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2016. gada  

septembris-oktobris 

 Pēc sabiedriskās apsprie-

šanas pagasta kapsētās izzā-
ģēti bīstamie koki; 

 Uzsākts ierīkot atkritumu 
šķirošanas punktu Uļjanovas 
ciemā; 

 Pedagogi profesionālajos 
svētkos saņēma augstus ap-
balvojumus; 

 Skolā no septembra jauns 

skolēnu parlamenta sastāvs; 

Pagasta vokālais ansamblis 
atsācis darbības sezonu un 
gaida kolektīvā jaunas dalīb-
nieces;   

  Līdz  2017.gada 
1.janvārim jāveic obligātā 
suņu apzīmēšana ar mikro-
čipiem;  

 Vasaras sporta un kultūras 
aktivitāšu atskaņas;  

 Folkloras kopa “Kolnasāta” 
piedalās Franča dienas pasā-
kumā muzejā; 

 Rudens pārgājiens uz 
J.Klīdzēja dzimto pusi; 

 “Kolnasātas” muzejā notika 
diskusija par latgalisko iden-

titāti; 

 21.oktobrī Sakstagala un 
Kantinieku zemnieki tiek 
aicināti uz kopīgu Zemnieku 
balli;  

 Biedrībai “Visu Tev, Franci 
Trasun” ievēlēta jauna val-
de; 

Šajā numurā lasiet Pedagogi profesionālajos svētkos  

saņēma augstus apbalvojumus 

 

 7. oktobra pēcpusdienā Maltas vidusskolas daudzfunkcionā-

lajā zālē Rēzeknes novada vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas 

izglītības iestāžu pedagogi pulcējās, lai svinētu savus profesionālos 

svētkus – Skolotāju dienu. Kā allaž pedagogiem veltīti laba vēlēju-

mi, koncerts, svinīgas uzrunas un, protams, novērtējums - tiek pa-

sniegti Atzinības un Pateicības raksti.  

 Šogad visaugstāko atzinību – Izglītības un zinātnes ministri-

jas Atzinības rakstus saņēma mūsu, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pa-

matskolas, direktore Silvija Freiberga  un skolotāja Anita Cercene. 

Savukārt Rēzeknes novada pašvaldības Pateicības rakstu saņēmēju 

pulkā bija Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestādes “Skudriņa” sko-

lotāja Irina Balabkina un Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas 

sākumskolas skolotāja Evita Kubecka. Arī sakstagaliete, sieviešu 

vokālā ansambļa vadītāja Aija Cīrule – Leiduma, kas strādā Rika-

vas pamatskolā, saņēma Pateicības rakstu kā mākslas jomas skolo-

tāja. 

Sveicam un lepojamies ar saviem pedagogiem, kas veiksmīgi un 

saimnieciski vada izglītības iestādes, radoši un neatlaidīgi veic sa-

vus skolotāja pienākumus! 

Atzinības rakstu saņem skolas direktore Silvija Freiberga               foto no www.rezeknesnovads.lv 
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DER ZINĀT 

LAUKSAIMNIEKIEM UZŅĒMĒJIEM 

Konkurss jaunajiem uzņēmējiem 

RNP Izglītības pārvalde izsludina konkursu par finan-
sējuma piešķiršanu jauno uzņēmēju projektiem 2016. 
gadā, tajā var piedalīties fiziskas vai juridiskas perso-
nas vecumā līdz 30 gadiem, kuras īsteno vai plāno 
īstenot uzņēmējdarbību mūsu novada pagastu teritori-
jās. Lai piedalītos konkursā un pretendētu uz 500 līdz 
2000 EUR lielu summu sava biznesa attīstībai, preten-
dentam līdz 2. novembrim jāiesniedz biznesa plāns, 
kas sastāv no pieteikuma veidlapas, projekta apraksta 
un budžeta tāmes. Pieteikumus var iesniegt pa pastu 
vai personīgi Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības 
pārvaldē (Atbrīvošanas aleja 95A, LV-4601, 3. kabi-
nets.                Informācija no www.rezeknesnovads.lv 

Par būvniecības noteikumiem mūsu 
novadā 
 Rēzeknes novada pašvaldības Būvvalde informē, 

ka ēku un jebkuru būvju būvniecība novada teritorijā ir 

aizliegta bez būvniecības ieceres izskatīšanas un akceptēša-

nas būvvaldē un atzīmju saņemšanas par būvdarbu uzsākša-

nas nosacījumu izpildi. Tas attiecas uz visām ēkām, izņe-

mot vienas sezonas vieglas konstrukcijas ēkas bez pama-

tiem (piemēram, siltumnīcas), neatkarīgi no platības vai 

konstrukcijām, kā arī inženierbūves: dīķus, ceļus, žogus. 

 Par būvniecības noteikumu pārkāpšanu (patvaļīgu 

būvniecību un ekspluatāciju) ir paredzēts naudas sods fizis-

kajām personām un juridiskajām personām no 70 EUR līdz 

7100 EUR, atkarībā no pārkāpuma veida. To paredz Latvi-

jas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 152.pants. Neatka-

rīgi no uzliktā naudas soda, Būvvalde par konstatētajiem 

pārkāpumiem pieņem lēmumu: 1) par iepriekšējā stāvokļa 

atjaunošanu, ja konkrētā objekta būvniecību attiecīgajā teri-

torijā nepieļauj normatīvie akti vai būvdarbi uzsākti pirms 

atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacīju-

mu izpildi neatkarīgi no apstākļiem, kādēļ attiecīgā darbība 

nav tikusi veikta; 2) par atļauju veikt būvniecību pēc būv-

niecību regulējošu normatīvo aktu prasību izpildes, bet ga-

dījumos, kad patvaļīgas būvniecības rezultātā nodarīts kai-

tējums videi, arī pēc tā novēršanas vides un dabas aizsardzī-

bu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja 

lēmums par atļauju veikt būvniecību būvvaldes noteiktajā 

termiņā netiek izpildīts, būvvalde var lemt par iepriekšējā 

stāvokļa atjaunošanu. 

Inga Aleksandroviča 

Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja 

  

 

 

Obligātā suņu apzīmēšana ar  
mikročipu 

 Lai atvieglotu finansiālo slogu suņu īpašnie-
kiem, kuru finansiālās iespējas ir ierobežotas, valdība 
28.jūnijā pieņēma grozījumus noteikumos par mājas 
(istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību. Grozījumi 
noteic, ka termiņš obligātajai suņu apzīmēšanai ar 
mikroshēmu jeb un reģistrācijai Lauksaimniecības da-
tu centra (LDC) datubāzē tiek pārcelts no 2016.gada 
1.jūlija uz 2017.gada 1.janvāri. Lai paplašinātu per-
sonu loku, kurām atļauta suņu apzīmēšana (mikročipa 
zemādas ievadīšana) un reģistrācija LDC datubāzē, 
kā arī lai samazinātu ar suņu apzīmēšanu un reģistrā-
ciju saistītās izmaksas, tiks veikti grozījumi Veterinār-
medicīnas likumā, nosakot, ka Pārtikas un veterinārā 
dienesta inspektori vai pilnvaroti veterinārārsti, kā arī 
apmācītas personas, kurām ir līgums ar dzīvnieku pa-
tversmi, varēs nodarboties ar suņu apzīmēšanu un 
reģistrāciju datu centra datubāzē. 
Vienlaikus grozījumi tiks veikti arī 2011.gada 21.jūnija 
noteikumos Nr.491"Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrā-
cijas kārtība", nosakot, ka PVD inspektoriem vai piln-
varotiem veterinārārstiem, kā arī apmācītām perso-
nām, kurām ir līgums ar dzīvnieku patversmi, ir atļauta 
suņu apzīmēšana un reģistrācija LDC datubāzē. 
Tāpat jāveic izmaiņas Ministru kabineta 2013.gada 
17.septembra noteikumos Nr.880 “Lauksaimniecības 
datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis”, 
nosakot, ka dzīvnieku patversmes varēs bez maksas 
reģistrēt tos suņus, kurus atsavina (patversme atdod, 
pārdod, uzdāvina) jaunam īpašniekam. Izmaiņas jā-
veic arī Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra  
noteikumos Nr.1083 “Kārtība, kādā veicama samaksa 
par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības 
un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem”, 
nosakot suņa apzīmēšanas un reģistrēšanas maksu. 
Noteikumi "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 
21.jūnija noteikumos Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnie-
ku reģistrācijas kārtība"" stāsies spēkā to publicēša-
nas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. 

Rūta Rudzīte 
Zemkopības ministrijas SAN speciāliste 

Tālrunis: +371 67027498 
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PAŠVALDĪBAS ZIŅAS 

 Pēc sabiedriskās apspriešanas       
kapsētas atbrīvotas no              
bīstamajiem kokiem 

 Saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldī-

bas 2012. gada 15. novembra saistošo notei-

kumu Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža 

Rēzeknes novadā” III nodaļu, Sakstagala pa-

gasta pārvalde no 2016.  gada 3. maija līdz 

2016. gada 16. maijam veica sabiedrisko ap-

spriešanu par koku izciršanu Sakstagala un 

Kantinieku pagasta kapsētās ar mērķi atbrīvo-

ties no bīstamiem kokiem pie kapu vietām.                                                        

 Sadarbībā ar SIA „LGIndustria”, kas 

vinnēja konkursā,  tika nozāģēti vairāk kā 30 

koki: Vorkaļu, Kolna Slobodas, Mazās Mar-

kovkas, Lielās Markovkas kapos Sakstagala 

pagastā un Pauru un  Zjabku kapos Kantinie-

ku pagasta teritorijā. Šogad finanšu līdzekļi 

ļāva izcirst tikai pašus bīstamākos kokus, nā-

koša gada sākumā darbi tiks turpināti un pri-

oritāte būs Ciskādu kapsēta, kur paredzēts at-

brīvoties no sešiem kokiem un Sakstagala pa-

gasta Sakstagala ciema Centra iela, un Ciskā-

du ciema Baznīcas iela, kur ieplānots nozāģēt 

bīstamos kokus, kas apdraud ceļa braucamo 

daļu.                                                            

 Pēc koku nociršanas, sadarbībā ar Al-

gotajos pagaidu sabiedriskajos darbos 

(APSD) iesaistītajiem cilvēkiem, tie tika sazā-

ģēti, saskaldīti un novākti, sakopjot apkārtni 

ap kapu kopiņām. Nozāģētie koki nogādāti 

pagasta izglītības iestādēm kā kurināmais ma-

teriāls. Novākšanas darbi vēl turpinās tikai 

Kolna Slobodas kapos.                                

Pagasta pārvalde pateicas kapsētu pārzinei 

Larisai Gruznovai par viņas degsmi, atdevi 

un savaldību, organizējot kapsētu sakopšanu, 

APSD nodarbināto uzraudzīšanu un darbu sa-

dali, kā arī struktūrvienības “Kantinieku pa-

gasta pārvalde” vadītājai Marijai Vasiļjevai, 

kas prasmīgi organizēja koku izciršanu Kanti-

nieku pagasta teritorijā, un, protams, APSD 

iesaistītajiem  — par rūpīgi veikto darbu! 

Rēzeknes novada pašvaldība jau piekto 

gadu rīko konkursu „Rēzeknes novada uzņē-

mums”. Šogad konkursam pieteikti 28 pretenden-

ti deviņās nominācijās, viņu vidū arī uzņēmēji no 

Sakstagala un Kantiniekiem. No 26. oktobra kon-

kursa vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir arī 

mūsu Sakstagala pagasta pārvaldes struktūrvienī-

bas “Kantinieku pagasta pārvalde” vadītāja     

Marija Vasiļjeva, apciemos pretendentus, lai iz-

vērtētu uzņēmumu darbību, investīciju piesaisti, 

jaunu darbavietu radīšanu, ražoto produktu vai 

pakalpojumu kvalitāti, oriģinalitāti, vides sakoptī-

bu un citus aspektus. Uzvarētājus uzzināsim un 

sveiksim kā parasti Jāzepa dienā, 2017. gada 19. 

martā Latgales vēstniecībā GORS. 

Atkritumu šķirošanas punkta     

izveide Uļjanovas ciemā 

Saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības  iepir-

kumu “Atkritumu šķirošanas punktu izveide Rē-

zeknes novada 12 (divpadsmit) pagastos”, Sak-

stagala pagasta pārvalde izvēlējās Uļjanovas cie-

mu, kur ierīkot šo punktu, tā kā Uļjanovā ir vai-

rākas daudzdzīvokļu mājas, informē pārvaldes 

vadītāja Olga Muravjova. Šobrīd ir izveidots 

bruģēts laukums, kur arī tiks uzstādīti 3 konteine-

ri stiklam, papīram, plastmasai. Atcerēsimies, ka,   

šķirojot atkritumus tiek taupīti dabas resursi, ne-

tiek piesārņota apkārtējā vide, līdz ar to netiek 

radīti draudi mūsu pašu veselībai.   

Izvērtē novada uzņēmējus 

Foto no interneta resursiem 

http://rezeknesnovads.lv/atkritumu-skirosanas-punktu-izveide-rezeknes-novada-12-divpadsmit-pagastos/
http://rezeknesnovads.lv/atkritumu-skirosanas-punktu-izveide-rezeknes-novada-12-divpadsmit-pagastos/
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KULTŪRAS ZIŅAS 

  

 

 

Muzejā notika  
diskusija par 
valsti,           
latgaliešu     
valodu un     
latgalisko 

 Valsts, latgaliešu valoda un latgaliskais. 

Kādas ir šo trīs elementu attiecības, par to septem-

bra beigās diskutēja Franča Trasuna muzejā 

"Kolnasāta". Publisko tiesību institūta rīkotajā ju-

ridiskajā sarunā "Ar mīlestību par Satversmi" pie-

dalījās jurists Arvīds Dravnieks, advokāts Agris 

Bitāns, Vija Piziča no Latvijas Notāru padomes, 

F.Trasuna muzeja “Kolnasāta” direktores p.i. Inta 

Deksne, valodniece, Rēzeknes Tehnoloģiju akadē-

mijas profesore Ilga Šuplinska, Latvijas Universi-

tātes Juridiskās fakultātes vadītājs Jānis Pleps un 

vēsturnieks Valters Ščerbinskis. Diskusiju iespē-

jams noklausīties internetā raidījumā “Kolnasāta”, 

http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kolnasata/tris-elementu-

s a v i e n i b a - v a l s t s - l a t g a l i e s u - v a l o d a - u n -

latgaliskais.a74777/ 

Pēc rudens ražas novākšanas 
tiks svinēta Zemnieku balle 

21.oktobrī, plkst. 20:00 Sakstagala pagasta       

sabiedrisko aktivitāšu centrā tiks svinēta Zem-

nieku balle Sakstagala un Kantinieku pagasta 

zemniekiem. 

Raža ir novākta, lai gan zemnieku saimniecībās 

vēl aktīvi turpinās aršanas darbi, darbīgākie pa-

gasta iedzīvotāji tiek aicināti uz atelpas brīdi. 

Zemniekus un citus interesentus koncertā prie-

cēs Sakstagala sieviešu vokālais ansamblis, 

Strūžānu un Griškānu pagasta pašdarbnieki. Pa-

gasta pārvalde pateiksies čaklākajiem zemnie-

kiem. Balli spēlēs “Brāļi optimisti”. 

Sakstagala pagasta sieviešu vokālais 

ansamblis aicina jaunas dalībnieces 

Foto no interneta resursiem 

 Ar septembri katru otrdienu, plkst. 

16:00 Sakstagala pagasta sabiedrisko aktivi-

tāšu centra zālē pulcējas sieviešu vokālais 

ansamblis, kas uzsācis jau ceturto darbības 

sezonu. Ansamblis Aijas Cīrules-Leidumas 

vadībā savā pulkā aicina jaunas dalībnieces. 

Pievienojieties visās balss grupās, lai kopā 

pavadītu laiku jautros un ražīgos mēģināju-

mos, piedalītos skatēs un koncertētu ne tikai 

Sakstagala un Kantinieku pagasta organizē-

tajos kultūras pasākumos, bet pa visu nova-

du! Ansambļa dalībnieču vārdā, pateicamies 

pagasta pārvaldei par sarūpētajiem jaunajiem 

koncertu tērpiem, kurus pirmo reizi dalībnie-

ces demonstrēja novada skatē. 

Franča Trasuna biedrībai jauna valde 

4.oktobrī biedrība “Visu Tev, Franci Trasun” saņēma 
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra apstiprinātu 
lēmumu par valdes sastāva maiņu. Biedrības valdes 
priekšsēdētāja turpmāk būs Inta Deksne (muzeja di-
rektores p.i.), valdes locekļu sastāvā Tamāra Tutina 

un Sandra Sadovska. 
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 KULTŪRAS ZIŅAS 

  Franča diena “Kolnasātā” 

Pirmo reizi skaistā rudens dienā F. Trasuna 

muzejā “ Kolnasāta” tika svinēta Franča diena. 

Oktobra mēnesis F. Trasunam bija nozīmīgs – 

tas bija viņa dzimšanas un vārda dienas mēnesis. 

     Francis Trasuns dzimis 1864. gada 16.oktobrī 

Ievas un Stanislava ģimenē viņš bija sestais dēls.  

Jau nākamajā dienā jaundzimušais tika kristīts. 

Jaunajam ģimenes loceklim tika dots Franča 

vārds, kura vārda dienu svin 4.oktobrī. Sendie-

nās bija pieņemts, ka jaundzimušajiem vārdu 

izvēlējās saskaņā ar reliģisko pārliecību. Kā savā 

uzrunā teica Ciskādu Sv. Jāņa Kristītāja Romas 

katoļu baznīcas priesteris Imants Petrovskis, 

bērniem deva kāda svētā vārdu, kas vienlaikus 

bija arī jaunās dzīvības aizbildnis. 

    Mūsdienās katram vārdam ir izveidojies savs 

skaidrojums. Kādi tad īsti ir Franči, kas viņiem 

raksturīgs? “Francis nekad nenojauc aiz sevis 

visus tiltus, jo ir diplomāts. Mēģina visu nokār-

tot miera ceļā. Praktiķis, kas tikai pa retam laiž 

sirdi ganībās. Kārtīgs namatēvs un apzinīgs pie-

nākumu pildītājs” . Ja ieskatāmies Franča Trasu-

na biogrāfijā tad šķiet, ka raksturots ir tieši šis 

cilvēks. Trasuns visu savu dzīvi veltīja tautai, kā 

pats ir atzinies, ka visu laiku karstākā vēlēšanās  

bijusi pacelt Latgales zemniekus garīgi un materi-

āli, radīt Latgalē vajadzīgos inteliģences spēkus 

un apvienot tautu vienā organismā. Bijis garīdz-

nieks, Krievijas impērijas I Valsts domes depu-

tāts, 1917.gadā organizēja Pirmo Latgales kon-

gresu, kuru daudzi zina kā Rēzeknes kongresu, 

kur tika pieņemts vēsturisks lēmums par Latgales 

apvienošanos ar Pārlatviju. 1918. gadā kā Tautas 

padomes loceklis piedalījās Latvijas Republikas 

pasludināšanā, Brīvības cīņu laikā darbojās Kārļa 

Ulmaņa Pagaidu valdībā, bija Satversmes sapul-

ces deputāts, Latvijas Republikas I un II Saeimas 

deputāts.  

Trasuns bija apdāvināts, aktīvs un vispusīgs poli-

tiķis, pat viņa pretinieki ir atzinuši, ka Latvijas 

parlaments bez Trasuna esot tikpat kā neiedomā-

jams.  Francis Trasuns savas pēdas ir atstājis lite-

ratūrā – avīzēs publicējis savus rakstus, nodevies 

daiļliteratūrai, uzrakstījis vairākus stāstus, kas  

bija pirmais  literārais žanrs, kurā darbojās, uz-

rakstīja drāmu “Nūgrymušo pile”, rakstīja dzeju,  

kam laika gaitā ir uzrakstīta mūzika un tapušas 

skaistas dziesmas, piemēram “Putneņa perek-

leits”, ko pasākumā izpildīja folkloras kopa 

“Kolnasāta” (vad. M.Broliša), vāca latgaliešu 

tautasdziesmas, mudināja arī draugus to darīt. 

Sarakstīja fabulas, kuras ir piedzīvojušas četrrei-

zēju izdošanu, kuru aktualitāte nav zudusi arī 

mūsdienās, ko apliecināja Gaigalavas kultūras 

nama amatierteātra “Apīnis” (vad. V.Deksne) 

dalībnieki. 

    Kārtējo reizi tika apliecināts, ka F.Trasuns ir 

atstājis dziļas pēdas ne tikai Latgales un Latvijas 

politikā, bet arī kultūrā. Paldies pašdarbniekiem, 

kas uztur dzīvu F.Trasuna garu.                                
Inta Deksne, muzeja “ Kolnasāta” direktores p.i. 

Solvitas Teilānes foto 

Solvitas Teilānes foto 

Solvitas Teilānes foto 
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SAKSTAGALA JĀŅA KLĪDZĒJA PAMATSKOLAS ZIŅU LAPA 

Boņs katru septembri atgriežas 
Sakstagala skolā!  

  

 

 Jau kuru gadu Sakstagala Jāņa Klīdzēja pa-
matskolas zālē tiekas Boņs un mazie cilvēkbērni no 
apkārtējiem ciemiem, lai uzsāktu skolas jauno cēlienu. 
Šogad mūs sveica un Boņa lomā iejutās bijušais sko-
las teātra pulciņa dalībnieks un mūsu 9.klases skolēns 
Aigars Golubevs un 12 devītās klases skolēni. Vis-
smaidīgākā šai dienā bija 1.kl. audzinātāja Evita Ku-
becka, kurai 14 vecāku ģimenes uzticēja audzināt 15 
atvasītes. Tā visa skolas saime - 137 cilvēkbērni, 20 
pedagogi, 15 tehniskie darbinieki uzsāka pirmo skolas 
dienu un 2016./2017.m.g. ar devīzi : Augt kopā ar cil-
vēkbērnu!                                                                    
 Un nav nejauši, ka saistībā ar skolas filozofiju 
1.septembra svētkos mēs neiztiekam bez Cilvēkbērna 
simboliem. Pirmklasniekiem audzinātāja dāvināja kon-
fekšu tūtas ar Žikiņu, bet 9.klase saldumiņu stilizētas 
purenītes veidolā. Skolotājiem no Boņa dāvanā tika 
sirsniņsoma ar rakstāmpiederumiem. Kur nu vēl klašu 
foto Boņa pļaviņā pie skolas! Pašu mazāko cilvēkbērnu 
vecāki skolas ozolu aktu zālē papildināja ar 15 ozolla-
pām. Nu ozolā ir 137 lapas!                                      
 Vēlu visiem veselību un veiksmi jaunajā mācī-
bu gadā! Jauno cēlienu uzsākot, atcerēsimies 
J.Klīdzēja teikto: ”TAPŠANA PAR CILVĒKU IR DVĒ-
SELES MANTOŠANA, AUDZINĀŠANA, KOPŠANA, 
SILDĪŠANA UN SPODRINĀŠANA AR VISU LABĀKO 
UN SKAISTĀKO, KAS IR CITOS CILVĒKOS UN PA-

SAULĒ AP MUMS.” 

Silvija Freiberga,                                                     

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas direktore 

 Sākoties jaunajam mācību gadam, Sakstaga-
la J. Klīdzēja pamatskolā tika ievēlēts jauns parla-
ments. Tajā darbojas aktīvi un radoši skolēni, kuru 
priekšgalā ir prezidente Jūlija Zemļanuhina. Par vice-
prezidentu ievēlējām Danielu Omulu. Dažādās jomās 
darbosies sekojoši ministri: kultūras ministri Maksims 
Rapša un Olesja Krivenko, iekšlietu ministre Linda 
Vovere. Sintija Onužāne ir lietvede. Preses sekretā-
res pienākumus pilda Beatrise Tutina, sekretāre Agi-
ta Oborenko. Sporta ministrs ir Oļegs Šilovs, sakaru 
ministre Agnese Stafecka. Visas ministrijas pārrau-
dzīs ministru prezidents Aigars Golubevs. Bet parla-
menta darbu koordinēs mūsu skolas direktore Silvija 
Freiberga.                                                                            
 Liela atbildība gulstas uz klašu vecāko ple-
ciem, jo viņi ir tie, kam jāsatur kopā klases kolektīvs 
gan svētkos, gan ikdienā. Klases uzticējušas šo pie-
nākumu šādiem mūsu skolēniem: 5. kl.- Ilzei Asačei 
un Ritvaram Kubeckim; 6. kl.-Karinai Safronovai un 
Imantam Korsakam; 7.a kl.- Beatrisei Tutinai;  7.b 
kl.- Anisijai Jegorovai un Diānai Langfangai; 8.kl.-
Agitai Oborenko un Sintijai Onužānei; 9.a kl.- Jūli-
jai Zemļanuhinai; 9b.kl.-Liānai Pikšai.                                                                           
Darbošanās skolas parlamentā  ir iespēja  

Jauns skolēnu parlaments 

līdzdarboties skolas dzīvē un padarīt to interesantāku.                          
 Šogad parlaments ļoti aktīvi uzsāka darbību, 
tiekamies gandrīz katru dienu, lai apspriestu aktuālos 
jaunumus un runātu par tuvākajiem pasākumiem. Lai 

mums visiem sekmīgs un radošs mācību gads! 

              Preses sekretāre, Beatrise Tutina                                                        

Foto no skolas arhīva 

Foto no skolas arhīva 
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Jāņa Streiča jubileju svinēja arī 

Sakstagala pamatskolā 

Rudens ir tas laiks, kad krāsojas lapas, radot skaistu 
ainavu visapkārt, un kad zemnieku saimniecību klētīs 
guļas visa gada darbs. Ābeļu zari atbrīvojušies no ābo-
lu smaguma, un lauki atdevuši savas rūpīgi audzētās 
veltes, kas tagad guļ savās jaunajās mītnēs pagra-
bos. Un tādēļ J. Klīdzēja Sakstagala pamatskolas sko-
lēni 4. oktobrī svinēja Ražas svētkus, jeb Pagraba Ka-
ralienes balli. Pagraba Karaliene ielūdza uz savu balli 
ciemiņus no blakus karalistēm. Uz pasākumu ieradās 
Kartupeļu, Ķirbju, Burkānu un Kāpostu karalistes. Kat-
rai karalistei bija ar ko dižoties. 1. klases skolēni kopā 
ar savu audzinātāju Evitu Kubecku bija ieradušies no 
Kartupeļu karalistes. Bērni kopā ar vecākiem bija saga-
tavojuši brīnišķīgu kartupeļu izstādi un visus iepriecinā-
ja ar jautru dziesmiņu “Kartupeli, kartupeli”, pēc tam 
visus cienāja ar visgaršīgāko kartupeļu ēdienu – cep-
tiem kartupeļiem. 2. klase ieradās no Ķirbju karalistes, 
skolēni pastāstīja interesantus faktus par ķirbjiem, un 
atnesa gan lielus, gan mazus ķirbīšus. Audzinātāja 
Anita Kudļa pastāstīja par ķirbju rekordiem, bet 2. kla-
ses skolnieces Žanetes mamma Anna Kluša sagata-
voja ļoti garšīgus ķirbju kēksiņus. 3. klase bija ieradu-
sies no Burkānu karalistes un dejoja jautru burkāndeju. 
Audzinātāja Rasma Pudule visus cienāja ar burkānu 
pankūkām. 4. klases skolēni kopā ar skolotāju Sandru 
Ostrovsku bija ieradušies no Kāpostu karalistes. Viņi 
pastāstīja par kāpostu vērtīgām īpašībām un to šķir-
nēm un deva nogaršot parasto kāpostu. Kā jau katrā 
ballē neiztikt bez jautrības. Skolotāji skolēnus aicināja 
iet jautrās rotaļās, bet balles noslēgumā notika diskotē-
ka. Visi bija gandarīti un ar lielu prieku gaidīs nākošo 
ballīti, par pasākuma norisi pastāstīja skolotāja Evita 
Kubecka. 

Pagraba Karalienes balle jeb     

Ražas svētki sākumskolas klasēm    

Rudens pārgājiens uz Jāņa         
Klīdzēja debešu pusi 

 Lai tuvāk iepazīt sava dzimtā pagasta ie-

vērojamākās vietas, šogad 12. septembrī Saksta-

gala J. Klīdzēja  pamatskolas 4. -  9. klases skolē-

ni kopā ar skolotājiem devās rudens pārgājienā uz 

Liužas ciemu – rakstnieka Jāņa Klīdzēja dzimto 

māju vietu “Upmaļiem”. Veicinot skolēnu prasmi 

darboties komandā, viņiem bija jāveic dažādi at-

jautības uzdevumi saistībā ar J. Klīdzēja romāna 

”Cilvēka bērns” varoni Boņuku, pastāstīja skolo-

tāja Ineta Strucinska. 

2016. gada 26. septembrī kinorežisoram Jānim Strei-
čam apritēja 80, un Nacionālais Kino centrs kopā ar 
Rīgas Kino muzeju pasludinājis šo gadu par J.Streiča 
kino gadu. Arī mūsu pamatskolas 5.-9. kl. skolēni pulcē-
jās kopā, lai ieskatītos latviešu kinorežisora, aktiera, 
rakstnieka, gleznotāja, publicista un sabiedriskā darbi-
nieka J.Streiča dzīves lappusēs. Vecāko klašu skolēni 
veica J.Streiča personības un radošās darbības izpēti 
un iepazīstināja ar to klātesošos. Pasākumā varēja no-
skatīties video interviju ar J. Streiču. Pārsteidzošs jaun-
atklājums skatītājiem kļuva Jāņa Streiča – gleznotāja 
pieredze. Sekojot laikmeta kultūras norisēm Latvijā, sko-
las valodu un mākslu skolotāji un  skolēni izjuta lepnumu 
un dvēselisku gandarījumu, godinot pasākumā Jāņa 
Streiča ražīgo mūžu Latvijas kinomākslā un kultūrā, in-
formē latviešu valodas un literatūras skolotāja Sanita 

Ivanovska.                                                                                                            

 Šogad DZEJAS DIENĀS skolēni pulcējās pie 
rakstnieka J.Klīdzēja stādītā ozola, kuram nu jau no-
svinēti 24 gadi, par godu tam literatūras skolotāja   

Sanita Ivanovska sacerējusi dzejoli. 

 30.septembrī skolā svinēja  SKOLOTĀJU 
DIENU ar  koncertu, kurā skolotājiem par pārsteigumu 
viņus sveica vecāku padome,  novada Izglītības pār-
valdes vadītājs Guntars Skudra un Aijas Dundures 

vadītais Rikavas etnogrāfiskais ansamblis.  

Foto no skolas arhīva 
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DAŽĀDI 

Vasaras kultūras un sporta          
pasākumu kaleidoskops 

norisinājās no 11.-15. jūlijam un tajā piedalījās 20 Sak-
stagala pagasta jaunieši no 10-17 gadiem, kuri ieguva 
jaunu pieredzi, zināšanas un prasmes par uzņēmējdar-
bības ideju realizēšanu, līderību, karjeras izvēli, sadar-
bības prasmju attīstīšanu un aktīvu līdzdalību, uz pro-

jekta norisi atskatās Dace Deksne. 

20.augustā skolas stadionā notika Sporta spēles,  
kas izvērtās par starptautisku pasākumu: tās palīdzēja 
organizēt jaunieši no Francijas, Spānijas, Itālijas, Por-
tugāles un Ungārijas, Eiropas Asociācijas „World-Our 
Home” projekta „Starpkultūru saskarsme, daudzveidī-
ba un tolerance Latgalē” ietvaros. Bez sporta spēlēm 
norisinājās radošās darbnīcas un iepazīšanās ar da-
žādu tautu kultūru un kulināro mantojumu, pastāstīja 

jaunatnes lietu speciāliste Dace Deksne. 

Jaunatnes neformālo apmācību projekts „SoLis”   

Ar tautasdziesmās, radošajām darbnīcām, vainagu 
pīšanu un gardākā Jāņu siera konkursu muzejā 
“Kolnasāta”, īsi pirms vasaras saulgriežiem aizritēja 
Ielīgošanas pasākums.  

 Savukārt 26.jūlijā muzejā Annas dienas svinī-

bās tika suminātas šī vārda gaviļnieces. Kopā pagastā 

tās ir 18, vecākā Anna dzimusi 1934. gadā, bet jaun-

ākā - 2012. Pasākumā tika atklāta izstāde “Ziedi An-

nās”, notika tikšanās ar Sakstagala stādaudzētavas 

pārstāvi, dziedāja folkloras kopa “Kolnasāta”. Annām 

bija sagatavoti dažādi prāta, atjautības un prasmju pār-

baudījumi. Mūsu Annas ir naskas mīklu minētājas, ap-

veltītas ar skanīgām balsīm un prasmīgas saimnieces, 

secina muzeja direktores p.i. Inta Deksne. 

Solvitas Teilānes foto 
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