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4.oktobrī pl. 15:00 Kantinieku pagasta Kanti-

nieku kapos Svecīšu vakars, kurā piedalīsies 

priesteris. 

Neaizmirstiet,ka rīt 4.oktobrī Latvijā notiks 

kārtējās parlamenta vēlēšanas, kurās vēlēsim 

12.Saeimu.  

Iecirkņi būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 

20.00. Balsot var jebkurā vēlētāja atrašanās 

vietai tuvākajā iecirknī.  

Darbīgā un talantīgā Onužānu ģimene Zīmeļovkas cie-

mā 

 

 

   

 17. septembrī, Vidzemes kon-

certzālē ”Cēsis” zemkopības ministrs 

Jānis Dūklavs sveica konkursa „Sējējs – 

2014” laureātus un vecināšanas balvu 

saņēmējus – lauksaimniekus, lauku 

uzņēmējus, mazpulkus un zinātniekus 

lauksaimniecībā. Tāpat pasākuma laikā 

pasniedza balvu par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā.Konkursa grupā „Ģimene 

lauku sētā” šogad laureāta titulu ieguva Rēzeknes novada zemnieku saimniecība 

„Zemīši”, kurā saimnieko Onužānu ģimene. Konkursa „Sējējs” apbalvojumu pa-

sniegšana kļuvusi par vienu no nozīmīgākajiem lauksaimnieku pasākumiem, bet 

laureāta nosaukums „Sējējs” – par priekšzīmīga darba apliecinājuma zīmi. 

 Iegriežoties Onužānu ģimenes īpašumos liekas, ka esi nokļuvis oāzē, kur 

ainava ir īpaši pievilcīga, sakopta un apbur ar dabisko šarmu. Onužānu ģimene, kurā 

aug  meitas Kristīne, Sintija un Tatjana, darbojas savā zemnieku saimniecībā „Zemīši”.  
Saimniecība nav liela, bet ģimene strādā ar pilnu atdevi un mīlestību pret dzimto zemi. 

Par šo darbīgo un saticīgo ģimeni 2011.gadā, kad dabas stihijas spiesti  trīs nedēļas 

dzīvoja bez elektrības,  tika uzņemta filma „Dzīve bez elektrības”. 

Valdis Onužāns Rēzeknes mākslas koledžā  ieguvis  koktēlnieka specialitā-
ti. Pie mājas izveidota paša saimnieka kokā darināta īpašuma nosaukuma zīme. Māju 

nosaukumu zīmes uz pasūtījuma veidotas arī daudzām citām Latgales saimniecībām un 

privātmājām, to vidū ir arī dzimtā Kantinieku pagasta robežzīme, ceļmalu krucifiksi, 
ceļa norādes, ekskluzīvas mēbeles. Varakļānu novada muzejam ir veidojis „Svētā Vik-

tora” un „Jaunavas Marijas” tēlus.  Pašmācības ceļā ir apguvis glezniecību, kas ir viņa 

vaļasprieks. Savas gleznu izstādes rīkojis Sakstagala pagasta F. Trasuna muzejā 
„Kolnasāta”, Rikavas skolā un kultūras namā, Galēnos u.c. V. Onužāna gleznas ir 

daudzu vietējo pagastu un Latvijas iedzīvotāju privātkolekcijās, kā arī aizceļojušas uz 

Zviedriju, Norvēģiju, Austrāliju, Ameriku un citām valstīm. 

  Anita ir ļoti viesmīlīga saimniece un  laipni uzņem katru ciemiņu. Šīs mājas 

labprāt apmeklē  skolēnu grupas no Sakstagala J.Klīdzēja pamatskolas, Rikavas pamat-

skolas, draugu un radu ģimenes. Bērniem patīk lauku brīvība, jo šeit ir iespēja  izšūpo-
ties parka kokos iesietās šūpolēs, izskrieties ar bumbu un ugunskurā uzcept desiņas, 

nodegustēt lauku  gardumus, kā arī apbrīnot saimnieka Valda gleznu burvību. Saimnie-

kiem ir doma iesaistīties arī tūrismā, izveidojot gleznainajā Zīmeļovkas apkārtnē Te-

matisko ciemu, kur varētu iepazīstināt tūristus ar Latgales lauku sētas kultūrvidi un 

kulināro mantojumu, tā rūpējoties par tā saglabāšanu un popularizēšanu.  

Meita Tatjana Jēkabpilī „Grāmatvedības un  finanšu koledžā”  apgūst saim-
niecībai tik nepieciešamo grāmatveža profesiju. Jaunākās meitas Sintija un Kristīne 

mācās Sakstagala J. Klīdzēja pamatskolā un apmeklē Viļānu Mākslas un mūzikas 

skolu, kur apgūst akordeona un vijoļspēli. Mammas Anitas un meitu  aizraušanās ir 
dziedāšana un teātra spēlēšana, tāpēc piedalās Sakstagala pagasta teātra kopā un  visas 

četras dzied  etnogrāfiskajā ansamblī „Rikava”, kas bieži piedalās Latgales Etnogrāfis-

kā brīvdabas muzeja Latgales sētas izrādēs, ir Dziesmu svētku un Starptautiskā folklo-

ras festivāla „BALTICA” dalībnieki, kā arī  piedalās vietējās skatēs un pasākumos.   

 Kopā ar sievu Anitu un meitām Valdis Onužāns ne tikai nododas lauku  darbiem un 
mākslai,  bet kopj ģimenes, tautas un kristīgās tradīcijas. Visi aktīvi piedalās Rikavas 

Romas katoļu draudzes dzīvē, ir svētku procesiju dalībnieki. Lai Dievs svētī šo ģimeni   

visos darbos un  iecerēto ideju īstenošanā! 

 

Rita Baranovska 

LLKC Rēzeknes biroja 

Lauku attīstības konsultante 

Autores foto 

Rēzeknes novada uzņēmumiem tiek piedāvāts atbalsts infrastruktūras 

pievadu izbūvei 

 Rēzeknes novada pašvaldība aicina sadarboties novada uzņēmē-

jus, kuri plāno attīstīt uzņēmējdarbību un veikt investīcijās savā īpašumā, it 

sevišķi, ja tas ir uzskatāms par degradētu jeb ražošanai šobrīd nepiemērotu 

zemi, ēku vai būvi. Pašvaldība piedāvā iespēju sadarboties Eiropas Savie-

nības finansējuma piesaistē tieši ar tiem uzņēmējiem, kuri plāno izveidot 

jaunas darba vietas Rēzeknes novadā. Veidojot sadarbības projektu, iespē-

jamais atbalsts no pašvaldības puses varētu būt uzņēmuma ražotnei nepie-

ciešamo infrastruktūras pievadu izbūve (elektrības, ūdensapgādes, 

kanalizācijas, siltumapgādes tīklu izbūve, ceļu rekonstrukcija utml.). 

Lai pašvaldība sadarbībā ar uzņēmumu varētu piesaistīt ES fondu līdzek-

ļus, nepieciešami arī nozīmīgi ieguldījumi no uzņēmēja puses, turklāt 

augstāks atbalsta procents būs tieši vairāku, kaimiņos izvietotu uzņēmēju 

kopīgai lietošanai nepieciešamās infrastruktūras izbūvei. Jāatzīmē, ka 

neatbalstāmās nozares ir tirdzniecība, tabakas izstrādājumu, alkoholisko 

dzērienu, ieroču ražošana, nekustamo īpašumu bizness. 

 Ja pārstāvat ražojošu uzņēmumu, kas darbojas jau vairākus gadus 

un plānojat paplašināt savu darbību, aicinām tikties ar Attīstības plānoša-

nas nodaļas vadītāju Annu Jaudzemu sev piemērotā laikā un pārrunāt 

nākotnes sadarbības ieceres (iepriekš piesakot tikšanos pa tālr. 64607197 

vai e-pastu: anna.jaudzema@rezeknesnovads.lv, darba dienās no plkst. 

8.00-16.30, Rēzeknes novada domes ēkā – 3. stāvā, 32. kabinetā, Atbrīvo-

šanas al. 95A, Rēzekne).  

mailto:anna.jaudzema@rezeknesnovads.lv


AKTUALITĀTES 

 LABIEKĀRTOŠANAS DARBI PAGASTĀ 

 Notiek Rēzeknes novada vides padomes apstiprināto projektu realizācija: 

 1.jau izgatavoti jauni soliņi pie daudzdzīvokļu mājām; 

 2.tiks veikti Kašu kapsētas apzaļumošanas darbi (tūju stādīšana) un labiekārtošanas darbi ciematā. 

 

 No 29.09. līdz 3.10. norit ūdens atdzelžošana , Stacijas renovācijas darbi( filtrējošā sastāva un kvarca smilšu maiņa). 

 

 Oktobra mēnesī tiks sākti darbi pie ārējā apgaismojuma ierīkošanas ciematā Liuža. 

            Marija Vasiļjeva 

           Struktūrvienības „Kantinieku pagasta pārvalde” vadītāja  

JAUNUMI SOCIĀLAJĀ JOMĀ 

 Š.g. 15.septembra „Kantinieku pagasta pārvaldes” zālē notika 

sapulce “Algotajiem pagaidu sabiedrisko darbu” veicējiem un GMI pabal-

stu saņēmējiem. 

 Sapulci uzsāka darba aizsardzības inženiere Skaidra Keidāne, kas 

pastāstīja par darba drošību, par rīcību nelaimes gadījumā, par tiesībām un 

pienākumiem, kurus jāievēro gan “algotajiem pagaidu darbu” strādnie-

kiem, gan tiem, kas atstrādā savu GMI pabalstu.  

 Sociālā darbiniece, Janīna Kirilova, informēja par jaunumiem 

sociālajā jomā. Kā būtiskāko atzīmēja, ka no 1.septembra daudzbērnu 
ģimenēm pusdienas skolā apmaksā 100%,savukārt , trūcīgām ģimenēm no 

oktobra sāks apmaksāt 100%, bet maznodrošinātām ģimenēm apmaksās 

50%. 

 Neskaidrību gadījumā šajā un jebkurā citā gadījumā, vērsties pie 

sociālā darbinieka, kas sīkāk visu izskaidros. 

      Sanita Aļberhta 

VIDEO KONKURSS „AS – SAEIMYS DEPUTATS 2022” 

 

 Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības 
pārvalde izsludina video konkursu „As – Saeimys 

deputats 2022” („Es – Saeimas deputāts 2022”), 

aicinot tajā piedalīties Rēzeknes novada jauniešus 
vai jauniešu grupas vecumā no 13 līdz 30 gadiem. 

Dalībniekiem līdz 8. oktobrim jāiesniedz ne vairāk 

kā piecas minūtes gari video materiāli, kur apspē-
lēts temats par to, kā katrs sevi redz Saeimas deputāta „ādā” 2022. gadā. 

Video var iesniegt elektroniskā veidā, ievietojot to portālā www.youtube.com 

un nosūtot faila atrašanās adresi uz e-pastu: guntis.rasims@saskarsme.lv. 

Izvērtējot iesūtītos video, konkursa žūrija ņems vērā, vai video veidojuši paši 

jaunieši, cik oriģināls un kvalitatīvs ir video, kā arī uzfilmētā materiāla sasaisti 

ar konkursa tematiku. Rezultāti tiks paziņoti pēc 21. oktobra. Labāko video 
autori saņems naudas balvas: 1.vieta – 140 EUR, 2.vieta – 100 EUR un 3.vieta 

– 60 EUR. Jāatzīmē, ka video konkursu Rēzeknes novada pašvaldības Izglītī-

bas pārvalde rīko jau otro gadu. Pērn par labāko tika atzīts Maltas jauniešu 
veidotais video.       
     www.rezeknesnovads.lv 

INFORMĀCIJA PAR GROZĪJUMIEM ZVEJNIECĪBAS LIKUMĀ 

 

 
 2014. gada 26. jūnijā ir stājušies spēkā grozījumi Zvejniecības 

likumā. Grozījumu redakcija nosaka to, ka „attiecīgā pašvaldība ir tiesīga 

daļu no zvejas tiesībām iznomāt pašpatēriņa zvejai fiziskām personām, 

kuru deklarētā dzīvesvieta vai kurām piederošais nekustamais īpašums 

atrodas šīs pašvaldības administratīvajā teritorijā, ievērojot nosacījumu, ka 

publiskajos ūdeņos, kas norādīti Civillikuma 1.pielikumā, šai zvejai var 
iedalīt tikai zivju murdu limitu”. 

 Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā ezeri, kas norādīti Civilli-

kuma 1.pielikumā ir šādi: Rāznas, Černostes, Dziļūta, Feimaņu, Idzipoles, 
Ismeru – Žogotu, Kaunatas, Lubāna, Meirānu, Pušas, Rušona, Salāja, Tis-

kādu, Viraudas, Virtūkšņa, Zosnas ezeri. 

Ņemot vērā grozījumus Zvejniecības likumā, sākot ar 2015. gada 1. janvāri 
pašvaldība iepriekš minētajos ezeros vairs nevarēs pašpatēriņa zvejai fizis-

kām personām iedalīt zivju tīklu limitu, bet tikai zivju murdu limitu. 

Šo grozījumu aizliegums neattiecas uz komerciālo zveju. 
Lūdzam interesentus rakstot iesniegumus par pašpatēriņa zveju, ņemt vērā 

grozījumus Zvejniecības likumā. 

 Ar jautājumiem vai neskaidrībām lūdzam sazināties ar Rēzeknes 

novada pašvaldības vides aizsardzības vecāko speciālisti Terēziju Krusti, 

tel. 646 07 205, mob.29162083. 

     www.rezeknesnovads.lv 

 LABA ZIŅA 12.KLASES SKOLĒNIEM 

 Apstiprināti Rēzeknes novada pašvaldības noteikumi Nr.13 „Kārtība, 

kādā Rēzeknes novada viduskolās tiek organizēta „B” kategorijas autovadītāju 

teorētiskā un praktiskā apmācība, kā arī autovadītāja apliecības iegūšana”, kas 

stājās spēkā 2014.gada 4.septembrī. 

 Noteikumi paredz,ka novada vidusskolās „B” kategorijas autovadītā-

ju teorētisko un praktisko apmācību piedāvā tiem 12.klases skolēniem, kuri 
kārtējā mācību gada 1.septembrī mācās klātienē konkrētās vidusskolas 

12.klasē. To 12.klases skolēnu, kuri atsakās no šīm apmācībām , vietā drīkst 

iekļaut 11.vai 10.klases skolēnus (secīgi pēc lielākā vecuma).Pašvaldība neap-
maksā atkārtotu apmācību 11.vai 10.klases skolēniem, ja viņi pēc apmācības 

neiegūst vadītāja apliecību, bet vēlas iziet atkārtotas apmācības 12.klasē. 

Pašiem skolēniem būs jāsedz maksa par medicīnisko izziņu un izdevumi, kas 
saistīti ar CSDD ( par braukšanas mācību atļauju; par teorētisko un praktisko 

eksāmenu; par vadītāja apliecības izsniegšanu). 

 

    Rēzeknes Vēstis Nr.108  

    (11.septembris 2014) 

PAR PENSIJU UN ATLĪDZĪBU INDEKSĀCIJU 2014.GADA 1.OKTOBRĪ  

 Š. g. 1.oktobrī, piemērojot indeksu 1,0274, tiks palielinātas (indeksētas) visas pensijas un atlīdzības, kas nepārsniedz 285 eiro apmēru. 

Savukārt tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par 285 eiro, ar indeksu 1,0274 palielinās (indeksēs) tikai daļu no pensijas, tas ir 285 eiro. 

Izņēmums ir politiski represētās personas, I grupas invalīdi un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem pensijas un atlīdzī-

bas ar indeksu 1,0274 tiks indeksētas neatkarīgi no to piešķirtā (pārrēķinātā) apmēra.Indeksācija attieksies uz vecuma pensiju, invaliditātes pensiju, izdienas 

pensiju un apgādnieku zaudējuma pensiju saņēmējiem, kā arī atlīdzības par darbspēju zaudējuma un atlīdzības par apgādnieka zaudējuma saņēmējiem, kuriem 

pensijas un atlīdzības piešķirtas (pārrēķinātas) līdz 2014.gada 30.septembrim.Pārskatot pensiju un atlīdzību, reizina piešķirto (pārrēķināto) pensijas vai atlīdzī-

bas apmēru ar 1,0274, bet, ja indeksē pensijas vai atlīdzības apmēra daļu - 285 eiro, tad ar indeksu reizina šo apmēru.Par pamatu indeksācijai tiek ņemts vērā 

tikai piešķirtais pensijas apmērs, neskaitot pie pensijas piešķirtās piemaksas (par apdrošināšanas stāžu līdz 1996.gadam) apmēru. Ņemot vērā pārskatīto pensi-

jas vai atlīdzības apmēru, nosaka no 1.oktobra personai izmaksājamo pakalpojumu summu. 

            www.vsaa.lv 



PASĀKUMI SPORTA UN ATPŪTAS CENTRĀ 

JŪLIJĀ NOVADU DIENAS 

Novadu dienu ietvaros Kantinieku pagasta dīķī „Palienas” 12.jūlijā tika rīkotas makšķernieku sacensības. Neskatoties uz zvejniekiem nelabvēlīgajiem 

laika apstākļiem, makšķerētgribētāju  bija salasījies liels pulks( 9 bērni un 17 pieaugušie). Lomi nebija lieli, bet uzvarētāji tomēr bija. 1.vietu pieaugušo kategorijā 
ieguva Andrejs Višņakovs, 2.vietā Vadims Šilovs, 3.vietā Ģirts Mališevs. Bērnu kategorijā 1.vietā Deniss Karpačovs, 2.vietā Svetlana Šilova, 3.vietā Sergejs 

Mihejevs. Paldies par sadarbību dīķa „Palienas” īpašniekiem A.Reiniekam un V.Čačam! Paldies arī jāsaka saimniecei S.Turkai par garšīgo zivju zupu! Makšķerē-

tāji izsaka lielu paldies pagasta pārvaldei par vērtīgajām dāvanām! 

Attēlā var redzēt kādas zivis ķeras dīķī „Palienas” (8,200 kg). 

Savukārt,pirmdien, 14.jūlijā pl.16:00 Kantinieku sporta un atpūtas centrā notika zīmējumu konkurss „Mana ciemata skaistā daba”. Konkursa mērķis 

bija aktīvi iesaistīt bērnus, lai bērni pievērstu lielāku uzmanību sava ciemata skaistākiem dabas skatiem. Konkursā piedalījās bērni līdz 15 gadu vecumam. Kon-
kursu vērtēja žūrija, nosakot trīs uzvarētājus trijās kategorijās. Pirmā kategorija -bērni līdz 7 gadu vecumam,otrā kategorija- bērni no 8 līdz 11 gadu vecumam, 

trešā kategorija -bērni no 12 līdz 15 gadu vecumam. Bērni aktīvi iesaistījās izsludinātajā konkursā, taču visvairāk zīmējumus iesniedza bērni līdz 7 gadu vecu-
mam. Kamēr žūrija vērtēja iesniegtos zīmējumus, bērni piedalījās sacensībās šautriņu mešanā un bumbiņas mešanā grozā. Katra vecuma grupā tika apbalvoti trīs 

labākie ar diplomiem un balvām.  

Kategorijā līdz 7 gadu vecumam: 

 1.vieta Luīze Kluša; 

 2.vieta Laura Deksne;  

3.vieta Maksims Ašurko.  

Kategorijā no 8 līdz 11 gadu vecumam: 

1.vieta Sintija Onužāne; 

2.vieta Kristīne Onužāne; 

3.vieta Beatrise Tutina. 

Kategorijā no 12 līdz 15 gadu vecumam: 

1.vieta Kaspars Kuzņecovs; 

2.vieta Ksenija Golovņeva; 

3.vieta Svetlana Šilova. 

Veicināšanas balvas tika pasniegtas Ritvaram Kubeckam, Sonarai Tutinai,Nikolai Jurcevai. Pēc apbalvošanās cienājās ar cepumiem un sulu. Noslēgu-

mā bērni savu zīmētprasmi parādīja ar krītiņiem uz asfalta.  

         

 

          

 

         

      Valda Tutina 

    Kantinieku Sporta un atpūtas centra vadītāja  

         

          Autores foto 

AUGUSTĀ SENIORU BALLE 

 

Š.g. 8.augustā Kantinieku sporta un atpūtas centrā bija balle pensionāriem un cilvēkiem ar invaliditāti. Balle sākās ar 
Kantinieku Sporta un atpūtas centra vadītājas Valdas Tutinas uzrunu, laba vēlējumiem, vakara gaitā tika arī sveikti šī gada jubilā-
ri.  

Koncertu sniedza „Bokōnu Bryuklenis” un muzicēja atraktīvā M. Andina.  Seniori bija ļoti atraktīvi, vakars tika pavadīts 
gan ar krievu, gan ar latviešu, gan ar latgaliešu dziesmām, tika gan dejots, gan dziedāts.  

 

        
    

 

 

 

        Sanita Aļberhta  

      Kantinieku bibliotēkas vadītāja 

             Autores foto 



Avīzi sagatavoja Sanita Aļberhta, e-pasts: kantiniekubiblioteka@inbox.lv, Tālr.64640641 . 

Vairāk lasiet internetā -  par novada dzīvi un lēmumiem :  www.rezeknesnovads.lv  

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

13. RĒZEKNES UN VIĻĀNU NOVADA GRĀMATU SVĒTKI  

 

Š.g. 22.augustā no Kantiniekiem devās autobuss ar pagasta bērniem uz Grāmatu svētkiem Feimaņos.Ierodoties 
Feimaņos, varēja iegādāties grāmatas no dažādām izdevniecībām-“Jumava”, “Nordik”, “Tapals”, 

“Mansards”,“Divpadsmit”, “Lauku Avīze”. 

Svētki sākās ar Kroma kolna bruolistes seno latgaļu ieroču, tērpu un rotu demonstrējumiem, kā arī ar ugunskurā 
ceptajām pankūkām, tad sekoja Grāmatu svētku atklāšanas pasākums ,feimanieši iepriecināja ar deju kolektīva “Vīmins” un 

citu pašdarbnieku uzstāšanos, jaunieši bija sagatavojuši videofilmu “Kristceli”. 

 Pēc atklāšanas bērni varēja piedalīties dažādās radošajās darbnīcās , bet pieaugušie varēja piedalīties un uzdot 

savus jautājumus diskusijā par ceļiem un dzelzceļiem kā Latgales iespējamo nākotnes veiksmes stāstu, kurā piedalījās Jānis Tutins (Saskaņa), Dzintars Zaķis 

(Vienotība), Juris Viļums (Reģionu apvienība), Jānis Jurkāns (Vienoti Latvijai) un Edgars Jaunups (Latvijas attīstībai).  

Feimanieši bija pārūpējušies par pusdienām, ikviens svētku dalībnieks pusdienoja bezmaksas. 

Cerams, ka nākošgad pagasta iedzīvotāji būs atsaucīgāki un uz Grāmatu svētkiem dosies vēl lielāks pulks! 

             Sanita Aļberhta  

             Kantinieku bibliotēkas vadītāja 

             foto  no www.rezeknesnovads.lv 
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