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ŠAJĀ NUMURĀ  

LASIET:  

 Svētku uzruna 

 COVID 19 ierobežojumi 

 Pārtikas pakas 7.-12.  

klašu skolēniem 

 Realizēts Vides fonda  

padomes projekts vides 

kvalitātes uzlabošanai 

pagastā 

 Bērnu pieteikšana  

        jaungada dāvanām             

Šo pašu svētāko 

Tu neaizmirsti: 

vai celies debesīs, 

vai jūras dzīlēs nirsti, 

vai draugu pulkā 

dali savu prieku, 

vai viens pats satiecies 

ar pretinieku – 

Tu esi Latvija! 

/Ojārs Vācietis/ 

 

Daudz laimes, LATVIJA! 

Cienījamie Kantinieku 
pagasta iedzīvotāji, 
struktūrvienību darbinieki, 
kolēģi! Šogad ar COVID 
vīrusu saistītie ierobežojumi 
mums diktē Valsts svētkus 
svinēt savādāk: nevis kuplā 
pulkā, kā ierasts, bet savās 
ģimenēs, savās sirdīs. 
Varbūt, tas arī nav slikti, ka 
svētku laikā ikviens varam 
pabūt vienatnē  un 
pārdomāt, vai ģimenes lokā 
pārrunāt – kas ir mans 
patriotisms? Vai tikai 
svecīšu iedegšana logos, vai 
karoga lentītes piespraušana 
pie krūts un himnas 
nodziedāšana? Patriotisms – 
tā ir attieksme, attieksme 

gan pret šo valsti, pret savu 
novadu, pret dzimto pagastu, 
pret darbu, ko katrs ikdienā 
veicam,  kā arī vienam pret 
otru. Patriotisms tā ir 
mīlestība, kam jābūt ikviena 
darba pamatā. Patriotisms ir 
viss, ko darām kopā, 
strādājot komandā. Tikai 
tad, kad mēs ikvienu sev 
uzticēto darbu darīsim ar 
mīlestību, tikai tad, kad 
domāsim valstiski, kad mēs 
nebūsim vien pašlabuma 
meklētāji, bet centīsimies 
būt labāki ne sevis, bet 
Latvijas dēļ, tad mēs būsim 
patrioti, tad mūsu darbiem 
būs rezultāti, tad mēs 
varēsim veicināt pagasta un 
valsts labklājību! Mēs varam 
pārvarēt grūtības, ja ir 
savstarpēja sadarbība un 
līdzcilvēku atbalsts. Tiki tā 

mēs varam pārveidot gan 
esošo, gan veidot jauno.   
Ja cilvēki meklē kopīgo, 
nevis atšķirīgo, valda lielāka 
sapratne un godaprāts. 
Patriotisms ir tad, ja cilvēks 
ir saimnieks savā zemē, un 
viņam ir ar ko lepoties! 
Leposimies ar savu valsti, ar 
vietu, no kurienes nākam, ar 
savām ģimenēm un 
tradīcijām! Tāpēc novēlu 
lielāku saliedētību un ticību 
saviem un pagasta spēkiem, 
izturību un sirdsdegsmi 
ikdienas darbos un kopīgu 
mērķu sasniegšanā! Mēs 
ikkatrs esam atbildīgi par to, 
ko ierakstīsim Latvijas 
vēstures lappusēs!   
Dievs, svētī  Latviju!  

 
Kantinieku pagasta  
pārvaldes vadītāja  

SVEICIENS LATVIJAS 

VALSTS SVĒTKOS 



KANTINIEKU PAGASTA PĀRVALDES 
SPECIĀLISTU KONTAKTI: 

 
Pieņemšana tikai pēc iepriekšējas  

pieteikšanās! 

 

Lietvedība: e-pasts: info@kantinieki.lv,  

tel. 64640550, 29442459 

Pārvaldes vadītāja: - mob. 27508050 

Sociālais darbinieks:  mob. 26414342  

Darba laiks: Trešdienās 8:00 -12:00 

Zemes lietu speciālists: tel. 28305701,  

e-pasts: andris.laizans@rezeknesnovads.lv 

Kases darba laiks:  

Pirmdien, otrdien no 9:00-16:00 mob. 29442459 

Dricānu  bāriņtiesas locekle Daina Igaune:  

mob. 20246111 

Kantinieku pagasta bibliotēka:  

tel.64640641, mob.28328532 

Darba laiks: Pirmdien, trešdien, piektdien no  

8:00 -12:00 

Sporta un atpūtas centrs ar ī individuālos apmeklētājus 

nepieņem, sakarā ar pamatdarbinieka ilgstošu darbnespēju. 

Piesakiet bērnus jaungada 

dāvanu saņemšanai 

Kantinieku pagasta pārvalde aicina 

pieteikt bērnus vecumā no 0 – 15 gadu 

vecumam (9.klasi ieskaitot), kuri ir 

deklarēti Kantinieku pagasta teritorijā, 

Jaungada saldo paciņu saņemšanai. 

Pieteikšanās termiņš līdz 13.12.2020. 

Sīkāku informāciju var saņemt 

lietvedībā pa tālruni: 64640550, vai 

zvanot tehniskajai lietvedei Inārai 

Teilānei, tel.29442459 vai kultūras 

pasākumu vadītājai Valdai Tutinai tel. 

28727203, vai arī sūtiet ziņu uz e-pastu 

info@kantinieki.lv. Pieteiktās saldās 

dāvanas bērni, kas apmeklē PII 

“Skudriņa” un Sakstagala Jāņa Klīdzēja 

pamatskolu, saņems izglītības iestādēs, 

pārējie, iepriekš piesakoties, varēs 

izņemt Kantinieku pagasta pārvaldē līdz 

31.01.2021.  
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Pamatojoties uz Re zeknes novada 

pas valdī bas iesta des “Drica nu pagastu 

apvienī ba” 28.10.2020. rī kojumu Nr. 

1.5/16, lai ierobez otu Covid-19 infekcijas 

izplatī bu,  struktu rvienī ba “Kantinieku 

pagasta pārvalde” aicina pe c iespe jas 

san emt pas valdī bas pakalpojumus 

attālināti, ierobežojot ēkas 

apmekle s anu kla tiene .  

No 29.10.2020. klientu pieņemšana 

(arī  bibliote kas) tikai pe c ieprieks e jas 

pieteikšanās! 

Ja tome r ir nepiecies ams apmekle t 

pagasta pa rvaldi kla tiene ,  

LŪGUMS IEVĒROT: 

1. Pieteikt vizī ti pie specia lista; 

2. Izmantot zvana pogu pie a rdurvī m; 

3. Apmekle t pagasta pa rvaldi tikai ar  

sejas masku; 

4. Lietot izvietotos roku dezinfekcijas  

lī dzekl us; 

5. Izmantot pie a rdurvī m izvietoto      

pastkasti iesniegumiem u.c. informa cijas 

apmain ai; 

mailto:info@kantinieki.lv


Pamatojoties uz Ministru kabineta le mumu, ka no 

2020. gada 26. oktobra lī dz 6. decembrim izglī tī bas 

iesta de s vispa re ja s pamatizglī tī bas programmas un 

vispa re ja s vide ja s izglī tī bas programmas apguve 7.–

12. klase  notiek atta lina ti (specia la  izglī tī bas iesta de 

ma cī bu procesu turpina ī stenot atbilstos i skolas 

izve le tajam modelim), Re zeknes novada domes se de  

5. novembrī  tika pien emts le mums, ka visi Re zeknes 

novada skolu 7.-12. klas u izglī tojamie, kuri ma ca s 

atta lina ti, ja nodros ina ar pa rtikas paka m. Papildus, 

pe de ja  brī dī , Re zeknes novada domes le muma  tika 

iekl auts atbalsts arī  visiem vidusskole niem, ne tikai 7.

-9. klas u skole niem.  

Tas radī ja papildus apre k inus, pasu tī s anu, log istiku 

un paku sagatavos anu, ta pe c pa rtikas paku piega de 

aizkave ja s.  

Ta , ka  ir izsludina ta a rka rte ja  situa cija valstī  no 9. 

novembra lī dz 6. decembrim, 7.-12. klas u skole ni tiks 

nodros ina ti ar pa rtikas paka m ve l par trim nede l a m. 

Š ī s pakas pla nots izsniegt sa kot ar 23. novembri – par 

periodu no 16. novembra lī dz 4. decembrim par 14 

atta lina taja m ma cī bu diena m Re zeknes novada 

visiem 7.-12. klas u skole niem. Š a ds novada domes 

le mums ir atbalsta ms, jo paplas ina atbalsta san e me ju 

loku, ta pe c s ī  iemesla de l  lu dzam mazliet paciesties. 

Atvainojamies par saga da taja m nee rtī ba m un radī to 

satraukumu.  

Guntars Skudra, Rēzeknes novada pašvaldības                 

Izglītības pārvaldes vadītājs  

 Šakstagala Ja n a Klī dze ja pamatskolas 41 skole ns 
(no 7.-9.klasei), kas ma ca s atta lina ti, paku san e ma 

ceturtdien, 10.11. 2020. Paldies c aklajai skolas 

darbinieku, skolota ju un vadī bas komandai, kas 

operatī vi sakomplekte ja un palī dze ja socia lajam 
darbiniekam ar paku noga da s anu skole niem! Tie, kas 

nema ca s Re zeknes novada skola s un nav san e mus i 

paku sava  izglī tī bas iesta de , ve rsieties pie pagasta 

socia la  darbinieka ar iesniegumu, lai san emtu naudas 
pa rskaitī jumu 1.00 EUR apme ra  par katru atta lina to 

ma cī bu dienu no 9. 11-6.12.2020. 

2020. gada  Kantinieku pagasta pārvaldes informatīvais izdevums 

Realizēts Vides fonda padomes projekts vides kvalitātes uzlabošanai  

“Vides stāvokļa uzlabošana, dabas vērtību 

saglabāšana un aizsardzība Kantinieku 

pagasta teritorijā” – šādu projektu šogad 

realizējām no 1. jūnija līdz 30.oktobrim. 

Projekta mērķis bija sakārtot un uzlabot vidi, 

sakopjot un apzaļumojot  sakrālo teritoriju – 

kapsētas. Projekta ietvaros realizētas 

sekojošas aktivitātes: sakopta degradētā 

teritorija ap piecām (Mīzānu, Zjabku, 

Borovajas, Kašu, Zirkavas) kapsētām, 

savācot un utilizējot  nesankcionēti atstātos 

atkritumus un izlīdzinot organiskos 

atkritumus ap to teritoriju. 26,280 tonnas 

lielformāta atkritumu (vecās kapu apmales, 

pieminekļi un neorganiskie atkritumi) nodoti 

atkritumu poligonā “Križevniki”. Lai 

sakoptu teritoriju, bija nepieciešama 

traktortehnika, ir ieguldīti lieli līdzekļi un 

darba spēks. Tāpēc, liels lūgums, novērtēt 

paveikto darbu un turpmāk, pēc savu 

piederīgo kapu vietas sakopšanas, 

atkritumus mest tikai speciāli tiem 

paredzētajos konteineros, kas pie kapsētām 

uzstādīti no maija līdz oktobra mēnesim. 

Ņemot vērā pēdējo gadu siltās ziemas, 

izvērtēsim un nākošgad iespējams 

pagarināsim konteineru nomu novembra 

mēnesi ieskaitot. Tāpat lūgums - nemest 

atkritumus uzreiz aiz žogiem, jo, periodā, 

kad ir noņemti konteineri, organiskos 

atkritumus (lapas, puķes un skujas) var 

izkaisīt, lai tie satrūd, nevis atkal veidot 

lielās atkritumu kaudzes. Gan pagasts, gan 

iedzīvotāji, mēs kopā esam atbildīgi par vidi 

ap kapu teritoriju.   

 ( Turpinājumu lasiet nākamajā lappusē)  

Visi Rēzeknes novadā deklarētie skolēni, 

kas mācās attālināti, saņem ēdināšanas  

atbalstu 
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Vēlā rudens sezonā un ziemā savāktos 

atkritumus var atstāt maisos, ko pavasarī 

izvedīsim. Tāpat arī nomainītos vecos 

pieminekļus, solus, apmales novietojiet pie 

konteineriem, nevis apkārt visai kapu 

teritorijai. Kantinieku kapos ir apgrūtināta 

piekļuve, tāpēc šogad netika izvesti gadiem 

krājušies atkritumi aiz žoga teritorijas. Ļoti 

sakoptas teritorijas ir ap Pauru un Bancuļu 

kapsētām, paldies piederīgajiem, kas ievēro 

visus atkritumu apsaimniekošanas 

noteikumus un iegulda savu laiku un 

līdzekļus teritorijas sakopšanā. Projekta 

ietvaros veikta arī 25 bīstamo un veco koku 

nozāģēšana Zjabku un Zirkavas kapu 

teritorijās, tādējādi ieguldot apkārtējās vides 

aizsardzībā. Ir iestādīti daudzgadīgie 

košumkrūmi pie kapsētu centrālajiem 

krucifiksiem, nožogojumiem, labiekārtojot 

zaļās zonas. Paldies APSD (Algotajos 

pagaidu sabiedriskajos darbos) 

nodarbinātajiem cilvēkiem, par iesaistīšanos 

skujkoku stādīšanā un malkas sagatavošanā 

un izvešanā no kapsētās nozāģētajiem 

kokiem, kas ar aktiem tika nodoti pagasta    

pārvaldes apkures vajadzībām.                                   

Kopējās projekta izmaksas sastādīja           

  

Tamāra Tutina, projekta vadītāja  

Informatīvo izdevumu sagatavoja Anna Kluša, Tālr.64640641 

Sūtiet savas atsauksmes, priekšlikumus, publikācijas uz e-pastu kantiniekubiblioteka@inbox.lv.  

Sekojiet mums līdzi arī www.facebook.com/kantiniekubiblioteka/  

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


