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“ADMINISTRATĪVAIS CENTRS” 

SLĒGTS  3.,4.,5.,6. APRĪLĪ 

Paveries debesīs,ieklausies vējā,  

Jūti kā mostas puķe un strauts. 

Lieldienu rīta dzīvības dziesmu, 

Mūža garumā sadzirdēt 

ļauts. 

 

 

 

 

PRIECĪGAS UN SAULAINAS LIELDIENAS! 

 

    Struktūrvienības “Kantinieku pagasta 

pārvalde” kolektīvs 

DEPUTĀTS JĀNIS MACĀNS PIEŅEM KANTINIEKU PAGASTA PĀRVALDĒ 

KATRA MĒNEŠA TREŠĀ PIRMDIENĀ 11.00-12.00. 

2.04.pl. 14:00 KANTINIEKU BIBLIOTĒKĀ  

PASĀKUMS BĒRNIEM 

 

LIELDIENU SIMBOLS 

 

RADOŠĀ DARBNĪCĀ, KURĀ TIKS DARINĀTAS 

LIELDIENU OLAS NO PAPĪRA. 

5.04.pl.19:00 KANTINIEKU SPORTA  

ATPŪTAS CENTRĀ  

LIELDIENU BALLE 

 

SPĒLĒS:DACE 

IEEJA:BRĪVA 

LĪDZI ŅEMIET LABU NOSKAŅOJUMU UN 

GROZIŅUS AR LIELDIENU OLĀM! 



IEDZĪVOTĀJU SAPULCE KANTINIEKU PAGASTĀ 

Š.g. 17.martā pl.14:00  struktūrvienības “Kantinieku pagasta pārvaldes “zālē  notika ikgadējā Iedzīvo-

tāju sapulce. Sapulci iesāka struktūrvienības vadītāja Marija Vasiļjeva, kura sniedza informāciju prezentā-

cijas un mutiskā veidā par 2014.gadā padarīto Kantinieku pagastā un plānoto, kas būs veicams 2015.gadā. 

Nozīmīgākais priekš pagasta iedzīvotājiem, kas tika paveikts 2014.gadā ir ārējā apgaismojuma ierīkošanā 

c.Liuža . 

Valda Tutina  pastāstīja par organizētajiem pasākumiem Sporta atpūtas centrā 2014.gadā un plāno-

tiem pasākumiem šajā gadā. Sanita Aļberhta  stāstīja par bibliotēkā paveikto un plānoto, arī par jauno 

PIPP projektu, kura ietvaros bibliotēkā būs papildus pieejami 4 datori un vēl viens WI-FI punkts, signālu 

varēs “saķert”līdz 500 m no bibliotēkas ēkas, savukārt Janīna Kirillova informēja par padarīto un aktuālo 

sociālajā jomā. Iedzīvotājiem tika  dota iespēja gan izteikties, gan uzdot jautājumus, kas arī tika izmantota. 

 

 

    

 

 

 

   Sanita Aļberhta 

   Autores foto 

AKTUALITĀTES PAGASTĀ UN NOVADĀ 

GODINĀTI KONKURSA „RĒZEKNES NOVADA UZŅĒMUMS” LAUREĀTI 

19. martā Latgales vēstniecībā „GORS” notika Rēzeknes novada Uzņēmēju diena ,kurā notika 

„Rēzeknes novada uzņēmums” laureātu apbalvošana. 

Konkurss „Rēzeknes novada uzņēmums” ir viens no uzņēmējdarbības atbalsta pasākumiem, ko 

jau trešo gadu organizē Rēzeknes novada pašvaldība, lai veicinātu uzņēmējdarbības vides attīstību, nodar-

binātību, teritorijas pievilcību un sabiedrisko aktivitāti. Nominācijas bija dažādas un dalībnieku bija 

daudz, taču vēlētos atzīmēt, ka Nominācijai „Gada uzņēmums” tika izvirzīti arī mūsu Kantinieku pagasta 

SIA „ANĒLS” (īpašniece Jeļena Šilova), ar ko mēs arī varam lepoties. 

Paldies Jeļenai Šilovai par ieguldīto darbu un vēlam vēl lielākus panākumus, izturību un 

neizsīkstošu darba mīlestību! Lai viss izdodas!      

      Sanita Aļberhta 

     FOTO: Eduards Medvedevs 



AKTUALITĀTES PAGASTĀ UN NOVADĀ 

RĒZEKNES NOVADĀ ŠĶIROSIM ATKRITUMUS! 
Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA „ALAAS” sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību 

strādā pie atkritumu šķirošanas sistēmas izveides Rēzeknes novada teritorijā.  Kamēr Rēzeknes novada 

teritorijā sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkti (slēgta tipa šķirošanas konteineru novietne papī-

ram, plastmasai un stiklam) nav vēl izveidoti, sākot ar šī gada aprīli visos novada pagastos SIA „ALAAS” 

nodrošinās sadzīves šķiroto atkritumu mobilo savākšanu .Sadzīves šķiroto atkritumu mobilā savākšana 

nozīmē to, ka pa pagastiem noteiktā laikā (katrā pagastā vienu reizi mēnesī) brauks speciāli aprīkota SIA 

„ALAAS” mašīna un savāks iedzīvotāju atnestos sašķirotos sadzīves atkritumus — stiklu, papīru un plast-

masu. Visus sašķirotos sadzīves atkritumus SIA „ALAAS” pieņems bez maksas. 

Informācija par atkritumu apsaimniekošanu (t. sk. šķirošanu) pieejama SIA „ALAAS” mājas la-

pā: www.alaas.lv(SIA „ALAAS” izpilddirektors Jurijs Petkevičs – tel. Nr. 29132365). 

Neskaidrību gadījumā var arī zvanīt Rēzeknes novada pašvaldības vides aizsardzības vecākajai 

speciālistei Terēzijai Krustei, tel. 6 46 07185, 29162083. 
 

Liuža (pie vecās 

ēdnīcas - stāvlau-

kumā) 
  

Kontaktpersona:Marija Vasiļjeva, 

mob. 26480724 
15.00-16.00 
Mēneša 1.darba trešdiena

(1.04.,6.05.,3.06.,1.07.,5.08.,2.09.,7.10.,4.11.,2.12.) 
  

http://rezeknesnovads.lv/rezeknes-novada-skirosim-atkritumus/www.alaas.lv


Izsludina pieteiks anos Zemkopī bas ministrijas  
konkursam „Se je js–2015” 

 

 Zemkopības ministrija (ZM) aicina lauku uzņēmējus, jaunos zemniekus, kā arī ģi-

menes laukos pieteikties lauksaimnieku vidū iecienītajam konkursam „Sējējs–2015”. Iz-

virzīt pretendentus konkursam aicinātas ne tikai pašvaldības, bet arī lauksaimnieku un 

pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas. Konkursa dalībniekus šogad vērtēs septiņās grupās un tiks pa-

sniegta arī balva par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. 

Dalībnieki konkursā „Sējējs–2015” tiks vērtēti nominācijās – „Gada lauku saimniecība”, kurā vērtēs 

augkopības, piena un gaļas ražošanas saimniecības, „Gada uzņēmums pārtikas ražošanā”, „Ģimene lau-

ku sētā”, „Jaunais veiksmīgais zemnieks”, „Bioloģiskā lauku saimniecība”, kā arī „Gada LEADER 

projekts vietējā rīcības grupā”. Pieteikumi dalībai šajās konkursa grupās jāiesniedz SIA „Latvijas Lauku 

konsultāciju un izglītības centrs” konsultāciju birojos vai Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās lauk-

saimniecības pārvaldēs, vai LAD Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā, Rīgā, Republikas laukumā 2 

līdz 2015. gada 1. jūnijam. 

Tāpat šogad dalībniekus vērtēs arī nominācijā „Jaunais zinātnieks”. Pieteikumus šajā grupā jāiesniedz 

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijā (LLMZA), Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 204. kabi-

netā līdz 2015. gada 15. jūnijam. 

Jau devīto gadu tiks pasniegta balva par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. Pretendentus šai balvai var 

izvirzīt ZM un tās padotībā esošās iestādes, lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas un 

LLMZA. Lai pieteiktu pretendentus balvai par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā, ZM Preses un sabiedrisko 

attiecību nodaļā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 23. stāvā 2302. kabinetā jāiesniedz rakstisks pieteikums (brīvā 

formā) līdz 2015. gada 1. augustam. 

Katrā konkursa grupā noteiks vienu laureātu, kurš saņems Gada balvu „Sējējs” (bronzas statuja), diplo-

mu un naudas balvu, kā arī veicināšanas balvu saņēmējus. Konkursa dalībniekus godinās konkursa noslēgu-

ma pasākumā 2015. gada rudenī. 

Iepazīties ar konkursa nolikumu, vērtēšanas kritērijiem, pieteikuma veidlapām un citu ar konkursu saistī-

to informāciju var interneta mājaslapā www.sejejs.lv. 

      Informāciju sagatavoja: 
       Viktorija Kalniņa 

        sabiedrisko attiecību speciāliste 

       tālrunis: 67027622 

       viktorija.kalnina@zm.gov.lv 

AKTUALITĀTES PAGASTĀ UN NOVADĀ 

Ikviens tiek aicināts "pielikt roku", lai tiktu sasniegts Lielās Talkas galvenais mērķis un Latvija sa-

vā simtgadē būtu tīrākā un sakoptākā valsts pasaulē. Kā ierasts arī šajā reizē notiks ne tikai atkritumu vāk-

šana, bet arī vides labiekārtošanas pasākumi, kas ar katru gadu kļūst par aizvien nozīmīgāku talkas sastāv-

daļu 

Par vietām , ko sakopsim Kantinieku pagastā informācija būs pieejama pirms 

Lielās Talkas uz ziņojumu dēļiem. 

http://www.sejejs.lv/
http://rezeknesnovads.lv/imagew.php?src=http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2015/03/sejejs2015.jpg&w=950


KULTŪRA UN SPORTS 

METEŅDIENA KANTINIEKU PAGASTĀ 

 Š.g.15. februārī pie Kantinieku Sporta atpūtas centra notika Meteņdienas pasākums, kas sākās ar 

slēpošanas sacensībām. Kategorijas bija trīs , meitenes un zēni tika vērtēti atsevišķi  un katrai kategori-

jai distances garums bija dažāds. Kamēr notika slēpošanas sacensības, tika ceptas pankūkas. Kad noslē-

dzās sacensības ikviens pasākuma apmeklētājs tika aicināts uz siltu tēju un  garšīgajām pankūkām. La-

bākie slēpotāji tika apbalvoti. 

1.kategorijā-bērni līdz 8 gadu vecumam: 

 1.vieta Luīze Kļuša 

 2.vieta.Žanete Kluša 

2.kategorijā-meitenes no 9 līdz 15 gadiem: 

 1.vieta Ksenija Golovņeva 

 2.vieta Viktorija Smirnova 

 3.Vieta Laura Lempa 

2.kategorijā- zēni no 9 līdz 15 gadiem: 

 1.vieta Aleksandrs Mihejevs 

 2.vieta Sergejs Mihejevs 

 3.vieta Kaspars Kuzņecovs 

3.kategorijā- sievietes no 16 gadu vecuma: 

 1.vieta Iluta Oborenko 

3.kategorijā-vīrieši no 16 gadu vecumam: 

 1.vieta Valdis Vabaļs 

 2.vieta Vadims Šilovs 

 3.vietā Sergejs Belovs 

              Sanita Aļberhta 

              Autores foto 

EKSKURSIJA KANTINIEKU PAGASTĀ 

 Š.g. 3. februārī projektu nedēļas ietvaros Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas 2. un 4.klases sko-

lēni ar audzinātajām Anitu Kudļu un Sandru Ostrovsku devās ekskursijā uz Kantinieku pagastu, sākumā 

apmeklēja Kantinieku Sporta atpūtas centru, tad devās uz  pagasta pārvaldes ēku, kur  apmeklēja visas 

iestādes un visiem struktūrvienību vadītājiem skolēni bija sagatavojuši daudz jautājumu uz kuriem arī 

saņēma atbildes.  

           

 

             Sanita Aļberhta 

             Autores foto 



SPORTA ZIŅAS 

 

SAKSTAGALA JĀŅA KLĪDZĒJA PAMATSKOLAS LABĀKĀS SPORTISTES 

Jau vairākus gadus Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolēni uzrāda ļoti labus rezultātus spor-

tā. Rēzeknes novada skolēnu spartakiādes kopvērtējumā mēs izcīnījām 1. vietu. Ja līdz šim lielāko iegul-

dījumu uzvaras kaldināšanā deva tagadējās 9. klases meitenes un 8. klases zēni, tad pēdējos 2 gadus vi-

ņiem pievienojāmies arī mēs – 6. klases meitenes. Mēs ļoti mīlam sportu, aktīvi trenējamies. Pagājušajā 

mācību gadā mūsu klases meitenes Rēzeknes novadā izcīnīja 1. vietu basketbolā, futbolā un telpu futbolā. 

Latgales reģionā izcīnīta 3. vieta basketbolā. Arī šajā mācību gadā meitenes uzvarēja basketbolā, ieņēma 

2. vietu futbolā. Latgales reģionā izcīnīta 2. vieta basketbolā. Šogad pirmo gadu meitenes spēlē Latvijas 

Jaunatnes basketbola līgā. Cīnāmies ar mainīgām sekmēm gan izcīnot uzvaras, gan ciešot zaudējumus, 

bet esam apņēmības pilnas izcīnīt pēc iespējas augstāku vietu. Vēl ir priekšā arī vairākas sacensības dažā-

dos sporta veidos novadu sportakiādes ietvaros, cerams arī tajās panākumi neizpaliks. 

Labākās sportistes ir Ksenija Golovneva, Santa Guka, Agita Oborenko, Svetlana Šilova, Sintija 

Onužāne, Līga Rastopčina, Ieva Švarce, Oļesja Krivenko, Linda Vovere. Jāpiebilst, ka Svetlana Šilova 

savā vecuma grupā atzīta par Rēzeknes novada labāko basketbolisti, bet Agita Oborenko par labāko fut-

bolisti. Tā turpināsim! Tas ir liels sasniegums, par kuru sakam lielu paldies mūsu komandas labajam tre-

nerim Ziedonim Puzulim, kurš meitenes uzmundrina pēc katras nospēlētās spēles un aicina uz priekšu pēc 

jaunām uzvarām. Mēs lepojamies ar mūsu komandu! 

  

Sintija Onužāne, 

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas 6. klases skolniece 

INFORMATĪVO IZDEVUMU “KANTINIEKU ZIŅAS” NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ VAR 

IZPRINTĒT KANTINIEKU BIBLIOTĒKĀ BEZ MAKSAS. 

Informatīvo izdevumu sagatavoja Sanita Aļberhta, Tālr.64640641 .Sūtiet savas atsauksmes, priekšliku-

mus, publikācijas uz e-pastu kantiniekubiblioteka@inbox.lv. 

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

FLORBOLA SACENSĪBAS DRICĀNOS 

 2015.gada 17.janvārī Kantinieku florbola komanda devās uz sacensībām Dricānu Sporta hallē, kur 

spēlēja ar citām komandām. Sacensībās veicās labi, komanda ieguva godpilno 4.vietu. Visvairāk punktus 

guva- Lauris Laizāns,Juris Virskuļs,Aleksandrs Mihejevs un Valdis Vabaļs.Komandas sastāvā bija: Ed-

gars Teilāns, Ilmārs Strankaļs,Lauris Laizāns, Valdis Vabaļs, Juris Virskuļs, Sergejs Mihejevs, Alek-

sandrs Mihejevs, Viktors Kuzņecovs,Kaspars Kuzņecovs,Aigars Prikuļs.  Pateicamies puišiem par sasnie-

gumiem un cerēsim, ka nākošreiz veiksies vēl labāk. 

            Valda Tutina 

         Kantinieku Sporta atpūtas centra vadītāja 

http://rezeknesnovads.lv/sakstagala-jana-klidzeja-pamatskolas-labakas-sportistes/
http://rezeknesnovads.lv/imagew.php?src=http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2015/02/IMG_8869-1077-x-807.jpg&w=950
http://www.rezeknesnovads.lv

