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 SPORTA UN ATPŪTAS 

CENTRA ZIŅAS 

 BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

20. decembrī plkst. 10:00 

Kantinieku sporta un atpūtas centrā 

ZIEMASSVĒTKU EGLĪTE PIRMSSKO-

LAS VECUMA BĒRNIEM 

Iesim rotaļās kopā ar Strūžānu pašdarbniekiem! 

Ziemassvētki ir ceļā 

Pasauli sasildīt, 

Dot ticību laimei 

Un sapņus piepildīt... 

Struktūrvienības „Kantinieku pagasta pārvalde” kolektīvs 

visiem pagasta iedzīvotājiem novēl gaišus un priecīgus  

Ziemassvētkus un panākumiem bagātu jauno 2016. gadu! 

26. decembrī plkst. 19:00 Kantinieku sporta un atpūtas centrā 

ZIEMASSVĒTKU BALLE 

Spēlēs Jānis Lozda no Preiļiem 

Ieeja - brīva. 

Līdzi ņemiet groziņus savam svētku  

galdiņam un labu noskaņojumu!  

VAS „Latvijas Pasts” informē, ka, sākot no 2015. gada 11. decembra, pasta pakalpojumus varēsiet 

saņemt struktūrvienības „Kantinieku pagasta pārvalde” telpās (zālē) pie pastnieces katru darba  

dienu no plkst. 13:00 līdz 14:00. 

„ADMINISTARTĪVAIS 

CENTRS” SLĒGTS  

24., 25., 26., 27., 31.  

DECEMBRĪ  

un 1., 2., 3.  

JANVĀRĪ 



AKTUALITĀTES 

AICINA RĒZEKNES UN RĒZEKNES NOVADA ROKDARBNIECES PIEDALĪTIES  

AKCIJĀ „RADĪSIM SIRDS SILTUMU!” 

 Šogad Rēzeknes pilsēta nosvinēja 730 gadus. Mēs esam 

jau cienījamā vecumā, un radās doma pilsētai, pilsētniekiem 

un viesiem, kas apciemo mūsu pilsētu, dāvināt Musturdeķi. 

 Tā kā mūsu pilsēta atrodas Septiņu pakalnu zemē, tāpēc 

arī radās doma par nosaukumu – Rēzeknes zaļie pakalni. Krā-

su toņi Musturdeķim - visi zaļie toņi, no gaiši zaļā līdz tumši 

zaļajam, var klāt pievienot brūnu, dzeltenu, baltu krāsu. 

Kvadrātiņu lielums ir 15x15cm. 

 No kvadrātiņiem sašūto Musturdeķi dāvināsim Rēzeknes Kultūrvēstures muzejam. Pats Musturde-

ķis vēl arī mazliet ceļos pa pilsētu. Kādu laiku tas būs redzams Austrumlatvijas radošo pakalpojumu 

centrā „Zeimuļs”, kā arī Latgales vēstniecībā „GORS”. 

 Aicinām visas Rēzeknes un Rēzeknes novada rokdarbnieces piedalīties šajā akcijā un uztamborēt 

vai uzadīt kaut vai pa vienam kvadrātiņam! Klāt vajag pievienot bildi ar izveidotajiem kvadrātiņiem vai 

bildi procesa laikā, kā arī pašas rokdarbnieces bildi, vārdu un uzvārdu, un no kādas pilsētas vai pagasta 

esi. 

 Darbiņus ir jāiesniedz līdz 2016. gada 31. martam. Visus darbiņus var nodot personīgi idejas au-

torei Aļonai Soldonei (t. 28729396), Santai (t. 28861830) vai arī atstāt Māmiņu kluba telpās - Austrum-

latvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs”, 1.9. kabinetā. 

PIEVIENOJIETIES ARĪ JŪS MUMS!  

www.mkrezekne.lv 

 KLUŠU ĢIMENE KOPĀ AR VALSTS PREZIDENTU IEDEDZA ZIEMASSVĒTKU EGLI 

 Klušu ģimene kā viena no 16 Latvijas stiprajām, talantīgajām un 

kuplajām ģimenēm 9. decembrī viesojās pie Valsts prezidenta Raimonda 

Vējoņa, lai piedalītos tradicionālajā Ziemassvētku egles iedegšanas pasā-

kumā Rīgas Rātslaukumā. 

 Ģimene sevi apliecinājusi kā aktīvu, darbīgu, sabiedrisku gan pagas-

ta dzīvē, gan novadā, veicinot ģimenes vērtību popularizēšanu. Visa ģime-

ne kopā muzicē folkloras kopā „Kolnasāta”, - piedalījušies gan Dziesmu 

svētkos, gan folkloras festivālā ,,Baltica”, gan citos pasākumos. Mamma 

dzied Sakstagala sieviešu vokālajā ansamblī. Bez muzicēšanas, ģimene 

aktīvi piedalās dažādos sporta pasākumos: pagasta sporta spēlēs, skrieša-

nas maratonos. Vasaras periodā ģimene ar divriteņiem apceļo savu pagas-

tu, uzturot gan sportisko formu, gan izzinot pagasta vēsturiskās vietas, gan 

izbaudot skaisto dabu. 

http://rezeknesnovads.lv/imagew.php?src=http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2015/12/83U5744.jpg&w=950


AKTUALITĀTES 

AICINA IKVIENU RĒZEKNES NOVADA IEDZĪVOTĀJU PIEDALĪTIES  

APTAUJĀ PAR PAŠVALDĪBAS DARBU 

 Turpinot iepriekšējā gadā iesākto tradīciju, Rēzeknes no-

vada pašvaldība organizē iedzīvotāju aptauju „Kā Jūs vērtējat 

Rēzeknes novada attīstību?”. Aptaujas mērķis – izzināt iedzī-

votāju viedokli par pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti, 

īstenotajiem attīstības pasākumiem un par dzīvi novadā kopu-

mā. 

 Aptauja noritēs gandrīz divu mēnešu garumā – līdz 01.02.2016. Iedzīvotāju ērtībai aizpildīt 

aptaujas anketas var gan rakstiski, gan elektroniski. Atbildēt uz anketas jautājumiem elektroniski 

var tiešsaistē zemāk norādītajā vietnē. Papīra formātā anketas veidlapas pieejamas Rēzeknes nova-

da pašvaldībā (1. stāva foajē pie ziņojumu dēļa un 17. kabinetā, 2. stāvs), kā arī visās pagastu 

pārvaldēs. 

 Aptauja ir anonīma, un tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā. Iegūtie rezultāti tiks 

izmantoti pašvaldības darbības izvērtēšanā un Rēzeknes novada attīstības programmas 2012. – 

2018. gadam ikgadējā programmas īstenošanas uzraudzības ziņojuma izstrādei. Aptaujas rezultāti 

tiks publicēti Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv un Rēzeknes no-

vada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā „Rēzeknes Novada Ziņas”. 

 Iepriekš pateicamies par veltīto laiku kopīgo mērķu sasniegšanai! 

Aptauja: http://visidati.lv/aptauja/1131984000/1/ 

Līga Romančuka, 

Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja,  

tālr. 64607205, e-pasts: liga.romancuka@rezeknesnovads.lv 

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA IEGĀDĀJUSIES DRONU 

 2015. gada 12. oktobra Zivju fonda padomes sēdē 

(protokols Nr. 166) tika atbalstīts projekts „Zivju resursu uzrau-

dzība un aizsardzība Rēzeknes novada ūdenstilpnēs” par kopējo 

summu EUR 4228,95 (Zivju fonda finansējums EUR 3968,00). 

 Projekta ietvaros Rēzeknes novada pašvaldība, lai veiktu 

ūdenstilpņu apsekošanu un samazinātu zvejas noteikumu pārkā-

pumu skaitu, ir iegādājusies modernāku aprīkojumu – bezpilota 

lidaparātu jeb dronu. 

 Projekta realizācija veicinās zivju resursu saglabāšanu un 

aizsardzību Rēzeknes novadā, jo tiks nodrošināta Rēzeknes novada ūdenstilpņu apsekošana, iz-

mantojot modernu aprīkojumu, kā rezultātā samazināsies zvejas noteikumu pārkāpumu skaits. 

Terēzija Kruste, 

Rēzeknes novada Attīstības plānošanas nodaļas Vides aizsardzības vecākā speciāliste 

http://rezeknesnovads.lv/imagew.php?src=http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2015/12/internal-social-network.jpg&w=950
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MĀRTIŅDIENAS SALDUMU TIRDZIŅŠ SAKSTAGALA JĀŅA KLĪDZĒJA  

PAMATSKOLĀ 

  Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā 10. 

novembrī notika Mārtiņdienas saldumu tir-

dziņš, kas gadu gaitā kļuvis par ļoti gaidītu un 

populāru tradīciju. Skolas 2. stāva gaitenī tir-

gojās skolēni gan no mazākajām klasēm, gan 

pamatskolēni. 

 Tirdziņš, kā jau ik gadus, bija ļoti bagā-

tīgs. Varēja iegādāties gan pīrādziņus un kēk-

siņus, gan vafelītes un saldos „skudru pūž-

ņus”, pat gabaliņu no mājās gatavotas tortes 

un vēl daudz un dažādus kārumus! Viss bija 

ļoti garšīgs! Tirdziņā varēja iegādāties ne tikai ēdamas lietas, bet arī dažādas pašu darinātas rotas-

lietas: skaistas, oriģināli pagatavotas rokassprādzes, rotājumus matiem un citas interesantas lietas. 

Iepirkties gribētāju bija daudz, tāpēc pie dažiem tirgotājiem veidojās pat rindas. 

 Lai tirgošanās noritētu veiksmīgāk bērni bija noformējuši savu tirgošanās vietu un pieskaņo-

juši tērpus. Tirgoties bija ieradušies dažādi tirgotāji: Māsiņas krāsiņas, Zelta rudentiņš, Jautrās 

saimniecītes, Sarkangalvīte, Čigānietes, Pirāts ar gardumu lādi un citi. Tirdziņa beigās visi saskai-

tīja savu nopelnīto naudiņu. Bērni tika arī pie balvām – par skaisti iekārtoto tirgošanās vietu, pie-

skaņoto tērpu un lielākās peļņas iegūšanu. 

Evita Kubecka, 

direktores vietniece audzināšanas jomā  

AKTUALITĀTES SAKSTAGALA JĀŅA KLĪDZĒJA PAMATSKOLĀ 

SAKSTAGALA JĀŅA KLĪDZĒJA PAMATSKOLAS SKOLĒNI MĀCĪJĀS ŠĶIROT  

ATKRITUMUS 

 Oktobrī SIA ,,ALAAS’’ darbiniece Edī-

te Čepule ciemojās Sakstagala Jāņa Klīdzēja 

pamatskolā, lai mācītu skolēnus šķirot atkritu-

mus. Pasākums sākās ar ļoti jauku multfilmu 

par ezīti, kurš nezināja, kur ir jāliek atkritumi. 

Pēc tam skolēniem tika sniegtas teorētiskas 

zināšanas par to, kāpēc atkritumi ir jāšķiro, 

kāds kaitējums rodas mums un videi, ja atkri-

tumus izmetam dabā, vai dedzinām, kas no-

tiek ar pārstrādei izmantojamajiem atkritu-

miem, ja tos iemetam šķiroto atkritumu kon-

teinerā. Lai nostiprinātu iegūtās zināšanas, 

bērniem piedāvāja spēli ,,Sašķiro atkritu-

mus!”, tad visi kopā gājām šķirot līdzi atnestos atkritumus, jo pie skolas tika uzstādīti šķiroto at-

kritumu konteineri papīram, plastmasai un stiklam. Zināšanas bērni apguva aizraujoši, gan spēlējot 

mācību spēli, gan piedaloties citās aktivitātēs. Viss pasākums pagāja kā viens mirklis, jo visiem 

bija interesanti, neviens nezināja, kas notiks tālāk, pārsteigumi sekoja cits citam. 

Evita Kubecka 
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SPORTA UN ATPŪTAS CENTRA ZIŅAS 

 23. oktobrī Kantinieku sporta un atpūtas centrā notika Sakstagala un Kantinieku pagastu Zemnieku balle. 

Šogad šis pasākums notika kopā ar Sakstagala pagasta zemniekiem un uzņēmējiem. Visus klātesošos uzrunāja 

Sakstagala pagasta  pārvaldes vadītāja Olga Muravjova un pateicās  abu pagastu zemniekiem un uzņēmējiem par 

viņu sūro darbu, kas ne vienmēr nes iecerētos augļus.  

 Pagastu pārvaldes bija sarūpējušas saviem zemniekiem nelielas dāvanas, kas noderīgas saimniecībā: spainī-

šus, grābeklīšus, lāpstiņas u. c..  

  Visus pasākuma apmeklētājus ar skanīgām balsīm un līksmām dziesmām priecēja Sakstagala sieviešu vo-

kālais ansamblis,  ko vada Aija Cīrule - Leiduma. Zemnieki un visi klātesošie tika pagodināti arī ar eksotisko deju 

grupas „Fazira” priekšnesumiem no Feimaņu pagasta. Dejotājas pārsteidza ar ļoti skaistiem un krāšņiem tērpiem 

un aizraujošiem soļiem un kustībām.  

 Lustīga dejošana notika Eversu ģimenes ansambļa pavadījumā.  

 Paldies visiem, kas atbalstīja pasākumu, un uz tikšanos nākošajā gadā, cerams, vēl kuplākā pulkā Sakstaga-

la pagasta pārvaldes zālē! 

ZEMNIEKU BALLE OKTOBRĪ 

 Kantinieku un Sakstagala pagastu iedzīvotāji 18. 

novembra svētkus atzīmēja Sakstagala pagasta pārval-

des zālē. Latvijas Republikas 97. gadadienai veltīto 

svētku uzrunu teica mūsu pagasta pārvaldes vadītāja 

Olga Muravjova.  

 Svinīgajā pasākumā tika godināti čaklākie un dar-

bīgākie pagastu ļaudis. Nominācijā „Par pagasta terito-

rijas labiekārtošanu Kantinieku pagastā” pateicības rak-

stus un ziedus  saņēma Anna Murinska un Vitālijs Gai-

dulis. „Par ieguldījumu sakoptas vides veidošanā” pa-

teicības rakstus un ziedus saņēma Antoņina Rastopčina, 

Marija Ruņča un Antra Rundāne. Nominācijā „Par dzī-

ves gudrību un mīlestību pret dzimto pagastu” pateicī-

bas rakstu saņēma Aleksandrs Žogotovs. Pateicības rak-

stus un ziedus  par godprātīgu darbu saņēma Aina Stirā-

ne, par veiksmīgu darbu vēlēšanu komisijā - Ināra Tei-

lāne.  

    Svētku koncertā uzstājās Sakstagala pagasta pašdarb-

nieki: sieviešu vokālais ansamblis, deju kolektīvs 

„Juris” un Kolnasātas folkloras kopa.  

 Pēc svinīgā pasākuma visi klātesošie baudīja  

garšīgu svētku torti un kafiju.  

18. NOVEMBRA LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS SVĒTKI 



SPORTA UN ATPŪTAS CENTRA ZIŅAS / BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

 5. decembrī Kantinieku pagasta sportistu komanda 

brauca uz Dricānu sporta halli mēroties  spēkos florbolā. 

Sacensībās piedalījās  8 florbola komandas 2 apakšgru-

pās. Vienas spēles garums - 20 minūtes.      

 Pirmā spēle bija ar Rēzeknes Augstskolas koman-

du. Spēlē vārtus guva Aleksandrs Mihejevs un Juris 

Virskuļs.  

 Otrā spēle bija ar Kaunatas komandu, kurai 2 vār-

tus iesita Lauris Laizāns. Tūlīt pēc otrās spēles, nepaspē-

jot ievilkt elpu, bija jāspēlē ar Dricānu komandu, kurai 3 

vārtus atkal iesita Lauris Laizāns. Jāatzīmē, ka Dricānu 

komandai ir ne tikai sporta zāle, bet arī savs treneris, 

taču mūsu puiši tik un tā turējās godam - spēli nospēlēja 

neizšķirti 3:3. Komandas vārti tika sargāti godam, patei-

coties mūsu vārtsargam Sergejam Mihejevam.   

 Struktūrvienības „Kantinieku pagasta pārvalde” 

vārdā gribu pateikt sirsnīgu paldies visiem sacensību 

dalībniekiem, kā arī viņu vecākiem par to, ka atrod lai-

ku, lai aizstāvētu sava pagasta godu sportiskās aktivitā-

tēs. Tie ir Aleksandrs un Sergejs Mihejevi, Lauris Lai-

zāns, Juris Virskuļs, Ilmārs Strankalis, Vadims Šilovs, 

Andris Vuguls, Kaspars Kuzņecovs un Aigars Prikuls.  

 Paldies arī mūsu autobusa šoferim, kas aizvizina 

mūs uz šīm sacensībām, un arī līdzjutēju atbalsta grupai!

 Tuvojoties Ziemassvētkiem, gribu novēlēt visiem 

pagasta iedzīvotājiem mīļus un gaišus svētkus, kā arī 

labu veselību un saticību ģimenēs! 

 

Ar cieņu,  

Valda Tutina, 

Kantinieku sporta un atpūtas centra vadītāja  

FLORBOLA SACENSĪBAS DRICĀNOS 

 14. oktobrī Kantinieku pagasta bibliotēkā notika 

aktīva rosība bērnu radošajā darbnīcā „Rudens varenī-

ba”. Radošajā darbnīcā notika kompozīciju veidošana no 

koku lapām, kastaņiem, āboliem, čiekuriem u. c. dabas 

materiāliem. Radošās darbnīcas mērķis bija veicināt bēr-

nu interesi par rudeni un attīstīt viņu prasmes un iema-

ņas darbā ar dažādiem dabas materiāliem u. c. darbarī-

kiem. Radošās darbnīcas laikā tika izveidotas dažādas 

kompozīcijas: gliemeži, rozītes, „adataiņi” u. c. 

 No 15. līdz 29. oktobrim šīs kompozīcijas bija ap-

skatāmas izstādē.   

RADOŠĀ DARBNĪCA BĒRNIEM „RUDENS VARENĪBA” 



BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

BĒRNU ZĪMĒJUMU KONKURSS „ES UN LĀČPLĒSIS” 

 11. novembrī notika Lāčplēša dienai un 18. Novembra svētkiem veltīts bērnu zīmējumu konkurss „Es un 

Lāčplēsis”. Konkursa mērķis bija pilnveidot bērnu zināšanas par Latviju un nozīmīgajiem notikumiem tajā, kā arī 

attīstīt viņu radošo domāšanu un mākslinieciskās prasmes un iemaņas. 

 Konkursā piedalījās 10 dalībnieki: Maksims un Sofija Ašurko, Luīze un Žanete Klušas, Ilze Asače, Artūrs 

Dubrovskis, Deniss Maričs, Daniels  Mitčenkovs, Aleksandrs un Sergejs Mihejevi. Pēc labi paveikta darba visi 

konkursa dalībnieki tika cienāti ar garšīgiem cepumiem un piparmētru tēju.  

 No 12. līdz 26. novembrim bērnu zīmējumi bija apskatāmi izstādē bibliotēkas telpās. 

  

 Tuvojas Ziemassvētki - gaišu domu, labu darbu, cerību un brīnumu 

laiks. Decembris ir šo svētku gaidīšanas un dāvināšanas laiks, līdz ar to arī 

mūsu bibliotēkas apmeklēšana ir viena no iespējām, lai smeltos iedvesmu 

un noskaņotos šiem skaistajiem un gaišajiem svētkiem. 

 Kopš 11. decembra bibliotēkā ir apskatāmas skaistākās Ziemassvētku 

dzejoļu, pasaku un stāstu grāmatas, kā arī ikvienu apmeklētāju priecē liela, 

kupla, krāšņa un skaista eglīte. 

 22. decembrī plkst. 15:00 visi bērni, sākot no pirmsskolas līdz 

pat pamatskolas vecumam, tiek mīļi gaidīti uz  

Ziemassvētku pasākumu Kantinieku pagasta bibliotēkā!  

Sagaidīsim Ziemassvētkus kopā!      

AK, ŠIS SKAISTAIS ZIEMASSVĒTKU GAIDĪŠANAS LAIKS... 



PRESES IZDEVUMI 2016. GADAM 

Astes 

Avenīte 

Cosmopolitan (latviešu val.) 

Ieva 

Ievas Māja 

Ievas Stāsti 

Ievas Veselība 

Ievas Virtuve 

Latvju Teksti 

Leģendas 

+36.6 C Veselīgāk, Saskanīgāk, Gudrāk 

Patiesā Dzīve  

Praktiskais Latvietis 

Praktiskie Rokdarbi 

Privātā Dzīve 

Rēzeknes Vēstis 

100 labi padomi 

Азбука здоровья 

Лилит 

Патрон 

Семеро с ложкой 

Совершенно секретно 

 

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

JAUNUMI GRĀMATU PASAULĒ 

DAIĻLITERATŪRA 

Adlers - Olsens J. Sieviete būrī;  

Bauere I. Ede, Pumpura sieva; 

Bauere I. Lizete, dzejniekam lemtā; 

Bauere I. Piedod, Karolīne!; 

Bauere I. Skolas Līze; 

Ikstena N. Mātes piens; 

Gailīte S. Tilts starp horizontiem; 

Garsija K. Daiļās būtnes; 

Kaijaks V. Enijas bize; 

Kūlis Ē. Mana Anete mersedesā; 

Lorenss D. H. Lēdijas Čaterlejas mīļākais; 

Maiere A. E. Putna svars; 

Miķelsone L. Vai nāks Tava valstība?; 

Moems V. S. Raibais plīvurs; 

Petersons P. Prom ārā zirgus zagt; 

Riplija A. Skārleta; 

Stedmena M. L. Gaisma okeānā; 

Арсеньева Е. Дом с лилиями. Чужая дочь; 

Дивер Д. Адская кухня; 
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