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CIK LABI, KA MĒS DZĪVOJAM
TIEŠI ŠAJĀ PASAULES MALĀ!

Irinas Antonovas foto

Pirmajā rindā no kreisās: Kaspars Bačkurs, Reņa Gailuma, Inese Adijāne, Natālija Melne, Māra Razguļaja, Terēzija Kruste, Sandra Sadovska, Marija Jurkova, Līvija Plavinska,
Marija Jefremova, Dzintra Gribuste, Iveta Ladnā; otrajā rindā no kreisās: Valērijs Jefremovs, Ināra Smirnova, Anita Mičule, Ilga Lizdika, Ilga Elksne, Ivars Kļaviņš, Silvija Pīgožne,
Genovefa Jonāne, Monvīds Švarcs, Kristīne Zuja, Voldemārs Deksnis, Marija Vabale, Anita Šķestere, Viktors Šmaukstelis, Iveta Rutkovska, Vitolds Vabaļs, Vineta Āboliņa, Anatolijs
Krasnonosovs, Guntis Tjarvja, Eduards Medvedevs, Silvija Freiberga, Jānis Kravalis, Ināra Teilāne

“Es vēl īsti nezinu, par ko kļūšu, kad pabeigšu skolu, bet zinu, ka kļūšu un būšu te, savā Latvijā. Kāpēc? Jo te ir viss, kas dara mani laimīgu –
manas mājas, mana ģimene, mana Verēmu pamatskola, skolotāji un draugi, kas ik dienas ir man blakus. Un kur nu vēl visi notikumi, kas risinās
ap mani gadu no gada. Lai nu kā, bet mans gads sākas 1. septembrī. Ejot uz skolu, ir tāds satraukums un interese atkal satikt savus klasesbiedrus un skolotājus. Skat, Marekam ir jaunas, dzeltenas krosenes, Laurai mamma ir atļāvusi nokrāsot dažas matu šķipsnas sarkanā krāsā,
Jānis kā jau Jānis, nekas nav mainījies, bet Loreta ir iemācījusies mest ritentiņu. Un tad sākas! Visas dienas ir piepildītas – mācības, mūzikas
skola, draugi, Skonai, Žvūrgzdyni, volejbols un citi pulciņi. Protams, iezogas arī brīži, kad iestājas nogurums, kad negribas neko darīt, bet tad
kādu rītu izej ārā, un visa pasaule ir balta, pilnīgi balta. Ir ziema! Rodas spars ātri jo ātri izdarīt visu, kas darāms, un tad – uz kalnu – braukt
ar ragavām, velt sniegavīru un pikoties. Tāpēc jau man tik ļoti patīk dzīvot te, jo tādam nemiera garam kā man aizvien gribas ko jaunu. Ar laiku
sniegs vairs nav tik balts. Tad zinu – drīz mežmalā uzziedēs zilās vizbulītes, un pavasaris padarīs krāsainas visas pļavas un mežus. Un tad jau
var sākt skaitīt dienas līdz vasaras brīvlaikam! Vasaru uz krāsainiem spārniem atnes tauriņi. Vasaru ar sauli, peldēšanos, rotaļām un nedarbiem pagalmā! Jāsaka, ka vasara man nekad neapnīk, vienīgi atkal pienāk tāds brīdis, kad ir sajūta, ka kaut kā pietrūkst… Tad es zinu, ka drīz
dārzā uzziedēs asteres un mans gads sāksies no jauna. Un tad es saku māmiņai: “Cik labi, ka mēs dzīvojam tieši šajā pasaules malā, tieši Latvijā,
tieši mūsu novadā!” Un māmiņa atbild: “Jā, jo šo zemi ir svētījis Dievs.””

Šos vārdus Rēzeknes novada Valsts svētku sarīkojumā, kas notika 15. novembrī Bērzgalē, Latvijai dzimšanas dienā veltīja vokālās studijas “Skonai” dalībniece
Marta Paula Sejāne.
Bērzgales Kultūras nama skatuve tērpusies Latvijas
karoga krāsās. Tai pāri – raksts, musturis, ornaments –
Rēzeknes novada logo. Raksts, aizgūts no 19. gs. Bērzgales sievietes villaines, māmuļas villaines, ir transformējies par sarežģītu elektronisku ierīču montāžas pamatni – mātes plati. “Tā ir simboliska saikne starp senatni un mūsdienām, un tā simboliski apzīmē, ka laiks ir nepārtraukts, ka tie sapņi, ko mūsu senči sapņojuši senatnē, ir īstenojušies un šodien ir realitāte – sapnis par valsti,
sapnis par neatkarību, par pašnoteikšanos šobrīd ir realitāte,” tā savu svētku uzrunu sāk Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs. Viņš atgādina, ka
patriotisms nav mistisks politisks jēdziens, tas ir sava veida dvēseles stāvoklis – tu mīli savu Tēvzemi, tava rīcība
ir veltīta labklājība un tā ir bez nosacījumiem.

Zālē pulcējušies darba darītāji, kas godprātīgi un ar
labāko sirdsapziņu veic savus pienākumus ikdienā, kas
veic vairāk par saviem pienākumiem, jo dara no sirds!
“Vislabākās zāles – būt politiski un sabiedriski aktīviem!”
svinīgajā uzrunā visus sveic Rēzeknes novada domes
priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, novēlot valstij un tās
ļaudīm labklājību, saticību un veselību.
Rēzeknes novada augstākais apbalvojums – Atzinības raksts – šogad tika pasniegts 40 Rēzeknes novada
iedzīvotājiem sešās nominācijās. Šo apbalvojumu kopā
ar Latvijas Bankas kolekcijas “Gadskārtu monētu” saņēma skolotāji, ārsti, pašvaldību darbinieki, kultūras darbinieki, uzņēmēji.
Pasākumu ar klātbūtni pagodināja Zemessardzes
32. kājnieku bataljona komandieris majors Edgars Belinskis, kurš pateicās par sadarbību vingrinājuma “Zobens
2019” norisē un pasniedza Zemessardzes Latgales 3. brigādes komandiera pulkvežleitnanta Gunāra Vizuļa pateicības rakstu Rēzeknes novada domes priekšsēdētājam

Monvīdam Švarcam un Bērzgales pagasta pārvaldes
vadītājam Arvīdam Dunskim. Savukārt pagastu apvienību vadītājiem – Līvijai Plavinskai, Edgaram Blinovam,
Andrejam Tāraudam un Jānim Aleksānam tika pasniegtas Latvijas armijas simtgadei veltītās monētas LA100.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektore Iveta Mietule sveica klātesošos svētkos un pasniedza pateicības
rakstus Rēzeknes novada domes priekšsēdētājam Monvīdam Švarcam, Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai
Annai Jaudzemai un ārējo sakaru organizatorei Intai
Rimšānei.
Svētku noskaņu radīja Rēzeknes novada koris “Ezerzeme”, Vērēmu pagasta vidējās paaudzes deju ansamblis “Kūzuls” un vokālā studija “Skonai”, kā arī solisti Ilze
Grēvele-Skaraine un Ainārs Kiserovskis, bet par īpašu
svētku pārsteigumu kļuva ģitāras virtuoza Kaspara Zemīša
un stīgu kvarteta uzstāšanās.
Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija!
Iveta Graudiņa

RĒZEKNES NOVADA ZIŅAS
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Rēzeknes novada atzinības Rakstus saŅēma:
NomiNācijā “sabiedriskā aktivitāte”
Kaunatas vidusskolas skolēns
KASPARS BAČKURS

VALĒRIJS UN MARIJA
JEFREMOVI

Kaspars mācās Kaunatas vidusskolas 8. a
klasē. 2018./2019. mācību gadā par teicamiem
sasniegumiem mācībās Kaspars saņēma apliecinājumu “Skolas laureāts 2018”. Par aktīvu
un radošu darbību nominēts konkursam”Rēzeknes novada Jaunatnes gada balva 2018”
un guvis panākumus kategorijā “Gada jaunais
mākslinieks”. Kaspars apgūst klavierspēli Maltas Mūzikas skolā un ir saņēmis atzinību vairākos nozīmīgos konkursos, tostarp VI Starptautiskajā pianistu konkursā “Jaunais virtuozs” (2015), IV Starptautiskajā pianistu konkursā “Spēlē zēni” (2017), XIV Starptautiskajā P. Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju konkursā (2018), 2. vietu XIII Latgales Jauno pianistu konkursā (2018), 1. vietu vokālistu un
instrumentālistu konkursā “Latgales uzlecošās zvaigznes 2018” (2018), 1. vietu konkursā
“Uzlecošās zvaigznes” (2019). Brīvajā laikā Kaunatas Romas katoļu baznīcā Kaspars
spēlē digitālās ērģeles, kuras ir iegādājies un dāvinājis savai draudzei par paša krātiem
līdzekļiem. Šovasar Kaspars piedalījās festivāla “Latgales ērģeļu dienas 2019” koncertā
“Topošie ērģelnieki” un ieguva festivāla veicināšanas balvu.

Marija un Valērijs Ozolmuižas pagastā dzīvo kopš 2011. gada. Te viņi
uzbūvēja savu ģimenes māju, labiekārtoja tās apkārtni un uzreiz ļoti aktīvi iesaistījās pagasta sabiedriskajā
dzīvē. Bez viņu līdzdalības nevar iedomāties pagasta kultūras pasākumus, balles. Marija un Valērijs uzstājas gan paši, gan iesaista mazbērnus, gan palīdz ar muzikālo pavadījumu un ar profesionālu padomu jauniešiem, kuri vēlas savus muzikālos talantus parādīt
uz skatuves. Viņi priecē pagasta seniorus, spēlējot pensionāru ballēs. Katru svētdienu
viņi dzied Ozolmuižas katoļu baznīcā, dzied psalmus aizgājējiem. Marija un Valērijs ir
priekšzīmīgi vecāki, kā arī gādīgi vecvecāki pieciem mazbērniem. Pagasta iedzīvotāji saka: “Uz Jefremoviem var pilnīgi paļauties, jo vienmēr varam būt pārliecināti un droši, ka
jebkurš pasākums, kurā viņi piedalās, būs izdevies. Mums ir patiess prieks, ka pagastā
dzīvo šī aktīvā, izpalīdzīgā, ticīgā, kārtīgā, muzikālā ģimene.”

Marija ir ilggadēja Ozolaines pagasta iedzīvotāja. Viņas darba mūžs gandrīz 30 gadu
garumā bijis saistīts ar Ozolaines pagastu,
sākotnēji strādājot par grāmatvedi, pēc tam
par galveno ekonomisti sovhozā “Matrosovs”
līdz pat tā likvidēšanai 1993. gadā. Marija vienmēr ir bijusi sabiedriski aktīva. Viens no viņas
jaunības laiku lielākajiem nopelniem, ko iedzīvotāji piemin vēl šodien, ir Ozolaines pagasta Bekšu ciema elektrifikācijas veicināšana tālajos 1960. gados. Ciema iedzīvotāji ciena Mariju par viņas degsmi, izzinot, pētot, glabājot,
godājot un nododot nākamajām paaudzēm zināšanas par sava pagasta, ciema vēsturi.
2019. gadā, svinot Ozolaines pagasta 80 gadu jubileju, tika veidota dokumentālā filma par
pagasta vēsturi. Marijas kundze kļuva ne tikai par vienu no tās varonēm, bet, pateicoties
savām vēstures zināšanām, bija arī aktīva tās līdzveidotāja. Viņa ir dzejniece, kas veltījusi
sirsnīgas un aizkustinošas rindas savam dzimtajam pagastam, kuram, neapšaubāmi,
pieder viņas sirds.

Silvija ir no tiem cilvēkiem, kas katrā darbā
ieliek īstena latgalieša vērtības un darītvēlmi.
Savulaik Pušas pamatskolā viņa bērniem ir
mācījusi vācu un krievu valodu, bijusi Rēzeknes rajona audzināšanas un ārpusklases darba koordinatoru metodiskās apvienības vadītāja, arī Pušas TN vadītāja, ir veidojusi pagasta avīzi “Laipa”. Īstenojusi biedrības “Radio
randiņš” projektu, kura rezultātā Pušā tapa
Radio un senlietu muzejs. Silvijas vadībā Maltas vēstures muzejā dzimusi iniciatīva videosižetos iemūžināt pagasta ievērojamākās personības. Viņa piedalās gan tradicionālo Baltā
galdauta svētku, gan dzimtu iepazīšanas cikla “Tuvāk saknēm” pasākumu rīkošanā. Ar
Silvijas uzņēmību un valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu par godu Latvijas simtgadei tapusi 376 lappuses bieza grāmata par Maltas pagastu. Šis izdevums kā vienīgais no Latgales tika prezentēts Latgales dienas svinībās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 2019. gada
27. maijā.

Kristīne ir cilvēks ar augstu atbildības sajūtu. Pušas pagasta iedzīvotāji labprāt vēršas
pie viņas, lai rastu padomu savu problēmu risinājumam. Kristīnes vadītā biedrība “Novus”
īsteno dažādus projektus – jauniešu, sociālajā un teritorijas labiekārtošanas jomā, piesaistot finansējumu dažādu ieceru realizēšanai,
bet, tuvojoties Ziemassvētkiem, jau vairākus
gadus pēc kārtas rīko labdarības pasākumu “Sirds siltums”, vācot ziedojumus noteiktam
mērķim. Darbojoties konsultatīvās padomes sastāvā, Kristīne aktīvi pauž savu viedokli un
pamato to, sniedzot vērtīgus priekšlikumus pagasta attīstībai. Brīvajā laikā viņa palīdz
Pušas draudzes baznīcas sakārtošanas darbos.

Anita vada Nautrēnu mazpulku kopš 2002.
gada. 17 gadu laikā viņa ir iemācījusi darba
tikumu un zemes mīlestību kādam simtam
Nautrēnu un Ilzeskalna pagasta bērnu. Nautrēnu mazpulki ik gadus ir startējuši neskaitāmos Latvijas mazpulku konkursos un nometnēs, ir gūtas uzvaras un saņemti apbalvojumi
dažādos projektos. Pēdējais lielais sasniegums ir uzvara Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centra (LLKC) rīkotājā konkursā skolu jauniešiem “Šodien laukos”, balva tika pasniegta 2019. gada 22. oktobrī Tērvetē. Nautrēnu mazpulka sasniegumu pamatā ir Anitas ieguldījums – viņas nesavtība, sirdsdegsme,
pienākuma apziņa un prasme aizraut un ieinteresēt bērnus, darot vienkāršus lauku darbus, rast spēku, mīlestību un dzīvesprieku šeit un tagad.

Ozolaines pagasta tautas nama
senioru kluba “Uguntiņa” dalībniece
MARIJA JURKOVA

Pušas jauniešu biedrības “Novus”
valdes priekšsēdētāja
KRISTĪNE ZUJA
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Maltas pagasta vēstures muzeja
vadītāja SILVIJA PĪGOŽNE

Nautrēnu mazpulka vadītāja
ANITA ŠĶESTERE

NomiNācijā “izglītība, ziNātNe uN sports”
lzeskalna pirmsskolas izglītības
iestādes vadītāja
REŅA GAILUMA

Reņa savā amatā strādā jau daudzus gadus un radījusi kolektīvā pozitīvu, drošu un atbalstošu vidi, kurā labi jūtas gan bērni, gan
darbinieki. Viņas bagātā pieredze sniedz nozīmīgu ieguldījumu audzēkņu vispusīgā attīstībā, savukārt lieliskās saskarsmes spējas nodrošina veiksmīgu sadarbību ar bērnu vecākiem. Reņa veiksmīgi sadarbojas ar Izglītības
pārvaldi, Ilzeskalna pagasta pārvaldi un citiem dienestiem. Sadarbojoties ar Atbalsta centra speciālistiem, Reņa mērķtiecīgi palīdz bērniem ar īpašām vajadzībām. Kolēģi atzīmē,
ka vadītāja iemantojusi cieņu, pateicoties gatavībai palīdzēt un saprast otru. Vienmēr
ieinteresēta savu zināšanu papildināšanā un profesionālo iemaņu attīstīšanā, attiecībās ar
darba kolēģiem ir toleranta un izpalīdzīga.
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Rēzeknes novada pašvaldības
bērnu un jaunatnes sporta skolas
speciāliste ARNITA POIŠA

Arnita Rēzeknes novada pašvaldības bērnu un jaunatnes sporta skolā sāka strādāt
2011. gadā kā basketbola trenere. Vairāku
gadu garumā ir pieradījusi sevi kā atbildīga,
centīga, mērķtiecīga darbiniece, kura sniedz
nozīmīgu ieguldījumu sporta skolas organizatoriski metodiskajā darbā un neatlaidīgi seko
sporta izglītības procesu pilnveidei. No 2014.
līdz 2019. gadam viņas vadībā īstenoti seši Lauksaimniecības atbalsta dienesta projekti
bērnu un jauniešu sporta un veselīga dzīvesveida iespēju uzlabošanai. Arnita trenē arī Rēzeknes novada sieviešu basketbola komandu “Muoseņas”. Viņa pastāvīgi pilnveido savu
profesionālo meistarību, sadarbojoties vienmēr rada ap sevi pozitīvu vidi, par ko viņu ciena
un mīl kolēģi un audzēkņi.
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Jaunsargu instruktors
IVARS KĻAVIŅŠ

Jau gandrīz 25 gadus vārdi Lūznava un
Jaunsardze ir vienoti, jo gandrīz visi Lūznavas jaunieši pie Ivara ir izgājuši dzīves skolu
un apguvuši fiziskā rūdījuma pamatus. Vispirms vairākus gadus kā brīvprātīgais zemessargs, vēlāk kā instruktors vadījis Lūznavas
jauniešus gan ikdienas nodarbībās, gan sacensībās, gājis neskaitāmos pārgājienos, organizējis nometnes, rīkojis talkas. Jau vairāk
kā 15 gadus Ivars ar jaunsargiem piedalās 3. Jelgavas kājnieku pulka brīvības cīņu piemiņas vietas sakopšanas talkās – būtībā tieši viņš ir uzņēmies šefību par šo vienīgo Rēzeknes novadā esošo Brīvības cīņu pieminekli. Vairākas reizes Ivars ar saviem jaunsargiem ir soļojis svinīgajās parādēs Rīgā. Šobrīd Ivars vada arī Maltas, Viļānu un Dekšāru
jaunsargus. Ir saņēmis Aizsardzības ministrijas apbalvojumus – Atzinības goda zīmi
(1998), Goda rakstu (2007) un pateicību (2007) par ieguldīto darbu jaunatnes audzināšanā.

Izglītības pārvaldes psiholoģe
NATĀLIJA MELNE

Natālija vairāk kā 10 gadus strādā Rēzeknes novada izglītības atbalsta centrā, vada
individuālās un grupu konsultācijas Rēzeknes
novada vecākiem un bērniem, kuriem nepieciešams psiholoģiskais atbalsts. Viņa aktīvi
sadarbojas ar Rēzeknes novada izglītības iestādēm – uzstājas vecāku sapulcēs, sniedz
metodisko atbalstu un ieteikumus skolu atbalsta komandām, skolotājiem un iestāžu vadītājiem, piedalās Rēzeknes novada pedagoģiski medicīnisko komisiju sēdēs, kur ar profesionālu meistarību izvērtē katru atsevišķo gadījumu. Natālija atbildīgi darbojusies vairākās izglītības iestāžu izvērtēšanas u.c. komisijās. Piedaloties Rēzeknes novada organizētajās nometnēs bērniem ar īpašām vajadzībām, viņa ar atvērtu sirdi sniedz psiholoģisku
atbalstu vecākiem, kuri audzina bērnus ar īpašām vajadzībām. Arī savā kolektīvā Natālija
ir tā, kura prot uzklausīt, iedvesmot, sniegt palīdzību un ieteikt risinājumu dažādās situācijās.

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas direktore
SILVIJA FREIBERGA

Pateicoties Silvijas profesionalitātei un vadītājas talantam, motivācijai, iedrošināšanai un atbalstam, skolā ir izveidojusies spēcīga pedagogu un darbinieku komanda. Neskatoties uz nelielo skolēnu skaitu,
skolas vadība spēj organizēt skolēnu līdzdarbošanos gan sporta aktivitātēs, gan deju kolektīvos, gan dažādos projektos. Direktore interesējas par novitātēm izglītībā un ir atvērta to ieviešanai. Veiksmīga sadarbība ir izveidojusies, iesaistoties Latvijas Universitātes pētniecis-
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kajā projektā “Kompetenču pārvaldība skolas mērķu sasniegšanai”,
skolotāji tiek motivēti rīkot atklātās stundas. Silvija labprāt dalās pieredzē un uzņem viesus ne vien no pārnovadiem, bet arī no kaimiņvalstīm. Silvija ar apbrīnojamu entuziasmu un aizrautību īsteno skolas tēla veidošanu, par pamatu izmantojot Jāņa Klīdzēja daiļradi. Kolēģi raksturo Silviju kā humora un dzīvesprieka piepildītu personu, sava
novada un valsts patrioti.

NomiNācijā “ekoNomika uN tautsaimNiecība”
Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu
komunālās saimniecības uzņēmums”
valdes loceklis JĀNIS KRAVALIS

Jānis veic Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības vadītāja pienākumus un vada salīdzinoši lielu un dinamisku kolektīvu kopš 2016.
gada vasaras. Uzņēmums sniedz komunālos
pakalpojumus Maltas un Lūznavas pagastu
teritorijās. Jānis ir apveltīts ar apbrīnojamām
darba spējām, ar saviem argumentiem spēj
pārliecināt pat vislielāko pesimistu, ir labs organizators un menedžeris. Kopš Jāņa stāšanās amatā ir uzlabojies gan uzņēmuma
mikroklimats, gan reputācija. Jānis ir atsaucīgs, saprotošs un atbildīgs darbinieks, ar
dzīvesbiedri Diānu audzina meitiņu Agnesi.

Pašvaldības SIA “Strūžānu siltums”
valdes loceklis RENĀRS VABALS

Pašvaldības SIA “Strūžānu siltums” valdes locekļa amata pienākumus Renārs veic
kopš 2015. gada jūnija. Uzsākot darba gaitas, viņam nācās saskarties ar daudzām
grūtībām, ko, pateicoties savai uzņēmībai un
enerģijai, viņš ir spējis veiksmīgi pārvarēt.
Renārs ir apveltīts ar milzīgām darbaspējām,
spēj saliedēt kolektīvu, ir labs organizators
un vadītājs. Bieži vien savus tiešos darba
pienākumus veic pēc oficiālā darba laika beigām, nerēķinoties ar savu brīvo laiku, ir
atsaucīgs, saprotošs, atbildīgs un smaidīgs vadītājs un kolēģis.

Uzņēmējs, zemnieku saimniecības “E. Nizins”
īpašnieks EDGARS NIZINS

Edgars ir dzimis, audzis un dzīvo Silmalas pagastā, ir Rēzeknes
novada domes deputāts. Viņa uzņēmums nodarbojas ar lauksaimniecību, mežsaimniecību, kokmateriālu sagatavošanu un saistītiem
pakalpojumiem. Lielākā dāvana cilvēkam ir iespēja. Iespēju strādāt,
attīstīties, mācīties Edgars dod savā uzņēmumā nodarbinātajiem Silmalas pagasta iedzīvotājiem un viņu ģimenēm. Viņam ir izteiktas līdera iemaņas, ļoti labi saprotas ar cilvēkiem, nepieciešamības gadī-

m

NomiNācijā “kultūra”

Dricānu pagasta
kultūras nama vadītāja
GENOVEFA JONĀNE

Genovefa Dricānu KN strādā kopš 2004.
gada. Viņas pārraudzībā šobrīd darbojas septiņi pašdarbības kolektīvi. Cik mūsu novada
kultūras nami var lepoties ar savu kolektīvu
piedalīšanos Vispārējos latviešu Dziesmu un
deju svētkos? Dricānos tie ir trīs – sieviešu
koris “Taunadze”, deju kolektīvi “Jumalo” un
“Jumalēni”. Genovefa ceļ godā pagasta vērtības – viens no vērienīgākajiem pagājušā gada pasākumiem bija Vyspasauļa drycanīšu
saīts “Es drycanīts”. Genovefa ir optimiste, un viņu nebaida tas, ka pasākuma organizēšanai atvēlētais finansējums dažkārt ir nepietiekams, dažkārt pasākumi tiek “iznesti” tikai
pateicoties Genovefas lielajam entuziasmam, optimismam un dzīvespriekam, kā arī organizatora spējām. Grūti nodalīt Genovefas tiešos darba pienākumus no vaļaspriekiem,
izglītojošā un sociālā darba. Viņa darbojas folkloras kopā “Bolta vīšņa”, vada un spēlē amatierteātrī “Siebrineicys”, un nepārtraukti ģenerē jaunas idejas, koriģē, palīdz, piesaista,
sadarbojas, izpalīdz, uzslavē, samierina, organizē kāzu vārtus, audzē flokšus un garšīgi
gatavo.

jumā atbalsta savus darbiniekus gan materiāli, gan psiholoģiski.
Edgara vecāki iemācījuši dēlam kopt un godāt ģimeniskās tradīcijas,
kopā būšanas prieku, rūpes un mīlestību vienam pret otru. Ik gadu
nozīmīgos ģimenes dzīves notikumos sapulcējas visa Nizinu dzimta, sanāk kopā tuvi un tāli radi, veidojot ciešākas ģimenes saiknes,
stiprinot ģimenes vērtības.

Gaigalavas pagasta
bibliotēkas vadītāja
MARIJA VABALE

Marija dzimusi un augusi Gaigalavas pagastā, beigusi Gaigalavas vidusskolu un iestājusies Latvijas lauksaimniecības akadēmijā.
Pēc studiju beigšanas strādājusi Bērzgalē un
Ozolmuižā par grāmatvedi, bet pārmaiņu laikā kopā ar ģimeni atgriezusies dzimtajā pusē. Marija darbu Gaigalavas bibliotēkā uzsāka pirms 25 gadiem un ir izveidojusi to par
nozīmīgu pagasta kultūras dzīves sastāvdaļu. Ikviens apmeklētājs tiek laipni gaidīts, uzklausīts, apkalpots. Marija pazīst iedzīvotājus, zina viņu intereses, vēlmes un prot katram
piedāvāt piemērotāko un noderīgāko. Kopš 2002. gada bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem ir iespēja piedalīties LNB Bērnu literatūras centra lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu žūrija”. Bieži vien ļaudis bibliotēkā ienāk vienkārši parunāties, uzklausīt nomierinošu vārdu. Sarunas ar lasītājiem rosinājušas apkopot iedzīvotāju atmiņas, pierakstīt
tās, un nu atmiņu stāstījumi lasāmi pagasta periodiskajā izdevumā “Gaigalavas Ziņas”.
Kolēģi raksturo Mariju kā profesionālu, atbildīgu, radošu speciālisti, komunikablu, sirsnīgu,
atsaucīgu un vienkāršu sarunu biedru.

2019. gada 29. novembris
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Stoļerovas pagasta saietu nama
vadītāja DZINTRA GRIBUSTE

Feimaņu kultūras nama jauniešu
deju kolektīva “Vīmyns” vadītājs
GUNTIS TJARVJA

Dzintra sāka strādāt par Stoļerovas Saietu
nama vadītāju tieši pirms pieciem gadiem –
2014. gada 18. novembrī. Uzsākot darbu pilnīgi jaunuzbūvētā namā, bija nepieciešams ieguldīt lielu entuziasmu, gribu, vēlmi, spēku un inovatīvas idejas. Dzintras stiprās īpašības ir prasīgums, atbildība, precizitāte un neatlaidība.
Viņa ar degsmi velta laiku iecerētās idejas īstenošanai. Ar prieku atbalsta bērnu un jauniešu
intereses – ar viņas iniciatīvu Stoļerovā izveidota hip-hop deju grupa “Putni” un aizsākusies
Latvijas mazpulku kustība pagastā. Lielākais Dzintras iniciētais un pašas realizētais projekts ir tautastērpu iegāde bērnu folkloras kopai. Viņa ar prieku un gandarījumu veido
sakārotu vidi, piedāvā svaigas idejas pagasta infrastruktūras uzlabošanai. Dzintrai ir daudz
nākotnes ieceru, lai īstenotu iedzīvotāju intereses un vēlmes.

“Deja ir visskaistākā no mākslām” – tāds ir
Gunta moto. To viņš apliecina ar aizrautīgu
darbošanos – viņa vārds ir nesaraujami saistīts ar deju kolektīvu “Vīmyns”, kas ir gan Feimaņu pagasta, gan Rēzeknes novada vizītkarte. “Vīmyns” divreiz ir piedalījies Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos. Turklāt
otrajā reizē Guntis tika pieaicināts būt par deju lieluzveduma “Māras zeme” laukuma asistentu, tādējādi piedaloties lielāko deju svētku
režijā. Guntis ir arī horeogrāfs – viņa horeogrāfijas ir iekļautas gan nākamā gada Latgales
deju svētku koncertā, gan Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku repertuārā.
“Daudzpusīga personība, kas arvien pilnveidojas pats un mudina uz to citus,” tā Gunti
raksturo viņa novadnieki.

Anita Nagļos dzīvo un strādā jau 26 gadus.
Kurzemes meiču uz Latgali atveda mīlestība
uz Nagļu muzikantu Uldi. Nagļiem laimējās,
ka muzikāli apdāvinātā meitene te palika, iemīlēja Latgali un tās ļaudis. Kopā ar Uldi viņi
ir daudz spēlējuši dažādos ciema pasākumos
un izaudzinājuši divus dēlus. Anita vada Nagļu tautas nama vokālos ansambļus “Trio Rondo”, “Septīma”, “Ilūzija” un ir Nagļu tautas nama folkloras kopas “Skreine” muzikālā pedagoģe. Nagļi var lepoties ar skaistiem koncertiem, kuru muzikālā vadītāja ir Anita. Naglēnieši atzīst, ka Anita viņus ir apbūrusi ar talantu, mīlestību pret mūziku, eleganci un sievišķību.

Ināra pēc profesijas ir mūzikas un sākumskolas skolotāja. Daudzus gadus viņa vada
Mākoņkalna folkloras kopu un vokālo ansambli, aktīvi piedalās sabiedriskajā darbā. Viņas
veidotie muzikālie pasākumi ir pārdomāti,
emocionāli, izzinoši, turklāt tajos iesaistās kā
lieli, tā mazi pagasta iedzīvotāji. Ināra piedalās dažādos kultūras projektos, brīvajā laikā
dejo līnijdejas. Ināra aktīvi darbojas Zosnas
katoļu draudzē: dzied baznīcas ansamblī, palīdz sakārtot un noformēt baznīcu svētkiem.
Viņa aizrauj ar savu radošumu, izdomu un darboties prasmi. Ināra ir ieguvusi pagasta iedzīvotāju cieņu ar savu atsaucību un izpalīdzību.

Vineta dzimusi Balvu novadā, absolvējusi
Liepājas pedagoģisko institūtu, strādājusi Latgales Amatniecības meistaru skolā Bērzgalē
un Zarečnajas pamatskolā, patreiz ir Rēzeknes Katoļu vidusskolas sākumskolas skolotāja, vada bērnu deju kolektīvus un ir Vērēmu
tautas nama VPDK “Kūzuls” vadītāja. Vineta
labprāt iesaistās dažādos projektos, ir daudzu pasākumu iniciatore un organizatore (“Sadancis možam garam un sparam Vērēmos”, izbraukuma koncerti pie deju draugiem dažādos Latvijas novados u.c.). Vinetas vadībā deju kolektīvs “Kūzuls” skatēs vienmēr saņem
augstus vērtējumus un ir piedalījies Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos. Dejotāji
saka, ka Vinetai piemīt enerģija, kas iedvesmo un virza uz konkrētiem mērķiem. Vada
kolektīvu ar sirdi un saprātu. Viņa mīl deju, un deja mīl viņu!

Andris 1989. gadā dibināto apvienību “Rēzeknes apriņķa pūdnīki” vada kopš 2003. gada. Pašlaik studijā darbojas 19 podnieki no
Rēzeknes, Rēzeknes rajona, Balvu rajona,
Daugavpils, Krāslavas, Alūksnes. Tā ir vadošā keramikas studija Latvijā, kas piedalās visās nozīmīgākajās Latvijas izstādēs. Studijas
darbs organizēts, ņemot vērā gan studijas, gan
valsts, gan pašu meistaru intereses. Regulāri notiek studijas organizētie pasākumi un izstādes, studija piedalās Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotajās izstādēs, kā arī meistari paši organizē cepļu kurināšanas un personālizstādes. Aizvadītie gadi ir bijuši radošu
ideju un aktivitāšu pilni, turpinot studijas darbību tautas mākslas popularizēšanas, saglabāšanas un attīstības virzienā. Kā augstvērtīgs sniegums uzskatāma 2019. gada 8. novembrī atklātā TLMS “Rēzeknes apriņķa pūdnīki” izstāde Sv. Pētera baznīcā Rīgā.

Nagļu pagasta tautas nama vokālo
ansambļu vadītāja ANITA MIČULE

Vērēmu pagasta tautas nama
vidējās paaudzes
deju kolektīva “Kūzuls” vadītāja
VINETA ĀBOLIŅA
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Folkloras kopas “Mākoņkalns”
vadītāja INĀRA SMIRNOVA

Rēzeknes novada Tautas lietišķās
mākslas studijas “Rēzeknes apriņķa
podnieki” vadītājs ANDRIS UŠPELIS

NomiNācijā “veselība uN sociālais darbs”
O. Filimonova ģimenes ārsta
prakses ārsta palīdze
ELITA KUDRAVSKA

“Palīdzības sniegšana un pretimnākšana ir viņas
dzīvesveids!” tā par Elitu saka pagasta iedzīvotāji. Par
ģimenes ārsta palīgu Kaunatas ambulancē viņa strādā 3 gadus, pirms tam 14 gadus bijusi Kaunatas pagasta Dubuļu ciema feldšeru punkta medmāsa. Gan
Kaunatas, gan Dubuļu iedzīvotājiem šis laiks asociējas ar stabilitāti un drošību – lai cik būtu pulkstenis,
Elita vienmēr atsaucas palīgā aicinājumam, lūgumam
pēc padoma, katru pacientu sagaida ar pretimnākošu
smaidu un laipnību. Mīloša un vienmēr blakus esoša
mamma – Elita audzina 3 meitas, kopā ar viņām aktīvi iesaistās pagasta sabiedriskajā un kultūras dzīvē.
2019. gadā pagasta iedzīvotāji pieteica Elitu izdevniecības “Dienas žurnāli” izdevuma
“Veselība” akcijai “Meklējam labu ģimenes ārstu”, un tajā viņa saņēma apbalvojumu nominācijā “Labākā māsiņa”.

SIA “Ružinas doktorāts”
ārsta palīdze REGĪNA MITREVIČA

Regīna nu jau gandrīz 20 gadus strādā par ambulatorā dienesta ārsta palīdzi Ružinas doktorātā, pirms
tam – 28 gadi vispirms Ružinas ambulancē, pēc tam –
Ružinas feldšeru-vecmāšu punktā. Līdz ar Ružinas
doktorāta izveidi 2000. gadā, tajā tika atvērta arī aptieka, kur viņa profesionāli veic klientu apkalpošanu.
Savā profesijā zinoša un pieredzes bagāta, vienmēr
laipna, atsaucīga un pretimnākoša, nekad neatteiks
savu padomu un palīdzību pat vēlā vakara stundā.
Vislabāk Regīnu raksturo Ružinas iedzīvotāju sacītais: “Mēs katrs varam lepoties ar tādu sirsnīgu cilvēku kā mūsu dakterīte Regīna. Tiekoties ar viņu, jebkuru no mums pārņem miers, neparasts gaišums un
vieglums, jo viņas darbs ir viņas aicinājums, viņa ir savā īstajā vietā, un šis ir viņas īstais
darbs, ko viņa pašaizliedzīgi veic, par ko pacienti no sirds pateicas un saka vislielāko
paldies!”

Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta vadītāja
ILGA LIZDIKA

4

Ilga savā amatā strādā kopš1996. gada un ir apņēmības pilna
un neatlaidīga rezultātu sasniegšanā. Pēc specialitātes būdama
mediķe, Ilga savulaik desmit gadus ir nostrādājusi arī šajā profesijā, tāpēc labi pārzina klientu vajadzības ne tikai sociālās aprūpes, bet arī veselības jautājumos. Ilgai piemīt izcilas komunikā-

2019. gada 29. novembris

cijas prasmes – spēja paust skaidri un saprotami savu viedokli,
vadīt komandas darbu, motivēt kolēģus kopēju mērķu sasniegšanai. Viņai rūp darba kvalitāte, un viņa vienmēr uzņemas atbildību par gala rezultātu. Brīvajā laikā Ilga dzied sieviešu ansamblī
“Almus”, korī “Taunadze”, skaisti ada un gatavo.
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NomiNācijā “darbs pašvaldībā“

Nautrēnu pagastu apvienības

vecākā grāmatvede INESE ADIJĀNE

Ilzeskalna pirmsskolas izglītības
iestādes pavāre ILGA ELKSNE

Inese par Bērzgales pagasta pārvaldes
galveno grāmatvedi strādā kopš 2006. gada,
bet kopš 2019. gada godprātīgi un apzinīgi
veic Nautrēnu pagastu apvienības vecākās
grāmatvedes pienākumus – seko pagasta
iestāžu budžeta sadalei un izpildei un jaunākajiem plānošanas un likumdošanas dokumentiem. Inese labi orientējas un tiek galā arī
ar ES fondu projektu grāmatvedības kārtošanas jautājumiem. Pie Ineses pēc padoma un palīdzības grāmatvedības jautājumos griežas
gan pagasta iedzīvotāji – fiziskas personas, gan uzņēmēji un individuālā darba veicēji.
Inese ir aktīva arī pagasta sabiedriskajā dzīvē – dejo netradicionālo deju kolektīvā “Šiks”,
kā arī pārstāv pagastu novada sporta spēlēs, novada dienās un pati iesaistās pasākumu
organizēšanā.

Jau 25 gadus Ilgas misija ir rūpēties, lai
bērnudārza mazuļi katru dienu būtu garšīgi un
sātīgi paēduši. Lai ekonomētu līdzekļus un dažādotu ēdienkarti, Ilga vasarā pēc savas iniciatīvas vāra dažādus ievārījumus, gatavo
kompotus un augļu sulas, marinē dārzeņus,
ko mācību gada laikā izmanto bērnu kopgaldā. Ilga ir darbiniece, kurai var uzticēties, tāpēc viņa bērnudārzā ir veikusi arī aukles un
skolotājas palīga pienākumus. Ar Ilgas garšīgajām zupām ir cienājušies gan svētceļnieki,
gan sportisti un ekskursanti. Viņa daudzus gadus ir bijusi Ilzeskalna pagasta komandas
dalībniece un piedalījusies Rēzeknes novada sporta spēlēs. "Jebkuru darbu Ilga veic
apzinīgi un godprātīgi, vienmēr ir atsaucīga, sirsnīga, izpalīdzīga un ar humora dzirksti
apveltīta kolēģe," tā Ilgu raksturo viņas darbabiedri.

Terēzija pašvaldībā strādā kopš 2012. gada. Viņa pilda pienākumus ar augstu atbildības sajūtu, spēj risināt sarežģītus uzdevumus, tikt galā ar lielu darba apjomu. Terēzija
ir cilvēks ar stingru mugurkaulu, droši pauž un
pamato savu viedokli novada vides jautājumu
risināšanā. Terēzija ir vienīgais speciālists
novadā, kas nodarbojas ar vides jautājumiem,
tāpēc viņai nākas uzņemties atbildību par svarīgu lēmumu pieņemšanu. Viņa ir mērķtiecīga un soli pa solim īsteno savas ieceres. Darbabiedri viņu raksturo kā draudzīgu, atvērtu,
labsirdīgu kolēģi. Turklāt Terēzija jau 10 gadus ir regulārs asins donors.

Lendžu pagasta pārvaldes vadītāja amatā Voldemārs strādā kopš 2009. gada 1. jūlija,
pirms tam, no 2004. līdz 2009. gadam, viņš
bija Lendžu pagasta padomes priekšsēdētājs.
Savā darbā vienmēr godprātīgs, principiāls,
spēj rast optimālu risinājumu gan ikdienas
situācijās, gan ārkārtas gadījumos. Voldemārs
ir pagasta un novada patriots. Strādājot pašvaldībā, Voldemārs ir saglabājis humora izjūtu,
spēj pasmaidīt par sevi un motivē apkārtējos nezaudēt optimismu. Voldemāra dzimtā
puse kopš bērnības ir Lendžu pagasta Brusovas ciems. No vectēva mantotās mājas
“Līdumi” ir viņa stiprā saikne ar laukiem un dabu. Darbs un atpūta mežā ir iespēja atslēgties no ikdienas problēmām un rast enerģiju pilnvērtīgai darba pienākumu veikšanai.

Attīstības plānošanas nodaļas
vecākā vides speciāliste
TERĒZIJA KRUSTE

Nautrēnu pagastu apvienības
vadītāja LĪVIJA PLAVINSKA

Līvija jau 29 gadus vada Nautrēnu pagastu, labi pārzina lauku cilvēku vajadzības, pārdomāti pieņem lēmumus to risināšanai, ir bijusi
11. Saeimas deputāte, ilggadēja Rēzeknes
novada pašvaldības deputāte. Rūpējoties par
pagasta iedzīvotājiem, izstrādā projektus, piesaistot finansējumu pagasta infrastruktūras
uzlabošanai, veselīga dzīvesveida veicināšanai, sporta un kultūras aktivitātēm. No 2019.
gada janvāra vada Nautrēnu pagasta apvienību. Līvija aktīvi darbojas Latgaliešu kultūras
biedrībā, piecus gadus ir bijusi tās vadītāja, organizējot reģionāla un valsts mēroga pasākumus, tostarp Nikodema Rancāna balvas piešķiršanu pedagogiem, kā arī Latgales kongresa simtgades pasākumus. Saskarsmē Līvija ir toleranta, saprotoša, iejūtīga. Darbā –
atbildīga, prasīga, mērķtiecīga, ar radošu pieeju un lielu sirdsdegsmi, sava pagasta, novada un Latgales patriote.
Finanšu un grāmatvedības nodaļas
vecākā grāmatvede
MĀRA RAZGUĻAJA

Māra ir ļoti apzinīgs un punktuāls cilvēks,
kas ir īpaši svarīgi viņas amatā. Viņai piemīt
nosvērtība un precizitāte darba pienākumu
veikšanā. Māra rūpīgi iedziļinās visos ar darbu saistītos jautājumos un ir īsta profesionāle
savā jomā. Kolēģi ar pārliecību apgalvo, ka
Māra ir tas cilvēks, uz kuru vienmēr var paļauties.
Juridiskās un lietvedības nodaļas
juriste IVETA LADNĀ

Iveta strādā Rēzeknes novada pašvaldībā
kopš tās izveidošanas 2009. gadā. Viņas lieliskās komunikācijas spējas un atbildība ir pamats veiksmīgai juristes pienākumu izpildei.
Ivetas pārziņā ir pašvaldības nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanas un pašvaldības
nekustamā īpašuma atsavināšanas jautājumi. Savus amata pienākumus veic prasmīgi,
konfliktsituācijās priekšroku dodot kompromisa meklējumiem. Iveta labprāt piedalās sabiedriskās dzīves aktivitātēs, kā arī aktīvi darbojas to organizēšanā, īpaši darba kolektīvā.

Lendžu pagasta pārvaldes vadītājs
VOLDEMĀRS DEKSNIS

Informācijas tehnoloģiju nodaļas
projektu vadītājs
EDUARDS MEDVEDEVS

Eduards darba gaitas uzsāka Rēzeknes
rajona padomē 2004. gadā un kopā ar līdzšinējo darbu novada pašvaldībā ir nostrādājis
15 gadus. Ir piedalījies, izstrādājis, koordinējis un vadījis dažādus projektus. Kā nozīmīgākos var minēt viņa vadībā īstenotos projektus
“Rēzeknes novada publisko Interneta pieejas
punktu attīstība” un “Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu informatizācija”. Aktīvi piedalās un darbojas arī Rēzeknes novada pašvaldības projektos “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā”, EUCIDA, “My best idea”,
CRISCO, “Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē” un citos. Attiecībās ar kolēģiem ir sabiedrisks un izpalīdzīgs. Aktīvi piedalās sporta pasākumos, pārstāvot pašvaldības administrācijas komandu gan novada sporta spēlēs, gan komandas sastāvā Bigbank
Skrien Latvija posmos. Īstenojot fotogrāfa talantu, Eduards iemūžina Rēzeknes novada
dabu, cilvēkus un pasākumus, piedalās fotoizstādēs gan kā dalībnieks, gan kā rīkotājs.
Kantinieku pagasta pārvaldes
tehniskā lietvede INĀRA TEILĀNE

Kantinieku pagasta iedzīvotāji 27 gadu garumā pazīst Ināru kā atbildīgu un profesionālu kasierīti. Pēc dabas klusa un nosvērta,
viņa lieliski tiek galā arī ar šogad viņai uzticēto
tehniskās lietvedes amatu, kurš paredz koordinēt saimniecisko darbu Dricānu pagastu
apvienības struktūrvienībā “Kantinieku pagasta pārvalde", uzklausīt iedzīvotāju prasības un
lūgumus. Bez tam Ināra ir arī algoto pagaidu
sabiedrisko darbu vadītāja. Kantiniekos viņu
raksturo kā pretimnākošu, izpalīdzīgu un atsaucīgu darbu vadītāju un kolēģi.
Kaunatas pagastu apvienības
vecākā grāmatvede
IVETA RUTKOVSKA

Iveta strādā par struktūrvienības “Griškānu pagasta pārvalde” vecāko grāmatvedi kopš
2006. gada. Vairākkārt bijusi arī vēlēšanu komisijas sekretāre. Savus pienākumus vienmēr
pilda ar augstu atbildības sajūtu, pilnveido
savas profesionālās zināšanas un pieredzi.
Darbabiedri Ivetu raksturo kā godprātīgu, izpalīdzīgu, atsaucīgu un korektu kolēģi. Brīvajā laikā Iveta aizraujas ar puķu audzēšanu un makšķerēšanu, mājās ir gan laba saimniece, gan mīļa un sirsnīga māmiņa.
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NomiNācijā “darbs pašvaldībā”

Franča Trasuna muzeja “Kolnasāta”
apkopēja SANDRA SADOVSKA

Audriņu pagasta pārvaldes
komunālās saimniecības pārzinis
VITOLDS VABAĻS

Sandra “Kolnasātā” strādā kopš muzeja dibināšanas pirmās dienas. Lai gan amata nosaukums paredz tehniska darba veikšanu,
Sandra ikdienā pārzin un rūpējas ne tikai par
telpu un teritorijas uzkopšanu, bet arī vada
ekskursijas un īsteno muzejpedagoģisko programmu “Kāzas Latgalē”. Par viņas pašaizliedzīgo darbu Sandru bieži dēvē par muzeja
čaklo rūķi, kas pārzin visas saimnieciskās un
muzejiskās lietas – 27 gadu garumā viņa ir
gājusi ekspedīcijās, organizējusi pasākumus, koordinējusi folkloras kopas “Kolnasāta”
darbību, un, būdama lieliska saimniece, popularizējusi arī Latgales kulināro mantojumu –
kurš gan, viesojoties muzeja lielākajos svētkos, nav baudījis tradicionālo “Kolnasātas”
gardo sautējumu – cymusu!? Sandra nekad neatteiks palīdzību un katru uzticēto darbu
veiks ar vislielāko atdevi.

Vitolds strādā Audriņu pagastā jau 26 gadus. Sācis kā remontstrādnieks Audriņu vidusskolā, šajā laikā ir veicis visdažādākos darbus, apguvis arī ugunsdrošības un darba aizsardzības speciālista zināšanas, kopš 2015.
gada ir Audriņu pagasta Komunālās saimniecības pārzinis. Viņš ir visīstākais praktiķis – paša rokām cēlis, būvējis, remontējis savu māju,
tagad liek lietā zināšanas un pieredzi pagasta saimniecisko jautājumu risināšanā. Viņš ir
prasīgs ne tikai pret sevi, bet arī pret darbiniekiem, darba disciplīnu un kvalitāti. Ja Vitolds
kaut kam ķeras klāt, varam būt droši, ka darbs tiks paveikts augstākajā līmenī. Vitolds ir
komunikabls, jautrs kolēģis, uz kuru paļauties, centīgs, kārtīgs, ar iniciatīvu, kas balstīta
viņa milzīgajā pieredzē.

Zemes lietu speciālista darba gaitas Viktors
uzsāka Maltas pagasta padomē 1994. gadā,
bet pēc Zemes pārvaldības dienesta izveidošanas 2016. gadā, viņš turpināja darbu profesijā Maltas un Pušas pagastā. Lielā darba un
dzīves pieredze palīdz Viktoram uzticētos pienākumus veikt izcili un ar augstu atbildības
sajūtu. Ikdienā ar darbabiedriem viņš vienmēr
ir atsaucīgs un izpalīdzīgs. Brīvajā laikā viņam patīk makšķerēt, ceļot, veikt mājas darbus.
Kolēģi Viktoram saka lielu paldies par viņa darbu, atsaucību un pozitīvo skatījumu uz
dzīvi.

Dzidra strādā par lietvedi kopš 1998. gadā, kad uzsāka darbu Ozolmuižas pagasta padomē. Viņas pārziņā ir
dokumentu izstrādāšana un noformēšana, apstrāde, informācijas nodrošināšana, amatu un darba aprakstu pārzināšana, personālsastāva darba organizēšana, iedzīvotāju pieņemšana u.c. Uzmanīga, nosvērta, mierīga, atsaucīga – savus darba pienākumus viņa veic apzinīgi, godprātīgi un profesionāli. Dzidra ir prasīga pret sevi un kolēģiem, vienmēr vēlas, lai darbs būtu paveikts noteiktajā
laikā, precīzi, kvalitatīvi un bez kļūdām. Dzidrai ļoti svarīgas ir ģimenes vērtības, viņas mīļākā nodarbe – brīvā laika
pavadīšana kopā ar saimi, it īpaši ar mazbērniem.

Zemes pārvaldības dienesta zemes
lietu speciālists
VIKTORS ŠMAUKSTELIS

Ozolmuižas pagasta pārvaldes
lietvede DZIDRA TROŠKA

Čornajas pagasta pārvaldes komunālās saimniecības pārzinis
ANATOLIJS KRASNONOSOVS

Anatolijs par komunālās saimniecības pārzini strādā daudzus
gadus. “Disciplinēts un ar augstu atbildības sajūtu”, tā viņu raksturo
kolēģi. Anatolijs ir apveltīts ar spēju radīt, izdomāt un ieviest darbā
dažādus jauninājumus. Visi darbi pagastā tiek veikti nekavējoties,
kvalitatīvi un pēc vislabākās sirdsapziņas. Anatolijs labprāt pauž savas domas un idejas, prot aizstāvēt un pamatot savu viedokli. Ir at-

saucīgs, un, ja kolēģiem nepieciešama palīdzība, tad viņš ir pirmais,
kas to piedāvās. Anatolijs ir prasīgs pret sevi un padotajiem, katru
dienu veic izpildīto darbu kontroli, uzklausa pagasta iedzīvotāju prasības un, iespēju robežās, kopā ar pagasta pārvaldes vadītāju tās atrisina. Anatolija moto – “Mēs nogurstam nevis no tā, ko darām, bet gan
no tā, ko nedarām. Vislielāko nogurumu sagādā nepabeigtie darbi.”

Rēzeknes novada atzinības Raksts šogad piRmo Reizi
tika pasniegts skolēnam

Kaspara vārds pa visu Latviju izskanēja oktobrī, kad
vairāki TV kanāli pēc kārtas parādīja sižetu par uzņēmīgu Kaunatas pusaudzi, kas ir sakrājis naudu un uzdāvinājis baznīcai jaunas ērģeles.
Centība, labestība un mērķtiecība – tās ir īpašības, ar
kurām ģimene un skolotāji raksturo Kaunatas vidusskolas 8. klases audzēkni Kasparu Bačkuru. No skolas brīvajā laikā viņš spēlē klavieres un ērģeles, kā arī dzied.
Zinātāji viņu sauc par jauno uzlecošo talantu un paredz,
ka par viņu vēl dzirdēsim ne reizi vien. Jaunais mūziķis
ir piedalījies dažādos festivālos un koncertos, ir guvis
panākumus vairākos konkursos, tostarp arī starptautiskā
līmenī. Tajos saņemot kādu balvu vai prēmiju, iegūtos finanšu līdzekļus Kaspars mērķtiecīgi taupījis un par sakrāto iegādājies Kaunatas baznīcai digitālās ērģeles.
“Ērģeles ir tāds grandiozs instruments – jo tuvāk to
iepazīsti, jo vairāk atklājas daudz kas interesants. Īste-
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nībā par ērģelēm sāku interesēties negaidīti – internetā
meklēju, atradu, un klausījos visu ko par ērģelēm. Turklāt
tēta kolēģa meita bija ērģelniece, nesen pabeigusi mūzikas akadēmiju. Un tad, tā kā man bija iespēja, nolēmu,
ka vēlos mācīties. Tā arī es nokļuvu pie tām ērģelēm,”
TV sižetā stāsta Kaspars.
Digitālās ērģeles Kaspars pats atradis internetā un tad
pasūtījis no Nīderlandes. Pasūtīšanas un piegādes laiku
par saspringtu sauc gan pats Kaspars, gan viņa mamma
Žanna Bačkure, kura atzīst, ka sākotnēji dēla vēlmi pirkt
baznīcai ērģeles nav uztvērusi nopietni: “Es to nopietni
neuztvēru sākumā – tāda bērna iegriba, bet viņš tik staigā un prasa un runā. Viņš stāstīja, ka jau ir dabūjis ērģeles un visus kontaktus, un atradis cilvēkus, kas palīdzēs
ar iegādi, tad mēs arī sapratām, ka no tā vairs vaļā netiksim un ka mums
viņš jāatbalsta.”
Kasparu atbalsta un
īkšķus tur arī viņa skolā.
“Kaspars jau 1. klasē ienāca kā tāda neliela, maza zvaigznīte. Tas mirdzums viņa acīs – to nevar noraksturot ne ar kādiem vārdiem. Tā degsme, ar kuru viņš sāka mācīties mūzikas instrumentu, tā tikai iet plašumā.
Es gribētu Kasparam novēlēt, lai viņam izdodas
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viss, ko viņš ir iecerējis. Viņš panākumus krāj un krāj –
lai tie nebeidzas visas dzīves garumā!” saka Maltas mūzikas skolas direktors Normunds Štekels. Iecerējis Kaspars ir gana daudz – ērģeļu spēlēšanu viņš grib attīstīt
profesionālā līmenī un ar to vēlas saistīt savu nākotni.
Viņa dzīves sapnis esot pašam uzbūvēt ērģeles.
4. novembrī Rēzeknes novada apbalvošanas komisija
sēdē vienbalsīgi lēma piešķirt Kasparam Bačkuram atzinības rakstu par profesionāla, godprātīga un radoša
darba devumu sava novada un valsts labā. Atzinības
raksts tika pasniegts Rēzeknes novada Valsts svētku
svinīgajā pasākumā Bērzgalē š.g. 15. novembrī.

Avots: ReTV, SIA “Vidzemes televīzija”
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“SVILPAUNIEKI” UN “KUUP COFFE” – LABĀKIE!

Ar atzinības rakstiem (no kreisās) Oskars Maculevičs, Ineta Elksne, Elīna un
Mārtiņš Kiščenko (foto no Rēzeknes rajona kopienu partnerības arhīva)

Šī gada 1. novembrī Latvijas Laukaimniecības universitātē Jelgavā notika konkursa “Sējējs 2019” dalībnieku godināšanas ceremonija, kurā veicināšanas balvu
un pateicības rakstu saņēma arī Rēzeknes
novada uzņēmēji. “Sējējs 2019” ir Zemkopības ministrijas rīkots ikgadējs pasākums, kura mērķis ir noteikt labāko ieguldījumu Latvijas lauku attīstībā un lauksaimniecībā valsts mērogā, un šogad konkursam bija iespēja izvirzīt arī LEADER
projektus nominācijā “Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā”. Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” (vietējā rīcības grupa – VRG) konkursam izvirzīja SIA “KUUP COFFEE” projektu “Specializētās kafijas grauzdētavas izveide Rēzeknes novada Lendžos” un SIA “Parka
mājas” projektu “Ēkas pārbūve apartamenta tipa viesu nama “Svilpaunieki” izveidei Rēzeknes novada, Lūznavas pagasta
Lūznavā”.
Nominācijā “Gada LEADER projekts
vietējā rīcības grupā” tika izvirzīts vislie-

lākais dalībnieku skaits konkursā. Divdesmit VRG konkurencē SIA “KUUP COFFEE” saņēma vienu no divām veicināšanas balvām, savukārt SIA “Parka mājas”
saņēma pateicības rakstu par dalību konkursā.
Savukārt 8. novembrī Krāslavas Grāfu
Plāteru pils kompleksā norisinājās ikgadējā Latgales Tūrisma konference un Tūrisma gada balvas pasniegšanas ceremonija, kas arī šogad pulcēja tūrisma nozares speciālistus no visa reģiona. Šī gada Latgales Tūrisma gada balvai tika pieteikti vairāk kā 40 nominanti sešās kategorijās, kurus rūpīgi izvērtēja profesionāla
žūrija astoņu cilvēku sastāvā. Šajā konkurencē Rēzeknes novada viesu nams
“Svilpaunieki” saņēma balvu kategorijā
“Labākā tūrisma mītne laukos 2019″!
Uzņēmuma “KUUP COFFEE” (turpmāk
KUUP) īpašnieks Oskars Maculevičs ar
ģimeni pēc dzīves Rīgā atgriezās savā
dzimtajā novadā, Lendžu pagastā, un izveidoja savu uzņēmējdarbību, kas ir re-

ģionam netipiska un unikāla nozare –
kafijas grauzdēšana. Piesaistot LEADER
programmas finansējumu, LEADER projekta ietvaros tika iegādātas ražošanai
nepieciešamās iekārtas un radīts unikāls
produkts – specializētās kafijas grauzdētava “KUUP”. KUUP ražo trīs kafijas veidus: “Jezupa Etiopejis sapyns”, “Brazilejis
nakts” un “Kolumbejis flirts”. Katrs no tiem
ir ar savu unikālo stāstu, kas savij latgalisko ar eksotisko, un, baudot kafiju, atveras tādas garšas notis kā apelsīni, persiki, rieksti, karamele un šokolāde.
Uzņēmuma “Parka mājas” viesu nams
“Svilpaunieki” ir ģimenes uzņēmums, kurā
Oskars Maculevičs piedāvā kafijas
degustāciju Lūznavas Mākslas piknika
darbojas uzņēmīgi, aizrautīgi, enerģiski
apmeklētājiem (D. Bernānes foto)
un radoši saimnieki Elīna un Mārtiņš
Kiščenko. Piesaistot
LEADER programmas finansējumu,
1951. gadā būvētajai
pirtij tika dota otra
dzīve, pārbūvējot to
par divstāvu apartamentu tipa viesu namu ar astoņiem dažādiem numuriņiem,
kas labiekārtoti dažādām gaumēm. Svilpaunieki atrodas gleznainā vietā blakus
Lūznavas muižai, kur
viesiem iespēja netraucēti izbaudīt daViesu nams “Svilpaunieki” (A. Tolopilo foto)
bas mieru, pavadīt laiku ar līdzcilvēkiem, sarunājoties, kopīgi ekonomisko attīstību, veicina nodarbināklausoties dabas skaņās, ceļojot vai vien- tību, veido pievilcīgu novada teritoriju un
kārši esot blakus, kā arī apmeklēt kultūras dzīves vidi. Novēlam uzņēmējiem turun mākslas pasākumus Lūznavas muižā. pināt iesākto, veiksmīgi attīstīties un gūt
Uzņēmumu “KUUP COFFEE” un “Par- arvien jaunas idejas un iespējas!
ka mājas” sasniegumi un īstenotie projekti
Avots: Rēzeknes novada mājaslapa
Rēzeknes novadā, kas sekmē novada

LATGALES LAIMES FORMULA

No 2019. gada 9. novembra līdz 2020. gada 12. janvārim Rīgas Sv. Pētera
baznīcā ir apskatāma konkursa “Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā” 2019. gada Rīgas domes simpātiju balvas ieguvēju izstāde “Laimes formula Latgalē. V.I.V.A.” – mākslinieču apvienības V.I.V.A. dalībnieču – Vēsmas
Ušpeles, Ilzes Griezānes, Vijas Stupānes un Agras Ritiņas gleznas, kā arī tautas
lietišķās mākslas studijas “Rēzeknes apriņķa pūdnīki” darinājumi.
Izstādes katalogā dzejniece un publiciste Anna Rancāne saka: “Dzejnieks Kārlis
Skalbe grāmatā “Mazās piezīmes” (1920) rakstīja – laime ir ligzdā! Arī šīs izstādes
dalībnieki savu laimes formulu ir atraduši ligzdā, kuras vārds ir Latgale. Gleznas un māls,
savstarpēji sasaucoties un sabalsojoties, te it kā veido kopīgu keramikas trauku – pāri-

nieku, tradicionālo Latgales podu, kurā saimnieces nesa uz tīrumu azaidu. Pāriniekā
abām tā pusēm ir jābūt harmonijā, lai trauks neapgāztos un ēdiens neizlītu, tām pāri
liecas stipra osa, gluži kā varavīksnes loks, jeb Dīva duga. Tā ir arī Latgales ļaužu
pleca sajūta, jo izsenis visi lielākie darbi Latgales ciemos tika darīti kopā, savstarpēji
palīdzot un atbalstot vienam otru. Tā arī cits citu papildina un līdzsvaro gleznotāju
apvienības “V.I.V.A.” un tautas lietišķās mākslas studijas “Rēzeknes apriņķa pūdnīki”
darbi, bet pāri tiem liecas mīlestība un piederības izjūta Latgalei, tās kultūrvidei, ainavai
un valodai.”
Apvienībā “V.I.V.A.” kopš 2006. gada darbojas četras Latgales gleznotājas – Vēsma
Ušpele, Ilze Griezāne, Vija Stupāne un Agra Ritiņa. Nosaukums veidots no viņu vārdu
pirmajiem burtiem, taču tulkojumā no latīņu valodas tas nozīmē “Lai dzīvo!”, kas lieliski
raksturo radošā kvarteta mākslinieciskās darbības rezultātu. Gleznotāju radošā sadarbība aizsākās 2006. gadā, tiekoties kopīgā plenērā podnieku darbnīcā Rēzeknes novada Kaunatas pagasta “Akminīšos”. Kopš tā laika Vēsma, Ilze, Vija un Agra ir piedalījušās daudzās izstādēs un plenēros gan Latvijā, gan ārpus tās, nesot vēstījumu
par Latgales burvību, atvērtību un radošo garu. Izstādes rīkošana Pēterbaznīcā ir
balva, ko māksliniecēm piešķīra Rīgas dome par augstvērtīgu sniegumu šī gada
konkursā “Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā”. Šis konkurss tika
iedibināts 2015. gadā, un balvas mērķis ir atklāt Latvijas ainavas daudzveidību,
aktualizēt un popularizēt Latvijas ainavas glezniecības tradīcijas, ko veiksmīgi īsteno
apvienība “V.I.V.A”.
Savukārt Rēzeknes novadā bāzētā tautas lietišķās mākslas studija “Rēzeknes
apriņķa pūdnīki” šogad atzīmē savas pastāvēšanas 30. gadadienu un papildina izstādes ekspozīciju ar brīnišķīgiem keramikas izstrādājumiem. Studiju vada Andris Ušpelis
un tajā līdzdarbojas vairāku paaudžu meistari, kuru darbi ir plaši pazīstami un iecienīti.
Meistari darbojas, izmantojot dažādas trauku veidošanas, glazēšanas un apdedzināšanas tehnikas, bet visus vieno roku darbs un trauku apdedzināšana bedres tipa atklātas uguns ceplī.
Izstādi organizē Rīgas pašvaldības iestāžu apvienības Rīgas Sv. Pētera baznīcas
pārvalde, atbalsta Rēzeknes novada pašvaldība.
Avots: Rēzeknes novada mājaslapa

2019. gada 29. novembris

7

Valsts sVētku sVinīgā pasākuma fotomirkļi

Adrese: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV - 4601 Reģ. nr. 90009112679 T. 64622238, fakss: 64625935,
e-pasts: info@rdc.lv
c Atbildīgā par izdevumu Iveta Graudiņa
tel. 64607198
c

Datormaketētāja

Tatjana Kārkliniece

tel. 64607205

Iespiests SIA „Latgales druka”

