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ŠAJĀ NUMURĀ: 

 RĒZEKNES NOVADA DIENA  

 DĪĶU IERĪKOŠANAS UN 

RAKŠANAS KĀRTĪBA 

 SUŅU ČIPOŠANA 

 „BOŅA JAUTRĀ TRASE” 

 BĒRNĪBAS SVĒTKI  

 BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

Ziemassvētki ir ceļā 

Pasauli sasildīt, 

Dot ticību laimei 

Un sapņus piepildīt... 

„ADMINISTARTĪVAIS CENTRS” SLĒGTS  

23. un 24. JŪNIJĀ,  

BIBLIOTĒKA BŪS SLĒGTA ARĪ 22. JŪNIJĀ 

Lai līst skaistākais lietus, 

Visdzidrāko rasu dod Jāņu rīts 

Un kaut ko no Saulgriežu brīnuma, 

Lai katrs paņem sev līdz! 

Struktūrvienības „Kantinieku pagasta pārvalde” kolektīvs  

visiem pagasta iedzīvotājiem novēl lustīgu un skanīgu līgošanu! 

2. JŪLIJĀ PLKST. 14:00  

KAPUSVĒTKI KANTINIEKU 

KAPOS  



AKTUALITĀTES 

 Jau sesto gadu pēc kārtas Rēzeknes novada 

dienu ietvaros tiks sveiktas stiprākās un talantīgākās 

novada ģimenes, lai popularizētu ģimeniskās vērtī-

bas un tradīcijas, kuras vienmēr ir un būs katras tau-

tas pastāvēšanas pamatvērtības.  

 Rēzeknes novada iedzīvotāji tiek aicināti pie-

teikt ģimenes trīs nominācijās:  

 „Aktīvākā ģimene” – ģimene, kas ir apliecinājusi 

sevi kā aktīvu sabiedrības labā pagastā, novadā, 

reizē veicinot ģimenes vērtību popularizēšanu; 

  „Izpalīdzīgākā ģimene” - ģimene (vecāki, bērni, 

vecvecāki), kas ar savu brīvprātīgo darbu ir snie-

gusi lielu palīdzību un atbalstu līdzcilvēkiem; 

 „Dzimtas mantojums” - ģimene, kas nodod savas 

prasmes un arodu bērniem, vai ģimenes, kas pār-

ņem no vecākiem prasmes, veicinot dzimtas pār-

mantojamību. 

  

 

 Nominanti var pieteikties vai var tikt pieteikti, 

nogādājot pieteikuma anketu līdz 2016. gada 4. jū-

lijam uz adresi: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrī-

vošanas aleja 95A, LV-4601 ar norādi "Ģimenes 

nominācija” vai uz e-pasta adresi: gun-

tars.skudra@saskarsme.lv. 

 Pieteikuma anketa ir pieejama Kantinieku pa-

gasta bibliotēkā un www.rezeknesnovads.lv. 

 Sīkāka informācija pa telefonu 29495624. 

  

Guntars Skudra, 

Rēzeknes novada pašvaldības  

Izglītības pārvaldes vadītājs 

 Pašā vasaras viducī, 23. jūlijā, Rēzeknes no-

vada pašvaldība saviem iedzīvotājiem un viesiem ir 

sarūpējusi aizraujošus, ģimeniskus, izzinošām un 

sportiskām aktivitātēm piesātinātus svētkus – Rē-

zeknes Novada dienu Ančupānu ielejā. Plašajā pasā-

kuma programmā savām interesēm atbilstošas akti-

vitātes atradīs ikviens. 

 No plkst. 12:00 - strītbola sacensības, plkst. 

14:00 - sacensības „Rēzeknes novada stiprākais lau-

ku vīrs - 2016”, no plkst. 15:00 - „Pagastu dižoša-

nās”, plkst. 17:00 - svētku koncerts „Manas mājas 

dzimtā novadā” un Rēzeknes novada stiprāko un 

talantīgāko ģimeņu godināšana, no plkst 18:30 līdz 

pat rīta gaismai - nakts balle kopā ar dažādiem Lat-

vijā pazīstamiem mūziķiem un grupām, kas uzstā-

sies uz divām skatuvēm. 

IEEJA UZ VISIEM PASĀKUMIEM - BRĪVA. 

RĒZEKNES NOVADA DIENA 2016 

AICINA PIETEIKT RĒZEKNES NOVADA IZCILĀKĀS ĢIMENES 



AKTUALITĀTES 

 Sākot ar 01.10.2014. dīķu un cita veida hidro-

būvju būvniecības procesa kārtību nosaka MK notei-

kumi Nr. 550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju 

būvnoteikumi”. 

  Paskaidrojuma raksts vai būvniecības iesnie-

gums hidrotehniskām būvēm būvvaldē nav iesnie-

dzams, ja pasūtītājs veic avāriju novēršanas vai to 

seku likvidēšanas darbus objektā, kuram ir noteikta 

ekspluatācijas vai drošības aizsargjosla. 

 Ja pirmās grupas hidrobūves būvniecību pilnī-

gi vai daļēji finansē starptautiskās finanšu institūci-

jas, Eiropas Savienība vai valsts, būvniecība notiek 

atbilstoši otrās grupas būves būvniecības kārtībai, 

tātad nepieciešams izstrādāt un iesniegt būvvaldē 

būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā 

sastāvā.   

 Pirmās grupas hidrobūves ir viena īpašuma 

meliorācijas sistēma vai atsevišķa būve, ierīce; rakts 

dīķis ar virsmas laukumu līdz 0,5 ha platībā. Šāda 

veida būvniecībai nepieciešams iesniegt būvvaldē 

izstrādātu paskaidrojuma rakstu, kura saturu nosaka 

šo noteikumu 18. punkts.   

 Šie noteikumi ir atrodami http://likumi.lv/

doc.php?id=269168.  

 Veidlapu sagataves pirmās grupas hidrobūvēm 

var apskatīt 2.7. sadaļā „Paskaidrojuma raksts 1. 

grupas hidrobūvēm” un lejupielādēt  

http://rezeknesnovads.lv/novada-iestades/veidlapas-

rezeknes-novada-buvvaldes-pakalpojumu-

sanemsanai/veidlapas-rezeknes-novada-buvvaldes-

pakalpojumu-sanemsanai/. 

 Projektētāju, kuri ir sertificēti izstrādāt pa-

skaidrojuma rakstus, būvniecības iesniegumus un 

būvprojektus jebkura veida hidrobūvēm, kontakti ir 

pieejami gan pie struktūrvienības „Kantinieku pa-

gasta pārvalde” vadītājas Marijas Vasiļjevas, gan 

bibliotēkā. 

JEBKURAS HIDROBŪVES IERĪKOŠANA IR 

JĀSASKAŅO BŪVVALDĒ! 

 

Kristaps Kaļva, 

Rēzeknes novada pašvaldības  

Būvvaldes būvtehniķis 

DĪĶU IERĪKOŠANAS UN RAKŠANAS PROCESA KĀRTĪBA 

 Līdz 2016. gada 1. jūlijam visiem suņiem jā-

būt apzīmētiem ar mikročipiem un reģistrētiem val-

stī vienotā informācijas sistēmā – Lauksaimniecības 

datu centra datu bāzē.  

 Suņu reģistrācija jeb mikročipa ievadīšana ir 

vienkārša procedūra. Čips ar unikālo kodu tiek inji-

cēts suņiem zem ādas – pleca apvidū vai kakla apvi-

dū labajā vai kreisajā pusē.  

 Ja jūsu suns vēl nav čipots, tad jums kā suņa 

īpašniekam jāvēršas pie pagasta vetārsta vai jebkurā 

veterinārajā klīnikā, kur suns tiks apzīmēts ar mikro-

shēmu. Jums tiks izsniegta dzīvnieka pase vai mājās 

aizpildīta reģistrācijas veidlapa, un suns tiks reģis-

trēts LDC datu bāzē .  

 Dzīvnieku vakcinē pret trakumsērgu vienu rei-

zi divos gados.  

 Ja suns netiks reģistrēts, būs lieli sodi!  

 Kopējās suņu čipošanas 

izmaksas ir aptuveni 22 EUR. 

OBLIGĀTĀ SUŅU REĢISTRĀCIJA JEB ČIPOŠANA 



AKTUALITĀTES 

JĀŅU IELĪGOŠANA FRANČA TRASUNA MUZEJĀ „KOLNASĀTA” 

22. jūnijā plkst. 17:00 

 Jāņu zāļu vainagu pīšanas un pirts slotu siešanas konkurss; 

 Konkurss Garšīgākais Jāņu siers” (pieteikšanās konkursam 

līdz 20. jūnijam pa tel. 26248270); 

 Jāņu sagaidīšanas rituāli, dziesmas un rotaļas; 

 Darbosies radošās darbnīcas (16:00-19:30 - „Pērļu rotu gata-

vošana” Anitas Doroščonokas vadībā un Kolnasātas lupat-

nieka aušana Anitas Kairišas vadībā. 

 „Nu Boņam ir skaidra lieta…, kur darīšana ar mē-

rīšanos, skriešanos un tādām lietām. Boņs nekad nav va-

rējis ļauties sacīt, ka viņš nevar vai arī, ka viņam bailes.” 

(J. Klīdzējs „Cilvēka bērns”)  

  

 Maija beigās Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā 

notika sportisks pasākums „Boņa jautrā trase”. Aktivitā-

tes brīvā dabā izvērtās par interesantu un aizraujošu pasā-

kumu, kurā tika iesaistīta visa skolas saime: 1. - 8. klašu skolēni, skolotāji un tehniskais personāls. 

 Skolēniem tika sagatavotas 10 stacijas, kuras bija izvietotas 

skolas teritorijā. Pēc sportošanas skolēniem tika sagādāts arī neliels 

pikniks – siltas pusdienas. Katrai klasei bija paredzēta arī „Jautrā 

pauze”, kuras laikā bērni 20 minūtes varēja lēkāt uz piepūšamajām 

atrakcijām. Komandām tika piešķirtas balvas (diplomi un dažādi sal-

dumi). 

 Pasākums notika, pateicoties finansējumam, kas saņemts Rē-

zeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes konkursā jaunatnes 

iniciatīvu projektiem. Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas projekts 

ieguva atbalstu 310 eiro vērtībā. Šis finansējums tika izmantots, lai iegādātos sporta inventāru stacijām 

(lecamauklas, darts, krāsainās un lēkājamās bumbas, lidojošie šķīvīši). 

 Galvenais projekta mērķis bija iesaistīt skolēnus dažādās sporta aktivitātēs, veicināt nodarboties ar 

sportu, uzlabot skolēnu komunikācijas, sadarbības un komandu darba prasmes, popularizēt veselīgu dzī-

vesveidu. 

Evita Kubecka, 

projekta koordinatore 

„BOŅA JAUTRĀ TRASE” SAKSTAGALĀ   



AKTUALITĀTES 

BĒRNĪBAS SVĒTKI 

 12. jūnija pēcpusdienā Sakstagala sabied-

risko aktivitāšu centrā pulcējās Sakstagala un 

Kantinieku pagastu piecgadnieki, viņu vecāki, 

kūmas, vecvecāki, draugi, radi un citi ciemiņi, lai 

kopā svinētu Bērnības svētkus. 

 Pie mazajiem piecgadniekiem bija ieradu-

šies trīs jautri smurfiji no Smurfiju zemes. Smur-

fiji kopā ar bērniem priecājās, dejoja un spēlēja 

dažādas rotaļas. Bērni ar prieku palīdzēja smurfi-

jiem saremontēt viņu lidmašīnu, bet atpakaļ uz 

Smurfiju zemi mazie piecgadnieki gan negribēja viņus pavadīt, tāpēc smurfiji aizkavējās nedaudz ilgāk un 

palīdzēja kūmām izšūpot šūpolēs gaviļniekus, kā arī pasniedza viņiem dāvanas. 

 Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas 1. - 4. klašu skolēni piecgadniekiem veltīja jaukas dziesmiņas. 

Ar skaistu deju priecēja arī deju pāris Luīze un Kristaps. Pasākuma noslēgumā bērnus gaidīja svētku galds 

un piepūšamās atrakcijas, par kurām viņiem bija neaprakstāms prieks.  

 Paldies visiem vecākiem, kuri šajā dienā, svētdienā, parūpējās par dziedātāju un dejotāju nokļūšanu 

uz Sakstagala pagastu! 

Inga Kindzule, 

Sakstagala sabiedrisko aktivitāšu centra vadītāja 

 9. jūlijā - Zvejnieku diena; 

 25. jūlijā plkst. 13:00 - radošā darbnīca bērniem un jauniešiem ,,Ko liksim burciņās?”;   

 30. jūlijā - bērnu sporta pēcpusdiena; 

 5. augustā plkst. 13:00 - radošā darbnīca bērniem un jauniešiem ,,Saulespuķu uzbrukums”; 

 19. augustā - braukšana uz novada Grāmatu svētkiem Maltā; 

 29. augustā plkst. 13:00 - radošā darbnīca bērniem un jauniešiem ,,Laiks uz skolu iet!”. 

 Visi Kantinieku pagasta iedzīvotāji ir aicināti piedalīties fotogrāfiju izstādē ,,Es stāstu par Kantinie-

kiem” un no 27. jūnija līdz 15. jūlijam atnest uz Kantinieku bibliotēku vai atsūtīt uz e-pasta adresi  

kantiniekubiblioteka@inbox.lv vienu vai vairākas fotogrāfijas, kurās ir redzams, ar ko jums saistās Kanti-

nieku pagasts (skaistākie dabas skati, ēkas, dzīvnieki, putni utt.).  

 Lūdzu, esiet radoši un tālredzīgi, jo Kantinieku pagasts ir pietiekoši liels, lai par 

to varētu pastāstīt ļoti daudzās fotogrāfijās! Fotogrāfiju izmēram ir jābūt 13х18 cm. 

 Fotogrāfiju izstāde būs apskatāma Kantinieku bibliotēkā no 19. jūlija. 

 Par piedalīšanos izstādē būs dažādas pārsteiguma balvas. 

PLĀNOTIE PASĀKUMI JŪLIJĀ UN AUGUSTĀ 

http://rezeknesnovads.lv/imagew.php?src=http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2016/06/IMG_0739.jpg&w=950


BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

JAUNUMI GRĀMATU PASAULĒ 

Informatīvo izdevumu sagatavoja Santa Laizāne. Tālrunis uzziņām: 64640641. 

Savas atsauksmes, sūdzības, priekšlikumus un publikācijas sūtiet uz e-pastu:  

kantiniekubiblioteka@inbox.lv! 

Plašāka informācija par aktualitātēm novadā: www.rezeknesnovads.lv . 

    Aprīlī 

   Valērija Laizāne 

   Staņislava Upenika 

   Helēna Kaļva     

    Maijā 

   Marija Laizāne 

   Ivans Cvetkovs 

     Jūnijā 

   Antoņina Asače 

Sveicieni arī visām Kantinieku pagasta  

Līgām un Jāņiem! 

Saulaini sveicieni jubilāriem! 


