
2016.gada janvāra/februāra izdevums 

   Mākoņkalna Tautas nama aktualitātes februāra mēnesī .  

Šajā numurā lasiet: 
 
 Kultūras un izglītības iestāžu aktualitātes; 
 Informācija; 
 Jubilāri; 

 No 2. līdz 16. februārim tautas namā bija skatāma sveču izstāde. Izstādē piedalījās  22 dalībnieki, kuri  
kopumā  atnesa pāri 100 dažādām svecēm. Te varēja redzēt gan lielas, gan mazas, gan pašu darinātas sveces  un 
dažāda vecuma. Vienai svecei bija pāri 30 gadiem. Izstādi  apmeklēja pāri  150 cilvēku gan vietējie pagasta ie-
dzīvotāji, gan no citiem pagastiem. Visiem izstādes dalībniekiem tika pasniegti pateicības raksti un suvenīri – 
mazas svecītes kā pateicība par atsaucību un piedalīšanos izstādē. 
 8. februārī tautas namā tika svinēti Meteņi. Šogad ziema mūs nepriecēja ar sniegu, un vizināšanās no 

kalna nesanāca. Bet ziemu tomēr sadedzinājām ar visiem „sakrātajiem gružiem”. Tad visi kopā dzērām zāļu tēju 

un ēdām garšīgas pankūkas ar ievārījumu. Un kā noslēgumā  vakarā  folkloras kopa  uztaisīja maskošanos. Aiz-

gavēnis ir laiks, kad ir kārtīgi jālustējas , jāizdejojas un jāizdziedās tāpēc, ka šīs izpriecas varēs atsākties tikai 

pēc  garā gavēņa – Lieldienās . 

Līnijdeju grupas „SUPER STAR” 5 gadu jubileja .  
 13. februārī Mākoņkalna tautas namā notika pasākums  „Mīlestības dejas virpulī”, kas pulcēja neparasti 
daudz skatītāju. Valentīndienas noskaņās Mākoņkalna TN līnijdeju grupa „SUPER STAR”, kuru vada Inta Gri-
buste, svinēja savu 5 gadu  jubileju. Grupas sastāvā ir 8 dalībnieces -  Inta Gribuste , Ināra Smirnova , Regīna 

Trūle , Inga Trūle , Ludimila  Bašmakova , Svetlana Viļhova , Irina Strogonova, Elga Pokule. Daudz laba vēlē-
jumu , ziedu , Valentīndienas buču  dejotājas saņēma  no apsveicējiem . Sveicēju vidū bija gan lieli , mazi , gan 
tuvāki un tālāki ciemiņi . Visus priecēja  Kaunatas pagasta  jauniešu deju kolektīvs, mazie dejotāji (vadītāja Alla 

Silova) , Andrupenes folkloras kopa Sovvaļņīķi , Mākoņkalna PII bērnudārza bērni, pašmāju mākslinieki un, 
protams,  līnideju grupas azartiskās dejas. Pasākumu vadīja Kristīne Pokule un Modris Trūlis. Tika pasniegti  

atzinības raksti katrai dalībniecei par ieguldīto darbu pagasta kultūras dzīvē.                                                                                                                                  
Mīļš paldies visiem sveicējiem par novēlējumiem un skatītājiem par aplausiem! 

Mākoņkalna tautas nama vadītāja  Regīna Trūle . 



Darbošanās brīvā laika pavadīšanas centrā “Strops” 

Jaunais gads ir iesācies ar jauniem darbiem arī  “Stropā”.  
 Čaklās rokdarbnieces no pieaugušo grupas iztamborēja burvīgas istabas čībiņas dažādās krāsās un izveido-
ja pasakainas lādītes no apsveikuma kartiņām. 
 Savukārt mazās rokdarbnieces nodarbību laikā izdekorēja pudeles ar dziju un floristikas materiāliem, iz-
veidoja krūzīšu dekorus no filca auduma un sašuva sev krāšņas matu gumijas.  
 Aerobikas nodarbībās papildus stiepšanās vingrinājumiem dalībnieces ir sākušas izmantot arī stepa solus 
un hanteles, padarot nodarbības vēl aktīvākas.  
 Janvāra beigās bērniem un pusaudžiem bija iespēja apmeklēt “Kustīgo ballīti”, kuras laikā visi dalībnieki 
varēja sacensties dažādās stafetēs, piedalīties jautrās spēlēs un rotaļās, mieloties tējas pauzē un uzdancot diskotē-
kā.  
 Mūsu jaunieši bija arī aizbraukuši uz Sakstagala jauniešu centra pasākumu, kur piedalījās jautrās spēles un 
dejoja diskotēkā, kā arī izveidoja apsveikuma plakātu ar jaukiem novēlējumiem priekš citiem jauniešiem.     

 Februāris centrā “Strops” noritēja Valentīndienas noskaņās. Pieaugušo rokdarbu pulciņa dalībnieces veido-
ja skaistus konfekšu pušķus un ziedus no kreppapīra. Bērni arī zīmēja amorus, sirdis un veidoja centram skaistas 
sirsniņu dekorācijas, kā ari izveidoja Valentīndienas svečturus. 
 13. februārī centrā Strops svinējām Valntīndienu. Svētku programmā bija radošā dar-

bnīca jauniešiem un pieaugušajiem, Valentīndienas video noskatīšanās un spēles, rotaļas un 

konkursiņi.  

 

 Valentīndiena Mākoņkalna pagasta bibliotēkā 

14. februārī tiek svinēta Valentīndiena jeb visu mīlētāju diena. Par Valentīndienas izcelsmi klīst dažādas leģendas 
un nostāsti. Lai gan svētku nekad nevar būt daudz, der atcerēties, ka Sirsniņdiena ne ar ko tā īpaši neatšķiras no 
pārējām dienām. Nav nepieciešama svētku diena kalendārā, lai pasniegtu ziedus, uzdāvinātu mīļus nieciņus vai 
pateiktu labus vārdus. 

Viena no raksturīgākajām Valentīna dienas tradīcijām ir sūtīt apsveikumus. 

Eņģelītis pa gaisu trauc, 

Visus šodien mīlēt sauc! 

Mīlestības bultas saldas, 

Lai tev garām neaiztraucas! 

 Arī Mākoņkalna bibliotēkā bērni darbojās, lai izveidotu apsveikuma kartiņas Valentīndienai, lai varētu 
apsveikt savus mīļos. Kopā ar bērniem darbojās čaklās rokdarbnieces Jeļena Hočeva un Svetlana Kononova. Bēr-
niem tika dota iespēja darboties ar karsto līmi, veidojot puķu pušķi. Visi bija centīgi, aktīvi. Pasākuma beigās visi 
čaklie rokdarbnieki tika sēdināti pie tējas galda, kur turpinājās sarunas par Valentīndienu. Katrs dalībnieks par 
piedalīšanos pasākumā saņēma mazu dāvaniņu. Un uz mājām devās ar prieka pilnu sirsniņu. 

Lilita Kudrjavceva 

 Mākoņkalna bibliotēkas vadītāja  



 
 Mākoņkalna pagasta bibliotēkas izrakstītā periodika 2016.gadam. 

2016.gadā bibliotēkā izrakstītā periodika:  
       Ilustrētā Zinātne, Ievas Māja, Ievas Stāsti, Praktiskais latvietis, Avene, Dari pats, Dārza 
Pasaule, Pavards, Atbalsts avīze vecākai paaudzei, Kas Jauns Avīze, Rēzeknes Vēstis, MK-
Латвия, Лилит, Толока. Психология и Я, Толоко. Секреты исцеления, Семеро с ложкой, 
Приветик. Панорама Резекне.  
 Reizi ceturksnī jauno grāmatu iepirkums. 

 
Meteņi un Sirsniņballe Mākoņkalna pirmsskolas izglītības iestādē 

Februāra otrā nedēļa Mākoņkalna pirmsskolas izglītības iestādē bija pasākumiem ba-
gāta. Vēl nebija paspējuša izdegt Sveču dienas sveces, kad pie durvīm jau klauvēja Metenis- 
ziemas pavadīšanas un pavasara sagaidīšanas svētki. Tā nu šogad sanāca, ka Meteņos jeb, kā 
to dēvē pie mums, Latgalē, Aizgavēņos, tradicionālā vizināšanās no kalna izpalika, jo gaisā 
virmoja īsti pavasarīgs laiks. Taču par to nebija jāskumst, jo Meteņos ir daudz citu iespēju. 
Bērnudārza audzēkņi kopā ar savām skolotājām pulcējās sporta zālē, lai ar skaņu rīkiem ie-
skandinātu un iedziedātu Meteņus, maskotos, jautri izdejotos un, protams, arī mērotos ar sa-
viem spēkiem aizrautīgās stafetēs. Bet pats patīkamākais brīdis bija pasākuma noslēgumā, kad 
Metenis bērniem meta saldas dāvaniņas, tikai tās bija jāpalūdz. 

Pasākumiem bagātā nedēļa noslēdzās ar Sirsniņballi, kurā sagatavošanas grupas „ Bitī-
tes” audzēkņus pie sevis aicināja jauktās grupas „Cālēni” bērni. Mazie „saimnieciņi” rūpīgi 
gatavojās viesu uzņemšanai – zīmēja ielūgumu, gatavoja galda kartes, vārīja ķīseli un kūla 
putukrējumu, klāja galdu. Ne mazums rūpju bija arī sagatavošanas grupai, jo visi zina, ka 
„tukšām rokām” ciemos iet nav pieklājīgi. Pamielojušies pie svētku galda, visi gāja rotaļās, 
spēlēja dažādas spēles un dejoja. 

Medīju trofeju izstāde Mākoņkalna Tautas namā 

 
No 16. februāra līdz 26.februārim Mākoņkalna Tautas namā norisināsies “Medību trofeju iz-

stāde”, kurā laipni aicināti piedalīties gan mednieki ar savām trofejām 
un medību stāstiem, gan arī ikviens interesents, kas grib trofejas re-

dzēt un dzirdēt par tām.  
 

 



INFORMĀCIJA 

Mākoņkalna pagasta pārvalde – Kaunatas pagasta pārvaldes struktūrvienī-
ba  (www.makonkalns.lv) 
 
Struktūrvienības vadītājs: Rolands Kalvis, t. 64646741, m.t. 29299487  
Lietvede – kasiere: Vilhelmīna Trūle, t. 64646741, m.t. 29163241  
Zemes lietu speciālists: Viktors Grišunovs, t.. 64667002, mob.t. 26415936 (Pieņemšanas 
laiks: otrdien no pl. 8:00 līdz pl. 12:00; ceturtdien no pl. 8:00 līdz pl. 15:00)  
Lauku attīstības konsultante: Valija Jekimova, mob.t. 28373688, e-pasts: vali-
ja.jekimova@llkc.lv. Pieņemšanas laiks: katra mēneša 3. otrdienā plkst. 8.30 – 12.00.  
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektors:Aldis 
Jurčenko, tel. 64603569, pieņemšanas laiks: katra mēneša otrā trešdiena no plkst. 09:00 
līdz 10:00  
Sociālais darbinieks: Ināra Samuša t. 64646741, m.t. 26373100 
Adrese: Skolas iela 3, c. Lipuški, Mākoņkalna pag., Rēzeknes nov., LV – 4626 
Juridiskā adrese: Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622 
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 
E-pasts: info@makonkalns.lv  

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē 

Sākot ar 2016. gadu, pieteikties uz platību maksājumiem varēs tikai elektroniski, 
izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).  

Lai varētu lietot minēto sistēmu un iesniegt tajā savu platību iesniegumu, lauksaimnie-
kiem vispirms jānoslēdz līgums par LAD EPS pakalpojumu izmantošanu. Pie līguma 
noslēgšanas ir nepieciešama klienta aktīva e-pasta adrese. Līgumi pieejami pagastu pār-
valdēs, LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē “Kā kļūt par EPS lietotāju” un klientu apkal-
pošanas centros, kā arī pie pagastu un novadu konsultantiem.  

EPS līgumi jāaizpilda 2 eksemplāros un jānogādā LAD.  
Ļoti vēlams to izdarīt līdz marta mēneša beigām. 

Pavasarī, kad uzsāksies platību maksājumu iesniegšana EPS (orientējoši no š. g. 18.aprīļa - 15.maijam), 
LAD organizēs praktiskās mācības lauksaimniekiem par EPS lietošanu un pieteikšanos platību maksāju-
miem elektroniski, kā arī būs iespēja klientiem, aizpildīt un iesniegt platību maksājumu iesniegumu elektronis-
ki,  izbraukumos uz pagastu pārvaldēm/centriem. Izbraukuma grafiks tiks publicēts novada mājaslapā un vietē-
jos laikrakstos. Sekojiet informācijai! 

Klientiem platību maksājumu  iesniegumu 2016.gadā ir iespējams: 
Aizpildīt un iesniegt EPS pašam; 
Izmantot LAD sniegtās konsultācijas pagastu pārvaldēs/centros, Austrumlatgales RLP telpās Br. Skrindu 

ielā 11, Rēzeknē, tālr. 64625114, 64605826  un  Raiņa iela 25, Ludzā,  tālr.27876665. 
Izmantot Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra pakalpojumus, pagastu konsultantu sniegtos pakal-

pojumus u.c. 
Lai veiksmīgi noritētu klientu apkalpošana/iesniegumu iesniegšana, izmantojot EPS, pretendentiem pa-

gastu pārvaldēs noteikti  būs jāierodas ar: 
piešķirto EPS lietotājvārdu un paroli; 
iepriekšējā gada platību maksājumu iesnieguma kopiju; 
apsaimniekoto platību kadastra numuriem; 
informāciju kā platības tiks apsaimniekotas 2016.gadā. 

Jautājumu un neskaidrību gadījumos informācija pa                                    

 tālr. 64625114, 64605826, 27876665. 

Zemes nomas maksas parādnieku uzmanībai- no 1.01.2016.gada tiek aprēķināta 
nokavējuma nauda- no pamatparāda 0, 1 vai 0, 01% par katru nokavēto dienu. 

http://www.lad.gov.lv
http://www.lad.gov.lv/lv/e-pieteiksanas-sistema-eps-1/ka-klut-par-lietotaju/


 
VID aicina valsts iestāžu amatpersonas un darbiniekus izmantot VID e-pakalpojumus, iesniedzot 

amatpersonu deklarācijas 
Atgādinām, ka valsts amatpersonām laika posmā no 2016. gada 15. februāra līdz 2016. gada 1.aprīlim (ieskaitot) ir 
jāiesniedz kārtējā valsts amatpersonas deklarācija par 2015. gadu, un tas ir obligāti jādara elektroniski, izmantojot 
VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (turpmāk – EDS).  

KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI  
Aukstais ūdens : 1,20 EUR par m3  

Kanalizācija: 1,44 EUR par m3  
Atkritumu izvešana : 1,78 EUR no cilvēka  

Veļas mazgāšana: Pilnā 1,25 EUR Ātrā 1,10 EUR  
Dušas: 1,50 EUR  

 

Sirsnīgi sveicam pagasta janvāra/ februāra jubilārus!  
Dzīvē vienmēr gadās kaut ko iegūt un kaut ko zaudēt. Priecājies, ja esi uzvarējis, un nenožēlo 
zaudēto! Nekad neskaties atpakaļ! Pagātni tik un tā nevar mainīt.  

/Ričards Brensons./ 

     Vēlam saujiņu prieka, sieciņu laimes, 
     Veselu pūriņu veselības. 
     Lai ir dzīvē vienmēr saules gana. 
     Dzīves cīņās- izturību. 
     Bēdu dienās- pacietību. 
     Vienmēr visu mīlestību.    

 
 

Manā bērnības pļavā 
Skudras un sienāži ganās, 
Klusi smilgas skan vējā 
Un zili zvaniņi zvana … 

 
….. tā par savu saulaino bērnību Baltinavas pusē saka  Leontīna  Zaremba , 
kura šogad nu jau nosvinēja savu 60. jubileju. Leontīnas darbīgais mūžs ir 
rakstains kā mīļās mātes Stefānijas un krustmātes Jadvigas austās segas un 
raupjš kā sastrādātās tēva Jāzepa rokas. Un pāri visam… tautasdziesma. 
Dziesma skanēja vēlajos rudens vakaros pie vērpjamā ratiņa, skanēja stallī, 
kad tēvs gāja apkopt zirgus, un sildīja abu māsu- Leontīnas un Marijas mazās 
dvēselītes. Kad spriganās meitenes sāka iet Baltinavas skolā, arī ceļš no Odu-
movas ciema līdz skolai likās īsāks, jo aizvien prātā skanēja kāda tautasdzies-
ma. Arī skolas vokālais ansamblis nebija iedomājams bez Leontīnas skanī-
gās, kolorētās balstiņas. 
 Gāja gadi….. Aiz muguras paliek vidusskolas laiks, sākas skaistā jau-
nība, kad krūtīs ieskanas Lielās Dzīves zvans un paveras ļoti daudz ceļu un 
taciņu jaunās dzīves piepildījumam. Katrā krustojumā Ceļa Rādītājs….. Kurp 

iet? Pa kuru ceļu doties pretī lielajai Laimei? 1974.gads trauslo Latgales meiteni aizvilina uz lielo sapņu pilsētu 
Rīgu, kur Leontīna divus gadus mācās Jauno Pionieru vadītāju skolā. Darbs ar bērniem ir Leontīnas dzīves aicinā-
jums. Apbraukāta visa plašā Padomju Savienība, ir   strādāts pionieru nometnē „Sputnik” Krimā pie Melnās jūras. 



INFORMĀCIJA 
Algoti pagaidu sabiedriskie darbi  

No 2015.gada februāra mēneša sākās jauns aktīvais nodarbinātības pasākums „Algoti pagaidu sa-

biedriskie darbi”. Mākoņkalna pagasta pārvaldei iedalītas 4 vietas. Uz doto brīdi viss paliek pa 

vecam, kā tas ir bijis 2014.gadā.  Bezdarbnieku atlīdzība, veselības pārbaudes atmaksas summa 

nemainās. Iesaistes termiņš 12 mēnešu periodā vienam bezdarbniekam ir 4 mēneši. 

Iedzīvotāju kopsapulce 

 Kā katru gadu arī šogad 10.martā tika rīkota Mākoņkalna pagasta pārvaldes iedzīvotāju kop-

sapulce. Kopsapulcē piedalījās Rēzeknes novada pašvaldības vadība, pagasta pārvaldnieks, pagas-

ta pārvalžu darbinieki, kuri iepazīstināja iedzīvotājus par paveikto darbu- sociālajā darbā, finansēs, 

namu apsaimniekošanā un citos jautājumos. Kairiša Santa atbildēja uz iedzīvotāju interesējošiem 

jautājumiem par Mākoņkalna brīvā laika pavadīšanas centru. Tika risināts jautājums par jaunās 

 Konsultatīvās padomes ievēlēšanu. Kopsapulcē balsoja par jauno komisijas sastāvu. Konsul-

tatīvās padomes sēde notiks pirmajā aprīļa ceturtdienā, kur ievēlēs jauno komisijas sastāvu. 

 Turpmāk visās Rēzeknes novada pagasta pārvaldēs, būs iespēja satikties ar Rēzeknes novada 

deputātiem, lai katrs varētu uzdot savus interesējošos jautājumus. Mākoņkalna pagasta pārvaldē 

iedzīvotājus pieņems Rēzeknes novada pašvaldības deputāts: Staņislavs Šķesters. 
Pieņemšanas laiks: katra mēneša trešā ceturtdiena no 9.00-11.00 Mākoņkalna pagasta pārvaldes 

telpās. 

 

Skolēniem arī šovasar NVA piedāvās iespēju strādāt 

 Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar darba devējiem arī šovasar no jūnija sā-

kuma līdz augusta beigām īstenos skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu, kurā varēs piedalīties 

skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kas mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības 

iestādēs.  Jau aprīlī NVA plāno izsludināt darba devēju pieteikšanos dalībai skolēnu vasaras no-

darbinātības pasākumā. Skolēnu pieteikšanās dalībai „Nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā 

personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” tiks iz-

sludināta maijā. Arī šogad skolēni vasaras darbam varēs pieteikties elektroniski ar NVA interneta 

vietnes starpniecību. 

 Strādājot vasaras brīvlaikā, skolēni iegūs praktisku pieredzi par darba tirgus vidi, uzzinās, 

kas ir darba intervija, darba līguma noslēgšana, darba pienākumi un darba tiesiskās attiecības. Jā-

uzsver, ka skolēnus nedrīkst nodarbināt darbos, kas saistīti ar paaugstinātu risku viņu drošībai, ve-

selībai, tikumībai un attīstībai. 

 Pieteikties darba devējs varēs NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā paredzēta skolēna 

darba vietas izveide. NVA filiāle ar darba devēju noslēgs sadarbības līgumu, savukārt darba de-

vējs ar skolēnu slēgs darba līgumu, nodrošinot skolēnam darba vadītāju, kurš jaunietim palīdzēs 

apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas. 

 NVA darba devējam nodrošinās dotāciju skolēna mēneša darba algai 50% apmērā no valstī 

noteiktās minimālās mēneša darba algas, kā arī dotāciju darba vadītāja darba algai. Par 10 skolēnu 

darba vadīšanu NVA piešķirs dotāciju valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, at-

tiecīgi par viena skolēna darba vadīšanu dotācijas apmērs būs viena desmitā daļa no valstī noteik-

tās minimālās mēneša darba algas apmēra. Viens darba vadītājs varēs vadīt ne vairāk kā 10 skolē-

nu darbu. 



 

NVA apmaksās arī izdevumus par veselības pārbaudēm skolēniem, ja tās paredzētas normatīvajos 

aktos par obligātajām veselības pārbaudēm, un apdrošinās skolēnus pret iespējamiem nelaimes 

gadījumiem darba vietās. 

 Skolēns, kurš strādās vasaras brīvlaikā, netiks noņemts no vecāku apgādības, to paredz li-

kums “Par iedzīvotāju ienākumu nodokli”, un vecākiem tiks saglabāti nodokļu atvieglojumi, ja 

tādi noteikti. 
 2015. gadā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā plānots iesaistīt 3500 skolēnus. 

(Informācija ņemta no Rēzeknes novada mājas lapas www.rezeknesnovads.lv ) 

 

Svarīga informācija nekustamo īpašuma nodokļu maksātājiem 

 Rēzeknes novada pašvaldība ir veikusi nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) aprēķinu par 

2015. gadu, un maksāšanas paziņojumi tika nodoti izsūtīšanai ārējo pakalpojumu sniedzējam. Sa-

skaņā ar ārējā pakalpojuma sniedzēja iesniegto informāciju, maksāšanas paziņojumi par nekusta-

mā īpašuma nodokli 2015. gadam ir izsūtīti iedzīvotājiem, taču šobrīd Rēzeknes novada pašvaldī-

bā tiek saņemtas sūdzības par nesaņemtiem maksāšanas paziņojumiem. Ja vēl joprojām nav sa-

ņemts maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2015. gadam, aicinām personiski 

griezties Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95A, 3. stāvā, 36. kabinetā pie nodokļu 

ekonomistes Indras Kroičes vai kādā no Rēzeknes novada pašvaldības pagasta pārvaldēm. Vairāk 

informācijas pa tālruni 64607188 vai e-pastu nin@rezeknesnovads.lv.  

(Informācija ņemta no Rēzeknes novada mājas lapas) 

Katru gadu pieaug kūlas ugunsgrēku skaits 
  VUGD atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta un ir administratīvi sodāma. Saskaņā ar 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 179.panta ceturto daļu par kūlas dedzināša-

nu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 280 līdz 700 EUR, kā arī atbilstoši LAPK 51.panta 

otrajai daļai par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novēr-

stu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 140 līdz 700 EUR, bet juridiska-

jām personām no 700 līdz 2900 EUR Vienlaicīgi informējam, ka saskaņā ar Ministru kabineta 

2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” 21.punktu, zemes īpašnie-

kiem (valdītājiem) jāveic nepieciešamie pasākumi, lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas dedzināša-

na. 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.  

Lielā talka 
 Šī gada 25. aprīlī visi Mākoņkalna pagasta iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties “Lielajā talkā”. 

Afiša 
Mākoņkalna TN. 5.aprīlī plkst. 20.00 –Lieldienu pasākums „Lec saulīte”. 
Uzstāsies vietējais pašdarbnieku dramatiskais pulciņš. Iesim jautrās rotaļās. 22.00 
Diskotēka. 

Izdevums sagatavots ar Mākoņkalna pagasta pārvaldes finansiālu atbalstu 
L. Kudrjavceva 


