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Apsveicam! 

  „Priecājies, ja esi uzvarējis, un nenožēlo zaudēto! 

 Nekad neskaties atpakaļ! 

                                        Pagātni tik un tā nevar mainīt.” 

                        /R. Brensons ./ 

       Sveicam: janvāra, februāra, marta 

jubilārus skaistajos svētkos! 

Vēlam:  
saujiņu prieka, sieciņu laimes. 

Veselu pūriņu veselības 

Lai ir dzīvē vienmēr saules gana,  

Lai ir silts, kad vēji brāzmot sāk. 

Dzīves cīņās- izturību! 

Ziemas sporta spēles bērnudārzā 
Vēloties popularizēt veselīgu , aktīvu dzīvesveidu , iesaistot bērnus un viņu vecākus sporta aktivi-

tātēs tika organizētas ziemas sporta spēles kopā ar Mazo raganiņu. Spēlēs piedalījās visu vecuma 

grupu dalībnieki. 

Raganiņa bija nobēdājusies, jo krustmāte Rumpumpule aizbūra projām visus ziemas priekus. Tā-

pēc viņa aicināja bērnus kopā buroties tos atgūt. 

   Sadaloties izlozes kārtībā divās komandās sākās spēles. Stafetē „Garšīgais burkāniņš” visi dalīb-

nieki līkumoja starp konusiem nesot burkānu uz maisu un atpakaļ. Mazā raganiņa vēlējās zināt , 

cik visi stipri un cik izpalīdzīgi. Stafetē „Jautrās ragavas” dalībnieki vizināja rotaļu sunīti , ar no-

teikumu , lai tas neizkristu no ragavām. Stafetē „ Lidojums uz slotas” bija pa īstam uz tās jālido. 

Ne mazāk interesants bija „Velniņu ugunskurs”, kur dalībnieki sviežot sniega bumbas aplī mēģina 

nodzēst ugunskuru. Sacentās dalībnieki arī  sniegu nešanā bļodā. Un kā pēdējā bija stafete 

„Smaidīgais foto”, kur uzliekot zaķa ausis katrs dalībnieks centās 

uzkāpt uz paaugstinājuma un smaidīt fotogrāfam. 

  Laika apstākļi īpaši nelutināja, pūta vējš, taču sporta  

spēles pagāja jautrā gaisotnē, uzvarēja draudzība.  

Katrs mazais dalībnieks tika apbalvots ar zelta – šokolādes meda-

ļu,  

bet pieaugušie ar veselīgu sniega bumbu, kurai iekšā bija ābols. 



Meteņi 2015 

 .Metenis , latviešu tautas tradīcijās saukts par Vastlāvi, bet pie mums Latgalē par Aizgavēni, 

noslēdz ziemas periodu , kam seko pavasaris ar savām rūpēm un daudzajiem lauku darbiem. 

   Mākoņkalna pirmsskolas izglītības iestādes bērni kopā ar skolotājām, atsaucoties aicinājumam , 

17.februārī apmeklēja Meteņdienas pasākumu  Mākoņkalna TN. Kā vēsta tautas tradīcijas , Me-

teņdienā satiekas ziema ar pavasari , līdz ar to dabā sākas spēkošanās. Arī mēs pārbaudījām savus 

spēkus piedaloties jautrās stafetēs. Savu veiklību varējām pārbaudīt rotaļā „Trejdeviņi”, bet atjau-

tību mīklu minēšanā. Protams, Metenis , kā jau svinamās dienas nosaukums vēsta, bija „nometis” 

arī dāvanas visiem kas aktīvi piedalījās Meteņdienas izdarībās. 

   Neizpalika jautra vizināšanās no kalna un pankūku ēšana. 

 

Kultūras ziņas 

 
Vakarēšana ar večerinku 

 Janvāra pēdējā dienā Mākoņkalna folkloras kopa aicināja visus aktīvi piedalīties vakarēša-

nas pasākumā, kas notika Mākoņkalna tautas namā. Gatavojoties šim pasākumam, folkloras kopas 

vadītāja Ināra Smirnova bija labi padomājusi par to, lai vakara programma būtu interesanta. Šoreiz 

arī visi pasākuma apmeklētāji bija iesaistīti lielajā saimē. Bija padomāts arī par galda klājumu, sā-

kot ar linu galdautiem un māla traukiem, beidzot ar ēdienu. Pasākuma sākumā izskanēja latgaliešu 

tautas dziesma „Kod man beja godi seši”, tā liekot visiem atcerēties savus bērnības gadus, vecmā-

miņas un vectētiņus, viņu stāstus par tiem laikiem, kas palikuši pagātnē. Ināra aicināja visus  vaka-

rētājus sēsties pie lielā saimes galda, lai līdztekus paņemtajiem tradicionālajiem vakarēšanas rok-

darbiem, visi kolektīvi ritinātu no jostām tīto „tradīcijas ka-

molu” ar „pieturu mezgliem”. Pirmajā kamola mezglā ar no-

saukumu „tradīcijas” Ināra sniedza ieskatu par Sveču dienas 

svinībām. Arī klātesošie dalījās savā pieredzē un zināšanās 

par Sveču dienas tradīcijām. Vakara gaitā stāstīti jocīgi atga-

dījumi, minētas mīklas, dziedātas dziesmas, un noskaidrojās, 

ka daudzas parašas, jeb kā Latgalē sauc tās zabubonus, mēs 

ievērojam pat neapzināti. „Rīku darbnīcā” visi tika aicināti 

pagatavot žurgzduru, „Danču” pieturas punktā visi draudzīgi 

mācījās dejot „Krakovjaku” spēlējam dažādas spēles, kur zau-

dētājiem tika savāktas ķīlas, bet vēlāk tās tika izpirktas. Pasā-

kuma dalībnieki varēja uzcienāties pie lielā saimes galda, no-

baudot dažādus latgaliešu ēdienus: murcovku, pupas, zirņus, 

kakorku u.c, bet pēc mielasta sākās večerinka, kur kājas varēja 

izlocīt gan dzīvās mūzikas pavadījumā, gan arī atskaņojot ve-

cās, labās skaņuplates.  



Valentīndiena Mākoņkalna TN 

 14.februārī tiek svinēta Valentīndiena jeb visu mīlētāju diena. Šajā dienā tradicionāli sūta 

apsveikuma kartītes kā mīlestības pieķeršanās apliecinājumu. Tiek uzskatīts, ka Svētais Valentīns 

ir visu mīlētāju aizbildnis jeb patrons. Katru februāri Svētā Valentīna dienā mīlētāji daudzās val-

stīs dāvina cits citam saldumus, ziedus un citus mīļus nieciņus. Valentīna dienas izcelsmes vēstu-

re, kā arī ziņas par pašu Svēto Valentīnu ir visai neskaidras un neprecīzas, tomēr zināms, ka šī die-

na apvieno gan Senās Romas, gan kristīgās pasaules tradīcijas. Viena no raksturīgākajām Valentī-

na dienas tradīcijām ir sūtīt apsveikumus. Arī Mākoņkalna pagasta Tautas namā 14.februāra vaka-

rā tika rīkots pasākums veltīts Valentīna dienai. Vairums pagasta iedzīvotāju atnāca, lai noskatītos 

koncertu. Koncertā piedalījās  mūsu līnijdeju grupa „Super Star” dejotājas, un ciemiņi no kaimiņu 

pagasta Malta-dejotāju grupa ”Šeherezade” un Maltas māmiņu klubs. Starp priekšnesumiem tika 

rīkotas spēles, kurās aktīvi piedalījās koncerta apmeklētāji, stāstītas anekdotes, kā arī darbojās Va-

lentīndienas pasts. Vakars noslēdzās ar patīkamām emocijām 

un atmiņām.   

 

Ziemas sporta spēles 
 Šī gada 7.martā Mākoņkalna pagastā tika rīkotas Ziemas sporta spēles. Spēlēs kopā piedalī-

jās 5 komandas- „Sniegavīri”, „1+5”, „Mīkstie”, „Asie chilli”, „ Smešariķi ”. Komandas sastāvēja 

no sešiem dalībniekiem. Ziemas sporta spēles sastāvēja no desmit disciplīnām, un individuālas 

sacensības 24 kg. svaru bumbas celšanā kurā uzvarēja Guntars Šķesters. Pirmā sacensību daļa risi-

nājās uz Rāznas ezera, otrā sacensību daļa Mākoņkalna TN. Kopvērtējumā pirmo vietu ieguva ko-

manda -„Sniegavīri”, otro vietu komanda „1+5”, trešo vietu „Mīkstie”. Paldies visiem cilvēkiem, 

kuri iesaistījās spēļu organizēšanā, rīkošanā un norisē, kā arī vislielākais paldies ir sportistiem par 

aktīvu dalību. Uz tikšanos nākošgad!  

 



Sieviete ir apbrīnojama būtne... 
Sieviete ir apbrīnojama būtne, kas radīta no dūjas maiguma, no apses nepastāvības, no pā-

va lepnuma, no vilka ļaunuma, no baltās rozes daiļuma, no tumšās nakts šausmām, kam piejaukta 

sauja pelnu un jūras putas. ( Halīls Džibrāns ) 

Reizi gadā pienāk diena, kad katra sieviete spēj justies īpaša., neskatoties uz to, cik viņai ir 

gadu, vai viņa ir māte, meita, draudzene, vai māsa. Īpaša, jo visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautis-

kā sieviešu diena jeb 8.marts. 

Arī Mākoņkalna pagasta daiļā dzimuma pārstāves tika sveiktas šajos burvīgajos tulpīšu 

svētkos, kur mums bija iespēja jauki pavadīt vakaru Mākoņkalna pagasta bibliotēkā. Vakara gaitā 

bija iespēja ne tikai izbaudīt sieviešu dienas priekšvakaru pie skaisti saklāta svētku galda, bet arī 

piedalīties dažādās aktivitātēs, kā atjautības uzdevumu risināšanā, veiklības pārbaudēs, un, pro-

tams, varēja no sirds izdziedāties. Pateicības vārdus par šo jauko pasākumu gribētos teikt Lilitai 

Kudrjavcevai par pasākuma organizēšanu, sarūpētajām aktivitātēm un balvām, Elgai Pokulei – par 

muzikālās atmosfēras radīšanu, un Svetlanai Kononovai – par burvīgajām rotaslietām, ko viņa dā-

vāja katrai sievietei, kura bija ieradusies uz pasākumu. Liels Jums, paldies! 

Neaizmirsīsim, ka sievietes īpašas ir ne tikai 8.marta svētkos, bet arī ikdienā! 

 

Rakstu sagatavoja:  

Rēzeknes Augstskolas  

Izglītības un dizaina fakultātes 

Studējošo pašpārvaldes vadītājas 

vietniece 

Kristīne 

Pokule 

 

Brīvā laika pavadīšanas centrs 

Jau pavisam drīz tiks atvērts Mākoņkalna brīvā laika pavadīšanas centrs. Visi remontdarbi ir pa-

beigti ,pašlaik tiek iekārtotas iekštelpas ar mēbelēm un citu aprīkojumu.  Centra darbības pamat-

virzieni  būs brīvā laika pavadīšana un neformālā izglītība. Centra darbības uzdevumi var tikt pa-

pildināti ņemot vērā mērķauditorijas intereses un pieprasījumu. 

Centrā būs iespēja pavadīt savu brīvo laiku sportojot trenažieru zālē, skatīties televizoru, spēlēt 

galda spēles - galda tenisu, galda hokeju, novusu, šahu, dambreti ,biljardu, un citas galda spēles, 

apmeklēt neformālas izglītības nodarbības- aerobika, pavārmāksla, rokdarbi, vizuālā māksla, rado-

šās darbnīcas un pasākumus.  Būs pieejams veļasmašīnas pakalpojums, šujmasīna un duškabīnes 

kā arī datori ar interneta pieslēgumu. 

Konkursā par Mākoņkalna brīvā laika pavadīšanas centra nosaukuma izdomāšanu piedalījās dau-

dzi pagasta iedzīvotāji ar savām idejām. Konkursā uzvarēja Daina Groševa. Viņas piedāvātā no-

saukuma ideja ir ''Strops''.  Strops, kurā visi Mākoņkalna pagasta iedzīvotāji kā bitītes čakli varēs 

darboties un saturīgi pavadīt savu brīvo laiku. 

Informāciju sagatavoja: Santa Kairiša 



INFORMĀCIJA 
Algoti pagaidu sabiedriskie darbi  

No 2015.gada februāra mēneša sākās jauns aktīvais nodarbinātības pasākums „Algoti pagaidu sa-

biedriskie darbi”. Mākoņkalna pagasta pārvaldei iedalītas 4 vietas. Uz doto brīdi viss paliek pa 

vecam, kā tas ir bijis 2014.gadā.  Bezdarbnieku atlīdzība, veselības pārbaudes atmaksas summa 

nemainās. Iesaistes termiņš 12 mēnešu periodā vienam bezdarbniekam ir 4 mēneši. 

Iedzīvotāju kopsapulce 

 Kā katru gadu arī šogad 10.martā tika rīkota Mākoņkalna pagasta pārvaldes iedzīvotāju kop-

sapulce. Kopsapulcē piedalījās Rēzeknes novada pašvaldības vadība, pagasta pārvaldnieks, pagas-

ta pārvalžu darbinieki, kuri iepazīstināja iedzīvotājus par paveikto darbu- sociālajā darbā, finansēs, 

namu apsaimniekošanā un citos jautājumos. Kairiša Santa atbildēja uz iedzīvotāju interesējošiem 

jautājumiem par Mākoņkalna brīvā laika pavadīšanas centru. Tika risināts jautājums par jaunās 

 Konsultatīvās padomes ievēlēšanu. Kopsapulcē balsoja par jauno komisijas sastāvu. Konsul-

tatīvās padomes sēde notiks pirmajā aprīļa ceturtdienā, kur ievēlēs jauno komisijas sastāvu. 

 Turpmāk visās Rēzeknes novada pagasta pārvaldēs, būs iespēja satikties ar Rēzeknes novada 

deputātiem, lai katrs varētu uzdot savus interesējošos jautājumus. Mākoņkalna pagasta pārvaldē 

iedzīvotājus pieņems Rēzeknes novada pašvaldības deputāts: Staņislavs Šķesters. 

Pieņemšanas laiks: katra mēneša trešā ceturtdiena no 9.00-11.00 Mākoņkalna pagasta pārvaldes 

telpās. 

 

Skolēniem arī šovasar NVA piedāvās iespēju strādāt 

 Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar darba devējiem arī šovasar no jūnija sā-

kuma līdz augusta beigām īstenos skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu, kurā varēs piedalīties 

skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kas mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības 

iestādēs.  Jau aprīlī NVA plāno izsludināt darba devēju pieteikšanos dalībai skolēnu vasaras no-

darbinātības pasākumā. Skolēnu pieteikšanās dalībai „Nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā 

personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” tiks iz-

sludināta maijā. Arī šogad skolēni vasaras darbam varēs pieteikties elektroniski ar NVA interneta 

vietnes starpniecību. 

 Strādājot vasaras brīvlaikā, skolēni iegūs praktisku pieredzi par darba tirgus vidi, uzzinās, 

kas ir darba intervija, darba līguma noslēgšana, darba pienākumi un darba tiesiskās attiecības. Jā-

uzsver, ka skolēnus nedrīkst nodarbināt darbos, kas saistīti ar paaugstinātu risku viņu drošībai, ve-

selībai, tikumībai un attīstībai. 

 Pieteikties darba devējs varēs NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā paredzēta skolēna 

darba vietas izveide. NVA filiāle ar darba devēju noslēgs sadarbības līgumu, savukārt darba de-

vējs ar skolēnu slēgs darba līgumu, nodrošinot skolēnam darba vadītāju, kurš jaunietim palīdzēs 

apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas. 

 NVA darba devējam nodrošinās dotāciju skolēna mēneša darba algai 50% apmērā no valstī 

noteiktās minimālās mēneša darba algas, kā arī dotāciju darba vadītāja darba algai. Par 10 skolēnu 

darba vadīšanu NVA piešķirs dotāciju valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, at-

tiecīgi par viena skolēna darba vadīšanu dotācijas apmērs būs viena desmitā daļa no valstī noteik-

tās minimālās mēneša darba algas apmēra. Viens darba vadītājs varēs vadīt ne vairāk kā 10 skolē-

nu darbu. 



 

NVA apmaksās arī izdevumus par veselības pārbaudēm skolēniem, ja tās paredzētas normatīvajos 

aktos par obligātajām veselības pārbaudēm, un apdrošinās skolēnus pret iespējamiem nelaimes 

gadījumiem darba vietās. 

 Skolēns, kurš strādās vasaras brīvlaikā, netiks noņemts no vecāku apgādības, to paredz li-

kums “Par iedzīvotāju ienākumu nodokli”, un vecākiem tiks saglabāti nodokļu atvieglojumi, ja 

tādi noteikti. 

 2015. gadā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā plānots iesaistīt 3500 skolēnus. 

(Informācija ņemta no Rēzeknes novada mājas lapas www.rezeknesnovads.lv ) 

 

Svarīga informācija nekustamo īpašuma nodokļu maksātājiem 

 Rēzeknes novada pašvaldība ir veikusi nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) aprēķinu par 

2015. gadu, un maksāšanas paziņojumi tika nodoti izsūtīšanai ārējo pakalpojumu sniedzējam. Sa-

skaņā ar ārējā pakalpojuma sniedzēja iesniegto informāciju, maksāšanas paziņojumi par nekusta-

mā īpašuma nodokli 2015. gadam ir izsūtīti iedzīvotājiem, taču šobrīd Rēzeknes novada pašvaldī-

bā tiek saņemtas sūdzības par nesaņemtiem maksāšanas paziņojumiem. Ja vēl joprojām nav sa-

ņemts maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2015. gadam, aicinām personiski 

griezties Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95A, 3. stāvā, 36. kabinetā pie nodokļu 

ekonomistes Indras Kroičes vai kādā no Rēzeknes novada pašvaldības pagasta pārvaldēm. Vairāk 

informācijas pa tālruni 64607188 vai e-pastu nin@rezeknesnovads.lv.  

(Informācija ņemta no Rēzeknes novada mājas lapas) 

Katru gadu pieaug kūlas ugunsgrēku skaits 

  VUGD atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta un ir administratīvi sodāma. Saskaņā ar 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 179.panta ceturto daļu par kūlas dedzināša-

nu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 280 līdz 700 EUR, kā arī atbilstoši LAPK 51.panta 

otrajai daļai par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novēr-

stu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 140 līdz 700 EUR, bet juridiska-

jām personām no 700 līdz 2900 EUR Vienlaicīgi informējam, ka saskaņā ar Ministru kabineta 

2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” 21.punktu, zemes īpašnie-

kiem (valdītājiem) jāveic nepieciešamie pasākumi, lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas dedzināša-

na. Par šās prasības pārkāpšanu, atbilstoši LAPK 179.panta pirmajai daļai Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienests uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 30 līdz 280 EUR, bet juridiskai 

personai – no 280 līdz 1400 EUR.  

Lielā talka 

 Šī gada 25. aprīlī visi Mākoņkalna pagasta iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties “Lielajā talkā”. 

Afiša 

Mākoņkalna TN. 5.aprīlī plkst. 20.00 –Lieldienu pasākums 

„Lec saulīte”. 

Uzstāsies vietējais pašdarbnieku dramatiskais pulciņš. Iesim 

jautrās rotaļās. 22.00 Diskotēka. 

Izdevums sagatavots ar Mākoņkalna pagasta pārvaldes finansiālu atbalstu 

L. Kudrjavceva 


