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2019. gada  

aprīlis - jūnijs 

Šajā numurā lasiet 

 Obligāta decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu 
reģistrēšana; 

 Izmaiņas algoto 
pagaidu sabiedriskajos 
darbos nodarbināšanā; 

 Būvniecības procesu 
kontrole; 

 Sabiedrisko aktivitāšu 
centrā aizvadīti 
Lieldienu, Baltā 
galdauta un Bērnības 
svētki; 

 Pasākumi un izstādes 
F. Trasuna muzejā 
“Kolnasāta”; 

 PII “Skudriņa” 
jaunumi; 

 Sakstagala J.Klīdzēja 
pamatskolas 
aktualitātes; 

 Kapusvētki Ciskādu 
draudzes kapos; 

 Pabeigts stāvlaukuma 
projekts; 

 “Kolnasātā” skatāma 
“Latgales podnieku 
dienu” izstāde; 

 Uzsākta Vides 
aizsardzības fonda 
projektu realizācija 
Sakstagalā. 

    Šis ir laiks, kad visapkārt viss plaukst, zied un 
smaržo, kad paši varam pilnu krūti ieelpot spirgto 
rīta gaisu, priecāties par dabas atmodu, lolot mazas 
un lielas cerības vasaras atpūtai un priekam. Ir 
noziedējušas ābeles, šobrīd kā negudri zied ceriņi, 
un gaisā jūtama maijpuķīšu smarža.   

 Beidzot klāt vasara, ilgi gaidītā, smaržīgā, 
reibinošā vasariņa, kas skrien basām kājām pretim 
saulei, gaismai, siltumam un sauc mūs sev līdz. Tas 
ir laiks, kad gribas paskatīties no malas un saskatīt 
sevī priecīgo, darbīgo, aktīvo, vērīgo lauku cilvēku, 
kurš vienmēr ir jaunu domu un darbu pilns. Lai jums 
visiem skaista un saulaina vasara! 

Sveicināti ziedošajā vasarā! 

No 2019.gada 3.jūnija darbu uzsāka 
Dricānu bāriņtiesa 
Iedzīvotājus Sakstagala pagasta pārvaldes telpās pieņems 
bāriņtiesas locekle Daina Igaune (tel. 20246111)  

otrdienās  no 12:30—16:30 

ceturtdienās no 8:30—12:30 



Vakar, Šodien, Rīt Nr. 1 (32) 

2                                                                                                                                                                 2019. gada  aprīlis - jūnijs 

PAŠVALDĪBAS ZIŅAS 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.75 „Noteikumi par aktīvo 
nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba 
samazināšanas pasākumu organizēšanas un 
finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju 
izvēles principiem”, ir ieviestas dažas nozīmīgas 
izmaiņas.  

No 2019.gada janvāra bezdarbnieka atlīdzība ir 
noteikta EUR 200,00 (iepriekš bija 150,00 eiro), 
APSD darba laiks ir 6 stundas dienā iepriekšējo 8 
stundu vietā. Ja iepriekšējā periodā bezdarbnieku 
no 60 gadu vecuma varēja iesaistīt pagaidu darbos 
12 mēnešu periodā ne ilgāk kā četrus mēnešus, tad 
šobrīd var strādāt 6 mēnešus, bet pastāv iespēja 
strādāt tikai četrus mēnešus, ja persona vēlas. 
Tāpat ir ar tiem, kas pasākuma laikā sasniedz 60 
gadu vecumu - ja bezdarbnieks vēlas, tad var 
turpināt darbu vēl divus mēnešus. Šogad pagasta 
APSD iesaistīti 17 bezdarbnieki.   

Sāksim decentralizēto  

kanalizācijas sistēmu  

reģistrēšanu  

 Rēzeknes novada pašvaldība 
06.12.2018. domes sēdē apstiprināja 
saistošos noteikumus Nr.19 “Par 
d e c e n t r a l i z ē t o  k a n a l i z ā c i j a s 
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites 
kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā”, 
kas paredz decentralizēto kanalizācijas 
(kanalizācija, kas nav pieslēgta pie 
centrālās kanalizācijas novadīšanas) 
pakalpojumu sniegšanu un uzskaites 
kārtību, asenizatoru reģistrācijas kārtību, 
atbildību par saistošo noteikumu 
neievērošanu, kas balstīti uz Ministru 
kabineta (MK) 2017.gada 27.jūnija Nr. 384 
“Noteikumiem par decentral izēto 
kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un 
reģistrēšanu”. Ar minētajiem noteikumiem 
var iepazīties Rēzeknes novada mājaslapā, 
kā arī vēršoties Sakstagala pagasta pārvaldē. 
     Noteikumi paredz ciematu centru, tātad, 
Sakstagala pagasta gadījumā tikai 
Sakstagala, Uļjanovas, Ciskādu ciemu 
individuālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 
krājtvertnes un septiķus, kas nav pievienoti 
centralizētai kanalizācijas sistēmai, sākt 
reģistrēt īpašā pašvaldības datubāzē un tiem 
noteiktas jaunas apsaimniekošanas prasības. 
L ū d z a m  S a k s t a g a l a  p a g a s t a 
Sakstagala, Uļjanovas, Ciskādu ciema 
iedzīvotājus, kuriem kanalizācija nav 
pieslēgta pie centrālas kanalizācijas, 
ierasties  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 nodrošinās 
tajās savākto notekūdeņu un nosēdumu 
regulāru nodošanu asenizatoram.   Saistošie 
noteikumi paredz minimālo biežumu 
notekūdeņu un nosēdumu izvešanai. 
N o t e k ū d e ņ u s  u n  s ē d u m u s  n o 
decentralizētajām kanalizācijas sistēmām 
pašvaldības administratīvajā 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 centralizētās kanalizācijas 
sistēmas speciāli izveidotās notekūdeņu 
pieņemšanas vietas īpašnieku, valdītāju vai 
turētāju līgumu par notekūdeņu un 
nosēdumu pieņemšanu.  

Izmaiņas APSD nodarbināšanā  
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Notiks stingrāka būvniecības   
 procesu kontrole 

Sakstagala pagasta pārvalde aicina 
iedzīvotājus, kuriem pieder īpašumi - 
celtnes no kolhoza laikiem (fermas, klētis, 
garāžas, kūtis, ēdnīcas u.c. būves) un 
kuriem vēl nav sakārtoti dokumenti par 
zemes nomu zem šīm ēkām, lūgums ar 
īpašumu apliecinošiem dokumentiem 
griezties pagasta pārvaldē un uzrakstīt 
iesniegumu par zemes nomu. Tāpat arī 
zemju nomnieki, kuri apsaimnieko un uztur 
mazdārziņus, un kuri vēl nav uzrakstījuši 
iesniegumu par zemes nomu, lūgums 
griezties pagasta pārvaldē, lai to izdarītu. 

Īslaicīgās lietošanas būves, 
(galvenokārt malkas šķūnīši, nojumes), kas 
celtas pirms 1995.gada platībā līdz 25 km², 
kas tiek uzskatīta par padomju laika 
būvniecību, ir jālegalizē, veicot būvvaldē 
vienkāršotās saskaņošanas procedūru. 

Būves, kas uzbūvētas pēc 1995.gada ir 
patvaļīgas būves, kas pēc likuma jānojauc, 
ja tās ir grausta stadijā, vai arī jālegalizē.  
Lai nepieļautu nelikumīgu būvniecību, 
pirms uzstādīt siltumnīcu, lapeni, šķūnīti, 
nojumi, dārza mājiņu, tostarp āra “sausās” 
tualetes ar platību līdz 25 m2, saskaņojiet šo 
darbu veikšanu ar Rēzeknes novada 
būvvaldi. Būvvaldē ir saskaņojami arī 
labiekārtojuma elementi, piemēram, bērnu 
smilšu kastes vai solu novietojums, kā arī 
pārbūves, rekonstrukcijas. Par patvaļīgu 
būvniecību tiek piemērots administratīvais 
sods. 

Rēzeknes novada pašvaldības    

Būvvaldes apmeklētāju  

pieņemšanas laiks: 
Trešdiena: 8.00-11.45; 12.15-16.30; 

Ceturtdiena: 8.00-11.45; 12.15-16.30 

 Adrese: Atbrīvošanas alejā 81, 
(pasta ēkā), ieeja no Brāļu Skrindu 
ielas, 3. stāvā (301. un 302. kab.). 

 Pamatojoties uz 2018. gada 18. 
oktobra Rēzeknes novada domes lēmumu 
(protokols Nr.22,3§) ”Par Rēzeknes novada 
p a š v a l d ī b a s  p a g a s t u  p ā r v a l ž u 
reorganizāciju”, no 2019. gada 1. janvāra 
Sakstagala pagasta pārvalde un Kantinieku 
pagasta pārvalde tiek reorganizēta par 
jaunās pašvaldības iestādes “Dricānu 
pagastu apvienība” struktūrvienību.  

Rekvizīti Sakstagala pagastam:  

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde 
“ D r i c ā n u  p a g a s t u  a p v i e n ī b a s ” 
struktūrvienība “Sakstagala pagasta 
pārvalde”  

   Reģ. Nr. 40900027407  

   PVN Reģ. Nr. LV40900027407 

 Juridiskā adrese: Kalna iela 2, Sakstagals, 
Sakstagala pag., Rēzeknes nov., LV-4638  

Konta Nr.LV71UNLA0055000969112   

Maksājot rēķinus par komunālajiem 
pakalpojumiem, vecāku maksas u.c. rēķinus 
maksājiet uz Sakstagala kontu, nevis uz 
Dricānu, kā tas tiek novērots. 

Sakstagala pagasta pārvaldes      
rekvizīti 

Uzsākta Vides aizsardzības fonda 
projekta realizācija 

2019.gadā ar Vides aizsardzības fonda padomes 
lēmumu apstiprināts projekts “Vides stāvokļa 
uzlabošana Sakstagala pagasta teritorijā”. 
Projekta ietvaros jūnija sākumā plānoti zemes 
labiekārtošanas darbi F.Trasuna muzeja 
“Kolnasāta” teritorijā, kur tiks iesēts jauns 
zālājs,  vasaras otrajā pusē pēc sabiedriskās 
apspriešanas, beidzoties putnu ligzdošanas 
periodam, tiks uzsākta 39 bīstamo koku 
zāģēšana pagasta kapsētās: Bolbišos, Vecajos 
Pedeļu, Vorkaļu,  Rjabku, Lielās Markovkas un 
Mazās Markovkas kapos. Tāpat plānots 
iegādāties daudzgadīgos skujeņus un 
košumkrūmus zaļo zonu labiekārtošanai pie 
kapsētu centrālajiem krucifiksiem. 
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“Pāri laukiem zaķis cilpo….” 

Uz šādu pasākumu 17.aprīlī sadarbībā ar 
Kantinieku pagasta bibliotēku (vadītāja Anna 
Kluša) Sakstagala pagasta sabiedrisko 
aktivitāšu centrā visi tika mīļi gaidīti, lai 
sirsnīgā un gaišā noskaņā aktīvi darbotos 
Lieldienu vainagu meistardarbnīcā un 
radošājās darbnīcās bērniem. 

Senatnē Lieldienas bija vieni no 
gaidītākajiem gada svētkiem, jo Lieldienas 
ir saules svētki, kas atnes ne vien vairāk sau-
lainu dienu, bet arī dabas atmodu no ziemas 
miega – kūst ledi un sniegi, dīgst asni un 
pumpuri, atgriežas putni, mostas dzīvnieki, 
bet cilvēki kļūst možāki un priecīgāki. Tā kā 
Lieldienas bija ļoti gaidīti svētki, 
arī gatavošanās tām sākās laicīgi.  

Pasākuma laikā Sakstagala Jāņa Klīdzēja pa-
matskolas sākumklašu skolēni rosījās ra-
došājās darbnīcās un gatavoja rotājumus 
svētkiem, izbaudīja gan kārtīgu šūpošanos, 
dejošanu, dziedāšanu, rotaļas, olu kaujas, olu 
ripināšanu un mielošanos ar Lieldienu zaķa 
cienastu. 

 

4.maijā, jau trešo gadu, līdztekus 
iedibinātajiem Baltā galdauta svētkiem, tika 
atzīmēti arī Franča Trasuna fabulu svētki.  
Svētkiem izvēlētā devīze “Ka kūpeibā ir 
spāks!” no Trasuna fabulas ir lielisks 
apliecinājums gan viņa idejiskajai pārliecībai,  

gan daudzus gadu desmitus vēlāk 
iedibinātajai Baltā galdauta tradīcijai 
Sakstagalā. 

Trasuns savas fabulas rakstījis teju pirms 
gadsimta, taču, lai arī kuru fabulu uzšķir, lai 
arī kuru fragmentu pārlasi, gluži kā rakstīts 
aizvakar! Tajās ir lietas, kas nenoveco. 

Sakstagala teātra draugu kopa (vadītāja 
Ināra Grietiņa) ļāva klātesošajiem 
ieklausīties fabulās un aizdomāties – vai tik 
tās nebūs aktuālas arī vēl nākamo 
gadsimtu? 

Mums ir viena lielā Brīvība – visai Latvijai, 
svēta un balta. Par to esam atbildīgi mēs 
visi, šīs zemes iedzīvotāji. Ikviens no mums 
ir īpašs, tāpēc, balstoties uz mūsu manto-
jumu, gribasspēku un dziesmu sirdī, mēs 

esam vareni. Svētku koncertā, kur dziesma 
un deja savijās no paudzes paaudzē, no 
sirdspuksta sirdspukstā izskanēja Sak-
stagala sieviešu vokālā ansambļa, folkloras 
kopas “KOLNASĀTA” balsis, solistes Ievas 
Leidumas skanīgais izpildījums un Sak-
stagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas 
audzēkņu (skolotāja Evita Kubecka) raitais 
deju solis un dziesmas.  (turpinājums 5.lpp) 

 

 

 

SABIEDRISKO AKTIVITĀŠU  CENTRA  
PASĀKUMI 
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Koncerta noslēgumā Sakstagala pagasta 
folkloras kopa “Kolnasāta” (vadītāja Madara 
Broliša) un visi klātesošie vienojās kopīgā 
dziesmā “ Pi Dīveņa gari goldi”. Pēc koncerta 
viesi pulcējās pie balti klāta galda, kur 
vienojās kopīgās dziesmās, sarunās, dalījās 
atmiņās un vienkārši priecājās par 
kopābūšanu.  

 1.jūnijā Sakstagala 
sabiedrisko aktivitāšu centrā 
notika Bērnības svētki  

Bērnus svētkos uzjautrināja Bite ar saviem 
draugiem ,  visi kopā gāja rotaļās, izbaudīja 
akvagrimu . 10 gaviļnieki saņēma pagasta 
pārvaldes sarūpētās dāvanas. 

Visi Sakstagala un Kantinieku bērni bija 
mīļi gaidīti uz pasākumu, kurā varēja 
priecāties līdzi un izbaudīt bērniem 
piedāvātās piepūšamās atrakcijas. 

Vasaras saulgriežu noskaņu 
sajust un apgūt  svētku 

rituālus  aicināts ikviens    

Ielīgošanas pasākumā 
Sakstagala sabiedrisko aktivitāšu 

centrā 

21.06.2019 
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F. TRASUNA MUZEJA “KOLNASĀTA”   
AKTUALITĀTES 

Maija mēnesī, kad ābeles jau pilnziedā un 
dzeltenās pieneņu pļavas pamazām 
pērvēršas baltos, gaisīgos mākoņos, vasaras 
saule lutina ar siltiem stariem un dienas 
kļuvušas manāmi garākas, arī muzeja 
pagalmā arvien biežāk iegriežas tūristi, kas 
labprāt izstaigā teritoriju, iepazīstas ar 
Trasuna dzimto māju, aplūko piedāvātās 
ekspozīcijas un izstādes. 

 Pirmie muzeja sabiedrisko dzīvi – nu 
gluži kā pirmie sniegpulkstenīši! - modināja 
Meteņdienas svinētāji. Senie latvieši šais 
svētkos gāja ciemos viens pie otra. Tāpēc 
savus Meteņdienas ciemiņus – 27. un 28. 
februārī – sagaidīja arī F. Trasuna muzejs 
“Kolnasāta”. Šogad to bija kupls pulks – 
sākot no pašiem mazākajiem Uļjanovas PII 
“Skudriņa” bērniem un beidzot ar 
Sakstagala J. Klīdzēja pamatskolas 4. klases 
skolēniem, skolotājām, auklītēm un 
vecākiem. 

6. aprīlī pulcējās garīgo dziesmu dziedātāji 
uz jau ierasto “Gavēņa laika garīgo dziesmu 
pēcpusdienu”. Šajā pirms lieldienu laikā, 
kura galvenā daļa ir Ciešanu jeb gavēņa – 
sevis pārbaudīšanas laiks, no priestera 
dzimtajām mājām,  caur laukakmens mūra  

sienām, pretī zilajam debesu jumtam  izska- 

nēja lūgšanas ietērptas melodijā. Kā 
atgādinājums par tehnoloģiju laikmetā 
piemirstajām sakrālajām vērtībām, kā 
aicinājums ikvienam atcerēties par dvēseles 
nevis mantiskajām vērtībām, kā piemiņa 
tam, kā vārdā Kristus šajā laikā nesa upuri. 

Sirsnīgs paldies par skanīgu kopā 
dziedāšanu Ozolaines Tautas nama folkloras 
kopai “Zeiļa”, Vērēmu pagasta tautas nama 
folkloras kopai "Vōrpa", Ozolmuižas pagasta 
folkloras kopai “Ūzuleņi”, Rēzeknes 
folkloras kopai "Rūta" un Sakstagala 
pagasta folkloras kopai “Kolnasāta”, kuru 
rokās bija no vecmammām, babiņām un 
mammām pārmantotās lūgšanu grāmatiņas 
un melodijas nestas līdzi no paaudzes 
paaudzē. Kā arī Rugāju tautas nama 
jauktajam korim, kurš sanākušos priecēja ar 
garīgo dziesmu repertuāru brīnišķīgā kora 
skanējumā. 

Gluži kā tautastērps nav iedomājams bez 
saktas, Latvija – bez zilajām ezeru acīm un 
tumši zaļajiem mežu pakalniem, baznīca – 
bez dzidri un tālu skanoša zvana, arī Latgale 
nav iedomājama bez savas gadsimtu rotas – 
keramikas. 

27. aprīlī svinīgi sirsnīgā atmosfērā, nu 
gluži kā izlaiduma vakarā, “Kolnasātas” 
pagalmu, ābeļdārzu un Izstāžu namu pildīja 
Podnieku dienu interesenti, podnieki, 
mākslinieki, lieli un mazi šīs mākslas 
cienītāji, jo ar keramikas izstādes atklāšanu 
noslēdzās Latgales podnieku dienas 2019. 
 1980. gadā dibinātie podnieku svētki 
– Latgales keramikas dienas, kas nu jau 
kļuvušas par tradīciju un šogad 39. reizi pēc 
kārtas pulcēja šīs mākslas pratējus un 
mīlētājus, bija pierādījums tam, ka gadu 
tūkstošiem senā amata prasme nav 
zaudējusi savu paaudžu pārmantojamību, 
Latgalei un Latvijai raksturīgo krāsu un 
formu.  

  

F.Trasuna muzeja “Kolnasāta” direktore 
Ilona Akmentiņa 
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Pie sautējuma māla bļodiņā un Trasuna 
ābeļdārza ābolu sulas kausa tika pārrunāts 
pērnā paveiktais, ieskicētas idejas 
nākamajam darba cēlienam un mesti 
aizmetņi nākamā gada apaļajai podnieku 
dienu jubilejai. 

“Kolnasātas” Izstāžu nama Lielajā zālē 
skatāmajā izstādē piedalās 33 Latgales 
podniecības meistari ar saviem jaunākajiem 
darinājumiem, īpašu uzmanību veltot 
krūzēm, krūzītēm un kausiem. Vienuviet 
virpoti un lipināti, krāšņi glazēti un niansēm 
bagāti reducēti (t.s. melnā keramika) 
ikdienā lietojami un dekoratīvi trauki. 

Izstādi krāšņāku padara gleznotāju 
apvienības VIVA gleznas, kas tapušas tieši 
Podnieku dienām. 

Izstāde skatāma līdz 10. 
septembrim muzeja darba laikā 
(darbus iespējams arī iegādāties). 

Vēl viena izstāde visu maija mēnesi skatāma 
Izstāžu nama foajē. Tā veltīta novadnieka 
Jāņa Klīdzēja 105. gadadienai.  

4. maijā jau trešo gadu, līdztekus 
iedibinātajiem Baltā galdauta svētkiem, tika 
atzīmēti arī Franča Trasuna fabulu svētki ar 
devīzi “Ka kūpeibā ir spāks!”. Šogad muzejs 
kopā ar Sakstagala sabiedrisko aktivitāšu 
centru aicināja uz kopīgu svētku galda 
klāšanu un svētku koncertu, kur dziesma un 
deja savijoties no paaudzes paaudzē, no 
sirdspuksta sirdspukstā izskanēja 
Sakstagala sieviešu vokālā ansambļa un 
Sakstagala pagasta folkloras kopas 
“Kolnasāta” balsis, solistes Ievas Leidumas 
skanīgais izpildījums un Sakstagala Jāņa 
Klīdzēja pamatskolas audzēkņu raitais deju 
solis un dziesmas. 

Savukārt 18. maijā, kā daudzi citi Latvijas 
muzeji, arī “Kolnasāta”  laipni aicināja visus 
interesentus uz Muzeju nakti, kam  

 

šogad virstēma “Tālavas taurētājs jeb 
varoņstāsts”. Ikviens Muzeju nakts 2019 
apmeklētājs,  varēja iepazīties ar izcilā 
latgalieša Franča Trasuna dzīves gājumu  un  
Latga- 

les zemnieku sētas kultūrvidi – dzīvojamo 
māju, mūra kūti, pirti, klēti, ābeļdārzu, liepu 
aleju, krucifiksu un aku. 

Ikviens laipni gaidīts apskatīt 
F.Trasuna muzeja “Kolnasāta” 
pamatekspozīcijas, kā arī aicināts 
apmeklēt muzeja pasākumus un 

        Ilonas Akmentiņas teksts  un foto 

F. TRASUNA MUZEJA “KOLNASĀTA”   
AKTUALITĀTES 
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 AKTUĀLAIS  UĻJANOVAS  PII  
“SKUDRIŅA”  

AR MĪLESTĪBU PA GUDRĪBAS TAKU ... -  tā 
skan Uļjanovas pirmsskolas  izglītības 
iestādes ,,SKUDRIŅA'' moto. 
Šogad mūsu  izglītības iestādi apmeklē 66 
audzēkņi, darbojas 4 grupas (3 dienas režīma un 
1 nakts režīma grupa). 
Izglītības iestādes 2018./19.m.g. prioritātes ir 
sekojošas: 
1. „Izglītības procesā aktualizēt Latvijas valsts 
simtgades nozīmīgumu, apzinot Latvijas 
kultūrvēsturiskās vērtības un tradīcijas, tādējādi 
veicinot pirmsskolnieku patriotisko audzināšanu. 
” 
2. „Bērnu patstāvības un pašapkalpošanās 
iemaņu veidošana un sistemātiska  nostiprināšana 
gan rotaļnodarbību, gan ārpus nodarbību laikā.” 
Vadoties saskaņā ar darba plānu izglītības iestādē 
tiek rīkoti daudz un dažādi interesanti pasākumi: 

9.aprīlī izglītības iestādi apmeklēja Rīgas 
iluzionistu apvienība ,,Abrakadabra'', kur 
iluzionisti ar jauniem trikiem spēja bērnus 
aizvilināt brīnumu pasaulē. 
Lai veidotu pirmsskolēnu izpratni par to, kā no 
sēkliņas izaug augs, kādas rūpes tas  prasa, kā arī 

attīstīt bērnos pašizpausmes, pašiniciatīvas un 
radošās spējas, grupas,,Rūķīši''(5-7g.) audzēkņi 
iesaistījās radošā konkursā ,,No sēklas  līdz 
galdam”, kuru  Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, Zemkopības ministrija un Lauku 
atbalsta dienests Eiropas komisijas programmas” 
kastēs iesēja zirņus, un  

 Piens un augļi skolai” ietvaros( norises laiks no 
20.03.19 – 28.05.19). Grupā bērni speciālās 
stādu tagad vēro un pēta sēklu un augu attīstības 
gaitu, laista un rūpējas,lai tie izaugtu. 
 Sadarbībā ar F.Trasuna 
muzeju ,,Kolnasāta'' un pateicoties folkloras 
kopas dalībniecēm Valentīnai Urtānei, Inārai 
Kudrjavcevai un Dacei Sīlei izglītības iestādē 
3.maijā tika atzīmēti ,,Baltā galdauta svētki'', 
kuros bērniem tika dota lieliska iespēja iepazīties 
un apskatīt latviešu tautas tērpus, noklausīties 
latviešu tautas dziesmas. 
Šajos svētkos valdīja jauka atmosfēra, skanēja 
Latvijas valsts himna un Rēzeknes novada 
himna, visi kopā dziedājām, gājām rotaļās. 
Paldies sakām folkloras kopai! 
Sadarbībā ar vecākiem tika organizēta 
izstāde ,,Lieldienas klāt''. Lieldienu zaķis ar 

raibām oliņām sagaidīja bērnus arī uz svētkiem 
23.aprīlī. 
25.aprīlī bērni no grupas,,Rūķīši'(5-7g.) un 
grupas ,,Bitīte''(4-5g.) piedalījās ,,Mazo talantu 
saietā'' Lendžu KN ar deju dziesmas ,,Gaismeņa 
aust'' pavadījumā. 
Ar nepacietību bērni gaidīja ,,Māmiņu dienu'', 
kur ar savām rokām bija sarūpējuši dāvaniņas 
māmiņām un vecmāmiņām. Bērni bija 
sagatavojuši jauku svētku koncertu  un katrs ar 
actiņām centās šajā brīdī saķert māmiņas 
skatienu, viņas smaidu, prieku...  

 
Informāciju sagatavoja Uļjanovas PII 

“Skudriņa” vadītāja Skaidrīte Veselova  
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SAKSTAGALA J. KLĪDZĒJA 
PAMATSKOLAS ZIŅU LAPA 

Sākot ar 2018. gada septembri Sakstagala Jāņa 
Klīdzēja pamatskola piedalās projektā Latvijas 
skolas soma. “Latvijas skolas soma” ir valsts 
finansētu atbalsta programma, lai visiem 1.–12. 
klašu skolēnam, t.sk., profesionālās izglītības 
iestāžu audzēkņiem, būtu iespēja teorētiskās 
zināšanas papildināt ar klātienē dažādos 
pasākumos, muzejos, teātros, koncertzālēs, 
uzņēmumos, dabas takās un citviet gūt pieredzi. 

Aktivitātes Latvijas skolas somas  

projekta ietvaros: 

Pavasara brīvdienu nedēļas vidū, Sakstagala 
Jāņa Klīdzēja pamatskolas 7.- 9.klašu skolēni 
devās uz Rīgas muzejiem. Kā pirmo apmeklēja 
"Motormuzeju", kur atraktīva gida pavadībā 
tika apskatīti vairāk nekā 100 unikāli spēkrati, 
nākošais bija Dabas muzejs, apmeklējuma laikā 
ikviens no skolēniem varēja pārbaudīt savas 
zināšanas un kļūt par dabas pētnieku, 
noslēdzošais posms - Rīgas vēstures un 
kuģniecības muzejs, kurā aplūkoja  ekspozīcijas 
par Rīgas vēsturi,  sākot ar pilsētas dibināšanu 
1201. gadā un beidzot ar 20. gadsimta pirmo 
pusi. 

Nākošā aktivitāte „Latvijas skolas soma ” 
ietvaros- pamatskolā viesojās izzinoši- radošā 
„Namdara darbnīca” ar programmu „Koka 
daudzveidīgā dzīve”. Programmā- interaktīva 
nodarbība par Latvijā augošiem kokiem 
tradicionālo instrumentu  izmēģināšana kopā 
ar  meistariem  un darbošanās ar  senajiem  

rīkiem. 1.- 4.kl. un 6.klases skolēniem bija 
iespēja iepazīties ar senajiem 
darbarīkiem, kurus izmantoja strādājot ar 
koku.  

Maijā 5. klases skolēniem bija lieliska 
iespēja doties uz Gulbeni. Pirmais 
apskates objekts - Depo. Skolēni varēja 
apskatīt remontdarbnīcas, uzzināt, kas ir 
griezulis, kā tas darbojas. Izglītojamie  no 
ekskursijas vadītāja uzzināja par 
uzņēmumā iesaistīto profesionāļu 
izglītību, darba specifiku, par darbinieku 
ikdienas pienākumiem. Noklausījās 
stāstījumu par Gulbenes – Alūkses bānīti 
kā vienīgo dzelzceļu Latvijā, kas atzīts par 
valsts nozīmes kultūras pieminekli un 
kursē vēl mūsdienās. 

   3.maijā Sakstagala Jāņa Klīdzēja 
pamatskolas skolēni un skolotāji pulcējās 
kopīgā pasākumā, kas veltīts Jāņa 
Klīdzēja 105 gadu jubilejai. Godinot 
slavenā novadnieka un rakstnieka 
piemiņu, tika apmeklēta J.Klīdzēja 
atdusas vieta “Kantinieku” kapos. 
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 DAŽĀDI 

 

KAPUSVĒTKI CISKĀDU DRAUDZES 
KAPOS 

8. jūnijā plkst. 14.00 – Mīzānu kapsētā 

8. jūnijā plkst. 15.00 – Kašu kapsētā 

22.jūnijā plkst. 14.00 – Bancuļu kapsētā 

22.jūnijā plkst. 15.00 – Pauru kapsētā 

29. jūnijā plkst. 14.00 – Vorkaļu kapsētā 

29. jūnijā plkst. 15.00 – Subinaites kapsētā 

30. jūnijā plkst. 11.30 – Ciskādu kapsētā                                

(plkst. 10.00 – Sv. Mise baznīcā) 

6. jūlijā plkst. 14.00 – Kantinieku kapsētā                                                                   
6. jūlijā plkst. 15.00 – Pedeļu kapsētā 

6. jūlijā plkst. 16.00 – Pedeļu jaunajā kapsētā 

Realizēts projekts par autostāvvietas 
izbūvi F.Trasuna muzeja “Kolnasāta” 
teritorijā 

Lai sakārtotu infrastruktūru F.Trasuna muzeja 
teritorijā un uzlabotu muzeja pieejamības 
apstākļus, vienlaicīgi labiekārtojot 
kultūrvēsturiska objekta apkārtējo vidi, jau 2017. 
gadā tika uzsākta Rēzeknes novada pašvaldības 
projekta Nr.17-01-AL15-A019.2201-000001 
“Autostāvvietas izbūve F.Trasuna muzeja 
“Kolnasāta” teritorijā un muzeja dzīvojamās 
mājas protezēšana” realizācija. 

Projektu īstenot izdevās pateicoties Latvijas 
Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam 
apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” aktivitātei 19.2.2. „Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas” biedrības „Rēzeknes rajona 
kopienu partnerība” izsludinātajam projektu 
konkursam rīcībā 2.1. “Saglabāts un popularizēts 
kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota 
sabiedriskā infrastruktūra”. 

Projekta rezultātā tika izbūvēta bruģakmens 
autostāvvieta 594 m² platībā, kas paredzēta 
vieglajām automašīnām un diviem autobusiem. 
Līdz ar to uzlabotajā infrastruktūras objektā 
pieejama ērta piekļuve, droša transportlīdzekļu 
novietošanas iespēja, piemērota cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem un aprīkota ar 
nepieciešamajām ceļa zīmēm. Š.g. aprīlī 
stāvlaukums ar Rēzeknes novada Būvvaldes aktu 
nodots ekspluatācijā un to jau sākuši izmantot 
muzeja apmeklētāji. 

 Būvdarbus laika posmā no 17.09.2018. līdz 
06.11.2018. veica SIA “ASKO AS”, savukārt, 
projekta būvuzraudzību nodrošināja IK 
“Vilhelms Pužulis”. 

Projekta kopējās izmaksas sastādīja 37 564,57 
EUR, no tām attiecināmās izmaksas  EUR 
30 000,00, publiskais finansējums EUR 
27 000,00. Pašvaldības līzfinansējums EUR 
3000,00 un EUR 7960,96 tika piešķirti no 
Rēzeknes novada pašvaldības Vides 
aizsardzības fonda līdzekļiem. Sadārdzinoties 
projekta izmaksām, otro posmu, kura laikā 
paredzēti F.Trasuna muzeja “Kolnasāta” 
dzīvojamās mājas protezēšanas darbi būs 
jāparedz citu projektu konkursu ietvaros. 

Tamāra Tutina                                                                                                                   
pārvaldes vadītāja 


