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    Skorpions. Paredzētas patiesi 
nozīmīgas pārmaiņas! Jāpaļaujas uz likteni. 
Iespējams, citas zīmes negaida tik milzīgas 
pārvērtības pilnīgi visās dzīves sfērās. Veiksme 
būs paļāvībā uz saviem spēkiem. Pavasarī vai 
vasarā iespējams notikums, kas atvērs pilnīgi 
jaunu lappusi dzīvē.                       

 Strēlnieks. Gads neliks garlaikoties, 
tieksies pēc tā, kas saistīts ar risku, briesmām. 
Globa min - Strēlniekiem ir paveicies - Žurka ir 
zīmei labvēlīga, pārsteigumi būs patīkami, vērts 
ļauties neaizmirstamām emocijām. Vienīgais, 
dzīvi var negatīvi ietekmēt nelaikā pateikts 
vārds, tādēļ strēlniekiem jāmēģina mazināt 
stūrgalvību. Vairāk varēs paveikt ar 
kompromisa, nevis konflikta palīdzību.                            

 Mežāzis. Būs piesātināts, neparasts 
gads - bet ne visas pārmaiņas būs pozitīvas un 
vieglas. Vajadzīga izlēmība, iznesība, drosme 
uzņemties riskus. Gada pirmajā pusē var nākties 
vairāk upurēt savu brīvo laiku un personīgās 
vēlmes, kā arī uz laiku atlikt personīgās dzīves 
izaicinājumus. Ja Mežāži nepazaudēs kontroli 
pār savu dzīvi, gada otrajā pusē gaidāms jau 
krietni mierīgāks laiks, kad varēs arī izpildīt kādu 
sen lolotu sapni.                                                 

 Ūdensvīrs.  Šis gads būs īpaši 
labvēlīgs neatkarīgajiem, inovatīvajiem 
Ūdensvīriem. Viņi 2020. gadā var atļauties 
rīkoties, domāt un runāt kā vēlas, tas nekaitēs. 
Noskaidrosies  lietas, kas traucē atklāt 
potenciālu. Tiem, kuri vēlas, radīsies iespēja 
nomainīt darbu, kā arī vairāk laika veltīt sev. 
Nepārdzīvot par sīkumiem un nešaustīt sevi par 
patiesām emocijām.                               

 Zivis. Gaidāmas interesantas un 
aizraujošas lietas - būs piedzīvojumi, pārmaiņas. 
2020. gads būs tas, kurā Zivīm dzīves beidzot 
būs tādas, kā viņi sen ir vēlējušies, bet vajag 
adekvāti izvērtēt spējas. Pašpārliecinātība ļaus 
pašrealizēties gan mīlas jomā, gan radošajā 
darbībā. Pašu rokās nākamgad ir piepildīt savus 
sapņus, tādēļ jāuzmanās, lai neizdarīt neko 
tādu, ko pēcāk var nākties smagi nožēlot. 

Rēzeknes novada  

pašvaldības iestādes  

“Nautrēnu pagastu apvienība”  

 Ilzeskalna pagasta pārvalde 

Ko sola horoskopi 2020. gadā 

 Auns. 2020. gadā veiksme tiem Auniem, kuri 
izvērtēs savu uzvedību, pieņems drošus lēmumus, atzīs 
kļūdas, cīnīties ar saviem mīnusiem. Auniem vajadzētu 
rīkoties apdomīgi -noderēs gada plāna izveidošana. 
Svarīgi vienlaicīgi neuzņemties pārāk daudz darba un 
netērēt personīgo laiku sīkumiem - visam savs laiks. 
Īpašu nozīmi gūs radi  un draugi - vienmēr kāds 
atbalstīs neveiksmēs.                                    
 Vērsis. Var uzelpot - dzīves "melnā strīpa" 
beigsies. 2020. gadā satricinājumi nav gaidāmi. Būs 
īstais laiks brīvi uzelpot un ļauties dzīves straumei. 
Nevajag slīgt bezdarbībā - būs piemērots laiks 
redzesloka paplašināšanai, dvēseliskiem meklējumiem, 
zinību apgūšanai. Daļai šīs zīmes pārstāvju gada 
2.pusē gaidāma tikšanās, kas pilnībā mainīs dzīvi.                                                   
                                                         

 Dvīņi. 2020. gads būs rosīgs, daudz smagi 
jāstrādā. Veiksme tiem, kas centīsies mainīt dzīvi. 
Nedrīkst aizmirst savu radošo garu un personīgās 
attiecības - to trūkums var radīt ļoti negatīvas sekas. 
Astrologa padoms - 2020. gadā neļaut sev pārlieku 
pārdzīvot - pēc smaga darba ir gaidāmi saldi augļi.                                          

 Vēzis. Mēģinājumi, kļūdas - tāds šis gads. 
Ieteic pievērsties izglītībai, pašizaugsmei - Žurka 
palīdzēs tiem, kas noticēs saviem spēkiem. Steidzīgs, 
pietiekami smags gads.  Laiks sniegs emocijas un 
pieredzi. Īstais laiks, lai priecātos par sīkumiem.            

   Lauva. Gaidāmi pārsteigumi - gan labi, gan 
slikti. Jāapbruņojas ar pacietību, jāmācās būt 
uzmanīgākiem. Lauvu dzīvēs gaidāmas nopietnas 
pārmaiņas, taču no tām nav jābaidās. Galvenais - 
pareizi plānot laiku, prioritātes, lai ambīcijas un darba 
sfēra negatīvi neietekmētu attiecības ar mīļajiem. 

   Jaunava. Dzīvē cerētā stabilitāte! Viņi to būs 
izcīnījuši saviem spēkiem. Nevar aizmirst pašanalīzi, 
var gadīties pārsteidzīgi, kaitīgi lēmumi. Ja spēs valdīt 
emocijas, saglabāt mieru, nākamgad var rēķināties ar 
laimi darbā, gan personīgajās attiecībās... .                        
                                                        

 Svari. Priekšā sarežģīts un „raibs” gads. Var 
būt kardinālas pārmaiņas (piem.dzīves vietas maiņa). 
Daudz dos mīļotais cilvēks, kura ietekmē var izdarīt 
pārsteidzošas, sev neraksturīgas lietas. No kļūdām 
pasargās ieklausīšanās sirdsbalsī. Svariem nākamgad 
ir kārtīgi jāapdomā, cik daudz viņi ir gatavi upurēt.     



 Par vietvārdu un adresācijas 

robežciemu nosaukumu izmaiņām 

(precizēšanu) Rēzeknes novadā  

 

 Izstrādājot Rēzeknes novada teritorijas 

plānojumu, pamatojoties uz Rēzeknes novada 

domes 21.03.2019. lēmumu “Par grozījumiem 

Rēzeknes novada domes lēmumā “Par Rēzeknes 

novada teritorijas plānojuma 2013. -2024.gadam 

grozījumu izstrādes uzsākšanu”” un konsultējoties 

ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras 

(LĢIA) Toponīmikas laboratoriju, izpētīts un 

apstiprināts darba uzdevums veikt nosaukumu 

precizēšanu, lai saskaņotu nosaukumus tādiem 

adresācijas ciemiem Rēzeknes novadā, kurus 

sadala viena vai vairāku pagastu robežas, bet 

nosaukuma un ciema vēsturiskā izcelsme ir 

vienota, kā arī precizēt trīs adresācijas ciemu 

nosaukumus atbilstoši 

Vietvārdu informācijas noteikumu prasībām. 

 Pagasti, kuru teritorijā atrodas šie 

adresācijas robežciemi, vienojās par vienotiem 

robežciemu nosaukumiem. Ir saņemti rakstiski 

atzinumi no pagastu pārvaldēm, kas apliecina 

adresācijas robežciema nosaukuma precizēšanu. 

 Rēzeknes novada dome n o l e m j: 

 
1. precizēt nosaukumu adresācijas robežciemam – 
no Augstikalni uz Augstīkolni, Bērzgales pagastā, 
kas robežojas ar Kārsavas novada Mežvidu 
pagasta Augstīkolni, atbilstoši grafiskajam 
pielikumam Nr.2 (grafiskais pievienots); 
2. precizēt nosaukumu adresācijas robežciemam – 
no Letki uz Ļetki Ilzeskalna pagastā un no Letkas 
uz Ļetki Bērzgales pagastā, atbilstoši grafiskajam 
pielikumam Nr.3 (grafiskais pievienots); 
3. precizēt nosaukumu adresācijas robežciemam – 
no Īvuškas uz Īvuški Lūznavas pagastā, robežojas 
ar Čornajas pagasta Īvuški, atbilstoši grafiskajam 
pielikumam Nr.4 (grafiskais pievienots); 
4. precizēt nosaukumu adresācijas robežciemam – 
no Lipušķi uz Lipuški Čornajas pagastā, robežojas 
ar Lūznavas pagasta Lipuški, atb.grafiskajam 
pielikumam Nr.5 (grafiskais pievienots); 
5. precizēt nosaukumu adresācijas robežciemam – 
no Gajeva uz Gajova Griškānu pagastā, robežojas 
ar Vērēmu pagasta Gajova, atbilstoši grafiskajam 
pielikumam Nr.6 (grafiskais pievienots); 
 

6. precizēt nosaukumu adresācijas robežciemam – 
no Ivgulova uz Iugulova Ilzeskalna pagastā, 
robežojas ar Vērēmu pagasta Iugulova, atbilstoši 
grafiskajam pielikumam Nr. 7 (graf. pievienots); 
7. precizēt nosaukumu adresācijas robežciemam – 
no Rogozi uz Rogozas Ilzeskalna pagastā, 
robežojas ar Nautrēnu pagasta Rogozas, atbilstoši 
grafiskajam pielikumam Nr.8 (graf.pievienots);  

precizēt nosaukumu adresācijas robežciemam – 
no Pertnīki uz Piertnīki Sakstagala pagastā, 
robežojas ar Rikavas pagasta Piertnīki un 
Kantinieku pagasta Piertnīki, atbilstoši 
grafiskajam pielikumam Nr. 9 (graf.pievienots); 
9. precizēt nosaukumu adresācijas robežciemam – 
no Dupāni uz Dupini Lūznavas pagastā, kas 
robežojas ar Maltas pagasta Dupini, atbilstoši 
grafiskajam pielikumam Nr.10 (graf. pievienots); 
10. precizēt nosaukumu adresācijas robežciemam 
– no Stilbi uz Stiļbi Lūznavas pagastā, kas 
robežojas ar Mākoņkalna pagasta Stiļbi, atbilstoši 
grafiskajam pielikumam Nr.11 (graf. pievienots); 
11. precizēt nosaukumu adresācijas robežciemam 
– no Taudejāņi uz Taudejāni Vērēmu pagastā, kas 
robežojas ar Lendžu pagasta Taudejāni, atbilstoši 
graf. pielikumam Nr.12; 
12. precizēt adresācijas ciemu nosaukumus – no 
Šķerbinieki 1 uz Pirmie Škierbinīki un 
Šķerbinieki 2 uz Otrie Škierbinīki Ilzeskalna 
pagastā, atbilstoši graf. pielikumam Nr.13. 
13. precizēt adresācijas ciema nosaukumu – no 
Lītaunieki uz Lītaunīki Bērzgales pagastā, 
atbilstoši grafiskajam pielikumam Nr.14 . 
14. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 
“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienībām 
“Bērzgales pagasta pārvalde”, “Ilzeskalna pagasta 
pārvalde”, “Lendžu pagasta pārvalde”, “Vērēmu 
pagasta pārvalde”; iestādes “Kaunatas 
pagastu apvienība” struktūrvienībām “Lūznavas 
pagasta pārvalde”, “Čornajas pagasta pārvalde”, 
“Griškānu pagasta pārvalde”, “Mākoņkalna 
pagasta pārvalde”; iestādes “Maltas pagastu 
apvienība” struktūrvienībām “Maltas pagasta 
pārvalde”, “Lūznavas pagasta pārvalde”, iestādes 
“Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienībām 
“Rikavas pagasta pārvalde”, “Sakstagala pagasta 
pārvalde”, “Kantinieku pagasta pārvalde” 
informēt iedzīvotājus par adreses maiņu. 
15. Nosūtīt lēmumu atbildīgajām apvienībām un 
VZD Latgales reģionālajai nodaļai 
(kac.rezekne@vzd.gov.lv)  



Mācības lauksaimniekiem par augu 
aizsardzības līdzekļu lietošanu 

25. un 27. februārī, 3. un 5. martā, SIA 
“Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centrs” Rēzeknes konsultāciju birojā notiks 
maksas mācības “Augu aizsardzības līdzekļu 
droša, agronomiski un ekonomiski pamatota 
lietošana”. 

Mācību laikā teorētiski un praktiski tiks apgūti 
jautājumi, kas saistīti ar augu aizsardzības 
līdzekļu drošu, agronomiski un ekonomiski 
pamatotu lietošanu. Praktiski varēs aizpildīt 
augu aizsardzības līdzekļu uzskaites 
dokumentāciju, iepazīties ar līdzekļu 
marķējumu, ar normatīvajiem aktiem, kas 
saistīti ar augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, 
kultūraugiem biežāk sastopamo kaitīgo 
organismu noteikšanu un ierobežošanas 
pasākumiem, kā arī mācību laikā varēs uzzināt 
citu ar augu aizsardzības līdzekļu lietošanu 
saistītu informāciju. 

 Kursu maksa: 120.00 eiro, t. sk. PVN, 
bet mazajām saimniecībām un mežsaimniecisko 
pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā gadā ir 
apgrozījums, bet tas nepārsniedz 15 000 eiro un 
meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem 
valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 
hektāriem – 44.17 eiro t.sk. PVN (Saskaņā ar 
MK noteikumiem nr. 705).                       
 Iepriekšēja pieteikšanās ir OBLIGĀTA! 
Vietu skaits šajā mācību grupā – ierobežots.
 Bez augstākminētajām mācībām notiks 
arī apliecību derīguma termiņa pagarināšana 2. 
reģistrācijas klases profesionālo augu 
aizsardzības līdzekļu lietošanā. Apmācības 
notiks 6., 11. un 13. februārī plkst. 9:00 (3 
atsevišķas grupas, katra mācās 1 dienu). 

 Pamata apmācības augu aizsardzības 
līdzekļu lietošanas operatoru apliecību 
iegūšanai (var lietot augu aizsardzības 
līdzekļus, nevar iegādāties). Mācības notiks 
vienu dienu 10. martā plkst. 10:00. Šajā dienā 
paredzēts kārtot arī eksāmenu. 

 Plašāka informācija un obligāta 
pieteikšanās uz visām mācībām SIA “Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 
Rēzeknes konsultāciju birojā, Dārzu ielā 7a, 
Rēzeknē, vai pie Rēzeknes nodaļas lauku 
attīstības konsultantes Vijas Isajevas, mob. 
26157521, e-pasts: vija.isajeva@llkc.lv. 
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Jaunieti, maini dzīvi, piedalies projektā 
“PROTI un DARI!” 

 Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 
gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu, 
neapgūsti arodu pie amata meistara un neesi 
reģistrēts NVA kā bezdarbnieks, piesakies 
atbalstam projektā “PROTI un DARI!”. 

 Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts 
“PROTI un DARI!” ir unikāls ar to, ka katram 
projektā iesaistītam jaunietim tiek sniegts 
individuāls atbalsts. Balstoties uz jaunieša 
prasmēm, interesēm, iespējamiem attīstības 
virzieniem, tiek izstrādāta individuālo pasākumu 
programma, piedāvājot piemērotus atbalsta 
pasākumus, (neformālās un ikdienas mācīšanās, 
speciālistu konsultācijas, dalība pasākumos 
(nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras 
pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste 
nevalstisko organizāciju, jauniešu centru 
aktivitātēs, pasākumos, projektos, profesijas 
specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes 
uzņēmumos, iesaiste sabiedriskajās aktivitātēs, 
specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar 
invaliditāti. Jaunietis, var tikt iesaistīts projektā 
līdz 9 mēnešiem. 

 Jauniešus, kas vēlas saņemt individuālu 
atbalstu un piedalīties projektā, aicinām griezties 
Rēzeknes novada pašvaldībā. 

 Jauniešus ikdienas gaitās atbalstīs 
programmas vadītāji un mentori – izglītības un 
jaunatnes lietu speciālisti, biedrību pārstāvji, 
izglītības iestāžu darbinieki, karjeras konsultanti 
un citu jomu un nozaru speciālisti. Tātad, 
jaunietis varēs ne tikai līdzdarboties ar 
interesantiem un daudzveidīgiem cilvēkiem, bet 
arī pārņemt pieredzi un vērtīgas zināšanas 
turpmākajai dzīvei. Aicinām nodot šo ziņu 
jauniešiem, tādējādi palīdzot viņiem spert pirmo 
soli un mainīt savu dzīvi. 

 Projekta mērķis ir attīstīt jauniešu 
prasmes, veicināt iesaisti izglītībā, t.sk. aroda 
apguvē pie amata meistara, NVA vai Valsts 
izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu 
garantijas projektu pasākumos vai NVA 
īstenotajos nodarbinātības vai preventīvajos 
bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī 
nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru 
darbībā. 

Info:gunita.veismane@saskarsme.lv, t.20214720. 

Vairāk par projektu “PROTI un DARI!” – http://
jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/par-projektu
-proti-un-dari  
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     31.01.     plkst.20.00  

 Jaunā gada 

ieskaņas lielā balle 

Ilzeskalnā: 

 „Hei, brōļ, latgalīt!”         

Koncertā piedalās : 

 

 

 

 

 

 

Mežvidu vīru vokālais ansamblis „Ozoli” 

 

 

 

 

 

 

Mežvidu sieviešu vokālais ansamblis  

 

 

 

  

 

 

 

Kaimiņu pagasta deju kolektīvs 

„Vasaliņki!” 

Kaut kas tāds Ilzeskalnā 

pirmo reizi! 

Jūs pārsteigs un iepriecinās  

iluzionists Dmitrijs Bubins  

(Mākslinieks ir piedalījies dažādās šovu 
programmās visā pasaulē, uzstājies tādās 

valstīs kā Indonēzija, AAE, Meksika, Ķīna un citās. 

Esmu Krievijas talantu šova „Minuta Slavi” 

finālists; 

Filmējies priekš MEGAFON un Canon reklāmām; 

bijis viesizrādēs dažādās pasaules valstīs.) 

Ballē dzied un spēlē Juris Ostrovskis 

un Dvinskas muzikanti 

 

Ieeja - brīva 

Ļoti nopietns lūgums savlaicīgi pieteikt 

galdiņus! (29498652) 

Hei, brōļ, latgalīt, sanākam, sadziedam, 

sadancojam! 

http://karsava.lv/kultura/kulturas-nami/mezvidu-kulturas-nams/
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh1uThy5vnAhXQrIsKHYbVCsYQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fkulturasdati.lv%2Flv%2Fmakslinieciskie-kolektivi%2Fmezvidu-pagasta-sieviesu-vokalais-ansamblis-rasa&psig=AO
https://www.precos.lv/lat/kazu-pakalpojumi/37-kazu-prieksnesumi/3644-dmitrijs-bubins/

