
  

LIELĀ TALKA TIEK PĀR-

CELTA UZ 16.MAIJU 

Ņemot vērā paaugstinātās drošības apstākļus un pašreiz noteikto sociālās distancēšanās aicinājumu, Lielā 

Talka šogad 16.maijā tiek organizēta, lielāku uzsvaru liekot uz individuālo talkošanu, kas nozīmē arī vairāk 

individuālo talkas vietu pieteikumu. Līdz ar to Lielā Talka aicina cilvēkus doties talkot šādi:  SOLO talkas: 

talkojiet vienatnē, pastaigājoties pa mežu vai gar jūru, sakopjot savas mājas apkārti; 

DUO talkas: talkojiet divatā. Ja esat vienas mājsaimniecības pārstāvji, tad talkojiet droši kopā, ja esat draugi 

vai paziņas, ievērojiet vismaz divu metru distanci; 

ĢIMENES talkas: talkojiet visa ģimene kopā, bet ievērojiet, ka jums jābūt vienas mājsaimniecības pārstāv-

jiem.  

 
Arī šogad Lielās Talkas moto ir “Mēs piederam nākotnei - 

Latvija pieder nākotnei!” un šogad šim sauklim ir arī papil-

dus vēstījums: “Sakop savu sētu, Tava sēta – Latvija”. Tā 

mērķis veicināt izpratni, ka mums jārūpējas par savu sētu un 

pagalmu, kas veido valsti kopumā, jo visa Latvija ir mūsu kopīgā 

dzīves telpa. Šogad visus aicinām vairāk pievērsties savas apkār-

tnes sakārtošanai, ievērojot visus sociālās distancēšanās noteiku-

mus.  

Vita Jaunzeme  

Lielās Talkas vadītāja 

Sakstagala pagastā ir reģistrēta ciematu centru, iestāžu terito-

riju un ceļmalu sakopšanas talka.Visi, kas vēlas piedalīties un 

padarīt vidi, kurā dzīvojam tīrāku, var interesēties pagastā un 

Lielā talka tiek pārcelta uz 

16.maiju 

Rēzeknes novada dome turpina 

sniegt atbalstu novadā deklarēta-

jām ģimenēm ar bērniem 

Šajā numurā lasiet: 

Iedzīvotāju ievērībai – ārkār-

tējas situācijas laikā VUGD 

neveic plānotās pārbaudes 

Var pieteikties platību maksā-

jumiem. Iesniegumus LAD 

palīdz aizpildīt un iesniegt arī 

pa tālruni  

Attālinātais mācību process  

Sakstagala Jāņa Klīdzēja 
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Par kapu nosaukumu un adre-
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Rēzeknes novada dome turpina sniegt atbalstu 

novadā deklarētajām ģimenēm ar bērniem 

Iesniegumu var iesniegt attālināti uz e-pastu socia-

lais.dienests@rezeknesnovads.lv, vai iemest pagastu past-

kastēs. 

Uz šo pabalstu nevarēs pretendēt novadā deklarētās maz-

nodrošinātās, trūcīgās, daudzbērnu vai audžuģimenes, 

kuras jau tuvākajā laikā saņems pārtikas pakas. Šobrīd 

pārtikas pakām pieteikušās 1208 ģimenes. Paku iegādei 

šobrīd tiek veikts iepirkums, par martu un aprīli tiks pie-

gādātas pakas EUR 28 eiro vērtībā, savukārt maijā tiks 

piegādātas pakas atbilstoši ārkārtējās situācijas spēkā esa-

mības laikam un nosacījumiem. 

Šāda veida atbalsts ģimenēm ir spēkā uz ārkārtējās situā-

cijas saistībā ar Covid-19 iz-

platību. 

Rēzeknes novada pašvaldības 

Sociālā dienesta vadītājas 

vietniece 

Iedzīvotāju ievērībai – ārkārtējas situācijas laikā 

VUGD neveic plānotās pārbaudes dzīvojamā sekto-

rā 

Ņemot vērā informāciju par nenoskaidrotu personu akti-

vitātēm, apmeklējot mājokļus un maldinot iedzīvotājus, ka 

pārbauda, vai ir uzstādīti dūmu detektori, Valsts uguns-

dzēsības un glābšanas dienests informē, ka ārkārtējas situ-

ācijas laikā VUGD amatpersonas neveic dzīvojamā sektora 

plānotās ugunsdrošības pārbaudes vai apsekošanu. 

Atgādinām, ka VUGD amatpersonas par plānotajām pār-

baudēm iepriekš informē par ugunsdrošību objektā atbil-

dībās personas – īpašniekus, pārvaldniekus vai īrniekus. 

Veicot neplānotās pārbaudes, tiek uzrādīts VUGD lē-

mums. 

Ierodoties uz pārbaudi, VUGD amatpersona nosauc vārdu, 

uzvārdu, amatu un uzrāda dienesta apliecību. Ugunsdrošī-

bas pārbaudes tiek veiktas dienesta formas tērpā. Uguns-

drošības inspektors nekad neprasīs samaksu par uguns-

drošības pārbaudes veikšanu. 

Ja neesat pārliecināti, vai persona, kas ieradusies uz pār-

baudi, strādā VUGD, zvaniet pa tālruni 67075824 vai 

meklējiet informāciju www.vugd.gov.lv/kontakti. Par aiz-

domīgām personām aicinām ziņot Valsts policijai, zvanot 

110. 

                         Agrita Vītola 

VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa 

PAZIŅOJUMI 

Lai sniegtu atbalstu Rēzeknes novada trūcīgām, maz-

nodrošinātām, daudzbērnu un aizbildņu ģimenēm, 

aprīļa beigās un maija sākumā tām tika piegādātas 

pārtikas pakas. Pārtikas pakas par 2020. gada martu 

un aprīli 29. aprīlī tika piegādātas Kaunatas pagastu 

apvienībai, bet 30. aprīlī – Maltas pagastu apvienī-

bai. Savukārt Dricānu pagastu apvienība un Nautrē-

nu pagastu apvienība pakas saņēma 5. maijā. Kopu-

mā tika piegādātas 1250 pārtikas pakas bērniem no 

trūcīgām, maznodrošinātām, daudzbērnu un aizbil-

dņu ģimenēm. Maijā būs vēl divas pārtikas paku pie-

gādes tūres, pirmajā tūrē tās tiks nogādātas adresā-

tiem līdz 15. maijam, vēl viena piegāde notiks līdz 29. 

maijam. Rēzeknes novada dome 2. aprīļa sēdē pieņē-

ma lēmumu nodrošināt pabalstu ēdināšanai vispārē-

jās izglītības iestādēs un pirmskolas izglītības iestā-

dēs trūcīgu, maznodrošinātu, daudzbērnu vai aizbil-

dņu ģimeņu bērniem ārkārtējās situācijas un attāli-

nātās izglītības nodrošināšanas apstākļos. Pabalsta 

saņēmēji – Rēzeknes novada deklarētās personas. 

Pabalsta apmērs – viens eiro dienā. Aprēķins tiks 

veikts no 13. marta, kad skolās tika pārtrauktas mā-

cības, izņemot brīvdienas, valsts svinamās svētku 

dienas, sestdienas un svētdienas. Sakarā ar iepirku-

ma procedūru un lielo paku skaitu, paku piegāde ir 

aizkavējusies, tāpēc atvainojamies par sagādātajām 

neērtībām. Lai ārkārtējās situācijas laikā nodrošinā-

tu ģimeņu ar bērniem pamatvajadzības, pabalstu 

bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un 

pirmsskolas izglītības iestādē var piešķirt arī ģime-

nēm ar bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Rēzek-

nes novada pašvaldībā un kuras neatbilst maznodro-

šinātās, trūcīgās, daudzbērnu vai audžuģimeņu kritē-

rijiem. Šādos gadījumos pabalsta bērna ēdināšanai 

vispārējās izglītības iestādē un pirmsskolas izglītības 

iestādē apmērs ir EUR 1,00 dienā vienam bērnam. Šī 

summa tiks izmaksāta par katru mācību dienu, kurā 

bērns ir apguvis izglītības programmu attālināti, sā-

kot no 13. marta. Ja bērns klātienē apmeklē pirms-

skolas izglītības iestādi, tad uz pabalsta piešķiršanu 

nevar pretendēt.  

Lai saņemtu pabalstu, vecākiem vai likumiskajiem 

pārstāvjiem jāiesniedz rakstisks iesniegums Sociālajā 

dienestā, kurā pamatota pabalsta piešķiršanas nepie-

ciešamību, norādot būtiskās izmaiņas ģimenes no-

drošinājumā, ko radījusi ārkārtējā situācija.  
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Ārkārtējo situāciju valstī pagarina līdz 9. 

jūnijam; bet pulcēties ļaus līdz 25 cilvē-

kiem 

PAZIŅOJUMI 

Ārkārtējā situācija Latvijā Covid-19 dēļ pagarināta 

līdz 9. jūnijam, bet ir mīkstināti iepriekš noteiktie 

striktie ierobežojumi – atļauta pulcēšanās līdz 25 cil-

vēku lielām grupām, ievērojot divu metru distanci. 

Ierobežojumu atvieglojumi stāsies spēkā no 12. maija. 

Ievērojot prasības, organizēta pulcēšanās atļauta gan 

iekštelpās, gan ārtelpās publiskos pasākumos, izņe-

mot sporta pasākumus, sapulcēs, gājienos un pike-

tos, organizētu reliģisku darbību veikšanai, privātos 

pasākumos, izņemot sporta pasākumus. 

Pulcēšanas laikā jāievēro, ka pasākumā vienlaikus ir 

ne vairāk kā 25 cilvēki, tiek ievērota distancēšanās. 

Šie nosacījumi tiek attiecināti arī uz privātām iekštel-

pām un ārtelpām. 

Pasākumiem, kuros apmeklētājs piedalās, atrodoties 

vieglajā transportlīdzeklī, nepiemēro cilvēku skaita 

ierobežojumu. 

Pasākuma laiks iekštelpās nevarēs pārsniegt trīs 

stundas, ārtelpās to neierobežos. 

Pasākuma organizators nodrošina ierobežojumu ievē-

rošanu un dezinfekcijas līdzekļu pieejamību dalībnie-

kiem. 

Tāpat nolemts atļaut organizētus sporta treniņus 

(nodarbības), ja tajos pulcējās ne vairāk kā 25 perso-

nas, nodarbības laiks iekštelpās nepārsniedz trīs 

stundas, nodarbību vada sertificēts speciālists, perso-

nas ievēro savstarpēju divu metru distanci. Tāpat, 

rīkojot sporta nodarbības, nedrīkstēs pieļaut, ka pār-

klājas dažādu treniņgrupu plūsmas, un nodarbībās 

netiek iesaistītas personas, kas jaunākas par 7 ga-

diem. 

Veselības ministre Ilze Viņķele (“Attīstībai/Par”) no-

rādīja, ka sporta klubi un fitnesa zāles var kontrolēt 

apmeklētāju plūsmu, lai ievērotu drošības pasāku-

mus. Turklāt klubiem un fitnesa zālēm jau iepriekš 

bija noteiktas dezinfekcijas prasības, kuras tagad kļu-

va stingrākas, un nepieciešamības gadījumā Slimību 

profilakses un kontroles centrs var izstrādāt vadlīni-

jas.  

Valdība arī lēmusi, ka sabiedriskajā transportā obli-

Republikas pilsētu pašvaldības var noteikt papildu no-

sacījumus pilsētu sabiedriskā transporta izmantošanai. 

Premjers skaidroja, ka aizsegs varētu būt lakats vai šal-

le, kāda pašdarināta sejas maska vai arī pirkta maska. 

Un šo masku galvenais mērķis ir neizplatīt pilienus uz 

citiem cilvēkiem, un, pat ja transportā būs kāds sasli-

mušais, viņš neinficēs citus. 

Tirdzniecības centri būs atvērti arī brīvdienās un svētku 

dienās. Tirgotājiem joprojām spēkā ir noteiktais pienā-

kums organizēt apmeklētāju plūsmu, nodrošinot, ka 

tirdzniecības vietā vienlaicīgi neatrodas vairāk kā viens 

apmeklētājs uz 4 kvadrātmetriem. Tirgotājus aicina 

iespēju robežās rūpēties, lai pircējiem būtu iespējams 

ievērot 2 metru distanci arī tirdzniecības vietai piegulo-

šajās teritorijās, piemēram, autostāvvietās. Ievērojot 

distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasāku-

mus, nolemts atļaut klātienes konsultācijas izglītības 

iestādē izglītojamiem, gatavojoties valsts pārbaudīju-

miem, tai skaitā profesionālās kvalifikācijas eksāme-

niem. Tāpat būs atļautas klātienes konsultācijas izglītī-

bas iestādē 9. klašu skolēniem. Ievērojot distancēšanos 

un drošības pasākumus, būs atļauts sporta profesionā-

lās ievirzes un sporta interešu izglītības programmu 

mācību process klātienē. 

Bērnudārzi tiks atvērti piecgadniekiem un sešgadnie-

kiem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītību. 

Savukārt atpūtas un izklaides vietas, tostarp restorāni, 

drīkstēs strādāt līdz plkst. 24.00. Būs atļauts organizēt 

tūrisma pakalpojumus ceļošanai tikai Latvijā, Lietuvā 

un Igaunijā. Par starptautisko sauszemes, jūras un aviā-

cijas pasažieru pārvadājumu atjaunošanu ārpus Baltijas 

valdība vēl neizlēma, informēja satiksmes ministrs Tālis 

Linkaits (Jaunā konservatīvā partija). Cilvēkiem, kuri 

jau iegādājušies biļetes ceļojumiem pēc 13.maija, ir jā-

vēršas pie aviokompānijas, lai noskaidrotu turpmāko 

rīcību, ieteica ministrs. Valdības pārstāvji arī neprecizē-

ja, kad varētu lemt par pārvadājumu atjaunošanu, bet 

veselības ministre Ilze Viņķele sacīja, ka nevar ieteikt 

doties uz valstīm, kur ir augsts inficēšanās risks.                            

                                                                                        LSM.lv 
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Var pieteikties platību maksājumiem. 

Iesniegumus LAD palīdz aizpildīt un ie-

sniegt arī pa tālruni  

No šā gada 8.aprīļa līdz 15.jūnijam Lau-
ku atbalsta dienesta klienti Elektroniska-
jā pieteikšanās sistēmā (EPS) var pie-
teikties platību maksājumu saņemšanai, 
aizpildot Vienoto iesniegumu.  

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo 
situāciju, dienests ir veicis izmaiņas 
klientu apkalpošanas darbā. Klientiem 
šobrīd nav iespējams saņemt klātienes 
konsultācijas un klātienes palīdzību. Vi-
su nepieciešamo atbalstu klientiem die-
nests sniedz pa tālruni – šādi iespējams 
saņemt ne tikai konsultācijas, bet die-
nesta darbinieki tālruņa sarunas laikā 
klienta vietā var aizpildīt un iesniegt Vie-
noto iesniegumu. 

Dienesta speciālisti līdz šā gada 
8.maijam pa tālruni sazināsies ar tiem 
klientiem, kuriem iepriekšējā gadā bija 
nepaciešama klātienes palīdzība iesnie-
gumu aizpildīšanā, lai noskaidrotu, vai 
palīdzība nepieciešama arī šogad. Šāda 
palīdzība tiks sniegta tikai tiem klien-
tiem, kuri paši nevar aizpildīt iesniegu-
mu EPS. Vienotais iesniegums pa tālruni 
tiek aizpildīts, pamatojoties uz 
2019.gada atbalsta iesnieguma datiem 
un klienta pa tālruni sniegto informāciju 
par izmaiņām tajos. Dienesta darbinieki 
ar klientu pārrunā aizpildītā Vienotā ie-
snieguma saturu, t.i., deklarēto lauku 
skaitu, kopējo pieteikto platību, deklarē-
tos kultūraugus un to platības, pieteiktos 
atbalsta veidus.  

Klienta pa tālruni izteiktais mutvārdu 
iesniegums ir pamats Vienotā iesniegu-
ma iesniegšanai. Saruna ar klientu tiks 
ierakstīta un būs kā apliecinājums datu 
p ar e iz ībai .  Pir ms ies nieguma 
aizpildīšanas, dienesta specialisti 
pārliecināsies par klienta identitāti.  

Ja klients piesakās akcīzes degvielas 
saņemšanai, tad arī šo iesniegumu 
dienesta speciālisti palīdz aizpildīt un 
iesniegt attālināti pēc sarunas ar klientu.  

Konsultācijas par pieteikšanos platību 

Dienests atgādina! Ja lauksaimnieks jau ir aizpildījis 
informāciju Vienotajā iesniegumā līdz platību sezonas 
sākumam (no 14.februāra varēja pildīt “Provizorisko 
iesniegumu”), tad šis iesniegums tagad ir jāiesniedz 
EPS. Informatīvais materiāls platību maksājumu 
saņemšanai 2020.gadā ir pieejams dienesta mājaslapā 
izvēlnē “Platību maksājumi” – “Rokasgrāmatas un 
veidlapas”. 

Informāciju sagatavoja: 
Kristīne Ilgaža 

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja 

Tālrunis: 29420515 

INFORMĀCIJA 

Par kapu nosaukumu un adresācijas ciemu nosauku-

mu precizēšanu Rēzeknes novadā  

Ar Rēzeknes novada domes 2020. gada 20. februāra lēmumu “ 

Par kapu nosaukumu un adresācijas ciemu nosaukumu precizē-

šanu Rēzeknes novadā ” (protokols Nr. 6,3.§) ir precizēti kapu 

nosaukumi un  adresācijas ciemiem  Sakstagala pagastā : 

1.Precizēts nosaukumu adresācijas ciemam no Skromelišķi uz 

Skromeliški Sakstagala pagastā; 

2.Precizēts nosaukumu adresācijas ciemam no Mortišķi uz 

Mortiški Sakstagala pagastā; 

3.Precizēts kapu nosaukumu no Jaunā Pedeļu kapsēta uz Jaun-

ie Pedeļu kapi; 

4.Precizēts kapu nosaukumu no Lielās Markovas kapsēta uz 

Lielās Markovkas kapi Sakstagala pagastā. 

www.rezeknesnovads.lv 
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  Attālinātais mācību process  Sakstagala 

Jāņa Klīdzēja pamatskolā 

      Kopš valstī izsludināta ārkārtas situācija, 

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā mācību 

process norisinās attālināti. Attālinātais mācību 

process ir licis mums sakopot visu savu radošo 

enerģiju, ātri un elastīgi reaģēt uz pārmaiņām. 

Mācās izglītojamie, mācās pedagogi, mācību 

procesā dalību ņem vecāki un vecvecāki. Patei-

coties šim procesam, pedagogi un izglītojamie 

apgūst jaunus digitālus rīkus, mācās plānot savu 

laiku. Mums visiem tas ir kaut kas jauns. Šobrīd 

ir izstrādāti ļoti daudz dažādu materiālu par mā-

cību plānošanu un norisi attālināti, ir notikušas 

daudzas video konferences, tiešraides, ir izstrā-

dātas vadlīnijas attālinātu mācību īstenošanai, 

daudzas e-platformas piešķir bezmaksas piedā-

vājumus. Tiek izmantots arī TV kanāls “Tava 

klase”.Varam redzēt, ka daudzi skolēni azartiski 

ķērušies pie uzdevumu izpildes, kas rada patiesu 

prieku. Bet, protams, lielā mērā tas ir atkarīgs 

no skolēna individuālās motivācijas un atbildī-

bas sajūtas. Attālinātās mācības prasa lielāku 

skolēnu pašdisciplīnu. Tā māca labāk plānot sa-

vu laiku, apzināties, kurās jomās nepieciešama 

skolotāju palīdzība un kas ir vairāk viņu pašu 

atbildība,  Jaunā situācija skolēniem ir laba pat-

stāvības skola, ļoti vērtīga       pieredze. 

  

Skolēnu interneta problēmas un viedierīču 

trūkums tika atrisināts sadarbībā ar Izglītības 

un zinātnes ministriju (IZM) un Rēzeknes no-

vada IP, kad  pie četrām ģimenēm nonāca 

planšetdatori vai telefoni. Katru rītu tika sa-

ņemta īsziņa “Labrīt!” no viņu pirmā telefona. 

Arī tā ir jauna pieredze. Patīkami, ka daudzi 

skolēni kopā ar izpildītajiem darbiem atsūta 

arī laba vēlējumus skolotājiem. Šis laiks 

mums ir devis jaunu iespēju  izkopt un piln-

veidot saskarsmes kultūru kā ar skolotājiem, 

tā klasesbiedriem.         

 Attālinātajās mācībās skolotājiem ir daudz 

vairāk jāpiedomā gan pie uzdevumu uzdoša-

nas, gan pie atgriezeniskās saiknes uzturēša-

nas, gan skolēnu konsultēšanas. Pārliecinājā-

mies, ka attālinātais mācību process nav šķēr-

slis radīt skaistus darbus, sasniegt labus re-

zultātus. Netrūkst arī kuriozu darbā, kad mie-

žu vietā izveido prezentāciju par mežu, šūnas 

modeļa vietā izgatavo sūnas modeli. Sazino-

ties ar skolēniem, zinām, ka daudzi ilgojas iet 

uz skolu, satikties ar klasesbiedriem un skolo-

tājiem.  

        Paldies pedagogiem, izglītojamajiem un 

vecākiem par sapratni! Šajā laika posmā vē-

lam veselību, veiksmīgu sadarbību un efektīvu 

mācīšanos! 

Direktores vietniece izglītības jomā  

IZGLĪTĪBA IZGLĪTĪBA 
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Kopienu resursu centra izveide Sak-

stagala pagastā  

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā top Rēzeknes no-

vada Kopienas resursu aktivitāšu centrs brīvā dabā. 

Centra izveidi atbalsta IIC (Izglītības iniciatīvu centrs) 

projekts „Darbīgās kopienas” un projekta sadarbības 

partneris un finansētājs British Council pārstāvniecība 

Latvijā. 

Mērķis ir izveidot Kopienas resursu centru brīvā dabā - 

kopā pulcējot dažādu vecumu kopienas cilvēkus, lai 

pilnveidotu aktīvās brīvā laika pavadīšanas iespējas. 

Centra izveide veicinātu pagasta vides infrastruktūras 

sakārtošanu, kas attīstītu un daudzveidotu aktīva dzī-

vesveida iespējas, veicinātu fizisko aktivitāti pagasta un 

novada kopienai. 

Lai veicinātu kopā būšanu, kopīgas aktivitātes/ darbī-

bas vietējās kopienas labā, esam ieplānojuši: 

- Ierīkot ugunskura vietu un uzstādīt soliņus; 

- Sakopt teritoriju pie skolas stadiona, iesaistot dažā-

dus vietējās kopienas pārstāvjus; 

- Veicināt dažādu pasākumu, aktivitāšu norisi, brīvā 

laika pavadīšanas iespējas kopienai; 

- Šajā teritorijā ierīkot „Tūrisma šķēršļu trasi”. 

Kopienas resursu centru varēs izmantot: 

- Sakstagala pagasta kopienas visu vecumu iedzīvotāji 

un novada skolu skolēni un pedagogi; 

- Sakstagala pagasta kopiena - bērni, vecāki, jaunieši, 

kopienas iedzīvotāji brīvajā laikā aktīvai atpūtai un 

pagasta sporta spēlēs; 

- Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas 128 skolēni 

Centra izveides darbos/ aktivitātēs iesaistās dažādu vecu-

mu kopienas locekļi. Skolēni zīmēja, kā centrs varētu iz-

skatīties dabā. Jau tika rīkotas divas teritorijas sakopšanas 

talkas, kurās piedalījās kopienas iedzīvotāji, skolēnu vecā-

ki un vecvecāki. Sakoptajā teritorijā stādījām priežu dzīv-

žogu. Tika rīkota akcija, atvest uz skolu vecās auto riepas. 

Ļoti aktīvi šajā akcijā iesaistījās 6.klases skolēns Ralfs ar 

savu tēti. No sagādātajām riepām izveidojām riepu trasi. 

Tūrisma trases izveidošanai, dažādu šķēršļu pārvarēšanai, 

notiek konstrukciju izgatavošana. 

Tiek plānots ierīkot ugunskura vietu un uzstādīt solus. 

Tiks organizēti dažādi pasākumi gan skolas ( zīmējumu 

izstāde, centra ierīkošanas darbi, apzaļumošana, riepu 

trases izveide mazajiem, klašu atpūtas pēcpusdienas, 

„Boņa jautrās trases”, sporta nodarbības ārā, u.c.), gan 

pagasta ( centra ierīkošanas talkas, pagasta sporta spēles, 

u.c.), gan novada mērogā ( novada Tūrisma salidojums, 

vasaras aktīvistu nodarbības, u.c.). Trase mazajiem no 

riepām un tūrisma šķēršļu trase, sakoptā teritorija tiks 

izmantota gan atpūtai, gan dažādām sporta aktivitātēm 

bērniem, skolas vecuma jauniešiem, gan vecākiem, kuri 

aktīvi pavadīs savu brīvo laiku. Šis centrs brīvā dabā būs 

arī viens no Sakstagala atpazīstamības zīmēm, kas veici-

nās tūristu apmeklētību un interesi par romāna „Cilvēka 

bērns” autora, rakstnieka J.Klīdzēja dzimto vietu - Sak-

stagala pagastu, Rēzeknes novadā. 

Pateicoties projekta “Darbīgās kopienas” iecerei un vietē-

jās kopienas līdzdalībai un atbalstam, mēs iegūsim sakop-

tu teritoriju un izveidotu Kopienas resursu centru brīvā 

dabā, kas sniegs iespēju kopienas dažādu vecumu locek-

ļiem un citiem novada iedzīvotājiem, kopā pavadīt brīvo 

laiku, nodrošinās aktivitātes svaigā gaisā, kā arī tiks uzla-

bota Sakstagala apkārtējās vides infrastruktūra. Centrs 

brīvā dabā sniegs labumu ilgtermiņā, nodrošinot labvēlīgu 

vidi kopienas fiziskai attīstībai un brīvā laika pavadīšanas 

iespēju dažādošanā. 

Silvija Freiberga , 

6                                                                                                                                                   2020. gada  aprīlis-maijs 

IZGLĪTĪBA 
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 JAUKI SYTA LAKSTEIGOLA 

 

Jauki syta laksteigola, 

Bērzes, mežus trycynōja, 

Dzīsmem nazynōja gola, 

Pavasaru daudzynōja, 

(F.Trasuns) 

 
Kad ierastā dzīve un ikdiena vienā brīdī 

sagriežas kājām gaisā un šķietami tik ierastais 
kļūst par nenovērtējamu privilēģiju, vērtīgi rast 
iekšēju mieru dabā. Dabā, kas mostas neskato-
ties ne uz ko! Tajā kā ierasts aust rīts un lec 
mēness, plaukst ķirši un mostas kamenes, čalo 
strautiņu un vītero putni. 

Arī muzeja ierastā mošanās pavasarī 
tūristu sezonai šogad ir savādāka. Līdz ar ār-
kārtējās situācijas izsludināšanu un ierobežoju-
miem, pavasaris sagaidīts bez tradicionālās Ga-
vēņa laika garīgo dziesmu pēcpusdienas marta 
beigās, aprīļa sākums solījās būt interesants 
tautastērpa un tā tradīcijas cienītājiem, jo Iveta 
Seimanova būtu atvedusi uz muzeju ne vien 
aizraujošu stāstu lekcijas veidā, bet arī izstādi 
ar tautastērpā tērptām lellītēm. Maijs nesolās 
būt savādāks. Ierastie 4. maija Baltā galdauta 
svētki “Ka kūpeibā ir spāks” šogad nepulcinās 
pagasta un novada iedzīvotājus “Kolnasātas” 
pagalmā, bet mēs aicinām klāt svētku galdu ar 
gaišām domām un ģimeniskuma sajūtu ikvie-
nam pašam savā saimē. Jo kopības ideja taču 
sākas no tuvāko pulcināšanas vienkopus un 
pats tuvākais ikvienam ir ģimene! 

 
Maija mēnesī jau ierastā starptautiskā akcija Mu-
zeju nakts, kas šogad būtu 16. maijā,  visā Eiropā 
tika atcelta.  Organizatori vēl domā, ka varbūt to 
varētu pārcelt uz rudeni, taču nekas vēl nav skaid-
ri zināms. 
Ņemot vērā, ka muzejs klātienes apmeklētājiem 
slēgts, šobrīd apstājusies arī izstāžu noformēšana 
muzeja telpās. Izstāde par Sakstagala pagasta vēs-
turi, par pamatu ņemot materiālus, kas glabājas 
krājumā, pacietīgi gaidīs savus skatītājus līdz pat 
novembrim. 
Ja apstākļi ļaus, tad plānojam apmeklētājiem pie-
dāvāt jūnijā izstādi par literātu un skolotāju Rai-
mondu Trasunu, veltot to viņa 85 gadadienai; jūli-
jā, atzīmējot folkloras kopas “Kolnasāta” jubileju, 
plānota izstāde par tās pirmsākumiem un pastā-
vēšanu šo gadu garumā; septembrī domājam iz-
veidot izstādi par Franča Trasuna izglītības gai-
tām, jo šogad aprit 145 gadi kopš viņš devās skolo-
ties uz Jelgavu. 
 
Jācer, ka situācija būs labvēlīga un izstādes nepa-
liks vien ieceru līmenī! Tāpat cerībā pulcēt ap-
meklētājus, metam aizmetņus rudens puses pasā-
kumiem. Atcelt tos ir dažu stundu jautājums, bet 
saorganizēt – tas prasa zināmu laiku. 
 Šobrīd muzeja darbinieku ikdienas gaitas 
neaizņem apmeklētāji, pasākumu organizēšanas 
uzdevumi, taču darāmā netrūkst. Ir laiks pievēr-
sties pilnai krājuma esības pārbaudei, izdarīt dau-
dzas sīkas lietas, kas ikdienā līdz šim atliktas uz 
vēlāku, ja nepieciešams, darbinieki iespēju robe-
žās sniedz informāciju attālināti. Pavasaris ir ro-
sīgs laiks arī plašajā muzeja teritorijā, kur katra 
puķudobe prasa savu uzmanību un sakārtošanu 
pēc ziemas. Tāpat aiz kalniem nav kārtējā akredi-
tācija, kurai arī ir virkne prasību, kas jāsakārto, no 
jauna jāizveido un jāpapildina.  

Izturību vēlot un cerot uz drīzu tikšanos, 

KULTŪRAS ZIŅAS 
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Par žogu uzstādīšanu un dīķu rakša-
 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. 

augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būv-

noteikumi” 1. pielikumu žogs ir I grupas inže-

nierbūve.  

Žoga būvniecībai izvirzīto prasību nosacījumi 

ir atkarīgi no vietas, kurā tiek plānota žoga 

būvniecība. Jānošķir divas situācijas – žogs, 

kas tiks būvēts publiskajā ārtelpā un žogs, kas 

tiks būvēts ārpus publiskās ārtelpas.  

Par publisko ārtelpu ir uzskatāma sabiedrībai 

pieejama teritorija un telpa, ko veido ielas, 

bulvāri, laukumi, parki, dārzi, skvēri, pagalmi, 

krastmalas, pasāžas, promenādes un citas 

vietas, kas nodotas publiskai lietošanai neat-

karīgi no to īpašuma piederības. Piemēram, 

ciema teritorijā esošs parks ir uzskatāms par 

publisko ārtelpu; robeža starp diviem zemes 

gabaliem nav publiska ārtelpa. Žoga būvniecī-

bai publiskajā ārtelpā būvvaldē ir jāiesniedz 

vienkāršota būvniecības ieceres dokumentāci-

ja – paskaidrojuma raksta I daļa saskaņā ar 

Ministru kabineta 2017. gada 9. maija notei-

kumu Nr.253 “Atsevišķu inženier-

būvju,būvnoteikumi” 15.1.a pakšpunktu.  

Minēto dokumentāciju fiziskā persona ir tiesī-

ga sagatavot patstāvīgi, nevēršoties pie sertifi-

cēta būvspeciālista.  

Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumu Nr.253 

“Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 6. punkts noteic, ka 

paskaidrojuma raksts vai cita būvniecības ieceres dokumentā-

cija nav nepieciešama žoga būvdarbiem ārpus publiskās ār-

telpas.  Šajā gadījumā žoga būvniecība ir jāsaskaņo ar zemes 

gabala īpašnieku, būves īpašnieku vai, ja tāda nav, tad ar ze-

mes gabala, būves tiesisko valdītāju un trešajām personām, 

kuru tiesības tiek skartas, ja normatīvajos aktos par saskaņo-

juma nepieciešamību nav noteikts citādi, un ievērojot citos 

normatīvajos aktos noteiktās prasības.  

Tāpēc, ja tiek plānota žoga būvniecība starp diviem zemes ga-

baliem, būvvaldē būvniecības dokumenti nav jāiesniedz. Sas-

kaņojums notiek privātā kārtā. Vēlams saskaņojumu noformēt 

rakstiski, piemēram, uz zemes robežu plāna kopijas norādot 

būvējamā žoga parametrus, trasi un parakstoties. 

Ievērībai – Rēzeknes novada pašvaldības 2013. gada 1. augus-

ta saistošie noteikumi Nr.3 “Rēzeknes novada pašvaldības te-

ritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izvirza prasības 

žoga izskatam. Necaurredzamus žogus augstumā virs 1,2 m 

izvietot tikai ap pagalmu un ēkām.  Robežžogi abiem kaimi-

ņiem jāizbūvē un jāuztur kārtībā kopīgi, turklāt žogam gar 

visu robežu jābūt pēc iespējas vienā stilā. Žogiem gar ielām un 

ceļiem jābūt ne augstākiem par 1,8 m, izņemot teritorijas, ku-

ru žogu augstumi noteikti saskaņā ar teritorijas specifisko iz-

mantošanu.  Gar ielām un ceļiem nav atļauta blīvu un necaur-

redzamu žogu būvniecība, izņemot, ja tas ir nepieciešams teri-

torijas aizsardzībai no trokšņa un putekļu piesārņojuma, sas-

kaņojot to ar ielas vai ceļa īpašnieku vai tiesisko valdītāju. Žo-

giem „Rūpniecības apbūves teritorijā (R)” un „Tehniskās ap-

būves teritorijā (Ta)” teritorijās jābūt augstumā no 2 m līdz 2,5 

m. Pieļaujams izvietot necaurredzamus žogus, ja tas nepiecie-

šams slēgtas ražošanas zonas nodrošināšanai. Nav atļauta dze-

loņstiepļu vai tām pielīdzinātu surogātmateriālu (metāllūžņi, 

plastmasas atgriezumi u.tml.) izmantošana žogos. 

Pirms rakt dīķi, javēršas pie dīķu projektātājiem, kas sastāda 

paskaidrojuma rakstu, kas elektroniski iesniedzams Būvniecī-

bas informcijas sistēmā   (BIS) . 

Rēzeknes novada būvvalde 

INFORMĀCIJA 


