
  ZIŅAS ĪSUMĀ: 

28.02.2017. plkst. 17.00 Lūznavas 
pagasta zālē notiks Lūznavas 
pagasta iedzīvotāju informatīvā 
sanāksme par atkritumu šķirošanu. 
Sanāksmē piedalīsies SIA 
“ALAAS’” pārstāvji, kuri sniegs 
iedzīvotājiem praktiskus padomus, 
atkritumu šķirošanas jautājumos. 

No 27.12.2016. Ozolaines pagasta 
pārvaldes vadītājs Edgars Blinovs 
uz Lūznavas pagasta pārvaldes 
vadītāja V.Špeļa darbnespējas 
laiku, paralēli darbam Ozolaines 
pagasta pārvaldē, nozīmēts par 
Lūznavas pagasta pārvaldes 

vadītāja pienākumu izpildītāju. 

Uz 2017.gada 1.janvāri iedzīvotāju 
skaits Lūznavas pagastā sastāda -
962. 

Nodarbinātības valsts aģentūras 
Rēzeknes filiālē reģistrēti 115 
bezdarbnieki, kuriem deklarētā 
dzīvesvieta ir Lūznavas pagasts. 
No tiem 96 reģistrēti NVA Maltas 
sektorā un 19 Rēzeknē. 

NVA programmas ietvaros 
2017.gadā  vasaras brīvlaikā, 
Lūznavas pagasta pārvalde darbos 
plāno iesaistīt 5 Lūznavas pagasta 
jauniešus. 

No 2017.gada 18.janvāra 
Lūznavas pagastā NVA projekta ” 
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” 
ietvaros” ir iesaistīti 9 strādnieki. 
Darba līgums ar strādnieku tiek 
slēgts uz 4 mēnešiem. 

     2017.gada 12.janvārī plkst. 14.30 Lūznavas 
pagasta pārvaldes zālē notika Lūznavas pagasta 
2017.gada budžeta projekta prezentācija un 
aizstāvēšana. Budžeta projektu aizstāvēja 
galvenā grāmatvede - I.Kaļiņina, vadītāja p.i. 
E.Blinovs, Iedzīvotāju konsultatīvās padomes 
priekšsēdētāja S.Kļaviņa u.c. pagasta darbinieki. 
No Rēzeknes novada pašvaldības bija komisija 
sekojošā sastāvā: priekšsēdētāja vietniece 

E.Pizāne, izpilddirektors J.Troška, Finanšu un 
grāmatvedības nodaļas  vadītāja S.Ančikovska, 
Izglītības pārvaldes vadītājs G.Skudra, Kultūras 
nodaļas vadītāja I.Pleikšne. Plānotie Lūznavas 
pagasta izdevumi 2017.gadā sastāda  472 036 
Eur.  

Lūznavas pagasta pārvaldes  
vadītāja p.i. E.Blinovs 

info@luznava.lv 

AIZSTĀVĒTS LŪZNAVAS PAGASTA PĀRVALDES 
2017.GADA BUDŽETA PROJEKTS 

Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvaldes bezmaksas informatīvais izdevums 
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Lūznavas ziņas 

Lūznavā—tautas deju 
kolektīvs! 
     Aizgājušā gada decembrī 
Lūznavā sāka darboties Lūznavas 
tautas deju kolektīvs. Tas ir 
izveidojies, pateicoties uzņēmīgajai 
Sandrai Kļaviņai, kurai radās šī 
ideja un tā veiksmīgi tika realizēta. 
Lūznavas tautas deju kolektīvā dejo 
gan pašu ļaudis, gan dejotāji no 
Rēzeknes un Maltas. Priecē tas, ka 
katru otrdienu pēc  18.00 Lūznavas 
pagasta ēkā uz mēģinājumu ierodas kupls 
dejotāju skaits.  

     Uz foto  Lūznavas TDK vadītāja I.Alika un 
dejotāji.  

Teksta turpinājums 3.lpp. 
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ŠĶIROSIM ATKRITUMUS! 
      
     2016.gadā Rēzeknes novadā teritorijā  
visos pagastos ir izveidoti  atkritumu 
šķirošanas punkti. Arī Lūznavas pagasts ir 
viens no tiem kurā var tikt uzsākata aktīva 
atkritumu šķirošana. Atkritumu šķirošanas 
laukums uzstādīts pēc adreses Pils iela 6, 
Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes 
novads (aiz Lūznavas pagasta pārvaldes 
ēkas). 
     Kas jāzina par atkritumu šķirošanu? 
Atkritumi ir jebkurš priekšmets vai viela, 
no kuras tās īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis 
vai spiests atbrīvoties. Parasti atkritumus 
veido nevajadzīgi priekšmeti vai to daļas, 
pārtikas produktu iepakojumi, ēdienu 
atliekas utt. Lai samazinātu atkritumu 
daudzumu, radušos atkritumus cenšas 
racionāli izmantot kā izejvielas ražošanā, kā 
nosacījums tam ir nepieciešama atkritumu 
šķirošana pēc to kategorijām. Tas nav 
vienīgais iemesls, kāpēc atkritumi ir jāšķiro. 
Nozīmīgs ir arī fakts, ka šķirojot tiek taupīti 
dabas resursi, netiek piesārņota apkārtējā 
vide, līdz ar to netiek radīti draudi cilvēku 
veselībai. 
Ir jāapzinās, ka šķirojot atkritumus 
iespējams: 
• atkritumus pārvērst par vērtīgām 
otrreizējām izejvielām, kas ir izmantojamas 
atkārtoti; 
• taupīt dabas resursus, saglabājot naftas 
produktus, koksni un citus resursus 
nākamajām paaudzēm, kā arī ievērojami 
samazināt ūdens un energoresursu 

patēriņu; 
• ietaupīt vietu atkritumu poligonos – lai 
noglabāt varētu tikai tos atkritumus, kurus 
tiešām vairs nav iespējams pārstrādāt 
atkārtoti; 
• ietaupīt savu naudu, jo šķirotos 
atkritumus savāc un pārstrādā bez maksas, 
savukārt nešķiroto sadzīves atkritumu 
izvešanas un apglabāšanas tarifs ar katru 
gadu pieaug; 
• saudzēt vidi un ekoloģiju, jo atkritumi, 
nonākot dabā vai tiekot nepareizi utilizēti 
(piemēram, sadedzinot ugunskurā), rada 
nozīmīgu piesārņojumu un draudus cilvēka 
veselībai; 
•padarīt dabu ap mums skaistāku – bez 
ceļmalā nomestām pudelēm, papīra vai 
polietilēna maisiņiem; 
•parādīt savu attieksmi, iestājoties par 
planētas nākotni – lai zaļi un veselīgi varētu 
dzīvot ne tikai mēs paši, bet arī visas 
pārējās paaudzes. 
     Pārstrādājot papīru tiek taupīta 
enerģija, saglabātas mežu platības, 
samazināts izmešu daudzums gaisā un 
ūdens patēriņš, kā arī kopējais atkritumu 
daudzums. Papīru var pārstrādāt vairākas 
reizes. No 1 tonnas makulatūras var iegūt 1 
tonnu jauna papīra. Ir aprēķināts, ka viena 
tonna makulatūras ietaupa vidēji gandrīz 4 
m3 koksnes - tas nozīmē, ka tiek saglābti 
12 – 14 pieauguši koki. 
     Plastmasa ir ļoti plaši izmantots 
materiāls, jo tā ir viegla, nerūsē, ir izturīga 
un lēta. No vides viedokļa, plastmasa nav 
pateicīgs materiāls, jo nesadalās, bet 
piesārņo vidi, to dedzinot rodas toksiskas 
gāzes. Noteiktus plastmasas atkritumu 
veidus var savākt ( PET pudeles, 
plastmasas maisiņus, plēves) un nodot 
otrreizējai pārstrādei. 
     Stiklu ražo no kvarca smiltīm, sodas, 
kaļķakmens un lietota stikla lausku 
sajaukuma. Stiklu šķiro atsevišķi gan no 
pārējiem sadzīves atkritumiem, gan arī 
dažādi pēc tā krāsas. Ir iespējams nodot 
stikla taru, tā neradot piesārņojumu dabā 
un nepatērējot lieki enerģiju, ražojot vai 
pārstrādājot, jo stikla taru var atkārtoti 

izmantot līdz pat 50 
reizēm. 

KĀ ŠĶIROT? 
PAPĪRS 
Drīkst mest: 
-biroja papīru 
-avīzes 
-žurnālus 
-grāmatas 
-kartonu 
-kartona kastes (saplacinātas) 
Nedrīkst mest: 
-netīru vai slapju papīru, kartonu 
-laminētus papīra izstrādājumus 
-papīrus ar metāla ātršuvējiem, saspraudēm 
-tetrapakas 
STIKLS 
Drīkst mest: 
-stikla pudeles (bez metāla korķiem) 
-stikla burkas (bez metāla vākiem) 
-logu stiklu 
Nedrīkst mest: 
-keramikas izstrādājumus 
-spoguļstiklu 
-auto stiklu 
-netīru, krāsotu stiklu 
PLASTMASA 
Drīkst mest: 
-plastmasas pudeles (saplacinātas) 
-PET pudeles (saplacinātas) 
-plastmasas maisiņus, plēves 
-u.c. tīru plastmasas iepakojumus 
Nedrīkst mest: 
-rotaļlietas 
-eļļas pudeles 
-netīru iepakojumu ar pārtikas produktu 
atliekām (krējuma un margarīna trauciņus) 
-u.c. mājsaimniecībā izmantojamus 
plastmasas priekšmetus (vienreizējās 
lietošanas traukus, skābbarības ruļļu plēves, 
olu bretes, u.c.). 
     Ir jāsaprot, ka tikai mēs varam 
samazināt pašu radīto atkritumu apjomu. 
Atbalstīsim videi un mums pašiem 
draudzīgu rīcību! Šķirosim atkritumus! 

 
Informācija sagatavota ar  

SIA ,,ALAAS”  
atbalstu 

BĪSTAMO ATKRITUMU 
PIEŅEMŠANA UN 
UTILIZĀCIJA 
1) SIA Dīlers 
Veic bīstamo atkritumu utilizāciju atbilstoši 
saņemtajām atļaujām SIA „Dīlers”  
Adrese: Rēzekne, Noliktavu iela 1 
Pieņem utilizācijai šādus bīstamos 
atkritumus un videi bīstamās preces: 

 visu veidu nolietoti akumulatori 
(tostarp mobilo tālruņu akumulatori) 
un galvaniskie elementi; 

 lietošanai nederīgās elektriskās un 
elektroniskās ierīces, t.i., nolietotā 
sadzīves un biroja tehnika – monitori, 

televizori, datori, printeri, faksi, skeneri, 
kopētāji, mobilie tālruņi, fotoaparāti, 
luminiscentās lampas, veļas 
mazgājamās mašīnas, ledusskapji, 
mikroviļņu krāsnis, elektriskās 
tējkannas, kafijas automāti, gludekļi, 
zāles pļāvēji – viss, ko darbina 
elektrība. 

 plastmasas tajā skaitā PET atkritumi; 

 stikla atkritumi; 

 papīra, kartona, koka atkritumi; 

 gumijas atkritumi; 

 nolietotās automašīnu riepas; 

 tekstila atkritumi; 

 izlietotās eļļas un filtri; 

 visu veidu iepakojums (bez produktu 
vai ķīmisko vielu atliekām); 

 vecās automašīnas; 

 veselības aprūpes atkritumus 
Tālr. 29789132, 25132726, 
Mājas lapa: www.dilers.lv 
 
2) SIA “ZAAO Systems” 
Adrese: Rēzeknes nov., Griškānu pag., 
Košeļova, „Siļavins” 
Šeit var nodot atkritumus: 
• Elektriskās un elektroniskās iekārtas 
• Apgaismes iekārtas un luminiscentās 
spuldzes 
• Baterijas un akumulatori 
Tālr. 20018309 
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LŪZNAVĀ—TAUTAS DEJU 
KOLEKTĪVS! 

Teksta sākums 1.lpp. 
 
     Tautas deju kolektīvā valda pozitīva 
atmosfēra un kopības sajūta. Deju kolektīva 
dalībnieki ir ļoti azartiski, jo mēģinājumu laikā 
spēj izdejot ne tikai tautas deju soļus, bet arī 
hip- hop ritmus.  Dejotāji prot pieņemt 
izaicinājumus, jo, dejojot tikai nepilnu mēnesi, 
piedalījās tautas deju kolektīvu “Sadancī” 
Viļānos. Par uzdrīkstēšanos - visiem 
dejotājiem milzīga pateicība!  
     Lūznavas tautas deju kolektīva 
piedalīšanās ”Sadancī “nebūtu iespējama bez 
atbalsta, ko tam sniedza Rēzeknes novada 
Dricānu pagasta KN VPDK “Jumalo” vadītāja  

S.Bokta un tās dejotāji, Dricānu pagasta 
folkloras kopa, Kaunatas pagasta TN VPDK 
“Kaunata” vadītāja A.Silova un tās dejotāji, 
aizlienējot kolektīva puišiem tautas tērpus un 
dejai nepieciešamos  plecu lakatus. Sirsnīgu 
paldies sakām Lūznavas pagasta pārvaldes 
vadītāja p.i. E.Blinovam par atbalstu un tik 
nepieciešamajiem uzmundrinājuma vārdiem 
tieši pirms pirmās uzstāšanās Viļānos. 
     Lūznavas tautas deju kolektīva mērķis ir 
apgūt XVI Deju svētku Deju lieluzveduma 
“Māras zeme” repertuāru un veiksmīgi 
nostartēt skatē. 
     Lūznavas tautas deju kolektīva vadītāja 
pateicas visiem saviem dejotājiem par viņu 
entuziasmu, dejotprieku, uzņēmību un 
atbalstu! 

     Lūznavas tautas deju kolektīvs labprāt 
uzņems savā pulciņā jaunus dejotājus, lai  
apgūtu un popularizētu tautas deju, kuras 
vērtība sakņojas tautas tradīcijās.  

I.Alika 
Lūznavas TDK vadītāja  

 

PAMĒĢINIET AIZBRAUKT UZ  
VECZOSNU!  
 
     Tāds raksts bija publicēts šī gada 12. 
janvārī „Rēzeknes Vēstīs”. 
     Veczosnas „iedzīvotāji” izsaka 
neapmierinātību par ceļa Lūznava – 
Veczosna stāvokli un pagasta pārvaldnieka 
darbu attiecībā uz augstāk minētā ceļa 
uzturēšanu. 
     Ceļam Lūznava – Veczosna ir augsta 
autotransporta kustības intensitāte. Vasaras 
periodā tā pārsniedz 300 transporta un citu 
mehānisko līdzekļu vienības diennaktī. 
     Ceļa uzturēšanas kvalitāti ļoti ietekmē 
laika apstākļi, tas ir, ilgstošs bez lietus sauss 
periods vai ilgstošas lietavas. Vienā un otrā 
gadījumā ceļu nevar greiderēt, bet tajā pašā 
laikā transporta kustības dēļ ceļš paliek 
pamatīgi izdangāts. 
     Neskatoties uz augstāk minētiem 
apstākļiem, 2016. gadā ceļa Lūznava – 
Veczosna uzturēšanas nolūkos tika veikti 
darbi, kurus pildīja Lūznavas pagasta 
pārvaldes darbinieki, AS „Valsts ceļu 
uzturētājs”, SIA „Ceļi un tilti” un SIA „Liska”. 

2016. gadā 
1. Sniega tīrīšana: 14.01., 20.01., 15.02., 
22.02., 29.02., 07.11., 11.11. 
2. Apledojuma samazināšanai: 
02.01. – rievošana 
11.01. – smilts – sāls maisījumu kaisīšana 
18.02. – rievošana 
07.12. – rievošana, smilts – sāls maisījuma 
kaisīšana 
19.12. – rievošana  
3. Ceļa greiderēšana, planēšana: 13.03., 
31.03., 02.05., 14.05., 09.06., 29.06., 26.08., 
08.09., 18.09., 14.10., 01.11., 28.11. 
4. Ceļa iesēdumu remontu veica SIA 
„Liska”: 15.09. 
5. Ceļmalu pļaušana: 17.05., 30.08. 

 
2017. gadā 

1. Apledojuma samazināšanai: 
06.01. – rievošana 
13.01. – rievošana 
27.01.—rievošana 
2. Sniega tīrīšana: 04.01., 14.01., 16.01. 
 

 
Vladimirs Špeļs 

Lūznavas PII “Pasaciņa” šogad 
apmeklē 22 bērni. Lai gan esam 
palikuši manāmi mazāk, bērndzīve 
bērnudārzā ir tikpat interesanta un 
aizraujoša. Bērni apgūst pirmsskolas 

programmu, svin svētkus, rotaļājas 
un rada interesantus darbus. Jau 
varbūt esat pamanījuši, ka bērni uz 
iestādi un no tās dodas 
atstarojošajās vestēs. Tā mēs visi 
kopā gribam rūpēties par bērnu 
drošību tumšajā gadalaikā. Ļoti 
ceram, ka arī vecāki mūs atbalstīs un 
neaizmirsīs par savu lolojumu 
drošību. 
25.janvārī notiks iestādes padomes 
sēde. Viens no apspriežamajiem 
jautājumiem ir iestādes darba laiks 
vasaras periodā. Plānojamais 
iestādes slēgšanas laiks varētu būt 
no 06.07.2017. līdz 06.08.2017. Pa 
šo laiku tehniskais personāls varētu 
iziet kārtējos atvaļinājumus. 

Tāpat informēju visus interesentus, 
ka iestāde uzņem bērnu visu gadu. 
Iestāde ir pilnībā nodrošināta ar 
mācību līdzekļiem. Vecāki maksā 
tikai par bērnu trīsreizējo ēdināšanu 
bērnudārzā un tas ir šajā gadījumā 1. 
00 Eur. 
Iestāde ir nokomplektēta ar visu 
nepieciešamo bērnu attīstības un 
apmācības organizēšanai un te 
darbojas pedagogi ar augstāko 
pedagoģisko izglītību un pieredzi. 
Nepārtraukti apgūstam jaunas 
zināšanas un pielietojam tās darba 
procesā. Nāciet un pārliecinieties 
paši!! 

Valentīna Mališeva 
PII "Pasaciņa" vadītāja 

PII "Pasaciņa"aktualitātes 
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LŪZNAVAS MUIŽAS AKTUALITĀTES 

     Gada laikā no 2016. gada janvāra līdz 
2016. gada decembrim Lūznavas muižu 
apmeklējuši  21 891 apmeklētāji 
(Tūrisma informācijas centra dati) tai 
skaitā: 120 ekskursantu grupas ( no 25 
valstīm - Latvijas, Krievijas, Lietuvas, 
Igaunijas, Turcijas, Amerikas 
Savienotajām valstīm, Kanāda, Norvēģi-
jas, Ungārijas, Polijas, Japānas, 
Baltkrievijas, Francijas, Somijas, Beļģi-
jas, Bulgārijas, Lielbritānijas, Vācijas, 
Azerbaidžānas, Gruzijas, Itālijas, Čehijas, 
Izraēlas, Nīderlandes un Šveices).  
     Tika organizēti 30 kultūras pasākumi 
(lielākie “Dabas koncertzāle” 6000 ap-
meklētāju, “Mākslas pikniks” 1200 ap-
meklētāju, “Muzeju nakts” (700 ap-
meklētāju), "MŪZdienas" (600 ap-
meklētāji)) 24 izstādes. arīkoti 9 semināri 
(tai skaitā 4 vietējās uzņēmējdarbības, 
tūrisma un pašizaugsmes veicināšanai). 
Notikušas kāzu pieturas un laulību 
reģistrācijas - 23 jaunajiem pāriem. 
     Notika 12 privāt- un korporatīvie 
pasākumi. 
     Ir nodibināta sadarbība ar 30 vietājā 
amata meistariem, uzņēmējiem un 
pašnodarbinātajiem, kuri sniedz muižai 
savus pakalpojumus – sadarbības 

partneru vidū ir keramiķi un mākslinieki, 
ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji un 
tirgotāji, naktsmītņu pakalpojumu 
sniedzēji, suvenīru izgatavotāji un 
tūrisma pakalpojumu sniedzēji.  
     Īpašs prieks Lūznavas muižai ir par 
novērtējumu profesionāļu vidū – muiža 
saņēmusi Latgaliešu kultūras gada balvu 
“Boņuks 2015” nominācijā “Gada 
notikums”, konkursā „Ilgtspējīgākā ēka 
un projekts 2016” Lūznavas muiža tika 
atzīta kā 2016. gada ilgtspējīgākā ēka, 
tūrisma jomā - Labākais jaunais tūris-
ma objekts Latgales reģionā 
2016.gadā!  

Aptaujas! 

 Balstoties uz Balti dati aptauju, kas 
tika veikta 2016.gada maijā un jūnijā 
(vairāk nekā 400 apmeklētāju) gandrīz 
70% apmeklētāju mērķis ir interese 
baudīt kvalitatīvus mūzikas un 
mākslas pasākumus. 
     Lūznavas muiža veica 20 km rādiusā 
uzņēmēju aptauju par Lūznavas muižas 
ietekmi uz uzņēmējdarbību, 60% 
aptaujāto atzīst, ka tieši vai pas-
tarpināti, bet caur apmeklētāju plūsmu 
jutuši arī muižas pozitīvo iespaidu uz 
uzņēmēju sniegtajiem pakalpojumiem, 
kā arī gandrīz visi aptaujātie secina, ka 
norises Lūznavā kopumā sekmē Rēze-
knes novada ekonomisko augšupeju 
2016.gadā apritēja Rēzeknes novada 
kultūrvēsturiskā mantojuma pērles – 
Lūznavas muižas pirmais pilnais ak-
tīvās darbības gads. Pēc atjaunošanas 
2015. gadā muiža kļuvusi ne vien par 
muižas sākotnējo īpašnieku, poļu iz-
celsmes lietuviešu muižnieku Kerbedzu 

radīto vietu mākslai un mūzikai, bet 
vēl vairāk – tā kļuvusi gan par reģionā 
un valstī atpazīstamu kultūras centru, 
vietējās uzņēmējdarbības veicinātāju 
un populāru dažādu pasākumu norises 
vietu, kas piesaista tūristus un inter-
esentus gan no visas Latvijas, gan ār-
valstīm.  
     Lūznavas muiža sekmīgi atradusi savu 
vietu plašajā reģiona un visas Latvijas 
kultūras piedāvājumā kā lieliska kamer-
koncertu norises vieta, kuras sirsnīgo 
atmosfēru un akustiskās īpašības slavē 
gan mūziķi, gan apmeklētāji. Gada laikā 
te koncertus snieguši gan Latgales, gan 
Latvijas, gan ārvalstu mūziķi, kuru vidū 
ģitārists Kaspars Zemītis, džeza 
dziedātājs Laimis Rācenājs, Rīgas 
Saksofonu kvartets, valsts kamerorķestra 
“Sinfonietta Rīga” mūziķu ansamblis, 
Liepājas Stīgu kvartets, “Eisenberg Quar-
tett”, klavesīniste Ieva Saliete, grupa 
“Pieneņu vīns”, vokālā studija “Skonai”, 
grupa “Dabasu Durovys”, Kārlis Kazāks, 
grupa “Manta”, šveiciešu baritons Klau-
dio Danusers, kanādiešu ģitārists Paskāls 
Valuā, lietuviešu pianists Roks Zubovs 
un daudzi citi. Turpmākajos mēnešos 
Lūznavas muižā gaidāmas arī dziedātāja 
Igo un ģitārista Aivara Hermaņa, franču 
pianista Endija Emlēra, dziedātājas, pia-

nistes Katrīnas Gupalo, pianista Andreja 
Osokina un citu mākslinieku uzstāšanās. 
Līdzās koncertiem muiža pierādījusi arī 
savu radošo un vietas potenciālu jaunu 
kultūras notikumu tapšanā, ko apliecina 
arī tikko septembrī notikušā vides, dejas, 
gaismas un mūzikas uzveduma 
“Lūznavas atspulgā jeb MŪZdienas” 
tapšana. Svarīgs pirmā darbības gada 
brīdis bija 2016. gada aprīlī Lūznavas 
muižas Sarkanajā zālē ieskandinātais 
jaunais koncertflīģelis, kas otro dzīvi 
atguvis Jāņa Kļaviņa Ugāles ērģeļbūves 
darbnīcā un kuru kā pirmais ieskandināja 
slavenā lietuviešu komponista un 
mākslinieka Čurļoņa mazmazdēls Roks 
Zubovs.  
     Kopš 2015.gada beigām Lūznavas 
muižas telpās atrodas arī Rēzeknes nova-
da Tūrisma informācijas centrs, kas ir 
galvenais atbalsts ekskursantu un tūristu 
grupu uzņemšanai. Lūznavas muiža gada 
laikā kļuvusi arī par uzņēmējdarbības 
veicinātāju, ko apliecina gada laikā uz-
sāktā sadarbība ar 30 vietājā amata meis-
tariem, uzņēmējiem un pašnodarbināta-
jiem, kuri sniedz muižai savus pakalpoju-
mus – sadarbības partneru vidū ir 
keramiķi un mākslinieki, ēdināšanas pa-
kalpojumu sniedzēji un tirgotāji, nak-
tsmītņu pakalpojumu sniedzēji, suvenīru 
izgatavotāji un tūrisma pakalpojumu 
sniedzēji. Aptaujājot vairāk nekā 30 
vietējo uzņēmēju par Lūznavas muižas 
ietekmi uz uzņēmējdarbību, 60% 

aptaujāto atzīst, ka tieši vai pastarpināti, 
bet caur apmeklētāju plūsmu jutuši arī 
muižas pozitīvo iespaidu uz uzņēmēju 
sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī gand-
rīz visi aptaujātie secina, ka norises 
Lūznavā kopumā sekmē Rēzeknes nova-
da ekonomisko augšupeju. 
 

Lūznavas muižas 
2016.gada statistika 
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LŪZNAVAS MUIŽA UN 
RĒZEKNES NOVADA  

TŪRISMA INFORMĀCIJAS 
CENTRS  

ATVĒRTI  
APMEKLĒTĀJIEM: 

 

 No 1. oktobra līdz 31. mai-
jam: pirmdiena līdz svētdiena 
katru dienu 09.00–16.00 

 No 1. jūnija līdz 30. septem-
brim: pirmdiena līdz svētdiena 
katru dienu 10.00–18.30. 

     Pirmā darbības gada laikā muiža ie-
saistījusies biedrības “Latvijas Piļu un 
muižu asociācija” darbībā, gan uzsākusi 
sadarbību ar vairākām ārvalstu vēst-
niecībām Latvijā, kuru vidū Lietuvas, 
Polijas, ASV, Ungārijas vēstniecības un 
Francijas Institūts Latvijā, sadarbība uz-
sākta arī ar Daugavpils Marka Rotko 
mākslas centru, Latgales vēstniecību 
GORS, Čurļoņa mākslas muzeju Lietuvā, 
vairākām tūrisma aģentūrām (‘Skaistie 
skati”, “Impro”, “Ceļojumu bode”) un 
citiem sadarbības partneriem. 
     Paralēli visiem notikumiem Lūznavas 
muižā pirmā aktīvā darbības gada laikā 
īstenoti arī vairāki projekti, kam 
piesaistīts finansējums no Valsts 
kultūrkapitāla fonda, Pašvaldību 
savienības, A/S “Latvijas Valsts meži”, 
Nodarbinātības Valsts aģentūras un Lat-
vijas Vides aizsardzības fonda, bet tu-
vākajā laikā paredzēts īstenot arī LEAD-
ER programmas un ES programmas 
“Creative Europa” projektus, kuros 

Lūznavas muižā notiks gan mākslinieku 
rezidences, vides izziņas takas, kino 
šķūņa veidošana, gan digitālās mākslas 
attīstība un citas aktivitātes. 
     Lūznavas muižas pārvaldniece Iveta 
Balčūne, atskatoties uz padarīto gada 
laikā, gandarīti atzīst: “Gada laikā no 
atjaunotas, bet nevienam nezināmas ēkas, 
kas atsevišķiem zinātājiem galvenokārt 
asociējas ar te bijušajām izglītības ie-
stādēm, Lūznavas muiža ir uzplaukusi un 
tās aktivitātes un pasākumi plaši 
izskanējuši visas valsts mērogā. Par 
muižas aktivitātēm regulāri var lasīt 
lielākos un mazākos preses izdevumos un 
interneta portālos, par muižu stāsta Latvi-
jas radio un par tās pasākumiem vēsta 
Latvijas populārākās televīzijas. Šī gada 
laikā muižā viesojušās svarīgas amatper-
sonas – te bijis gan Valsts prezidents, 
ministru prezidents, kultūras ministre, 
gan ārvalstu vēstnieki un citas nozīmīgas 
personas. Bet vissvarīgāk ir tas, ka, pate-
icoties muižas attīstībai, līdz ar to savu 

attīstību var veicināt gan vietējie ie-
dzīvotāji, gan uzņēmēji – muiža un tās 
resursi kļūst par potenciālu platformu 
Rēzeknes novada un visa reģiona 
izaugsmei!” 
     Īpašu paldies par atbalstu un sadarbību 
pirmajā darbības gadā Lūznavas muiža 
saka Rēzeknes novada pašvaldībai, 
Lūznavas pagasta pārvaldei, Lūznavas 
pagasta iedzīvotājiem, Nodarbinātības 
Valsts aģentūrai, RSEZ SIA “Verems”, 
SIA “NOOK, Ltd”, arhitektei Inārai 
Caunītei, Inetai Lontonei un “Pērtnieku 
gardumiem”, Uzulnīku ģimenei, Janai 
Indričānei, Vitālijam Rimšam, dizaina 
darbnīcai “Valis”, Rēzeknes novada jau-
niešiem – brīvprātīgajiem, Raimondam 
Kaļvam, Aleksandram Tolopilo un Ve-
ronikai Tabūnei, Rēzeknes novada TICa 
un muižas darbiniekiem un visiem 
muižas citiem muižas atbalstītājiem un 
viesiem. 

I.Balčūne 
Lūznavas muižas pārvaldniece 

LŪZNAVAS MUIŽAS AKTUALITĀTES 

Par Lūznavas muižas  
aktivitātēm var lasīt un  

sekot līdzi: 
 
        www.luznavasmuiza.lv 

  
 facebook.com/luznavasmuiza 
  
 draugiem.lv/luznavasmuiza 
  
 instagram.com/luznavasmuiza 

28.01.  
plkst. 13.00 

Izstādes  
“Mehāniskie eņģeļi” atklāšana 

Mākslinieka un dizainera Kristapa Priedes gleznu personālizstāde 
“Mehāniskie eņģeļi” atklāšana. Par izstādes muzikālo ieskaņu 
parūpēsies mūziķi Ilmārs Šterns un Maija Solovjova. 

12.02.  
plkst. 15.00 

Koncerts   
„Stepa un džeza ritmos” 
  

Džeza mūzikas un stepa dejas koncerts, kurā uzstāsies "Soul Tap" 
dejotājas Annija Ķesele un Guna Kaše, ģitārists Svens Vilsons, 
basists Staņislavs Judins un bundzinieks Jānis Jaunalksnis, 
izpildot Latvijā unikālu koncertprogrammu, kurā stepa dejas ritmi 
savīsies ar populāriem džeza skaņdarbiem un kurā deja būs 
baudāma gan vizuāli, gan kā mūziku papildinošs ritma izteiksmes 
veids. 

05.03. 
plkst. 15.00 

Koncerts  
“Andalusian Illusion” 

Igaunijas jaunās paaudzes spožākā ģitārista – Andrē Mākera 
(Andre Maaker) solo koncerts. 

17.03. -  
01.05. 

Mikaloja Povila Vilutis gleznu 
izstāde 
  

Profesors Mikalojs Povils Viluša (Mikalojus Povilas Vilutis) ir 
respektabls lietuviešu mākslinieks, daudzkārtējs balvu ieguvējs un 
prēmiju laureāts. Bijis mācību spēks Viļņas Mākslas akadēmijā. 

   

LŪZNAVAS MUIŽAS KULTŪRAS PASĀKUMI 2017.GADA FEBRUĀRĪ UN MARTĀ 

Lūznavas pagasta iedzīvotāji biļetes uz maksas pasākumiem var iegādāties Lūznavas muižā ar 50% atlaidi!!! 

https://www.facebook.com/events/1015899095203319/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
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   Lūznavas pagasta informatīvajā izdevumā ir 
iespēja ievietot iedzīvotājiem apsveikumus, 
pateicības, līdzjūtības, dzīves gājuma rakstus utt. 
par sevi, draugiem, un tuviem cilvēkiem. 
Informāciju nododot Lūznavas pagasta pārvaldē 
Marijai Gudelei, Velgai Strodei (soc. darbiniece) 
vai sūtot uz info@luznava.lv . 

DAŽĀDĀS AKTUALITĀTES 

     Galveinais 2016. gada notikums bibliotēkai 
bija tās akreditācija, kas noritēja veiksmīgi. 
Akreditācijas komisija atzinīgi novērtēja gan 
bibliotēkas fondu, gan dokumentāciju, gan 

telpu vizuālo noformējumu. 
     Apkopojot 2016. gada notikumus, 
bibliotēka informē iedzīvotājus par savas 
darbības rādītājiem. 

     Bibl iotēku apmeklē bērni , 
studenti, nodarbinātie, bezdarbnieki 
un pensionāri. Cilvēki nāk uz 
bibl iotēku, lai izņemtu kādu 
interesantu grāmatu, izmantotu 
bezmaksas interneta pakalpojumus 
(apmaksāt rēķinus par komunālajiem 

pakalpojumiem, paklausīties mūziku, 
noskatīties filmu, paspēlēt datorspēles, 
parunāt ar draugiem caur „Skype” utt.), 
vienkārši satiktos cits ar citu un aprunātos. 
     Bērniem ir iespēja interesanti un lietderīgi 
pavadīt savu brīvo laiku bibliotēkas „bērnu 
istabiņā”, kur pieejamas dažādas rotaļlietas, 
galda spēles, zīmēšanas piederumi.  
     Bibliotēkā notiek arī dažādi pasākumi – 
izstādes, jauno grāmatu dienas, literārās 
apskates, valodu dienas utt. 
     N o t i e k  b i b l i o t ē k a s  d o k u m e n t u 
rekatalogizācija. Pēdējā laikā bibliotēka ir 
strauji augusi un mainījusies: mainījušās 
darba formas, radušās jaunas informācijas 
tehnoloģijas. Ja agrāk bibliotēka kalpoja 
vienīgi kā grāmatu glabātava, tagad tā ir 
pārvērtusies par vietu, kur pieejams plašs 
pakalpojumu klāsts, sākot ar grāmatu, 
laikrakstu un žurnālu izsniegšanu un beidzot 
ar interneta lietošanas un izklaides iespējām. 
     Neskatoties uz moderno tehnoloģiju 
attīstību, tomēr grūti iedomāties dzīvi bez 
grāmatām. Lasīšana joprojām ir aktuāla 
cilvēkiem, it īpaši lauku iedzīvotājiem. 
Bibliotēka ar prieku gaida pastāvīgus un 
jaunus lapmeklētājus. 
     Arī 2017. gadā iedzīvotājus sagaida dažādi 
interesanti pasākumi. Piemēram, februārī 
notiks akcija „Uzdāvini labu grāmatu savai 
bibliotēkai!”. 
     Jūs vienmēr būsiet mīļi gaidīti! 
 

Nadežda TARASOVA, 
Lūznavas pagasta bibliotēkas vadītāja 

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

Gads Lietotāju 
skaits 

Apmeklējumu 
skaits 

Izsniegums 

2015. 150 1142 5974 

2016. 126 1127 6118 

Kā balta puķe bērns ir uzziedējis, 
Lai kādreiz dzīvē spētu tālāk iet; 
No nedienām, no salta dzīves vēja-   
Šo mazo dvēselīti sargājiet!  

Dzimuši:   
Decembrī:   
Agnese Kumulāne  
Vecākiem: Klintai Kappai un Aldim Kumulānam. 
Niks Žogots 
Vecākiem :Inārai Kuzminai un Alvilam Žogotam. 
Janvārī:   
Olivers Koļesniks   
Vecākiem : Viktoram Koļesnikam un Olgai Koļesnikai 
Kira Beilo 
Vecākiem: Svetlanai Beilo un Vladimiram Beilo 

Apsveicam Vecākus! 

Stārķa ziņas Apsveikumi! 
Atļauj  šodien saviem gadiem ziedēt  
Kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst;  
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt; 
Kā melodija, kura sirdī šalc; 
Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēm mirdzēt; 
Lai  dienu skrējienā tie pie tevis trauc! 

 
Sirsnīgi sveicieni janvāra un februāra jubilāriem! 

Janvārī  
Anastasija Kaļiņina- 85 gadi  
Antoņina Novika- 90. gadi 
Valentīna Safonova- 75 gadi 
Stanislava Jackovska- 90.gadi 
Februārī 
Nikolajs Ruļovs - 70 gadi 

Informē  
Velga Strode 

Lūznavas  pagasta sociālā darbiniece   

mailto:info@luznava.lv
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PAR PAKALPOJUMU MAKSU APSTIPRINĀŠANU  
LŪZNAVAS PAGASTĀ 
 

     Ar Rēzeknes novada domes lēmumu Nr. 24 no 20.10.2016. 
un lēmumu Nr. 24 no 03.11.2016 sākot ar 2016. gada 
1.decembri, tika apstiprināti šādi izcenojumi par maksas 
pakalpojumiem Lūznavas pagastā. 

DAŽĀDĀS AKTUALITĀTES 

Pakalpojuma veids  Mērvienība 

  

Cena 
bez 
PVN 

(euro) 

 PVN 

(euro) 
  

 Cena ar 

PVN 

  

Lūznavas pagasta pārvaldes aktu zāles noma Euro /h 2,89 0,61 3,50 

Automašīnas VW Caravella izmantošanu Euro /h 0,35 0,007 0,42 

AutomašīnasVW Caravella izmantošanu-dīkstāvē Euro /h 2,08 0,44 2,52 

Automašīnas FIAT DUKOATO izmantošana Euro /h 0,58 0,12 0,70 

Automašīnas FIAT DUKOATO izmantošana- dīkstāvē Euro /h 1,16 0,24 1,40 

A4 formāta lapas kopēšana no Euro/lapa 0,07 21% 0,09 

A4 formāta lapas kopēšana no Euro/lapa 0,10 21% 0,12 

A3 formāta lapas kopēšana no Euro/lapa 0,12 21% 0,15 

A3 formāta lapas kopēšana no Euro/lapa 0,19 21% 0,23 

Ziņo Sociālais dienests 
     Lūznavas pagasta pārvaldes Sociālajā 
dienestā uz  2017. gada sākumu  reģistrētas 
222. klientu lietas. 2016.gadā izmaksāts 
21286,70 euro  liels apmērs  pabalstos  
garantētā minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai (GMI)  Lūznavas pagasta 
trūcīgajiem personām/ ģimenēm ar bērniem. 
Pabalstu (GMI) saņēma 45  trūcīgās ģimenes 

un 73 trūcīgie pagasta iedzīvotāji.  
     Jaundzimušā pabalstus Lūznavā 
2016.gadā saņēma astoņas ģimenes. 
Lūznavas pagastā 7 septiņi pagasta vientuļie 
pensionāri, kuriem nav bērnu saņem aprūpēs 
mājās pabalstu, kura kopējā summa par 
2016.gadu sastāda  2748 euro. Brīvpusdienu 
pabalstu saņēma 22 ģimenes ar bērniem. 
Valsts finansētos asistenta pakalpojumus 
izmanto trīs pagasta iedzīvotāji ar invaliditāti. 
Pabalstu kurināmā iegādes saņēma 100 
trūcīgās personas/ ģimenes ar bērniem, 
kuriem noteikts trūcīgās personas /ģimenes 
statuss.  Seši pirmklasnieki no Lūznavas 
pagasta  uzsāka savas skolas gaidas. 
Lūznavas pagastā 2016.gadā 3 dzīvokļiem 
piešķirts sociālā dzīvokļa statuss. 

Izremontēts sociālai dzīvoklis atbilstoši 
Sociālā dzīvokļa nolikumam. 
     Krīzes situācija, droši varat griezties 
Sociālajā dienesta pēc palīdzības. Izvērtēsim 
kopīgi problēmas būtību un balstoties uz 
Ministru kabineta noteikumiem un Rēzeknes 
novada  pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem atradīsim risinājumu.  
Sociālā darbinieka pieņemšanas laiks:  
Pirmdiena   8:00 -16:30 
Otrdiena    8:00 līdz 11:30 
Trešdiena   12:00 līdz 16:30 
Ceturtdiena 12:00 līdz 16:30 
Piektdiena-  nav pieņemamā diena. 

Informē - Sociālā darbiniece Lūznavas 
pagasta pārvaldē Velga Strode 

Tel. 64607423 

ATBALSTS VIS TRŪCĪGĀKAJIEM 
PAGASTA IEDZĪVOTĀJIEM 
 
     Lūznava pagastā no 2015.gada 5.marta  
līdz  2016.gada 31.decembrism izdalītas 
1150 Eiropas pārtikas pakas trūcīgajām 
personām/ģimenēm ar bērniem. Izsniegti 115 
higiēnas un saimniecības preču komplekti  
(ģimenēm ar bērniem līdz 18.gadu vecuma).  
Izsniegt 30 komplekti mācību piederumu 
bērniem no 5 gadu vecuma līdz 16.gadiem.   
     Atbalsta programma turpinās 2017 gadā. 
Persona ar izziņu par trūcīgās personas/
ģimenes statusu var saņemt atbalsta 
komplektus jebkurā izdales vietā Latvijā. 
Pakas saņemšana nav piesaistīta vietai, kur 
persona deklarējusies. Ja cilvēks paku vai 
pakas saņems, uz izziņas tiks veikta atzīme 
par tās izsniegšanu. Atbalsta komplektu 
dalīšana notiek  atbilstoši - Eiropas atbalsta 

fonda vistrūcīgākajām personām 2014.—
2020.gada plānošanas perioda vadības 
likumam. 
     Pārtikas pakas tiek dalītas tikai  
personām / ģimenēm, kurām noteikts 
trūcīgās personas/ģimenes statuss. 
Trūcīgās persona saņem 2 pakas uz trūcīgās 
ģimenes/personas statusa laiku uz trim 
mēnešiem. Trūcīgās persona saņem 4 pakas 
uz trūcīgās ģimenes/ personas statusa laiku 
uz sešiem mēnešiem. Pārtikas pakas tiek 
dalītas tikai par tekošo mēnesi. Ja neesi uz 
vietas  paku dalīšanas dienā, vai tev nepietīk 
pakas, to var  izņemt tuvākajās vietās, 
adrese: Raiņa iela 29, Rēzeknē,  kā ari 
jebkurā citā Rēzeknes novada piederošā 
pagasta pārvaldē. Arī visā Latvijā uzrādot 
Trūcīgās personas/ģimenes statusu. 
Higiēnas un saimniecības komplektus -  1 
komplektu uz trūcīgās ģimenes/ personas 
statusa laiku uz trim mēnešiem,  2 

komplektus uz trūcīgās ģimenes/ personas 
statusa laiku uz sešiem mēnešiem. Saņem 
tikai tās ģimenes, kuras sastāvā ir vismaz 
viens ģimenes loceklis, kurš nav 
sasniedzis 18 gadu vecumu (ja ģimenē ir 
2 ģimenes locekļi līdz 18 gadiem, tad būs 
2 pakas, ja 3-3 pakas. Ja nav ne viena - 
pakas nebūs!) 
Skolas soma vai piederumi - ģimenei, 
kuras sastāvā ir vismaz viens ģimenes 
loceklis vecumā no 5 līdz 16 gadiem. Saņem 
katrs tāda vecuma ģimenes loceklis. Viena 
tāda soma uz gadu (nav atvestas, bet sola 
atvest 2017.gadā)    
     Izņemt pārtikas produktus, higiēnas un 
saimniecības komplektus, skolas somu 
drīkst tikai pilngadīga persona. 
Atbalsta komplektus  var saņemt-  
Trešdienās  no plkst.  9:30 līdz 15:00. 
Adresē - Pils iela-2, Lūznava, Lūznavas 
pagasts, Rēzeknes novads. Tel. 64607423. 
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AKTIVITĀTES BRĪVĀ LAIKA  
PAVADĪŠNAS TELPĀ 
 
Jau vairāk nekā gadu Lūznavas pagasta 
seniori pulcējas kopā, lai atpūstos no 
ikdienas darbiem,  izrunātu savus 
piedzīvojumus un vienkārši, lai pabūtu kopā. 
Dalībniekus interesē rokdarbi- adīšana, 
tamborēšana, izšūšana, darbs ar papīru 
kolekcionēšana un “ātrās” ēdienu receptes.  

Pulcēšanās parasti notiek Brīvā laika 
pavadīšnas iespēju telpās ”Gudru ņēmu 
padomiņu”  vai pagasta zālē. Kopā 
sanākšanas  reizēs ir stāstītas 
anekdotes,  pārrunātas iz lasītās 
grāmatas, izmēģināti rokdarbi gan no 
žurnālu paraugiem, gan pieredzē 
labprāt dalās vietējās rokdarbnieces.Tā 
radušās atklātnes Latvijas svētkos, 
dāvanu iesaiņojumi Ziemassvētkos, 
paklājiņi no lupatiņām u.c. Darbošanās 
parasti noslēdzas ar kāda ēdiena 
kopīgu gatavošanu un degustēšanu pie 
tējas tases. 
  Sapulcēšanās dienas notiek divreiz 
mēnesī.  
Nāciet pie mums! Kopā būs jautrāk! 
Nāciet arī tad, ja nevēlaties darboties. 
Kopā pavadītais laiks ir piepildītāks. 

M.Gudele 
Kultūras pasākumu organizatore 

Lūznavas pagastā 
gudelemarija@inbox.lv  

Apsveikuma atklātņu gatavošana.  
Darba vadītāja N.Laizāne 

Brokastu maizīšu tapšana. I.Ciganska              

Tā top īstie Sibīrijas pelmeņi. L.Ivenkova 

Dalīšanās tamborēšanas  pieredzē  Apsveikuma atklātņu gatavošana.  Jauna pieeja lupatiņu paklāju veidošanai.                                                                   
Ļ.Vasarāja un L.Urža  

Šogad janvārī –1991. gada  
barikāžu aizstāvju piemiņas  
26. gadskārta. 

...tumsā un salā 
uguni kūra 

baltas bērza pagales 
spožas sveķu šķilas 

cilvēki nāca, ugunī krāva ... 
Ielūkosimies nedaudz vēsturē. 
     1990.gada 4. maijā Latvija bija atguvusi 
neatkarību no PSRS, taču asiņainie notikumi 
Lietuvā (PSRS karaspēks uzbrūk Viļņas 
Televīzijas torņa aizstāvjiem, bojā iet 13 
cilvēki) liecina, ka šī neatkarība ir trausla un 
apdraudēta. Latvijas Tautas frontes vadītāji 
aicina Latvijas iedzīvotājus pulcēties 
galvaspilsētā, lai izteiktu savu atbalstu 
lietuviešiem un paustu gatavību turpināt 
uzsākto valsts neatkarības atjaunošanas 
ceļu. Daugavas krastmalā 13. janvārī 
pulcējas ap 500 000 cilvēku; daudzi pēc tam 

iesaistās bar ikāžu veidošanā un 
aizstāvēšanā, lai nepieļautu tikko atgūtās 
brīvības zudību. 
     Ziema. Sals. Neziņa. Bailes par savējiem. 
Bailes par Latviju. Ugunskuru gaisma. Biedra 
pleca sajūta. Svešu cilvēku atbalsts un 
neizsakāma, neatkārtojama vienotība.  
Turp dodas arī Lūznavas pagasta iedzīvotāji. 
      20. janvāra vakarā notika Barikāžu 
atceres pasākums Lūznavas pagasta zālē, 
kurā kopīgi noskatījāmies Z.Vidiņa filmu 
“Tēvu barikādes”, kas klātesošajiem lika 
iejusties tā laika notikumos un  
pārdzīvojumos,būt  aculieciniekiem tam, ka 
tikai cilvēku vienotība, ticība un pārliecība 
bija vienīgie ieroči savas valsts aizsardzībā.   
Zālē bija sagādāts arī informatīvais materiāls 
par barikāžu notikumiem, piemiņas vietām 
kritušajiem aizstāvjiem un mūsu pagasta 
cilvēkiem, to dienu dalībniekiem. Zāles vidū 
bija improvizēts ugunskurs, kura svecīšu 
liesmas saplūda ar filmā rādīto dūmu 

mākoni. 
     Pēc filmas noskatīšanās  devāmies pie 
mūsu Madonnas pieminekļa, kur tika iekurts 
ugunskurs. Iededzot svecītes un saliekot tās 
liesmiņas veidā, visi vienojāmies dziesmā 
“Vismīļā māte, Marija”.  
     Pie ugunskura, dzerot tēju, raisījās 
nepiespiestas atmiņu sarunas, barikāžu 
aculiecinieks Pēteris Romančuks stāstīja par 
tā laika izjūtām, mājās palicēji par gaidīšanu, 
citi- par ziņu dienesta nemitīgu klausīšanos.  
  Kādā ziņu sižetā ir dzirdēts:”Mēs jau 25 
gadus stāstām vienu un to pašu un ar šiem 
stāstiem sākam apnikt gan citiem, gan sev. 
Bet nestāstīt nedrīkst, citādāk atjaunotajā 
Latvijā dzimusī paaudze brīvību uztvers kā 
pašu par sevi saprotamu un neapstrīdamu 
mantojumu.” 
     Mūsu pienākums ir pateikties visiem, kas 
barikādēs  piedalījas, zināt, kāpēc tās notika 
un cienīt  tos cilvēkus, kuri nepalika 
vienaldzīgi. 
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IZMAIŅAS SOCIĀLAJĀ 

JOMĀ 2017 GADĀ 

Īstenojot valsts sociālo politiku darba, 
sociālās aizsardzības, bērnu tiesību 
aizsardzības, bērnu un ģimenes lietu, kā arī 
cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jomā, 
Labklājības ministrija (LM) informē par 
vairākām būtiskām izmaiņām, kas stāsies 
spēkā 2017. gadā.  
     No 2017. gada 1. janvāra minimālā 
mēneša darba alga normāla darba laika 
ietvaros būs 380 eiro.  
     2017. gadā pārrēķinās pensijas (vecuma 
un apgādnieka zaudējuma pensijas, kā arī 
saskaņā ar Nolikumu „Par izdienas pensijām” 
piešķirtās izdienas pensijas), kuras piešķirtas 
vai pārrēķinātas 2011. gadā. Pārrēķinot 
pensijas, tās palielināsies cilvēkiem, kuri 
pensijas sāka saņemt ekonomiskās krīzes 
laikā, piemērojot negatīvus pensijas kapitāla 
indeksus. Pensiju pārrēķins notiks 
automātiski, un senioriem papildus nekas 
nav jādara. Pārskatīto pensijas apmēru 
noteiks no 2017. gada 1. janvāra un par 
periodu no 1. janvāra to izmaksās līdz 2017. 
gada jūnijam. 
     Slimības pabalstu izmaksās cilvēkiem, 
kuriem darba nespēja iestājusies 
nodarbinātības periodā. Pēc darba attiecību 
pārtraukšanas cilvēkiem ir tiesības iegūt 
bezdarbnieka statusu, reģistrējoties 
Nodarbinātības valsts aģentūrā, kā arī 
saņemt bezdarbnieka pabalstu.  
     Pagarinās bezdarbnieka pabalsta 
piešķiršanas kvalifikācijas periodu – sociālās 
apdrošināšanas iemaksām bezdarba 
gadījumam būs jābūt veiktām ne mazāk kā 
12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu periodā 
(šobrīd 9 mēneši 12 mēnešu periodā) pirms 
bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas. 
Personai, kura bezdarbnieka statusu būs 
ieguvusi līdz 2017. gada 31. martam, tiesības 
uz bezdarbnieka pabalstu noteiks saskaņā ar 
līdzšinējo tiesisko regulējumu, kas ir spēkā 
līdz šī gada beigām. Tādējādi šiem cilvēkiem, 
lai pretendētu uz bezdarbnieka pabalstu, būs 
jābūt veikušiem sociālās iemaksas vismaz 9 
mēnešus 12 mēnešu periodā. 
     Tiesības uz vecāku pabalstu būs arī tad, 
ja darba tiesiskās attiecības ir bijušas uz 
grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma 
iestāšanās brīdi, bet beigušās šā 
atvaļinājuma laikā. 
     Ģimenes valsts pabalsts par ceturto un 
nākamajiem bērniem būs 50,07 eiro mēnesī 
pašreizējo 34,14 eiro vietā (4,4 reizes lielāks 
nekā par pirmo bērnu ģimenē). Lai Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) 
varētu veikt nepieciešamās izmaiņas 
informācijas sistēmās, paredzēts pārejas 
periods. Proti, VSAA no 2017. gada 1. 

janvāra pārrēķinās pabalsta apmēru, un 
starpību izmaksās ne vēlāk kā līdz 2017. 
gada 1. maijam.  
     Valsts sociālos pabalstus (ģimenes valsts 
pabalstu, bērna kopšanas pabalstu, valsts 
sociālā nodrošinājuma pabalstu u.c.) varēs 
pieprasīt sešu mēnešu (iepriekš 12 mēnešu) 
laikā no tiesību rašanās dienas. 
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 
par vecāku pabalsta saņēmējiem un bērna 
kopšanas pabalsta saņēmējiem pensiju 
apdrošināšanai, apdrošināšanai pret 
bezdarbu, invaliditātes apdrošināšanai tiks 
veiktas no 171 eiro (šobrīd no 142,29 eiro). 
Savukārt bērna pirmsadopcijas aprūpes laikā 
par personu turpmāk veiks sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas arī 
invaliditātes apdrošināšanai (šobrīd 
invaliditātes apdrošināšanas stāžā šo laiku 
neieskaita), un šīs iemaksas veiks no 171 
EUR (šobrīd – no 71,14 eiro). 
     Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu 
(šobrīd – 64,03 eiro, personai ar invaliditāti 
kopš bērnības – 106,72 eiro) piešķirs 
personai, kurai nav tiesību uz valsts pensiju, 
nav nodarbināta un ir sasniegusi vecuma 
pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu 
(iepriekš – pabalstu piešķīra, ja persona bija 
par 5 gadiem pārsniegusi vecuma pensijas 
piešķiršanai nepieciešamo vecumu). 
          Vecāku pabalsta un bērnu kopšanas 
pabalsta saņēmējiem tiks veiktas sociālās 
apdrošināšanas iemaksas pensi ju 
apdrošināšanai, apdrošināšanai pret 
bezdarbu un invaliditātes apdrošināšanai no 
171 eiro (līdz šim no 142,29 eiro). 
     Pilnveidoti nosacījumi vecāku pabalsta 
piešķiršanai – no 2017.gada 1.janvāra 
tiesības uz vecāku pabalstu būs arī tad, ja 
darba tiesiskās attiecības ir bijušas uz 
grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma 
iestāšanās brīdi, bet beigušās šā 
atvaļinājuma laikā (līdz šim, pretendējot uz 
vecāku pabalstu, svarīgs nosacījums bija 

atrašanās darba tiesiskajās attiecībās uz 
vecāku pabalsta pieprasīšanas brīdi). 
     Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu 
līdz sešu gadu vecumam būs 95 eiro, par 
bērna uzturēšanu no septiņiem līdz 18 
gadiem – 114 eiro (līdz šim 45,53 eiro). 
VSAA no 2017. gada 1. janvāra pārrēķinās 
pabalsta apmēru un starpību izmaksās līdz 
2017. gada 1. jūlijam (pārejas periods 
nepieciešams izmaiņu veikšanai VSAA 
informācijas sistēmās). 
     Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpes 
nodrošināšanu būs 171 eiro (līdz šim 49,80 
eiro) Turklāt tiks veiktas arī sociālās 
apdrošināšanas iemaksas par periodu, kurā 
bērns atrodas adoptētāja aprūpē. VSAA no 
2017. gada 1.janvāra pārrēķinās atlīdzības 
apmēru un starpību izmaksās līdz 2017. 
gada 1.apr ī l im (pāre jas  per iods 
nepieciešams izmaiņu veikšanai VSAA 
informācijas sistēmās). 
     No 2017. gada 1. aprīļa: palielinās valsts 
atbalstu apgādnieku zaudējušiem bērniem – 
apgādnieka zaudējuma pensijas, valsts 
sociālā nodrošinājuma pabalsta un atlīdzības 
par apgādnieka zaudējumu minimālos 
apmērus. Par bērnu līdz 6 gadu vecuma 
sasniegšanai minimālais apmērs būs 92,5 
eiro (bērnam ar invaliditāti kopš bērnības – 
106,72 eiro), bet pēc bērna 7 gadu vecuma 
sasniegšanas – 111 eiro. 
     VSAA pārskatīs pabalsta apmēru un par 
periodu no 1.aprīļa to izmaksās ne vēlāk kā 
2017.gada 30.septembrī (pārejas periods 
nepieciešams izmaiņu veikšanai VSAA 
informācijas sistēmās). 
     No 2017. gada 1. oktobra: Pensiju 
indeksācijā piemēros 50% (iepriekšējo 25% 
vietā) no apdrošināšanas iemaksu algas 
reālā pieauguma procentiem.  

Velga Strode 
Lūznavas pagasta pārvaldes  

sociālā darbiniece   
Avots: www.lm.gov.lv 

SOCIĀLĀS  ZIŅAS 
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2. februāris- Sveču diena. 
 
Februāris – sveču mēnesis, tāds 
nosaukums saglabājies no sendienām. Tas 
tādēļ, ka senos laikos ap šo laiku kāva jērus 
un no to taukiem darināja sveces. Pašreiz 
aitiņas ir ļoti retās saimniecībās, un sveces 
lielākoties pērkam veikalā.  
Sveču diena ir viena no Zemes mātes jeb 
Māras dienām, ko dēvē arī par Ziemas 
Māru. Visbiežāk mūsu tāltālie senči šo 
dienu saukuši par Sveču dienu vai Svecaini, 
bet Latgales pusē par Gromņīcu vai 
Gramnicu. Par godu Pērkona sievai, jo 
Svecaine ir sieviešu svētki. Svecainē ziema 
satiekas ar pavasari un sāk mosties jaunam 
auglības ciklam. 
Februārī jālej sveces un tās jādedzina.   
 
Daži daba sveču dienas ticējumi. 

Svecaine veicina sievietes 
skaistumu, tāpēc sievietēm šajā dienā 

jāpucējas un jāgavilē.  

Sveču dienā jāsmejas, lai gads būtu 
jautrs un labs. 

Šajā dienā namamātes vāra pupas 
un cep karašas. Ja kādai nav ko cept – tai 
vajag drusku gaļu vai miltus ielikt krāsnī, lai 
smarža pārietu pāri istabai. 

     Sveču dienā vistas jābaro lokā, 
lai olas dētu vienā vietā. 

Ja Sveču dienā saule gaiši spīd – 
nāks vēl vairāk sniega, nekā pirms tam ir 
snidzis. 
Kristīgās baznīcas liturģijā Sveču diena tiek 
saukta par Kunga priekšā stādīšanas jeb 
prezentācijas dienu, jo tajā atceramies, ka 
Jēzus vecāki Vissvētākā Jaunava Marija un 
Jāzeps nesa bērnu Jēzu uz templi, lai viņu 
veltītu debesu Tēvam.  

Šajā dienā baznīcās tiek svētītas 
sveces.  

Svece simbolizē garīgo gaismu, kas 
apgaismo ticīgo sirdis, un to, ka Kristus ir 
ar mums. 
 

Dažas interesantas sveces. 
 

                                                                                                                             

Senioru kārtējā tikšanās 2. Februārī 
plkst.10.00. Līdzi paņemiet savu mīļāko, 
interesantāko svecīti. 
Sveces liesmiņā baudīsim mieru, gūsim 
labsajūtu un lasīsim savus mīļākos 
dzejoļus.   

M.Gudele 
Kultūras pasākumu organizatore 

Lūznavas pagastā 
gudelemarija@inbox.lv  

Meteņi -Aizgavēnis-  
Masļeņica 
 
     Laikā, kad īsās ziemas dienas sāk 
stiepties garākas,                                                            
kad laiks sāk griezties uz pavasara 
pusi, svinam Aizgavēni vai Maslenicu. 
 

Aizgavēnis  ir svētki,  kuriem nav 
fiksēta datuma. Parasti tie ir 7 
nedēļas pirms Lieldienām. 
Gan latviešiem, gan slāviem tie ir 
prieka pilni svētki.  Cilvēki dodas 
ciemos, bagātīgi klāj galdus, dzied un 
priecājas. Ar jautrību tiek aizvadīta 
ziema un sagaidīts pavasaris. Šajos 
svētkos ģērbjas maskās vai 
smieklīgos apģērbos. Slāviem šīs ir 
jautras un lepnas svinības nedēļas 

garumā, kad valda liela jautrība, jo kā 
cilvēks gadu sagaidīs, tāds tas 
būs, turklāt latviešiem visas 
izdarības notiek vienā dienā. 
     Lūznavā Aizgavēni svinēsim 25. 
februārī. Sekojiet afišai! 

 
 

M.Gudele 
Kultūras pasākumu organizatore 

Lūznavas pagastā 
gudelemarija@inbox.lv  
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KULTŪRAS ZIŅAS 

Romantiskais februāris! 
 
Mūsdienās februāri mēdz dēvēt arī par 
mīlestības mēnesi, jo 14. februārī vairāk 
vai mazāk svinam svētā Valentīna jeb visu 
mīlētāju dienu. Lai arī Latvijā šie svētki ir 
aizguvums, tomēr tas nekādā ziņā neliedz 
kādu mīlēt un būt mīlētam. Svētki 
nedaudz vairāk liek aizdomāties par to, ka 
labie vārdi ir vajadzīgi mums visiem, 
neatkarīgi no vecuma un  ieņemamā 
amata. Mēs bieži vien piemirstam, ka arī 
apkārtējiem cilvēkiem ir jūtas, emocijas, 
dvēsele. Mīlestība un labs vārds ir tas 
spēks, kas pārveido pasauli, dara gaišu 
skatu. Labie vārdi ir tas stimuls, kas spēj 
dot vairāk par visas pasaules zeltu un 
labākajām zālēm. Mīlēt un sajust otra 
cilvēka dvēseles balsi ir tas labākais, kas 
pasaulē var būt. Un vēl jo labāk šo 
mīlestību un sajūtu noturēt. 
Mīlestības svētkus gaidot, ieklausīsimies, 
ko par kopā sadzīvošanu saka mūsu pašu 
kaimiņi. 
Uržu ģimene. Lilita un Vitolds -  kopā 
45 gadus. 
Jābūt savsta rpē j i  piedodošiem, 
saprotošiem, uzticīgiem. Viņi dzīvē balstās 
uz visiem pazīstamo parunu- viena pagale 

nedeg. Ja viens ir oglīte, otram 
jāpiesteidzas ar ūdeni. Pāris atzīst, ka 
ģimenes saites ciešākas kļūst pārvarot 
ikdienas grūtības. 
Jāatzīmē, ka Vitolds ir pirmais, kas sarunas 
laikā precīzi un uzreiz nosauca ģimenes 
dzimšanas dienas gadu un datumu. 
Abi ir ļoti gandarīti par kopdzīvē sasniegto 
- 4 meitas, dēls, uzcelta māja, iestādīts 
koks. Tagad viņus priecē 5 braši mazdēli, 
kuriem nepieciešama vecvecāku mīlestība, 
padoms un kopā pavadītais laiks. 
 
Šembeļu ģimene. Tērēza un Antons -
kopā 45 gadus. 
Iepazinušies Zosnas klubā komjauniešu 
ballē. Viņa pēc medicīnas skolas 
beigšanas, viņš – tikko atnācis no armijas. 
Kopš tā laika ir daudz pārdzīvots, 
piedzīvots, izdzīvots. Dzīve ir raiba, bet 
vajadzīga pielāgošanās un  piedošana. Ja 
gadās kāda ķibele, vajag paklusēt, dažreiz, 
arī pāris dienu, un tad sāc it kā no jauna. 
Vai arī, kā visiem zināmajā  filmā “ Tās 
dullās Paulīnes dēļ”, viens saka -Man 
liekas, ka viens no mums nav īsti riktīgs." 
Tad otrs smiedamies atbild: "Tas noteikti 
esi tu!" Un tā ar joku viss aiziet.  
 Novēlējumā  jaunākai paaudzei, abi 
uzsver to, ka, ja kopīgi strādā, rūpējas par 
ģimeni, sāk ar mazumiņu un paši iekārto 
savu dzīvi ar savām rokām, tad tās arī ir 
tās saites, kas satur kopā.  
 
Zundu ģimene. Olga un Antons – 
kopā 45 gadus. 
Labprāt abi kavējas jaunības atmiņās. Viņu 
pirmais skats un pirmais smaids ir bijis “uz 
riteņiem”, Olga – jauna kasierīte maršruta 
autobusā, Antons – autobusa šoferis. 
Mīlestība esot bijusi tik karsta, ka  kāzas 

svinētas  31.decembrī. Varbūt ciešie kop- 
dzīves pavedieni ir iesaldēti ledus 
kristāliņos? Ne gluži, tajā gadā esot bijuši 
dubļi,  bija sagatavots un izmazgāts pat 
kāpurķēžu traktors, lai kāziniekus varētu 
nogādāt no vienas kāzu mājas uz otru. 
Šajos gados sava dzīves pieredze ir nodota 
26 jaunajiem pāriem, novadītas 
pilngadības balles un citi jubileju 
pasākumi. Pāris uzskata, ka dzīves asumiņi 
ir jāslīpē ar smalku vīlīti, ka jābūt 
atbildīgam vienam par otru.  
Kļaviņu ģimene. Sandra un Ivars – 
kopā 20 gadus. 
 Ģimenē ir svarīga mīlestība un spēja 
vienam otru saklausīt. Protams,  
nepieciešama arī romantika –daudz ziedu 
un kopīgs vaļasprieks, piemēram – 
dejošana. 

Lai jums visiem tīkams februāris!                                 

 
M.Gudele 

Kultūras pasākumu organizatore 
Lūznavas pagastā 

gudelemarija@inbox.lv 

Vēlēsim  visiem pāriem  
Vieglu taku, raitu soli, 
Divatā staigājot, 
Lai netrūkst labu vārdu 

Aicinām pieteikties šī gada 
Rēzeknes novada Zelta kāzu 
jubilārus 
 
Divu cilvēku mīlestība mūža garumā. 
Vienmēr blakus, viens otram, dāvājot 
mīlestību, uzticību, līdzjūtību, prieku, 
pavadot ik dienu kopīgi, visa mūža 
garumā. Māksla būt laimīgiem nebūt 
nav sarežģīta, jo laimīgas laulības 
noslēpums ir vēlmē rūpēties par otru, 
nevis par sevi. 
Pusgadsimtu šie cilvēki tur viens otru 
pie rokas ne tikai pārnestā, bet nu 
jau dažkārt arī vistiešākajā nozīmē. 
Kopīgi sagaidīti saullēkti un aizvadīti 
saulrieti, dienas, nedēļas, mēneši un 
gadu desmiti nomainījuši cits citu, 
tikai šo pāru mīlestība palikusi 
nemainīga. Tā ir kā enkurs ne tikai 

pašiem laulātajiem, bet arī viņu 
bērniem un mazbērniem. Protams, 
ne vienmēr šis kopīgais ceļš ir bijis 
ziedlapiņām kaisīts, bet, saglabājot 
savstarpēju uzticību un mīlestību, 
kopīgi ir pārvarētas visas grūtības un 
likteņa izaicinājumi. 
Zelta kāzu jubilāri, Jūs esat spējuši 
iznest savu mīlestību mūža garumā, 
tāpēc esat pelnījuši svētku dienu ne 
tikai ģimenes un tuvinieku lokā, bet 
arī kopīgu pasākumu. Rēzeknes 
novada Dzimtsarakstu nodaļa turpina 
pagājušajā gadā uzsākto tradīciju – 
rīkot svinīgu godināšanu tām novada 
ģimenēm, kuras šogad atzīmē Zelta 
kāzas. 
Rēzeknes novada Dzimtsarakstu 
nodaļa aicina Zelta kāzu jubilārus 
līdz 18. aprīlim pieteikt savu dalību 
pasākumā, ierodoties personīgi 

Rēzeknes novada Dzimtsarakstu 
nodaļā (Atbrīvošanas alejā 95A, 
Rēzeknē,13.kabinets), vai zvanot pa 
tālruni 64607178, mob. 28343617 
darba dienās no plkst. 8.00 līdz 
16.30 vai paziņojot par dalību savā 
pagasta pārvaldē. Vecākus svinībām 
var pieteikt bērni, mazbērni, tuvinieki 
un draugi, sagādājot patīkamu 
pārsteigumu gaviļniekiem. 
 

Sanāksim kopā  
12. maijā plkst. 13.00  

Lūznavas muižā un radīsim 
svētkus dvēselei! 

Marija Deksne 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas 

pienākumu izpildītāja  
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Izdevējs: 
Rēzeknes novada pašvaldības  
Lūznavas pagasta pārvaldes  
Reģ.Nr. 90000025484 
Adrese: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pag.,  
Rēzeknes novads, LV - 4627 
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 
E-pasts: info@luznava.lv;  
Tālrunis: 64607421 Fakss: 64607423 

Rekvizīti:  
Banka: SWEDBANK  AS 
Norēķinu 
konts: LV09HABA0140205069501  
 
Tirāža: 200 eksemplāri 
www.luznava.lv 

Seko līdzi: 
twitter.com/pagasts 

Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvaldes bezmaksas informatīvais izdevums 

Lūznavas ziņas 

                                            SPORTS LŪZNAVĀ 

 
2016.gads noslēdzās ar varenu cīņu par 
1.vietu novusā. Godalgotās vietas vienspēlē 
izcīnīja: 1.vieta – Edgars Cveks, 2.vieta – 
Dainis Mikanovs, 3.vieta – Kaspars Mikanovs. 
Dubultspēlē vietas tika sadalītas šādi: 1.Vieta 
– Dainis Mikanovs un Jānis Kancāns, 2.vieta - 
Aigars un Vilhelms Grikovi, 3.vieta - Kaspars 
Mikanovs un Edgars Cveks. Apsveicam visus 
dalībniekus un novēlam sporta panākumus 
jaunajā 2017.gadā! 

Noslēdzies 2017.gada pirmais biljarda 
turnīrs! Astoņi dalībnieki sacentās biljardā, 
noskaidrojot ātrākos, precīzākos, 
veiksmīgākos un nervos izturīgākos. Visi 
dalībnieki tika atzīmēti ar diplomiem. 
Godalgotās vietas apbalvotas ar medaļām 
un balvām: 1.vieta - Kaspars Mikanovs, 
2.vieta - Elmārs Zujs un 3. vieta - Dainis 
Mikanovs. Apsveicām visus dalībniekus!  

Par Lūznavas pagasta 
Sporta aktivitātēm  
              

 Katru mēnesī,  Lūznavas parkā,  
otrdienās un ceturtdienās  ar nūjošanas 
instruktori S.Mikanovu notiek  nūjošanas 
nodarbības grupā un individuāli. 
Informācijai: nūjas ir pieejamas AAC 
"Zelta zviņa". Kā arī nūjošanas tehniku 
var apgūt otrdienās un ceturtdienās, 
plkst. 19.00-21.00  

 Trešdienas un svētdienas Lūznavas AAC 
„Zelta zvīņa” zumba/fitness nodarbības 
sievietēm. 

 Otrdienās, ceturtdienās un svētdienas 
aktīvās atpūtas nodarbības (novuss/
biljards/šahs). 

  
 

S. Mikanova 
Sporta pasākumu koordinators  

Lūznavas pagasta   
Tālr. 26447713 

e-pasts sports.luznava@inbox.lv   

 

SEKO LĪDZI: 
 
     Sports Lūznavā ir vietne FB (facebook), 
kurā atrodama informācija par Lūznavas 
pagasta rīkotājiem sporta un aktīvās 
atpūtas pasākumiem. Tajā tiek ievietoti 
paziņojumi, nolikumi, fotogrāfijas un video.     
        www.facebook.com/Sports-Lūznavā 
      
Pēc Lūznavas pagasta pārvaldes mājas 
lapas rekonstrukcijas, kura norit janvāra 
mēnesī, turpmāk fotoreportāžas par Lūzna-
vas sporta pasākumiem un ne tikai būs 
pieejami arī mājas lapā www.luznava.lv 
sadaļā FOTOGALERIJA, vai AKTIVITĀTES 
—> SPORTS. 
    Esi aktīvs! Piedalies visādos pasākumos. 
Sporto! Atrodi sevi bildēs un esi lietas kursā 
par notikumiem Lūznavas pagastā. 

mailto:info@luznava.lv
mailto:sports.luznava@inbox.lv

