
Atgādinām iedzīvotājiem, kuri nav  laicīgi norēķinājušies, nomaksāt parādus par: 

1. Nekustamo īpašumu ( zeme un ēkas) 

2. Nomas maksu par iznomāto zemi 

3. Komunālos maksājumus ( ūdens + kanalizācija, atkritumi) 

4. Maksu par pirmsskolas izglītības iestādes “ Vālodzīte” ēdināšanu 

5. Maksu par skolēnu ēdināšanu 

Lauksaimnieku ziņas 

Mācības par bioloģiskās lauksaimniecības 

pamatprincipiem 

 
No 10.līdz 24.februārim notiks 5 dienu mācī-

bas „Bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas raţo-
šana”. Sākums  10. februārī plkst. 9.00 Dārzu ielā 
7a, Rēzeknē, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītī-
bas centra Rēzeknes konsultāciju biroja ēkā. 

 
Mācību tēmas: 

Bioloģiskās lauksaimniecības raksturojums. 
Pēc bioloģiskās lauksaimniecības metodēm 

strādājošo saimniecību darbību regulējošo 
normatīvo aktu prasības. 

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasāku-
mi bioloģiskajām saimniecībām; 

Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas pro-
cess. 

Bioloģiskās lauksaimniecības pamatprincipi 
augkopībā un lopkopībā (augsnes auglība, 
augu seka, augu aizsardzība, kvalitatīvas 
lopbarības sagatavošana, mājlopu sugas 
bioloģiskajā lauksaimniecībā, labturības 
prasības). 

Bioloģiskajām saimniecībām saistošo normatī-
vo aktu prasību izpilde un kontrole 
(ražošanas plāns, ražošanas plāna atskai-
te, lauku vēsture, bioloģiskās produkcijas 
marķēšana, augu maiņas plānošana). 

Bioloģiskās produkcijas pirmapstrāde, pārstrā-
de un realizācijas iespējas. 

Personas līdzfinansējums 20,00 eiro. 
 

Apmeklēt mācības īpaši aicināti tie, kas 
vēl tikai plāno uzsākt nodarbošanos ar bioloģis-
ko lauksaimniecību un vēlas uzzināt, kā notiek 
saimniecības sertifikācijas process, kādi ir biolo-
ģiskās lauksaimniecības pamatprincipi un sara-
žotās produkcijas realizācijas iespējas. 

Pieteikšanās un plašāka informācija par 
mācībām pie Anitas Dzenes,                                   
mob. tālr. 26571714, e-pasts: anita.dzene@llkc.lv  

 

Lauku attīstības programma līdz šim brīdim vēl 

nav apstiprināta. Tāpēc konkrēti  par tiešajiem 

maksājumiem, par atbalsta programmas aktivitā-

tēm, par jaunāko bioloģiskajām saimniecībām un 

citiem jautājumiem konkrētu atbilžu nav. Arī par 

valsts subsīdijām zināsim vēlāk. Diemžēl. Būs 

MK noteikumi attiecībā uz šiem jautājumiem, rī-

kosim informatīvo semināru. Tas varētu būt mar-

tā, aprīļa sākumā. 

Interesenti  ZM mājas lapā var izlasīt un pastudēt 
Lauku attīstības programmu (projektu). Jaunumu 

un dažādu termiņu ir gana daudz. 

 Sabiedriskajai apspriešanai vēl joprojām ZM mājas 
lapā ir atvērts MK noteikumu projekts: „Noteikumi 
par tiešajiem maksājumiem lauksaimniekiem”. Kā-
pēc nepalasīt? Ja kādi ierosinājumi, vajag rakstīt.  
 

* Šobrīd aktuālākais jautājums ir par piena kvo-

tas izpildi. Neviens nepateiks, vai kvota valstī 

tiks vai netiks pārpildīta. Saimniekiem jārēķina, 

jo sods par pārpildīto kvotu bargs -  par 100 kg 

virskvotas piena  būs jāmaksā  27,83 eiro.  
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Darījumus ar piena kvotu varēs veikt līdz 

20.martam.   

* Lai varētu piedalīties atbalsta pasākumā ma-
zo saimniecību attīstībai, kā papildus nosacī-
jumi mums jau zināmajiem  (īpašumā jābūt 
vismaz 1 ha lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes, uz projekta iesniegšanas brīdi vismaz 
1 gadu ir veikta reģistrēta saimnieciskā darbī-
ba, ieņēmumi no lauksaimniecības produkci-
jas realizācijas ir no 2000 līdz 15000 EUR) klāt 
pievienoti vēl divi – LIZ ir līdz 50 ha un jābūt 
apgūtām zināšanām augkopībā un/vai lopko-

pībā 160 stundu apmērā. 

LLKC piedāvā tālākizglītību, kas ir salīdzinoši 
izdevīgi, ar nosacījumu, ja ir pieejams inter-

nets un prasmes.  

* ES revīzijas palāta, pārbaudot LAD kontroles 
sistēmu, secināja, ka tā ir neefektīva, tāpēc turp-
māk LAD būs spiests striktāk kontrolēt un piemē-
rot sankcijas lauksaimniekiem!!! 

Sevišķa uzmanība tiks vērsta uz to, lai notiktu dzīvnieku 
reģistrācija, informācijas sniegšana par dzīvnieku kustī-
bu Lauksaimniecības datu centrā - noteiktajos laika ter-
miņos, pretējā gadījumā tiks piemērotas soda sankcijas 
– atbalsta maksājuma samazinājums.   

* Vēlreiz lūgums. Ja kuram kvota paliek pāri, pada-
lieties ar tiem, kuri kvotu pārpildīs. Pirms kvotas 
pārdošanas (atsavināšanas) vai iznomāšanas gan 
jāpārliecinās, vai viss ir kārtībā, zvanot uz datu cen-

tru. 

* Jācenšas izmantot pagasta informatīvo izdevumu rek-
lāmai, ko kurš vēlas pārdot, iznomāt vai pirkt. Interese ir 
gan par kvotām, par piena teļiem, sivēniem. Arī par sie-
nu, kartupeļiem, graudiem. Grūti nokontrolēt, kurā brīdī 
kādam kas ir aktuāls.  

Sekojiet līdzi jaunākajam gan presē, gan internetā, gan 
nepaejiet garām ziņojumu dēlim!  

Anastasija Saleniece 

************************************************************* 

akijas slimniekiem, kas pēc 18 gadu vecuma 
sasniegšanas mācās vispārējās vai profesi-
onālās izglītības iestādēs un nav vecāki par 20 
gadiem vai studē augstskolā dienas nodaļā 
(pilna laika klātienē) un nav vecāki par 24 ga-
diem. 

* pabalstu par asistenta izmantošanu cilvēkiem 
ar I grupas redzes invaliditāti turpmāk mak-
sās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 
(VSAA). Pabalsta apmērs būs līdzšinējā apmē-
rā, proti, 17,07 eiro nedēļā. Līdz šim minēto 
pabalstu maksāja Nodarbinātības valsts aģen-
tūra. 

* valsts sociālais pabalsts Černobiļas atom-
elektrostacijas avārijas seku likvidēšanas 
dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelek-
trostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnie-
ku ģimenēm pieaugs no 85,37 līdz 100 eiro. 
Līdz 2015.gada 31.martam piešķirtos valsts 
sociālos pabalstus VSAA pārrēķinās un iz-
maksās 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 trau-
cējumus, bet arī to radītos aktivitāšu un funkci-
onēšanas ierobeţojumus. Tādējādi noteiks 
gan invaliditātes grupu, gan arī darbspēju zau-
dējumu procentos. 

 

 

Izmaiņas sociālajā jomā 2015.gadā  

Īstenojot valsts sociālo politiku darba, sociālās aiz-
sardzības, bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un 
ģimenes lietu, kā arī cilvēku ar invaliditāti vienlīdzī-
gu iespēju jomā, Labklājības ministrija (LM) infor-
mē par vairākām būtiskām izmaiņām, kas stāsies 
spēkā 2015.gadā.  

No 2015.gada 1.janvāra: 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto ie-
maksu objekta maksimālais apmērs būs 
48 600 eiro. 

* Slimības, maternitātes, paternitātes un ve-
cāku pabalstus, kā arī bezdarbnieku pa-
balstu izmaksās bez līdz šim noteikta-
jiem ierobežojumiem. Tas nozīmē, ka 
daļai cilvēku pieaugs pabalstu apmērs, jo 
tos pilnībā izmaksās atbilstoši cilvēku veik-
tajām sociālajām iemaksām. 

* Ģimenes valsts pabalsta apmērs būs no-
teikts 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 nā-
kamajiem bērniem – 34,14 eiro jeb 3 
reizes lielāks nekā par pirmo bērnu 
ģimenē. 

* valsts atbalstu celiakijas slimniekiem iz-
maksās arī bērniem, kuriem ir noteikta 
invaliditāte. Tāpat atbalstu izmaksās celi-

Sociālās ziņas 
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* minimālā mēneša darba alga būs 360 eiro. 
Minimālā stundas tarifa likme būs 2,166 
eiro, pusaudţiem un cilvēkiem, kuri ir pa-
kļauti īpašam riskam, minimālā stundas tari-
fa likme būs 2,477 eiro. 

 
* ieviesīs sociālās rehabilitācijas pakalpoju-

mu (psihosociālais atbalsts) vardarbībā 
cietušiem pieaugušiem cilvēkiem un arī 
pašiem vardarbības veicējiem. Tas nepie-
ciešams, 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 var-

darbību, vai policijas lēmums par nošķiršanu. 

* 2015.gadā trūcīgie cilvēki bez maksas varēs saņemt 
trīs veidu pakas jeb komplektus - pārtikas preču kom-
plekts, individuālo mācību piederumu komplekts un 
higiēnas un saimniecības preču komplekts. Palīdzības 
izdalīšanu vistrūcīgākajām personām nodrošinās bied-
rības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas un pašval-
dības vai to iestādes, iepriekš piedaloties Sabiedrības 
integrācijas fonda organizētajā atlasē. 

Informāciju sagatavoja: 

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 
67021581, 29538825, e-pasts mari-
ka.kupce@lm.gov.lv 

Ziņas no Jauniešu centra 
slas darbi tika atrādīti noslēguma pasākumā, kurš notika 
29.decembra vakarā, un to apmeklēt tika aicināti Rogov-
kas iedzīvotāji. 

Ir izstrādātas daudz un daţādas definīcijas par 
to, kas ir koučings. “Jaunieši Rogovkai” izpratnē tas ir 
metoţu kopums, ar kuru palīdzību cilvēkam izdodas pēc 
iespējas pilnīgāk realizēt savu potenciālu. Nav neveik-
sminieku, ir tikai cilvēki, kas neapzinās savas spējas. Pa-
matā kouča uzdevums ir iedvesmot, atbalstīt un palīdzēt 
rast atbildes uz jautājumiem, ieskatoties dziļāk sevī, ne-
vis dodot gatavus risinājumus. Katrs cilvēks pasauli redz 
savā veidā, tāpēc personīgi ieteikumi nav uzskatāmi par 
efektīvu risinājumu.  

Neformālās apmācības “Sapņi piepildās Rogovkā 
2014” ir viens no Rēzeknes novada domes jauniešu no-
metņu un neformālo apmācību projektu konkursa apstip-
rinātajiem projektiem, līdz ar to tika finansēts no Rēzek-
nes novada domes. Projekta idejas autors un realizētājs 
– biedrība “Jaunieši Rogovkai”. Sadarbības partneri – 
Nautrēnu vidusskola, Nautrēnu pagasta pārvalde, Rogov-
kas jauniešu centrs un SIA “Rogovkas ceptuve”. Apmācī-
bas vadīja neformālās izglītības pārstāves Nautrēnu pa-
gastā Sintija Ludborţa un Marta Zvejsalniece. Jāpiebilst, 
ka ideja apvienot divas vecumu grupas un koučingu ar 
mākslām netika aizgūta. Šāds projekts tika organizēts 
pirmo reizi un bija sava veida eksperiments, kas izdevās 
uz visiem simts procentiem. 

Atskats uz apmācību procesu pieejams facebo-
ok.com lapā Rogovka Dreamland 2014. 
“Sapņi piepildās Rogovkā 2014” noritēja īpašā un mīlestī-
bas pilnā gaisotnē, kas iedvesmoja un satuvināja dalīb-
niekus,  deva drosmi un spēku atvērties apkartējai pa-
saulei, noticēt sev un dalīties savā gaišumā ar citiem. 
Paldies ikvienam, kas ņēma dalību projekta tapšanā un 
realizēšanā. Lai sapņi turpina piepildīties, un iedvesma ir 
blakus ik brīdi! 
 
Biedrības “Jaunieši Rogovkai” 
Valdes priekšsēdētāja 
Sintija Ludborţa 
 

Sapņu zeme Rogovka 

Pagājušā gada nogalē, laikā no 26. – 30. 
decembrim, Rogovkā notika jauniešu neformālās 
apmācības “Sapņi piepildās Rogovkā 2014”. Pro-
jekta mērķis bija dot iespēju jauniešiem realizēt 
idejas, kurām ikdienā nepietiek laika un gribas-
spēka, noticēt saviem spēkiem un apgūt zināša-
nas un prasmes, kuras vēlāk var pielietot gan 
ikdienas dzīvē, gan darbā ar citiem jauniešiem. 

Apmācībās piedalījās 9 jaunieši vecumā 
no 12-16 gadiem un 7 jaunieši vecumā no 18-30 
gadiem. Jaunākie dalībnieki bija mākslinieki, kuru 
uzdevums bija trīs dienu laikā radīt mākslas dar-
bu noteiktā jomā. Jomas, kurās varēja izpausties, 
bija sekojošas: dzeja, fotogrāfija, stop-motion 
video, modes dizains, dziedāšana, dejošana un 
scenogrāfija jeb skatuves noformējums. Dalībnie-
ku atsaucības dēļ dziedāšanas un dejošanas gru-
pā piedalījās pa diviem dalībniekiem katrā. Ar 
māksliniekiem visas trīs dienas strādāja personī-
gie treneri – kouči, kuriem arī notika atsevišķas 
nodarbības par koučingu, darbu ar jauniešiem, 
komunikācijas stiliem un ķermeņa valodu. Māk-

Lpp.3 
NR.1( 202 ) 

mailto:marika.kupce@lm.gov.lv
mailto:marika.kupce@lm.gov.lv


  

aktīvi strādāts. Daţādu iemeslu dēļ tika atlasītas 
izslēdzamās grāmatas, viss aktuālais fonds ir ie-
vadīts bibliotēku sistēmā ALISE. Esmu atteikusies 
no parastā kataloga lietošanas un izmantojam tikai 
elektronisko katalogu. Interesentiem Rēzeknes 
novada bibliotēku kopkataloga adrese: http://

rezekne.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx 

     Paldies visiem, kuri bibliotēkai dāvinājuši 
grāmatas. Saņemot ikvienu no jūsu dāvinātajām 
grāmatām, tās tiek vērtētas. Grāmata tiek uzņemta 
bibliotēkas krājumā, ja tā ir labā stāvoklī. Ja bibli-
otēkai šāds eksemplārs jau ir un papildus nav va-
jadzīgs, izvietojam plauktā ”Lasītājs dāvina 
lasītājam”, un grāmatai ir iespēja tikt pie jauna 
īpašnieka .Šogad bibliotēkai daudz grāmatu 
dāvināja ZEPA IRĒNA un ANNA RANCĀNE.  
Paldies viņām par tiešām labām grāmatām, kuras 
pārējie bibliotēkas lasītāji jau aktīvi izmanto. 

     Lūgums visiem grāmatu nodošanas termiņa 
aizmāršām: padomājiet, vai personīgajos grāmatu 
plauktos nav aizķērusies kāda neatdota bibliotēkas 
grāmata. Tā jau noteikti sen ir izlasīta. Mēs ļoti 
gaidām atpakaļ savas grāmatas, jo ikvienai no tām 
ir sava vieta un nozīme bibliotēkas krājumā un to 
noteikti grib lasīt vēl daudzi... 
 

   Nautrēnu pagasta bibliotēkas vadītāja                         
Anita Ţogota 

 

    Ar prieku informēju visus grāmatu mīļotājus, ka Nau-
trēnu pagasta bibliotēka savu grāmatu fondu 2014. gadā 
papildinājusi ar 327 eksemplāriem jaunu grāmatu! Ir 
domāts, lai grāmatas atrastos ikvienai gaumei un jebkura 
vecuma lasītājam. Ar tām iepazīties aicināti visi Nautrēnu 
pagasta bibliotēkā. 

Saņemto izdevumu sadalījums pēc piegādes avotiem: 

 

Saņemto izdevumu sadalījums pēc uzskaites kritērijiem: 

 

   Visnozīmīgākā un stabilākā bibliotēkas krājuma daļa 
tomēr ir grāmatas. Visu gadu ar bibliotēkas krājumu tika 

Piegādes veids Eksemplāri Summa 

Pagasta budţets 131 1041.83 

Dāvinājumi 151 337.81 

Bezatlīdzības lietošana 45 310.62 

KOPĀ 327 1690.26 

Kritērijs: nozares Eksemplāri Summa 

Nozaru 84 466.08 

Daiļliteratūra 198 1080.91 

Bērnu lit. 45  
143.27 

  Jaungada eglīte Nautrēnu mazpulkā 

Mazpulcēni 3.janvārī pulcējās uz Jaungada eglīti. 
Katram mazpulcēnam bija savs uzdevums – sa-
gatavot priekšnesumu, dziesmu, atrakciju, viktorī-
nu vai eksperimentu. Tika apspriesti pagājušā 
gada labie darbi, kas izdevās vai neizdevās un šī 
gada plānotie pasākumi. Ciemos ieradās Salatē-
tis un lauku konsultante A.Saleniece. Katrs maz-
pulcēns izgrieza savu 2015.gada sapnīti un iekā-
ra to eglītē, lai tas piepildās.  
     Liels paldies vecākiem, kuri sagādāja cienastu 
saviem bērniem un deva iespēju piedalīties eglī-
tē. Jautrās spēlēs un rotaļās iesākās jaunais 
2015.gads. Lai tas turpinās un ir radošām idejām 
pārpildīts! 

  Anita Šķestere 
477.Nautrēnu mazpulka vadītāja 

______________________________________ 

“ NZ’ “ sagatavoja un izdeva N.Viļuma 

Ziņas no bibliotēkas 

Ziņas no Nautrēnu mazpulka 

         

                          Svarīgs  paziņojums! 

šogad Nautrēnu pagastā sāks darboties divi 

jauni pašdarbības kolektīvi:  

vidējās paaudzes deju kolektīvs un  

vokālais ansamblis ( vēlams būtu jauktais), 

tāpēc visus dejot un dziedāt gribētājus aicinu 

pieteikties pa mob. 26363203 pie Nellijas 


