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VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektora Aleksandra Cvetkova, tel. 

64662391,  pieņemšanas laiks “Kantinieku pagasta pārvaldē”: katra mēneša pirmā un trešā trešdiena no plkst. 10:45 līdz 

11:45. 

PRECIZĒTA MINIMĀLĀ STUNDAS TARIFA LIKME 2015. GADĀ 

Minimālā mēneša darba alga valstī  no 2015.gada 1.janvāra 

būs 360 eiro, paredz valdībā apstiprinātās izmaiņas Ministru kabine-

ta Noteikumos par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas 

tarifa likmi. 

Vienlaikus atbilstoši jaunajai minimālajai mēneša darba algai 

un 2015.gada darba laika kalendāram precizēti minimālās stundas tari-

fa likmju apmēri, kas nepieciešami minimālās mēneša darba algas ap-

rēķināšanai. 

Pašreiz noteiktā minimālā stundas tarifa likme 1,933 eiro, sā-

kot ar 2015.gada 1.janvāri palielināsies līdz 2,166 

eiro. Savukārt pusaudžiem un tiem cilvēkiem, kuri ir pakļauti īpašam 

riskam, minimālā stundas tarifa likme no 2015.gada 1.janvāra paaug-

stināsies no 2,209 eiro līdz 2,477 eiro, jo viņiem saskaņā ar Darba liku-

mu ir atļauts strādāt tikai septiņas stundas dienā un 35 stundas nedēļā. 

                                      

        www.lm.gov.lv 

http://www.lm.gov.lv/news/id/6173


AKTUALITĀTES 

GROZĪJUMI MEŽA LIKUMĀ 

Ar 2015. gada 1. janvāri stājas spēkā grozījumi Meža likuma 3. panta 1. daļas 2. punktā, kas nosaka, ka Meža li-

kuma objekts ir arī ,cita zemes lietošanas kategorijas zeme 0,5 hektāru un lielākā platībā, uz kuras ir izveidojusies mežau-

dze ar koku vidējo augstumu vismaz pieci metri un mežaudzes šķērslaukums ir vienāds vai lielāks par mežaudzes minimālo 

šķērslaukumu”.Līdz likuma spēkā stāšanās brīdim zemes īpašniekiem tika doti trīs gadi lēmuma pieņemšanai par turpmāko 

zemes apsaimniekošanas mērķi un atbilstoši tam sakārtotu informāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā. Lai aktīvāk veicinātu lēmumu pieņemšanu, arī Lauku atbalsta dienests katru gadu līdz kārtējā gada 20. novembrim 

veic apsekošanu un sniedz informāciju pašvaldībām, kas aprēķina paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokli zemei, kas tiek 

atzīta par neapstrādātu lauksaimniecības zemi, ja tās platība pārsniedz 1 hektāru. 

Zemes īpašnieka pienākums, sākot ar 1.janvāri, ir reģistrēt Meža valsts reģistrā ar kokiem aizaugušās zemes, ja 

izpildās visi trīs nosacījumi: platība ir lielāka par 0,5 ha, koku augstums ir virs 5 metriem un to skaits vai mežaudzes šķēr-

slaukums atkarībā no koku sugas un koku augstuma ir vismaz minimālais, kāds noteikts MK noteikumu Nr. 

935 ,,Noteikumi par koku ciršanu mežā” 1. un 2. pielikumos (tabula Čiekura 16. lpp.). To varēs izdarīt, veicot meža inven-

tarizāciju zemes īpašumā vai, ja mežaudzes koku vidējais augstums nepārsniedz 10m, iesniedzot Pārskatu par meža ieau-

dzēšanu Valsts meža dienestā. Jauno mežu var reģistrēt arī par plantāciju mežu, ja tiek ievērota MK noteikumos Nr.308 

“Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi” noteiktā plantāciju meža ieaudzēšanas un reģistrē-

šanas kārtība. Plantāciju meža reģistrēšana meža īpašniekam dod virkni priekšrocību meža apsaimniekošanā: minimāli ne-

pieciešamais koku skaits uz hektāru atzīšanai par ieaudzētu ir mazāks, kā pārējās mežaudzēs, jaunaudžu kopšana nav no-

teikta kā obligāts kritērijs, uz plantāciju mežiem neattiecas koku ciršanas un meža atjaunošanas tiesiskā kārtība. Meža īpaš-

nieks plantāciju mežu var cirst pēc saviem ieskatiem, pirms koku ciršanas uzsākšanas paziņojot Valsts meža dienestam. 

Gadījumos, kad plantāciju meža vietā grib atjaunot lauksaimniecības zemi, atmežošanas kārtība ir atvieglota − atmežošanas 

kompensācija par platību pārveidošanu atpakaļ lauksaimniecības zemē nav jāmaksā. Tas atvieglos zemes turpmāku izman-

tošanu lauksaimnieciskai ražošanai, ja zemes īpašniekam būs tāda vēlme. 

Līdz grozījumu spēkā stāšanās dienai zemes īpašnieks zemē, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā nav reģistrēta kā mežs, kokus varēja cirst saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par koku ciršanu ārpus meža. 

Taču sākot ar 1. janvāri, visām šādām platībām koku ciršanai jau vajadzēs tuvākajā Valsts Meža dienesta birojā saņemt 

Koku ciršanas apliecinājumu. Pirms tam vajadzēs aizaugušo platību iestigot un sagatavot skici, veikt meža inventarizāciju 

vai rakstīt pārskatu par meža ieaudzēšanu, kur vienā no ailēm var atzīmēt, ja īpašnieks vēlas ieaudzēto platību reģistrēt kā 

plantāciju mežu. Tikai tad, saskaņā ar iesniegumu, varēs saņemt ciršanas apliecinājumu uz kādu no cirtēm, tajā skaitā, uz 

atmežošanas cirti. 

Ja meža ieaudzēšana ir notikusi meliorētās platībās, tad jāatceras, ka meža ieaudzēšana nedrīkst būt pretrunā ar 

meliorācijas sistēmas ekspluatāciju un uzturēšanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem. 

Ja zemes īpašnieks šādās platībās pēc 1. janvāra kokus cirtīs bez apliecinājuma, atbilstoši Meža likumam zemes 

īpašnieks var tikt sodīts par patvaļīgu koku ciršanu, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa 67. panta pirmo 

daļu − fiziskām personām uzliekot 70-140 eiro, bet juridiskām personām 140-1400 eiro lielu sodu. Šobrīd Valsts Meža 

dienests speciāli šādas platības neapsekos, bet, atskanot „zāģa dziesmai”, zemes īpašniekam jābūt gatavam, ka mežzinis 

atbrauks un pārbaudīs, vai veiktā darbība ir likumīga un netiek zāģēts lauksaimniecības zemes apaugums, kas nu jau ir Me-

ža likuma objekts ar visām no tā izrietošajām sekām. 

Arī gadījumos, kad ar mežu aizaugusī zeme atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, kur nedrīkst mainīt zemes 

lietošanas kategoriju vai šādai darbībai nepieciešama Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja, Meža valsts reģistrā tiks fiksēts 

faktiskais stāvoklis un platības apsaimniekošanā būs jāievēro Meža likuma prasības, tajā skaitā par koku ciršanu un atme-

žošanu. 

Informācija sagatavota sadarbībā ar Valsts meža dienestu un ZM Meža departamentu. 

                   Mairita Bondare 

           MKPC Madonas nodaļas vadītāja 



AKTUALITĀTES 

PIEEJAMS FINANSĒJUMS UZŅĒMĒJDARBĪBAS UZSĀKŠANAI UN ATTĪSTĪBAI RĒZEKNES NOVADĀ 

 

Nodibinājums „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” (turpmāk tekstā Nodibinājums 

LEARN) izsludina atklātu projektu pieteikumu konkursu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai. 

Mērķi:  
• Atbalstīt sabiedriski nozīmīgu lauku uzņēmējdarbības attīstības projektu īstenošanu Rēzeknes novadā; 

• Sekmēt uzņēmējdarbības attīstību un rūpēties par bezdarba samazināšanu Rēzeknes novada teritorijā; 

. Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes 

uzlabošanos. 

Kopējais pieejamais finansējums: EUR 30 000.00 

Projektu pieteikumu iesniegšanas laiks: 15.01.2015. – 16.02.2015. 

Uz atbalstu var pretendēt: 
• Fiziskas personas, kuras plāno uzsākt saimniecisko darbību un kuru deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Rēzeknes 

novada teritorijā; 

• Fiziskas personas, kuras veic saimniecisko darbību Rēzeknes novada teritorijā un kuru neto apgrozījums no saimnie-

ciskās darbības iepriekšējā noslēgtajā gadā nepārsniedz EUR 7000,00, 

• Juridiskas personas, kuras saimniecisko darbību veic Rēzeknes novada teritorijā un kuru neto apgrozījums no saim-

nieciskās darbības iepriekšējā noslēgtajā gadā nepārsniedz EUR 15 000,00. 

Atbalstāmās izmaksas: 
• inventāra, iekārtu iegāde, ar kuru palīdzību produkts tiks ražots, pārstrādāts, šķirots, celts, pārvietots (izņemot auto-

transportu), sagatavots uzglabāšanai, iepakots, uzglabāts vai arī tiks sniegts pakalpojums, 

• inventāra, iekārtu piegādes un uzstādīšanas izmaksas 

• lauksaimniecības dzīvnieku iegāde, 

• specifiskas datorprogrammatūras iegāde, 

• biroja tehnikas iegāde, ja izmaksas nepārsniedz 10% no projekta kopējās attiecināmās summas 

• mārketinga materiālu izstrāde, 

• būvmateriālu iegāde ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas telpu remontdarbiem, 

• PVN, ja atbalsta pretendents nav reģistrēts ar PVN apliekamo personu reģistrā. 

Nodibinājuma LEARN līdzfinansējuma maksimālais apmērs: 
• nav lielāks par EUR 3 000,00 un nepārsniedz 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, 

• Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām (izņemot graudkopības un piensaimniecības kooperatī-

vus) nav lielāks par EUR 10 000,00 un nepārsniedz 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. 

Projekta iesniedzēja līdzfinansējums: ne mazāks kā 10% no projekta kopējās attiecināmās summas. 

SVARĪGI!  

2015. gada 12. janvārī Rēzeknes novada pašvaldības ēkā (Atbrīvošanas alejā 95A, lielajā zālē) pl.10:00 notiks seminārs, 

kurā tiks sniegta plašāka informācija un skaidrojumi par projekta pieteikuma sagatavošanu. 
Projektu konkursa nolikums, vērtēšanas kritēriji, pieteikuma veidlapa un atskaišu formas pieejamas Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā: http://rezeknesnovads.lv/uznemejdarbiba/nodibinajums/  

Konsultācijas var saņemt pie Nodibinājuma LEARN vecākās konsultantes Dainas Butleres, zvanot 26543286, vai 

tiekoties personīgi Rēzeknes novada pašvaldības ēkā, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, 34.kab. (pieņemšanas laiki: pirmdienās 

un ceturtdienās pl.09:00 – 12:00 vai iepriekš saskaņojot vizītes laiku.) 

JAUNIEŠI VAR BEZ MAKSAS IEGŪT PROFESIJU 

 

Sākusies ziemas uzņemšana 30 profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā, kas piedāvā jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 ga-

diem bez maksas apgūt kādu no 62 profesijām Jauniešu garantijas projekta ietvaros. Mācības ilgs 1 vai 1,5 gadu, pieejama arī stipendija 

no 70 līdz 115 eiro mēnesī. 

Prasības jaunietim:   

 vecums – 17 – 29 gadi (ieskaitot); 

 pabeigta 9. vai 12. klase; 

 ar vai bez iepriekš iegūtas kvalifikācijas; 

 gadu pirms uzņemšanas nav iegūta profesionālā kvalifikācija; 

 mācību programmām var pieteikties arī tie jaunieši, kas ir reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki 

vai darba meklētāji.  

1,5 gada programmās mācības sākas jau 2015. gada 12. janvārī, bet 1 gada programmās – 23. februārī. 

 

Vairāk par profesijām, uzņemšanas laikiem un nosacījumiem: www.niid.lv. 

Papildu informācija par projektu pieejama: www.viaa.gov.lv sadaļā ”VIAA īstenotie projekti”. 

http://rezeknesnovads.lv/uznemejdarbiba/nodibinajums/
http://www.niid.lv./
http://www.viaa.gov.lv/lat/


AKTUALITĀTES 

APMĀCĪBAS AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU LIETOTĀJIEM  

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes konsultāciju birojs 15.01.2015., 22.01.2015. un 

29.01.2015. (trīs atsevišķas grupas, katra mācās vienu dienu) rīko apmācības tiem, kam nepieciešams atjaunot zināšanas 2. 

reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību pārreģistrēšanai. Tiks rīkotas arī pamata apmā-

cības augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apliecību iegūšanai, kas notiks 05.02.2015. (mācības notiek  vienu die-

nu).Tiem, kam nepieciešams pagarināt apliecības derīguma termiņu – uz apmācībām līdzi jāņem 2. reģistrācijas klases profe-

sionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecība, kurai beidzies derīguma termiņš, pase un viena fotogrāfija (izmērs 3×4 

cm). Savukārt tiem, kas vēlas iegūt operatoru apliecību, arī līdzi jāņem pase un viena fotogrāfija (izmērs 3×4 cm).Apmācības 

un jaunā apliecība ir par maksu. Ja ir iespēja, tad vēlams dokumentus sakārtot un nepieciešamo apmaksu veikt jau pirms ap-

mācībām. 

Sīkāka informācija un pieteikšanās apmācībām, zvanot SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un  

izglītības centrs” Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultantei Sintijai Šubrovskai pa tālruni 

28311079 vai lauku attīstības konsultantei Anitai Dzenei pa tālruni 26571714. 

IZMAIŅAS SOCIĀLAJĀ JOMĀ 2015.GADĀ 

No 2015.gada 1.janvāra: 

 Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs būs 48 600 eiro. 

 Slimības, maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstus, kā arī bezdarbnieku pabalstu izmaksās bez līdz šim noteiktajiem 

ierobežojumiem. Tas nozīmē, ka daļai cilvēku pieaugs pabalstu apmērs, jo tos pilnībā izmaksās atbilstoši cilvēku veikta-

jām sociālajām iemaksām. 

 Ģimenes valsts pabalsta apmērs būs noteikts atkarībā no bērnu skaita ģimenē. Par pirmo bērnu - 11,38 eiro mēnesī, par 

otro bērnu ģimenē pabalsts būs 22,76 eiro (2 reizes lielāks), par trešo bērnu un nākamajiem bērniem – 34,14 eiro jeb 3 

reizes lielāks nekā par pirmo bērnu ģimenē. 

 Valsts atbalstu celiakijas slimniekiem izmaksās arī bērniem, kuriem ir noteikta invaliditāte. Tāpat atbalstu izmaksās celi-

akijas slimniekiem, kas pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs un nav 

vecāki par 20 gadiem vai studē augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē) un nav vecāki par 24 gadiem. 

 Pabalstu par asistenta izmantošanu cilvēkiem ar I grupas redzes invaliditāti turpmāk maksās Valsts sociālās apdrošināša-

nas aģentūra (VSAA). Pabalsta apmērs būs līdzšinējā apmērā, proti, 17,07 eiro nedēļā. Līdz šim minēto pabalstu maksāja 

Nodarbinātības valsts aģentūra. 

 Valsts sociālais pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas 

atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm pieaugs no 85,37 līdz 100 eiro. Līdz 2015.gada 

31.martam piešķirtos valsts sociālos pabalstus VSAA pārrēķinās un izmaksās līdz 2015.gada 30.aprīlim. 

 Ieviesīs pilnveidotu, starptautiskajiem kritērijiem atbilstošu invaliditātes noteikšanas sistēmu. Tas nozīmē, ka cilvēkiem 

no 18 gadiem līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai, nosakot invaliditāti, ņems vērā ne tikai veselības traucējumus, bet 

arī to radītos aktivitāšu un funkcionēšanas ierobežojumus. Tādējādi noteiks gan invaliditātes grupu, gan arī darbspēju 

zaudējumu procentos. 

 Ieviesīs sociālās rehabilitācijas pakalpojumu (psihosociālais atbalsts) vardarbībā cietušiem pieaugušiem cilvēkiem un arī 

pašiem vardarbības veicējiem. Tas nepieciešams, lai sniegtu atbalstu gadījumos, kad ģimenē notiek vardarbība, kā arī 

situācijās, kad cilvēks atzīts par cietušo administratīvā pārkāpuma lietvedības vai kriminālprocesa ietvaros, ir pieņemts 

tiesas, vai tiesneša lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, vai policijas lēmums par nošķiršanu. 

 

2015.gadā trūcīgie cilvēki bez maksas varēs saņemt trīs veidu pakas jeb komplektus - pārtikas preču komplekts, individuālo 

mācību piederumu komplekts un higiēnas un saimniecības preču komplekts. Palīdzības izdalīšanu vistrūcīgākajām personām 

nodrošinās biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas un pašvaldības vai to iestādes, iepriekš piedaloties Sabiedrības 

integrācijas fonda organizētajā atlasē. 

            www.lvportals.lv 



 

KANTINIEKU SPORTA ATPŪTAS CENTRS 

ZEMNIEKU BALLE OKTOBRĪ 

17.oktobrī Kantinieku sporta un atpūtas centrā notika zemnieku balle.Uz šiem svētkiem tika 

aicināti Kantinieku pagasta zemnieki un arī tie , kas apstrādā zemi pagasta teritorijā. Šāds pasākums 

mūsu pagastā tika rīkots pirmo reizi, taču kā saka - ne pēdējo. Zemniekus un mūsu uzņēmējus uzru-

nāja Kantinieku pagasta struktūrvienības vadītāja M.Vasiļjeva, viņa pateicās visiem par ieguldīto 

darbu un sadarbību ar pagastu. Tika pasniegtas arī nelielas dāvanas. Klātesošos uzrunāja arī Konsul-

tatīvās padomes vadītāja R. Baltere . Viņa novēlēja veiksmi darbā un visiem labu veselību . 

R.Baltere  pateicās par darbu mūsu pagasta vadītājai M. Vasiļjevai, jo pateicoties Marijai Vasiļjevai  

mūsu ciems ir kļuvis  vakaros gaišāks. Visus klātesošos cienāja ar garšīgu sieru , kuru bija gatavoju-

šas Inga Teilāne un Anita Onužāne. Par garšīgajiem cepumiem jāpateicas mūsu SIA  Anēls saimnie-

cei J. Šilovai  un viņas konditoriem. Vakaru priecēja ar skaistām dziesmām ansamblis no Preiļiem. 

Noslēgumā tika ierosināts , ka nākošajā gadā atkal visi satiksimies kuplākā pul-

kā un dalīsimies pieredzē viens ar otru. 

18.NOVEMBRA SVĒTKI 

18.novembrī  svinējām Latvijas  

republikas  proklamēšanas 96. gadadienu. 

Visiem klātesošajiem no sākuma bija jā-

aizdedzina viena svecīte un jāizgaismo 

Latvija. Svētku uzrunu teica Kantinieku 

pagasta pārvaldes struktūrvienības vadītā-

ja M. Vasiļjeva. Par ieguldījumu sakoptas 

vides veidošanā, par ieguldījumu lauk-

saimniecības attīstībā, par godprātīgu dar-

bu, par veiksmīgu sadarbību ar pagasta 

pārvaldi mūsu pagasta cilvēkiem  tika pa-

sniegti pateicības raksti un ziedi. Pateicī-

bas raksta saņēmēji tika aicināti uz kopējo 

bildi. Pēc oficiālās daļas visi klātesošie 

baudīja svētku torti, kura bija ļoti garšīga. 

Autobuss, visus braukt gribētājus aizveda 

uz Sakstagala pagasta zāli, kur bija brīniš-

ķīgs svētku koncerts.  

Š.G.26.DECEMBRĪ PL.15:00 SAKSTAGALA PAGASTA ZĀLĒ NOTIKS BĒRNU DISKOTĒKA.VISUS 

BRAUKTGRIBĒTĀJUS LŪDZAM IEPRIEKŠ PIERAKSTĪTIES LĪDZ 25.DECEMBRIM PIE V.TUTINAS

(28727103), JO TIKS NODROŠINĀTS TRANSPORTS. 

       Infomāciju sagatavoja :Valda Tutina 

          Kantinieku Sporta atpūtas centra vadītāja 

 

KANTINIEKU SPORTA ATPŪTAS CENTRĀ 21.12.2014. 

PL.11:00 

ZIEMASSVĒTKU EGLĪTE PIRMSKO-

LAS VECUMA BĒRNIEM 

 

VISI LAIPNI AICINĀTI CIEMOS PIE SALA-

VEČA! 

KANTINIEKU SPORTA ATPŪTAS 

CENTRĀ  25.12.2014. PL 19:00  

ZIEMASSVĒTKU BALLE  

 

SPĒLĒS: GRUPAVARBŪT 

IEEJA:BRĪVA 

 

PIRMAJIEM APMEKLĒTĀJIEM PĀRSTEIGUMA BALVAS! 

LĪDZI ŅEMIET GROZIŅUS UN SVĒTKU NOSKAŅOJUMU! 



Avīzi sagatavoja Sanita Aļberhta, e-pasts: kantiniekubiblioteka@inbox.lv, Tālr.64640641 . 

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

BIBLIOTĒKAS JAUNUMI 

BIBLIOTĒKAS JAUNĀS GRĀMATAS 

Daiļliteratūra: 

 Dībells R.Sātana Bībeles sargi ; 

Ishiguro K. Dienas atlikusī daļa; 

Kroders O.Mēģinu būt atklāts; 

Līce A. Lielais lakats; 

Браун С.Мелодия зимы; 

Джеймс П. Зона теней; 

Джеймс П. Пророчество; 

Кларк М. Х.Плач в ночи; 

Макеев А. Монастырская братва; 

Незнанский Ф. Е.Имя убийцы. 

Bērnu un Jauniešu:  

Bonds M. Lācēns Padingtons; 

Eksotiskie dzīvnieki; 

Grogens Dž. Mārlijs un kaķēni; 

Žutaute L. Kika Mika un nekārtības rūķītis.  

Nozaru:  

Grīslis E.Dieva meklētāji; 

Ķiploki; 

Linga-Bērziņa B.Sveces; 

Nomakšķerē, pagatavo un apēd!;  

Tējas sēne; 

Veģetārie salāti; 

Zālīte D. Pelargonija veselībai; 

Zvejnieks K. Zelta cauna. U.c. 

KANTINIEKU BIBLIOTĒKAS PERIODIKA 2015.GADAM 

100 labi padomi; 

Astes; 

Avenīte; 

Cosmopolitan; 

Ieva; 

Ievas Dārzs; 

Ievas Stāsti; 

Ievas Veselība; 

Leģendas; 

Rēzeknes Vēstis; 

Patiesā Dzīve ; 

Praktiskais Latvietis; 

Privātā Dzīve;  

Лилит; 

Семеро с ложкой ; 

Совершенно секретно. 

 

PUBLISKO INTERNETA PIEEJAS PUNKTU ATTĪSTĪBA 

Kantinieku bibliotēkā tiek realizēts PIPP projekts, Pro-

jekts tiks īstenots Rēzeknes novada teritorijā laika posmā no 

01.10.2014. līdz 30.06.2015. Projekta „Rēzeknes novada publis-

ko Interneta pieejas punktu attīstība” mērķis ir izveidot jaunu un 

uzlabot esošo publisko interneta pieejas punktu infrastruktūru 

Rēzeknes novada teritorijā, nodrošinot ikviena iedzīvotāja vai 

novada viesa iespējas bez maksas piekļūt internetam, lai iegūtu 

sev nepieciešamo informāciju izglītības, darba vai atpūtas nolū-

kā, izmantotu elektroniskos valsts, pašvaldības iestāžu, banku un 

e-pasta pakalpojumus.2015.gadā būs papildus 4 datori, vēl viens 

Wi-fi punkts un A3 kopētājs, kas jau ir pieejams bibliotēkā. 

 

JUBILĀRI  

„DAUDZ BALTU DIENIŅU” 

    Novembrī  

Morozovs Pāvels  

Šilova Valentīna 

 

Decembrī 

Apeine Anna  

Kupcāns Aleksandrs  

Ostrovskis Viktors  

Ričkova Raisa  

Žikare Anastasija 

http://www.rezeknesnovads.lv

