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NĀCIET UZ 
IEDZĪVOTĀJU 
KOPSAPULCI 

 
24.martā, plkst.13.30 

Kantinieku pagasta pārvaldes zālē notiks 
iedzīvotāju kopsapulce, kuras laikā būs iespēja 
tikties ar Rēzeknes novada pašvaldības vadību, 
uzdot sev interesējošos jautājumus,kā arī 
iepazīties ar sagatavoto prezentāciju par paveikto 
2019. gadā.  

VUGD brīdina: Nededzini savu zemi! 
VUGD atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta un tā 
apdraud cilvēku īpašumu, veselību un dzīvību, kā arī rada 
būtisku kaitējumu dabai, jo iznīcina vērtīgus augus, 
kukaiņus, sīkdzīvniekus un putnu ligzdas! VUGD aicina 
iedzīvotājus sakopt sev piederošās teritorijas bez kūlas 
dedzināšanas un gadījumos, ja ir izcēlies kūlas ugunsgrēks 
– nekavējoties zvanīt VUGD uz tālruni 112. 
Par kūlas dedzināšanu piemēro naudas sodus.  

Informācija no www.vugd.gov.lv 

Paziņojums par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un 
Vides pārskata projekta nodošanu publiskai  apspriešanai 

Rēzeknes novada dome 2020. 
gada 6. februārī pieņēma 
lēmumu (protokols Nr. 5, 3.§) 
“Par Rēzeknes novada 
teritorijas plānojuma 1.0 
redakcijas un Vides pārskata 
projekta nodošanu publiskai 
apspriešanai un institūciju 
atzinumu saņemšanai”.  
Rēzeknes novada Teritorijas 
p l āno j ums  i r  s a i s tošs 
jur id iskām un f iz iskam 
personām, kuriem ir īpašumi 
un kas darbojās novada 
teritorijā.  
Savukārt Vides pārskats ir 
atsevišķs dokuments, kas 
nosaka, apraksta un novērtē 
t e r i t o r i j a s  p l ā n o j u m a 
īstenošanas ietekmi uz vidi, 
ņemot vērā plānošanas 

dokumenta mērķus un 
darbības jomu. 
Pirmās publiskās apspriešanas 
laikā saņemtie priekšlikumi tiks 
izvērtēti un nepieciešamības 
gadījumā iestrādāti Teritorijas 
plānojumā. Dokumenti ar 
veiktajiem labojumiem atkārtoti 
t iks piedāvāti  publiskai 
apspriešanai .  Rēzeknes 
novada teritorijas plānojuma 
g a l ī g ā s  r e d a k c i j a s 
apstiprināšana Rēzeknes 
novada domē ir paredzēta 
2020.gada maijā. 
Teritorijas plānojuma 1.0 
redakcijas un Vides pārskata 
projekta publiskā apspriešana 
tiks organizēta no 2020. gada 
14. februāra līdz 16. martam. 
Dokumentu materiāli būs 

apskatāmi Rēzeknes novada 
pašvaldībā (Atbrīvošanas alejā 
95A, Rēzeknē) 17. kabinetā, 
pa šva ld ības  m ā j as l apā 
ww w . r e ze k n e s n o v a d s . l v 
sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” 
u n  v a l s t s  v i e n o t a j ā 
ģeotelpiskās informācijas 
portālā www.geolatvi ja.lv 
sadaļā “Teritorijas attīstības 
plānošana”.  
Publ isko  apspr iešanu 
sanāksme Dricānu pagastu 
apvienības teritorijā notiks 
Rikavas kultūras namā, 
Jaunības ielā 15, Rikavas 
pag. Rikavā – 2020. gada 3. 
martā plkst. 14.00  
 
I n f o r m ā c i j a  n o 
www.rezeknesnovads.lv 
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Var sākt aizpildīt platību 
maksājumu provizorisko 

iesniegumu 
 
No šā gada14.februāra 
ikviens lauksaimnieks var 
sākt aizpildīt informāciju 
vienotajā platību maksājumu 
iesniegumā. Šādu iespēju 
Lauku atbalsta dienests šogad 
piedāvā pirmo reizi, lai 
padarītu ērtāku minēto 
iesniegumu aizpildīšanu 
Elektroniskajā pieteikšanās 
sistēmā – tagad to var darīt 
pakāpeniski un savlaicīgi 
aprēķināt, vai tiks izpildītas 
zaļināšanas un citas prasības. 
EPS šī iesnieguma forma 

norādīta kā “Provizoriskais 
iesniegums”.  
Iesniegt platību maksājumu 
iesniegumus varēs no 8.aprīļa 
l ī d z  2 2 . m a i j a m ,  a r 
samazinājuma koeficientu par 
katru nokavēto dienu līdz 
15.jūnijam. Aprīļa mēnesī 
d i e n e s t s  o r g a n i z ē s 
izbraukuma seminārus, lai 
palīdzētu aizpildīt platību 
maksājumu iesniegumus 
elektroniski tiem klientiem, 
kuriem tam nepieciešams 
atbalsts. Aktuālā informācija 
par semināriem tiks publicēta 
dienesta mājaslapā.  
Būtisku izmaiņu atbalsta 
saņemšanas nosacījumos 

2020.gada platību maksājumu 
sezonā nav. Jāņem vērā, ka 
no jauna varēs uzņemties 
saistības tikai aktivitātē 
"Bioloģiskās daudzveidības 
uzturēšana zālājos" (BDUZ), 
pārējos pasākumos jaunas 
saistības uzņemties nevar, bet 
var par vienu gadu pagarināt 
esošās saistības. 
Atgādinām, ka šobrīd norit 
lauku bloku precizēšana, to 
vēl var izdarīt līdz 1.aprīlim. 
Plašāku informāciju var lasīt 
LAD mājaslapā.  

 
Informāciju sagatavoja: 
Sabiedrisko attiecību daļa 
Tālrunis: 67095000 
E-pasts: prese@lad.gov.lv 

Ieņēmumu veids Plāns 
2020.g., 
EUR 

Valsts budžeta transferts 7100 APSD 

Pašvaldības budžeta transferts 152231 

Nenodokļu ieņēmumi (% par kontu 
atlikumiem, valsts un pašvaldības 
nodevas, no kustamā īpašuma un 
mantas realizācijas) 

2220 
Zemes 
pārdošana,  
2 nomaksas 
līgumi 
  

Maksas pakalpojumi, nomas maksa, 
īres un apsaimniekošanas maksa 

9000 
komunālie, 
telpu īre, 
noma) 

Aizņēmums VK   
KOPĀ 170551 

Naudas atlikums gada sākumā 20196 

PAVISAM KOPĀ 190747 

Iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2019. - 469 
Iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2020. - 462 
Uz 01.01.2020. Kantinieku pagastā iedzīvotāju skaits 
samazinājies par 7 cilvēkiem. 
Bezdarba līmenis uz 31.01.2019. - 62 cilvēki 
Bezdarba līmenis 2019.gada beigās - 54 cilvēki 

Plānotie budžeta IEŅĒMUMI  2020.g. 

Plānotie IZDEVUMI 2020.GADAM  

Izdevumu veids Plāns 2020.g., 
EUR 

Vispārējie valdības dienesti 44498 pārvalde, 
kredīts 10 716 

Sabiedriskā kārtība un drošība   

Ekonomiskā darbība 31697 APSD 
6625,  ceļi 25072 

Vides aizsardzība   

Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 

69941 komunālā 
sainiecība 

Veselība 7187 FVP 

Atpūta un kultūra 35679  
sporta centrs 
23917  
bibliotēka 11762 

Izglītība   

Sociālā aizsardzība 1745  
soc dien 820,  
bāriņtiesa 925 

KOPĀ 190747 



Sakopsim savu Latviju – Lielā 
talka šogad norisināsies  

25. aprīlī 

Šī gada 25. aprīlī jau 
divpadsmito gadu pēc 
kārtas norisināsies “Lielā 
talka”, kuras ietvaros 
tiks vērsta uzmanība uz 
a p k ā r t ē j ā s  v i d e s 
s a k o p š a n u  u n 
labiekārtošanu, tajā pašā 
laikā domājot arī par 
Latvijas ilgtspēju un 
virzību iepretim zaļākās 
valsts pasaulē statusam. 
Viens no 2020. gada 
“ L i e l ā s  t a l k a s ” 
vadmotīviem – “Sakop 
savu sētu, Tava sēta – 
Latvija”. Šogad talkas 
i e t v a r o s  a i c i n ā m 
papi ldus  atkri tumu 
vākšanai un šķirošanai, 
veikt  arī  dažādus 
labiekārtošanas darbus, 
lai kopīgiem spēkiem 
padarītu Latviju tīrāku 
un skaistāku.  
“ L i e l ā s  T a l k a s ” 
vadmotīva “Sakop savu 
sētu, Tava sēta – 
Latvija” mērķis ir 
veicināt izpratni, ka 
mums ir jātur rūpe ne 

tikai par savu sētu, 
pagalmu, bet par mūsu 
valsti kopumā. Tieši tā 
iemesla dēļ, jau otro 
gadu pēc kārtas līdz ar 
“Lielās talkas” kustību, 
norisinās arī “Ideju 
talka”, kuras ietvaros 
ikviens ir aicināts nākt 
klajā ar idejām, kas 
ilgtermiņā var nodrošināt 
Latvi j as  i lgt spēju , 
domājot ne tikai par to, 
kā atkritumus samazināt, 
bet kā tos neradīt. 
 
I n f o r m ā c i j a  n o 
interneta resursiem 

2020. gada  Kantinieku pagasta pārvaldes informatīvais izdevums 

Sagatavoja grāmatvede  Inese Belova  

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

KANTINIEKU PAGASTA 
BIBLIOTĒKAS  

 PRESES SARAKSTS 2020. GADĀ 

100 Labi padomi 
Astes 
Avene 
Dari pats 
Dārza pasaule 
Iedvesmas 
Dienasgrāmata 
Ieva 
Ievas Dārzs 
Ievas Māja 
Ievas Stāsti 
Ievas Veselība 
Ievas Virtuve 
Ilustrētā  Junioriem 
Ilustrētā pasaules Vēsture 
Imperfekt 
Kas Jauns  avīze 
Ko ārsti Tev nestāsta 
Mājas virtuve + 4 
specizlaidumi 
Omītes Zālītes 
Patiesā Dzīve 
Praktiskais Latvietis 
Praktiskie rokdarbi 
Privātā Dzīve 
Pūcīte 
Rēzeknes Vēstis 
Saimniece 
Vakara romāns 
Zviedru Mezgls 
Аргументы И Факты 
Семеро С  Ложкой 
Сегодня неделя 
Толока. Наша кухняю. Салати и закуски. 

Aizņēmumu atmaksas grafiks 

 2020 2021 2022 2023 

Kantinieku 
ūdenssaimniecība 

10 716 10 716 10 716 0 

Plānotais darbs ar parādu piedziņu par 
komunālajiem pakalpojumiem un zemes 

nomu 
 

Parādu summa uz 01.01.2019.: 6 649.00 euro 

Parādu summa uz 01.01.2020.: 6 271.00 euro 

Kopumā parādu summa ir samazinājusies par 
378.00 euro 

Aicinām visus, kuriem ir parāds—nomaksāt 
to. Būs iespēja slēgt vienošanās par 
pakāpenisku parādu dzēšanu, ja iedzīvotāji  
neatsauksies, tad tiks nodoti parādu 
piedzinējiem.  



No 01.02.2020. 
 Kantinieku pagasta 
bibliotēkā mainīts  

darba laiks 
 

Pirmdiena—8:00—16:30 
Otrdiena—8:30—18:00 
Trešdiena—8:00—16:30 
Ceturtdiena—8:00—16:30 
Piektdiena—8:00—15:30  
 
Pusdienlaiks 12:00—12:30 
Sestdiena, svētdiena brīvdienas 
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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  

Jaunieguvumi februārī  


