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Bibliotēkas  ziņas  

Pārtikas pakas 7.-12.  klašu 

skolēniem 

Cienījamie Sakstagala pagasta iedzīvotāji, 

iestāžu un struktūrvienību darbinieki, 

kolēģi! Šogad ar COVID vīrusu saistītie 

ierobežojumi mums diktē Valsts svētkus 

svinēt savādāk: nevis kuplā puklā, kā 

ierasts, bet savās ģimenēs, savās sirdīs. 

Varbūt, tas arī nav slikti, ka svētku laikā 

ikviens varam pabūt vienatnē  un pārdomāt, 

vai ģimenes lokā pārrunāt – kas ir mans 

patriotisms? Vai tikai svecīšu iedegšana 

logos, vai karoga lentītes piespraušana pie 

krūts un himnas nodziedāšana? Patriotisms 

– tā ir attieksme, attieksme gan pret šo 

valsti, pret savu novadu, pret dzimto pagastu, pret darbu, ko katrs ikdienā veicam,  kā arī vienam pret 

otru. Patriotisms tā ir mīlestība, kam jābūt ik viena darba pamatā. Patriotisms ir viss, ko darām kopā, 

strādājot komandā. Tikai tad, kad mēs ikvienu sev uzticēto darbu darīsim ar mīlestību, tikai tad, kad 

domāsim valstiski, kad mēs nebūsim vien pašlabuma meklētāji, bet centīsimies būt labāki ne sevis, bet 

Latvijas dēļ, tad mēs būsim patrioti, tad mūsu darbiem būs rezultāti, tad mēs varēsim veicināt pagasta 

un valsts labklājību! Mēs varam pārvarēt grūtības, ja ir savstarpēja sadarbība un līdzcilvēku atbalsts. 

Tiki tā mēs varam pārveidot gan esošo, gan veidot jauno. Ja cilvēki meklē kopīgo, nevis atšķirīgo, 

valda lielāka sapratne un godaprāts. Patriotisms ir tad, ja cilvēks ir saimnieks savā zemē, un viņam ir 

ar ko lepoties! Leposimies ar savu valsti, ar vietu, no kurienes nākam, ar savām ģimenēm un 

tradīcijām! Tāpēc novēlu lielāku saliedētību un ticību saviem un pagasta spēkiem, izturību un 

sirdsdegsmi ikdienas darbos un kopīgu mērķu sasniegšanā! Mēs ikkatrs esam atbildīgi par to, ko 

ierakstīsim Latvijas vēstures lappusēs!  Dievs, svētī  Latviju! 

Tamāra Tutina  

Sakstagala pagasta pārvaldes vadītāja  

Pateicības izteikšana 

Latvijas Republikas 

proklamēšanas 102. 



Sakstagala pagasta ziņas Nr. 5(38) 

2                                                                                                                                           2020. gada novembris-decembris 

 

Strādājam attālināti, pieņemot apmeklētājus pēc iepriekšēja pieraksta!  

PAZIŅOJUMI 

SAKSTAGALA PAGASTA PĀRVALDES SPECIĀLISTU KONTAKTI: 

Pieņemšana tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās! 

 

Lietvedība: e-pasts: info@sakstagals.lv,  

tel. 64640550 

Pārvaldes vadītāja: - mob. 27508050 

Sociālais darbinieks:  tel. 64640566,  

mob. 26414342  

Darba laiks: Pirmdien, otrdien, cetur tdien  

8:00 -16:00 

Zemes lietu speciālists: tel. 28305701,  

e-pasts: andris.laizans@rezeknesnovads.lv 

Grāmatvedība: 64640551         

Kases darba laiks:  

Pirmdien, otrdien, ceturtdien no 9:00-16:00 

Dricānu  bāriņtiesas locekle Daina Igaune:  

mob. 20246111 

Bibliotēka: tel.64640575, mob. 26490005 

Darba laiks: Pirmdien, otrdien, trešdien no  

8:00 -14:00  

Sakstagalā), piektdien no 9:00 -13:00 (Uļjanovā) 

F.Trasuna muzejs “Kolnasāta”: tel.64640594,  

mob. 26248270 

ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību 

Pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” 28.10.2020. rīkojumu Nr. 

1.5/16, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību,  struktūrvienība “Sakstagala pagasta pārvalde” aicina pēc 

iespējas saņemt pašvaldības pakalpojumus attālināti, ierobežojot ēkas apmeklēšanu klātienē.  

No 29.10.2020. līdz rīkojuma atcelšanai  klientu pieņemšana (arī bibliotēkas) tikai pēc iepriekšējas 

pieteikšanās! 

Ja nepieciešams apmeklēt pagasta pārvaldi,  

LŪGUMS IEVĒROT: 

1. Pieteikt vizīti pie speciālista; 

2. Izmantot zvana pogu pie ārdurvīm; 

3. Apmeklēt pagasta pārvaldi tikai ar sejas masku; 

 

4. Lietot izvietotos roku dezinfekcijas līdzekļus; 

5. Izmantot pie ārdurvīm izvietoto pastkasti 

iesniegumiem u.c. informācijas apmaiņai; 

6. Ievērot distancēšanos. 
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Tamāra Tutina  

Sakstagala pagasta pārvaldes vadītāja  

Realizēts Vides fonda padomes projekts vides kvalitātes uzlabošanai pagastā 

PAZIŅOJUMI 

Laika posmā no 1.jūnija līdz 30.oktobrim tika realizēts Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda 

padomes projekts “Vides stāvokļa uzlabošana, dabas vērtību saglabāšana un aizsardzība Sakstagala pagasta 

teritorijā”. Projekta realizācijas rezultātā ir uzlabots vides kvalitātes stāvoklis Sakstagala pagastā, saglabājot un 

aizsargājot dabas vērtības. Projekta ietvaros veiktas sekojošas aktivitātes: bīstamo un veco koku nozāģēšana 

kapsētu un ciematu teritorijās, tādējādi ieguldot apkārtējās vides aizsardzībā. Nozāģēti 53 bīstamie koki 4 

kapsētās (Veco Pedeļu, Rjabku, Bolbišu, Vorkaļu), 8 koki Stacijas ielā Sakstagalā tika nozāģēti un 22 atzaroti, 

2 koki nozāģēti Ciskādu ciemā Vītolu skolas teritorijā. Daļēji pabeigta vidi piesārņojošo faktoru mazināšana 

Sakstagala pagasta kapsētu tuvumā, izgatavotas un iegādātas sausās āra tualetes ar betonētu grodu  8 kapsētām. 

Uzstādīšana netika veikta, sakarā ar to, ka tikai viena kapsēta ir uzmērīta, pārējām nav zemes robežu plānu, bez 

kuriem nevarējām pasūtīt Apliecinājuma karti. Uzstādīšanu plānojam veikt nākošgad, tiklīdz būs sakārtota 

dokumentācija un saņemta atļauja no Būvvaldes. Uļjanovas PII “Skudriņa” teritorijā veikta apzaļumošana, 

iestādot 186 skujeņus, tādējādi mazinot putekļu nokļūšanu no saimnieciskās zonas bērnu rekreācijas zonā. 

Uzstādītas 7 videokameras pie atkritumu šķirošanas punktiem un iestādēm, nesankcionētas atkritumu 

šķirošanas kontrolei. Kopumā visas projekta 

aktivitātes izmaksāja 12 773.08 EUR.   

Bīstamo koku zāģēšana ir ļoti sarežģīts un 

bīstams darbs teritorijā, kur apkārt ir kapu 

kopiņas, tāpēc, daudzviet pieminekļi un 

apmales, un soliņi bija uz laiku jānoņem, lai 

veiktu koka nozāģēšanu. Kustinot vairākus 

desmitus gadus vecus pieminekļus, tie var 

arī sadrupt. Tika saņemtas vairākas sūdzības 

par nekvalitatīvu atpakaļ uzstādīšanu un 

uzņēmējs SIA “MP Agency” kompensēja 

radušos zaudējumus. No pagasta pārvaldes 

puses atvainojamies par sagādātajām neērtībām un reizē lūdzam būt iecietīgākiem un novērtēt ieguldītās pūles. 

Īpašs paldies APSD (Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos) nodarbinātajiem cilvēkiem, kas visu šo lielo 

koku daudzumu skaldīja un ar rokām iznesa no kapsētām. Nozāģētie koki ar aktiem tika nodoti malkā pagasta 

iestāžu apkures vajadzībām.                                                                                                                                                                                                                   
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Lepojamies ar saviem skolotājiem!  

  Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā Izglītības un 

zinātnes ministrijas Atzinības rakstus saņēma - 

skolotāja Anita Doroščonoka – par profesionālu un 

radošu, inovatīvu pedagoģisko darbību kompetenču 

pieejas ieviešanā mācību procesā un skolas tēla 

popularizēšanu novadā un valstī. 

Pateicības rakstus saņēma sākumskolas 

skolotāja Rasma Pudule - par godprātīgu un 

apzinīgu darbu mācību un audzināšanas procesā 

sākumskolā, un angļu valodas skolotāja Maira 

Elksne – par godprātīgu un apzinīgu pedagoģisko 

darbu. 

www.sakstagalaskola.1w.lv 

Pamatojoties uz Ministru kabineta lēmumu, ka no 

2020. gada 26. oktobra līdz 6. decembrim izglītības 

iestādēs vispārējās pamatizglītības programmas un 

vispārējās vidējās izglītības programmas apguve 7.–

12. klasē notiek attālināti (speciālā izglītības iestāde 

mācību procesu turpina īstenot atbilstoši skolas 

izvēlētajam modelim), Rēzeknes novada domes sēdē 

5. novembrī tika pieņemts lēmums, ka visi Rēzeknes 

novada skolu 7.-12. klašu izglītojamie, kuri mācās 

attālināti, jānodrošina ar pārtikas pakām. Papildus, 

pēdējā brīdī, Rēzeknes novada domes lēmumā tika 

iekļauts atbalsts arī visiem vidusskolēniem, ne tikai 7.

-9. klašu skolēniem.  

Tas radīja papildus aprēķinus, pasūtīšanu, loģistiku un 

paku sagatavošanu, tāpēc pārtikas paku piegāde 

aizkavējās.  

Tā, kā ir izsludināta ārkārtējā situācija valstī no 9. 

novembra līdz 6. decembrim, 7.-12. klašu skolēni tiks 

nodrošināti ar pārtikas pakām vēl par trim nedēļām. 

Šīs pakas plānots izsniegt sākot ar 23. novembri – par 

periodu no 16. novembra līdz 4. decembrim par 14 

attālinātajām mācību dienām Rēzeknes novada visiem 

7.-12. klašu skolēniem. Šāds novada domes lēmums ir 

atbalstāms, jo paplašina atbalsta saņēmēju loku, tāpēc 

šī iemesla dēļ lūdzam mazliet paciesties. 

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un radīto 

satraukumu.  

Guntars Skudra, Rēzeknes novada pašvaldības                 

Izglītības pārvaldes vadītājs  

  

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas 41 skolēns (no 

7.-9.klasei), kas mācās attālināti, paku saņēma 

ceturtdien, 10.11. 2020. Paldies čaklajai skolas 

darbinieku, skolotāju un vadības komandai, kas 

operatīvi sakomplektēja un palīdzēja sociālajam 

darbiniekam ar paku nogādāšanu skolēniem!  

Tie, kas nemācās Rēzeknes novada skolās un nav 

saņēmuši paku savā izglītības iestādē, vērsieties pie 

pagasta sociālā darbinieka ar iesniegumu, lai saņemtu 

naudas pārskaitījumu 1.00 EUR apmērā par katru 

attālināto mācību dienu no 9.11-6.12.2020. 

Tamāra Tutina  

Sakstagala pagasta pārvaldes vadītāja  

4                                                                                                                                               2020. gada novembris-decembris 

IZGLĪTĪBA 

Visi Rēzeknes novadā deklarētie skolēni, kas 

mācās attālināti, saņem ēdināšanas  atbalstu 
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        KULTŪRAS ZIŅAS 

Novembris F. Trasuna muzejā 

                                                                    

Laika rats griežas 

neapstājoties un nemanot ir 

pienācis novembris. Viens 

no skaistākajiem un 

nozīmīgākajiem mēnešiem 

gadā. Tas ir laiks, kad vēl 

mēneša sākumā varam 

paspēt baudīt zelta rudens 

burvību  un laiks, kad 

svinam vairākus mūsu 

valstij nozīmīgus svētkus – 

Lāčplēša dienu 11. novembrī 

un Latvijas valsts 

dibināšanas dienu 

18.novembrī, šogad jau 102.  No 2.novembra līdz 

15.maijam muzeja Izstāžu nama lielajā zālē ir skatāma 

folkloras kopas “Kolnasāta” 25 gadu darbības jubilejai 

veltīta izstāde “Ar dziesmu 25 gadu garumā”. Lai gan 

pirmsākumos folkloras kopa tika dibināta ar mērķi 

muzikāli papildināt muzeja rīkotos pasākumus un dziedāt 

vietējās Sakstagala pagastā savāktas dziesmas, laika gaitā 

ir tā  kļuvusi par vienu no vecākajiem un stabilākajiem 

pašdarbnieku kolektīviem Sakstagala pagastā, par 

kolektīvu, kurš popularizē pagastu un senās tradīcijas, 

pagastā un  ārpus tā robežām. Izstādē apkopoti materiāli 

no folkloras kopas dibināšanas līdz mūsdienām, tā vēsta 

par kopas darbību, dalībniekiem, repertuāru.    

       Saskaņā ar MK “Rīkojums par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu” 2020. gada 6. novembrī  no 9. novembra 

līdz 6. decembrim  ir mainījusies muzeja apmeklēšanas 

kārtība: muzeja apmeklējums iepriekš jāpiesaka zvanot 

26248270 vai rakstot kolnasata@inbox.lv ;  

muzejs apmeklētājiem pieejams tikai darba dienās 8.30 – 

16.00; 

muzejs pieejams tikai individuālajiem apmeklētājiem;  

apmeklējot muzeju, obligāti jāizmanto sejas maska. 

     Mums sakstagaliešiem ir jābūt lepniem un vienmēr 

jāatceras, ka pirms vairāk nekā 100 gadiem sakstagalietis 

Francis Trasuns aktīvi iestājās par Latgales apvienošanos 

ar Baltijas guberņām un deva savu artavu Latvijas valsts 

izveidē. Lai arī šogad svētki būs savādāki nekā ierasts, tie 

būs ģimeniskāki, jo ar katru no mums sākas mūsu Latvija. 

F. Trasuna muzeja “Kolnasāta” kolektīvs sveic visus 

pagasta iedzīvotājus valsts svētkos un novēl izturību šai 

neparastajā laikā. 

Inta Deksne 

F. Trasuna muzeja “Konasāta” 

direktores p.i. 

Bibliotēkas  ziņas  
Stājoties spēkā jaunākajiem ierobežojumiem mūsu 

valstī, Covid -19 sakarā, ar saviem izaicinājumiem 

jāsaskaras arī kultūras dzīvei. Līdz 6.decembrim 

Sakstagala bibliotēkai ir izmainīts apmeklētāju 

pieņemšanas darba laiks: 

Pirmdiena:  8.00- pl.14.00 

Otrdiena :   8.00 – pl.14.00 

Trešdiena:   8.00- pl.14.00 

Piektdiena:  8.00 – 13.00 bibliotekāre pieņem lasītājus 

Uļjanovas ārējā apkalpošanas punktā. 

Apmeklējot bibliotēku OBLIGĀTA 

iepriekšpieteikšanās pa telefonu: 64640575; 26490005, 

Ieejot bibliotēkas telpās,  lietot aizsargmasku. 

Šajā saspringtajā laikā, tuvojoties Latvijas Valsts 

svētkiem ikvienam Sirdī, Domās un Darbos būt  

vienotiem ticībā kopā ar mūsu Latviju! 

Piesakiet bērnus jaungada dāvanu 

saņemšanai 

Sakstagala pagasta pārvalde aicina pieteikt bērnus 

vecumā no 0 – 15 gadu vecumam (9.klasi ieskaitot), 

kuri ir deklarēti Sakstagala pagasta teritorijā, 

Jaungada saldo paciņu saņemšanai. Pieteikšanās 

termiņš līdz 13.12.2020. Sīkāku informāciju var 

saņemt Sakstagala pagasta pārvaldē pa tālruni: 

64640550, vai kultūras pasākumu vadītājai Līgai 

Sarkanei tel. 26604650 vai arī sūtiet ziņu uz e-pastu 

info@sakstagals.lv        

vai liga.sarkane@rezeknesnovads. lv. Pieteiktās 

saldās dāvanas bērni, kas apmeklē PII “Skudriņa” un 

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolu, saņems 

izglītības iestādēs, pārējie, iepriekš piesakoties, 

varēs izņemt Sakstagala pagasta pārvaldē līdz 

31.01.2021.  
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KULTŪRAS ZIŅAS 

Par pateicības izteikšanu Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienā 

Sena patiesība māca, ka doma rada darbu, darbs – ieradumu; ieradums – raksturu; raksturs – likteni. Arī 

skaisto likteni – strādāt tēvu tēvu zemē, art un sēt senču iekoptajās druvās, ieaugt savā dzimtenē, palikt savā 

tautā. 

Mums katram ir dota iespēja palikt savā tautā, atstāt savas pēdas dzimtās vietas takās un cilvēku sirdīs. Šīs 

pēdas ir mūsu padarītais darbs. Darbs ir tas, kas rada vērtības un kas vērtīgu padara arī pašu cilvēku. 

Mūsu novadā un pagastā darbīgu cilvēku nekad nav trūcis un arī šogad vēlamies teikt paldies par viņu 

devumu.  

Pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības nolikuma „Par apbalvojumiem Rēzeknes novada 

pašvaldībā” (apstiprināts Rēzeknes novada domes 2012.gada 1.marta sēdē (protokols Nr. 5, 3.§); ar 

grozījumiem 2012.gada 18.oktobrī (protokols Nr. 21, 3.§)) 20.punktu, par profesionālu, godprātīgu un radošu 

darba devumu sava novada un valsts labā izteikt pateicību Latvijas Republikas proklamēšanas 102.gadadienā, 

pasniedzot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Sakstagala 

pagasta pārvalde” Pateicības rakstu pagasta iedzīvotājiem sekojošās nominācijās: 

2.Par apzinīgu un godprātīgu darbu: 

Natālijai Kuzņecovai; 

Valērijam Bodžam; 

Larisai Gruznovai. 

4.Par atbildīgu darbu APSD programmas 

īstenošanā: 

Zojai Balabkinai; 

Innai Funikovai. 

  

1.Par ilggadēju, godprātīgu un profesionālu  

darbu pašvaldībā: 

Jefrosinijai Paškevičai; 

Vilhelmīnei Kirilovai; 

Vilhelmam Urtānam; 

Ingrīdai Kornutai. 

3.Par radošu un inovatīvu darbu izglītības jomā: 

Ļubovai Bogdanovai; 

Diānai Stafeckai. 

5.Par radošu pieeju darbam un skolas tēla 

pilnveidošanu, aktīvi iesaistoties kopienu resursu 

centra izveidē: 

Janai Golovņovai; 

Ēvaldam Majoram; 

Pjotram Golovņovam. 


