JANVĀRIS—FEBRUĀRIS
2021g. Nr.6(39)

Darba tiesības Covid-19 laikā:
kontaktpersona
Apstiprināts Sakstagala pagasta
pārvaldes budžets 2021.gadam

Spēkā stājies jauns Rēzeknes
novada teritorijas plānojums

Šajā numurā lasiet:
Pagasta pārvaldes darbs ar
parādu piedziņu

Uļjanovas PII ,Skudriņa'' ziema
aktivitātes

Izmaiņas sociālās palīdzības
saņemšanas kārtībā

F. Trasuna muzejs “Kolnasāta”
atskats uz paveikto

Elektroniskā izsolē tiek pārdota
bijusī Vītolu skolas ēka

Virtuālā izstāde „Mirklis no...”

Darba tiesības Covid-19 laikā: kontaktpersona
COVID-19 KRĪZE Ministru kabinets šī gada 5. februārī pieņēma
lēmumu par ārkārtējās situācijas pagarināšanu līdz 6. aprīlim.
Kā mēs varam mazināt saslimstību un atgriezties ierastajā dzīves
ritmā? • Ikvienam apzinoties savu LĪDZATBILDĪBU un ievērojot
drošības noteikumus. • Atturoties no tikšanās ar cilvēkiem ārpus savas
mājsaimniecības. • Pareizi lietojot sejas masku (tai jānosedz gan
deguns, gan zods). Lai pasargātu sevi un citus no saslimšanas ar Covid19, turpmāk sejas vairogu drīkst lietot tikai tad, ja uzvilkta ir arī sejas
maska. • Veikalos un sabiedriskās vietās ievērojot savstarpējo fizisko
distanci.
Situācijas, kā ikviens no mums var kļūt par kontaktpersonu cilvēkam, kas saslimis ar Covid-19, ir ļoti dažādas.
Iespējams, saslimis kāds no mājsaimniecības locekļiem, piemēram, bērns, vīrs vai sieva. Iespējams, esam kontaktējušies
ar saslimušu darba kolēģi. Vai kontaktpersonai pienākas valsts apmaksāta darba nespējas lapa, un kā tiek piešķirts
kontaktpersonas statuss? Kontaktpersona ir cilvēks, kas tuvāk par diviem metriem un ilgāk par 15 minūtēm ir bijis
saskarsmē ar kādu Covid-19 inficētu personu.
Slimību un profilakses centra (SPKC) pārstāve Ilze Arāja norādīja: “Kontaktpersonu nosaka vai nu SPKC epidemiologs,
vai ģimenes ārsts, vai lielajos kolektīvos atbildīgā persona darba kolektīvā vai izglītības iestādē.” Tātad kontaktpersonas
statusu pats sev piešķirt nevarēs.
Ja piemēram mobilajā lietotnē “Apturi Covid” tiek saņemta informācija par saskarsmi ar Covid-19 slimnieku, tas vēl
nenozīmē, ka ir piešķirts kontaktpersonas statuss. Ir jādodas mājās un jāgaida zvans no SPKC epidemiologa.
“Kontaktpersonai, kas ir apstiprināta par kontaktpersonu, pienākas darba nespējas lapa. Tā ir B lapa, ko valsts apmaksā,”
skaidroja Veselības ministrijas (VM) pārstāvis Oskars Šneiders. Darba nespējas lapu izrakstīs ģimenes ārsts, ar kuru ir
jāsazinās. Kontaktpersonas ne vienmēr saslimst, tomēr arī šādiem cilvēkiem pienākas apmaksāta slimības lapa.
Šneiders skaidroja kvalificēšanos darba nespējas lapai: “Jāatgādina, ka ir amati, kurus iespējams veikt attālinātā
formātā. Nav aizliegts cilvēkam strādāt, ja tas ir iespējams.
To tad cilvēks pats izvēlas. Ja var, tad var strādāt attālināti, ja nevar strādāt attālināti, tad ir darba nespējas
lapa.”
Kontaktpersonai 14 dienas jāuzturas mājās un jānovēro savs veselības stāvoklis. Nedrīkst doties uz darbu, sabiedriskām
vietām, tajā skaitā veikaliem. Nedrīkst izmantot sabiedrisko transportu pat tad, ja slimības simptomu nav.
“Četrpadsmit dienas ir inkubācijas periods, kura laikā var parādīties simptomi. Ja simptomu nav un neparādās, tad ir
iespējams desmitajā dienā taisīt testu. Ja tests ir negatīvs, tad ir iespējams pārtraukt [izolāciju].
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PAZIŅOJUMI
Apstiprināts Sakstagala pagasta pārvaldes budžets 2021.gadam
Š.g. 21. janvārī Rēzeknes novada
domes sēdē, tika apstiprināts
pašvaldības budžets 2021. gadam,
tajā skaitā arī struktūrvienības
"Sakstagala
pagasta
pārvalde"
budžets ar plānotajiem ieņēmumiem
722 659 Eur apmērā un izdevumiem
722 659 Eur apmērā.
GALVENĀS PRIORITĀTES
2021.G


Iestāžu darbības nodrošināšana



Ceļu greiderēšana, virsmas
atjaunošana
ar
dolomīta
šķembām,
Stacijas
ielas
Sakstagala ciemā atjaunošana
ar dubultvirsmu;



F.Trasuna muzeja «Kolnasāta» malkas šķūņa remonts/celtniecība;



Vītolu skolas un ambulances ēkas pārdošana izsoles kārtībā, 2 dienesta dzīvokļu skolas telpās nodošana
nomā;



Kapsētu centrālo krucifiksu, soliņu, žogu, vārtu remonts, atjaunošana.



Āra sauso tualešu uzstādīšana 8 kapsētās.

SPĒKĀ STĀJIES JAUNS RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS
Teritorijas plānojums ir Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments,
kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums,
publiskā infrastruktūra, apgrūtinātās teritorijas un objekti, teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi. Ar teritorijas plānojumu var iepazīties
novada mājaslapā rezeknesnovads.v un valsts ģeoprortālā www.ģeolatvija.lv
Pagasta pārvaldes darbs ar parādu piedziņu

Kā pastāstīja pagasta pārvaldes vadītāja Tamāra Tutina, šo gadu esam uzsākuši ne tikai ar jaunu
iedvesmu un plānu sastādīšanu jaunajam darbības periodam, bet arī ar lielāko „Dricānu pagastu
apvienībā” iedzīvotāju parādu, kas kopā sastāda 20 098.00 EUR, tai skaitā 14 618.00 EUR par
komunālajiem pakalpojumiem (ūdens, kanalizācija), 5 201.00 EUR par zemes nomu, kā arī par
ēdināšanu PII un skolā - 839.00 EUR. Šīs parādu summas ir uz 01.01.2021. Salīdinājumā ar
pagājušo gadu parāda summa ir palielinājusies par 2 769.00. Šogad sadarbībā ar „Dricānu pagastu
apvienības” juristi tiks strādāts pie parādu piedziņas tiesas ceļā. Tāpēc parādnieki tiek aicināti
personīgi sazināties ar pagasta pārvaldi, lai slēgtu rakstiskas vienošanās par pakāpenisku parāda
nomaksu. Sadarbībā ar sociālo dienestu tiks ieturēti līdzekļi par tekošajiem rēķiniem no mājokļa
pabalstiem.
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PAZIŅOJUMI
Izmaiņas sociālās palīdzības saņemšanas kārtībā
No 2021.gada 1.janvāra ir izmaiņas sociālās palīdzības saņemšanas kārtībā. Garantētais minimālais
ienākumu slieksnis ir 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām
personām mājsaimniecībā. Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 eiro pirmajai vai
vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Trūcīgas
mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 eiro pirmajai vai vienīgai personai mājsaimniecībā un 190
eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Būs izmaiņas Rēzeknes novada saistošajos noteikumos par
maznodrošinātas mājsaimniecības statusa slieksņa noteikšanu.
Sociālā darbiniece I.Zdanovska
Elektroniskā izsolē tiek pārdota bijusī Vītolu skolas ēka
Rēzeknes
novada
pašvaldības
iestādes
“Dricānu
pagastu
apvienība”
struktūrvienība
“Sakstagala pagasta pārvalde” rīko
Rēzeknes novada pašvaldībai, reģ.
Nr.
90011987815,
piederošā
nekustamā īpašuma elektronisko
izsoli
ar
augšupejošu
soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir
32 147 EUR. Izsoles solis - 300 EUR.
Izsoles dalības maksa,
20,00
EURĪpašums sastāv no zemes
vienības 0,7455 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7886 006 0592 un sešām
būvēm ar kadastra apzīmējumiem
7886 006 0499 001, 7886 006 0499
002, 7886 006 0499 005, 7886 006
0499 006, 7886 006 0499 007 un
7886 006 0499 008. Īpašums atrodas
Baznīcas
ielā
10,
Ciskādos,
Sakstagala pagastā, Rēzeknes novadā.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, no 2021. gada 15.februāra plkst. 13:00 ir jāreģistrējas izsoļu
dalībnieku reģistrā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv pēc oficiāla paziņojuma par izsoli
publicēšanas LR oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv un ir
jāiemaksā nodrošinājuma nauda 3 215,00 EUR apmērā par konkrēto izsolāmo nekustamo īpašumu
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība”, reģ. Nr.40900027407, AS “SEB
banka”, norēķinu kontā: LV71UNLA0055000969112, kods UNLALV2X.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2021. gada 15.februāra plkst. 13:00 un
turpinās līdz 2021. gada 7.martam, plkst. 23:59.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas
lapā www.rezeknesnovads.lv un https://izsoles.ta.gov.lv pēc sludinājuma publicēšanas elektronisko izsoļu
vietnē. Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot pa tālr. 64640550, 28305701.
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IZGLĪTĪBAS ZIŅAS
Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestāde ,,Skudriņa'' ziemas aktivitātes
Uļjanovas
pirmsskolas
izglītības
iestādē,,Skudriņa'',ievērojot epidemioloģiskās drošības
pasākumus, dzīve rit uz priekšu, bērni turpina apgūt
iemaņas un prasmes patstāvīgi darbojoties, domājot,
spriežot, pētot, secinot.
Šogad ziema lutina mūs gan ar sniegu, gan ar skaistām
ziemas ainavām, kas sagādā prieku visiem. Arī mūsu
Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestādes bērni izbauda
ziemas priekus: vizinās no kalniņa, ir iegādātas sniega
lāpstas, ar kurām bērni gan tīra celiņus, gan ceļ sniega pilis.
Grupa "Knīpas un Knauķi" janvāra mēnesī nolēma balto
ziemu iekrāsot košās krāsās.
Talkā tika ņemtas garas otas, krāsas un lāpsta, lai varētu
izveidot krāsainās piramīdas, kuras priecēja gan bērnus,
gan pieaugušos.
Grupa,,Saulīte'' janvārī laukumā svinēja Zaķu dzimšanas
dienu ar ,,sniega torti'', bet februārī zālē - ,,Draudzības
dienu''.
Grupu,,Sprīdītis'' un ,,Bitīte'' bērni februārī veidoja krāsainas ledus bumbas un darināja ledus
dekorus no dabas veltēm- rožu ziedlapiņām, apelsīnu miziņām, u.c., lai izrotātu mūsu izglītības
iestādes apkārtni un rosinātu ikvienu ģimeni parūpēties par estētisku vidi sev apkārt.
Ziemā netiek aizmirsti arī bērnu mazie draugi- putni, tāpēc bērni liek putnu barotavās dažādus
gardumus un tad ar prieku vēro un pēta, kā putniņi atlido un mielojas.
Februāris ir Sveču mēnesis un bērni no grupas,,Sprīdītis'' nolēma izpētīt, cik dažādu krāsu,
materiālu, formu un veidu tām ir? No bērnu izveidotajām svecītēm sanāca lieliska izstāde.
Lai ātrāk sagaidītu pavasari- bērni iestādīja sīpolus, lai papildinātu savu ēdienkarti ar vitamīniem.
Visiem novēlu stipru veselību, izturību, pacietību, cerību
un jaukas emocijas!
PII „Skudriņa” vadītāja Skaidrīte Veselova
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KULTŪRAS ZIŅAS
F. Trasuna muzejs “Kolnasāta” vakar un šodien
Ir aizvadīts 2020. gads, kas bijis visai neparasts un atmiņā
paliks ar dažādiem ierobežojumiem un aizliegumiem sakarā ar
infekcijas Covid – 19 izplatību un ārkārtējo situāciju valstī.
Tas mainīja mūsu ikdienu un rezultātā nenotika daudzas
iepriekš paredzētās tikšanās un pasākumi, arī ekskursijas un
viesu uzņemšana pārcelta uz nenoteiktu laiku. Līdz ar to ir
krasi samazinājies muzeja klātienes apmeklētāju skaits, jo
2020. gada pavasarī un nogalē muzejs apmeklētājiem bija
slēgts. Vasarā un rudenī muzejs nedaudz atdzīvojās un bija
daži notikumi, kas daudziem paliks atmiņā, jo tie muzeja
pastāvēšanas laikā bija pirmo reizi: jūnijā pirms Jāņiem muzeja ābeļdārzā bija brīvdabas koncerts; 2020. gadā
muzejs pirmo reizi iesaistījās akcijā “Satiec savu meistaru” kā rezultātā augustā un septembrī muzejā bija
skatāma tautastērpu izstāde “Taututārpi nu moza da lela”, bet 5. septembrī bija iespēja tikties ar Ivetu
Seimanovu un Ingu Circeni, kuras vadīja sarunu “Ceļš uz Tavu tautastērpu”; savukārt 25. septembrī muzeja
apmeklēja valsts prezidents Egils Levits, tas muzeja 28 pastāvēšanas gadu laikā ir pirmais tik augstas
amatpersonas apmeklējums.
Oktobrī tika atklāta izstāde “Ar dziesmu 25 gadu garumā”, kas vēsta par folkloras kopas “Kolnasāta” darbību
25 gadu garumā, kura tika dibināta muzeja paspārnē, dibināšanas iniciatore bija toreizēja muzeja direktore
Valentīna Bruzgule. Diemžēl, izstādi paspēja apskatīt visai mazs muzeja apmeklētāju skaits, tāpēc esam
pieņēmuši lēmumu pagarināt izstādes darbības laiku, uz pāris mēnešiem pēc muzeja atvēršanas apmeklētājiem.
Novembrī divām muzeja kompleksā esošājām ēkām – klētij un pirtij sakarā ar nolietojumu tika atjaunots
skaidu jumta segums. Sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī kopš 2020. gada decembra beigām muzejs klātienes
apmeklētājiem ir slēgts un ar sabiedrību komunicējam tikai attālināti. Aktīvāk sākām izmantot muzeja facebook
lapu https://www.facebook.com/Trasuns/ , kur tiek ievietota aktuālā informācija, virtuālās izstādes. Šī gada
janvāri virtuāli bija skatāma izstāde veltīta Trasunu dzimtas pārstāvim Jezupam Trasunam.
Šobrīd muzejā notiek aktīvs darbs ar muzeja krājuma materiāliem, lai izveidotu pastāvīgo izstādi, kas vēstīs
par novadnieku, rakstnieku Jāni Klīdzēju, kurš, dzīvodams tālu prom no Latvijas, domās un darbos bija Latvijā.
Vairākkārt apciemoja savu dzimteni padomju gados un pēc aiziešanas aizsaulē ir pārapbedīts Kantinieku kapos.
Aprīlī un maijā sadarbībā ar Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolas Bērnu mākslas skolas Sakstagala
punktu piedāvāsim zīmējumu izstādi “Mana mīļākā F. Trasuna fabula”.
Šī gada vasarā iecerēts pabeigt Atvērtā krājuma izveidi muzeja klētiņā, kur apmeklētāji varēs individuāli
iepazīties ar senajiem sadzīves priekšmetiem. Cerot uz klātienes tikšanos, vasarā un rudenī ir ieplānoti vairāki
pasākumi un radošās darbnīcas. Lūgums pagasta iedzīvotājiem! Mēs dzīvojam ļoti mainīgos apstākļos, bet viena
no lielākajām vērtībām ir piedzīvotais un pārdzīvotais laiks, tā ir mūsu dzīve, kas pilna dažādām atmiņām.
Atmiņas par Siliniekiem ir pierakstījis un muzejam uzdāvinājis Viktors Andžāns. Aicinu aktīvos pagasta
iedzīvotājus sekot viņa piemēram. Cienījamie pagasta iedzīvotāji, laikā, kad nevar tikties klātienē, aicinu
šķetināt atmiņu kamolu, pierakstīt vai ierakstīt Jūsu atmiņas, un dalīties ar muzeju. Pārlapojiet fotoalbumus, ar
interesantākās fotogrāfijas piedāvājiet muzejam. Jūsu līdzdalība aktuāla tieši tagad, jo 2022. gadā Sakstagalam
kā apdzīvotai vietai apritēs 440 gadi, bet Sakstagala pagastam kā administratīvai vienībai 125 gadi, visbeidzot
30 gadi kā pastāv F. Trasuna muzejs “Kolnasāta”. Daloties ar atmiņām un fotogrāfijām šodien, mēs rītdienai
atstāsim paliekošas, piefiksētas vēsturiskās liecības. Tikai ar jūsu līdzdalību mums izdosies dokumentēt,
saglabāt un nodot nākamajām paaudzēm informāciju par pagastu un dzīvi tajā. Sakstagalieši veidosim vēsturi
kopā! Jautājumu, neskaidrību, piedāvājumu gadījumā zvaniet 26248270 (Intai) vai rakstiet
kolnasata@inbox.lv . Paldies ar atsaucību!
Cerot uz drīzu tikšanos klātienē,
Inta Deksne
F. Trasuna muzeja “Kolnasāta”
direktores p.i.
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KULTŪRAS ZIŅAS
Virtuālā foto izstāde „Mirklis no...”
Šī brīža situācija nav viegla kultūras jomai, tomēr,
meklējam jaunus izaicinājumus un iespējas
iepriecināt cilvēkus. Janvārī tikai aizsākts darbs pie
virtuālās foto izstādes par dzīvi Sakstagala pagastā.
Tika pārcilāti daudzi foto albūmi, kur bija iespēja
ieraudzīt kā agrāk svinēti svētki, darīti darbi, iets
skolā un bērnudārzā.
Februāra sākumā tika atklāta virtuālā foto izstāde
„Mirklis no”...”. Paldies par atbalstu un iespēju
izmantot krājuma fotoattēlus F. Trasuna muzejam
„Kolnasāta”, Sakstagala pagasta bibliotēkai un
E.Kubeckai par iespēju izmantot privātos arhīvus.
Iespēja aplūkot visu izstādi
„Sakstagala pagasta jaunumi”.

Facebook

lapā

Sakstagala sabiedrisko
aktivitāšu centra vadītāja
Līga Sarkane

Informatīvais izdevums „Sakstagala pagasta ziņas”

Izdevējs: Sakstagala pagasta pārvalde.
Atbildīgā par izdevumu: Līga Sarkane, tālr. 26604650,
e-pasts: liga.sarkane@rezeknesnovads.lv

