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Dārza darbi aprīlim: 

  

 Aprīlī podiņos un dēstu kastēs izsēj agrīnās lauka 

tomātu šķirnes ,kas būs izstādāmas laukā jūnija 

sākumā. Tomātu dēsti, kas izsēti aprīlī, ir gatavi 

izstādīšanai apmēram pēc 45 dienām. 

 Aprīlī, kad augsne iesilusi, var sākt sakņu pētersī-

ļu sēju tieši laukā. 

 Aprīļa otrajā pusē, kad augsne iesilusi vismaz līdz 

+ 5oC var uzsākt zirņu sēju, jo tā ir samērā auks-

tumizturīga kultūra un sākuma periodā arī diezgan 

labi pacieš nelielas salnas. 

 Kad augsne iesilusi līdz + 7oC, laukā var sākt 

sēt mangoldu (lapu bietes), un arī galda bietes, 

kas, pēc tam sadīgstot, spēj pārciest arī vieglas 

salnas. 

 Aprīļa beigās zem agrotīkla, lai pasargātu no sal-

nām, var izstādīt laukā rabarberu dēstus, kas sa-

gatavoti rudenī un pārziemināti plēves siltumnīcās, 

tos ierokot ar podiņiem augsnē. 

 Aprīlī var jau uzsākt rukolas sēju laukā. 

 Aprīlī ir optimālais laiks skābeņu sējai laukā, lai 

iegūtu ražu tā paša gada vasaras beigās. 

 Aprīļa beigās uzsāk kartupeļu sēklas bumbuļu 

iedzīvināšanu pirms to izstādīšanas laukā. 

 

2014.GADA PAVASARA SĀKUMS – 

20.MARTĀ 

PLKST. 18:57  

 

Pāreja uz vasaras laiku notiks 30.martā 

pulksten 3 naktī no sestdienas uz svēt-

dienu.  

Neaizmirstiet pagriezt pulksteni par 

stundu uz priekšu! 

             

http://darzabagatiba.lv/audzesana/darzenu-audzesanas-tehnologija/darzeni/raksts/872/darzenu-audzesanas-tehnologija/tomati/raksts/681/uz-balkona-un-lauka-audzejamo-tomatu-skirnes
http://darzabagatiba.lv/audzesana/darzenu-audzesanas-tehnologija/darzeni/raksts/872/darzenu-audzesanas-tehnologija/tomati/raksts/681/uz-balkona-un-lauka-audzejamo-tomatu-skirnes
http://darzabagatiba.lv/audzesana/darzenu-audzesanas-tehnologija/darzeni/raksts/872/darzenu-audzesanas-tehnologija/petersili/raksts/407/saknu-petersilu-audzesana
http://darzabagatiba.lv/audzesana/darzenu-audzesanas-tehnologija/darzeni/raksts/872/darzenu-audzesanas-tehnologija/petersili/raksts/407/saknu-petersilu-audzesana
http://darzabagatiba.lv/audzesana/darzenu-audzesanas-tehnologija/darzeni/raksts/872/darzenu-audzesanas-tehnologija/zirni-darza/raksts/383/zirnu-audzesana
http://darzabagatiba.lv/audzesana/darzenu-audzesanas-tehnologija/darzeni/raksts/872/darzenu-audzesanas-tehnologija/mangolds/raksts/197/mangolda-lapu-bietes-audzesana
http://darzabagatiba.lv/audzesana/darzenu-audzesanas-tehnologija/darzeni/raksts/872/darzenu-audzesanas-tehnologija/bietes-galda/raksts/34/galda-biesu-audzesana
http://darzabagatiba.lv/audzesana/darzenu-audzesanas-tehnologija/darzeni/raksts/872/darzenu-audzesanas-tehnologija/rabarberi/raksts/700/rabarberu-audzesana
http://darzabagatiba.lv/audzesana/darzenu-audzesanas-tehnologija/darzeni/raksts/872/darzenu-audzesanas-tehnologija/rukola/raksts/636/rukolas-audzesana
http://darzabagatiba.lv/audzesana/darzenu-audzesanas-tehnologija/darzeni/raksts/872/Apr%C4%ABl%C4%AB%20ir%20optim%C4%81lais%20laiks%20sk%C4%81be%C5%86u%20s%C4%93jai%20lauk%C4%81,%20lai%20ieg%C5%ABtu%20ra%C5%BEu%20t%C4%81%20pa%C5%A1a%20gada%20vasaras%20beig%C4
http://darzabagatiba.lv/audzesana/darzenu-audzesanas-tehnologija/darzeni/raksts/872/darzenu-audzesanas-tehnologija/kartupeli/raksts/119/kartupelu-audzesana


Par Eiro:  

Kopš 2014.gada 1. janvāra Latvijā valsts valūta ir Eiro (EUR). Jāatceras, ka līdz 1.jūlijam latus varēs 

vēl samainīt visās komercbankās, bet Latvijas bankā latus varēs mainīt mūžīgi. 

Naudas apmaiņu pēc fiksētā kursa varēs veikt neierobežotā daudzumā. 

Līdz 1.jūlijam vēl pakalpojumu un preču cenas būs atspoguļotas divās valūtās, savukārt pēc 1.jūlija 

būs tikai viena valūta- Eiro. 

Vienota valūta - eiro ir izdevīga tūristiem. Ceļojot pa eiro zonas valstīm, vienas valsts valūta vairs 

nav jāmaina pret citas valsts valūtu. Tas ceļošanu padara ērtāku un izdevīgāku, jo nav nepieciešamības 

mainīt naudu un maksāt ar naudas maiņu saistīto komisijas maksu. 

Banknošu pretviltošanas elementi: 

1.Banknošu papīrs ir izgatavots no tīras kokvilnas un ir stingrs (nevis mīksts vai vaskots). Ar tausti var 

pārbaudīt reljefo iespiedumu - īpašā iespiešanas procesā uz banknotes virsmas galvenais attēls, uz-

raksti un nominālvērtības uzraksts izveidots kā unikāls sataustāms iespiedums. 

2.Aplūkojot banknoti un paturot to pret gaismu, būs redzama ūdenszīme, drošības jos-

la un caurskata zīme. Īstai banknotei visi šie trīs elementi redzami gan aversā, gan reversā. 

3.Banknotes augšējā stūrī abās pusēs ir iespiestas neregulāras zīmes, kas precīzi savienojas, veidojot 

banknotes nominālvērtības skaitli. To var redzēt, turot banknoti pret gaismu.  

4.Aplūkojot banknoti slīpā leņķī, aversā uz hologrammas redzams mainīgs attēls. Tajā būs pārmai-

ņus redzama banknotes nominālvērtība un logs vai durvju aile. Fonā redzami daudzkrāsaini koncen-

triski sīku burtu apļi, kas virzās no laukuma centra uz malām. Reversā redzama zeltīta josla (5, 10 un 

20 euro banknotēm) vai krāsu maiņas efekts (50, 100, 200 un 500 euro banknotēm) - nominālvērtī-

bas uzraksta krāsa mainīsies no purpursarkanas uz olīvzaļu vai brūnu. 

AKTUĀLI 

25.MARTS-KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA UPURU PIEMIŅAS DIENA 

1949. gada marta deportācijas bija Padomju 

Savienības okupācijas iestāžu  veikta masveidīga Baltijas vals-

tu iedzīvotāju izsūtīšana uz attāliem PSRS reģioniem  

 Tika izsūtīti vairāk nekā 90 000 Baltijas valstu iedzīvotāju, gand-

rīz puse no viņiem bija no Latvijas. Izsūtīti tika turīgākie ie-

dzīvotāji, kā arī tie, kas bija pret padomju varu. Neviens netika 

žēlots- ne mazi, ne veci,  ne slimi… Tikai neliela daļa dzimtenē 

atgriezās pēc 1956.gada, kad nomira Staļins un , kad pie varas 

nāca Ņikita Hruščovs, kura politika nosodīja “staļinismu”. 

 

 

25.MARTĀ KAROGS 

IR JĀIZKAR SĒRU 

NOFOMĒJUMĀ! 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Padomju_Savien%C4%ABba
http://lv.wikipedia.org/wiki/Padomju_Savien%C4%ABba
http://lv.wikipedia.org/wiki/Baltijas_valstis


PĀRSKATS PAR KANTINIEKU PAGASTA PĀRVALDES BUDŽETU 

 

Finansēšanas jeb ieņēmumu avoti  
2013. gada izdevumi atbilstoši funkcionālajām katego-

rijām  

Autoceļu fonda izlieto-

jums (LVL;%)  

Sporta centra apkures sistēmas ierīkošana  

Biedrības «PROMALIJA» realizētais projekts «Nāc un atpūties aktīvi»  

Sagatavoja:Lilija Smirnova. 



INFORMĀCIJA LAUKAIMNIEKIEM 

VPM maksājuma saņemšanai var pieteikt visu zemi, 

kas ir labā lauksaimniecības stāvoklī 

No 2014. gada Vienoto  platību maksājumu saņemšanai var 

pieteikt visu zemi, kas ir labā lauksaimniecības stāvoklī un 

tiek apsaimniekota, jo ir atcelts 2003. gada nosacījums.   

Līdz šim vienoto platības maksājumu varēja saņemt par 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kura tika apsaimnieko-

ta un bija bijusi labā lauksaimniecības stāvoklī 2003.gada 

30.jūnijā. Šis nosacījums neļāva saņemt maksājumu par to 

lauksaimniecības zemi, ko lauksaimnieki bija iekopuši pēc 

2003.gada, piemēram, bija atbrīvojuši no krūmiem.  Šobrīd 

šis nosacījums ir atcelts.    Lauku atbalsta dienests ( LAD) 

strādā pie  informācijas aktualizēšanas lauku bloku kartēs 

un aicina platību maksājumu pieteicējus skatīt pašreizējos  

aktualizētos  lauku blokus  LAD mājas lapā 

www.lad.gov.lv   sadaļā „Lauku bloku karte „                            

Ja situācija dabā atšķiras no informācijas lauku bloku kar-

tēs, tad lauksaimniekam pašam līdz  2014.gada 1. maijam 

jāiesniedz lauku bloku precizēšanas pieprasījums. Bloku 

precizēšanas pieteikumu var  iesniegt elektroniski izmanto-

jot  Elektronisko pieteikšanās sistēmu.                                                                                                     

Pieteikt Lauku bloku precizēšanai var tikai to  zemi, kas 

jau ir sakopta uz bloku precizēšanas pieprasījuma ie-

sniegšanas brīdi , nevis par to, ko plāno sakopt vēl tikai šā 

gada laikā.                                                                                                          

Saņemt  plašāku informāciju,  apskatīt bloku kartes un 

veikt bloku kartes precizēšanu  var  pie Lauku attīstības 

konsultantes Ritas Baranovskas, Kantinieku  pagasta pār-

valdē, katru ceturtdienu,  no pl.9.30 līdz 12.00 

( t.29324609)   

Kūtsmēslu krātuves-aktuāls jau-

tājums lauksaimniekiem 

Jau šī gada 27. jūlijā beidzas pār-

ejas periods, kurā lopkopības uzņē-

mumiem ir jānodrošina kūtsmēslu 

apsaimniekošana atbilstoši Ministru 

Kabineta noteikumu prasībām, kas 

paredz, ka kūtsmēslu krātuve nepie-

ciešana visās saimniecībās, kur ir 

10 un vairāk dzīvnieku vienības. 

Pēc Zemkopības Ministrijas snieg-

tās informācijas, iespējams, ka jau 

šajā gadā varētu  tikt atvērta EL-

FLA  Modernizācijas programma, 

kuras ietvaros varētu sakārtot mēslu 

krātuvju izbūves jautājumus . Pla-

šāka informācija mājas lapās 

www.llkc.lv vai www.laukutikls. 

Ieviests jauns atbalsta veids - īpašais atbalsts par liellopiem 

Zemkopības Ministrija ir sagatavojusi informāciju par tiešo maksājumu veidiem, saņemšanas nosacīju-

miem  un provizoriskajām likmēm 2014.gadam, kas ir publicēta LAD mājas lapā www.lad.gov.lv .                                                                              

2014.gadā tiek ieviests jauns atbalsta veids par liellopiem  ar provizorisko likmi 100 EUR par dzīvnieku, 

kas paredzēts:                                                                                       

              -par teli, kas pieder gaļas šķirnei vai kas iegūts no krustojuma ar gaļas šķirnēm, kura vecāka par 

16 mēnešiem un vēl nav atnesusies;                                        

               -par bulli vai  vērsi vecāku par 16 mēnešiem.              

         Atbalsts ir paredzēts par liellopiem, kuri ir  reģistrēti  „Lauksaimniecības datu centra„ dzīvnieku 

reģistrā,  atrodas atbalsta pretendenta ganāmpulkā  vismaz 6 mēnešus un 16 mēnešu vecumu sasnieguši 

atbalsts pretendenta ganāmpulkā 2014. kalendārā gada laikā.    Īpašā atbalsta par liellopiem pretendentam 

ir jāsniedz platību maksājumu iesniegums līdz 15. maijam.  Atbalsttiesīgo  liellopu skaits tiks noteikts pēc 

LDC datiem uz 31.12.2014. 

http://www.llkc.lv
http://www.laukutikls
http://www.lad.gov.lv


INFORMĀCIJA LAUKAIMNIEKIEM 

Varēs iesniegt projektus pasākumā  „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” 

Projektu  pieteikumu iesniegšanas  kārta pasākumā  „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības ra-

dīšana” tiks atvērta  no 2014.gada 24.martam līdz 22.aprīlim.                  

      Atbalsta pretendents var būt : 

esošs pārstrādes uzņēmums; 

ražotājs mājas apstākļos ar mērķi pēc projekta  realizācijas kļūt par pārstrādes uzņēmumu; 

bioloģisks pārstādes uzņēmums ( gan esošs, gan jauns). 

Pasākuma ietvaros tiek atbalstītas šādas aktivitātes:                                                                   

      1) investīcijas lauksaimniecības produktu pārstrādei (kā arī iepakošanai un pirmapstrādei), jaunu 

iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un 

uzstādīšanai;                                                                                                                            

      2) lauksaimniecības produktu pārstrādei (arī iepakošanai un pirmapstrādei) paredzētu jaunu būvju 

būvniecība un esošo būvju rekonstrukcija;                                                                             

      3) investīcijas vides aizsardzības jomā pārstrādes uzņēmuma vispārējās darbības uzlabošanai 

(nepārsniedz 30 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas).                            

   Projektu iesniegumu veidlapas  un metodiskie  norādījumi ir atrodami mājas lapā www.lad.gov.lv 

sadaļā  „ES atbalsts”. 

Apmācības augu aizsardzības  līdzekļu lietotā-

jiem 

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju  un izglītības 

cents” Rēzeknes konsultāciju birojs rīko  apmācī-

bas :  

2. reģistrācijas klases  augu aizsardzības līdzek-

ļu lietotāja  apliecības iegūšanai    ( grupa ir 

nokomplektēta , plānojas jauna grupa,  mā-

cības varētu notikt maijā), 

apliecības  derīguma termiņa pagarināšanai 

(mācības notiks 21.03.2014.) 

operatora apliecības iegūšanai ( mācības notiks 

18.03.2014.)                             

Apmācības ir par maksu. Uz apmācībām jāpiesakās   

un plašāku informāciju var saņemt zvanot  

t.26571714 (Anita Dzene) vai t.29324609 ( Rita 

Baranovska) 

Informatīvais seminārs lauksaimnie-

kiem 

 Tiekat laipni aicināti 1.aprīlī  pl.10.00 Kan-

tinieku pagasta pārvaldes  telpās  uz infor-

matīvo semināru, kur  tiks sniegta aktuālākā 

informācija:  

 Svarīgākais tiešo maksājumu jomā, 

t.sk. informācija par lauku bloku pre-

cizēšanu, LIZ apsekošanu, agrovides 

pasākumiem, zemes īpašuma tiesību 

apliecinošajiem dokumentiem. 

 Grozījumi nodokļu un grāmatvedības 

uzskaiti reglamentējošos aktos, kas 

stājas spēkā 2014.gada 1. Janvārī. 

 Valsts atbalsts lauksaimniecībai un 

lauku attīstībai. Finanšu piesaistes 

iespējas  uzņēmējdarbības uzsākšanai 

un attīstīšanai laukos. 

Informāciju sagatavoja LLKC Rēzeknes biroja Lauku attīstības konsultante  Rita Baranovska 

http://www.lad.gov.lv


KULTŪRAS ZIŅAS 

SPORTA UN ATPŪTAS CENTRĀ 

 

8.martā, sestdien Sporta un atpūtas centā notika diskotēka, kas tika veltīta pir-

majiem pavasara svētkiem- Starptautiskajai Sieviešu dienai.  

Pasākums tika kupli apmeklēts, cilvēku bija pāri 80.  Dancot gribētāji bija gan 

vietējie, gan arī no blakus pagastiem, kā arī no tālākiem nostūriem. Publika 

bija dažāda- gan jaunieši, gan arī līdz pensijas vecumam. Spēlēja Arnis Luriņš, 

dancotāji bija apmierināti, jo mūzika tika piemērota dažādam vecumam un dažādai gaumei. Diskotēka 

ilga , kamēr pēdējie, izturīgākie dejotāji saposās mājās. Pēc pusnakts  tika apbalvotas izturīgākās dan-

cotājas. 

 

Sporta un atpūtas centra darba laiks: 

PIRMDIENA- 15:00-20:00 

TREŠDIENA-15:00-20:00 

CETURTDIENA- 16:00-19:00 

PIEKTDIENA-15:00-20:00 

OTDIENA, SESTDIENA, SVĒTDIENA- SLĒGTS. 

CETURDIENĀS , PLKST 16:00 NOTIEK AEROBIKAS NODARBĪBAS, MAKSA 1,40 

EUR. 

TRENIEŽIERU U.C. SPORTA INVENTĀRA IZMANTOŠANA IR BEZMAKSAS!!! 

Sporta un atpūtas centru ik dienas sāk apmeklēt biežāk un vairāk cilvēku, apmeklē dažādu vecuma 

grupu pārstāvji. Populārs sportošanas veids ir kļuvusi nūjošana, ko aktīvi praktizē visā Latvijā..  

Apmeklētājiem ir pieejams skrejceliņš, divu  veidu riteņi, var spēlēt florbolu, tenisu, novusu, pieeja-

mas dažāda veida bumbas, vingrošanas stienis, 

badmintons, šautriņas u.c. 

Laipni gaidīts ikviens! 

20.aprīlī 19:00   

Sporta un atpūtas centrā deju 

vakars! 

Spēlēs: Jefremovu ģimene. 

Ieeja: bezmaksas. 

 

Informāciju sagatavoja: Valda Tutina. 

 

Ir klāt pavasaris, arī Kantinieku pagastā tas ir manāms, jo notiek rakšanas darbi ceļa malā, tiek ierakts optiskās šķiedras ka-

belis.  

Projekta ietvaros no 2012. gada aprīļa līdz 2015. gada 31.augustam ir paredzēts uzbūvēt ātrgaitas platjos-

las optiskā tīkla infrastruktūru,mērķis:izveidot piekļuves punktus vietās, kas ir  

nepieciešamas projektamērķa sasniegšanai, ja attiecīgajā teritorijā neviens elektronisko sakaru komersants ne-

sniedz un tuvāko triju gadu laikā neplāno sniegt interneta piekļuves pakalpojumus ar uzlabo-

tiem datu pārraides parametriem, izmantojot no optiskās šķiedras elementiem sastāvo-

šus platjoslas piekļuves tīklus un nodrošinot datu pārraides ātrumu vismaz 30Mbit/s. 

Pēc optiskā tīkla iekārtošanas būs pieejami gan optiskā interneta, gan televīzijas  un optiskā interneta pakalpojumi. 



KULTŪRAS ZIŅAS 

BIBLIOTĒKĀ: 

 

Bibliotēkā jaunākās grāmatas: 

Daiļiteratūra:  

Ābele Inga “Klūgu Mūks” ; 

Eņģele Ilze ”75 dienas” ; 

Grūena Sāra „Ūdens ziloņiem” ; 

Jēruma Inga „Ilze Vazdika : saldā katorga”; 

Judina Dace „Ziemas blūzs”; 

Kurkovs Andrejs „Pikniks uz ledus”; 

Robertsa Nora “Ēnu līcis”; 

Strandbergs Matss, Elfgrēna Sāra B. “Uguns” ; 

Svīre Māra „...un neuzzinās neviens”; 

Zīle Monika „Vīrietis vēsai vasarai”. 

Nozaru literatūra: 

Alveja ; 

Ārstēšanās ar vīnu, degvīnu un kandžu ; 

Brokastis ; 

Kalanhoja ; 

Kelboma Šerija „Pretgrumbu diēta”; 

Latvijā iecienīti ēdieni; 

Millers Gustavs Hindmans “Sapņu grāmata” ; 

Seralini Žils Ēriks “Ģenētiski modificēti organismi, kas 

maina pasauli”; 

Servens-Šreibers Deivids „Anticancer : pretvēža dzīves-

veids”. 

Bērnu grāmatas: 

Cilvēka ķermenis; 

Daba ; 

Transports ; 

Veselīgs uzturs ; 

Visums ; 

Zinātne . 

Preses izdevumi 2014.gadam: 

 

100 labi padomi; 

Astes; 

Citāda pasaule; 

Ieva; 

Ievas Dārzs; 

Ievas Māja; 

Ievas Stāsti; 

Ievas Veselība; 

Ievas Virtuve; 

Ko ārsti tev nestāsta; 

Leģendas; 

Praktiskais Latvietis; 

Privātā Dzīve; 

Planētas Noslēpumi; 

Pūcīte; 

Rēzeknes Vēstis; 

Spicīte; 

Азбука Здоровья. 

 

Kantinieku pagasta bibliotēkā no 24.03. 

līdz 28.03. notiks konkurss skolēniem 

“Internets-labs sadarbības partneris mā-

cībām”, e-prasmju nedēļas ietvaros. 

Tiek aicināti piedalīties 5.-9.klašu skolē-

ni ! 

Būs jāatbild uz jautājumiem ar interneta 

palīdzību. 

Tam , kurš iegūs vislielāko punktu skaitu, 

būs balva! 

 

https://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.azbuka-zdorovja.ru%2F&ei=SIMVU8aGBoOz4ATy6oCACQ&usg=AFQjCNFrC2ap2rhy_ezTya_WLDAKvAaMkQ&bvm=bv.62286460,d.bGE


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

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

Lieldienas  

 Šogad Lielā Piektdiena- 18.aprīlī, bet 

Pirmās Lieldienas -20.aprīlī, Otrās Lieldienas- 

21. aprīlī.  

 2014.gadā Lieldienas sakritīs Rietumu kristīgās 

pasaules un pareizticīgo konfesijām. Šāda sakri-

tība nenotiek bieži, nākamā reize, kad Lieldienas 

sakritīs būs 2017.gadā. 

 

Kantinieku pagasta pārvalde būs slēg-

ta:18.,19.,20.,21.aprīlī. 

17.aprīlī darba laiks: 8:00-15:30. 

 

 Šī gada 9.aprīlī 14:00 Kantinieku pagasta zālē 

notiks ikgadējā iedzīvotāju sapulce. Sapulcē piedalī-

sies gan Rēzeknes novada pašvaldības vadība, gan 

deputāti, gan pārvaldes vadītājs un pārvaldes darbi-

nieki, kuri iepazīstinās iedzīvotājus ar paveikto sa-

vās jomās – sociālajā darbā, finansēs, namu apsaim-

niekošanā un citos jautājumos. 

26.03.2014. 9:00 pagasta pārvaldes zālē notiks 

seminārs : 

„Mājsaimniecības un ģimenes budžeta plānoša-

na, informācija par uzkrājumu veidošanu”. 

Galvenās tēmas: Inflācija un bezdarbs, to ietek-

me ģimenes budžetā. Uzkrājošā dzīvības apdro-

šināšana kā ieguldījums, ikgadējās ienākumu 

deklarācijas iespējas, ko tā sniedz, IIN atgrieša-

na. Par pensiju fondiem, uzkrājumiem. Uzkrāju-

mu nozīme finanšu krīzē u.c. 

Semināru vadīs Rita Baltere. 

 Šogad LIELĀ TALKA visā Latvijā notiks 

26.aprīlī 9:00- 15:00.Pagaidām vēl nav apstiprinā-

tas vietas, kuras būs jāuzkopj Kantinieku pagastā. 

Bet šo informāciju aprīlī varēs atrast www.talkas.lv 

sadaļā „Talkas vietas”, kā arī informācija būs pie-

ejama gan pagasta bibliotēkā, gan uz ziņojuma dēļa. 

Dodoties talkot, noteikti ņem līdzi darba cimdus, 

savus ģimenes locekļus, draugus, radus, darba kolē-

ģus, kaimiņus un pats svarīgākais - darba prieku! 

UZ TIKŠANOS 26.APRĪLĪ! 

JUBILĀRI 

 

“Katru rītu sagaidīt ar prieku, 

Katru vakaru - ar gandarījumu, 

Būt drošam par rītdienu, 

Bet veselam un laimīgam katru dienu.” 

Janvārī 

Rita Baltere 

Ņina Ivanova 

 

Februārī 

Tatjana Maslova 

 

Martā 

Jevprasija Groznova 

Anfija Šilova 

Juris Vanags 

APSVEICAM! 

 

http://www.rezeknesnovads.lv
http://www.talkas.lv

