
 

  ZIŅAS ĪSUMĀ: 

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Maltas pagastu apvienība”   

struktūrvienība Lūznavas pagasta pārvaldes bezmaksas informatīvais izdevums 
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Lūznavas ziņas 
Lūznavas pagasta iedzīvo-

tāji: 

Iedzīvotāju skaits uz 

01.01.2021—866 iedzīvotāji. 

Pēc RNP Dzimtsarakstu no-

daļas datiem 2020.gadā Lūz-

navas pagastā notika: 

•Reģistrēti 3 jaundzimušie  

(2 zēni un 1 meitene) 

•1 - laulību reģistrācijas 

•3 - miršanas reģistrācijas (1 

vīrietis un 2 sievietes) 

SVEICINĀTI JAUNAJĀ 2021. GADĀ 

Foto: L. Ivenkova 

Pieņemts Rēzeknes novada budžets 2021. gadam 

21. janvārī tiešsaistes režīmā norisinājās Rēzeknes novada domes 

sēde, kurā viens no svarīgākajiem jautājumiem bija pašvaldības 

budžeta 2021. gadam pieņemšana. Sēdē piedalījās 13 no 17 domes 

deputātiem. Visiem deputātiem balsojot “par”, tika apstiprināts šī 

gada budžets ar plānotajiem ieņēmumiem 28 490 486 Eur apmērā 

un izdevumiem 36 092 589 Eur apmērā.  

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagastu apvienības” 

Struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvaldes” šī gada budžets ar 

plānotajiem ieņēmumiem 417124 EUR apmērā un izdevumiem 

495155 EUR apmērā.  

Sastādot 2021. gada budžeta plānu, pieejamie resursi tika sadalīti 

atbilstoši novada attīstības prioritātēm. Par budžeta prioritāro jomu 

2021. gadā ir noteikta izglītība un sabiedriskās infrastruktūras 

uzlabošana, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti 

ilgtermiņā. Budžets tiek plānots ar piesardzības principu, tāpēc 

budžeta plāns nav balstīts uz nereāliem ieņēmumiem, kuru būtība 

varētu tikt apšaubīta un kuru neizpildes gadījumā būtiski tiktu kavēta 

pašvaldības funkciju izpilde.  

Noslēdzies Latvijas sabied-
risko mediju gada balvas 
kultūrā “Kilograms kultūras 
2020” Ziemas balso-
jums. Kategorijā MANA KUL-
TŪRVIETA skatītāji un klau-
sītāji izvirzīja pa vienai vietai 
no reģioniem. Lūznavas mui-
ža ir balsojumā atzīta par 
Latgales Kultūrvietu un finā-
lā  pārstāvēs Latgali. Liels 
paldies lūznaviešiem, kuri 
atbalstīja un tagad aicinām 
aktīvi iesaistīties fināla bal-
sojumā, kas sāksies 1. feb-
ruārī.  
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Jauni asenizācijas 

pakalpojumu sniedzēji 

Rēzeknes novadā: 

1.Silmalas pagasta 
zemnieku saimniecība 
“Līčupe”, Pustinka, Silmalas 
pagasts,  tel.: 26568623, 
26660668, 

2.Silmalas pagasta 
attīrīšanas iekārtas Kruķos, 
Štikānos, 
Vecružinā. Aleksejs 
Ksendzovs, Jaunatnes iela 
8/64, Malta, Tel.: 26541963, 

3.SIA “Rēzeknes 
ūdens” (tālr. 64625066, 
64622016). 
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 Aktīvas Atpūtas Centrs 

“Zelta zvīņa” pateicas visiem 

Lūznavas pagasta un citiem 

Rēzeknes novada iedzīvotā-

jiem par dalību sporta un atpū-

tas pasākumos 2020.gadā! 

 Lūk tā, 2020. gads iene-

sa daudz pārsteigumu un iz-

maiņu mūsu ierastajā  dzīvē, 

veicot dažādas korekcijas arī 

veselības un sporta pasāku-

mos. Un tomēr lūznavieši un 

viņu kaimiņi aktīvi piedalījās 

gan klātienes, gan virtuālajos 

pasākumos, ko organizēja AAC 

“Zelta zvīņa”. Tradicionāli gads 

sākas ar biljarda turnīru un 

šautriņu mešanā sacensībām. 

Šautriņās visprecīzākie bija 

Ivars Ivanovs (1.vieta), Edgars 

Krops (2 vieta) un Sandra Ma-

saļska (3 vieta). Savukārt, bil-

jardā godalgotas vietas tika sa-

dalītās starp Jāni Noviku, Kas-

paru Mikanovu un Daini Mika-

novu. 

 Marta sacensības klātie-

nē noritēja jauku dāmu kompā-

nijā, piedaloties "Dāmu no-

vusa" turnīrā. Paldies Vitai Gai-

lei, Valijai , Stellai, Anastasijai 

(1.vieta), Nelli (2.vieta) un Svet-

lanai (3.vieta) par dalību sa-

censībās, par pavasarīgo nos-

kaņojumu un pozitīvo enerģiju! 

 Aprīlī -maijā mēs jau vai-

rāk laika pavadījām mājsēdes 

režīmā, kaut sporta pasākumos 

piedalījāmies attālināti: tika iz-

sludināti tādi foto un video kon-

kursi: kurš vairāk nonūjos, kurš 

ar ko nodarbojās vakaros, esot 

mājās. Galveno balvu ieguvēji 

–Solvita Pavlovska un Kušako-

vu ģimene. 

 Vasara bija daudz aktī-

vāka un ļāva mums sarīkot vai-

rākus pasākumus svaigā gaisā: 

17.jūlijā Lūznavas pagasta ko-

manda – civilie iedzīvotāji kopā 

ar Z/S 36. kaujas atbalsta ba-

taljona pārstāvjiem piedalījās 

Rēzeknes novada dienu pasā-

kumā “Kopības skrējiens kopī-

giem svētkiem!”. Veicot distanci 

atbilstoši saviem spēkiem, tika 

noskriets maršruts Puša-

Mākoņkalns!  

 Tad sekoja Rēzeknes 

novada sportiskā diena Lūzna-

vā. Lūznavieši visas dienas ga-

rumā varēja sportot, atpūsties 

un līdz pašam vakaram baudīt 

putu balli. 

Augusts kļūst par labu vasaras 

tradīciju Lūznavā organizēt 

petankas sacensības. Ar katru 

gadu spēlē piedalās aizvien 

vairāk spēlētāju, tostarp spēlē 

ģimeņu komandas. 1.augustā 

laika apstākļi (saule un siltā 

diena) iepriecēja Jeļenu un 

Matveju (1.vieta), Donātu un 

Valēriju (2.vieta),  
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 Alīnu un Aleksandru 

(3.vieta). Apsveicam!!! 

 Bet jau nākamajā dienā 

– ceturto gadu pēc kārtas - no-

tika Lūznavas dambretes sa-

censības. Vairāki dalībnieki un 

dalībnieces mērojās spēkiem 

šīs spēles taktikā un izturībā. 

Dāmas: Laura - 1.vieta, 

Anastasija - 2.vieta, Marita - 

3.vieta. Kungi: Jānis - 1.vieta, 

Renārs - 2.vieta, Dainis - 

3.vieta. Apsveicam!!! 

 29.augusts. Nūjo, klau-

sies džezu un smaidi! 28 dalīb-

nieki Lūznavā, 4 kilometri, sīva 

ciņa! 1.vieta - Renārs un Ņina, 

2.vieta - Arvīds un Astrīda, 

2.vieta - Kaspars un Inga. 

Paldies visiem dalībniekiem 

par smaidiem un pozitīvu gai-

sotni! 

 Augusta aktivitātes no-

slēdzām ar tradicionālo konkur-

su “Raibā bumba”. Raibās 

bumbas, ūdens bumba, lielo 

leļļu teātris - jauks pasākums 

maziem un lieliem! 

Paldies Daiņa Kļaviņa, Ata Kļa-

viņa, Kušakovu, , Mikanovu, 

Minajevu, Hartmaņu ģimenēm 

par dalību "Raibās bumbas" 

aktivitātēs. 

 Septembrī četri jaunieši 

pavadīja, sacenšoties skrituļsli-

došanā. Sprinta distance sagā-

dāja dažus pārsteigumus, nes-

katoties uz to, ka skrituļslidotāji 

trenējās visu vasaru   Zelta, 

sudraba un bronza medaļas 

tika sadalītas šādi: Ramona – 

1.vieta, Diāna – 2.vieta un 

Ksenija – 3.vieta.  

Apsveicam!  

 3.oktobrī Lūznavas pa-

gastā tika organizētas sacensī-

bas “Lielā makšķerēšana Lūz-

navā – 2020” (vairāk nekā 30 

dalībnieki), bet 18.novembrī  

notika pārgājiens - sveiciens 

Latvijas proklamēšanas 102. 

gadadienā. 

Paldies Vitai, Inesei, Ivanam un 

Svetai par kopā būšanu 19-

kilometru garumā!  

 Un atkal “karantīna”... 

Vairāk darbojāmies virtuāli un 

trenējāmies individuāli : foto un 

video konkursi, virtuālie izaici-

nājumi skriešanā, nūjošanā, 

soļošanā. 12 entuziasti iemācī-

jās pareizi tehniski nūjot (tajā 

skaitā arī rēzeknieši un citu pa-

gastu iedzīvotāji). Bezmaksas 

nodarbības vadīja sertificēts 

nūjošanas instruktors Svetlana 

Mikanova. 

 Decembrī, pateicoties 

organizētai labdarības akcijai, 

AAC “Zelta zvīņa” saņēma sli-

das (26 pārus). Bērni, jaunieši 

un pieaugušie labprāt izmanto 

iespēju atpūsties uz vietēja dī-

ķa ledus. 

 Un lūk, sācies 2021. 

gads! Pašlaik ir iespēja piedalī-

ties konkursos “Iepazīsti 10 

Lūznavas egles”, “Es slidoju/

slēpoju”, “Izveido sniega figū-

ras”.  

Laiks negaida! Esam aktīvi!  
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 Arī pagasta kultūras pa-
sākumu jomā aizvadītais gads 
bija nedaudz neparasts. Valstī 
ieviesto ierobežojumu kārtībai 
pielāgojoties, tomēr satikāmies 
pasākumos, priecājāmies par 
savu un citu radīto un dāvāto 
kultūras  pienesumu. Gada sā-
kumā baudījām preilieša A. Sa-
līša unikālu latvju rakstu zīmju 
izstādi. Katram apmeklētājam 
bija iespēja acīm izvēlēties sev 
spēcinošo, sev vairāk tīkamo 
seno latvju zīmju salikumu. Aiz-
kustinoši smeldzīga skatītājiem 
palika atmiņā arī O.Meirānes 
monoizrāde Telemamma. Lai 
gan daudzi sevi dēvējam par 
latgaliešiem, tomēr vēl daudz 
par Latgali un latgaliešiem vēl 
jāuzzina un jāatklāj- to mēs se-
cinājām pēc azartiskā” Čangaļu 
saīta voi latgaļu olimpiadis” 

Ozolainē, kurā piedalījāmies ar 
saukli “cīši lobi cylvāki”.  
 Pavasara noskaņas 
mums radīja iedvesmojoši, ta-
lantīgi akordeonisti no Rēzek-
nes- instrumentālais ansamblis 
“Excelsus” Zanes Ludboržas 
vadībā. Excelsus” izpildījumā 
skanēja  dažādu stilu un žanru 
skaņdarbi – no baroka līdz 
pat tango nuevo, rok- un pop-
mūzikai (A.Vivaldi, J.S.Bahs, 
A.Hačaturjans, A.Pjacolla, 
ABBA, Metallica u.c., latv.t.dz. 
popūrijs). 

 Baltā galdauta svētku 
ietvaros sekojām aicinājumam: 
‘Uzvelc savu tautastērpu”. 

 Vasaras saulgriežu laiku 
piepildījām ar tradicionālo ozo-
lu vainagu pīšanu, vārpu pušķu 
siešanu un smilgu dekoru vei-
došanu.Un  svētku piepildīju-
mam ciemos aicinājām grupu 
no Dagdas “Solversija”, kas 

mūs priecēja ar Līgo svētku 
dziesmām un izdarībām. 

Novada dienu pasākumu ietva-
ros varēja darboties piecās ra-
došajās darbnīcās: uzmeistarot 
zāļu paklāju; apgleznot seju un 

akmeņus; darboties grafikas 
pasaulē; izturību un veiklību 
pārbaudīt sportiskajās aktivitā-
tēs. Noslēgumā dejot un līdzi 
dziedāt meitenēm no grupas 
“Paprika”. Aktīvākie pagasta 

iedzīvotāji piedalījās arī novada 
rīkotajā kopības  skrējienā ap-
kārt Rēzeknes novadam. Pal-
dies viņiem! 

 Bērniem bija iespēja iz-
baudīt ‘Putu balli” un piedalīties 
atraktīvajā izrādē “Notikums 
dārzā”. 

 Spilgtākais un daudzpu-
sīgākais mūsu pasākums 
“Rudens grozs” pulcināja 

daudz skatītāju un dalībnieku. 
Tas tiešām bija novāktās ražas 
laiks: gan dziesmā un dejā, 
gan rokdarbos un talantos. Pal-
dies visiem, kas piedalījās rok-
darbu izstādē: S.Lavrenovai, 
I.Ciganskai, Dz.Timošenkovai, 
E.Kroičei,I.Stikutei 
(tamborējumi un adījumi); Laiz-
ānu ģimenei(pītie grozi); S.F 
jodorovai, D.Ūzulei, N.Bodrovai 
(gleznas krustdūrienā); 
S.Ivanovai (filcēšana); 
Z.Boburovai, K.Demidovičam
( akvareļgleznas); 
Ļ.Razumejevai(apsveikumu 
atklātnes un dāvanu kārbiņas). 
Pateicība par dārza veltēm: 
I.Romančukai, L.Ivenkovai, 
J.Degtjarjovai, G.Zimovai, Uržu 
ģimenei, Špeļu ģimenei, Bon-
daru ģimenei, Kancānu ģime-
nei.  Mūsu pagasta iedzīvotā-
jiem ir ar ko sevi parādīt. Ru-
dens izstādē  atklājās mūsu 
cilvēku izdoma, radošums,  
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čaklums, talants un gribas-
spēks. 

Liels paldies visiem rudens ra-
žas izstādes dalībniekiem par 
atsaucību, par vēlību un sirsnī-
bu. 

Paldies arī tiem, kas palīdzēja 
šim pasākumam sagatavoties: 
I.Romančukai, A. Cvetkovam, 
A.Losānam, N.Boburovam, P. 
Lignarskim, J.Kalnājam. 

 Liels paldies senioru klubiņa 
“Rudens sonāte”dalībniecēm, 
kuras kā čaklas bites rudens 
ražu prata salika burciņās  un 
katlos. Tā radās dažādi vietējie 
gardumi: spēcinošā maize, 
Lūznavas gotiņa, saldā klimpu 
zupa, Glužņevas sautējums un 
vēl šis tas. Gana bija pašiem 
un ciemiņiem ko cienāties.  

Ar plāniem nākotnē... 

 Ievērojot valstī vēl pa-
stāvošo kārtību, aicinām pa-
gasta iedzīvotājus turpmāk  sa-
darboties telefoniski vai caur  
WhatsApp – 28354351, vai e- 
pastā –  

gudelemarija@inbox.lv 

   Ledus svečturu izstāde 
(pretī pagasta ēkai). 

 Mēģini izveidot savu svečturi 
no ledus!  31.01.- 03.02. atnes 
to  individuāli uz norādīto vietu, 

iesūtot arī foto un ziņas par au-
toru.  

01.02.-06.02.“Garākais  no-
brauciens pretī pavasarim”. 
Nobrauc, nošļūc, noslēpo no 
kalna — nofotografē, atsūti 
WhatsApp 28354351; Saņem 
balvu un būsi jau pavasarī! 

01.02.-13.02. “...kuri tic Mīles-
tībai”. Iedzīvotāji tiek aicināti 
pieteikties paši vai pieteikt citu 
pāri, kuri šogad svin 1, 5, 10, 
15,utt. kāzu jubilejas. Pieteiku-
mā jāuzraksta stāsts  un jāie-
sūta foto par ģimeni - 
28354351.  It īpaši par ģime-
nēm, kuri kopā 45, 50 un vairāk 
gadus. Pasniegsim dāvanas 
individuāli un pastāstīsim par 
viņiem vietējā pagasta avīzē 
“Lūznavas ziņas”. 

01.02.-15.02. Turpinās kon-
kurss “ Es protu un varu”- 
putnu barotavu izgatavoša-
na. Barotavas var būt izvieto-
tas jebkurā jums ērtākā vietā. 
Izgatavotāja vecums nav iero-
bežots. Foto un neliela infor-
mācija par sevi jāiesūta What-
sApp -28354351. 

Atceries! Pastāsti! Nodod tā-
lāk! Aicinām  pagasta iedzī-
votājus dalīties atmiņās-
uzrakstot stāstu arī atsūtot fo-
togrāfiju  par darbu sovhoza un 
tehnikuma laikā. Par tradīcijām, 
svētkiem, darbu utt. Fotogrāfi-
jas tiks ieskenētas un atdotas 
atpakaļ autoram. 

Informācija būs apkopota līdz 
š. g. aprīlim. Lūgums atsauk-
ties un piedalīties sava pagasta 
vēstures veidošanā. Aicinām 
arī pastāstīt par savu vai sava 
kaimiņa hobiju, nodarbošanos, 
vaļasprieku, vienalga, vai tas 
būtu cepšana, veidošana, zī-
mēšana, šūšana, vākšana 
u.tml. Var arī zvanīt un pastās-
tīt- 28354351 (Marija). Lai vei-

cas sadarboties!  

Paldies tiem kuri atraktīvi un 
veselīgi izmantoja šīs ziemas 
atkušņus un atsaucās uz aici-
nājumu par sniega figūrām.  
„Sniega draugi’’ Zosnā (Evelīna 

un Gustavs). 

„Sniega klauns” (Aigars 11.g. 

Zosna) 

„Draiskie sniegavīri” (Martins, 
Ķivleņos) 
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Tās ir tikai dažas bildes, kas atsūtītas līdz avīzes tapšanas laikam. Gaidām bildes līdz 
31.01.2021, BŪS BALVAS! 

Kultūras darba organizators 

Marija Gudule 

„Ragainais sniegavīrs” (Rihards 
un Roberts) 

„Sniegotie draugi Zilupē” (Ksenija 
un Timofejs)  

„Nogurušais zvejnieks” (Eleonora 
un Mariss) 

 No 12.janvāra bibliotēka 

atsāka lasītāju apkalpošanu 

klātienē - būs iespēja paņemt 

grāmatas uz mājam. 

Bibliotēka uzņem individuālus 

apmeklētājus (1 persona vai 1 

mājsaimniecība dzīvojošie), 

pasākumus nerīko. Bibliotēku 

lasītava apmeklētājiem ir slēg-

ta. Apmeklētāji un personāls 

lieto sejas maskas. No lasītā-

jiem saņemtos izdevumus ie-

vieto “karantīnā.” 

Apkopojot 2020. gada notiku-

mus, bibliotēka informē iedzī-

votājus par savas darbības rā-

dītājiem: 

Lietotāju skaits-114, Apmeklē-

jumu skaits-1070, Izsniegšana-

2341. 

Bibliotēka var iepriecināt lasītā-

jus ar jaunam grāmatām, kas 

tika iegādātas decembra otrajā 

pusē. Ir saņemti 43 grāmatu 

eksemplāri no Kultūras ministri-

jas projekta  “ Vērtīgo grāmatu 

iepirkums Latvijas publiskajām 

bibliotēkām ietvaros” par sum-

mu 383,75 EURO. 

Bibliotēka saņēma bērnu un 

daiļliteratūru, arī nozaru-Latvija

-nacionāla enciklopēdija, Civil-

tiesības jautājumos un atbildes, 

Rīgas vēsture, Latvijas dabas 

brīnumi utt. 

Iedzīvotājiem grāmata ir nepie-

ciešama ārkārtējas situācijas 

laikā, kad daži nestrādā vai 

strādā attālināti. 

Neskatoties uz moderno tehno-

loģiju attīstību, tomēr grūti ie-

domāties dzīvi bez grāmatām. 

Lasīšana joprojām ir aktuāla 

cilvēkiem, it īpaši lauku iedzī-

votājiem. 

Bibliotēka ar prieku gaida pas-

tāvīgus un jaunus lietotājus. 

Ziemas laiks-laiks grāmatām! 

Lūznavas bibliotēkas vadītāja 

Nadežda Tarasova  

  BIBLIOTĒKAS INFORMĀCIJA  
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 Gribu, nedaudz daloties 
atmiņās, pastāstīt par Lūzna-
vas kapelu. Mēs, katoļticīgā 
tauta, šo vietu  saucam par 
mūsu baznīcu. Stāstījums būs 
par tās tapšanu kā lūgšanu vie-
tu. Sākums bija deviņdesmita-
jos gados, kad muižas ēkā bija 
Lūznavas pamatskola. Skolā 
par vēstures un ticības mācī-
bas skolotāju strādāja skolotāja 
Antoņina Soboļevska (1960-
2009).Viņa uzsāka Svētās 
Mises noturēšanas organizēša-
nu Lūznavā. Pirmā Sv. Mise 
notika skolas telpās 1998. Ga-
dā kristus Dzimšanas svētkos. 
Tajā laikā tapa ticības mācības 
kabinets, kuram vieta bija izvē-
lēta 3.stāvā –bēniņos. Kabineta  
iekārtojums tapa pateicoties 
mājturības skolotājam Jānim 
Gudeļam. Altāris, svečturi, 
galds, beņķi un citi nepiecieša-
mie piederumi tika izveidoti  uz 
vietas. Pašlaik šis aprīkojums 
atrodas vietējā kapličā, kur no-
tiek bēru Dievkalpojumi. 

Kad viss nepieciešamais ticī-
bas mācības kabinetam bija 
savākts, 1999.gada pavasarī 
bīskaps V.E. Jānis Bulis iesvē-
tīja to un noturēja Sv. Misi kopā 
ar priesteri Viktoru Petrovski. 
Bīskaps atzinīgi novērtēja sko-
las direktora Ž. Feldmaņa un 
skolotājas A. Soboļevskas at-
balstu un vēlmi  mācīt bērniem 
ticības pamatus. 

Pirmajos gados Sv. Mise notika 
vienu reizi mēnesī, nereti pat 
darba dienās, jo pietrūka pries-
teru. Antoņina pati aicināja 
priesterus, kuri varēja atbraukt 
un noturēt Dievkalpojumu.  

Ar laiku apmeklētāju kļuva vai-
rāk, telpa kļuva par mazu. Arī 
vecāka gadagājuma cilvēkiem 
bija par grūtu pārvietoties pa 
stāvajām kāpnēm. Tad ar sko-
las direktora atļauju Sv. Mises 

notika skolas zālē( tagad mui-
žas sarkanā zāle). Kad skolas 
laikā  atjaunoja vēl vienu telpu 
(pašreizējā kapela), Dievkalpo-
jumi varēja notikt tur. Bet ne-
pieciešamās svētlietas bija jā-
nēsā turp un atpakaļ, tas radīja 
zināmas neērtības. Pēc 2003. 
gada Dievkalpojumi notika kat-
ru svētdienu un svētku dienās.  

 Kad 2011.gada rudenī sākās 
muižas ēkas renovācija, dar-
bus iesāka ar kapelas jumta 
nomaiņu, kuru cerēja pabeigt 
līdz ziemas salam. Bet, diem-
žēl, darba apjoms izrādījās 
daudz lielāks un sarežģītāks. 
2012. gads sākās ar stipru sa-
lu, kapelas griezti bija vaļā, at-
vienoja apkuri. Trīs svētdienas 
Sv. Mise notika pagasta zālē. 
Februārī ar pagasta pārvaldes 
vadības atbalstu nolēmām pār-
vietoties uz kapliču. 

Tur lūdzāmies līdz muižas re-
novācijas beigām. Ar prieku un 
gandarījumu  2015.gada 
8.februārī piedzīvojām atgrie-
šanos tagadējā kapelā. Svinīgā 
ceremonijā to iesvētīja Rēzek-
nes-Aglonas diecēzes bīskaps 
V.E. Jānis Bulis. Kopš tā laika 
draudzes locekļi pateicīgi vis-

iem par modernu, siltu un ērtu 
lūgšanu vietu. 

Laiks rit ātri- šogad jau sestais 
gads kā mūsu draudze stei-
dzas uz savu iemīļoto lūgšanu 
vietu. Šajos gados esam ne 
tikai lūgušies, bet arī pilnveido-
juši, papildinājuši un iekārtojuši 
kapelas telpu. Bet par to nāka-
majā avīzes numurā. 

Mūsu kapelas telpa nav liela, 
tāpēc, ievērojot valdības notei-
kumus, Dievkalpojumi nevar 
notikt klātienē. Ar lūgšanām 
sirdī un mājās gaidām šīs situ-
ācijas atsaukšanu, lai varētu 
atkal pulcēties savā tik ierasta-
jā lūgšanu vietā.  

Šajā pārdomu un mājsēdes lai-
kā, kad vairāk laika iznāk pār-
domām, atmiņām, aicinu dalī-
ties atmiņu mirkļos, pagājušos 
notikumos, savās sajūtās un 
pārdomās, arī , šķiet, pavisam 
nesvarīgos, bet kopā piedzīvo-
tos. Arī Rožukronis sastāv no 
atsevišķām pērlītēm! Lai Dievs 
mūs visus sargā! 

Lūznavas draudzes vārdā 

 Regīna Beluse 
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 Lūznavas muižas piek-
tais darbības gads aizritējis ar 
jauniem projektiem, attīstību un 
aktīvu apmeklētāju plūsmu. 

2020. gads bija Rēzeknes no-
vada atjaunotās kultūrvēsturis-
kā mantojuma pērles – Lūzna-
vas muižas – piektais pilnais 
aktīvās darbības gads, kas, 
neskatoties uz globālo situāci-
ju, pagāja, radoši strādājot un 
vairojot izpratni sabiedrībā par 
kultūras mantojuma un tā po-
tenciāla izmatošanas sociālo 
un ekonomisko nozīmīgumu.  

Ja agrāk cilvēka dzīves kvalitāti 
raksturoja galvenokārt ar mate-
riālās labklājības līmeni, mūs-
dienās kvalitātes mērīšanā bū-
tisks faktors ir kultūrai un ar to 
saistītajai ietekmei uz cilvēka 
identitāti, labsajūtu, pašrealizā-
ciju, kopības sajūtu, jēgpilnu 
eksistenci, fizisko un emocio-
nālo veselības stāvokli, labklā-
jību utt. Lūznavas muiža piecu 
gadu nogrieznī ir sekmīgi atra-
dusi savu vietu gan plašajā 
Latgales reģiona un visas Lat-
vijas kultūras piedāvājumā kā 
lieliska kamerkoncertu un va-
saras festivālu kultūrvieta, gan 
arī sociāli atbildīgā ekonomis-
kajā attīstībā kā kopradei, ie-
kļaujošai sabiedrībai, sociālajai 
uzņēmējdarbībai un tūrismam 
draudzīgas vides veidotāja.  

Muižā notiek gan tradicionālās 
un laikmetīgās mākslas izstā-
des, dažādu žanru kamermūzi-
kas koncerti, gan latgaliešu un 
latviešu kultūru un valodu, lite-
ratūru popularizējoši pasākumi, 
lasījumi, diskusijas un sarunas, 
kā arī ir iespēja kļūt par māk-
slas un arī biznesa ideju līdzra-
dītāju. Te pulcējas brīvprātīgie 
jaunieši, studenti un apgūst 
kultūras jomas darba prasmes, 
te norit izglītojoši semināri un 

forumi kultūrvēstures mantoju-
ma saglabāšanā, tūrisma, atbil-
dīgas uzņēmējdarbības un ino-
vatīvu ideju  attīstībā. Te top 
gan jaunas idejas, gan to vizu-
alizācijas jeb pirmais „solis” uz 
īstenošanu, kā piemēram, soci-
ālo uzņēmēju „Mājvieta” sadar-
bībā arī Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmiju ir ieguvusi reālas 
aprises un pārtapusi diplom-
projektā. 

Ja salīdzina 2020. gada ten-
dences ar iepriekšējiem muižas 
darbības gadiem, tad jāsecina, 
ka šis ir bijis Latgales apceļotā-
ju un individuālā tūrisma uz-
plaukuma brīdis – ģimenes ar 
bērniem, radi, draugi, kolēģi 
mazākos un lielākos pulkos de-
vās izzināt Latviju, aktīvi iegrie-
žoties arī Lūznavas muižā. 
Muižu apmeklēja gandrīz 
12 000 viesu, arī organizēto 
ekskursiju grupas (126), tajā 
skaitā skolēnu klases, kas ie-
pazina kultūras mantojumu un 
līdzdarbojās dažādās meistar-
klasēs un meistardarbnīcās. 

Atskatoties uz 2020. gadu, 
muižā koncertus snieguši gan 
Latvijas mūziķi: dziesminieks 
Goran Gora, Trio Tresensus un 
dzejnieks Rihards Ošenieks, 
ģitārists Gints Smukais un citi, 
gan ārvalstu mūziķi: vijolnieks 
Jevgēnijs Čepoveckis un Aus-
trijā bāzētais ansamblis 
„Oberton String Octet”, baroka 
čelliste Ilze Grudule un elektro-
niskās mūzikas duets „Blue Di-
vided by Blue“ (Šveice): Vin-
cent Flückiger & Fred Chap-
puis (notika tiešsaistē), franču 
mūziķi – saksofonists Emils Pa-
risjēns un pianists Roberto Ne-
gro un citi. 

Vasaras vidū Lūznavas muižā 
tradicionāli jau piekto reizi bija 
jānotiek mākslu un garšu festi-

vālam „Mākslas pikniks”, taču, 
ievērojot pasaulē valdošās 
pandēmijas drošības un piesar-
dzības nosacījumus, festivāla 
formāts šogad tika mainīts un 
ikviens tika aicināts radīt un 
baudīt piknikus muižas parkā 
visas vasaras ilgumā, kā arī 
apmeklēt atsevišķus sita-
minstrumentu ansambļa 
„Perpetuum Ritmico”, grupas 
„Riga Reggae” un grupas 
„Melo-M” koncertus.  

Vasaras nogalē jau otro reizi 
noritēja Baltijas džeza festivāls 
„Škiuņa džezs”, kurā tradicio-
nāli notika meistarklases topo-
šajiem mūziķiem (piedalījās 
vairāk nekā 40 jaunie mūziķi) 
vadošo Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas džeza mūziķu vadībā, 
kā arī seši koncerti: festivāla 
meistarklašu ansambļu kon-
certs, džeza dueta „Deniss 
Paškevičs & Arkādijs Go-
tesmans duo”, Staņislava Bro-
ka Daugavpils Mūzikas vidus-
skolas bigbends un soliste 
(vokāls) Diāna Pīrāgs, Lietu-
vas-Latvijas mūziķu koppro-
jekts „Trombomania”, Siim 
Aimla band (Igaunija), kā arī 
noslēguma koncertā Rēzeknes 
bigbenda un solistu-festivāla 
meistarklašu pasniedzēju kopī-
ga koncertprogramma. 

Gada garumā dažādās izstā-
dēs bija skatāmi latviešu māk-
slinieku – Jolantas Ābeles, 
Unas Guras, Jūlijas Šilovas, 
Baibas Feoktistovas, Jāņa Igo-
veņa, Ilzes Laizānes, Vitas 
Lukstiņas, Gundegas 
Strautmanes – darbi, muiža 
aicināja arī uz lietuviešu māk-
slinieka Jonasa Butkeviča dar-
bu izstādi, kā arī ievērojama 
amerikāņu fotogrāfa un rakst-
nieka Gordona F. Sandera ret-
rospektīvo fotoizstādi   

  Lūznavas muiža 
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„My America 2”, kas kļuva ie-
spējama ar Amerikas vēstniecī-
bas Latvijā atbalstu un komiksu 
izstādi „Rīgas mīti”, sadarbojo-
ties ar Gētes Institūtu Rīgā un 
komiksu žurnālu „kuš!” 

Pavasarī Lūznavas muižas 
„Kulturys škiunī” tika iekārtota 
astoņu Latgales podnieku jau-
nāko darbu izstāde „Pūdu pa-
vasars”. Savus keramikas dar-
bus izstādē Lūznavā atrādīja 
Aivars un Vēsma Ušpeļi (Malny 
Wylky), Valdis un Olga Pauliņi, 
Raivo Andersons, Aleksandrs 
Visockis, Edvīns Vincevičs, 
Viktors Pankovs, Anatolijs Vi-
tuškins un Viola Bīriņa. Līdz ar 
izstādi „Pūdu pavasars” uz 
Lūznavas muižas kompleksā 
esošās vecās skolas ēkas sie-
nas pie 2018. gadā atklātā Lūz-
navas muižas cepļa tapa grafiti 
sienas zīmējums „Pūdi”, kuru 
veidoja hiphopa apvienības 
„Ausmeņa Records” dalībnieks 
DJ Valns. Savukārt rudenī 
„Kulturys škiuņs” uzņēma  40. 
Latgales Podnieku die-
nu „Latgales podnieku dienu 
2020” izstādi, kurā bija apska-
tāmi 34 keramikas meistaru 
darbi un metālkalēja Jāņa Ļub-
kas metālkalumi. 

Svarīgs ir Lūznavas muižas 
darbs projektu veidošanā un 
īstenošanā (gadā vidēji 10 pro-
jekti), lai veicinātu profesionālu 
kultūras norišu organizēšanu, 
muižas kompleksa un apkārtē-
jo sociāli ekonomisko attīstību 
kopumā.  

Ar Valsts kultūrkapitāla fonda 
atbalstu (VKKF) 2020. gadā 
tika realizēti 5 projekti: restau-
rēts 1901. gadā Jozefa Tres-
selta klavieru fabrikā Rīgā 
jūgendstilā veidots pianīns, re-
alizēti divi muzikālie projekti - 
kamermūzikas koncertu cikls 
„Latvija – Pasaule – Latvija” un 

otrā Baltijas džeza festivāla ak-
tivitātes, notikušas literārās sa-
runas ar Inesi Zanderi un Sve-
nu Kuzminu projektā „Literārās 
sarunas Lūznavas muižā”, sa-
ņemts finansējums tradicionā-
lās kultūras nozares jomā nu 
jau par tradīciju kļuvušās 
„Kadriļu balles” organizēšanai. 
Kā arī VKKF Latgales kultūras 
programmā saņemts finansiāls 
atbalsts Lūznavas muižas 
„Mākslas piknikam”. Rēzeknes 
novada Radošo darbu finansē-
šanas projektu konkursā atbal-
stīta Vēsmas Ušpeles radošās 
rezidences norise un tautas 
deju melodiju aranžējumu radī-
šana Lūznavas muižas kadriļu 
deju grupas darbības nodroši-
nāšanai. Kopumā kultūras akti-
vitāšu nodrošināšanai  2020. 
gadā tika piesaistīti 16 400 ei-
ro. 

Sadarbībā ar biedrību „ESTO” 
un Nodarbinātības valsts aģen-
tūru (NVA) ES programmā 
„Bezdarbnieku ar invaliditāti 
iesaistīšana aktīvajā nodarbi-
nātības pasākumā „Pasākumi 
noteiktām personu grupām”” 
2020. gadā tika uzsākts sadar-
bības projekts, kurā bezdarb-
nieka ar invaliditāti nodarbinā-
šanas nodrošināšanai, veicinot  
iekļaušanos sabiedrībā, izvei-
dota un divu gadu garumā no-
drošināta  jauna darbavieta – 
klientu apkalpošanas opera-
tors. 

Ar Eiropas Savienības Lauk-
saimniecības fonda lauku attīs-
tībai (ELFLA) atbalstu, Lūzna-
vas pagastā 2020. gadā tiek 
īstenoti divi projekti: noslēgu-
mam tuvojas projekts kultūr-
vēstures objekta Lūznavas 
muižas un dabas objekta Lūz-
navas muižas parka sakārtoša-
nai, pieejamības uzlabošanai 
un teritorijas labiekārtošanai. 

Projekta aktivitātes tuvojas no-
slēgumam, tajā notiek pēdējā 
objekta divu laipu ar terasi uz-
stādīšana Lūznavas muižas 
parka dīķos, tāpat uzstādīti ve-
lo statīvi, iekārtotas piknika vie-
tas gan pie muižas, gan Lūzna-
vas pagasta publiskajās pel-
dvietās, iegādātas teltis un 
gaismekļi muižas vides pieeja-
mības nodrošināšanai un estē-
tiskajam baudījumam, projekta 
finansējums ir 29 358 eiro, bet 
gada pirmajā ceturksnī tika īs-
tenots otrs projekts – 
„Jūgendstila tērpu kolekcija 
Kadriļu deju grupas radošās 
darbības nodrošināšanai”, kurā 
tika izgatavota astoņu vīriešu 
un astoņu sieviešu jūgendstila 
tērpu kolekcija Lūznavas mui-
žas Kadriļu deju grupai, kas 
veicināja ar Lūznavas muižas 
vēsturi saistīto notikumu un tra-
dīciju popularizēšanu pasāku-
mos, muižas arhitektūras, mo-
des, stila un vides kultūras 
mantojuma saglabāšanu un 
popularizēšanu kopumā, pro-
jekta finansējums ir 4 998 eiro. 

Lūznavas muiža kā Latvijas 
Piļu un muižu asociācijas 
biedrs un sadarbības partneris 
ir iesaistījusies Latvijas-
Krievijas pārrobežu sadarbības 
programmas projekta „630 ver-
stis pilnas sajūtām“ īstenošanā, 
kura rezultātā tiks radīts jauns 
tūrisma piedāvājums no Krās-
lavas līdz Alūksnei, sajūtu ce-
ļam ievijoties arī Lūznavas mui-
žā, Latvijā, un tālāk turpinoties 
Krievijas Federācijā līdz Pav-
lovskai Sanktpēterburgā. Minē-
tajā projektā šogad ir iegādāti 
sikspārņu ultraskaņas detekto-
ri, kurus nu ikvienam interesen-
tam, kā arī nakts ekskursiju 
gidiem ir iespēja izzināt un sākt 
izmantot, praktiski iepazīstot 
sikspārņus dabā Lūznavas 
muižas kompleksā.  

www.luznava.lv         https://www.facebook.com/sportsluznava         https://www.facebook.com/luznavasmuiza         https://twitter.com/pagasts 
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Otrs Latvijas-Krievijas pārrobe-
žu projekts „Sekojot inženier-
tehniskajām idejām” palīdzēs  
iepazīt kādreizējā muižas īpaš-
nieka – lietuviešu izcelsmes 
poļu muižnieka Staņislava Ker-
bedza (1810–1899) inženier-
tehnisko ideju attīstību dzelzce-
ļa un tiltu būvē, kā arī piedāvās 
jaunu pārrobežu tūrisma marš-
rutu, kas vedīs caur Rēzeknes 
novadu (Lūznavā), Pleskavas 
apgabalu (Pļussā) un Ļeņingra-
das apgabalu (Lugā).  

Sadarbībai un komunikācijai ir 
izšķiroša nozīme ikviena darba 
īstenošanā, tāpēc priecāja-
mies, ka Lūznavas muižas sa-
darbības partneru vidū ir 63 
mazi un lieli uzņēmēji. 

Lūznavas muiža ir kļuvusi par 
sociālās uzņēmējdarbības vēs-
tnesi Rēzeknes novadā un Lat-
gales reģionā, rīkojot vairākus 
iedvesmas seminārus, forumu 
un aicinājusi uz sadarbību da-
žādu jomu pārstāvjus, lai kopā 
veidotu sociālajai uzņēmējdar-
bībai atvērtu vidi. Lūznavas 
muiža līdzdarbojas projektā 
„Building Resilience and Coo-
peration: Social Entrepreneur-
ship for Stronger Communities 
in Latvia” (īsteno Latvijas Soci-
ālās uzņēmējdarbības asociā-
cija sadarbībā ar British Coun-
cil Latvia), kur Rēzeknes no-
vads meklē labākos risināju-
mus sociālās uzņēmējdarbības 
attīstībai, veidojot sadarbību, 
attīstības platformas, ieviešot 
ilgtermiņa atbalsta aktivitātes 
un instrumentus, piemēram, 
projektu konkursos piešķirot 
papildu iespējas sociāli atbildī-
giem uzņēmējiem, nododot 
telpas bezatlīdzības lietošanā, 
iegādājoties prezentmateriālus/
suvenīrpreces/dāvanas vai so-
ciālos pakalpojumus no tiem. 

Mums ir ļoti svarīga sadarbība 

ar vietējo kopienu, tāpēc ļoti 
augstu vērtējam tās iesaisti 
muižas darbībā, vai tā būtu 
līdzdarbošanās kultūras aktivi-
tātēs, kopīga dekorāciju veido-
šana, Zemessardzes 36. kau-
jas atbalsta bataljona palīdzība 
muižas vēsturiskā parka sa-
kopšanā vai arī kopīga piederī-
bas sajūta šai kultūrvēsturiska-
jai vietai.  

Priecājamies, ka vietējie iedzī-
votāji papildina arī muižas vēs-
tures izziņu, tā, piemēram, Mal-
tas iedzīvotāja Sandra Štekele 
(dz. Bikoviča) atnesa muižai 
vērtīgu dāvinājumu, domājams 
– 20. gs. sākuma Lūznavas 
muižkundzes Eugēnijas Kerbe-
dzas veļas kreklu, kuru ekspo-
nēsim kā smalku jūgendstila 
apģērba paraugu. Aicinām vi-
sus izšķirstīt savu dzimtu albū-
mus, varbūt tur atrodas muižā 
vai tās apkārtnē senatnē tapu-
šas fotogrāfijas, varbūt ir kāds  
atmiņu stāsts vai saimniecībā 
palicis seno muižas laiku priek-
šmets vai liecība, ko var atnest 
apskatei un zināšanai. 

2021. gada sākumā, kad vai-
rums sabiedrisko iestāžu slēg-
tas, spilgtāk kā jebkad iezīmē-
jas kultūrvēstures vietu nozīme 
sabiedrībā – tās apliecina savu 

vērtību, jo kopīgiem spēkiem 
uzlabo cilvēka dzīves kvalitāti, 
stiprina piederības sajūtu un 
ilgtermiņā nes pozitīvu sociāli 
ekonomisko ietekmi. Ar cerī-
bām, ka tuvākajā laikā kultūras 
iestādes vērsies vaļā, informē-
jam, ka muižas kultūras notiku-
mu kalendārs 2021.gadam ir 
sastādīts un jau par tradīciju 
kļuvušie kultūras notikumi, kā 
arī jauni, tajā iezīmēti. Lielākie 
plānotie kultūras pasākumi 
2021.gadā ir: 24.04.Latgales 
Podnieku dienu izstāde; 
25.04.Čurļoņa Mūzikas dienas; 
10.06.Dārza svētki. Lūznavas 
muižai 110. Pasaules 
jūgendstila diena;  30.06.Ivetas 
Apkalnas brīvdabas ērģeļmūzi-
kas koncerts “Nakts noslēpumu 
mūzika”; 18.07.Festivāls 
“Mākslas Pikniks”; 27.-28.08. III 
Baltijas Džeza festivāls “Škiuņa 
džezs”; 11.09.ES kultūras man-
tojuma dienas “Eiropas dzelz-
ceļa gads. Kerbedza tilti”, kā 
arī visa gada griezumā ir saplā-
noti mazāki koncertnotikumi un 
izstādes.  

Lai visiem  radošs, piepildīts un 
veselīgs gads! Tiekamies Lūz-
navas muižā! 

Lūznavas muižas pārvaldniece 

Iveta Balčūne  
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  Lūznavas muižas statistika 

www.luznava.lv         https://www.facebook.com/sportsluznava         https://www.facebook.com/luznavasmuiza         https://twitter.com/pagasts 



 

12                                                            1[1] 2021                 Lūznavas ziņas 

Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljons Lūznavā 

Neliels ieskats bataljona tapšanas vēsturē 

 Šogad aprit jau trešais gads kopš Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljons par savu 
mājvietu sauc Lūznavu. Sākotnēji bijušā Lūznavas tehnikuma telpās tika veikti labiekārtošanas 

darbi, lai NBS 
infrastruktūras attīstības 
plānu ietvaros Latgalē 
veidotu jaunu militāro 
objektu, un 2018. gada 24. 
maijā Lūznavā tika atklāta 
Nacionālo bruņoto spēku 
militārā bāze. Pirmie 
pārvākšanās darbi notika 
2018. gada nogalē, 
savukārt 2019. gada 11. 
februārī profesionālā 
dienesta karavīri, 
zemessargi un civilie 
darbinieki pilnā sastāvā 
uzsāka dienestu Lūznavā.  
Zemessardzes 36. kaujas 
atbalsta bataljona 

apakšvienības atrodas ne vien Lūznavā, bet arī Daugavpilī, nodrošinot Latgales iedzīvotājiem 
dienesta iespējas Latgalē. Lūznavā darbojas bataljona štābs un četras apakšvienības - Štāba 
un apgādes rota, Kaujas atbalsta rota, Prettanku rota, Pretgaisa aizsardzības baterija, savukārt 
Daugavpilī dislocēta Mīnmetēju baterija un M109 Artilērijas rota. Bataljonu ikdienā vada 
bataljona vadība - komandieris pulkvežleitnants Oskars Omuļs, štāba priekšnieks majors 
Guntars Mežals un bataljona virsseržants štāba virsseržants Guntars Lizdiks  

Sadarbība ar vietējiem iedzīvotājiem 
 Regulāri ik 
ceturksni bataljona 
teritorijā tiek organizētas 
Asinsdonoru dienas, kuru 
laikā bataljonā dienošie 
karavīri, zemessargi un 
civilie darbinieki ziedo 
asinis, glābjot cilvēku 
dzīvības. Arī vietējie 
Lūznavas iedzīvotāji 
aicināti apmeklēt šīs 
Donoru dienas. Svarīgi 
atcerēties, ka, ierodoties 
nodot asinis, jāņem līdzi 
personu apliecinošs 
dokuments (pase vai ID 
karte) un bankas konta 

numurs - kompensācijas par asins ziedošanu pārskaitīšanai. Informācija par iespēju ziedot 
asinis vienmēr tiek izvietota uz pagasta informācijas dēļa pie veikala.  
Lai dāvātu svētku sajūtu līdzcilvēkiem, bataljona personālsastāvs katru gadu pavasarī piedalās 
talkās. Ik gadu notiek Lūznavas pagasta teritorijas sakopšanas darbi, grābtas lapas, apkārtne  

www.luznava.lv         https://www.facebook.com/sportsluznava         https://www.facebook.com/luznavasmuiza         https://twitter.com/pagasts 

2018. gada 24.maijs Lūznavas bāzes atklāšanas pasākums  

(Foto no NBS arhīva).  

Asinsdonoru diena Lūznavā (Foto no  

Zemessardzes 36. kaujas  

atbalsta bataljona arhīva) 
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Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljons Lūznavā 

tiek attīrīta no vecajiem, nokal-
tušajiem kokiem, kas sakrituši 
Lūznavas pagasta ūdenstilp-
nēs. Nereti, bez mūsu karavīru 
izveicības un spēka pielikša-
nas, darbi būtu grūti paveicami. 
Pērnā gada talkā bataljona per-
sonāls aktīvi iesaistījās arī 
Ozolaines pagasta pārvaldes  
pirmsskolas izglītības iestādes 
“Jāņtārpiņš” programmas reali-
zācijas vieta Lūznavā, Pils ielā 
1 teritorijas sakopšanā. 

2020. gada 30. aprīlī sakopšanas talka Lūznavas apkārtnē (Foto no 

Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljona arhīva) 

Kā vienu no pozitīvajiem 

momentiem var minēt pērn 

organizēto labdarības akciju. 

Tās ietvaros labdarības krava 

ar Zviedrijas labdarības 

organizāciju saziedoto apģērbu 

tika nogādāta 

maznodrošinātajām ģimenēm 

Maltā un Lūznavā. Šo akciju 

koordinēja Nacionālo bruņoto 

spēku Kapelānu dienests 

sadarbībā ar Nodrošinājuma 

pavēlniecību un Zemessardzes 

36. kaujas atbalsta bataljonu. 

Humānā palīdzība Maltas un Ludzas iedzīvo-

tājiem 2020. gada nogalē (Foto no Zemessar-

dzes 3. Latgales brigādes arhīva) 

Ikdienas aktivitātes 

Neskatoties uz to, ka satiksme un cilvēku plūsma mierīgajā Lūznavā pēdējo gadu laikā ir krietni 

pieaugusi sakarā ar bataljona klātesamību, tomēr mēs cieši sadarbojamies ar vietējo pašvaldību 

un iedzīvotājiem arī ikdienā. Nepieciešamības gadījumos esam atbalstījuši Lūznavas muižas 

pasākumus, kontrolējot satiksmi stāvvietās. Vietējiem iedzīvotājiem militārā bāze dislokācijas 

vieta Lūznavā nodrošina ne vien fizisku drošību, bet arī veicina vietējo uzņēmēju attīstību.  

Iespēja stāties Zemessardzē 

Lūznavas un citu tuvāku un tālāku pagastu iedzīvotājus aicinām stāties Zemessardzes 36. kaujas 

atbalsta bataljonā. Zemessardze dod iespēju pilngadību sasniegušiem Latvijas pilsoņiem no 

pamatnodarbošanās – darba vai studijām - brīvajā laikā iesaistīties militārajā apmācībā, tādā 

veidā kopīgiem spēkiem gādājot par valsts aizsardzību. Apmācību laikā iespējams apgūt 

zināšanas medicīnā, orientēšanā, lauku kaujas iemaņās, ieroču apmācībā, turklāt par katru 

apmācību dienu saņemot kompensāciju 32,72 eiro apmērā. Bez tam, tā ir lieliska iespēja uzturēt 

un saglabāt labu fizisko veselību un pašsajūtu arī ikdienā. 

Esi savas zemes sargs – stājies Zemessardzē!  

Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljona 

Civilās sadarbības speciāliste G.Zīmele 
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Atgādinām, ka kopš 2003.gada 1.jūlija mūs valstī ir spēkā Dzīvesvietas deklarēša-
nas likums, kura galvenais mērķis ir panākt, lai ikviena persona būtu sasniedzama tie-
siskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.  

Likums nosaka personas pienākumu deklarēt dzīvesvietu, kā arī deklarējamo ziņu apjo-
mu un uzskaites kārtību. Likums attiecas uz personām, kuru dzīvesvieta ir Latvijas Republikā, 
vienlaikus atrunājot, ka dzīvesvietas deklarēšanas fakts pats par sevi nerada civiltiesiskas 
saistības. Personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai 
pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašu-
ma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai lī-
gumiska pamata. Nepilngadīga bērna dzīvesvieta ir vecāku (aizbildņu) dzīvesvieta, ja vecāki 
(aizbildņi) nav deklarējuši viņa dzīvesvietu citur. 

Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā 
pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. 

Dzīvesvietas deklarēšanas iestādes ir attiecīgās pašvaldības, to iestādes (Rēzeknes 
novadā tās ir iestāžu – pagastu apvienību augstākā līmeņa struktūrvienības – pagastu pārval-
des) vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk — Pārvalde). 

Ērtākais dzīves vietas deklarēšanas veids ir izmantot Valsts pārvaldes pakalpojumu por-
tālu Latvija.lv, dodoties uz sadaļu “e-pakalpojumi” un izvēloties “Dzīvesvietas deklarācijas ie-
sniegšana”, kur var autentificēties, izvēloties dažādus veidus: 
eID, eParaksts, eParakstsmobile vai septiņu populārāko banku identifikatorus. 

Ja persona nolemj personīgi apmeklēt kādu no Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu 

struktūrvienībām -  pagasta pārvaldi, tad pašreiz par tikšanos klātienē jāvienojas iepriekš, zva-

not uz kontakttālruņiem (Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Maltas pagastu apvienība" 

struktūrvienībā "Lūznavas pagasta pārvalde"- 64607421). 
Lai mazinātu COVID-19 izplatīšanos un ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju, mēs 

klientus apkalpojam attālināti, saziņai aicinām izmantot telefonu, e-pastu vai citus elektroniskos kanā-

lus. Pašvaldība nodrošina dokumentu pieņemšanu pagastu pārvaldēs un arī administrācijā Rēzeknē. 

Gadījumos, kad tikšanās klātienē ir obligāti nepieciešama, par to jāvienojas iepriekš. Ierodoties pašval-

dībā un tās iestāžu telpās, obligāti jāvelk sejas maska. 

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Maltas pagastu apvienība" struktūrvienības 

"Lūznavas pagasta pārvalde" lietvede J.Mežule 

Lūznavas ziņas 
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība Lūznavas pagasta pārvaldes  bezmaksas  

informatīvais izdevums 

Izdevējs: 
Rēzeknes novada pašvaldības  
Iestāde „Maltas pagastu apvienība”  
Struktūrvienība Lūznavas pagasta pārvalde  

Reģ.Nr. 40900027426  

Adrese: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pag.,  
Rēzeknes novads, LV - 4627 
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 
E-pasts: info@luznava.lv;  
Tālrunis: 64607421 Fakss: 6460742 
Rekvizīti:  
Banka: SWEDBANK  AS 
Norēķinu 
konts: LV45HABA0551046064410   

 
Tirāža: 200 eksemplāri 
www.luznava.lv 

https://www.facebook.com/
sportsluznava 
https://www.facebook.com/
luznavasmuiza 
 
https://twitter.com/pagasts 
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