
2015.gada novembra izdevums 

18.novembris-Mūsu valsts, mūsu brīvība ! 

18.novembrī Mākoņkalna TN tika rīkots svinīgais pasā-

kums veltīts par godu Latvijas Republikas proklamēša-

nas  97.gadadienai.Pasākumā ar pateicības rakstiem tika 

sumināti apzinīgākie, čaklākie pagasta iedzīvotāji- 

       Pateicības raksts: Par mūža ieguldījumu pagasta attīstī-

bā un izaugsmē –Anna Donika, Anna Gribuste, Antoni-

na Trūle. 

        Pateicības raksts: Par ieguldījumu pagasta kultūras 

dzīvē tautas tradīciju saglabāšanā-Ludmila Merkulova. 

        Pateicības raksts: Par godprātīgu darbu sabiedrības labā-Valentīna Beitāne. 

        Pateicības raksts: Par godprātīgu darbu-Vladislavs Kairišs. 

        Pateicības raksts: Par aktīvu atbalstu un iniciatīvu sabiedrisko aktivitāšu veidošanas darbā-

Evita Kairiša. 

        Pateicības raksts: Par aktīvu darbu un ieguldījuma pagasta kultūras dzīvē-Daina Groševa. 

Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadienā.Pasākumā piedalījās Mākoņkalna pagasta paš-

darbības kolektīvi: Mākoņkalna pagasta sieviešu ansamblis, līnījdeju kolektīvs  „Super Star ”. Vi-

joli spēlēja Ērika Trūle, dziedāja, ģitāru spēlēja Kristīne Pokule,  saksafonu spēlēja Zane Pokule. 

Noslēgumā visi koncerta dalībnieki, skatītāji tika aicināti nobaudīt svētku torti.20.00 notika Lāpu 

gājiens uz Mākoņkalnu. Pulcēšanās rīkota pie SJA „Bērnu Oāze.”Šajā pasākumā bija apsveikti ar 

dāvanu kartēm arī seši mūsu pagasta astoņpadsmitgadnieki: Inese Šļubure, Trūlis Oļegs, Jakube-

noks Guntars, Zagorska Līga, Trūlis Dmitrijs, Ivanova Vita. 

17.novembrī Gaigalavas kultūras namā notika Rēzeknes novada pašvaldības svinīgais pasākums 

par godu valsts svētkiem. Atzinības raksti vairāk nekā 40 Rēzeknes novada čaklākajiem, aktīvāka-

jiem un radošākajiem ļaudīm tika pasniegti kopā ar dāvanu-Latvijas Bankas šoruden izdoto kolek-

cijas monētu „Rainis un Aspazija”. Par profesionāla, godprātīga un radoša darba devumu nominā-

cijā „Kultūra”Rēzeknes novada pašvaldības Atzinības rakstu saņēma Skaidrīte Beitāne, Mākoņ-

kalna pagasta kultūras dzīves organizatore. 

 

Šajā numurā lasiet: 

 18. novembra pasākums; 

 Aktualitātes PII; 

 Kultūras dzīve; 

 Informācija. 

 



Latvijas dzimšanas dienas svinības Mākoņkalna pirmsskolas izglītības iestādē. 

 

17. novembrī Mākoņkalna pirmsskolas izglītības iestādē ar svinīgu pasāku-

mu tika atzīmēta Latvijas 97. dzimšanas diena. Bērni šiem svētkiem bija cītīgi gata-

vojušies: mācījušies dziesmas, dzejoļus, iestudējuši dejas un kora runas, kā arī iepa-

zinušies ar Latvijas Republikas simboliku. Svinīgā pasākuma laikā  bērni kopā ar 

skolotājiem, vecākiem, ciemiņiem no pagasta pārvaldes un Rāznas nacionālā parka 

dziedāja himnu. Ar latviešu dainām un tautasdziesmām, 

ko skandināja mazie mākslinieki, ilustratīvi tika apceļota 

Latvija visos četros gadalaikos, nonākot pie secinājuma, 

ka skaistākas zemes par mūsu Latviju nav. Koncerta 

izskaņā bērni dāvināja Latvijai pašu gatavotas apsveiku-

ma atklātnītes ar saviem novēlējumiem. Pēc koncerta 

visi cienājās ar tikko ceptu medus kūku.  

Mākoņkalna pagasta „Saimniece 2015” – Santa Kairiša! 

24.oktobrī Mākoņkalna pagasta Tautas nama norisinājās pasākums „Saimnieču vakars 2015”, kur kat-

rai pagasta iedzīvotājai bija iespēja pierādīt savas saimnieciskās spējas gatavojot dažādus ēdienus. Šo izaicinā-

jumu pieņēma 5 pagasta iedzīvotājas- Regīna Trūle, Jeļena Hočeva, Daina Groševa, Inga Trūle un Santa Kairi-

ša. Saimnieču veikumu vērtēja kompetenta žūrija, kas izvērtēja saimnieču sniegumu un arī veiklību.  

Saimniecēm bija iepriekš jāsagatavo arī mājas darbs, kur mājās vajadzēja pagatavot interesantu un 

baudāmu ēdienu, kā arī tas jāprezentē. Jāteic, ka visas saimnieces veiksmīgi bija tikušas galā ar šo uzdevumu 

un žūrija tās atzinīgi novērtēja, nodegustējot katru ēdienu. Nākamais pārbaudījums, ar ko nācās cīnīties saim-

niecēm, bija ēdiena pagatavošana uz vietas. Arī šis pārbaudījums nesagādāja nekādas raizes dalībniecēm, un 

viņas pierādīja, ka ir „Saimnieces” titula cienīgas.  

Kā pēdējais pārbaudījums, ar ko nācās tikt galā dalībniecēm, bija veiklības un ātruma pārbaude. Vi-

ņām nācās pēc iespējas ātrāk pagatavot tradicionālos salātus ar nosaukumu „Rosols”. Arī šis viņām nebija liels 

šķērslis, un viņas lieliski tika galā. 

Uz šo pasākumu skatītāji bija ieradušies kuplā skaitā, un atzinīgi novērtēja saimnieces, kā arī palutinā-

ja savas garšas kārpiņas ar neikdienišķiem ēdieniem. Kāds ieguva iedvesmu pagatavot kaut ko jaunu, cits papil-

dināja savu recepšu grāmatas krājumus. 

Pēc 2 stundu garā uzdevumu maratona, pienāca laiks arī izteikties žūrijai un paziņot labāko Mākoņkal-

na pagasta saimnieci šajā gadā. Par uzvarētāju kļuva Jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja, 2 bērnu 

mamma un, neapšaubāmi, lieliskā saimniece Santa Kairiša, kura skatītājus un žūriju pārsteidza ar burkānu-

šokolādes kūku un neparastām, oriģinālām uzkodām. 

Kā atzina žūrijas dalībniece Tamāra Kudrjavceva: „Nākamgad, dalībnieku vidū, vēlētos redzēt vairāk 

jaunietes, kuras spētu parādīt jaunus kulināros talantus ne tikai ģimenes loka, bet arī citiem pagasta iedzīvotā-

jiem”.  Vēlos piekrist Tamāras teiktajam, un aicināt jauniešus izmantot iespējas, nebaidīties un pierādīt sevi. Tā 

ir lieliska pieredze un lietderīgi pavadīts laiks.  

 Lielu paldies par pasākuma organizēšanu ir jāsaka Mākoņkalna pagasta pārvaldei un Mākoņkalna 

Tautas nama vadītājai Skaidrītei Beitānei. 

 Šī gada konkursa dalībniecēm novēlu neapstāties, un nākamgad atkārtot šo piedzīvojumu vēlreiz, 

tikai, cerams, jau kuplākā dalībnieču pulkā! 

Внимание, КОНКУРС! 

      Объявляется конкурс „Новая жизнь старых вещей.” 

Итоги подведём весной. Поэтому долгими зимними вечерами мастерите и 

изобретайте. Лучшие работы будут отмечены призами. 

Справки по телефону- 64646742 

Для фотографий работ-28652141. 



INFORMĀCIJA 

Maksa par  pakalpojumiem 

Mākoņkalna pagastā 

 

Komunālie pakalpojumi: 

Aukstais ūdens- 1.20 EUR par m3 

Kanalizācija – 1.44 EUR par m3 

Atkritumu izvešana- 1.78 EUR no 

cilvēka 

Citi maksas pakalpojumi: 

Dušas – 1.50 EUR 

Veļas mazgāšana: Pilnā- 1.25 EUR 

        Ātrā- 1.10 EUR 

Mākoņkalna pagastā īstenots projekts  

„Salāja ezera zivju krājumu papildināšana” 

 
 Salāja ezers atrodas Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā un 
ietilpst īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – Rāznas nacionālajā par-
kā, kas ir  Natura 2000 teritorija. Papildinot zivju resursus ar zandarta 
mazuļiem, tiks veicināta Salāja ezera zivsaimnieciskā izmantošana 
ilgtermiņā. 

  Projekts „ Salāja ezera zivju krājumu papildināšana” tika ie-
sniegts un apstiprināts Zivju fonda padomes sēdē, pasākuma „Zivju 
resursu pavairošana 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. Tika ielaisti  17 000 gabali šī gada 
zandarta mazuļu par kopējo summu 4760,00 EUR. Atbalsts no Zivju 
fonda 4188,80 EUR, savukārt projekta līdzfinansējumu nodrošināja 
biedrība „Rāznas nacionālā parka biedrība” – 285,60 EUR un Mākoņ-
kalna pagasta pārvalde – 285,60 EUR. 

 Zivju mazuļus piegādāja zivjaudzētava no Igaunijas  “Kalatalu 
Hārjanurmes”. 

 Zivju mazuļu svēršanā un ielaišanā piedalījās Mākoņkal-
na  pagasta pārvaldes, Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes, Pārti-
kas un veterinārā dienesta Ziemeļlatgales pārvaldes pārstāvji, kā arī 
zivju audzētavas “Kalatalu Hārjanurmes” pārstāvis. 

Mākoņkalna pagasta bibliotēkas telpās ir 

iespēja apskatīt J. Hočevas Adventes vai-

nagu un S. Kononovas  rokdarbu izstādes. 

http://makonkalns.lv/232-makonkalna-pagasta-istenots-projekts-salaja-ezera-zivju-krajumu-papildinasana
http://makonkalns.lv/232-makonkalna-pagasta-istenots-projekts-salaja-ezera-zivju-krajumu-papildinasana


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 


