadadienas svinību 

sadraudzības vakaru!  


