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2019. gada  

oktobris–novembris 

Šajā numurā lasiet 

  

GMI ienākuma līmeņa 
paaugstināšana; 

 Par transportlīdzekļu  
maksimālās masas          
ierobežojumiem; 

 Par ceļu uzturēšanas dar-
biem ziemas periodā; 

 Par decentralizēto kanali-
zācijas pakalpojumu    
sniegšanas kārtību; 

Ugunsdrošības prasības  
mājokļos; 

Pasākumu kaleidoskops; 

 F. Trasuna muzeja 
„Kolnasāta” aktualitātes; 

 PII “Skudriņa” jaunumi; 

Latgaliešu „Gors”       
sakstagaliešu  sajūtas un 
izjūtas; 

Miķeldienas svinības 
Sakstagala Jāņa Klīdzēja 
pamatskolā; 

Specializētais transportlī-
dzeklis senioru aprūpei 
mājās; 

Ziemassvētku dāvanu 
pieteikšana; 

 Vides projekta ietvaros 
labiekārtota tūrisma un 
sakrālā teritorija. 

    

 

        No nākamā gada tiks palielināts  

  garantētais minimālais ienākuma līmenis 

No 2020.gada 1.janvāra garantēto minimālo ienākumu lī-
meni (GMI) plānots paaugstināt no līdzšinējiem 53 eiro 
līdz 64 eiro mēnesī uz vienu personu mājsaimniecībā, in-
formē Labklājības ministrijas preses dienests. To paredz 
1. oktobrī, valdības sēdē pieņemtais grozījums Ministru 
kabineta noteikumos „Noteikumi par garantēto minimālo 
ienākumu līmeni”. Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai ir 
galvenais atbalsts ienākuma veidā trūcīgām personām. Šis 
ir zemākais ienākuma atbalsta veids cilvēkiem, kuriem 
nav nekādu ienākumu vai tie ir ļoti zemi. GMI pabalsta 
apmēru trūcīgai ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai 
aprēķina kā starpību starp noteikto GMI līmeni katram 
ģimenes loceklim un ģimenes (personas) kopējiem ienā-
kumiem. Vienošanās par GMI līmeņa paaugstināšanu no 
2020.gada 1.janvāra tika panākta Labklājības ministrijas 
un Latvijas Pašvaldību savienības ikgadējās sarunās šī ga-
da maijā. Tiek prognozēts, ka 2020. gadā GMI pabalstu 
varētu saņemt aptuveni 24 tūkstoši cilvēku.  

          Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas   
                  nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists 
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ar pašvaldību saskaņotā maršrutā pārvadā 
svaigpienu, ja par šiem transportlīdzekļiem 
valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošī-
bas direkcija” transportlīdzekļu un to vadītāju 
valsts reģistrā ir izdarīta atzīme “Svaigpiena 
transportlīdzeklis”. 

 Visiem novada iedzīvotājiem lū-
gums būt pilsoniski aktīviem un, redzot, 
ka ceļš vai ceļazīme tiek bojāta, nekavē-
joties informēt attiecīgo pagasta pārvaldi 
vai Rēzeknes novada komunālinženieri 
pa tālruni 64607170. 

Par ceļu uzturēšanas darbiem  

Sakstagala pagastā ziemas  

periodā! 

  Par transportlīdzekļu maksimālās 
masas ierobežojumiem uz pašvaldības 
autoceļiem no 2019. gada 4. novembra 

 Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka 
transportlīdzekļu sezonālā maksimālās masas 
ierobežojumu ieviešana uz pašvaldības autoce-
ļiem ir piespiedu pasākums, kas ļauj novērst šo 
ceļu masveida sabrukumu pavasara atkušņa laikā 
un arī vēlāk, rudenī, kad, ceļa segai pārmitrino-
ties, samazinās tās nestspēja. Īpaši krasi samazi-
nās ekspluatācijas laiku nokalpojušu segu un to 
ceļu posmu nestspēja, kuru pamatnē ir mālaina 
un putekļaina grunts. Pagasta pārvalžu atbildīgās 
amatpersonas ir apsekojušas pašvaldības autoce-
ļus un, pamatojoties uz Ministru kabineta 
2016. gada 19. janvāra noteikumiem Nr. 42 
“Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama 
satiksme”, pieņēmušas lēmumu par maksimālās 
masas ierobežojumiem uz vairākiem pašvaldības 
autoceļiem: 

Transportlīdzekļu satiksmes aizliegums vai iero-
bežojumi šo noteikumu izpratnē neattiecas uz 
operatīvajiem transportlīdzekļiem un uz trans-
portlīdzekļiem, kas kravas transporta cisternās 

Autoceļa nosaukums Maksimālais massas 
ierobežojums (t) 

Mihalki - Pertnieki 7 

Subinaite - Uļjanova 10 

Uļjanova - Vorkaļi 10 

Kudļi - Apari 10 

Odotas – Ozolmui-
žas robeža 

7 

Keidāni - Lukna 7 

Deičmaņi – “Lotoss” 7 

Sākoties ziemas sezonai, turpināsim 
ceļu uzturēšanu: sniega tīrīšanu veiksim ar 
pagasta traktortehniku – greideri, pretslīdes 
novēršanai slēgsim pakalpojuma līgumu ar 
uzņēmēju, kas pēc tirgus izpētes, būs piedā-
vājis viszemāko cenu. Sniega tīrīšanas dar-
bus veiksim atbilstoši laika apstākļiem. No 
Sakstagala pagasta pārvaldei piešķirtā spec-
budžeta līdzekļiem tīrīsim visus  pagasta ce-
ļus, primārie būs ceļi, pa kuriem iet skolēnu 
maršruti, pārējos tīrīsim pēc rūpīgi saplāno-
ta maršruta tā, lai dienas laikā pakāpeniski 
tiktu iztīrīti visi ceļi, atbilstoši ceļu un ielu 
klasifikācijām un kategorijām, jo kopējais 
ceļu garums pagastā sastāda 72,95 km. Lai 
attīrītu no sniega servitūta ceļus, ie-
dzīvotājiem pašiem jāgriežas pie vie-
tējiem zemniekiem vai uzņēmējiem, 
kas būtu gatavi sniegt maksas pakal-
pojumu.  Par pašvaldības līdzekļiem 
pagasta pārvalde to nedrīkst darīt, jo 
tie ir privātīpašumi. Par pašvaldības lī-
dzekļiem vēl tiks tīrīti tā sauktie “sociālie ce-
ļi”, kas ir ceļi nokļūšanai līdz daudzbērnu 
ģimenēm, tikai 1. grupas invalīdiem  un 
vientuļajiem pensionāriem. Ar šiem sarak-
stiem varēs iepazīties pie sociālā darbinieka. 
Samazinoties finansējumam autoceļu uztu-
rēšanai, pašvaldība nevar tīrīt servitūta ce-
ļus, kā tas bija iepriekšējos gados.  
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INFORMĀCIJAI 

Atkārtoti paziņojam, ka Rēzeknes novada paš-
valdība 06.12.2018. domes sēdē apstiprināja 
saistošos noteikumus Nr.19 “Par decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uz-
skaites kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā”, 
kas paredz decentralizēto kanalizācijas 
(kanalizācija, kura nav pieslēgta pie centrālās 
kanalizācijas novadīšanas) pakalpojumu snieg-
šanu un uzskaites kārtību, asenizatoru reģistrāci-
jas kārtību, atbildību par saistošo noteikumu 
neievērošanu, kas balstīti uz Ministru kabineta 
(MK) 2017.gada 27.jūnija Nr. 384 
“Noteikumiem par decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”. No-
teikumi paredz ciemu (tātad Sakstagala pagastā  
ciems – Sakstagals, Ciskādi, Uļjanova) indivi-
duālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, krājtver-
tnes un septiķus, kas nav pievienoti centralizētai 
kanalizācijas sistēmai sākt reģistrēt īpašā paš-
valdību datubāzē un tiem tiek noteiktas jaunas 
apsaimniekošanas prasības. Lūdzam visus Sak-
stagala, Uļjanovas, Ciskādu ciemata iedzīvotā-
jus, kuriem kanalizācija nav pieslēgta pie cen-
trālas kanalizācijas, ierasties Sakstagala pagasta 
pārvaldē, lai piereģistrētu savas individuālās 
kanalizācijas tvertnes. Noteikumi neattieksies uz 
sādžām, lauku teritorijām, tostarp viensētām, 
kur nav centralizētās kanalizācijas. Lai attiecīgā 
decentralizētā kanalizācijas sistēma neradītu 
draudus cilvēku veselībai un videi, to īpašnieki 
par saviem līdzekļiem nodrošina tajās savākto 
notekūdeņu un nosēdumu regulāru nodošanu 
asenizatoram. Saistošie noteikumi paredz mini-
mālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izveša-
nai. Notekūdeņus un nosēdumus no decentrali-
zētajām kanalizācijas sistēmām pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā var savākt un izvest  

  

asenizators, kas šā pakalpojuma sniegšanai ir 
reģistrējies Rēzeknes novada pašvaldībā, atbilst 
pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajam 
prasību minimumam un ir noslēdzis ar centrali-
zētās kanalizācijas sistēmas speciāli izveidotās 
notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku, valdī-
tāju vai turētāju līgumu par notekūdeņu un nosē-
dumu pieņemšanu. Aicinām  Sakstagala, Uļjano-
vas, Ciskādu ciematu nekustamā īpašuma īpaš-
niekus vai valdītājus, griezties Sakstagala pa-
gasta pārvaldē un veikt obligāto decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas reģistrāciju līdz 13. de-
cembrim, kā to nosaka likumdošana.. 

 

   No 2020.gada 1.janvāra prasības   
 ugunsdrošībai mājokļos kļūs  

  stingrākas 

Nākamā gada 1.janvārī stāsies spēkā nozīmīgas 
Ugunsdrošības noteikumu prasības – visos mā-
jokļos (gan privātmājās, gan dzīvokļos) ir jābūt 
uzstādītiem autonomiem ugunsgrēka detekto-
riem, kas reaģē uz dūmiem, bet privātmājas pa-
pildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu. 

Dūmu detektoram jābūt katrā mājoklī 

Autonomais ugunsgrēka detektors, kas reaģē uz 
dūmiem, ir neliela ierīce, kas patstāvīgi spēj 
konstatēt telpā izveidojušos ugunsgrēka faktorus 
(dūmu koncentrāciju, siltumu) un par to ar 80 dB 
skaņas signālu aptuveni pusstundu nepārtraukti 
brīdināt mājokļa iemītniekus. 

Dūmu detektors ir nopērkams dažādās tirdznie-
cības vietās. Uz tā korpusa ir jābūt CE marķēju-
mam un informācijai par detektora atbilstību Ei-
ropas standartam EN 14604. Detektora uzstādī-
šana ir salīdzinoši vienkārša – to piestiprina pie 
griestiem ar komplektā pievienotām skrūvēm vai 
abpusējo līmlenti. 

Jāpiebilst, ka dzīvokļos jāuzstāda vismaz vienu 
dūmu detektoru, bet privātmājā tas jāuzstāda 
katrā ēkas stāvā. Detektoru jāizvieto pie gries-
tiem telpās, kurās pārsvarā guļ vai uzturas mā-
jokļa iemītnieki. Autonomie ugunsgrēka detek-
tori darbojas uz baterijām, tādēļ būs nepiecie-
šams laikus nomainīt bateriju, par ko atgādinās 
arī pats detektors, raidot īsus skaņas signālus. 
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 Privātmājas papildus jānodrošina ar uguns-
dzēsības aparātu 

Savukārt ugunsdzēsības aparāts privātmājā lieti 
noderēs neliela ugunsgrēka dzēšanai tā aizdegša-
nās sākuma stadijā.  

     Ja notikusi ugunsnelaime – izvērtējiet situāci-
ju un neapdraudiet sevi, bet nekavējoties zvaniet 
uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numu-
ru 112 un izsauciet ugunsdzēsējus glābējus! 

 Iegādājoties ugunsdzēsības aparātu, jā-
pievērš uzmanību tam, lai uz tā korpusa būtu ie-
strādāts (iespiests) individuālais vai partijas nu-
murs un CE atbilstības marķējums. Savukārt 
ugunsdzēsības aparāta dzēstspēja jābūt vismaz 
21A 113B (kur skaitlis nozīmē, cik lielu uguns-
grēku iespējams nodzēst, bet burts ugunsgrēka 
klasi: A – kad deg cieti, organiskas izcelsmes 
materiāli, B – kad deg šķidrumi, kūstoši cieti 
priekšmeti). Uzturot ugunsdzēsības aparātu, mā-
jas saimniekam būs jāveic vizuālā apskate (vai 
aparāts nav bojāts un ir atbilstošs spiediena rādī-
jums), bet tehniskā apkope jāveic sertificētos ap-
kopes punktos saskaņā ar ražotāja noteikto termi-
ņu vai arī, ja termiņš nav noteikts, tad reizi pie-
cos gados. 

Kā VUGD kontrolēs, vai mājokļos ir uzstādīti 
dūmu detektori? 

Ugunsdrošības noteikumu prasības nav izstrādā-
tas ar mērķi sodīt cilvēkus. Noteikumos ir iekļau-
ti ugunsdrošības pasākumi, kuru ievērošana palī-
dzēs izvairīties no ugunsnelaimes vai mazināt tās 
ietekmi. Prioritāri pārbaudes tiks veiktas tajos 
mājokļos, par kuriem tiks saņemti iesniegumi vai 
sūdzības vai būs notikuši ugunsgrēki. Iespēju 
robežās tiks veikta arī dzīvojamā sektora apseko-
šana un pārbaudīta ne tikai dūmu detektoru esa-
mība, bet arī pārējo ugunsdrošības prasību ievē-
rošana mājokļos un koplietošanas telpās. Dzīvo-
jamā sektora pārbaudes nebūs nekas jauns un 
katru gadu tādas jau notiek un notiks arī turp-
māk. 

Cik lieli sodi plānoti par neuzstādītu detekto-
ru vai citu ugunsdrošības noteikumos minēto 

prasību nepildīšanu? 

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.pants 
nosaka, ka: “par ugunsdrošības prasību pārkāpša-
nu — uzliek naudas sodu fiziskajām personām 
no trīsdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, juri-

diskajām personām — no divsimt astoņdesmit 
līdz tūkstoš četrsimt euro”. Salīdzinājumam – 
viena dūmu detektora iegāde izmaksā aptuveni 
pieci līdz desmit euro. 

REALIZĒTS VIDES AIZSARDZĪBAS  

FONDA PROJEKTS 

 Laika posmā no maija līdz oktobrim pa-
gasta teritorijā tika realizēts Vides aizsardzības 
fonda projekts, kura rezultātā ir uzlabots vides 
kvalitātes stāvoklis Sakstagala pagastā, labiekār-
tojot kultūras un sakrālo teritoriju.  
Tika veikti sekojoši darbi: 
F.Trasuna muzeja “Kolnasāta” teritorijas (1,6 ha) 
zemes labiekārtošana un zālāja ierīkošana, at-
vieglojot appļaušanas darbus ar muzeja raideri;  
Katoļu kapsētu centrālo krucifiksu apzaļumoša-
na, iestādot ap tiem tūjas, 36 bīstamo un veco 
koku nozāģēšana 6 kapsētu (Veco Pedeļu, Lielās 
Markovkas, Mazās Markovkas, Rjabku, Bolbišu, 
Vorkaļu) teritorijās, tādējādi ieguldot apkārtējās 
vides aizsardzībā. Izlietotais Vides aizsardzības 
fonda finansējums 9177, 35.      
                   Informē pārvaldes vadītāja T.Tutina. 
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        Pasākumu kaleidoskops 

Kopš 2010. gada septembra, otrā svētdie-
na Latvijā ir Tēva diena. Tā ir oficiāli atzīmēja-
ma diena, kas iekļauta atceres un atzīmējamo 
dienu kalendārā. 8.septembrī Kantinieku pagasta 
sporta un atpūtas centrā ikviens ciemata iedzīvo-
tājs tika aicināts apmeklēt Tēva dienai veltīto 
pasākumu. Iespēja rosīties radošajā darbnīcā, 
kur bērniņi saviem tētiņiem varēja izgatavot ap-
sveikuma kartiņu. Bērni bija ļoti radoši un vei-
doja apsveikuma kartiņas ne tikai saviem tē-
viem, bet arī vectēviem. Lielu sajūsmu bērniem 
radīja zīmējumi ar hennu, ko piedāvāja Kristīne 
Rimša. Pasākuma laikā bērni un vecāki varēja 
cienāties ar svētku cienastiņu un baudīt svētku 
atmosfēru, zīmēt, krāsot un kopīgi pavadīt šo 
saulaino dienu. Mēs ļoti ceram, ka šī tradīcija 
turpināsies mūsu pagastos, jo tikai kopā būšana 
spēj saliedēt ģimenes. Paldies pagasta pārvald-
niecei Tamārai Tutinai, ka atbalsta mūs mūsu 
ideju īstenošanā. 

 “Nav laime tālumā jāmeklē.  
      Liec ausi pie zemes, pie savas zemes, 
kurā tu esi izaudzis un kurai tu piederi,  

un klausies bez nepacietības, lēni,  
uzmanīgi.” 

                                           /Zenta Mauriņa/ 

 18.novembris – Latvijas Republikas 
dzimšanas diena. Tieši šī diena katram Latvijas 
iedzīvotājam  ļoti nozīmīga. Šajā dienā mēs go-
dinām visus, kuri ir cīnījušies par mūsu brīvību, 
godinām tos, kuri veicinājuši mūsu valsts attīstī-
bu. Sakām paldies tiem, kuri ir nesuši valsts vār-
du pasaulē, kuri ir darījuši labus darbus savā pil-
sētā, ciemā, pagastā, novadā. Priecājamies par 
panākumiem, kurus ir sasnieguši mūsu bērni, 
draugi, kaimiņi, paziņas, darba biedri. Katrs mēs 
esam paveikuši ko labu un noderīgu. Un tas ir kā 
dzijas pavediens lielajā Latvijas kamolā, kurā 
varam satīt mūsu labos darbus, labās domas.      
 Svētku apsveikumu Sakstagala un Kanti-
nieku pagastu iedzīvotājiem un ciemiņiem veltī-
ja Sakstagala un Kantinieku pagastu pārvaldes 
vadītāja Tamāra Tutina.  
Mūsu novadā un pagastos darbīgu cilvēku nekad 
nav trūcis un šajā svētku dienā 18 Sakstagala un 
Kantinieku pagastu iedzīvotāji tika godināti ar 
pateicības rakstiem. Īpašu paldies teica izdomas 
bagātiem, degsmes pilniem un ilggadējiem dar-
biniekiem,  kas strādā pagasta pārvaldes struktū-
rās, stiprām ģimenēm  un radošiem, savus pa-
gastus mīlošiem cilvēkiem. 

Svētku pasākumu ar dziesmām un dejām kupli-
nāja Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestādes 
„Skudriņa” mazie audzēkņi, Sakstagala Jāņa 
Klīdzēja pamatskolas audzēkņi, Sakstagala pa-
gasta folkloras kopa "Kolnasāta"(vadītāja Mada-
ra Broliša) un ikvienam ļāva aizdomāties par 
patiesajām vērtībām Sakstagala teātra draugu 
kopa ar Franča Trasuna stāsta dramatizējumu 
“Divi brōļi un divi Laimas” (režisore Ināra Grie-
tiņa). 

Zālē bija skatāma Ludmilas Orskas gleznu izstā-
de. Ar brīnišķīgām sajūtām, aizkustinājumu un 
saviļņojumu ir pavadīta Latvijas 101. dzimšanas 
diena! 

Saules mūžu Latvijai! 
Informāciju sagatavoja Līga Sarkane, Sakstagala    

 pagasta sabiedrisko aktivitāšu centra vadītāja 
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      F. TRASUNA MUZEJA 
“KOLNASĀTA”   AKTUALITĀTES 

Nu jau var teikt - aizvadītajā sezonā - 
līku loču teju pusotrs tūkstotis ekskursantu iz-
staigājuši Trasuna muzeja pagalmu, memoriālajā 
mājā interesentiem ik reizi nenogurstoši arvien 
no jauna izstāstīts Trasuna dzīves stāsts un mu-
zeja dibināšanas laiks. 

Atskatoties uz rudens mēnešu notikumiem mu-
zeja dzīvē, septembrī noslēdzās visu vasaru ilgu-
sī Latgales keramikas darbu izstāde, kas sajūs-
mināja apmeklētāju acis, jo redzēt vienkopus tik 
bagātīgi un daudzveidīgi pārstāvētu (31 autors, 
vairāk kā 400 darbi!) šīs nozares klāstu nav ne-
maz tik bieža izdevība. 
No jūlija līdz septembra beigām ielūkojāmies 
muzeja pūralādē rūpīgi locītajā bagātībā izstādes 
“Pūralādes stāsts” ietvaros. Kāzinieki “Kolnasātas” 
pagalmā iegriezušies teju kopš pašas muzeja di-
bināšanas. Pirmais ieraksts ar pateicību dziedā-
tājām viesu grāmatā ir no 1994. gada. No 2004. 
gada muzejs piedāvā muzejpedagoģisko programmu 
jaunlaulātajiem “Kāzas Latgalē. Šo 15 gadu lai-
kā gandrīz 140 jaunie pāri savā kāzu dienā ie-
griezušies Trasuna dzimto māju pagalmā, lai 
smeltos stipras dzimtas spēku un nestu to līdzi 
savā ģimenes ceļā. Arī sudraba un zelta kāzas 
svinētas muzejā. Kopš 2011. gada, bet regulārāk 
kopš 2014. gada, ikviens jaunais pāris tiek aici-
nāts piepildīt pūralādi, kā simbolisku tradīcijas – 
pūralādes pielocīšana – saglabāšanas zīmi. Daļa 
no kāzinieku pūra (kopskaitā 70 vienības) no 
rakstainiem cimdu un zeķu pāriem līdz austiem 
galdautiem un gleznotiem darbiem tika izlikta 
apskatei izstādē. Šī gada oktobra mēnesi Izstāžu 
nama Lielās zāles sienas rotāja izstāde “Latvijas 
ainava mākslinieka acīm”, kur ikviens varēja 

 aplūkot „Jāzepa“Pīgožņa balvas Latvijas aina-
vu glezniecībā”  konkursa darbus (22 autoru 23 
darbus), tostarp arī Jāņa Streiča gleznu. 

 
Paldies par sadarbību Preiļu vēstures un 
lietišķās mākslas muzejam! 

Pēdējos gados muzeja krājums papildinājies ar 
dažādiem sadzīves, interjera un lauku darbu 
priekšmetiem, kurus laipni dāvinājuši pagasta 
iedzīvotāji. Daļa no tiem atradusi vietu starp 
pastāvīgo ekspozīciju priekšmetiem gan memo-
riālajā mājā, gan klētiņā. Bet, lai pārējās lietas, 
kas arī ir vērtīgs kultūras mantojums, nepaliktu 
vien muzejnieku acīm skatīts un krājuma 
plauktos nogūlis, dodam iespēju ikvienam inte-
resentam aplūkot jaunpienācējus – šoreiz ak-
cents uz tekstīlijām. Aprīlis un maijs bija pasā-
kumiem bagāti mēneši. Vasaras mēneši – ek-
skursantiem bagāti.  
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KULTŪRAS ZIŅAS                    

  

Bet rudens mēnešu bagātība – Franča Trasuna 
155. gadadienas atceres pasākums, kas Rēzeknē 
un Sakstagalā izskanēja 12. oktobrī. Ar dievkal-
pojumu Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē, piemi-
ņas brīdi Miera ielas kapos pie Trasuna atdusas 
vietas un svinīgu pēcpusdienu Trasuna dzimtajās 
mājās “Kolnasātā”, kur pulcējās tuvāki un tālāki 
viesi, pagasta iedzīvotāji, Rēzeknes novada paš-
valdības un Kultūras nodaļas pārstāvji, Trasunu 
dzimta. 

  Svinīgajā pasākumā  dalībnieki varēja 
būt liecinieki pirmatskaņojumam – S. Ivanovas 
komponētajai dziesmai ar F. Trasuna dzejas vār-
diem “Tu navaicoj manis, kaid asu” Sakstagala 
J. Klīdzēja pamatskolas vokālā ansambļa 
“Purenītes” izpildījumā (vad. Aijas Cīrules-
Leiduma); dzejas brošūras atklāšanai; Trasunu 
dzimtas koka prezentācijai, kas visiem muzeja 
apmeklētājiem turpmāk būs skatāms telpiskā 
formā( ne tikai noraudzīsies no vairāku desmit 
metru gara papīra vīstokļa, kas glabājas muzeja 
krājuma telpās) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izskaņā piedzīvot pirmizrādi Sakstagala teātra 
draugu kopas dramatizējumam (Ināras Grietiņas 
režijā) “Divi brōli un divi Laimas” pēc Trasuna 
tāda paša nosaukuma stāsta motīviem. 
Mūsu pagasts var būt lepns, ka šeit ir tāds valsts 
aizsargājams valsts nozīmes kultūras pieminek-
lis, gleznains dabas stūrītis, kas nes ne vien Lat-
galē, bet visā Latvijā Franča Trasuna – garīdz-
nieka, politiķa, literāta, kultūras un sabiedriskā 
darbinieka mūža darbus!  
 Vēl tikai gada nogales svētki un jau klāt 
nākamais darba cēliens. Lai arī muzeja dzīvē 
ziemas mēneši ir tas klusākais un mierīgākais 
laiks, aicinām arī šajā laikā apmeklēt pastāvīgās 
ekspozīcijas, organizētās izstādes un pasākumus! 

       Ilona Akmentiņa, F.Trasuna muzeja 
“Kolnasāta” direktore 
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PII „SKUDRIŅA” ZIŅU LAPA 

 
     Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestāde 
„Skudriņa” ir diennakts iestāde, kuru šajā mācī-
bu gadā apmeklē 67 bērni . Pirmsskolas izglītī-
bas iestādes pedagoģiskais darbs organizēts pa-
matojoties uz  Pirmsskolas izglītības program-
mu.  
Pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģiskā dar-
ba prioritātes šajā mācību gadā : 
1.„Atbalsts skolotāju profesionālajai pilnveidei, 
aktualizējot lasītprasmes apguvi un digitālo kom-
petenci.'' 
2.,,Pedagogu sadarbības veicināšana: sadarbības 
grupu veidošana, labās prakses izzināšana un 
popularizēšana kompetenču pieejas ieviešanas 
kontekstā.'' 
3.,,Iekļaujošas izglītības principu īstenošana, no-
drošinot vienlīdzīgas izglītības iespējas visiem. 
Saistībā ar mācību gada uzdevumiem, iestādē 
tiek rīkoti dažādi pasākumi, izstādes, radošās 
darbnīcas, konsultācijas.                                                
 Septembris ir skaists mēnesis, kas jautri 
ienāk arī pirmsskolas izglītības iestādēs ar savu 
krāšņumu un pasākumu daudzveidību.  
 Pirmsskolas izglītības iestādē tika atzī-
mēta Zinību diena, kur bērni gāja jautrās rotaļās 
un dejās. Grupās tika atzīmēti ,,Rudens svētki'', 
kā arī ciemos bija ieradies Mārtiņgailis. 
5.novembrī  Rēzeknē ARPC ,,Zeimuļs’’ zālē 
notika konkursa,,KONTEINERĪTIS BATERI-
JĀM - PA ROKAI!’’  uzvarētāju apbalvošana, 
kur mūsu grupas ,,Rūķīši'(6-7 gadi) bērni ieguva 
1. un 2. vietas balvas. 
13.novembrī izglītības iestādē tika organizēta 
radošā darbnīca ,,Lentīšu locīšana'' veltīta Latvi-
jas dzimšanas dienai, kuru vadīja Inta Deksne, 
par ko mēs sakām lielu ,,Paldies''. Vecāko grupu 
bērni ar interesi veica darbiņu un bija lepni pie-
spraust lentītes, ar kurām varēs doties uz svēt-
kiem, bet bērniem jaunākajās grupās tika uzdāvi-
nāti karodziņi. 
14.novembrī vecākiem kopā ar bērniem tika 
rīkots pasākums ,,Mana Latvija'', kurā bērni gan 
dejoja, gan dziedāja, gan skaitīja dzejolīšus, va-
rēja apskatīt interesantu, izzinošu video par Lat-
viju, Latgali, Rēzekni  un svētku nogalē varēja 
uzcienāties ar pīrāgu. 
18.novembrī  bērni uzstājās  Sakstagala sabiedrisko 
aktivitāšu centrā ,,Latvijas Republikas proklamēšanas 
101.gadadienai ''veltītā koncertā, kur priecēja 
visus skatītājus ar latviešu tautas dejām. 

 Novembrī tika organizēta izstāde ,,Adventes vai-
nags'' . Decembrī plānota izstāde ,,Meža zvēri Ziemas-
svētku gaidās...'' Pirms Ziemassvētkiem gru-
pa ,,Rūķīši'' ( 5-7g. ) dosies uz muzeju ,,Kolnasāta'' ra-
došo darbnīcu ,,Piparkūku cepšana'' un gadā nogalē 
bērnus sagaida jaukais ,,Ziemassvētku ''pasākums. 
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Paldies vecākiem par atsaucību, aktivitāti, iein-
teresētību un atbalstu bērnu izglītošanā un au-
dzināšanā. Paldies pirmsskolas izglītības iestā-
des „Skudriņa” kolektīvam par darbu un rado-
šām idejām.  
        Paldies sakām Sakstagala pagasta pārvaldei  

        par sadarbību un atbalstu. 
         Informāciju sagatavoja PII „Skudriņa” 

                                               vadītāja S.Veselova  
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IZGLĪTĪBAS  ZIŅAS                    

SAKSTAGALA J. KLĪDZĒJA  

PAMATSKOLAS ZIŅU LAPA 

 Septembra me nesis iete rpj Latviju kra s n a  
rota  – sa rtojas kļ avas, dzeļte  be rzi, bru ne  kas-
tan as, apses un os i. Pī ļa dz i rota jas ar sarkaniem 
ogu k ekariem, no ozoļiem paks k e damas krī t zī ļes. 
Tradiciona ļi septembrī   Latvija  tiek rī kotas arī  
Dzejas dienas. Dzejas dienas sa kumskoļas skoļe ni 
aizvadī ja pie rakstnieka Ja n a Kļī dze ja sta dī ta  ozo-
ļa, kuram septembrī  arī  ir dzims anas diena. Ka  
skaistu da vanu skoļe ni ozoļam pasniedza pī ļa -
dz ogu kreļļes, kuras ve ļa k kļ u s par gardu mie-
ļastu putnin iem. Ozoļs kļausī ja s be rnu ļasī tos 
dzejoļ us, skatī ja s zī me jumu izsta di, kura tapusi 
pe c nokļausī ta pasakas „Zī ļ uks” fragmenta, jo s o-
gad Dzejas dienas tika veļtī tas pasaku vecma -
min ai – Margaritai Sta rastei 105 gadu jubiļeja , 
Ja nim Baļtviļkam 75-aja  dzims anas diena  un Vi-
ļim Pļu donim-145 gadu jubiļeja . Pe c pasa kuma 

pie ozoļa be rni 
kļase s kļausī ja  
dziesmas ar         
J. Baļtviļka va r-
diem un skatī ja s 
muļtfiļmu 
„Zak ī s u pirtin a”.  

Informāciju sa-
gatavoja    

S.Ostrovska     
  

Projekta “Skolas soma”ietvaros 3.oktobrī  Sakstaga-
la Jāņa Klīdzēja pamatskolas 6. un 8.klases skolēni 
kopā ar audzinātājām – A.Cerceni un S.Ivanovsku 
apmeklēja Latgales pērli – koncertzāli “Gors”. Tā 
bija ekskursija-  ceļojums-  mūsdienu arhitektūras 
risinājums, ēkas praktiskā un simboliskā nozīme. 
Iespaidīgās ēkas saturu šajā dienā, 3.oktobrī, piepil-
dīja smilšu animācijas izrāde “Mazais prin-
cis”. Latgales Vēstniecības koncertzālē “Gors”  
plkst.14.00 pulcējās pilsētas un novada skolu au-
dzēkņi. Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas  6.un 
8.klases skolēni arī ar nepacietību gaidīja izrādes 
“Mazais princis” sākumu. Mūzikas ieaijāti un smil-
šu pārvērtības vērojot,     

skatītāji bija pārsteigti par kino mākslinieces 
Tatjanas Gavriļenko virtuozajām roku kustī-
bām un spēlēm ar smiltīm, kuru rezultātā acu 
skatienam atvērās arvien jaunas un jaunas 
gleznas, kas tūdaļ atdzīvojās un turpināja 
transformēties jaunos attēlos. Ne mazāk svarī-
ga loma izrādes pamatdomas atklāsmē bija 
tekstam, ko aktieris M.Zvagulis lietpratīgi 
piedāvāja klausītājiem, piemērojoties attēla 
rašanās procesam. Pustumšā zālē mūzika ska-
nēja svinīgi nopietni, brīžiem mainot izrādes 
intonāciju un noskaņu. Patīkami bija vērot 
mākslinieku “dzīvo” sadarbību – mūzika, 
vārds un zīmējums.  

     Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā no 
23. līdz 30. septembrim bija Miķeļdienas ābo-
lu svētku nedēļa. Šī nedēļa sākās ar ābolu 
baudīšanu, ko bija sarūpējuši skolotāja 
E.Kubecka, direktore S.Freiberga un skolēnu 
parlaments. Katru dienu, katrā priekšmetā, 
skolēniem bija jāveic uzdevumi, kas saistīti ar 
āboliem. Skolēni meklēja ticējumus par Mi-
ķeļdienu, minēja mīklas, skaitīja tautasdzies-
mas un paši sacerēja dzejoļus, rīkoja ābolu 
izstādes, rēķināja uzdevumus par āboliem, 
“operēja” ābolus, mājturībā taisīja ābolus da-
žādās tehnikās, meklēja internetā ābolu ēdie-
nu receptes un rēķināja, cik kaloriju ir apēsta-
jā gabalā, gatavoja ēdienus no āboliem un ru-
nāja par veselīgu uzturu. Nedēļa noslēdzās ar 
ābolu kompota un ābolu pīrāga baudīšanu.  

 

 

 

 

 

 

 

 Ticējums vēstī, ka vakarā vajag ēst 
ābolus, tad naktī redz labus sapņus. 

       Informācija ņemta no Jāņa Klīdzēja 
  pamatskolas mājas lapas. 
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LATGALES “GORS” – SAKSTAGALAIE-
ŠU SAJŪTAS UN IZJŪTAS 

MIĶEĻDIENA 



                                                                                           

Vakar, Šodien, Rīt Nr. 2(33) 

Informatīvais izdevums „VAKAR, ŠODIEN, RĪT”   

Izdevējs: Sakstagala pagasta pārvalde. 

Atbildīgā par izdevumu: Ingrīda Mažāne, tālr. 64640575,  

e-pasts: ingrida.mazane@rezeknesnovads.lv 

Zvaniet un sūtiet savas atsauksmes, priekšlikumus, publikācijas un apsveikumus. 

 
DAŽĀDI 

    Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem 
Ved mūs pretim kādam baltam klusumam, 
Aiz kura ir kaut kas mīļš, sen aizmirsts un  
                                                    pazaudēts, 

Kas mums atkal no jauna jāatrod. 
 

1.decembrī  Adventes vainagā tika aizdegta 
pirmā svecīte - ir sākusies Advente – Kristus dzimša-
nas svētku gaidīšanas laiks. Advente tradicionāli katru 
gadu sākas Svētā Andreja dienas (30. novembrī) tuvā-
kajā svētdienā un noslēdzas Ziemassvētku vakarā,  
24. decembrī. Tieši ar pirmo adventes svētdienu sākas 
kristīgās baznīcas jaunais gads. Baznīca māca, ka 
adventes laiks jāpavada klusumā, dziļās pārdomās un 
lūgšanās. Tas ir laiks, kad katram pašam sevī jānožēlo 
savi grēki un jāpiedod visiem vienādi. Adventi raksturo 
divi vārdi – atnākšana un gaidīšana, ko itin labi var 
attiecināt uz svecītes aizdegšanu vainagā. Pirmajā 
Adventē aizdedzot svecīti, ir atnākusi Advente, bet ar 
skatieniem liesmiņā tiek gaidīti Baznīcas svētki – Jē-
zus Kristus dzimšana. Un tā, katras nedēļas pēdējā 
dienā, svētdienā, esam par vienu sveces liesmiņu tu-
vāk Ziemassvētkiem. Ziemassvētku laiks tiek uzskatīts 
par maģisku laiku, tāpēc domām ir milzīgs spēks, un 

tas, ko mēs šajā laikā domāsim, vēlāk arī piepildīsies. 

 Visiem mierīgu, gaišu un mierpilnu  

Adventes laiku! 

      Rēzeknes novadā iegādāts specializētais trans-

portlīdzeklis senioru aprūpei mājās. Rēzeknes novada 

iedzīvotāji, kam ir vajadzīga sociālā aprūpe, varēs iz-

mantot sociālo aprūpētāju mobilās brigādes pakalpoju-

mus. Izmantojot specializēto transportlīdzekli –speciāli 

aprīkotu mikroautobusu Wolksvagen Crafter, sociālie 

darbinieki un aprūpētāji dosies pie veciem, vientuļiem 

un slimiem attālos laukos dzīvojošajiem cilvēkiem un 

sniegs nepieciešamos pakalpojumus. Mobilā brigāde 

palīdzēs uzdevumos, ko seniors nespēj paveikt sa-

viem spēkiem, piemēram, atnest malku, ieskrūvēt 

spuldzīti, doties uz veikalu, lai iegādātos pārtiku un 

citas ikdienā nepieciešamās preces. Aprūpētāji varēs 

aizvest klientu uz pagastu centru, kur pieejami dušas, 

veļas mazgātuves un friziera pakalpojumi. Transportlī-

dzeklī ir paredzēta vieta arī diviem ratiņkrēsliem un 

nestuvēm. Pakalpojuma saņemšanai jāsazinās ar 

Rēzeknes novada Sociālo dienestu telefons 

64607176.  (Informācija ņemta no Rēzeknes novada  

                                                           mājas lapas) 

 


