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 Ir pagājusi vēl viena vasara – silta, saulaina, ļoti  

lietaina un notikumiem bagāta. Vasara ir aizgājusi 

klusi un nemanot, un rudens drīz atkal būs klāt. 

Arvien biežāk sāks līst lietus, saule spīdēs mazāk, 

kļūs vēsāks. Visapkārt viss atkal pārvērtīsies, mai-

nīsies, kļūs raibāks, krāsaināks. Kļavas kļūs sārtas, 

bērzi – dzelteni, ozoli – brūngani. Zem kājām čabēs 

lapas. Ejot pa ielu, virsū uzkritīs kāda lapa, kaut 

kur blakus nokritīs kāds adatains kastanis. Vai tas 

tiešām nav jauki? Nav brīnums, ka daudzi uzskata 

rudeni par visskaistāko un bagātāko gadalaiku. 

NOVADA VĒLĒTĀJU IEVĒRĪBAI! 

Kad rīko lielākus darbus saimniecībā vai talkas, darbinieki nāk kopā un izrunā darāmās lietas. Darbi sokas ātri, kad 

katrs ir sapratis un pats rīkojas vienota mērķa labā. Uz attīstību vērsts "līdzdalības efekts" ir vajadzīgs nova-

du un valsts attīstībai. Pilsoņu līdzdalība nostipr ināta Satversmē, paredzot, ka pilsoņi var  iesniegt Saeimā t.s. 

obligāto likumprojektu - kuru Saeima nevar neskatīt. Ar 08.11.2012. likumu Saeima ieviesa nepārvaramu barjeru - 

155 tūkstošus parakstu (tik daudz nav ne uzņēmēju, ne zemnieku, ne skolotāju, ne jauno ģimeņu, pat trūcīgo pensio-

nāru vidū nav 155 tūkst. vēlētāju), kas padara neiespējamu jebkuru likumprojektu iesniegšanu Saeimā. Tāpēc likuma 

2012. gada grozījumi ir jāatceļ.  

Saeimā iesniedzamā likumprojekta nosaukums ir "Likums par 2012.gada 8. novembra likuma "Grozījumi likumā 

"Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu" atcelšanu". "Grozījumi" ir sliekšņa palie-

lināšana no 10 tūkst. balsīm uz 155 tūkst. balsīm. Iniciatīva ir par šo grozījumu atcelšanu un agrākās kār tības 

atjaunošanu. 

Ērti un bez maksas likumprojektu var parakstīt elektroniski valsts por tālā www.latvija.lv/pv (nepieciešama i-

bankas kodu karte, vai e-paraksts). Aicinām arī Jūs, ikvienu aktīvi iesaistīties un līdzdarboties kopējā mērķa sasnieg-

šanā! Ikvienai balsij ir ļoti būtiska vērtība!Parakstieties sava novada pašvaldībā vai internetā latvija.lv/pv  

Informāciju sagatavoja: 

Iniciators: biedrība "Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā" 

Iniciatīvas grupa ierosinājusi parakstu vākšanu likumprojektam par grozījumu atcelšanu. CVK atļauts un Satver-
smes 78. panta kārtībā iesniegts likumprojekts ir saistošs Saeimai, to Saeima nevar nepieņemt. Pretējā gadījumā se-
ko referendums. Šis likumprojekts ir valsts aizsargāts un ir pielīdzināms Saeimas un pašvaldības vēlēšanām. Pilsoņu 
brīvību sargā likums, jebkāda parakstīšanās kavēšana ir aizliegta un sodāma. 

http://balsosanasbriviba.lv/?email_id=22&user_id=18482&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5sYXR2aWphLmx2L3B2&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://balsosanasbriviba.lv/?email_id=22&user_id=18482&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5sYXR2aWphLmx2L3B2&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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IEDZĪVOTĀJU INFORMĀCIJAI! 

Ja esi jaunietis: 

- palīdzēšu atrast finansējuma avotus tavas biznesa vai vietējo jauniešu iesaistes/ forša pasākuma idejas realizāci-

jai; 

- sniegšu informāciju par iespējām uzsākt uzņēmējdarbību; 

- piedāvāšu praktiski darboties vietējā mācību-ražošanas uzņēmumā; 

- palīdzēšu organizēt vasaras praksi vietējā uzņēmumā un iespēju “ēnot” uzņēmēju; 

- piedāvāšu piedalīties uzņēmējdarbības jomas apmācībās un pieredzes braucienos pie lauku uzņēmējiem. 

Ja esi uzņēmējs, vai domā par tādu kļūt: 

- sniegšu informāciju par finanšu piesaistes iespējām no Eiropas un vietējiem fondiem uzņēmuma attīstībai; 

- labprāt uzklausīšu Tavas vēlmes un idejas pieredzes apmaiņas braucieniem, vēlamajām apmācībām un pasāku-

miem vietējiem uzņēmējiem; 

- informēšu par pašvaldības brīvo telpu iespējām uzņēmējdarbības veikšanai; 

- aicināšu piedalīties pašvaldības organizētās apmācībās, pieredzes 

apmaiņas braucienos, tirdziņos, izstādēs, konkursos; 

- palīdzēšu atrast vietējos jauniešus vasaras praksēm uzņēmumā. 

Guntis Klīdzējs 

Maltas-Kaunatas IUK komercdarbības speciālists 

Tel: +371 25748078 

e-pasts: guntis.klidzejs@rezeknesnovads.lv 

Darba laiks: 8:00 – 12:00; 12:30 – 16:30 

Adreses: Maltas vidusskolas telpas 

katra mēneša 1.nedēļa P.-T. 

katra mēneša 2. nedēļa P.-O. 

 

Kaunatas vidusskolas telpas 

katra mēneša 1.nedēļa C.-P. 

katra mēneša 2. nedēļa T.-P. 

Lūgums iepriekš pieteikt savu vizīti! 

Tie, kuri regulāri vēlas saņemt jaunumus par projektu konkursiem un gaidāmajiem pasākumiem uzņēmējdarbī-

bas jomā, atsūtiet e-pasta vēstuli ar tekstu: “vēlos sekot jaunumiem” uz guntis.klidzejs@rezeknesnovads.lv vai 

pievienojieties facebook grupā – «Izglītības – uzņēmējdarbības kontaktpunkts» 

Informāciju sagatavoja -  

Guntis Klīdzējs 

Maltas-Kaunatas IUK komercdarbības speciālists 

 

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS. 

Visus gāmatu mīļotājus gaida Rēzeknes novada 15. grāmatu svētki. 

 Grāmatu svētki ir gadskārtējs pasākums, kur pie sevis pulcina gan tu-

vus, gan tālus literatūras cienītājus.  

Šogad šis pasākums notiks Maltā, 19. augustā.  

Svētku rīkotāji būs parūpējušies par interesantu kultūras programmu gan 

bērniem, gan pieaugušajiem. Būs publiskā diskusija "Vai 25 gadu laikā 

esam kļuvuši neatkarīgāki?"; piedalīsies ministru prezidents Māris Ku-

činskis (ZZS), Jānis Trupovnieks (ZZS), 12. Saeimas deputāti.  

mailto:sanita.zunda@rezeknesnovads.lv
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Visas dienas garumā par īpašām cenām varēs iegādāties dažādu izdevniecību piedāvātās grāmatas. Nobei-

gumā būs jaunāko grāmatu izloze un postfolkloras grupas “Rikši” uzstāšanās.  

 Visi kuri vēlas braukt uz grāmatu svētkiem  lūgums pieteikties līdz 16. augustam pie Ratnieku  bib-

liotēkas vadītājas. 

 No 5. septembra līdz 25. septembrim bibliotēkas vadītāja būs atvaļinājumā. 

Informāciju sagatavoja :                                                                                                                             

Ratnieku bibliotēkas vadītāja Alla Bule. 

 PASĀKUMI AUGUSTĀ RATNIEKU TAUTAS NAMĀ. 

Ratnieku ciemata svētku programma. 

21.augustā svētdien .plkst.15.00 – Ratnieku t/n 

tiek gaidīti 

bērni  uz izrā- di 

„Medus rau-

sis,,,  

ko  piedāvā  

Rīgas lielo 

lelļu teātris. 

Pēc izrādes 

gaidāmi kon-

kursi, izklaides pasākumi . 

Ieeja – brīva 

 

23.augustā , otrdien , plkst.15.00  tiek aicināti 

bērni un jaunieši uz ielu svētkiem 

 „ Es zīmēju…” 

Pulcēšanās 

plkst. 14.45 pie 

Ratnieku T/N. 

Dalībniekus 

gaida balvas! 

Bērnu zīmēju-

mus uz asfalta 

vērtēs žūrija. 

Pēc pasākuma plkst.18.00  –  diskotēka  

”Paliec sveika vasariņa ”. 

Pasākumu vadīs Dj Ēriks 

Ieeja - brīva 

24.augustā ,  trešdien, no plkst.11.00  - 16.00 – 

laukumā pie Ratnieku t/n tiek gaidīti bērni ar vecā-

kiem uz ”Jautrības dienu”,  kur  darbosies dažādas 

atrakcijas, ko   piedāvā  biedrība „Par stipru ģime-

ni”. 

Ieeja – brīva 

27.augustā sestdien . plkst.18.00 - Ratnieku ciemata 

svētku noslēguma pasākums  

“Skaista mana tēvu sēta”, 

notiks  Ratnieku brīvdabas estrādē ,  

kurā  piedalās Isnaudas tautas nama pašdarbības ko-

lektīvi -  folkloras kopa Isnauda, vidējās paaudzes 

deju kolektīvs Isnauda, deju kopa „Pērle”, saksofo-

nists J.Gailis,Ratnieku t/n   folkloras kopa „”Rateņš”, 

Dekšāru lauku kapela „Sovejī”.”   

Pagasta  ģimeņu – dzimtas mantojuma glabātāju 

paaudžu paaudzēs godināšana.   

Konkursa „Sakoptākais  pagalms, māja,  puķu 

dobe ”  uzvarētāju  apbalvošana.  

Sautējuma baudīšana pie ugunskura, zaļumballe.  

Darbosies amatnieku tirdziņš. 
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Izdevējs:                                                                        Čornajas pagasta pārvalde                                               64637598 

Izdevumu sagatavoja                                                      Vija Jeršova                                                                      64640979 

„IEPAZĪSTI MANI…” 

Aicinām Jūsu pagasta jauniešus uz orientēšanās sacensībām Čornajā “Iepazīsti mani”, kuras notiks 
19.augustā, Čornajā. 

 

Jauniešu komandu izveidošana un reģistrēšanās sāksies no 
plkst. 17:00 (pie Čornajas t/n). 

No katra pagasta aicināti piedalīties līdz 8 jaunieši, no ku-
riem pēc tam uz vietas tiks izveidotas jaukta tipa komandas. 

Starts tiks dots plkst. 18:00 (no Čornajas t/n). 

Lūdzu aktīvi ņemt līdzdalību jauniešiem vecumā no 14 – 23 
gadiem un nebaidīties sevi pierādīt jebkurā komandā. Vē-
lams ērts apģērbs un apavi. Var paķert arī peldkostīmu, jo 
atrodamies pie paša Rāznas ezera. 

Uzvarētājus sagaida labas un noderīgas balvas! 

Pēc orientēšanās sacensībām sekos apbalvošana un atpūtas vakars, kura laikā jautri un aktīvi pavadīsim 
laiku un iepazīsim citu pagastu jauniešus (paredzētas spēles, konkursi, disko, desiņu cepšana u.c. aktivitā-
tes).   

p.s.   

Katrai pagasta jauniešu grupai jāsagatavo mājas darbs - priekšnesums par tēmu: “Mēs nākam no…”, kuru 
demonstrēsim pēc orientēšanās, atpūtas vakarā. 

Labākais un interesantākais priekšnesums saņems dāvanu karti no “Ausmeņa kebabs”. 

ŅEMIET LĪDZI JAUTRU GARASTĀVOKLI UN MAZU GROZIŅU ATPŪTAS VAKARA GAL-
DAM! 

Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tel: 26415942 vai santa-razna@inbox.lv 

Informāciju sagatavoja  

Čornajas tautas nama vadītāja Santa Viša – Gaisiņa. 

PASĀKUMI AUGUSTĀ ČORNAJAS TAUTAS NAMĀ. 

25.augustā. pie Čornajas br īvdabas estrādes. No plkst.17:00 būs pieejamas SPORTISKAS AKTIVI-
TĀTES VISIEM - gan maziem, gan lieliem, gan komandu, gan indivi-
duālās. Savus spēkus varēs pierādīt ikviens dalībnieks: skriešanā, lekša-
nā, mešanā u.c. jautrās aktivitātēs. Paredzēta arī īpaša nominācija discip-
līnā: Stiprais tētis un Ašā mamma (1pieaug+1bērns). Labākos gaida 
saldas balvas.  
 

Bērniem būs pieejamas atrakcijas. 
Kā arī bērnu disko līdz 22:00.  
Aicināts ikviens iedzīvotājs. 

mailto:santa-razna@inbox.lv

