
  ZIŅAS ĪSUMĀ: 

Lūznavas pagasta pārvaldes telpās 
(2. stāvā) ir iespēja nodot izlietotās 

baterijas. 

Valsts policija informē, ka turpmāk 
Lūznavas/Maltas pagasta iecirkņa 
inspektors Jānis Graudumnieks 
Lūznavas pagasta iedzīvotājus 
pieņem katra mēneša pēdējā 
trešdienā Lūznavas pagasta 
pārvaldes telpās no plkst.11.15 līdz 
plkst.12.00. Kontakttālrunis 
64603569.  

Mazākie un jaunākie Lūznavas 
pagasta iedzīvotāji! Aicinājums 
izgatavot būrīti mūsu spārnotajiem 
draugiem- putniem. 
Būrīšus kopīgi izkārsim 22.aprīlī 
Lielās talkas dienā. Paziņot par 
savu līdzdalību līdz 18. aprīlim 
kultūras organizatorei M.Gudelei. 
Lai veicas!  

Valsts policija informē, ka 
Lūznavas pagastā ir uzsākti 
policijas darbinieku reidi ar mērķi 
nepieļaut kūlas dedzināšanu un, lai 
netiktu veidotas atkritumu 
izgāztuves. Par iepriekš minēto 
nelikumīgo darbu veikšanu  
iestājās administratīvā atbildība!  

25. MARTS – KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA  
UPURU PIEMIŅAS DIENA 

Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvaldes bezmaksas informatīvais izdevums 
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Lūznavas ziņas 

Tikai cilvēkam būt  
Un atvērtu sirdi turēt,  

Kas jūt sava tuvākā sāpes 
un raizes...  

Ja vajag –  dalīt uz pusēm 
gabalu maizes.                  

Atvērtu atmiņu turēt  
Un neaizmirst  

Tās daudzās dvēseles... 

1949. gada marta nogalē no Latvijas uz plašo 
Sibīriju  izsūtīja vairāk nekā 15 tūkstošu ģimeņu, 
aptuveni 45 tūkstošus cilvēku. Izsūtīto vidū bija 
gan  bērni, gan sirmgalvji. 
Šķiršanās sāpes, bezspēcība pārspēka priekšā, 
šoks, neaizsargātība, neizpratne, bailes...  
Iespējams, tieši spēcīgā pārdzīvojuma dēļ 25. 
marts kļuvis par vienu no latviešu vēsturiskās 
apziņas stūrakmeņiem.  
Starp šīm ģimenēm bija arī mūsu pagasta 
iedzīvotājas Antoņinas Moles ģimene. 
Lūdzām viņu nedaudz atcerēties tā laika 
notikumus. 
 Savu stāstījumu uzsāk ar vārdiem- tā sākās 
Golgātas ceļš.... 
1949.gada 24. marta dienā  mamma ar brāli 
atbrauca no dzirnavām, kur sagatavoja miltus, 
putraimus, izspieda eļļu ģimenes iztikai. Vakarā 

izvārīja jauno putru, bet ēstgriba mijās ar iekšēju 
nemieru. Pēc vakariņām visi aizgāja gulēt, 
ierastais “ar labu nakti  palika tikai acu skatos. 
Naktī ģimeni pamodināja sitieni pie durvīm, visi 
saprata, ir jāver vaļā. Māja bija apjozta apkārt ar 
zaldātiem. Bija atvēlēts 15 minūtes laika, lai  
salasītos un izvāktos no mājām. Mammai lika iet 
uz kūti, lai uzskaitītu lopus, bērniem –divām 
māsām un diviem brāļiem saģērbties pašiem. Ko 
bērni varēja apjukumā salasīt? Kad mamma 
atgriezās no kūts, viņai neļāva kaut ko pārskatīt 
līdzpaņemtajās mantās, jo laiks bija iztecējis. Tā 
arī karoti neielika. Dzimtajā pusē palika arī 
trešais brālis, kurš tonakt bija ar zvejniekiem.Viņš 
turpmāk slēpās kaimiņu šķūni un vēroja, kā tiek 
aizvesti lopiņi no mājām. 
 

Teksta turpinājums 11.lpp. 

Lūznavas pagasta zālē 2017.gada 18.aprīlī 
plkst.15.00 notiks IEDZĪVOTĀJU KOPSAPULCE  
Sapulces laikā: 
- Lūznavas pagasta pārvaldes atskaite par 
padarīto 2016.gadā. 

- 2017.gada Lūznavas pagasta pārvaldes 
budžets. 
- būs iespēja uzdot jautājumus gan Lūznavas 
pagasta pārvaldes darbiniekiem, gan Rēzeknes 
novada pašvaldības pārstāvjiem.  

Lūznavas senioru deju kolektīvs 
„Lūznava” aicina dejot gribētājus 
savā pulkā. Mēģinājumi notiek 
katru otrdienu Lūznavas zālē no 
plkst 18.00. 
Šobrīd deju kolektīvs gatavojas 
deju skatei, kura notiks 8.aprīlī 
Rēzeknes KN. 
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Paziņojums degradēto būvju 

īpašniekiem vai tiesiskajiem 

valdītājiem 

 
     Sakarā ar Rēzeknes novada 
pašvaldības būvvaldes 2017.gada 
2.marta lēmumu par vidi 
degradējošiem un cilvēkus 
apdraudošiem objektiem, Lūznavas 
pagasta pārvalde lūdz pieteikties līdz 
2017.gada 1.jūlijam būvju īpašniekus 
vai tiesiskos valdītājus, kuras atrodas 
uz zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumiem 7868 002 0525, 7868 
002 0429 un 7868 002 0361 ( blakus 
bijušajām Lūznavas tehnikuma 
mācību darbnīcām). Ja noteiktajā 
termiņā netiks noskaidroti būvju 

īpašnieki, būves tiks uzskatītas par  
bezmantinieku mantu, kura piekrīt 
valstij. 

Arnolds Taranda 
Zemes lietu speciālists  

Lūznavas pagasta 
(pieņemšanas laiks trešdienās  

no plkst.8.00– plkst.16.30)   

     Straujiem soļiem nāk pavasaris. Arī 
šogad turpināsim  kopšanas darbus 
pagasta ciematos- Lūznavā, Veczosnā, 
Zosnā un Vertukšnē.   
   Cienījamie pagasta iedzīvotāji! Ar Jūsu 
palīdzību un līdzdalību darbi veiksies 
raitāk gan  piemāju teritorijas sakopšanā, 
gan piederīgo atdusas vietās. Aicinām 
Jūs visus draudzīgi piedalīties savu 
pagalmu teritorijas sakopšanā 1. aprīlī 
plkst. 9.00.  
     Kā katru gadu no novada Lielās talkas 
organizatoriem jau laikus saņēmsim 
īpašas krāsas talkas maisus. Par maisu 
saņemšanu ziņosim tūdaļ, kā tie tiks 
atgādāti uz Lūznavu. Tos ikviens 
talcinieks varēs iegādāties pagasta 
pārvaldē pie parka dārznieces Irinas 
Romančukas. Būsim aktīvi savas vides 
sakopšanā! 
     Vides fonda projekta ietvaros tiek 

plānots sakopt parka DR nogāzi, 
Kāzin ieku iemī ļotajā p ieturvietā 
“Mīlestības saliņā” uzbērt augsni, iekārtot 
ugunskura vietu un labiekārtot. Jau trešo 
gadu turpināsim izpļaut niedres Lūznavas 
parka dīķos. 
    Vēstures stāsti liecina, ka Lūznavas 
muižas īpašumos ziedēja neskaitāma 
rožu un flokšu daudzveidība. 
  Šopavasar tiek plānots iestādīt parka 
rozes pie Madonnas pieminekļa, un 
iecerēts izprojektēt un izveidot rozāriju 
pils tuvumā. Novēlu mums visiem 
brīnišķīgu pavasari, lai tas vispirms 
uzplaukst katrā no mums un tikai tad 
dabā! 
     Būsim smaidīgi un labvēlīgi viens pret 
otru, tad arī mēs plauksim kā pavasara 
ziedi. Lai mums visiem izdodas visi labie 
darbi!  

 
 
 

Irīna Romančuka 
Parka dārzniece 

Gada jaunais uzņēmums:  
RSEZ SIA “IRBIS Tehnology”, 
prokūrists Aivars Tjarve, Vērēmu 
pagasts 
 
     “IRBIS Tehnology” ir jauns, dinamisks un 
augošs uzņēmums, kas special izējies 
elektrosadales skapju aprīkojuma un ražošanas 
procesu automatizācijas kompleksa sistēmu 
izstrādē. Uzņēmums savu darbību uzsāka 2014. 
gadā, bet jau 2015. gadā atvēra jaunu 
elektrosadales skapju ražotni Vērēmu pagastā. 
2015. gada nogalē uzņēmumā jau bija nodarbināti 
astoņi cilvēki un apgrozījums sasniedza nepilnus 
200 tūkstošus EUR. Papildus RSEZ SIA “IRBIS 
Tehnology” piedāvā savus pakalpojumus 
projektēšanas jomā, aprīkojuma nodošanu 
ekspluatācijā, servisa pakalpojumus un garantijas 
apkalpošanu. 
     19.martā Jāzepa dienā Rēzeknes novadā 
godināja Rēzeknes novada uzņēmumus, kuri 
piedalās konkursā  “Rēzeknes novada 
uzņēmums”. 
     Nominācijā “Gada jaunais uzņēmums” balvu 
saņēma RSEZ SIA “IRBIS Tehnology”, kurā strādā 
mūsu pagasta jaunietis Edgars Samovičs. Lūk, ko 
viņš pastastīja par sevi. 
     Pēc Lūznavas pamatskolas beigšanas, 
mācības turpināja Rēzeknes un Maltas 
vidusskolās. Tālāk sekoja Lūznavas tehnikums. 
Paralēli iestājās Rēzeknes Augstskolā (tagad 
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija) inženieru 
fakultātē, jo interesēja radiotehnika. Mācoties  
augstskolā radās iespēja aizbraukt uzVāciju un tur  
Mittveidas Augstskolā līdzdarboties lāzertehnikas 
nozarē. Mācību prakse un darba pieredze gūta 
Bulgārijā, vācu uzņēmumā AMK, mehatronisku 
sistēmu ražošanā. Darba gaitas  sāka  jaunajā, 
modernajā uzņēmumā “IRBIS Tehnology” kā 
inženieris – konstruktors, kur turpina strādāt arī 
pēc augstskolas beigšanas. Darbs ļoti patīk, darbs 
sagādā prieku – tā atzīst  pats Edgars.   
     Interesantais darbs  liek arī nemitīgi profesionāli 
pilnveidoties, tāpēc jaunietis turpina mācības 
maģistratūrā. Edgars bilst, ka viņam bija darba 
piedāvājumi prakses vietās – Vācijā, Bulgārijā, 
Maskavā. Tomēr gribējās tepat Latvijā, tepat 
novadā. Un tāda iespēja arī radās!  
     Lūznavas skolēniem un jauniešiem  novēl 
izglītoties, izkopt gribasspēku un vadīties pēc 
savām interesēm.  
     Priecīgas Lieldienas un lai katrs gūst sevis 
piepildījumu! 

Plānotie darbi Lūznavas 
pagastā un  parkā 



3                                       Marts/Aprīlis 2 [2] 2017               Lūznavas 

     Pavasara dienā, Lūznavas pagasta PII 

„Pasaciņa” bērni apmeklēja pagasta 

pārvaldes zāli, kur tika apskatīta fotoizstāde 

„Gadalaiki”. Fotoizstādes piedāvatās 

fotogrāfijas mazuļi novērtēja pozitīvi, jo tās 

bija krāsainas, piesaistīja bērnu uzmanību un 

izraisīja interesi. Apskatījāmies arī vietējo 

iedzīvotāju Nadeždas un Jāzepa Laizānu 

roku darba darinājumus. Tā kā PII  iesaistīta  

GI projektā, tad bērniem bija interesanti 

uzzināt, kā noderīgas lietas, piemēram 

grozus, var pīt no PET pudelēm, t.i. 

atkritumiem. Arī bērniem patika gleznas no 

perlītēm, kuras bija ļoti skaistas. Runājam par 

to, cik vajag pacietības un laika lai pielīmēt 

visas mazas pērlītes un beigās dabūt tik 

skaistu darba rezultātu. 

Apmekēja Latgales Kultūrvēstures 

muzeju 

     21. februārī Lūznavas PII „Pasaciņa”  

bērni   devās ekskursijā  uz Latgales 

Kultūrvēstures muzeju. Bērniem tika 

sagatavota un rādīta izglītojoša programma 

“No grauda līdz maizes klaipam”. Bērni 

izdzīvoja līdzi visam garajam maizītes ceļam 

līdz galdam, un noslēgumā muzeja darbinieki 

visus  cienājās ar īstu rudzu maizi ar 

smaržīgo zemeņu ievārījumu un piparmētru 

tēju. 

PII „PASACIŅA” AKTUALITĀTES 

informē 
 

     2017.gada 27.aprīlī no plkst. 9.00. 
Lūznavas pagasta pārvaldē  
(Lūznavas  pagasta zālē) iedzīvotāji 
varēs pieteikties platību 
maksājumiem, iesniedzot vienoto 
iesniegumu. Lai sniegtu atbalstu 
lauksaimniekiem, Lauku atbalsta 
dienesta Austrumlatgales reģionālā 
lauksaimniecības pārvalde (LAD 
ALRLP), izbrauc pie iedzīvotājiem 
sniegs klātienē konsultācijas un 
palīdzēs klientiem aizpildīt  
pieteikumus elektroniski (klientam 
līdzi jāņem Elektroniskās 
pieteikšanās sistēmas lietotājvārds 
un parole). Šogad pieteikties platību 
maksājumiem, iesniedzot Vienoto 
iesniegumu, varēs no šī gada 
11.aprīļa līdz 22.maijam. 

Par 2017. gadā traktortehnikas 

tehnisko apskati Lūznavas 

pagastā 
 

     Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra 

atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., 

arī pirms  pavasara darbu uzsākšanas, 

traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un 

jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. 

Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt 

traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas 

reģistrācijas apliecībai un derīgai OCTA 

polisei. 

     No 2017. gada 3. jūlija par Valsts 

tehniskās uzraudzības aģentūras 

sniegtajiem pakalpojumiem varēs 

norēķināties tikai ar bezskaidras naudas 

maksājumu. 

     Traktortehnikas ikgadējās valsts 

tehniskās apskates Rēzeknes novadā 

Lūznavas pagastā notiks 2017.gada 

15.maijā plkst. 9.00 adresē Lūznava, Pils 

iela 4, Lūznavas pagasts; 

 plkst.12:00 adresē Veczosna, Sauču 

Kalna iela 6, Lūznavas pagasts; 

 plkst.13:00 adresē Zosna, Baznīcas 

iela 7, Lūznavas pagasts ; 

Atkārtotā tehniskā apskate notiks 2017.gada 

09.jūnijā  plkst. 9.00 adresē Lūznava, Pils 

iela 4, Lūznava, Lūznavas pagasts, 

Rēzeknes novads. 

     Uzziņām: tālrunis 63129291 vai 

28676423, vai internetā www.vtua.gov.lv. 

Valentīna Mališeva 

PII "Pasaciņa" vadītāja 

AKCIJA “100 OZOLU MEŽS”  
     Svētdien, 2017.gada 9.aprīlī plkst 11.00 
(pulcēšanās pie Lūznavas muižas) turpinot 
gatavošanos Latvijas simtgadei, aicinam uz 
simts ozolu meža stādīšanas pasākumu 
Lūznavas muižas parkā. Ozolu stādīšana 
turpinās iniciatīvas “Simtozolu meži simtgadu 
Latvijai” un LKP programmas projekta 
“Stiprais mantojums” norises, kas aizsākās 
2016.gada aprīlī ar ozolu mežam paredzētās 
vietas sakopšanu un pirmā ozola simbolisku 
iestādīšanu. Ikvienas darba rokas šinī 

notikumā ir svarīgas. 
Aicinām Lūznavas 
pagasta iedzīvotājus 
a t b a l s t ī t  u n 
piedalīties 100 ozolu 
meža stādīšanas 
akcijā - talkā, līdzi 
ņēmot savu lāpstu. 
Akcijai var pieteikties 
ikviens interesents, līdz 07.04.2017., rakstot 
muiza@luznava.lv vai piesakoties Lūznavas 
pagasta pārvaldē. 

Bērni ciemojās Lūznavas pagasta zālē 

http://www.luznavasmuiza.lv/jaunumi/params/post/849261/luznavas-muizas-parka-top-100-ozolu-birzs
http://www.luznavasmuiza.lv/jaunumi/params/post/849261/luznavas-muizas-parka-top-100-ozolu-birzs
mailto:muiza@luznava.lv
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                                LŪZNAVAS MUIŽAS AKTUALITĀTES 

Lūznavas muižā skatāma  
ievērojama lietuviešu 
mākslinieku pāra izstāde 
 
No 17. marta līdz 1. maijam Lūznavas 
muižā skatāma divu ievērojamu lietu-
viešu mākslinieku – Mikaloja Povila 
Viluša (Mikalojus Povilas Vilutis) un 
Nijoles Vilutienes (Nijole Vilutiene) 
grafikas darbu izstāde “Viens 
mākslinieku pāris – divi laikmeti”. 
 
     M. P. Vilutis dzimis 1944. gadā Viļņā 
skulptores Emīlijas Ļobītes-Vilutienes un 
gleznotāja Jona Viluša ģimenē. Viļņas 
Mākslas akadēmijā studējis arhitektūru 
un grafiku, bijis Viļņas Mākslas akadēmi-
jas Grafikas katedras pasniedzējs, 
profesors. 2004. gadā apbalvots ar Lietu-
vas nacionālās kultūras un mākslas 
prēmiju. N. Vilutiene dzimusi 1949. gadā 
Ukmerģē, beigusi M. K. Čurļoņa mākslas 
skolu, pēc tam Viļņas mākslas institūta 
grafikas specialitāti. Ir Lietuvas 

Mākslinieku savienības locekle. N. Vi-
lutiene ir līnijas meistare un liriķe. No 
līnijas un tās variācijām māksliniece 
veido pati savu pasauli. 
     Mākslinieki regulāri veido personāliz-
stādes un piedalās grupu izstādēs kā 
Lietuvā, tā ārvalstīs (ASV, Japānā, Ar-
gentīnā, Krievijā, Austrālijā, Vācijā u.c.). 
M. P. Vilutis ir profesors, daudzkārtējs 
balvu ieguvējs un prēmiju laureāts, bijis 
mācību spēks Viļņas Mākslas akadēmijā. 
Abu mākslinieku darbi atrodami gan 
muzeju, gan privātajās kolekcijās visā 
pasaulē. 
     Lietuviešu mākslas kritiķis Vids 
Poškus (Vidas Poškus) par mākslinieki-
em saka: “Par tandēmu šis pāris nav 

nosaukts nejauši. Tā jau ir noticis, ka 
abu mākslinieku māksla ir tuva un 
radniecīga. Abi laulātie ir beiguši grafi-
kas studijas, daudzi viņu darbi pārstāv 
tradicionālās grafikas tehnikas (viens 
– vairāk serigrāfiju, otrs – sauso ada-
tu). Abi daudz zīmē un pat glezno, 
izmanto kolāžu, digitālo grafiku un 
citus papildus veidus. Par grafisko M. 
P. Viluša un N. Vilutienes kopību 
liecina arī cītīga melnās līnijas, kā 
svarīgākā izteiksmes līdzekļa, propa-
gandēšana. Līdzīgas tēmas –
 personiskie cilvēka (vienā pusē vīrieša, 
otrā – sievietes) pārdzīvojumi. Mikaloju 

interesē vīrieša, kas ar savu ķermeni un 
iekšieni sajūt novecošanās procesus, 
problemātika. Nijole iedziļinās emocijās, 
sievišķību un dabas noslēpumus pētošās 
sievietes pasaulē. Daudzos aspektos 
līdzīga, tomēr ar dažām būtiskām ie-
zīmēm Vilušu māksla atšķiras. Šīs 
atšķirības varētu formulēt ar renesanses 
un baroka kategorijām. Var apgalvot, ka 
Vilutis pārstāv renesansi, bet Vilutiene – 
baroku. Viluša daiļrade ir lineāra, plaka-
na, slēgtas formas, daudzpusīga, lietiski 
skaidra. Vilutienes glezniecība – dziļa, 
atklātas formas, vienota no kompozīcijas 
skatu punkta, relatīvi runā par lietisko 
attēlojumu.” 
     Izstāde Lūznavas muižā skatāma ar 
Lietuvas Republikas vēstniecības Latvijā 
atbalstu.  

Kontakti:  
Lūznavas muiža  

Pils iela 8, Lūznava, Rēzeknes nov. 
+371 29390701;  

muiza@luznava.lv 

Aicinājums  
Lūznavas pagasta 

iedzīvotājiem. 
Lūznavas muiža plāno veidot 
interaktīvu pastāvīgo izstādi par 
Lūznavas muižas kompleksa dzīvi 
20.gadsimta sākumā. Tāpēc 
muižas darbinieki ir uzsākuši 
apkopot vēsturiskos materiālus. 
Aicinām atsaukties visus, kuriem 
s a g l a b ā j u š ā s  m u i ž k u n g u 
Kerbedzu saimniekošanas laiku 
fotogrāfijas, priekšmeti, dzimtu 
nostāsti vai citādas liecības, 
informēt mūs un, ja iespējams, 
atnest tos uz muižas Tūrisma 
informācijas centru. 

Inga Drele 
Projektu vadītāja 

mailto:muiza@luznava.lv
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LŪZNAVAS MUIŽA UN  
RĒZEKNES NOVADA  

TŪRISMA INFORMĀCIJAS  
CENTRS  
ATVĒRTI  

APMEKLĒTĀJIEM: 
 

 No 1. oktobra līdz 31. maijam: pirmdiena 
līdz svētdiena katru dienu 09.00–16.00 

 No 1. jūnija līdz 30. septembrim: pirmdi-
ena līdz svētdiena katru dienu 10.00–
18.30. 

                                                                                    LŪZNAVAS MUIŽAS AKTUALITĀTES 

Par Lūznavas muižas  
aktivitātēm var lasīt un  

sekot līdzi: 
 
          www.luznavasmuiza.lv 

  
 facebook.com/luznavasmuiza 
  
 draugiem.lv/luznavasmuiza 
  
 instagram.com/luznavasmuiza 

Lūznavas pagasta iedzīvotāji biļetes uz maksas pasākumiem var iegādāties Lūznavas muižā ar 50% atlaidi!!! 

23. aprīlis 15.00 Saule tek pa Zodiaka 

ceļu. Pianisti Roks Zubovs un Sonata 

Zuboviene. 

Pērnā gada aprīlī lietuviešu komponista un 

mākslinieka Mikalojus Konstantīna Čurļoņa 

mazmazdēls, lietuviešu pianists un 

klavierspēles pasniedzējs Roks Zubovs ar 

sievu, pianisti Sonatu Zubovieni 

koncertuzvedumā “Čurļoņa pasaule” kā 

pirmie ieskandināja Lūznavas muižas flīģeli 

un simboliski atjaunoja Čurļoņa pēdas 

Kerbedzu dzimtas īpašumos. Tieši pēc gada, 

23. aprīlī Lūznavas muižu atkal gaida 

tikšanās ar Čurļoni, Roku un Sonatu – gan 

mākslas filmā “Vēstules Sofijai”, gan Čurļoņa 

darbu reprodukciju izstādes atklāšanā, gan 

koncertprogrammā, kuras pirmajā daļā 

izskanēs Čurļoņa darbi, kam, sasaucoties ar 

izstādi, dots nosaukums “Saule tek pa 

Zodiaka ceļu”, bet koncerta otrajā daļā Roks 

un Sonata četrrocīgi izspēlēs Kloda Debisī 

skaņdarbus. Ieejas maksa 8,00–10,00 €.  

29. aprīlis 13.00 Latgales podnieku dienu 

2017 izstādes atklāšana 

Aprīļa beigās jau 37. reizi Latgale aicina 

piedzīvot Latgales podnieku dienu tradīciju. 

Jau trešo gadu Lūznavas muižā būs 

skatāma podnieku dienu izstāde, kurā 

piedalīsies Latgales podniecības meistari ar 

pēdējā laikā darinātajiem keramikas 

traukiem. Krāšņi glazētā un niansēm bagātā 

reducētā (melnā) keramika, virpoti un lipināti 

trauki, ikdienā lietojamā un dekoratīvā 

keramika. Podnieku dienas tradicionāli ir 

keramiķu un viņu darba cienītāju satikšanās, 

tās apvieno visus Latgales māla meistarus – 

tos, kas amatu mācījušies skolās, podniekus, 

kas māla prasmi apguvuši pie kāda 

vecmeistara, un tādus, kas pašmācības ceļā 

cenšas iepazīt māla īpašības. Ieeja bez 

maksas. 

30. aprīlis 15.00 Literāri muzikāls 

uzvedums “Atlaižu” 

Uzvedums “Atlaižu”, kura nosaukumā 

simboliski savijušās latviskā “ļaušana iet” un 

latgaliskā “piedošana”, vēstī par Latgali caur 

sievietes stāstu, kas ir patiess un īsts kā 

Latgales lauki, mīlestība un ikvienā sātā 

piedzīvojamā cilvēciskā vienkāršība, bet 

reizē stiprs un sīksts kā ikdienas padarītie 

darbi, sievietes spēks un nepadošanās. 

Uzvedums ir viena no Latvijas simtgades 

notikumu ceļa pieturvietām, un tajā 

apvienojušās vairākas spilgtas sievietes, 

kuras pašas, lai arī kurp veduši viņu ceļi 

šobrīd, ar Latgali ir “uz Tu” – Annas 

Rancānes dzeju un prozu vārdos izdzīvos 

aktrise Vizma Kvēpa, tautasdziesmas latviski 

un latgaliski izdziedās un izspēlēs 

etnomūziķe Kristīne Kārkle, bet visu kopā 

vienā uzvedumā sasaistīs režisore Māra 

Zaļaiskalns. Ieejas maksa 7,00 €. 

14. maijs 15.00 Krievu romances. Ksenija 

Kučukova, Andrejs Bogats, Auli Lonks 

(Igaunija) 

14. maijā Lūznavas muiža aicina uz 

romantiskas mūzikas un stāstu caurvītu 

koncertprogrammu “Krievu romances”, kuru 

izdziedās Igaunijas mūziķi Ksenija Kučukova 

(soprāns) un Andrejs Bogats (tenors) un 

izspēlēs pianists Auli Lonks. 

Koncertprogrammā izskanēs Gļinkas, 

Musorgska un Dargomižska skaņdarbi. 

Koncerta muzikālo stāstu ar krievu 

glezniecības poēziju sasaistīs Tallinas 

Kadriorgu mākslas muzeja direktore, 

mākslas zinātniece un kuratore Aleksandra 

Murre. Koncerta īpašais “viesis” – krievu-

ebreju mākslinieka Osipa (Josifa) Braza 

glezna “Meitene rozā kleitā” no muzeja 

krājuma. Ieejas maksa 6,00–8,00 €. 

20. maijs 15.00 Muzeju nakts Lūznavas 

muižā 

Lai arī šī gada Muzeju nakts vakara 

pasākums tiks nodots Kadriļu nakts burvībai, 

uz notikumiem, svinot Muzeju nakti, 

Lūznavas muiža aicina jau pa dienu – ar 

Krievijas grupas “Dobranoč” ebreju, čigānu 

un balkānu mūzikas koncertu simboliski tiks 

atklāta vasaras āra pasākumu sezona, arī 

šogad interesenti varēs muižu iepazīt 

ekskursijās, pēc kurām izgaršošanai tiks 

piedāvāta zivju zupa Kerbedzu gaumē. Ieeja 

bez maksas. 

20. maijs 19.00 Starptautiskā Kadriļu 

nakts 

20. maijā 19.00 Lūznavas muižā 

dejotgribētāji tiksies nu jau trešajā Kadriļu 

naktī, ļaujot atgriezties 20. gs. sākuma 

saviesīgajā dzīvē un šajā reizē izdejojot ne 

tikai latviešu, bet arī citu tautu kadriļas. 

Šoreiz kadriļas ierādīs un dejot aicinās 

Latvijas Universitātes deju folkloras kopa 

“Dandari” (Rīga), deju kopa 

“Dziga” (Rēzekne), folkloras draugu kopa 

“Vīteri” (Rēzekne) un folkloras kopa 

“Svātra” (Daugavpils), bet starptautisku 

noskaņu otro reizi piešķirs arī ārvalstu viesi – 

šoreiz Tallinas folkloras ansamblis 

“Leigarid” (Igaunija). Tāpat kā iepriekšējās 

reizes arī maijā Kadriļu balli vadīs “balles 

maršals”, kurš pieteiks dejas un izskaidros 

katras dejas izvešanas kārtību. Balles 

dalībnieki, tērpjoties Kadriļu naktij, aicināti 

ievērot 20. gs. sākuma modes tendences. 

Ieejas maksa 4,00 €. 

KULTŪRAS PASĀKUMI 2017.GADA APRĪLĪ UN MAIJĀ 
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                              DAŽĀDAS AKTUALITĀTES 

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 
 
     Februārī Lūznavas pagasta bibliotēkā 
notika akcija „Uzdāvini labu grāmatu 
bibliotēkai!”. Visvairāk grāmatu uzdāvināja 
Aleksandra Kurakina no Veczosnas. 
Visskaistāko grāmatu – «Русские сказки» 
(„Krievu pasakas”) – uzdāvināja Aleksandra 
Carjova no Lūznavas. Akcijā piedalījās arī 
Jāzeps un Nadežda Laizāni, Inga Stikute, 
Irēna Sobolevska, Marija Gudele. Paldies 
visiem dalībniekiem! 

Februāra otrajā nedēļa bibliotēkā tika sarīkots 
avīžu un žurnālu pārskats „Kas jauns?”. Tika 
apspriesti raksti par politiku, kultūru, 
lauksaimniecību, medicīnu, kino un teātri, 
kulināriju utt. 
     24. februārī bibliotēkā norisinājās 
pasākums „Pasaciņa” pirmsskolas izglītības 
iestādes audzēkņiem. Bērniem bija iespēja 
paskatīties interesantas un krāsainas 
grāmatas par dzīvniekiem, kā arī 
paklausīties dzīvnieku balsis. Viņiem tika 
lasīta pasaka par kaķi un peli, kā arī rādīta 

animācijas filma „Meža pasakas”. 
     Un beidzot bibliotēka var iepriecināt 
lasītājus ar jaunām grāmatām, kas tika 
iegādātas pavisam nesen. Literatūra izvēlēta, 
ievērojot lasītāju vēlmes un ieteikumus. 10. 
martā bibliotēkā notika Jauno grāmatu diena. 
No 27. līdz 31. martam Latvijā norisināsies e-
prasmju nedēļa. Šis pasākums ir paredzēts 
datorlietotājiem. Interesenti varēs iemācīties 
meklēt informāciju internetā, iepazīties ar datu 
bāzēm „Letonika” un „Lursoft”, papildināt 
savas datorprasmes. Bibliotēkā tiek piedāvāta 
arī pašmācības literatūra. 
     Tuvojas pavasaris -- vērienīgu lauku darbu 
laiks. Cilvēkiem arvien mazāk laika atliek 
lasīšanai un izklaidei, bet pastāvīgie lasītāji 
vienmēr paliek uzticīgi savai bibliotēkai. Un 
mums ir prieks par to! 

Nadežda Tarasova 
Lūznavas bibliotēkas vadītāja 

   Stārķa ziņas 
 

Caur mīlestību bērns 
Jums, vecāki, ir dots. 
Lai izaug gudrs, liels  
Tas Jūsu lepnums, gods! 

Dzimuši:   

Janvārī : Gustavs Pučka    

Vecākiem:  Gatim Pučkai un Lindai 

Upelniecei 
 

Februārī : Dana Kropa    
Vecākiem :  Arturam Kropam un Lienai 

Kučerovai 

 
Velga Strode 

Lūznavas  pagasta sociālā darbiniece   

Palūdz pavasari, 

Lai tas spēku aizdod.                                        

Palūdz puteņiem, 

Lai gadiem pēdas jauc.  

Palūdz pašai sirdij - tā vislabāk zinās, 

Kādus gadus atpakaļ lai sauc. 

Gadu straumē nestas aiziet dienas, 

Dzīves jūrā saplūst vienuviet. 

Lai vēl ilgi mirdz Tev ceļa zvaigzne,  

Darbi veicas, gaišas dienas rit. 

Lai gadi rit, tā tam ir jābūt  

Un lai par tiem nekad nav žēl.  

Tik jautru prātu, sauli sirdī  

Un daudzus skaistus gadus vēl. 

/K. Apškrūma/ 

Timošenkova Jevdokija- 75

Viļums Jevgeņijs-70   

Masaļskis Viktors -75  

Miroļubova Lidija -91 

 Kļūda: Janvāra mēneša jubilārei Anastasijai Kaļiņinai bija 80 gadu jubileja.  

Atvainojamies par kļūdaino informāciju. Un vēlreiz sveicam!  

     Lūznavas pagasta informatīvajā izdevumā ir iespēja ievietot 
iedzīvotājiem apsveikumus, pateicības, līdzjūtības, dzīves 
gājuma rakstus utt. par sevi, draugiem, un tuviem cilvēkiem. 
Informāciju nododot Lūznavas pagasta pārvaldē Marijai Gudelei, 
Velgai Strodei (soc. darbiniece) vai sūtot uz info@luznava.lv  
     Gadijumā, ja neesi ticis pie Lūznavas pagasta pārvaldes 
bezmaksas informatīvā izdevuma „Lūznavas ziņas”, tad to ir iespēja elektroniskā veidā 
lasīt Lūznavas pagasta pārvaldes mājas lapā www.luznava.lv  sadaļā—Lūznavas ziņas 
(titullapā ka kreisi), Lūznavas bibliotēkā, vai griezties pie pagasta pārvaldes lietvedes. 

http://luznava.lv/images/avize/gramata1.jpg
mailto:info@luznava.lv
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Par „3 + Ģimenes karti” 
 
     Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ 
Ģimenes karte” ir valsts veidota atbalsta 
programma daudzbērnu ģimenēm, kas 
reizē kalpo arī kā apliecinošs dokuments 
tam, ka ģimenē aug trīs un vairāk bērni 
vecumā līdz astoņpadsmit gadiem, kā arī 
pilngadīgas personas līdz 24 gadiem, ja 
tās iegūst vispārējo, profesionālo vai 
augstāko izglītību. Šīs kartes 
īpašniekiem ir iespēja saņemt atlaides, 
izmantojot pakalpojumus, kurus piedāvā 
valsts un privātie uzņēmumi Latvijā. 
 
Kāda izskatās karte? 
Katrai karte ir noteikts derīguma 
termiņš, to atbilstoši Ministru kabineta 
noteikumiem, izsniedz uz trim gadiem, 
ja personai ir trīs un vairāk bērni vecumā 
līdz 15 gadiem. Savukārt, ja personai ir 
viens vai divi nepilngadīgi bērni, bet 
pārējie ir pilngadīgas personas, kas nav 
sasniegušas 24 gadu vecumu, bet iegūst 
vispārējo, profesionālo vai augstāko 
izglītību Latvijā vai ārvalstīs, karti 
izsniegs uz vienu gadu, pārbaudot, vai 
pilngadīgā persona turpina mācības. 
Karte ir derīga tikai valstī atzīta personu 
apliecinoša dokumenta – pases vai 
personas apliecības – uzrādīšanas 
gadījumā. 
 
Kartes izmantošanas iespējas Latvijas 
Goda ģimenes apliecības jeb 3+ 
Ģimenes kartes piedāvātās atlaides ir 
iespējams izmantot iegādājoties preces 
un pakalpojumus uzņēmumos, kuri 
pievienojušies daudzbērnu ģimeņu 
atbalsta programmai. Visu daudzbērnu 
ģimenēm draudzīgo uzņēmumu sarakstu 
iespējams aplūkot interneta vietnē  

godagimene.lv  Atlaižu piedāvājuma 
saraksts, ko var izmantot ar šo karti, tiek 
regulāri papildināts. Par jaunumiem 
kartes īpašnieki tiek informēti, reizi 
mēnesī savā e-pastā saņemot informatīvu 
vēstuli, kā arī caur jaunumiem projekta 
mājas lapā godagimene.lv.  
Valsts atbalsta programmu “Latvijas 
Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes 

karte" īsteno Sabiedrības integrācijas 
fonds. 
Kā pieteikties kartei?  Pieteikuma 
veidlapa būs atrodama 
www.godagimene.lv, sadaļā “Piesakies 
kartei”.  

Informē   
Lūznavas pagasta pārvaldes sociālā 

darbiniece Velga Strode 

     Jāzepa dienā, 19. martā, GORĀ notika  
konkursa „Rēzeknes novada uzņēmums” 
godināšanas ceremonija, kuras laikā atzinības 
rakstu par kultūras mantojuma saglabāšanu un 
popularizēšanu saņēma arī Lūznavas muiža. 
     Pasākumā Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas Atzinību par 
ieguldījumu kultūras mantojuma saglabāšanā, 
popularizēšanā un ilgtspējīgā attīstībā saņēma 
Lūznavas muiža. “Latgales jūgendstila pērle – 
Lūznavas muiža Rēzeknes novadā – ir lielisks 
piemērs veiksmīgai valsts nozīmes kultūras 
pieminekļa aizsardzībai un apsaimniekošanai,” 
pasniedzot balvu, uzsvēra Latgales reģionālās 
nodaļas vadītāja, valsts galvenā inspektore 
Vilma Platpīre, “jo atjaunotais kultūras 
piemineklis ir ne tikai atdzīvinājis pagasta un 
novada kultūras dzīvi, bet arī kļuvis par 
pilnvērtīgu reģiona nozīmes tūrisma galamērķi.” 
Atzinības rakstu ceremonijā saņēma Rēzeknes 
novada Tūrisma informācijas centra vadītāja 
Ligita Harčevska.  

Muiža saņem atzinību par ieguldījumu kultūras mantojuma popularizēšanā 

http://likumi.lv/ta/id/279209-valsts-atbalsta-programmas-latvijas-goda-gimenes-aplieciba-3-gimenes-karte-istenosanas-kartiba
http://likumi.lv/ta/id/279209-valsts-atbalsta-programmas-latvijas-goda-gimenes-aplieciba-3-gimenes-karte-istenosanas-kartiba
http://www.godagimene.lv
https://pieteikuma-veidlapa.godagimene.lv/login
https://pieteikuma-veidlapa.godagimene.lv/login
http://mantojums.lv/lv/
http://mantojums.lv/lv/
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Roku darbu darinājumi – pagasta 
zālē. 
 
Gandrīz katram cilvēkam ir kāds 
vaļasprieks jeb hobijs. Tas var būt gan 
praktisks, gan pilnīgi nepraktisks, 

nopietns un smieklīgs, dārgs vai lēts. Bet 
galu galā katrs vaļasprieks sniedz 
gandarījumu un ir lielisks brīvā laika 
pavadīšanas veids. Izrādās, hobiji ir tikpat 
daudzveidīgi cik katrs no mums. Piemēram: 
copēšana, medības, datorspēles, gleznošana, 
lasīšana, fotografēšana, kolekcionēšana, 
modelēšana, rokdarbi, dārzs, sēņošana utt. 
Tie cilvēkam var būt neatkarīgi no tā, vai 
cilvēks strādā algotu darbu vai ir pelnītā 
atpūtā- pensijā.  
 Galvenais jau ir darbotiesgribēšana, 
ieinteresētība – tā atzīst Nadežda un Jāzeps 
Laizāni. Viņiem vaļasprieki ir pat vairāki: 
Nadeždas rokās uzplaukst jebkurš zieds no 
papīra, sakārtojas domas un prāts veidojoties 
mandalām, acis priecē adīti un tamborēti 

draiskulīgi dzīvnieciņi. Viņai ir simtiem ideju 
mīļu un vienreizēju dāvaniņu iesaiņojumam 
saviem tuviniekiem jebkuros svētkos. Toties 
Jāzeps pārsteidz ar saviem orgināliem un 
praktiskiem darbiem- groziem un groziņiem.  
Nāc un apskaties! 
Pagasta zālē izvietota  arī ISO 100 
fotoizstāde “Gadalaiki”. 
Abas izstādes būs apskatāmas līdz 27. 
martam. 
Kas zin, varbūt tas rosinās un iedvesmos arī  
tevi pievērsties savam vaļaspriekam! 

Lappusi sagatavoja  
M.Gudele 

Kultūras pasākumu organizatore 
Lūznavas pagastā 

gudelemarija@inbox.lv  

Notika pirmais saimnieču saiets 
”Gords, vēl gordoks”  
 
17. martā zālē pulcējās pagasta aktīvākās 
saimnieces. Tas bija pirmais saimnieču saiets 
”Gords, vēl gordoks” veltīts Jāzepa dienai. 
Katrai saimniecei vajadzēja izpildīt mājas 
darbu- sagatavot un noformēt ēdienu par 

tēmu- Gavēņa ēdiens. Astoņas saimnieces 
čakli un ar izdomu veica šo uzdevumu. Ēdieni 
bija garšīgi, dažādi, gatavoti ar mīlestību un 
fantāzijas piedevu.  

Saimniece Valentīna Catlakša piedāvāja 
salātus Olivje, un pīrādziņus Kāpostiņš, 
Stanislava Stikute pasniedza Marinētas 
bietes, Lilita Urža – Sudraba kartupeļus ar 
burkānu salātiem, Ingrīda Ciganska 

uzmeistaroja ruleti – Gavēnis klāt, Ludmila 
Vasarāja- Gavēņa Vinegrets, Lidija Ivenkova 
sarūpēja Asorti- garšas kārpiņām, 
Lūcija Spriņģe sacepa Ābolu –ķirbju 
smalkmaizīti,  Vilhelmīne Draule galdā lika 
karstu Dārzeņu sautējumu. 

Novērtējot ēdienus pēc noformējuma, garšas 
īpatnībām un atbilstības tēmai, žūrija vienojās 
par 1. vietas piešķiršanu V.Catlakšai (Olivje), 
2.vietas piešķiršanu – I.Ciganskai (Gavēnis 
klāt) un 3. vietas piešķiršanu – V. Draulei 
(Dārzeņu sautējums). 
Vēl tika piešķirta “Skatītāju un garšotāju 
simpātijas”  balva- L.Spriņģei (Ābolu –ķirbju 
smalkmaizīte). 
Pasākuma  laikā tika minētas mīklas, runāti 
sakāmvārdi un parunas par saimniecēm un 
ēdieniem. Beigās 4 čaklākās saimnieces 
piedalījās konkursā par ātrāko rosola 
gatavotāju. Tas bija visjautrākais un 
aktīvākais  piedzīvojums! 
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SOCIĀLAIS DIENESTS INFORMĒ 
 
No 09.02.2017. stājās spēkā grozījumi 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likumā: 5 pantā papildināts, ka ģimenes valsts 
pabalsts neuzskatīts par ienākumiem. Tas 
nozīmē, ka sociālais darbinieks, izvērtējot 
ģimenes materiālo stāvokli, kura pieprasa 
trūcīgās ģimenes statusu un pašvaldības 
sociālus palīdzības pabalstus, neņems vērā 
ģimenes pabalstus (par pirmo bērnu ģimenē 
11,38 euro; par otro bērnu 22,76 euro par 
trešo bērnu 34,14 euro; par ceturto un 
nākamajiem bērniem 50,07 euro). 
37 pantā 3.1 daļā papildināts: "Ja trūcīgas 
ģimenes (personas) materiālais stāvoklis 
uzlabojies un tās ienākumi palielinājušies uz 
darba attiecību pamata vai no saimnieciskās 
darbības, izņemot autoratlīdzību, ienākumus 
no nekustamā īpašuma un ienākumus no 
metāllūžņu pārdošanas, pašvaldības sociālais 
dienests vienu reizi kalendāra gadā trīs 
kalendāra mēnešus neņem vērā ienākumus 
līdz valstī noteiktās minimālās mēneša darba 
algas apmēram no šā ienākuma personai 
darbspējīgā vecumā, kura uzsākusi gūt 
ienākumus." (no 01.01.2017. valstī noteiktā 
minimālā mēneša darba algas apmērs ir EUR 
380). 
Tā kā algoto pagaidu sabiedrisko darbu 
realizācijai netiek slēgts darba līgums un tiek 
maksāta atlīdzība, nevis darba alga, un šis 
pasākums nav uzskatāms arī par 
saimniecisku darbību, jaunā likuma norma par 
ienākumu palielināšanos uz šo gadījumu nav 
attiecināma.   
Noteikumos Nr.75 “Noteikumi par aktīvo 

nodarbinātības pasākumu un preventīvo 

bezdarba samazināšanas pasākumu 

organizēšanu  un finansēšanas kārtību un 

pasākumu īstenotāju izvēles principiem” 

3.4. nodaļā Pasākumi, kuri paredz darba 

līguma slēgšanu noteikti šādi pasākumi 

(69.punkts): 

 pasākumi noteiktām personu grupām,  

 apmācība pie darba devēja,  

 pasākums "Pirmā darba pieredze 
jaunietim",  

 personu, kura iegūst izglītību 
vispārējās, speciālās vai profesionālās 
izglītības iestādē un kuru iesaista 
nodarbinātības pasākumos vasaras 
brīvlaikā (turpmāk – izglītojamais). 

     Šajos gadījumos darba devējs saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem, kas regulē darba 
tiesiskās attiecības, slēdz darba līgumu ar 
bezdarbnieku, kurš iesaistīts šajos 
pasākumos. 
     Tā kā noteikumu Nr.75 “Noteikumi par 
aktīvo nodarbinātības pasākumu un 

preventīvo bezdarba samazināšanas 
pasākumu organizēšanu un finansēšanas 
kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles 
principiem” 69.punktā minēto pasākumu 
realizācijai tiek slēgts darba līgums, uz šiem 
pasākumiem  ir attiecināma  Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  
37.panta 3.1 daļas papildinājums,  kurā teikts, 
ja trūcīgas ģimenes (personas) materiālais  
stāvoklis uzlabojies un tās ienākumi 
palielinājušies uz darba attiecību pamata, 
pašvaldības sociālais  dienests vienu reizi 
kalendāra gadā trīs kalendāra mēnešus 
neņem vērā ienākumus līdz valstī noteiktās 
minimālās mēneša darba algas apmēram. 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 

2015.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.54 “ Par sociālās palīdzības pabalstiem 

Rēzeknes novadā”. Stājās spēkā 2017.gada 

17.februārī. 

Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā. 
Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā tiek 
piešķirts pamatojoties uz personas 
iesniegumu: 
1. 90 gadu jubilejā EUR 90,00 (deviņdesmit 
euro, 00 centi) apmērā; 
2. 95 gadu jubilejā EUR 95,00 (deviņdesmit 
pieci euro, 00 centi) apmērā; 
3. 100 gadu jubilejā tiek piešķirts EUR 100 
(viens simts euro, 00 centi) apmērā; 
4. 105 gadu jubilejā EUR 105,00 (viens simts 
pieci euro, 00 centi) apmērā. 
Pabalstu piešķir jubilāriem, kuriem jubilejas ir 
pēc 2017.gada 17.februārā, jo tad stājas 
spēkā grozījumi Rēzeknes novada 
pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajos 
noteikumos Nr.54 Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Rēzeknes novadā. 
Dzīvokļa pabalsts. 
Dzīvokļa (mājokļa) pabalsta daļu kurināmā 
iegādei EUR 120,00 (viens simts divdesmit 
euro, 00 centi), izmaksā pabalsta 
pieprasītājam vienu reizi kalendārajā gadā. 
Tiesības saņemt ir: 
1. Trūcīgai ģimenei (personai) (ienākumi uz 
katru ģimenes locekli nepārsniedz 128,06 
euro mēnēsī). 
2. 1 (pirmās), 2. (otrās) un 3. (trešās) grupas 
invalīdam, kuram saskaņā ar Civillikumu nav 
likumīgu apgādnieku, kurš mājsaimniecībā 
dzīvo viens un kura mēneša ienākumi 
nepārsniedz 50 % no valstī noteiktās 
minimālās algas (190,00 euro). 
3. Vientuļam pensionāram, kuram saskaņā ar 
Civillikumu nav likumīgu apgādnieku, 
mājsaimniecībā dzīvo viens un kura mēneša 
ienākumi nepārsniedz 50 % no valstī 
noteiktās minimālās algas(190,00 euro). 
4. Maznodrošinātai ģimenei (personai) 

(ienākumi uz katru ģimenes locekli 
nepārsniedz 170,00 euro mēnesī). 
Pabalsts veselības aprūpei. 
1. Trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, 
vientuļiem pensionāriem, vientuļiem 1. 
(pirmās), 2. (otrās) un 3. (trešās) grupas 
invalīdiem, kuriem saskaņā ar Civillikumu nav 
likumīgu apgādnieku, kuri mājsaimniecībā 
dzīvo vieni un kuru mēneša ienākumi 
nepārsniedz 50 % no valstī noteiktās 
minimālās algas par ārstnieciskajām 
manipulācijām, nepieciešamajām operācijām, 
stacionāru, ārstniecisko rehabilitāciju reizi 
kalendārajā gadā ne vairāk kā 75 % no valstī 
noteiktās minimālās algas (EUR 285). 
2. Trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm 
rehabilitācijas pasākumiem bērniem reizi 
kalendārajā gadā ne vairāk kā 75 % no valstī 
noteiktās minimālās algas (EUR 285). 
3. Politiski represētām personām, 
Afganistānas kara veterāniem un otrā 
pasaules kara dalībniekiem 50,00 euro gadā. 
Lai saņemtu pabalstu veselības aprūpei, 
politiski represētām personām, Afganistānas 
kara veterāniem un otrā pasaules kara 
dalībniekiem, uzrādot personu apliecinošu 
dokumentu, Sociālajā dienestā jāiesniedz 
iesniegums un statusu apliecinoši dokumenti, 
bet trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm 
(personām), vientuļiem pensionāriem, 
vientuļiem 1. (pirmās), 2. (otrās) un 3. (trešās) 
grupas invalīdiem, kuriem norādīta procedūru 
saņemšanas nepieciešamība, finanšu 
dokumentu (čeki, kvītis, rēķini ar rekvizītiem) 
kopijas, kas pierāda pieprasītāja izdevumus 
par medicīnisko aprūpi, veiktajām operācijām, 
ārstnieciskajām manipulācijām u.c. ar 
veselības aprūpi saistītajiem izdevumiem. 
Pabalstu veselības aprūpei piešķir personām 
kurām ārstnieciskās manipulācijas, operācijas 
stacionāra, ārstnieciskā rehabilitācija bijusi 
pēc 2017.gada 17.februārā, kad bija stājušies 
spēkā grozījumi Rēzeknes novada 
pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajos 
noteikumos Nr.54 “”Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Rēzeknes novadā”. 
Apbedīšanas pabalsts. 
Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir 
personai, kura apņēmusies veikt mirušās 
personas apbedīšanu, ja mirušās personas 
pēdējā dzīvesvieta bija deklarēta Rēzeknes 
novada administratīvajā teritorijā un par kuru 
no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 
(turpmāk VSAA) netiek saņemts Valsts 
sociālo pabalstu likumā noteiktais 
apbedīšanas pabalsts un saskaņā ar 
Civillikumu nav likumīgu apgādnieku vai 
likumīgie apgādnieki ir trūcīgas personas. 
Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs un tā 
apmērs ir EUR 250,00 (divi simti piecdesmit 
euro, 00 centi).  
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Paldies par jūsu mūža darbu, 
kurā tika kaldināta  mūsu laimīgā 
nākotne (1982.g.) 
 
     Tāds ieraksts ir Goda rakstā par 
priekšzīmīgu un apzinīgu darbu ilggadējai 
Lūznavas tehnikuma darbiniecei Stanislavai 
Jackovskai. Viņa šī gada sākumā  nosvinēja 
90. dzimšanas dienu. Stanislava ir viena no 
tiem darbiniekiem, kurai šī darbavieta bija 
vienīgā kopš 1952. gada. Visu savu darba 
mūžu nostrādāja par apkopēju Lūznavas 
tehnikumā. Mainījās šīs iestādes nosaukumi, 
vadība, bet Stanislavas darba vieta  bija 
nemainīga. Cilvēka mūžs ir kā sēkla dzimtajā 
zemē – iesēta uzdīgst, plaukst, briest un nes 
savus darba augļus. Mēdz teikt, visur palīdz 
dzimtās mājas sienas. Nedaudziem tā 
sagadās dzīve- piedzimt, uzaugt, strādāt un 
baudīt pelnīto atpūtu dzimtajā vietā. 
Stanislava dzimusi netālajā Jaudzemu sādžā 
(Maltas pagasts) – Aleksandra un Marijas 
Jackovsku ģimenē. Tolaik ģimene veidojas 

liela- 7 bērni. Stanislava ir trešā no bērniem, 
par viņu vecāks ir brālis un māsa. Mācījās 
Laizānu pamatskolā, beigusi 4 klases. Šajā 
mācību posmā apguvusi daudz ko, kas 
noderējis dzīvē. Stundas gatavoja pie skalu 
uguns, par  citu gaismu i runas nevarēja būt. 
Ļoti patikusi glītrakstīšana, rokdarbi, 
dziedāšana. Ļoti patika  dziedāt korī. 1940. ar 
kori braukuši  dziedāt uz  Rozentovas parku 
gatavojoties Dziesmu svētkiem. Atcerasto 
svētku noskaņu, kad plīvoja daudz Latvijas 
brīvvalsts karogu. Tas viss bijis skolotāja 
Ozola, kurš tagad atdusas vietējos Gudeļu 
kapos, vadībā. Ticības mācību mācījusi 
skolotāja Šablinska. Labs vērtējums bija  arī 
vācu valodas apguvē. Skolas gaitas  mijās ar 
ganu dienām. Ģimene apkopa aitas, govis, 
audzēja teliņus. Viss bija vajadzīgs ģimenes 
iztikai. Stanislavas māsa atceras, kad vasaras 
beigās iepriekšējā gada maizīte apēsta, bet 
jaunā labība vēl gatavojas uz tīruma, bet ļoti 
gribas ēst, tad vecākā māsa devās uz lauku, 
ar sirpi nopļāva kūlīti graudu un izvārīja putru. 

Cik tas bija garšīgi! Lai sagādātu un 
dažādotu iztiku, meitenes lasīja mežā 
ogas un sēnes.  
    Ģimene bija ticīga, mājās skaitīja  
lūgšanas, dažkārt bērni to darīja 
nometušies ceļos. Katru svētdienu bija 
jādodas uz baznīcu Rozentovā.  Daudz 
tika dziedātas Dieva dziesmas, tāpēc 
arī bērniem veidojās labas, noturīgas 
balsis. Stanislava atceras skumīgu 
gadījumu, kad ganot lopus, pazuda 
rožukronis. Bet prieks bija nākamajā 
dienā, kad to atrada tīrumā.  Tēvs bija 
stingrs audzinātājs bērniem, bet nekad 
nesodīja un nepēra.  
   Mācības skolā vajadzēja pārtraukt, jo 
māmiņa nomira, kad Stanislavai bija 12 
gadu. Viņai  kā vienai no vecākajiem 
bērniem vajadzēja  rūpējās par 
jaunākajiem brāļiem un māsām. 
Māmiņa bija kārtīga un čakla saimniece 
gan dārzā,gan mājās. Viņa bija 
nenogurstoša audēja -  saaust ie 
galdauti, palagi, segas un dvieļi vēl 
tagad rūpīgi glabājas pie katras no 

meitām. Viņas ar lepnumu izrāda senos 
darinājumus. Savos tīrumos tika izaudzēta ne 
tikai labība, bet arī lini. Turpat mājās tie tikaar 
rokam  apstrādāti-  noplūkti, izmērcēti, 
izkulstīti un savērpti. Viss sadzīvei 
nepieciešamais bija gatavots mājās. 
 Kā tad ar brīvo laiku un rotaļām? Jā, protams, 
arī tās bija- no lupatām sataisīta bumba un 
lelles. Bet tās jau pārsvarā tika apvienotas ar 
ganu gaitām. 
  Vecākais brālis Vladislavs krita karā, pāris 
mēnešus pirms tā beigām.  Apbedīts Polijā. 
Māsa rāda fotogrāfijas, kurās redzams 
piemineklis Brāļu kapos. Tātad ir zināma brāļa 
atdusas vieta.  
     Vēl joprojām pastāv ciešas ģimenes saites. 
Vecumdienās Stanislava dzīvo  kopā ar 
māsām Mariju un Stefāniju. Katru dienu 
sazvanās ar māsu Rīgā. 

 
Marija Gudule 

Kultūras pasākumu organizatore 
Lūznavas pagastā 

STANISLAVAI JACKOVSKAI - 90! 
 

Aicinām uz filmas „Latgolys 
laikadečs” izrādi 
 
     6. aprīlī plkst. 11.00 Lūznavas pagasta 
zālē interesentus aicinām noskatīties filmu 
“Latgolys laikadečš”.   
     Latgolys laikadečs – tā ir filma par 
Latgales 20.gs. sākuma vēsturi caur vienas 
Latgales dzimtas likteni. Melodrāma risinās uz 
vēsturisko notikumu fona, padarot to vēl 
skarbāku. 

     Galvenās lomas atveido deju kopas 
"Dziga" dejotāja Leila Rasima, mūziķis Ainārs 
Svelpe un Latgaliešu rokmūziķis Ingars 
Gusāns jeb Sovvaļnīks. Video Māris Justs, 
filmas montāžu nodrošināja Artis Vītols, 
Vitālijs Dudarenoks, Sergejs Čakāns, skaņu 
operators Jānis Litavnieks, mūzika Gunārs 
Igaunis, māksliniece Inese Rimšāne, 
kostīmmāksliniece Ieva Zepa, grimētāja 
Daina Šadurska. Scenārija autore Anna 
Rancāne, režisors Edgars Blinovs. Ieeja brīva 
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Teksta sākums 1.lpp. 
        Skumjo šķiršanos no mājām uz visiem 
laikam tikai sunīte ar kucēntiņiem  nojauta- vēl 
ilgi aizbraucējiem bija  dzirdami žēlīgi 
kaucieni.  
     Līdz rītam aizveda uz Maltas staciju, tur 
cilvēkus ielādēja lopu vagonos. 
     Un tā sākās 12 diennakšu garais ceļs uz 
Sibīriju, Omskas apgabala Isikula rajonu. Ēst 
brauciena laikā deva vienu reizi, pa ceļam 

daudzas ģimenes izšķīra, liekot vīriešiem 
izkāpt. Antoņinas ģimene bija kopā- mamma 
ar četriem bērniem.  
Nometinājuma vietā gadījās diezgan atsaucīgi 
cilvēki, brigadieris ar nožēlu esot teicis –
propadjoš s rebjatami. Uzreiz tika ierādīts 
darbs kolhozā, Antoņinai ar brāli tika uzticēta 
lopu ganīšana. 
     Pāris gadu tajā ciemā bija slikta raža, 
kartupeļi izauga mazi, tos ģimene apēda jau 
līdz ziemas sākumam. Galvenais un vienīgais 
ēdiens bija kartupeļi ar ūdeni –kaut kas līdzīgs 
zupai, tumei.  
     Pēc tam raža uzlabojās, par ko vietējie 
pateicās latviešiem- jūs mums atvedāt labāku 
ražu. 
     Kartupeļus stādīja ar lāpstu, dārzs bija 
iedalīts 40 simtdaļas.  
     Ļoti liels prieks bija par dzeršanai pievesto 
ūdeni.  
     Tās ir tikai mazas atmiņu lauskas. Bet tie 
bija 15 gadi, mēneši, dienas, stundas... prom 
no dzimtajām mājām. Mūsu latvieši bija stalti 
jaunieši un smukas metas, kurus pamanīja 
vietējie. Tā tika nodibinātas ģimenes arī 
Antoņinas brāļiem un māsai. Pašu Antoņinu 
liktenis gaidīja atgriežamies mājās – Latvijā. 
Viņa atgriezās dzimtenē viena,  ieraugot 
nopostītās mājas, nedaudz nobijās un 
aizbrauca atpakaļ pie savējiem. 
Taču dzimtās puses mīlestība bija stiprāka 
par visu. Un viņa atgriezās otrreiz- 30 gadu 

pilnbriedā. 
     Šeit nodibināja savu ģimeni, šeit piedzima 
dēls Vladislavs un meita Valentīna.  
    Antoņina neslēpj, ka reizēm atmiņas tomēr 
sarūgtina.   Viņa notikušo uzskata kā 
neatgriezenisku  pagātni, kā tā laika iekārtas 
nežēlīgāko posmu cilvēces vēsturē, no  kura 
joprojām  vēl dzīvo jautājums “kāpēc?” 
     Tagad Antoņina ir gandarīta  par to, ka 
spēja izdzīvot, augstu novērtē cilvēcību, 
priecājas par šodienu, gatavojas rušināties 
savā piemājas dārziņā, savā zemītē. 
     Paldies viņai par atmiņām! 
     Mums tas ir jāzina! Mums tas ir jāatceras! 

 
Sagatavoja: Marija Gudule 

Kultūras pasākumu organizatore 
Lūznavas pagastā 

DATI. FAKTI. 
 1949. gada 25. martā notika visplašākā 

Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju 
un citiem attāliem Padomju Savienības 
reģioniem. 

 1948. gadā komunistiskā partija 
gatavojās sākt veidot zemnieku 
kopsaimniecības pēc Krievijas parauga. 
Latviešu zemnieki nevēlējās labprātīgi 
atteikties no savas zemes. Izsūtīšana 

skāra galvenokārt turīgo zemnieku 
ģimenes, kurām bija labāk iekoptās 
saimniecības. Turklāt zemnieki bija 
galvenie nacionālo partizānu atbalstītāji. 

 25. martā uz Sibīriju deportēja aptuveni 
44 000 cilvēku – ģimenes ar bērniem un 
sirmgalvjiem. Pretestība kolektivizācijai 
bija lauzta – mēnesi pēc izvešanas jau 
vairāk kā 70% zemnieku bija iestājušies 
kolhozos. 

 

 Pēc 1956. gada liela daļa izsūtīto tika 
atzīti par nevainīgiem un viņiem atļāva 
atgriezties Latvijā. Izsūtīšanas brīdī 
konfiscētais īpašums netika atdots un 
vajadzēja paiet vēl ilgiem gadiem, lai 
represētie atgūtu godīga cilvēka vārdu. 
1949. gada 25. martā deportētie pilnībā 
tika reabilitēti tikai pēc 1989. gada. 

 Uz 2017.gadu Lūznavas pagastā ir tikai 
viena iedzīvotāja, kura piedzīvojusi 
represijas. 

25. MARTS – KOMUNISTISKĀ 
GENOCĪDA UPURU PIEMIŅAS 
DIENA 

Pēc filmas “Melānijas hronika” 
noskatīšanās tēja un atmiņas ar 
represēto A.Moli 
     26. martā Lūznavas pagasta zālē  
noskatījāmies filmu ‘Melānijas hronika”, kas 
veidota pēc rakstnieces Melānijas Vanagas 
(1905-1997) atmiņu romāna Veļupes krastā.  
Ļoti iespaidīga, satraucoša filma. Filma, kas 
liek aizdomāties un nepalikt vienaldzīgam par  
cilvēku tā laika piedzīvotajām šausmām, 
pazemojumiem, ciešanām. Mums tas ir 
brīvprātīga  izvēle – vēlos vai nevēlos redzēt. 
Toreiz izsūtītajiem nebija nekādas izvēles. 
Prātam neaptveramas šausmas pārdzīvoja 
sievietes un bērni. Taiga. Sniegs. Bads. 

Cūkas ir vērtīgāki dzīvnieki par cilvēkiem, 
jo tām izbaro uz lauka atlikušos kartupeļus, 
bet sievietēm to liedz. Drūmas pārdomas 
saglabājas vēl ilgi pēc filmas.  
     Tā bija traģēdija Latvijai un citām 
tautām. Paldies gribas teikt  režisoram 
Viesturam Kairišam, kurš godam paveicis 
šo darbu. Viņa dzimtas saknes nāk no 
Latgales, tā esmu dzirdējusi kādā intervijā 
ar talantīgo režisoru. 
     Paldies par iespēju noskatīties šādu 
filmu tepat pagastā. Paldies arī par tikšanos 
ar tā laika aculiecinieci A.Moli. Pēc filmas 
varējām lūgties Dievkalpojumā kapellā. 
 
 

Nu mēra, boda, kara un uguņsgrāka pasorgoj 
myus Kungs un Dīvs. 
Myusu tāvu zemi sorgoj un svietej. 

 Ar cieņu  Lūznavas pagasta iedzīvotāja  
I.Sobolevska 
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Izdevējs: 
Rēzeknes novada pašvaldības  
Lūznavas pagasta pārvaldes  
Reģ.Nr. 90000025484 
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: 64607423 

Rekvizīti:  
Banka: SWEDBANK  AS 
Konts: LV09HABA0140205069501  
Tirāža: 200 eksemplāri 
 

Seko līdzi: 
twitter.com/pagasts 
 

           www.luznava.lv 
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                                            SPORTS LŪZNAVĀ 

19.martā AAC "Zelta zvīņa" jau pavasarīgā 
noskaņojumā notika 64 lauciņu dambretes 
turnīrs, kurā Lūznavas intelektuāļi spraigi 
emocionālā atmosfērā cīnijās par 
godalgotām vietām. Divu stundu garumā tika 
noskaidroti uzvarētāji: 1.vieta - Jānis Noviks, 
2.vieta - Dainis Mikanovs, 3.vieta - Marita 
Novika. Visi dalībnieki saņēma diplomus, 
balvas un saldas medaļas Apsveicam! 
----------------------------------------------------- 
10.martā Lūznavas pagasta daiļavas cīnījās 
par titulu "Vislabākā spēlētāja novusā". 
Sacensībās piedalījās 5 dāmas, un 
godalgotas vietas tika sadālītas šādi: Vita 

Gaile - 1.vieta, Valija Vildiņa - 2. vieta 
un  Mārīte Novika - 3.vieta! 
----------------------------------------------------- 
6.martā ARPC „Zeimuļs” (Rēzeknē) 
noslēdzās Jaunsardzes reģionālās 
sacensības telpu orientēšanās. Pa visiem 
kompleksa stāviem un telpām orientējās 
kopā ap 200 dalībnieku no visa Latgales 
reģiona, tajā skaitā arī mūsu Lūznavas 
jaunieši – Māris Dembovskis un Dmitrijs 
Nikolajevs. Kaut zēniem jau ir pieredze 
orientēšanās sacensībās, šī bija pirmā reize, 
kad bija jāmeklē kontrolpunkti telpās. 
Jaunieši guva iemaņas pareizi lasīt ēkas 
plānu, kontrolpunktu izvietojumu un darboties 

ar elektronisko orientēšanas SPORTident 
sistēmu. Māri un Dmitrij! Jūs esat malači, ka 
atrodat iespējas lietderīgi un sportiski pavadīt 
laiku un komunicēt ar citiem reģiona 
jauniešiem!   

Noslēdzies dambretes turnīrs 

Novusu spēlēja sievietes! 

S. Mikanova 
Sporta pasākumu koordinators   

Tālr. 26447713 
e-pasts sports.luznava@inbox.lv 

VIENĀ SKRĒJIENĀ VESELA VALSTS! 
Jau no agra pavasara līdz pat vēlam rudenim, 
pievienojies desmitiem tūkstošu skrējēju visā 
Latvijā! Skrien ar visu Latviju lielākajā 
skriešanas seriālā Baltijā - BIGBANK Skrien 
Latvija. 8 posmi 8 Latvijas pilsētās. Tiekamies 
trasē!  
 

Lūznavas zēni piedalījās 

Jaunsardzes reģionālās 

sacensības telpu orientēšanā 

Novusa cīņas rezultāti 

mailto:info@luznava.lv
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