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 J.KLI DZĒ JA SIMTGA-

DES PASA KUMS 

 BIBLIOTE KAS ZIN AS 

  

 Jāņi ir latviešu gadskārtas svētki, ko svin vasa-

ras saulgriežos, dienā kad ir visīsākā nakts un visgarākā diena. Lai 

gan īsākā nakts parasti ir 21. vai 22. jūnijā, publiskas brīvdienas 

ir 23. un 24. jūnijā. Dienu pirms Jāņiem sauc par Zāļu dienu. Jāņu 

priekšvakarā cilvēki iet vākt puķes, no kurām pin sievietēm vaina-

gus un liek galvā. Vīriešiem vainagi parasti ir no ozola lapām.  

 Līgo vakarā un Jāņos visspēcīgāk iezīmējas senlatviešu tra-

dīciju un paražu ievērošana, piemēram, Jāņu zāļu vākšana, telpu 

un sevis rotāšana, uguns degšana, dziesmu dziedāšana, Jāņu tradi-

cionālā mielasta gādāšana un baudīšana. Kam tad ticēja senie lat-

vieši svinot saulgriežus? 

• Pie Jāņu alus darīšanas nedrīkst laist klāt svešu cilvēku, savādāk 

alus nerūgst. 

 

• Jāņu dienas vainagi jānes uz kūti, lai govs piens treknāks. 

 

• Jāņu vakarā laukā, kur aug kāposti sprauž liepu zarus, lai mīksti 

kāposti izaugtu, bet rudzos - ozolzarus, lai cieti zari. Pie vārtiem 

liek pīlādzi, lai sātans netiek iekšā, bet pie kūts - mežrozes, lai ra-

ganas netiek govis slaukt. Savukārt, ēkas dekorē ar pīlādža za-

riem, lai pērkons nespertu.  

 

• Jāņu vakarā jārunā ar kaimiņienēm, lai nebūtu jāstrīdas. 

 

• Jāņu vakarā plūktās Jāņu zāles der visām slimībām. 

 

• Jāņu naktī vajag kailam apskriet lauku, tad labāk aug raža. 

 

• Jāņos jālec pāri ugunskuram, lai vasarā odi nekož. 

 

• Kas Jāņu nakti guļ, tam visu vasaru nāks miegs. 

 

• Kas Jāņu naktī redz papardi ziedam, var izteikt vēlēšanos - tā 

piepildīsies.  

 

 Šogad Līgo un Jāņu dienu sola lietainu un temperatūra būs 

zem 20 grādiem pēc Celsija. Atliek vien cerēt, ka starp lietus mā-

koņiem paspīdēs saule.  

Lai ir lustīga līgošana! 

VASARAS SAULGRIEŽI 

Kantinieku Sporta un atpūtas 

centra laukumā 

 

Jāņu sumināšana , ugunskura 

iekuršana un diskotēka 

 

Spēlēs: OPEN AIR DJ Party 

Ieeja: brīva 

Līdzi ņemt groziņu ar Jāņu 

sieru! 

“Administratīvais centrs” 

slēgts 23. un 24.jūnijā. 

 

KAPUSVĒTKI 

 28. jūnijā plkst. 14.00 – Mī-
zānu kapsētā 

 28. jūnijā plkst. 15.00 – Ka-
šu kapsētā 
5. jūlijā plkst. 14.00 – Kantinie-

ku kapsētā 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Saulgrie%C5%BEi
http://lv.wikipedia.org/wiki/21._j%C5%ABnijs
http://lv.wikipedia.org/wiki/23._j%C5%ABnijs
http://lv.wikipedia.org/wiki/24._j%C5%ABnijs
http://lv.wikipedia.org/wiki/23._j%C5%ABnijs
http://lv.wikipedia.org/wiki/24._j%C5%ABnijs


AKTUĀLI 

KANTINIEKU PAGASTA REORGANIZĀCIJA 

 Rēzeknes novada pašvaldības Kantinieku pagasta pārvalde ar 2014.gada 1.jūniju ir reorganizēta par Rēzek-

nes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldes Struktūrvienību “Kantinieku pagasta pārvalde”, kas Kanti-

nieku pagasta administratīvi teritoriālajā vienībā fiziskām un juridiskām personām nodrošina likumā  “Par pašval-

dībām”, citiem valstī spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes novada domes lēmumos un saistošajos no-

teikumos noteikto pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību, kā arī doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo 

iniciatīvu izpildi. 

Iestādes rekvizīti ar 01.06.2014.: 

Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvalde 

Reģ.Nr. 90000025376 

Juridiskā adrese: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pag., Rēzeknes novads, LV-4638 

Banka: AS SEB banka 

Bankas kods:UNLALV2X 

Konta Nr.:LV78UNLA0050022108948 

 

Pārvaldes vadītāja Olga Muravjova pieņem trešdienās 9:00-12:00, mob. 29133899. 

Zemes lietu speciālists Arvīds Baranovskis pieņem pirmdienās un ceturtdienās 12:00-16:00,mob. 29469424. 

Stuktūrvienības vadītāja Marija Vasiļjeva, t.64640644. 

Informāciju sagatavoja:  Marija Vasiļjeva 

Struktūrvienības vadītāja  

 

 Rēzeknes novada dome apstiprināja 

tarifus no š. g. 3 aprīļa šādiem pakalpoju-

miem: 

1.Maksa par telpu nomu- Sporta un atpūtas 

centra zāles noma- 3,00 EUR/stundā. 

2.Maksa par transporta izmantošanu- autobuss 

ISUZU-0,97 EUR/km, dīkstāve-2,90 EUR/

stundā. 

3.Maksa par biroja pakalpojumiem: 

 3.1.Kopēšana A4 formāta lapa: 

  3.1.1. no vienas puses melnbaltā-

   0,06 EUR; 

  3.1.2.no vienas puses krāsainā- 

   0,10 EUR; 

  3.1.3.no abām pusēm melnbaltā- 

   0,09 EUR; 

  3.1.4.no abām pusēm krāsainā-

  0,15 EUR; 

 3.2.Skenēšana/printēšana-viena A4 lapa-

   0,65 EUR. 

 EIROPARLAMENTA VĒLĒŠANAS 2014 

 2014.gada 24.maijā Latvijā notika kārtējās Eiropas Parlamenta 

vēlēšanas, kurās Latvijas pārstāvībai Eiropas Parlamentā bi-

ja jāievēl astoņi deputāti.  

 Eiropas Parlamenta vēlēšanu Latvijā oficiālos rezultātus Centrālā 

vēlēšanu komisija apstiprināja 2014.gada 30.maijā. Atbilstoši tiem Eiro-

pas Parlamenta vēlēšanās Latvijā bija piedalījušies 445225 jeb 30,24 

procenti vēlētāju. Vēlētāju sarakstos bija iekļauti 1472478 balsstiesīgu 

pilsoņu, vēlēšanās tika saņemtas 443802 derīgas vēlēšanu aploksnes, 

kurās bija 440288 derīgas vēlēšanu zīmes. 

 Eiropas Parlamentā no Latvijas tika ievēlēti šādi deputāti – Val-

dis Dombrovskis, Sandra Kalniete, Artis Pabriks un Arturs Krišjānis 

Kariņš no Partijas “Vienotība”, Roberts Zīle no Nacionālās apvienības 

“Visu Latvijai!”–„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, Andrejs Mamikins no 

“Saskaņas” sociāldemokrātiskās partijas, Iveta Grigule no Zaļo un Zem-

nieku savienības un Tatjana Ždanoka no “Latvijas Krievu savienības”. 

Rēzeknes novada pašvaldība aicina uzņēmējus, amatnie-
kus, mājražotājus piedalīties un tirgot savu produkciju divos pa-
sākumos Lauku dienā 10.jūlijā un Rēzeknes novada dienā 
19.jūlijā. 

Plašāka informācija  : rezeknesnovads.lv 

Kontaktpersona: Marija Bule (tel.: 64607177, e-pasts: 
novadadienas@rezeknesnovads.lv) 



KULTŪRA 

 Maija sākums Rēzeknes novadā aizritējis rakstnieka Jāņa 
Klīdzēja simtgades zīmē. Atceres pasākumu cikls sākās 3. maija 
rītā Jāņa Klīdzēja bērnības māju vietā „Upmaļos” Kantinieku pa-
gasta Liužā. Jāņa Klīdzēja atceres pasākumi turpinājās ar piemi-
ņas mirkli Kantinieku kapsētā, kur 2012. gada vasarā tika uzstā-
dīts piemineklis izcilajam rakstniekam. Kapsētā klātesošos uzru-
nāja kinorežisors Jānis Streičs, kurš režisējis arī J. Klīdzēja romā-
nu „Cilvēka bērns” – pirmo filmu, kas uzņemta kolorītajā latgaliešu 
valodā, par ko arī iekļauta Ginesa rekordu grāmatā. J. Streičs uz-
svēra, ka Klīdzējs bijis pirmais, kurš visai pārējai Latvijai atvēris 
durvis uz Latgales literatūru. Rakstnieka simtgadei veltītie pasāku-
mi turpinājās Franča Trasuna muzejā „Kolnasāta” Sakstagalā, kur 
notika dokumentālās filmas „Juoņa Klīdzieja dabasu puse” pirmiz-
rāde. Franča Trasuna muzejā „Kolnasāta” notika arī Jāņa Klīdzēja 
prātulu grāmatas „Viss ir uz labo…” atvēršanas svētki. Pēcpusdie-
nā Klīdzēja atceres pasākumi turpinājās ar piemiņas brīdi Saksta-
gala Jāņa Klīdzēja pamatskolas pagalmā, kur jau vairāk nekā 20 gadus aug rakstnieka stādītais ozols. Kā dāvanu 
rakstniekam jubilejā skolēni pie kuplā ozola bija izveidojuši lāpu goda sardzi. Pēc tam klātesošie tika aicināti uz 
„Boņuka tirdziņu”, kam skolēni ar vecāku palīdzību bija sagatavojuši dažādus rokdarbus un našķus. Tāpat Saksta-
gala Jāņa Klīdzēja pamatskolā ikviens interesents varēja apskatīt skolas kolektīva iekārtoto „Boņuka istabu”, kurā 
mājvietu atradusi Bigi pūralāde, Boņuka cimdiņi, vairāki desmiti plīša sunīšu Žiku un 56 pāri zaļo Boņuka zeķīšu, 
ko noadījušas skolas audzēknes kopā ar mammām un vecmammām.Rakstnieka simtgades pasākumu cikla no-
slēgumā Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā notika vakarēšana, kurā Rakstniecības un mūzikas muzeja pārstā-
ve Anna Egliena un citi rakstnieka pazinēji stāstīja reti zināmus stāstus par Jāni Klīdzēju, savukārt pirmsskolas 
grupiņas bērni bija sagatavojuši etīdi par Boņuka piedzīvojumiem.Jāņa Klīdzēja simtgadei veltītos pasākumus 
organizēja Rēzeknes novada pašvaldība, Fr. Trasuna muzejs „Kolnasāta”, Sakstagala J. Klīdzēja pamatskola, 
biedrība „Cilvēka bērns”, kā arī Sakstagala un Kantinieku pagasta pārvaldes. 

 

 

Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste 

Ar dokumentālās filmas un grāmatas prezentāciju atzīmēta rakstnieka Jāņa Klīdzēja 

simtgade 

Madara Ļaksa 

 

 

 

 

 Novadu dienu ietvaros tiek rīktoi šādi pasākumi: 

 12.jūlijā Kantiniekos, dīķī „Palienas” 7:00-12:00 makšķe-

rēšanas sacensības, zivju sacensības, zivju svēršana , ap-

balvošana, Zivju zupa. Atbildīgā persona:Valda Tutina 

t.28727103,valdatutina@inbox.lv 

 14.jūlijā Kantinieku sporta un atpūtas centrā 16:00 foto un 

zīmējumu izstāde „Mana ciemata skaistā daba” . Labākais 

zīmējums uz asfalta. Atbildīgā persona:Valda Tutina 

t.28727103,valdatutina@inbox.lv 

 15.jūlijā Sakstagala sporta laukumā pie skolas, 11:00 pa-

gasta sporta svētki .Komandu spēles, individuālās discip-

līnas, bērnu trase. Atbildīgā persona: Evita Kubecka, 

t.26351025. 

Esi aktīvs, nāc un piedalies! 

 Tiek aicināti Rēzeknes novada iedzīvotājus 

pieteikt ģimenes piecās  ģimeņu nominācijās: 

ZELTA PĀRIS, KUPLĀKĀ ĢIMENE, TALAN-

TĪGĀ ĢIMENE , IZPALĪDZĪGĀ ĢIMENE , 

NESAVTĪGĀ ĢIMENE . 

 Nominanti var pieteikties vai var tikt pieteikti, 

nogādājot pieteikuma anketu, līdz 2014.gada 

7.jūlijam uz adresi:  

 

Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 

95A, LV-4601 ar norādi "Ģimenes nominācija" vai 

uz e-pasta adresi: guntars.skudra@saskarsme.lv 

 

Pieteikuma anketa  www.rezeknesnovads.lv 

  

Sīkāka informācija pa telefonu  29495624 . 

mailto:guntars.skudra@saskarsme.lv
http://www.rezeknesnovads.lv/


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

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

BIBLIOTĒKAS JAUNUMI 

Kantinieku pagasta bibliotēkas 

jaunās grāmatas 

Daiļliteratūra: 

Auziņš A.Nevīstošā saulespuķe; 

Bērza A. Ingrīda; 

Fainders Dž. Ķīlnieks; 

Katra A.Visiem laimīgas beigas; 

Krūze M. Jēkabpils reids; 

Ozola S.Zilais māls; 

Plūcis R. Ceļojums ar „Cerību 

vēju”; 

Puriņš A. Brentes pils mistēri                                                                        

jas; 

Tirzītis G.Kur mājvieta mana. 

 

Bērnu: 

 Kur ir sprodziņa?; 

Mazie dzīvnieku stāsti; 

Pīlēna pārsteigums; 

Stāsti miedziņam. 

 

Nozaru: 

Bērni un karš; 

Bioloģiskais dārzs ģimenei; 

Ezotēriskā gadagrāmata 2014; 

Fedja.Teodors.Tulio; 

Jerkins J. Automodeļu sporta vēs-

ture Latvijā; 

Latvijas viensētu stāsti; 

Mīkule M., Hānbergs Ē. Mūsu ma-

zais pārgājiens; 

Puķes no kreppapīra; 

Rēzeknes novads; 

Slucis A. Sargāt Latviju; 

Tautas veselības gadagrāmata 

2014; 

Zeile P. Latgales periodika. 

 

 25.jūlijā Kantinieku pagasta bibliotēkā zīmējumu konkurss „Vasara,vasariņa”, laipni aicināti visi, 

kas vēlas uz papīra uzlikt savas vasarīgās noskaņas.  

Būs maza balviņa katram, kas piedalīsies! 

      Jubilāri 

 „Daudz baltu dieniņu…” 

 

Sirsnīgs sveiciens jubilāriem!  

 

Aprīlī 

Jelizaveta Šilova 

Valda Tutina 

Genovefa Omule 

 

Maijā 

Stefānija Ružāne 

Feodonija Stukļa 

Jānis Antipovs 

 

 

 

 

 

 

Jūnijā 

Zoja Smirnova 

Pēteris Orskis 

Uldis Zilberts 

Genovefa Bidzāne 

Maruta Čate 

http://www.rezeknesnovads.lv

