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 DAUDZDZI VOKL U MA JU 

ENERGOEFEKTIVITA TES 

PROGRAMMA 

 Ē KU UN CITU BU VJU BU V-

NIECI BA 

 LAPSU UN JENOTSUN U 

VAKCINA CIJA PRET TRA-

KUMSE RGU 

 SPORTA UN ATPU TAS CEN-

TRA ZIN AS 

AICINĀJUMS PIETEIKT PRETENDENTUS  

ATZINĪBAS RAKSTA SAŅEMŠANAI 

 Rē zēknēs novada pas valdī ba lī dz 21. oktobra 

plkst. 1630 aicina pieteikt pretendentus Re zeknes 

novada augsta ka  apbalvojuma – Atzinī bas raksta – 

san ēms anai.  

 Prētēndēntus var piētēikt sēptin a s nomina cija s: 

„Sabiedriska  aktivita te”, „Ekonomika un tautsaimnie-

cī ba”, „Izglī tī ba, zina tnē un sports”, „Vēsēlī bas apru pē 

un socia lais darbs”, „Kultu ra”, „Darbs pas valdī ba ” un 

„Darbs valsts pa rvalde ”. 

 Atzinī bas raksti kopa  ar da vanu – Latvijas Ban-

kas izdoto kolēkcijas monē tu – tiks pasniēgti Latvijas 

Rēpublikas proklamē s anas gadadiēnai vēltī taja  svinī -

gaja  pasa kuma  17. novēmbrī  plkst. 15.00 Maltas vi-

dusskolas daudzfunkciona laja  za lē . 

Madara Bērtiņa, 

Rēzeknes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste 

 PĀREJA NO VASARAS UZ ZIEMAS LAIKU 

 S ī  mē nēs a pē dē ja  svē tdiēna , 30. oktobrī, plkst. 400 jeb 

naktī  no sēstdiēnas uz svē tdiēnu Latvija  un daudzviēt citur 

pasaulē  notiks pa rēja no vasaras laika, kad pulkstēn a ra dī -

ta ji bu s ja pagriēz  vienu stundu atpakaļ. 

 Latvija  vasaras laiks pirmo rēizi tika iēviēsts 1981. ga-

da .  

 Vasaras laika sa kums un bēigas visa s ES dalī bvalstī s ir 

viēnots. 

21. OKTOBRĪ PLKST. 2000  

ZEMNIEKU BALLE  
SAKSTAGALA PAGASTA  

SABIEDRISKO AKTIVITĀŠU 

CENTRĀ 



AKTUALITA TES 

DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU ENERGOEFEKTIVITĀTES PROGRAMMA 
 Ar Eiropas Saviēnī bas struktu rfondu lī dzēkl iēm s ogad Latvija  ir uzsa kta jauna valsts atbalsta 

daudzdzī vokl u ma ju ēnērgoēfēktivita tēs uzlabos anas programma. Ar ta s palī dzī bu iēspē jams rēno-

vē t ma ju, padarot  to ēnērgoēfēktī vu un palī dzot ilgtērmin a  saudzē t iēdzī vota ju macin us. Turkla t lī dz 

pat 50% no izmaksām, kas tiks te re tas ma jas energoefektivita tes uzlabos anas darbiem, iedzī vota ju 

viēta  apmaksās valsts no Eiropas Savienības līdzekļiem. Pa re ja s izmaksas iespe jams san emt ka  

bankas aizdēvumu, turkla t dzī vokl u ī pas niēkiēm nav ja iēk ī la  savi dzī vokl i.  

 Kādu valsts atbalstu piedāvā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas prog-

ramma?  

 ALTUM bēzmaksas konsulta cijas par programmas iēspē ja m un nosacī ju-

miēm, tēhniska s dokumēnta cijas un projēkta dokumēntu sagatavos anu;  

 ALTUM garantu jēb nēatmaksa jamu finansia lu atbalstu, kas sēdz lī dz 50% 

no projēkta izmaksa m; 

 ALTUM aizdēvumu gadī jumos, ja ēnērgoēfēktivita tēs projēkta finansē s a-

nai nav piēējams finansē jums no komērcbankas, kas piēdala s ēnērgoēfēktivita tēs valsts atbalsta 

programmas ī stēnos ana ; 

 ALTUM garantiju komērcbankas vai cita finansē ta ja aizdēvumam. Garantija kalpos ka  nodros ina -

jums finansē ta ja aizdēvumam. 

 !!!Valsts atbalsts parēdzē ts daudzdzī vokl u ma ja m, kura s ir vismaz 5 dzīvokļi un viēnam ī pas -

niēkam piēdēr maza k nēka  20% no dzī vokl u skaita, un nēdzī vojama s tēlpas nēaizn ēm vaira k ka  25% 

no kopē ja s ma jas platī bas. 

 Ar valsts atbalsta programmas palī dzī bu var vēikt siēnu, pagraba, bē nin u siltina s anu, logu no-

main u, apkurēs sistē mas rēnova ciju, karsta  un auksta  u dēns sistē mas rēnova ciju, inz ēniērsistē mu 

rēnova ciju un citus nēpiēciēs amos ē kas uzlabos anas darbus. 

 Ma jas iēdzī vota jiēm ja piēn ēm kopī gs lē mums par ma jas rēnova ciju. Lai sa ktu rī kotiēs, ir nēpiē-

ciēs ama piēkris ana no diva m trēs dal a m ma jas iēdzī vota ju. Piētēiktiēs programmai dzī vokl u ī pas niē-

ki var ar pilnvarotās personas starpniecību. Pilnvarotais pa rsta vis iedzī vota ju vieta  un iedzī vota ju 

va rda  arī  sagatavos un saskan os dokumēntus, organizē s bu vniēku izvē li un uzraudzī bu, ka  arī  slē gs 

lī gumus. Tas var bu t gan ma jas ēsos ais apsaimniēkota js, gan cita juridiska pērsona, kuru ir dēlēg ē ju-

s i ma jas iēdzī vota ji. 

 Sa kot ar oktobri visa  Latvija  notiēk bēzmaksas informatī viē sēmina ri ma ju apsaimniēkota jiēm 

un pilnvarotajiēm pa rsta vjiēm, kuros tiēk sniēgta informa cija gan par programmas iēspē ja m un no-

sacī jumiēm, gan par dokumēntu sagatavos anu un tēhniskiēm risina jumiēm. 

 Informa cija par sēmina ru norisēs viēta m un laikiēm, ka  arī  cita svarī ga un nodērī ga informa cija 

ir publicē ta ALTUM ma jas lapa  www.altum.lv. 

 Konsulta cijas ALTUM turpina s visa  programmas darbī bas laika , viēnlaikus ALTUM slē dz sadar-

bī bas lī gumus ar komērcbanka m par banku iēsaistī s anos programmas ī stēnos ana .  

 Aicinām izmantot valsts piedāvāto atbalstu daudzdzīvokļu māju renovēšanai! Lai arī šī 

gada būvniecības sezona tuvojas noslēgumam, aicinām izmantot rudens un ziemas mēnešus 

konsultācijām, dokumentu sagatavošanai, renovācijas priekšdarbu veikšanai, piemēram, iz-

vēloties savu būvnieku, lai jau pavasarī var uzsākt mājas renovēšanas darbus! 

 

Vita Pučka, 

Rēzeknes reģionālā centra vadītāja 

http://www.altum.lv


AKTUALITA TES 

ĒKU UN CITU BŪVJU BŪVNIECĪBA 
 Rē zēknēs novada pas valdī bas Bu vvaldē informē , ka ē ku un jēbkuru citu bu vju 

bu vniēcī ba novada tēritorija  ir aizliegta bez bu vniecī bas ieceres izskatī s anas un ak-

cēptē s anas bu vvaldē  un atzī mju san ēms anas par bu vdarbu uzsa ks anas nosacī jumu iz-

pildi. Tas attiēcas uz visa m ē ka m, izņemot vienas sezonas vieglas konstrukcijas e kas 

bēz pamatiēm, piēmē ram, siltumnī cas, nēatkarī gi no platī bas vai konstrukcija m, ka  arī  

inz ēniērbu vē m (dī k iēm, cēl iēm, z ogiēm). 

 Par bu vniēcī bas notēikumu pa rka ps anu (patval ī gu bu vniēcī bu un ēkspluata ciju) 

ir parēdzē ts naudas sods gan fiziska m, gan juridiska m pērsona m no 70 lī dz 7100 EUR 

atkarī ba  no pa rka puma vēida. To parēdz Latvijas Administratī vo pa rka pumu kodēksa 

152. pants. 

 Nēatkarī gi no uzlikta  naudas soda Bu vvaldē par konstatē tajiēm pa rka pumiēm 

piēn ēm lē mumu:  

1) par iēpriēks ē ja  sta vokl a atjaunos anu, ja konkrē ta  objēkta bu vniēcī bu attiēcī gaja  

tēritorija  nēpiēl auj normatī viē akti vai bu vdarbi uzsa kti pirms atzī mēs izdarī s anas 

bu vatl auja  par projēktē s anas nosacī jumu izpildi, nēatkarī gi no apsta kl iēm, ka dē l  

attiēcī ga  darbī ba nav tikusi vēikta;  

2) par atl auju vēikt bu vniēcī bu pē c bu vniēcī bu rēgulē jos u normatī vo aktu prasī bu iz-

pildēs, bēt gadī jumos, kad patval ī gas bu vniēcī bas rēzulta ta  nodarī ts kaitē jums vi-

dēi, arī  pē c ta  novē rs anas vidēs un dabas aizsardzī bu rēgulē jos os normatī vajos ak-

tos notēiktaja  ka rtī ba . Ja lē mums par atl auju vēikt bu vniēcī bu bu vvaldēs notēiktaja  

tērmin a  nētiēk izpildī ts, bu vvaldē var lēmt par iēpriēks ē ja  sta vokl a atjaunos anu. 

  Būvvalde aicina gan pagastu pārvalžu darbiniekus, gan iedzīvotājus  

savlaicīgi ziņot par patvaļīgu būvniecību! 

Inga Aleksandroviča, 

Rēzeknes novada pašvaldības 

Būvvaldes vadītāja 

Tālr. 26531328 

 

LAPSU UN JENOTSUŅU VAKCINĀCIJA PRET TRAKUMSĒRGU 
 Pārtikas un veterinārais dienests informē, ka ir uzsākta savvaļas lapsu un jenotsuņu kārtējā 

vakcinācija pret trakumsērgu. 

 Vakcinācijai tiek izmantota dzīvu, novājinātu trakumsērgas vīrusa SAD BERN MSV Bio 10 

celmu saturoša vakcīna „Lysvulpen por. a. u. v.”. Vakcīna šķidrā veidā ievietota folija kapsulā, 

kas iestrādāta barības apvalkā. Ēsma izskatās kā brūngans kubiks, nedaudz mazāks par sērkociņu 

kastīti.  

 Vakcīnas tiek izvietotas vienmērīgi Latvijas austrumu daļā 25600 km2 platībā, uz 1 km2 iz-

sviežot 20 - 23 vakcīnas ēsmas ar 500 metru atstarpi starp lidojumu joslām. 



AKTUALITA TES 

PENSIONĀRU BALLE 
 Augusts ir tas laiks, kad lī dz pusdiēna m vē l ir ju ta-

ma vasara, bēt pē cpusdiēna  - jau rudēns tuvos ana s. Lī dz 

ar nobriēdus a m rudzu va rpa m un zvaigz n u liētu ir piē-

na cis laiks, lai satiktos ar saviēm laikabiēdriēm un apru-

na tos par ikdiēnas gaita m, pavēiktajiēm un vē l vēicama-

jiēm darbiēm, atpu stos, uzdziēda tu ka du dziēsmu, padē-

jotu. 

 12. augusta  plkst. 1300 notika Kantiniēku pagasta 

Pēnsiona ru ballē. Uz balli bija iēradiēs diēzgan kupls pul-

cin s  vēca ka  gadu ga juma l auz u, kam par godu tika sniēgts svē tku koncērts, kura  uzsta ja s dēju kluba  

„Viva” dejota ju pa ris Luī ze Klus a un Kristaps Pava rnieks. S is pa ris ir ieguvis godalgotas vietas vaira -

kos konkursos. Kristī nē Onuz a nē pasa kuma dalī bniēkus priēcē ja ar l oti skaistu un aizkustinos u akor-

dēona spē li. Klausotiēs dziēsmu  „Pie Dievin a gari galdi” ne vienam vien acī s sariesa s asaras.  

 Svē tku koncērta  uzsta ja s arī  Sakstagala pagasta folkloras kopa  „Kolnasa ta”, kuras vadī ta ja Ma-

dara Brolis a pasa kuma dalī bniēkus pa rstēidza ar aizraujos u vijol spē li. Ka  jau iērasts, uz svē tku kon-

cērtu bija iēlu gti arī  ciēmin i no kaimin u pagasta - Rikavas skolas pas darbniēki. Pasa kuma gaita  tika 

sumina ti s ī  gada jubila ri, kuriēm tika pasniēgti ziēdi. 

Liēls paldiēs visiēm pasa kuma dalī bniēkiēm par skaisto 

koncērtu, ka  arī  bē rnu vēca kiēm par atbalstu un izpalī -

dzī bu! 

 Mu su pagasta aktī va kiē pēnsiona ri ir l oti patēicī gi 

struktu rviēnī bas „Kantiniēku pagasta pa rvaldē” vadī ta jai 

Marijai Vasil jēvai par saga da to svē tku koncērtu un saru -

pē to ciēnastu. 

 Valda Tutina, 

Sporta un atpūtas centra vadītāja 

ZVEJNIEKU DIENA  

 9. ju lija  dī k ī  „Palienas” notika tradiciona la  Zvejnieku diena. Maks k ere s anas vietu izloze sa ka s 

plkst. 500  no rī ta. Sacensī ba s piedalī ja s 21 zvejot gribe ta js, no kuriem be rnu grupa  bija 8 dalī bnieki 

un piēaugus o grupa  - 13. 

 Uz maks k ērē s anas sacēnsī ba m bija iēradus iēs arī  citu pagastu zvējniēki. Zvējos anai tika vēltī -

tas c ētras stundas. Pa to laiku turpat uz viētas tika va rī ta gars ī ga zivju zupa. Plkst. 900 dalī bnieki tika 

aicina ti uz loma svē rs anu. Jau otro gadu pē c ka rtas piēaugus o grupa  pirmo viētu iēguva Vadims Ši-

lovs, otraja  godpilnaja  vieta  palika Sergejs Tihomirovs, bet tres aja  vieta  - Vitālijs Gaidulis. Be rnu 

grupa  pirmo viētu izcī nī ja Sergejs Mihejevs, otro vietu ieguva Oļegs Šilovs un trēs o viētu - Kirils 

Rastopčins. 

 Struktu rviēnī ba „Kantiniēku pagasta pa rvaldē” uzvarē ta jiēm bija saru pē jusi labas pa rstēiguma 

balvas: pirmo viētu iēguvē jiēm 20 ēiro vē rtī ba , otro - 15 ēiro vē rtī ba  un trēs o viētu iēguvē jiēm 10 

ēiro vē rtī ba .   

 Pē c apbalvos anas visi Zvējniēku diēnas dalī bniēki tika aicina ti uz kopbildi un zupas baudī s anu. 

Valda Tutina, 

Sporta un atpūtas centra vadītāja 



AKTUALITA TES 

ZIVJU MAZUĻU LAIŠANA 
 19. augusta  dī k ī  „Palienas” notika zivju mazul u lais ana un zvejos anas sacensī bas. Plkst. 1600 

notika zvējos anas viētu izlozē un lī dz plkst. 1800 - zvejos ana. 

 S orēiz bē rnu grupa  bija tikai 4 dalī bniēki, bēt piēaugus o grupa  - 14. Pirmo viētu bē rnu grupa  

iēguva Pāvels Nevedomajs, otro vietu - Kirils Rastopčins un trēs o viētu - Deniss Karpačovs. Pir-

mo viētu piēaugus o grupa  ka  viēnmē r iēguva Vadims Šilovs, otro vietu - Valdis Vabaļs, bet tres o 

viētu - Andrejs Fiļimonovs. 

 Pē c uzvarē ta ju apbalvos anas tika atvēsti zivju mazul i un salaisti dī k ī . Pasa kuma bēiga s visi da-

lī bniēki miēloja s ar Viktora C ac a saru pē taja m z a vē taja m zivī m un struktu rviēnī bas „Kantiniēku pa-

gasta pa rvaldē” saga da to ciēnastu - konfēktē m un cēpumiēm. 

Valda Tutina, 

Sporta un atpūtas centra vadītāja 

RĒZEKNES UN VIĻĀNU NOVADU 15. GRĀMATU SVĒTKI 
 Vasarī ga  noskan a  saulainaja  19. augusta diēna  Malta  noritē -

ja Rē zēknēs un Vil a nu novadu 15. Gra matu svē tki, kuros piēdalī -

ja s arī  kupls skaits Kantiniēku pagasta bē rnu, jauniēs u un piēau-

gus o. Malta l oti viēsmī lī gi sagaidī ja svē tku dalī bniēkus, kuri sana -

ca un sabrauca l oti kupla  skaita  - ap c ētrsimt apmēklē ta ju. Visas 

diēnas garuma  bē rniēm, jauniēs iēm un piēaugus ajiēm tika piēda -

va tas daz a das aktivita tēs, diskusijas, prēzēnta cijas un izsta dēs. 

 Rados as un aizraujos as izvē rta s bē rnu un jauniēs u aktivita -

tēs Maltas Bē rnu un jauniēs u cēntra  un Maltas vē sturēs muzēja . 

Pasaku va vērēs pavadī juma  bē rni pa rviētoja s no viēnas aktivita tēs uz otru, kura s kopdarbī ba  ar 

ma ksliniēci Ilzi Dambi tiē uzzina ja, ka  top ilustra cijas gra mata m, konstruē ja lidapara tus kopa  ar Nē-

zinī ti, darina ja blocin us un, patēicotiēs Gudrajai Pu cēi, izzina ja dzims anas skaitl a noslē pumu. Bē rni 

un jauniēs i labpra t izmē g ina ja hēnnas zī mē jumu mēistarī bu Mariannas Zēltin as darbnī ca . 

 Visiēm intērēsēntiēm kopa  ar Ingma ru Lī daku bija iēspē ja piēdalī tiēs cēl ojuma  dzī vniēku pa-

saulē , bēt tiē, kuri vē lē ja s atkla t muzēja spoku, piēdalī ja s s aja  intēraktī vaja  nodarbē . Piēaugus ajiēm 

lasī ta jiēm bija unika la iēspē ja tiktiēs ar iēvē rojamo rakstniēci, Dzintara Soduma balvas laurēa ti Noru 

Ikstēnu, lai diskutē tu par vin as jauna ko roma nu „Ma tēs piēns”. 

 Gra matu svē tku diēna paga ja l oti intērēsanti, aizraujos i un a tri, patēicotiēs daudzvēidī gajai un 

rados ajai programmai, labai organiza cijai, laika apsta kl iēm, un, protams, gars ī gaja m pusdiēna m. 

 Ka  jau iērasts, pē c visa m aktivita tē m notika jauna ko gra matu izlozē, kura  vēiksmē uzsmaidī ja 

daudziēm svē tku dalī bniēkiēm, arī  no Kantiniēku pagasta. 

 Svē tku noslē guma  ar jēstro muzika lo svēiciēnu visus dalī b-

niēkus iēpriēcina ja latgaliēs u postfolkloras grupa „Riks i”. 

 Paldiēs svē tku rī kota jiēm un atbalstī ta jiēm! 

Valentīna Viša, 

           Rēzeknes novada bibliotēku informācijas speciāliste 

  



AKTUALITA TES 

SPORTA DIENA SAKSTAGALĀ 
 Sēstdiēn, 20. augusta , Sakstagala skolas sporta lauku-

ma  tika rī koti sporta svē tki. Uz sporta svē tkiēm bija iēradu-

s iēs gan Sakstagala, gan Kantiniēku, gan arī  citu pagastu iē-

dzī vota ji. 

 S ogad sporta svē tki notika starptautiska  gaisotnē , jo 

s aja  pasa kuma  piēdalī ja s arī  jauniēs i no piēca m Eiropas val-

stī m: Spa nijas, Portuga lēs, Francijas, Ita lijas un Unga rijas. 

Jauniēs i bija l oti atraktī vi un visiēm sporta svē tku dalī bniē-

kiēm piēda va ja daz a das rados a s darbnī cas un daz a du valstu tradiciona la s spē lēs. 

 Visas diēnas garuma  notika komandu spē lēs volējbola  un futbola , bēt nobēiguma  – virvēs vil-

ks ana. Volējbola  bija piētēikus a s 9 komandas, bēt futbola  - 7 komandas. Kamē r komandas sacēnta s 

komandu disciplī na s, katram sporta svē tku dalī bniēkam bija iēspē ja piēdalī tiēs arī  individua la s sa-

cēnsī ba s. Diēnas garuma  s autrin u mēs ana  piēdalī ja s 78, bēt soda mētiēnos - 69 dalī bniēki. 

 Struktu rviēnī bas „Kantiniēku pagasta pa rvaldē” pa rsta vji visus 

Sporta svē tku dalī bniēkus ciēna ja ar gars ī gu rasol n iku, ko gatavoja turpat 

uz ugunskura. 

 Sporta diēnas noslē guma  notika uzvarē ta ju apbalvos ana un jautras 

dējas Sakstagala sabiēdrisko aktivita s u cēntra . 

Valda Tutina, 

Kantinieku Sporta un atpūtas centra vadītāja 

Informatī vo izdēvumu sagatavoja Santa Laizāne. Ta lrunis uzzin a m: 64640641. 

Savas atsauksmēs, su dzī bas, priēks likumus un publika cijas su tiēt uz ē-pastu:  

kantiniekubiblioteka@inbox.lv! 

Plas a ka informa cija par aktualita tē m novada : www.rezeknesnovads.lv . 

 Rudenīgi sveicieni jubilāriem!     

    Jūlijā 

   Marija Reinieka   

         Augustā 

   Zaiga Prusakova    

       Septembrī 

   Nataļja Potapova    

       Irina Ritiņa 

        Oktobrī 

   Romualds Asačs 


