
  

 Dabā 
lēnām ir ienācis 
rudens – ar 
krāsu bagātību, 
dzestrajiem 
rītiem, pelēko 
miglas paklāju 
un retajiem 
saules brīžiem. 
Vai rudens nav 
skaists? Acis ik 
dienas priecē 
krāsainie 
pavedieni 
pļavās, mežos 
un māju 
pagalmos. 
Rudens 
krāšņumziedi 
steidz vērt vaļā 
pumpurus, lai 
tos atrādītu 
pasaulei. Katrs 
zieds atšķiras ar 
krāsu, formu un 
smaržu 
melodijām. Un 
tajos īsajos 

brīžos, kad aizvien skopāki saules stari noglāsta zemi, katrā kritušajā lapā atspīd saules zelts un neviļus 
pārņem prieks par to, vai arī tas tā ir. Tik ļoti gribas, lai tā būtu! Rudeni daudzi negaida. Tomēr, kad tas 
pienāk, izrādās, tas nespēj dzēst ne cerības, ne laimes izjūtu, jo mūsu sirdis ir bagātas ar atmiņām un nekas 
nenodzēš priecīgi dzirkstošās vasaras pēdas.  Vēl sauli sasmelties, ziedu pļavā grimt, vitamīnus saēsties, 
ļauties veldzējošām saules peldēm... vēl noķert vasaras sajūtas. Nenokavē tās! Dabas ritējums turpinās, 
turpināsim tam līdzi dzīvot arī mēs. 

Vides projekts– uzsākta 

bīstamo koku zāģēšana 

Asfalta seguma atjaunošana 

ciemata centra ielās 

Šajā numurā lasiet: 

Informācija par Covid-19 

joprojām aktuāla 

Lopkopjiem izmaksā pabalstu 

Jaunais mācību gads. 

Uļjanovas PII ” SKUDRIŅA”  

jaunumi 

Valsts prezidents Egils 

Levits apmeklē Franča 

Trasuna muzeju 

“Kolnasāta” 
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Lauksaimniekiem 

Rēzeknes novada dienu 

atskaņas 
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Īstenots vides projekts   

Lai gan situācija ar  vīrusa izplatību Latvijā ir  
stabila un līdz ar ārkārtējās situācijas beigām ir 
iespējams mazināt dažus no piesardzības pasākumiem, 
aizvien vēl ir jāievēro vairāki nosacījumi.  
Pamatprincipi ir nemainīgi: 

 Ievēro 2 metru distanci! 

 Mazgā rokas! 

 Paliec mājās, ja esi saslimis! 

 Ievēro informatīvās norādes publiskās vietās! 

 Izpildi konkrētā pakalpojuma sniedzēja vai pasā 
kuma organizētāja norādījumus! 

Ievērojot 2 metru distanci, pulcēties atļauts: 
līdz 1000 cilvēkiem telpās, neatkarīgi no telpu izmēra 
taču vienlaikus pulcējot ne vairāk kā 50% no kopējā 
iespējamā cilvēku skaita telpā un ievērojot to, ka vienai 
personai jānodrošina 3 m2 līdz 3000 cilvēku ārā, 
nodrošinot publiski pieejamu informāciju par 
maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu pasākuma norises 
vai saimniecisko pakalpojuma sniegšanas vietā. 
  

A T C E R I E S:  
Plašāka pulcēšanās nozīmē cilvēka personīgās atbildības 
palielināšanos! Šobrīd vīrusa izplatība Latvijā ir 
mazinājusies, bet pandēmija vēl nav beigusies, tāpēc ir ļoti 
būtiski ievērot ikdienas piesardzības pasākumus, arī 
tiekoties ar radiem vai draugiem, kā arī citās situācijās. Lai 
gan tagad ir atļauts pulcēties plašākā lokā, pirms 
pasākuma vai tikšanās ar citiem sev jāpajautā – jā, tagad 
drīkst, bet vai man tas ir vajadzīgs? Jāapzinās, ka katrs 
pasākums vai tikšanās ir risks saslimt.  
Katra cilvēka individuālā atbildība un rīcība, ievērojot 
karantīnu vai pašizolāciju, ja tas nepieciešams, kā arī 
veicot profilaktiskus pasākumus, joprojām ir spēcīgākais 
ierocis cīņā ar vīrusa izplatību!  Būsim atbildīgi pret savu 
un citu veselību arī turpmāk!  

Slimību profilakses un kontroles centrs  

PAZIŅOJUMI 

Vides projekta ietvaros 14.09.2020. SIA " MP 
Agency " uzsāka bistam o koku 
zāģešanu. kopuma tiks nogriezti 63 koki. 
Veco Pedeļu kapi (kadastra nr . 7886 
003 0427): priede – 5 gab., diametrs 165 cm 
– 196 cm, bērzs – 1 gab., diametrs 182 cm; 
 
Bolbišu kapi (kadastra nr . 7886 004 
0269): bērzs – 10 gab., diametrs 116 cm- 180 
cm, priede – 4 gab., diametrs 108 cm – 118 
cm; 
Vorkaļu kapi (kadastra nr . 7886 004 
0270): bērzs – 12 gab., diametrs 90 cm – 170 
cm; priede – 3 gab., diametrs 105 cm – 164 
cm; apse 1 gab., diametrs 204 cm; 
 
Rjabku kapi (kadastra nr . 7886 002 
0371): priede – 9 gab., diametrs 86 cm – 230 
cm; bērzs – 5 gab.,  diametrs 65 cm – 200 cm; 
egle - 1 gab., diametrs 200 cm; apse – 2 gab., 
diametrs 200 cm - 239 cm. 
 
Stacijas ielā  kopā 8 koki: 
 Liepa – 1 gab. ar 2 atzariem, 221-232 cm; 
kļava – 1 gab., 137 cm; osis – 4 gab., 137cm- 
174 cm; bērzs – 1 gab., 137 cm. 
 
 Īpašumā “Vītolu pamatskola”  
(kad. Nr.7886 006 0499)  kļava – 2 gab., 
diametrs 124 cm -132cm. 
Koku ciršanas mērķis: atbrīvoties no veciem, 
satrupējušiem, dabiski ielauztiem, vizuāli 
neizskatīgiem, cilvēkiem un apkārtējai videi 
bīstamiem kokiem un sausiem zariem. Tiks 
sakārtota kapsētu un pagasta teritorija un 
novērsts apdraudējums cilvēku drošībai. 

Tamāra Tutina 

Sakstagala pagasta pārvaldes vadītāja 

AKTUĀLI 

ASFALTA SEGUMA 

ATJAUNOŠANA 

Sakstagala ciemata Kalna un Zemnieku ielas 

posmos tika veikts ceļa seguma remonts.  

Būvdarbu ietvaros tika veikts iesēduma remonts, 

ar karsto asfaltu tika labots profils, ieklāta 

izlīdzinoša asfalta kārta, kā arī veikta virsmas 

apstrāde. 

Tamāra Tutina 

Sakstagala pagasta pārvaldes vadītāja 
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Lauksaimniekiem 

1.oktobris 

Pēdējais datums, līdz kuram jānokuļ zālāju 
sēklaudzēšanai, kas kārtējā gadā ir 
pieteikti lauku apskatei VAAD vai par 
attiecīgajām platībām ir iesniegts iesniegums 
LAD. 

Datums, līdz kuram LAD jāiesniedz 
deklarācija par iepriekšējā gadā 
deklarēto un izmaksāto ar 
lauksaimniecisko darbību saistīto 
darba alga, nodokļi (attiecas uz 
personām, kurām piešķirams VPM vairāk 
nekā 150 000eiro un attiecas maksājuma 
samazinājums) 

15.oktobris 

Pēdējais datums, līdz kuram saimniecības 
pārņēmējam jāinformē LAD par 
saimniecības pārņemšanu un 
jāpieprasa atbalsta maksājumi 

31.oktobris 

Datums, līdz kuram LAD veic 
lauksaimniecības zemes(LIZ) 
apsekošanu. Zemes vienību 
apsekošanu veic platībām, kas saskaņā ar 
Valsts zemes dienesta 9VZD) informāciju 
pēc zemes izmantošanas veida ir 
lauksaimniecības zeme(LIZ) vismaz viena 
hektāra platībā. 

Informāciju sagatavoja Zemkopības 
ministrija  

 

Lopkopjiem izmaksā pabalstu 

Lauku atbalsta dienests izmaksā vienreizēju 
ārkārtas pabalstu piena lopkopjiem un 
liellopu audzētājiem ienākuma 
stabilizēšanai. 

Par katru slaucamu govi lauksaimnieki 
saņem 86 eiro, ja no šī gada 1.aprīļa līdz 
30.jūnijam bijušas vismaz trīs slaucamas 
govis un piens pārdots pārstrādātājiem 

Par gaļas šķirnes liellopu lauksaimnieki 
saņem 137 eiro, kamēr par piena vai piena –
gaļas bulli – 96eiro, ja tie realizēti no 
2020.gada aprīļa līdz jūnijam. 

Pabalstu izmaksā, jo noteiktās lopkopības 
nozarēs ir konstatēts ieņēmumu 
samazinājums.  

 

Informāciju sagatavoja  

Zemkopības ministrija  

Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu atļaut ES 
dalībvalstīm, tostarp arī Latvijai, izmaksāt lielāku vienotā 
platības maksājuma (VPM) un bioloģiskās lauksaimniecības 
maksājuma avansu. VPM avanss būs par 20% lielāks nekā 
citus gadus un tiks izmaksāts 70 procentu apmērā, bet 
bioloģiskās lauksaimniecības avansa maksājums būs 85 
procentu apmērā.  

Šāds lēmums pieņemts, lai mazinātu lauksaimnieku 
finansiālās grūtības un naudas plūsmas problēmas, ko 
izraisījusi Covid-19 pandēmija.  

 Lauku atbalsta dienests (LAD) pirmās avansa 
izmaksas veiks no 16. oktobra.  

VPM avansu saņems lauksaimnieki, kuru saimniecībās būs 
pabeigtas administratīvās pārbaudes, savukārt bioloģiskās 
lauksaimniecības maksājuma avansu saņems 
lauksaimnieki, kuru saimniecībās būs pabeigta atbilstības 
nosacījumu pārbaude, tādēļ Zemkopības ministrija un LAD 
aicina lauksaimniekus pārliecināties elektroniskajā 
pieteikšanās sistēmā, vai ir sniegtas visas nepieciešamās 
atbildes LAD. 

Plānots, ka oktobrī vienotā platības maksājuma avansa 
maksājumos tiks izmaksāti aptuveni 102 miljoni eiro. 
Plānotā vienotā platības maksājuma likme šogad ir lielāka 
nekā iepriekšējos gados – aptuveni 90 eiro par hektāru, un 
avansā lauksaimnieki saņems 61,6 eiro par hektāru. 
Bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma likme (atkarībā 
no audzētajiem kultūraugiem) palikusi nemainīga – no 97 
līdz 485 eiro par hektāru.  

Tiem lauksaimniekiem, kuri vasarā ir saņēmuši VPM 
avansa maksājumu kā īstermiņa aizdevumu, no aprēķinātās 
kopējās atbalsta summas vispirms tiks ieturēts izmaksātais 
aizdevums. Atlikusī summa tiks pārskaitīta uz  
lauksaimnieka bankas kontu. Pārējos platību maksājumus 
LAD sāks izmaksāt šāgada decembrī . 

Informāciju sagatavoja  

Zemkopības ministrija 

INFORMĀCIJA 

Vienotā platībmaksājuma avansu sāks 

saņemt no 16. oktobra 



Sakstagala pagasta ziņas Nr. 4(37) 

 

Jaunais mācību gads iezvanīts – atkal 

kopā!  

  Pirmā septembra rīts Latvijas skolās kā allaž bija 

priecīga un satraucoša atkalsatikšanās, tikai šoreiz 

ne pēc parastajām vasaras brīvdienām, bet pusgadu 

ilgušās nošķirtības attālināto mācību periodā. Tomēr 

koronavīrusa pandēmijas laiks nav spējis izdzēst ne 

gladiolu un asteru košumu rudenīgajos dārzos, ne 

skolēnu un skolotāju vēlēšanos zinību kalnā kāpt 

kopīgi. Šis mācību gads būs īpašs ne tikai ar drošības 

pasākumiem, kādi būs jāievēro skolām, lai izvairītos 

no koronavīrusa infekcijas, bet arī jaunā mācību 

satura ieviešanu vairāku klašu programmās. 

 Rēzeknes novada Sakstagala Jāņa Klīdzēja 

pamatskolā svinīgais pasākums šogad notika skolas 

ārpusē, lai ievērotu drošības pasākumus, katrai 

klasei laukumā bija ierādīta sava noteikta vieta. Šajā 

mācību gadā skolā mācīsies 119 skolēni, par mācību 

procesu rūpēsies 18 skolotāji un 15 tehniskie 

darbinieki. 

Kāds ir šis jaunais mācību gads? Satraucošs un 

radošs,” – saka Sakstagala J. Klīdzēja pamatskolas 

direktore Silvija Freiberga. Viņa atzīst, ka skolas 

telpas ir sagatavotas, lai skolēni varētu droši 

mācīties un būt kopā. Jaunajiem apstākļiem skolas 

personāls ir gatavojies jau no augusta vidus, 

izstrādāta skolas kārtība, par kuru informēti bērnu 

vecāki. Skolas telpās izvietoti brīdinājuma uzraksti, 

roku dezinfekcijas līdzekļi, papīra dvieļi.  

Skolas trīs korpusi ļauj ievērot skolēnu 

pārvietošanos bez drūzmēšanās “Galvenais, lai būtu 

informētība un drošība. 

 Mums ir ļoti atsaucīga skolas padome, darīsim visu 

tā, lai mēs šo mācību gadu varētu mācīties kopā 

klātienē. Mums būs sešas ēdienreizes, 4 bērni pie 

galda.   

Mūs atbalsta pagasts, ved bērnus ar trijiem autobusiem, 

piecos reisos. Šoferi mums šorīt ziņoja, ka ir sagādātas 

sejas maskas, dezinfekcijas līdzekļi, kurus palīdzēja 

sagādāt pagasts, vēl mums katrā klasē būs sētiņas, savs 

atpūtas un vēdināšanas režīms.” 

Ne skolotājiem, ne bērniem un vecākiem attālinātās 

mācīšanās posms nebija viegls, atzīst direktore. 

“Jā, bērni jau rakstīja mums gan mykoob, gan whatsapp, 

ka viņi ļoti grib iet uz skolu, viņi ir noilgojušies būt kopā. 

Viņi teica, mācīties jau tā kā varētu, bet trūkst 

saskarsmes, komunikācijas, cilvēciskās attieksmes un 

tuvuma.” 

Jaunais mācību gads iezīmējas arī ar to, ka skolās 

pakāpeniski sāks ieviest jauno kompetenču izglītību. Vai 

Sakstagala pamatskolas skolotāji tam jūtas sagatavoti? 

“Es teiktu, ka jā, ir gatavi, jāteic paldies Izglītības un 

zinātnes ministrijai, mēs trīs gadus piedalījāmies 

projektā Skola 2030, kur skolotāji mācījās, kādai jābūt 

jaunajai mācību stundai, lai tā būtu efektīva. Protams, vēl 

būs daudz jāmācās. Paldies Rēzeknes novada Izglītības 

pārvaldei par metodisko atbalstu!” Sakarā ar jauno 

kompetenču izglītību, šajā mācību gadā Sakstagala 

pamatskolā strādās trīs jauni direktora vietnieki. Anita 

Doroščonoka un Vija Dikule, dalot uz pusēm slodzi, būs 

direktores vietnieces izglītības jomā, bet direktores 

vietniece tikumiskās audzināšanas jomā būs Evita 

Kubecka. 

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā šogad mācības 

uzsāka 14 pirmklasnieki. Jaunajā dzīvē ievadīja devītā 

klase – 13 jaunieši, kuri šajā mācību gadā iegūs apliecības 

par pamatizglītību. 

“Kā mēs jūtamies? Droši un lepni!”, saka pirmklasnieces 

Alīnas tante Mārīte. Alīna jau prot lasīt, rakstīt, rēķināt 

un ļoti cenšas, lai viss izdotos, bet vislabāk izdodas tad, 

kad meitenei ir labs garastāvoklis. 

 

Raksta turpinājums 5.lpp. 
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   Pirmklasnieks Lauris gan ir nedaudz satraucies, bet 

mamma Inta atzīst, ka satraukumam nav īsti pamata – 

arī šī pusgada laikā sagatavošanas grupiņā mazie ir 

mācījušies attālināti, rakstījuši, zīmējuši. Šodien viņi 

katrs no direktores rokām saņēma pirmklasnieka 

diplomu. 

Audzinātājai Evitai Kubeckai šī jau ir piektā audzināmā 

klase. “Mazliet satraukums, esmu saviļņota, kaut kā 

liela priekšā stāvu, mazliet bailes, bet centīsimies būt 

radoši. Tagadējie pirmklasnieki ir atraisītāki, drošāki, 

interesantāki, viņi nebaidās runāt, darīt, ir atvērti uz 

visu jauno. Īsti 21. gadsimta bērni!” 

Kā informē Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes 

vadītājs Guntars Skudra, šogad Rēzeknes novadā 

mācības uzsāk 1908 skolēni, no tiem 153 pirmklasnieki. 

1. klase ir visās skolās, bet Tiskādu vidusskolā šogad 

nav 10. klases, līdz ar to triju gadu laikā šī skola pārtaps 

par pamatskolu. Lielākais pirmklasnieku pulciņš arī 

šogad ir Maltas vidusskolā (53), Sakstagala Jāņa 

Klīdzēja pamatskolā un Verēmu pamatskolā, kur 

mācības uzsāk pa 14 pirmklasniekiem.  

                                                                     Teksts: Anna Rancāne 

                                                           

Informācija no 

Rēzeknes 

novada mājas 

lapas 

Foto: Dagnija 

Bernāne   

        Uļjanovas pirmsskolas izglītības 

iestādē ,,Skudriņa'' dzīve rit savā ierastajā ritmā. 

Šogad mūsu  izglītības iestādi apmeklē 58 

audzēkņi, darbojas 4 grupas. 

Izglītības iestādes 2020./2021.m.g. prioritātes ir 

sekojošas: 

Lietpratības mācību satura un pieejas ieviešana 

mācību procesā: labās prakses izzināšana un 

popularizēšana. 

Septembris ir skaists mēnesis, kas jautri ienāk arī 

pirmsskolas izglītības iestādēs ar savu krāšņumu 

un pasākumu daudzveidību: 

Pa vasaru  pedagogi, strādājot pa kompetencēm, ir 

papildinājuši materiālo bāzi gan grupās, gan ārā 

laukumos, lai bērni patstāvīgi darbojoties varētu 

apgūt lietpratības. 

Ir veikts kosmētiskais remonts grupas ,,Rūķīši'' 

garderobes telpā un iegādātas jaunas mēbeles-

skapīši bērniem. Augustā tika realizēts vides 

projekts ,,Izglītības iestādes teritorijas 

apzaļumošana'', tika iestādīti skujkoki. 

1.septembrī,,Zinību dienā'' pie bērniem ciemos 

bija atnācis Jānītis Nezinītis, ar kuru kopā bērni 

gāja rotaļās un dejās. Tagad ar nepacietību bērni 

gaidīs ,,Rudens svētkus''. 

Gribu novēlēt gan bērniem, gan viņu vecākiem, 

gan darbiniekiem stipru veselību, radošas idejas 

un veiksmīgu šo mācību gadu! 

                                             Informāciju sagatavoja:      

vadītāja Skaidrīte Veselova 

IZGLĪTĪBA IZGLĪTĪBA 

Uļjanovas PII ” SKUDRIŅA”  

jaunumi 
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Ir aizvadīta neparasta, ziedoša vasara. Dārzos 

izaugusi raža, ābelēs briest āboli. Kokiem lēnām sāk 

sārtoties lapas, kas liecina, ka rudens straujiem 

soļiem tuvojas. 

“Rudineits par zemi gōja, 

Bōrzda rūgom pībyruse, 

Dubļūs nūbrysta jam kōja, 

Golva sormom apauguse.” 

F. Trasuns 

F. Trasuna muzejā “Kolnasāta” šī vasara bija 

darbīga un neparasta. Pirmo gadu muzejā savu 

darba pieredzi ieguva divas pagasta jaunietes 

(skolēnu nodarbinātības projekta ietvaros). Muzeja 

krājumā veikt seno sadzīves priekšmetu pārbaudi 

un piestiprināt pie katra no tiem birkas ar inventāra 

numuru un nosaukumu palīdzēja Madara Murāne. 

Tagad katrs muzeja apmeklētājs varēs individuāli 

apmeklēt klētiņu, kurā izvietoti senie sadzīves 

priekšmeti un iepazīties ar tiem. Savukārt Gunita 

Meško kopā ar krājuma glabātāju Intu Deksni 

strādāja pie kartotēkas veidošanas un sakārtošanas 

literatūras kolekcijām. Abām meitenēm bija iespēja 

iepazīt muzeja darbu arī no nedaudz cita 

skatupunkta – redzēt un strādāt muzeja 

neredzamajā daļā – krājumā un saprast cik bagāts 

un daudzpusīgs ir muzejs. 

Kā kartu gadu muzejā bija un ir skatāmas dažādas 
izstādes: 
“Dzīve Sakstagala pagastā” 16.03.2020.- 13.11.2020. 
“Juris Krompāns. Keramika” 01.06.2020. – 
30.10.2020. 
“Raimondam Trasunam - 85” 01.07.2020.- 
31.08.2020. 
“Taututārpi nu moza da lela” 10.08.2020.- 
20.09.2020. 
“F. Trasuna izglītības gaitas” 15.09.2020. – 
30.10.2020. 
Izstādēm izmantoti gan muzeja krājuma materiāli, gan 
deponējumi no fiziskām un juridiskām personām.  
 
Šogad muzejs iesaistījās akcijā “Satiec savu meistaru”, 
kuras ietvaros muzejā bija skatāma izstāde “Taututārpi 
nu moza da lela” kā arī 5. septembrī muzeja Izstāžu 
nama lielajā zālē notika saruna “Ceļš uz savu 
tautastērpu”, kuras laikā Iveta Seimanova iepazīstināja 
klātesošos ar tautastērpu veidošanas un nēsāšanas 
tradīcijām, bet Inga Circene demonstrēja saktas un 
pastāstīja par to nēsāšanas paradumiem. Pasākuma 
laikā klātesošos ar dziesmām priecēja folkloras kopa 
“Kolnasāta”. 
 
Ieskatoties muzeja pasākumu kalendārā rudenī 
redzam, ka 31. okrobrī folkloras kopa “Kolnasāta” 
atzīmēs savu 25 gadu pastāvēšanu, jo tieši muzejā 
pirms 25 gadiem notika folkloras kopas dibināšana. 
Pasākuma laikā tiks atklāta izstāde “Ar dziesmu 25 
gadu garumā”. Laipni aicinām esošos un bijušos 
folkloras kopas dalibniekus piedalīties pasākumā un 
ritināt atmiņu kamolu. 
 
Aicinām sekot līdzi informācijai par pasākumiem un 
izstādēm muzejā un apmeklēt tos.  Jaunāko 
informāciju var iegūt www.facebook.com/Trasuns/ ; 
rezeknesnovads.lv ; apskatot afišas uz ziņojumu dēļiem 
vai zvanot 26248270. 
Ikviens laipni aicināts apmeklēt F. Trasuna muzeja 
“Kolnasāta” pamatekspozīciju dzīvojamajā mājā, 
klētiņā iepazīties ar senajiem sadzīves priekšmetiem, 
kā arī Izstāžu namā apmeklēt muzeja rīkotors 
pasākumus un izstādes! 

Jauku rudeni vēlot, 
Inta Deksne 

F. Trasuna muzeja “Kolnasāta”direktores p.i. 
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Rudens  F. Trasuna muzejā 

"Kolnasāta"  



Sakstagala pagasta ziņas Nr. 4(37) 

7                                                                                                                                                                 2020. gada  septembris-oktobris 

 

25. septembrī Franča Trasuna muzejā 

“Kolnasāta” valdīja liela rosība. Pirmo reizi 

muzeja pastāvēšanas vēsturē to apmeklēja 

Latvijas Valsts augstākā amatpersona. 

Valsts prezidents Egils Levits, apmeklējot 

Rēzekni un piedaloties diskusijā par latviešu 

vēsturiskajām zemēm, tiekoties un pārrunājot ar 

Rēzeknes un novada skolu vadītājiem 

kompetencēs balstītās izglītības programmas 

“Skola 2030”, interešu izglītības un skolu 

reformas jautājumus, apmeklējot “Ausmeņa 

kebabu” un pārrunājot uzņēmējdarbības 

jautājumus, izrādīja interesi par kultūrvēsturisko 

mantojumu un izvēlējās apmeklēt izcilā latgalieša 

– garīdznieka, politiķa kultūras un sabiedriskā 

darbinieka Franča Trasuna muzeju “Kolnasāta”, 

kas ir vienīgais muzejs, kurš veltīts katoļu 

priesterim un ir ierīkots viņa dzimtajās mājās 

Sakstagala pagasta Kolnasātā. 

Vizītes laikā prezidents iepazinās ar Latgales 

lauku sētu, teritoriju un F. Trasunam veltīto 

ekspozīciju. Iepazina F. Trasuna sarežīto dzīves 

gājumu un devumu Latgalei un Latvijai.  

Egils Levits atzina, ka “F. Trasuns bija 

apdāvināts cilvēks, kurš darbojās savas valsts un 

tautas labā”.   

Prezidents novērtēja F. Trasuna nozīmīgumu 

Latgales un Latvijas vēstures kontekstā, “…

Francis Trasuns – izcils Latgales un Latvijas     

sabiedriskais darbinieks, politikas un kultūras 

darbinieks, bez kura aktīvas un mērķtiecīgas 

darbības 1917. gadā Latgales kongresā nebūtu 

mūsdienu Latvijas” atzina Egils Levits. 

Inta Deksne, 

F. Trasuna muzeja “Kolnasāta” direktores p.i.  

Foto: Ilmārs Znotiņš , Valsts prezidenta kanceleja  

Valsts prezidents Egils Levits apmeklē Franča Trasuna muzeju “Kolnasāta” 
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Rēzeknes novada dienu atskaņas 

      Svētku  turpinājumā ar humoristiskām ainām iz 

dzīves priecēja “Teātru karuselis” . Paldies 

dalībniekiem—Viļānu kultūras nama krievu 

amatierteātris “Хорошее настроение”, Viļānu 

kultūras nama amatierteātris “Kas ir, tas ir” un 

Sakstagala teātra draugu kopa. 

                               Līga Sarkane Sakstagala  SAC vadītāja 

Rēzeknes novada pašvaldība Rēzeknes Novada dienu 

ietvaros 17. jūlijā rīkoja Rēzeknes novada apskriešanas 

svētkus Kopības skrējiens, kurā piedalījās arī 

Sakstagala pagasta iedzīvotāji. Skrējiena starts   

plkst.7.00 Ūdens tūrisma centrā “Bāka”, skrējiena 

finišs – plkst. 21.00 Mākoņkalnā. Skrējiena mērķis 

bija būt vienotiem kopīga mērķa sasniegšanai 

apskrienot dzimto novadu. 

9.oktobrī plkst.13:00 Sakstagala sabiedrisko aktivitāšu 

centrs aicina uz senioru atpūtas pēcpusdienu.  

Jauka rudens pēcpusdiena ar mūziku, atrakcijām un 

uzdevumiem. 

 

Līga Sarkane 

Sakstagala  SAC 

vadītāja 

Senioru atpūtas 

pēcpusdiena 


