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IEŅĒMUMU  PLĀNS 2020.G. 

IZDEVUMU  PLĀNS 2020.G. 

Galvenās prioritātes 2020.gadā: 

1) Attīstīt publisko infrastruktūru (Stacijas ielas apgaismojuma ierīkoša-
na Sakstagala ciemā); 
2) Nodrošināt kvalitatīvu izglītības darbu (Sakstagala Jāņa Klīdzēja pa-
matskolas aktu zāles remontdarbi); 
3) Sniegt komunālos pakalpojumus (ūdens kvalitātes regulāras pārbau-
des, parādu piedziņa); 
4) Autoceļu uzturēšana (precīza plāna izstrāde ceļu posmu, bedrīšu labo-
šanai, grāvju izciršana); 
5) Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana. 

2020.gada Budžets 

Ieņēmumu veids Plāns 2020.g., EUR 

Pašvaldības budžeta transferts 637107 (specbudžets 52931, 
APSD - 18725) 

Nenodokļu ieņēmumi (% par kontu atli-
kumiem, valsts un pašvaldības nodevas, 
no kustamā īpašuma un mantas realizāci-
jas) 

410 (1 nomaksas līgums) 

Maksas pakalpojumi, nomas maksa, īres 
un apsaimniekošanas maksa 

31450 (komunālie, noma, 
vecāku maksa, telpu īre, 
muzeja biļetes ) 

KOPĀ 673862 

Naudas atlikums gada sākumā 47354 

PAVISAM KOPĀ 716321 

Izdevumu veids Plāns 2020.g., EUR 

Vispārējie valdības dienesti 90026 (kredīts) 

Ekonomiskā darbība 78808 

Teritoriju un mājokļu apsaimn. 103603 

Veselība 950 

Atpūta un kultūra 77035 (muzejs - 43 631, kultūra -
17 651, bibliotēka -15753) 

Izglītība 364054 (PII -128 510, skola -
196 002 pašpārvadājumi -39542 

Sociālā aizsardzība 1845 (bāriņtiesa -745, soc. -1100) 

KOPĀ 716321 
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            Paziņojums par Rēzeknes novada 
teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un 
Vides pārskata projekta nodošanu pub-

liskai apspriešanai 

Rēzeknes novada do-
me 2020. gada 6. feb-
ruārī pieņēma lēmu-
mu (protokols Nr. 5, 
3.§) “Par Rēzeknes 
novada teritorijas 

plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata pro-
jekta nodošanu publiskai apspriešanai un institū-
ciju atzinumu saņemšanai”. 
 Rēzeknes novada Teritorijas plānojums ir 
ilgtermiņa plānošanas dokuments, kas izstrādāts 
atbilstoši pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stra-
tēģijai un ievērojot citus nacionālā, reģionālā un 
vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentus. Tajā, līdzsvarojot personu un sa-
biedrības intereses ar teritorijas ilgtspējīgas attīs-
tības iespējām, tiek noteikts funkcionālais zonē-
jums, publiskā infrastruktūra, reglamentēti terito-
rijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī 
citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un apro-
bežojumi. Rēzeknes novada Teritorijas plāno-
jums ir saistošs juridiskām un fiziskam perso-
nām, kuriem ir īpašumi un kas darbojās novada 
teritorijā. 
 Savukārt Vides pārskats ir atsevišķs do-
kuments, kas nosaka, apraksta un novērtē terito-
rijas plānojuma īstenošanas ietekmi uz vidi, ņe-
mot vērā plānošanas dokumenta mērķus un dar-
bības jomu. Pirmās publiskās apspriešanas laikā 
saņemtie priekšlikumi tiks izvērtēti un nepiecie-
šamības gadījumā iestrādāti Teritorijas plānoju-
mā. Dokumenti ar veiktajiem labojumiem atkār-
toti tiks piedāvāti publiskai apspriešanai. Rēzek-
nes novada teritorijas plānojuma galīgās redakci-
jas apstiprināšana Rēzeknes novada domē ir pa-
redzēta 2020.gada maijā. 

Teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas  un 
Vides pārskata projekta publiskā apsprie-
šana tiks organizēta no  
   2020. gada 14. februāra līdz 16. martam.  
        Dokumentu materiāli būs apskatāmi 
Rēzeknes novada pašvaldībā (Atbrīvošanas 
alejā 95A, Rēzeknē) 17. kabinetā, pašvaldī-
bas mājaslapā www.rezeknesnovads.lv  

 

sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” un valsts vie-
notajā ģeotelpiskās informācijas portālā 
www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstī-
bas plānošana”  
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt visās Rē-
zeknes novada pagastu pārvaldēs, Rēzeknes no-
vada pašvaldības administrācijas 17. kabinetā 
(Atbrīvošanas alejā 95A,  Rēzeknē) darbdienās 
no plkst. 8.00 līdz 16.30, vai arī elektroniski, sū-
tot uz e-pastu: ifo@rezeknesnovads.lv 

Jaunieti, maini dzīvi, piedalies 
projektā “PROTI un DARI!” 

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, 
pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu, ne-
apgūsti arodu pie amata meistara un neesi re-
ģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) 
kā bezdarbnieks, piesakies atbalstam projektā 
“PROTI un DARI!” 
      Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts 
“PROTI un DARI!”, Nr.8.3.3.0/15/I/001 ir unikāls 
ar to, ka katram projektā iesaistītam jaunietim tiek 
sniegts individuāls, tieši viņam domāts atbalsts. 
 Balstoties uz jaunieša prasmēm, interesēm, 
iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām, 
jaunietim tiek izstrādāta individuālo pasākumu 
programma, piedāvājot piemērotus atbalsta pasā-
kumus, kas var ietvert tādas aktivitātes kā nefor-
mālās un ikdienas mācīšanās, speciālistu konsultā-
cijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņe-
mot ārstniecības personālu), dalība pasākumos 
(nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras 
pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste  nevalstis-
ko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pa-
sākumos un projektos, profesijas specifikas iepazī-
šana, tai skaitā vizītes  uzņēmumos, lai izvēlētos 



2020. gada  Sakstagala pagasta pārvaldes informatīvais izdevums 

3                                                                                                                                                           2020. gada  februāris – marts 

PAŠVALDĪBAS ZIŅAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu 
pie amata meistara, iesaiste vietējās sabiedris-
kajās aktivitātēs, specifiski pasākumi mērķa 
grupas jauniešiem ar invaliditāti. Katrs jaunie-
tis, īstenojot savu individuālu pasākumu 
programmu, var tikt iesaistīts projektā līdz 9 
mēnešiem. Ikvienu jaunieti, kas vēlas saņemt 
individuālu atbalstu un piedalīties projektā 
“PROTI un DARI!”, aicinām griezties Rēzek-
nes novada pašvaldībā. 
Katru jaunieti ikdienas gaitās atbalstīs program-
mas vadītāji un mentori – izglītības un jaunatnes 
lietu speciālisti, jauniešu biedrību pārstāvji, da-
žādu izglītības iestāžu darbinieki, karjeras kon-
sultanti un citu jomu un nozaru pārstāvji un spe-
ciālisti. Tas nozīmē, ka katrs jaunietis varēs ne 
tikai līdzdarboties ar interesantiem un daudzvei-
dīgiem cilvēkiem, bet arī pārņemt pieredzi un 
sev vērtīgas zināšanas turpmākajiem dzīves pa-
nākumiem. Aicinām ikvienu nodot šo ziņu jaun-
iešiem, kuri var piedalīties projektā, tādējādi 
palīdzot viņiem spert pirmo soli un mainīt savu 
dzīvi.   
       Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas 
jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglī-
tībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meista-
ra, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts 
izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jaun-
iešu garantijas projektu pasākumos vai Nodar-
binātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos 
nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba sa-
mazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko or-
ganizāciju vai jauniešu centru darbībā.  
    Lai pieteiktos projektam vai iegūtu papildus 
informāciju: raksti uz e-pastu  
 gunita.veismane@saskarsme.lv  
           vai zvani pa tālruni 20214720. 
Vairāk informācijas par projektu “PROTI un 
DARI!” var atrast – http://jaunatne.gov.lv/lv/
jauniesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari   
 “PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fon-
du 2014. – 2020. gada plānošanas  perioda dar-
bības programmas „Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt 
NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un 
veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos 
pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un ne-
valstisko organizāciju vai jauniešu centru darbī-
bā” projekts, kuru īsteno Jaunatnes starptautis-
ko programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas 
pašvaldībām. 

 

Saistošie noteikumi   APSTIPRINĀTI  Rēzek-
nes novada domes 2015.gada 4.jūnija sēdē 
(protokols Nr.12, 1.§) 
Pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības 
iestādē un pabalsts bērna ēdināšanai pirmssko-

las izglītības iestādē, ja ģimene ir deklarējusi 
savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Rēzeknes no-

vada pašvaldībā, tiek piešķirts: 
 

daudzbērnu ģimenēm: 
      par pusdienām - 100 % (simts procentu) apmē-
rā no ēdināšanas pakalpojumu pašizmaksas; 
      par brokastīm, launagu, vakariņām – 100 % 
(simts procentu) apmērā no pārējām izmaksām; 
 
trūcīgām ģimenēm, kuras saņem GMI pabalstu: 
     par pusdienām - 100 % (simts procentu) apmērā 
no ēdināšanas pakalpojumu pašizmaksas; 
     par brokastīm, launagu, vakariņām – 100 % 
(simts procentu) apmērā no pārējām izmaksām; 
 
Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvo-
jošas personas atzīšanu par trūcīgu Minis-
tru kabineta noteikumi Nr.299 2010.gada 
30.martā (prot. Nr.16 33.§) 
 
Apakšpunktā minētā nekustamā īpašuma sastāvā 
esošo zemi nepārsniedz 5 ha ģimenei (personai), 
kā arī šim nekustamajam īpašumam funkcionāli 
piederīgas saimniecības ēkas (piemēram, garāža, 
kūts, klēts, šķūnis, pagrabs, pirts, dārza māja) vai 
ne vairāk kā divas saimniecības ēkas uz nomātas 
zemes; 
Kustamā manta – mehāniskie transportlīdzekļi – ne 
vairāk kā viena vienība ģimenei (personai); 

ESI INFORMĒTS SOCIĀLĀJĀ   

JOMĀ ! 

http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari
http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari
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No šā gada14.februāra ikviens lauksaimnieks 
var sākt aizpildīt informāciju vienotajā platību 
maksājumu iesniegumā. Šādu iespēju Lauku 
atbalsta dienests šogad piedāvā pirmo reizi, lai 
padarītu ērtāku minēto iesniegumu aizpildīšanu 
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā – tagad to 
var darīt pakāpeniski un savlaicīgi aprēķināt, 
vai tiks izpildītas zaļināšanas un citas prasības. 
EPS šī iesnieguma forma norādīta kā 
“Provizoriskais iesniegums”. 

 Iesniegt platību maksājumu iesniegumus 
varēs no 8.aprīļa līdz 22.maijam, ar samazināju-
ma koeficientu par katru nokavēto dienu līdz 
15.jūnijam.  

Aprīļa mēnesī dienests organizēs izbraukuma 
seminārus, lai palīdzētu aizpildīt platību mak-
sājumu iesniegumus elektroniski tiem klien-
tiem, kuriem tam nepieciešams atbalsts. Aktuā-
lā informācija par semināriem tiks publicēta 
dienesta mājaslapā. Būtisku izmaiņu atbalsta 
saņemšanas nosacījumos 2020.gada platību 
maksājumu sezonā nav. Jāņem vērā, ka no jau-
na varēs uzņemties saistības tikai aktivitātē 
"Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālā-
jos" (BDUZ), pārējos pasākumos jaunas saistī-
bas uzņemties nevar, bet var par vienu gadu 
pagarināt esošās saistības. Atgādinām, ka šobrīd 
norit lauku bloku precizēšana, to vēl var izdarīt līdz 
1.aprīlim. Plašāku informāciju var lasīt LAD mā-
jaslapā.  

                 Informācija sagatavota:  Sabiedrisko 
attiecību daļa  Tālrunis67095000                        
  e-pasts: prese@lad.gov.lv 

PAPILDU BIODROŠĪBAS PRASĪBAS 

MĀJPUTNU  NOVIETNĒS 

Platību maksājumu provizoris-
kais iesniegums 

No 7. februāra noteiktas papildu biodrošības 
prasības mājputnu novietnēs, lai mazinātu putnu 
gripas pārnešanas iespēju uz mājputnu noviet-
nēm. Valdība 4. februārī apstiprināja Zemkopī-
bas ministrijas ierosinājumu no š.g. 7. februāra 
Latvijā ieviest papildu bioloģiskās drošības pra-
sības mājputnu turēšanā, lai mazinātu augsti pa-
togēnās putnu gripas ierosinātāja pārnešanas ris-
ku no savvaļas putniem uz mājputniem un citiem 
nebrīvē turētiem putniem. Viens no profilakses 
pa-sākumiem putnu gripas nonākšanai mājputnu 
ganāmpulkos ir ierobežojumu perioda noteikša-
na. Papildu biodrošības prasības mājputnu no-
vietnēs, kas jāievēro no 7. februāra, aizliedz: 
 1) mājputnu turēšanu ārā; 2) ārā esošu ūdenskrā-
tuvju izmantošanu mājputniem; 3) ūdens piegādi 
mājputniem no virszemes ūdenstilpēm, pie ku-
rām var piekļūt savvaļas putni; 4) izbraukuma 
tirdzniecību ar mājputniem un inkubējamām 
olām, kā arī piedalīšanos izstādēs, skatēs un tir-
gos. Papildus mājputnu novietnēs darbiniekiem ir 
nepieciešams lietot darba vai maiņas apģērbu un 
apavus. Darba vai maiņas apģērbu un apavus lie-
to tikai mājputnu turēšanas vietā. Mājputnus jā-
tur slēgtās telpās, novēršot kontaktu ar savvaļas 
putniem un dzīvniekiem. Par slēgtu telpu uzska-
tāma kūts vai vieglākas konstrukcijas būve, kurai 
ir pamati vai to nav un kura no augšas un sāniem 
ir pietiekami labi pasargāta no savvaļas putnu, 
sevišķi ūdensputnu, kā arī citu dzīvnieku piekļū-
šanas mājputnu turēšanas, dzirdināšanas un baro-
šanas vietai. Telpa var būt norobežota ar smalku 
sietu un noklāta ar drošu ūdensizturīgu jumtu, kā 
arī tā var būt slēgta nojume. Papildu pasākumu 
īstenošanas laiks atkarīgs no epidemioloģiskās 
situācijas.  
          Informācijas avots: Rēzeknes novada  
               mājas lapa www.rezeknesnovads.lv 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/var-iesniegt-lauku-bloku-precizejumus-996www.lad.gov.lv
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/var-iesniegt-lauku-bloku-precizejumus-996www.lad.gov.lv
http://www.lad.gov.lv/lv/e-pieteiksanas-sistema-eps-1/e-pieteiksanas-sistema-eps/
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PII “SKUDRIŅA”  
JAUNUMI UN FOTOMIRKĻU 

ATSKAŅAS 

Janvāris, februāris - bērni ar nepacietību gaidīja 
īsto ziemu, daudz sniega, lai veltu sniegavī-
rus.......bet......, taču tas viņus nesarūgtināja un dzī-
ve izglītības iestādē rit raiti. 

Šajos divos mēnešos  gan  skolotāji, gan skolotāju 
palīgi pilnveidoja savas zināšanas, apmeklējot 
profesionālās kvalifikācijas celšanas kursus. Izglī-
tības iestādes darbinieki  un vecāki piedalījās Iz-
glītības iniciatīvu centra  un British Council pār-
stāvniecības Latvijā īstenotā projekta ,,Darbīgās 
kopienas'' aktivitātēs, apmeklējot kursus, seminā-
rus un  radošās darbnīcas. 
31.janvārī vecākās un sagatavošanas grupu 
bērni apmeklēja J.Klīdzēja pamatskolu, kur varēja 
apskatīt muzikālo uzvedumu ,,Mežā''. Atgriežoties  
izglītības iestādē bērni ar sajūsmu stāstīja par re-
dzēto. 

 14.februārī izglītības iestādē bērni at-
zīmēja ,,Draudzības dienu'', no rīta kopā ar sko-
lotājiem viņi dāvināja viens otram mazas, sarka-
nas sirsniņas, gāja rotaļās un dejās. 18.februārī 
izglītības iestādi apmeklēja KLAUNU 
ŠOVS,,OKI-DOKI'' ar savu izklaidējošo cirka 
programmu, kur varēja redzēt brīnumu trikus un 
dzīvnieciņu parādi. 

26.februārī  iestādē viesojās ,,MĀRĪTES foto kom-
pānija'',’''   

   Turpmākie pasākumi: 
6. martā plānots pasākums ,,Modes šovs'', kuru or-
ganizēs  Iestādes padome,  un tad jau ,,Lieldienas''  
 23.aprīlī Audriņu KN vecākās un sa-
gatavošanas grupu bērniem notiks ,,Mazo talantu 
saiets'' (tēma,,VISUMS''). 
 Paldies VISIEM par atsaucību, aktivitā-
ti, ieinteresētību un atbalstu bērnu izglītošanā 

un audzināšanā. 

                 LAI VISIEM  JAUKS  PAVASARIS!                                                                                  
  Vadītāja Skaidrīte Veselova 
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Ikvienas bibliotēkas lielākā vērtība ir tur esošais 
grāmatu krājums un lai izlietotā nauda sasniegtu 
mērķi, bibliotēkas fonds tiek veidots, pamatojo-
ties uz lasītāju pieprasījumu un vietējās pašvaldī-
bas budžeta iespējām. Ja agrāk bija uzskats- jo 
vairāk krājuma, jo labāk, tad tagad ir otrādi - la-
bāk mazāk, bet toties kvalitatīvāk un noderīgāk. 
Bibliotēkas galvenais uzdevums - veidot univer-
sālu, aktuālu atbilstoši dažāda vecuma grupu un 
izglītības līmeņu, dažādām interesēm atbilstošu 
krājumu. 
Atskatoties uz pārskata gadu, bibliotēkas rā-

dītāju dinamika 2019.g. 

 Pārskata gada krājuma prioritātes  
   komplektēšanā:  

1. Mākslinieciski augstvērtīga daiļliteratūra: lat-
viešu, krievu oriģinālliteratūra, 
2. Literatūra bērniem un jauniešiem, 
3. Uzziņu resursi, 
4. Izdevumi studiju atbalstam (medicīna, psiholo-
ģija, filozofija, sociālais darbs u.c.), 
5. Literatūra uzņēmējdarbības atbalstam. 
 

Bibliotēka maksimāli cenšas nodrošināt ikvie-
nam lasītājam literatūru dzimtajā valodā,  krā-
jums faktiski ir divās valodās. No kopējā 172 
lasītāju skaita 21 lasītājs lasa literatūru krievu 
valodā, tāpēc tiek iepirktas grāmatas latviešu un 
krievu valodā. Iedzīvotāji tiek aicināti izmantot 
iespēju – lasīt, izņemt grāmatas, avīzes, žurnālus 
arī izmantot pieejamas bezmaksas datu bāzes:  
Lursoft „Laikrakstu bibliotēka (www.news.lv) 
- Lursoft laikrakstu bibliotēka ir apjomīgs Latvi-
jas laikrakstu publikāciju un ziņu aģentūras BNS 
krājums Internetā. Lursoft laikrakstu bibliotēka 
saviem lasītājiem piedāvā ne tikai lasīt publikā-
cijas Internetā, bet arī meklēt rakstus pēc vēla-
majiem parametriem un iespēju tos komentēt. 
Periodikas portālu (www.periodika.lv) - Perio-
dikas portālā ir iekļauti aptuveni 3000 dažādu 
nosaukumu laikrakstu un žurnālu – vairāk nekā 
2,5 miljonu lappušu – gan no Latvijas, gan trim-
dā izdotas periodikas. 
Letonika (www.letonika.lv) Letonika.lv - ceļve-
dis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un li-
teratūrā. Portāls piedāvā meklēt un strādāt ar in-
formāciju, kas atrodama: 
11 enciklopēdijās un citos uzziņu resursos; 
13 vārdnīcās – tulkojošajās, skaidrojošajās, ter-
minoloģijas; 
kolekcijās ar 10 000 attēliem, audioierakstiem 
un video materiāliem; 
latviešu literatūras bibliotēkā ar 200 pilnteksta 
literārajiem darbiem. 
Lasītājiem tiek piedāvāts jauns, inovatīvs pakal-
pojums – “3td e-GRĀMATU bibliotēka” vietnē 
www.3td.lv  Tas ir pakalpojums, kas reģistrēta-
jiem pašvaldību publisko bibliotēku lietotājiem, 
ļauj bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobi-
lajā ierīcē vai datorā. Ja vēlaties kļūt par 3td e-
grāmatu bibliotēkas lasītāju, jums ir jāgriežas 
bibliotēkā, kur jūs saņemsiet lietotājvārdu un 
paroli e-kataloga izmantošanai. 

 

Aktīvo lietotāju kopskaits 172 

t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 
gadiem 

46 

Fiziskā apmeklējuma  
kopskaits 

1594 

pieaugušie 1418 

bērni un jaunieši līdz 18 ga-
diem 

176 

Virtuālais apmeklējums 1902 

Izsniegumu kopskaits 7842 

grāmatas 1950 

seriālizdevumi 5892 

Krājums fonds uz 31.12.2019 7719 

t.sk. grāmatas 5704 

seriālizdevumi 1996 
 ATCERĒSIMIES !   

LABA  LITERATŪRA  UN  JAUNAS   
 ZINĀŠANAS   IZGLĪTO,  NOŅEM     

  SASPRINDZINĀJUMU    
 UN   

                    BAGĀTINA   DVĒSELI. 
                               
 
 

http://www.news.lv
http://www.periodika.lv
http://www.letonika.lv
https://www.tilde.lv/sites/tilde.lv/files/pictures/5.png
http://www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=2
http://www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=3
http://www.letonika.lv/literatura/default.aspx?
https://www.3td.lv/lv/ebooks
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PAŠVALDĪBAS  ZIŅAS 

 
“Kolnasātā” pavasarī 

Visapkārt vasku sveces 
Vidū klāts liepas galds. 

Dieviņš sveces dedzināja, 
Laimīt galdu apklājusi. 

Sveču diena svinama 2. februārī – arī viss 
februāris tiek dēvēts par Sveču mēnesi. Īsts 
ziemas vidus tiem, kas dzīvojuši daudzus 
gadsimtus pirms mums! Sveču dienu uzskata 
par pirmo ziemas un pavasara satikšanās die-
nu. 
Ne gluži Sveču dienā, bet mazliet vēlāk mu-
zejā ciemojās Sakstagala J.Klīdzēja p-skolas 
8. klases skolēni, lai izmēģinātu, cik tad 
viegli sveces lejamas. Kādam tas padevās 
viegli, citam – nedaudz jāpapūlas bija, taču 
visiem kopā sanāca dažādas, krāsainas un 
gaišu liesmiņu degošas svecītes. 

Dedzat, meitas, gaišu guni, 
Pušķojat istabiņu: 

Tilti rīb, vadži skan, 
Metens brauca pār kalniņu 

Saules groži rociņā.  
Īsajām ziemas dienām stiepjoties ga-

rākām, senie latvieši ticēja dabas spēkam, 
tāpēc svinēja Aizgavēni jeb Meteņus. Tas 
tika darīts skaļi un jautri, ar dejām, dzies-
mām, rotaļām un maskām. Meteņi ir pēdējie 
ziemas laika svētki.  

Senie latvieši šais svētkos gāja cie-
mos viens pie otra. Tāpēc savus Meteņdienas 
ciemiņus februāra izskaņā sagaidīja arī    
F.Trasuna muzejs “Kolnasāta”. Sakstagala  
J.Klīdzēja pamatskolas 4. klases skolēni bija 
atraktīvi. Dziesmas izdziedājuši un rotaļās 
gājuši, visi godam bija nopelnījuši gardas 
pankūkas. 
 Ieskatoties muzeja pasākumu kalen-
dārā 2020. gada pavasarim: 
28. martā, kopjot gar īgo tradīciju, mu-
zejs kārtējo reizi pulcēs Gavēņa laika garīgo 
dziesmu dziedātājus, pratējus un citus inte-
resentus. 

3., 4. un 5. aprīlī visā Latvijā jau divpadsmi –
to reizi notiks pasākums “Satiec savu  meista-
ru!”. Pasākuma būtība - vēstīt plašākai sabied-
rībai par cilvēku, par viņa zināšanām un 
prasmēm, kas saglabātas un pārmantotas no 
paaudzes paaudzē. Tas kļuvis par plašāko 
starptautisko pasākumu,  kas veltīts amata 
prasmju saglabāšanai, popularizēšanai un tā-
lāknodošanai. 
Šī pasākuma ietvaros 3. aprīlī muzejā vieso-
sies Iveta Seimanova ar lekciju par tautastēr-
pu. 
4. maijā pr iecāsimies uzņemt viesus un 
pagasta iedzīvotājus, lai kopā svinētu Baltā 
galdauta svētkus “Ka kūpeibā ir spāks”. 
 maija mēnesis jau ierasti ir arī starptautiskās 
akcijas Muzeju nakts mēnesis. Šogad Muzeju 
nakts 2020 aktivitāšu norisēm muzejos izvē-
lēts 16. maijs. Arī “Kolnasāta” gaidīs savus 
apmeklētājus! 
Aicinām sekot līdzi  laikiem un nākt uz rīkota-
jiem pasākumiem un izstādēm! 
 
 Aicinājums! 

Domājot par krājuma papildināšanu un 
pilnveidošanu, aicinām atsaukties pagasta ie-
dzīvotājus, kuriem ir senie ēdamrīki, galda 
piederumi, trauki, kas savu dzīvi jūsmājās no-
dzīvojuši un būtu iederīgi muzeja ekspozīcijā. 
      Tāpat varbūt kādam (iespējams, tiem, kas 
savulaik mituši muzeja memoriālajā mājā)  ir 
saglabājušās foto kartiņas, kur redzams mu-
zejs, apkārtne – lūdzu, padalieties ar šo vēstu-
res liecību! 

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

Jauku pavasari vēlot, 
Ilona Akmentiņa 

F.Trasuna muzeja “Kolnasāta” direktore 
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     27.martā pl.13.00 

Sabiedrisko aktivitāšu zālē 

  Atpūtas pēcpusdiena 

    Sakstagala pagasta  

      PENSIONĀRIEM 

DAŽĀDI 

 Šī gada 25. aprīlī jau divpadsmito gadu 
pēc kārtas norisināsies “Lielā talka”, kuras ietva-
ros tiks vērsta uzmanība uz apkārtējās vides sa-
kopšanu un labiekārtošanu. Viens no 2020. gada 
“Lielās talkas” vadmotīviem – “Sakop savu sē-
tu, Tava sēta – Latvija”. Šogad talkas ietvaros 
aicinām papildus atkritumu vākšanai un šķiroša-
nai, veikt arī dažādus labiekārtošanas darbus, lai 
kopīgiem spēkiem padarītu Latviju tīrāku un 
skaistāku. “Lielās Talkas” vadmotīva “Sakop 
savu sētu, Tava sēta – Latvija” mērķis ir veicināt 
izpratni, ka mums ir jātur rūpe ne tikai par savu 
sētu, pagalmu, bet par mūsu valsti kopumā.  

Sakopsim savu Latviju - Lielā talka 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas  
dienests atgādina !!! 

 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests atgādina, ka kūlas dedzināšana ir 
aizliegta  tā var ap-draudēt cilvēku dzīvību 
un īpašumus, kā arī rada būtisku kaitējumu 
dabai. Saistībā ar kūlas ugunsgrēkiem 
VUGD kontrolē, vai tiek ievērotas 
„Ugunsdrošības noteikumu” prasības. Ja 
konstatēts pārkāpums, tiek uzsākta adminis-
tratīvā lietvedība saskaņā ar Latvijas Admi-
nistratīvo pārkāpumu kodeksu. Saskaņā 
179.panta ceturtajai daļai par kūlas dedzināšanu 
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 

280 līdz 700 eiro, kā arī atbilstoši LAPK 
51.panta otrajai daļai par zemes apsaimnie-
košanas pasākumu neizpildīšanu un zāles 
nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, 
uzliek naudas sodu fiziskajām personām - 
no 140 līdz 700  eiro, bet juridiskajām per-
sonām - no 700 līdz 2900 eiro;  
 Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šo-
gad VUGD sadarbojas ar Lauku atbalsta 
dienestu, kuram sniedz informāciju par kū-
las degšanas vietām. Ja ir degusi kūla, ze-
mes īpašniekiem tiek samazināts Eiropas 
Savienības platību maksājums. 

Šī gada 24. martā pl.15.00 Sakstagala pagasta 
Sabiedrisko aktivitāšu centrā (pārvaldes zālē) 
notiks ikgadējā iedzīvotāju sapulce un tikšanās 
ar Rēzeknes novada domes administrāciju, Dri-
cānu pagastu apvienības vadītāju un Sakstagala  
pagasta pārvaldes speciālistiem. 

I N F O R M Ā C I JA I 


