
  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014.gada augusta izdevums 

    Vasaras sporta spēles. 

2.augustā tika rīkotas Mākoņkalna pagas-

ta sporta spēles, kas risinājās Malukštas 

pludmalē. Komanda sastāvēja no sešiem 

cilvēkiem, sacensībās piedalījās četras 

komandas. Katrai komandai bija jāstartē 

desmit sacensībās, kurā tika pārbaudīta 

tās izveicība, ātrums un palaušanās uz 

komandas biedriem. Sīvā cīņā ar nelielu 

punktu pārsvaru uzvarēja Regīnas Trūles 

komanda „Sniegavīri”. Pēc oficiālās ap-

balvošanas un spēļu noslēguma atlikusi 

dienas gaita tika pavadīta aktīvi atpūšo-

ties pie ūdens, izbaudot burvīgo vasaras        

dienu. 

                                                   

 

 

SVEICAM  JUBILĀRUS! 

 

Lai ar gadiņš uzkrīt plecam,  

Bet vai tāpēc jākļūst vecam? 

Ja ir sirdī dzīves prieks,  

Gadu skaits ir tīrais nieks! 

 

  Stepiņa Stanislava,  Bogdanova 

Zinaida, Zunda Monika, Grizans Pēte-

ris, Graznova Maradora, Smirnova Zi-

naida, Donika Anna, Murnikova Anto-

nina, Bārtuša Antonina, Bistrova Olga, 

Bruskovska Valentīna, Obuhs Jānis, 

Trimalnieks Juris, Smirnovs Alek-

sandrs, Gžibovskis Jānis, Gribuste Il-

ga, Sokolovs Aleksejs, Prikule Jeļena, 

Naglis Jānis, Piziks Aivars, Bistrovs 

Aleksejs, Itkačs Andris, Strogonovs 

Maksims, Baltrunas Ruslans, Gžibov-

skis Ilmārs, Brants Ilja, Beitāne Daiga, 

Kairišs Edgars, Graznovs Jānis. 
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Neformālās apmācības „Radošais dabas gariņš” 

 
 Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā Lipuškos noritēja neformālās apmācības jaun-

iešiem „Radošais dabas gariņš”. Mākoņkalna pagasta jauniešiem no 7. līdz 11. jūlijam bija 

iespēja aktīvi un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku.  Jaunieši apguva prasmes plenērā glez-

nojot Rāznas ezera ainavas ar akvareļkrāsām, iemācījās no siena un sūnām izveidot telpiskas 

dzīvnieku figūras. Bija iespēja darboties ar mālu, no kura jaunieši izveidoja Rāznas ezera 

zivis plaknē un dažādus citus meža dzīvnieciņus. Jaunieši iemācījās darināt dažādus interjera 

dekorus, foto rāmīšus, izdekorētas vāzes un vēja pūķus, kā arī apgleznoja akmeņus ietērpjot 

tos rāpuļu veidolos. Neformālo apmācību dalībniekiem bija iespēja sportiski aktīvi pavadīt 

laiku pie Rāznas ezera, peldoties, vizinoties ar laivām un ūdens velosipēdiem, spēlējot bum-

bu, šaujot ar pneimatisko šauteni pa pašizgatavotiem mērķiem, piedalīties stafetēs un citās 

aktīvās spēlēs. 

Viena diena apmācību dalībniekiem bija veltīta ekskursijai pa Krāslavu. Jaunieši ar ģidu ap-

lūkoja skaistākās Krāslavas vietas un ainavas, rīkoja pikniku dabā kā arī apskatīja Aglonas 

„Kristus Krusta kalnu”.  

Jaunieši apmeklēja arī Rāznas nacionālā parka izglītības centru, kur apskatīja tur esošo eks-

pozīciju un spēlēja dabas spēles. 

Laika apstākļi bija ideāli apmācību rīkošanai, jo laiks bija silts un saulains. Jaunieši savus 

izveidotos darbiņus varēja ņemt uz mājām.   

Visi dalībnieki par apmācībās pavadīto laiku palika ļoti apmierināti un lūdza nākošgad vēl 

organizēt kaut ko līdzīgu. 

 

Santa Kairiša.  

Foto-Santa Kairiša 

 

 



 

 
 PAGASTA ZIŅAS 

 
Pārmaiņas Skolas ielā 3 

Šovasar pārmaiņas sagaidīja ēka Skolas ielā 3, jo tika veikta atlikušo veco  logu nomaiņa. 

Logus nomainīja gan bērnudārza sagatavošanas grupas un tām pieguļošajās sanitārajās telpās, gan 

guļamistabas telpā, kā arī Mākoņkalna ciema bibliotēkā. Jācer, ka jaunie logi palīdzēs taupīt sil-

tumenerģiju, un, uzturoties šajā ēkā , vējainajā,  aukstajā  rudens un ziemas  sezonas  laikā nevaja-

dzēs ģērbt siltāku apģērbu. 

Līdz ar logu nomaiņu, bibliotēkā tika veikts arī neliels kosmētiskais remonts- atsvaidzi-

nāts sienu krāsojums. Bibliotēkas apmeklētāji tagad varēs  gūt prieku, ieejot siltās, mājīgās telpās, 

lai izvēlētos sev tīkamākos darbus lasīšanai, ieskatītos e- pastā vai sameklētu sev vajadzīgo infor-

māciju. 

Sociālie pakalpojumi. 
 Rēzeknes novada iedzīvotājiem, lai saņemtu visa veida sociālos pakalpojumus un informāci-

ju par sociālo palīdzību, jāgriežas pie sociālajiem darbiniekiem pagastu pārvaldēs. Mākoņkalna 

pagastā: tel.64646741 vai mob: 26562755(Ingus Trūlis) 

Ingus.trulis@rezeknesnovads.lv 

 Atgādinājums: Mākoņkalna pagastā darbojas-Mākoņkalna pagasta iedzīvotāju Konsultatīvā 

padome. 

  Savas atsauksmes, ierosinājumus, kas neapmierina un informācijas -iedzīvotāji var izteikt perso-

nīgi, iesūtīt uz e-pasta adresi makonkalns@rezeknesnovads.lv vai atstāt pagasta pārvaldes pastkas-

tītē. 

 Brīdinājums: Pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvaldes 

norēķinu informāciju, daudzi komunālo pakalpojumu saņēmēji neveic norēķinus par saņemtajiem 

pakalpojumiem, tas pats notiek arī ar zemes nomas maksu. Lūdzam apmaksāt parādus līdz  2014 

gada 15.septembrim. 

 

 

 

Par ES maksājumiem no 2015. gada. 
        No 2015. gada tiks ieviests jauns maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecī-

bas praksi jeb zalināšanas maksājums, kas būs cieši sasaistīts ar vienoto platības maksājumu 

(VPM). Saimniecībām būs obligāti jāpilda zaļināšanas prakses, lai saņemtu VPM un zaļināšanas 

maksājumu. Ja tas netiks darīts, zaļināšanas maksājums tiks samazināts vai netiks izmaksāts. Sa-

skaņā ar zalināšanas praksēm, lauksaimniekam jānodrošina kultūraugu dažādošana, jāizveido un/

vai jāuztur ekoloģiski nozīmīgas platības un jāsaglabā ilggadīgos zālājus. Zaļināšanas maksājumu  

automātiski saņems bioloģiski saimniekojošas saimniecības un zaļināšanas prakses neattieksies uz 

ilggadīgo stādījumu platībām. 

        Lai saņemtu 2015. gadā zaļināšanas maksājumu pilnā apjomā, lauksaimniekiem jau tagad jā-

iepazīstas ar jaunajām zaļināšanas prasībām, jo ziemāju sēja sāksies jau tuvākajā laikā.  

Avots: www.zm.gov.lv 

mailto:makonkalns@rezeknesnovads.lv


Mākoņkalna pagastā īstenots projekts „Viraudas ezera zivju krājumu pa-

pildināšana” 
 

Viraudas ezers ietilpst īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – Rāznas nacionālajā parkā. 

Papildinot zivju resursus ar zandarta mazuļiem, tiks veicināta Viraudas ezera zivsaimniecis-

kā izmantošana ilgtermiņā un zivju resursu saglabāšana, kas īpaši svarīgi  gan ezera apkār-

tnes, gan arī pagasta iedzīvotājiem. Projekts „Viraudas ezera zivju krājumu papildināšana” 

tika iesniegts un apstiprināts Zivju fonda padomes sēdē, pasākuma „Zivju resursu pavairoša-

na un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, 

citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta 

makšķerēšana” ietvaros un tika atbalstīts. Tika ielaisti 12 000 gabali šīgadeņa zandarta ma-

zuļi. 

Zandarta mazuļu  iegādes kopējā summa sastādīja 2880,00 EUR. Atbalsts no Zivju fonda 

sastāda 2131,20 EUR, savukārt līdzfinasējumu – 172,80 EUR atbalstīja biedrība „Rāznas 

nacionālā parka biedrība”, 576,00 EUR nodrošināja Mākoņkalna pagasta pārvalde. Projekta 

īstenošana dos iespēju palielināt Viraudas ezera zivju krājumus un labvēlīgi ietekmēs mak-

šķerēšanas, zvejas, rekreācijas un tūrisma attīstību Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā. 

                

Izdevums sagatavots ar Mākoņkalna pagasta pārvaldes finansiālu atbalstu 

L. Kudrjavceva 

Volkenbergas pils svētki. 

Katru gadu vasaras pilnbriedā sirmā Mākoņkalna estrādē pulcējās pašmāju, Rēzeknes nova-

da un kaimiņu novadu pašdarbības kolektīvi.5.jūlijā, spīdēja silta saule un visi lietus māko-

ņi tika aizgāņāti uz pamalēm-jau vien radīja svētku noskaņojumu, kur nu vēl sirdij prieku 

nesošie pašdarbības kolektīvu priekšnesumi, kuros tika pārstāvēti dažnedažādi žanri. Ar 

dziesmām priecēja folkloras kopas no Andrupenes, Bērzgales, Mākoņkalna, krievu dzies-

mas ansamblis ”Raduga” no Strūžāniem, bet Dagdas „Olūteņi” rādīja masku teātri par pre-

cību tēmu. Daudzkrāsainos tērpus un kustību plastiku svētku koncertā ienesa Mākoņkalna 

un Audriņu līnijdejotājas. Vieglu raitu dejassoli kā allaž ritināja Vēremu vidējās paaudzes 

deju kolektīvs ”Kūzuls”. Svētku koncerta programmu vadīja Volkenbergas pils princese 

Magdalēna un Rēzeknes pils princese Roze. Programmas laikā tika sveikti pilngadnieki. 

Koncerta izskaņā Mākoņkalna pagasta pārvalde pateicās pašmāju un vieskolektīviem pa-

sniedzot saldas balvas, kā arī tradicionāli visu kolektīvu dalībnieki tika aicināti uz Volken-

bergas pils virtuvi nobaudīt dārzeņu sautējumu.                                      Elga Pokule. 


