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NAUTRĒNU ZIŅAS 

Kapusvētki 2015. gadā 

6. jūnijs - Obrumānu kapos plkst. 12:00 

      Sila kapos plkst. 14:00 

13. jūnijs - Sārņu kapos plkst. 12:00 

        Vilkadobiešu kapos plkst 14:00 

20. jūnijs - Rasnupļu kapos plkst. 12:00 

        Laizānu kapos plkst. 13:30 

27. jūnijs - Desetnieku kapos plkst. 12:00 

        Sološnieku kapos plkst. 12:00 

        Vārkaļu kapos plkst. 13:00 

        Stogožņu kapos plkst. 14:00 

        Pintānu kapos plkst. 15:00 

11. jūlijs - Plēšu kapos plkst. 12:00 

18. jūlijs - Jaunzemļu kapos plkst 12:00 

25. jūlijs - Gailumu kapos plkst 12:00 

       Žogotu kapos plkst. 13:00 

1. augusts - Mežvidu baznīcā plkst. 12:00 

FOTO PLENĒRS RĒZEKNES NOVADĀ 

Godinot izcilā fotogrāfijas klasiķa, 
Rēzeknes novadā dzimušā fotogrāfa 
Jāņa Gleizda piemiņu, Rēzeknes no-
vada pašvaldība sadarbībā ar Latga-
les fotogrāfu biedrību šogad rīko vai-
rākus pasākumus.  

 Viens no pasākumiem norisi-
nāsies Nautrēnu pagastā no 22.05. 
līdz 24.05. Plenērā piedalīsies apmē-
ram 80 fotogrāfi, kuri iemūžinās foto-

grāfijās dažādus objektus, notikumus, latgaliskās tradīcijas 
un cilvēkus. Fotogrāfi ceļos pa Nautrēnu, Ilzeskalna, Lendžu 
un Bērzgales pagastiem, tāpēc aicinām iedzīvotājus izrādīt 
atsaucību un sapratni, ja tiksiet lūgti atļaut jūs nofotografēt 
vai kā savādāk palīdzēt fotogrāfiem.   

LAUKSAIMNIEKU ZIŅAS 

Lauksaimniekiem maija mēnesis dāsns gan ar lauku 
darbiem, gan, kā vienmēr, ar dažādām atskaitēm.  

 ● 22.maijs – Lauku atbalsta dienestā var iesniegt doku-
mentus (bloku kartes un Vienoto iesniegumu) platību 
maksājumu saņemšanai.  

 ● Ar atbalsta maksājuma samazinājumu dokumentus 
drīkst iesniegt līdz 15.jūnijam. Papildinājumus un labo-
jumus jau iesniegtajam iesniegumam var veikt arī līdz 
15.jūnijam. 

 ● 1.jūnijs – iesniegums LAD par bezakcīzes dīzeļdeg-
vielas saņemšanu. Iesniegums un deklarācijas D3 pie-
likums. Atcerieties! Dīzeļdegvielu par iepriekšējo peri-
odu var izņemt līdz 30.jūnijam. Ar jūliju varēs saņemt 
jau jaunajam periodam piešķirto dīzeļdegvielu. 

 ● 1.jūnijs – atskaites LAD par projektiem 
(modernizācija, daļēji naturālie). 

 ● 1.jūnijs – Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana 
Valsts ieņēmumu dienestā. Līdz 16.jūnijam jānomaksā 
iedzīvotāju ienākuma nodoklis 50 eiro apmērā 
(lielākajai daļai).  

 ●1.jūnijs – iesniegums LAD par valsts atbalsta saņem-
šanu biteniekiem.  No 1.jūnija līdz 30.septembrim bišu 
saimju skaitu nedrīkst samazināt (uz 1.janvāri reģistrē-
tas vairāk kā 29 bišu saimes).  

Saimnieciskajai darbībai jābūt reģistrētai Valsts ieņē-
mumu dienestā. 

 ● Ja vēl šajās dienās pildām platību maksājumu doku-
mentus, skatāmies, kur liekam kādu krustiņu. Kārtīgi 
jāpiedomā, vai saistības ir izpildāmas, lai nav problēmu 
ar sankcijām. Paši uzņemamies, paši atbildam. Ja kas, 
labojam, kamēr nav kontrole. Sevišķi, ja vēlme saņemt 
kādu no brīvprātīgi saistītā atbalsta veidiem, jāskatās, 
vai dzīvnieki laikā apzīmēti, pārvietoti. Dati novietnes 

Svarīgi zemes nomniekiem! 

 Lūdzam ievērot nomas maksas par zemi maksāšanas 
termiņus. Atgādinām, ka saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, 
no maksājuma summas tiek aprēķināta soda nauda 0.01% 
vai 0.1% (atkarībā no noslēgtā līguma) par katru nokavēto 

dienu.  

Pagasta pārvaldes grāmatvedība 



 2 

Lpp.2 
NAUTRĒNU ZIŅAS 

atjaunošanai jāpasūta 7 dienu laikā. Krotāliju kom-
plekti jāpasūta savlaicīgi, vismaz 2 mēnešus pirms 
dzīvnieka atnešanās. 

●  Atceramies, šogad uzņemtās saistības turpinās 5 
gadus – vecajām bioloģiskajām saimniecībām 
(jaunie var saimniekot 2 gadus, tad domāt, vai turpi-
nās tālāk), arī par RLZP (rugāji), par BDUZ (zālāji) 
un VSMD (integrētās augļu, ogu, dārzeņu platības).  

 ● Dzīvnieku blīvumu uz atbalsttiesīgajām platībām 
bioloģiskajām saimniecībām un ADSI (bijušais no-
saukums MLA) saņemšanai rēķinās Datu centrs, 
ņemot vidējo rādītāju no 15.maija līdz 

15.septembrim.  

Visi jautājumi ļoti plaši tika izrunāti seminārā aprīlī, 
lasāmi konspekta veidā  LAD informatīvajā izdevu-
mā. 

 ● Darāmā daudz, arvien saspringtāki termiņi, tāpēc 
jāizmanto iespējas izmantot elektronisko datu ievadi. 

Īpaši par Datu centra atskaitēm. Vairs nav tik vien-
kārši paspēt  dokumentus aizvest un iesniegt 7 die-
nu laikā (nav parocīgās dokumentu kastītes pie 
4.kabineta). Rindas gadās pagaras. 

 Lai datus varētu ievadīt un iesniegt elektroniski, jā-
raksta iesniegums un jānoslēdz līgums.  

 ● Faktiski visa praktiskā palīdzība, ja dažādus doku-
mentus, iesniegumus, atskaites sagatavo un ie-
sniedz Lauku attīstības konsultants, ir maksas pa-
kalpojums. LLKC ir izveidots cenrādis, atbilstoši ku-
ram tiek noteikta samaksa par padarīto darbu. 
Mums ir jāatskaitās par padarīto. Datu bāzē katru 
dienu jānorāda, kādi jautājumi risināti. 

Lai mums visiem izturība, jo jūnijs, jūlijs arī nedos 
nekādu atelpu, tie nāks ar bioloģisko saimniecību 
jautājumiem un projektiem – jaunie lauksaimnieki un 
mazās saimniecības. 

 No 2.jūnija līdz 9.jūnijam būšu atvaļinājumā. 

SOCIĀLĀS ZIŅAS 

Latvijas Sarkanais Krusts Rēzeknes komiteja no-
drošina Eiropas Atbalsts fonda atbalsta paku iz-
sniegšanu vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem Rēzek-

nes novada Nautrēnu pagastā 

LSK Rēzeknes komiteja no 2015.gada 16.aprīļa īste-
no projektu un tā ietvaros vistrūcīgākajām personām 

Trūcīgas perso-
nas (ģimenes) sta-

tuss 

Pārtikas  preču komplekts Higiēnas un saimniecības preču 
komplekts 

Individuālo mācību pie-
derumu komplekti vai 

skolas soma 

Izziņa uz 
3 mēnešiem 

Kopā 2 pakas katrai personai uz 
izziņas periodu 

Kopā 1 paka uz izziņas periodu katram 
bērnam, kas nav sasniedzis 18 gadus, Viens komplekts vai skolas 

soma kalendārā gada iet-
varos katram bērnam 
vecumā no          5-16 

Izziņa uz 
6 mēnešiem 

Kopā 4 pakas katrai personai uz 
izziņas periodu 

Kopā 2 pakas uz izziņas periodu kat-
ram bērnam, kas nav sasniedzis 18 

gadus 

● Atbalsta pakas varēs saņemt visas pagasta perso-
nas (ģimenes), kuras atzītas par trūcīgām un perso-
nas, kurām piešķirts ārkārtas situācijas statuss 
(uzrādot Sociālā dienests lēmumu vai izziņu). Saskaņā 
ar projekta noteikumiem, maznodrošinātām personām 
(ģimenēm) atbalsta pakas nav paredzētas. 

Vienā pārtikas preču komplektā (4,7 kg) ietilpst: 
0,4 kg pilnpiena pulvera, 0,5 kg auzu pārslu, 0,4 kg 
griķu, 0,5 kg mannas, 0,4 kg rīsu, 1 kg makaronu, 
0,5 kg augstākā labuma kviešu miltu, 0,5 l rapšu 
eļļas, 0,250 kg cukura un 0,250 kg sautētas cūkga-

ļas. 

● Projekta ietvaros trūcīgām personām (ģimenēm) sa-
vas situācijas uzlabošanai būs piedāvāti informatīvi 
pasākumi par papildu iespējām saņemt atbalstu ikdie-
nas problēmu risināšanai, grupu nodarbības, sociālo 
problēmu risināšanā, semināri, neformāli izglītojoši 
pasākumi praktisku sadzīves iemaņu attīstībai, u.c. 
papildpasākumi 

Izdales laiks Nautrēnu pagasta pārvaldes telpās: 

 ● pirmdienās no plkst.  8.00 līdz 16.00 

 ● trešdienās no plkst.  12.00 līdz 16.00 

 Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvanīt iz-

Rogovkas jauniešu centrs rīko labdarības akciju!  

 Aicinām iedzīvotājus ziedot labas, bet pašiem 
nevajadzīgas mantas – apģērbu, apavus, somas un 
rotaļlietas! Līdz maija beigām šīs lietas var nest uz 
Rogovkas jauniešu centru.  

 1.jūnijā, kas ir Starptautiskā bērnu aizsardzī-
bas diena, jauniešu centra telpās tiks izvietotas sa-
ziedotās mantas, kuras būs pieejamas ņemšanai ik-

vienam. Nepaņemtās lietas nogādāsim Latvijas Sar-
kanā Krusta Rēzeknes komitejā, kur tās tiks ziedotas 
trūcīgiem bērniem un ģimenēm. 

Nautrēnu pagasta jaunatnes lietu speciāliste 

Sintija Ludborža 



 3 

Lpp.3 
 NR.3 ( 204 ) 

" Pec smotra tierga Rogovkā 
vosorys laikā pi Ontona Kūkuoja 
Rudukūs sabrauce gosti,starp  
kurīm beja divi  azartiski 
muzykanti – akardeonists  Juoņs 
Žogots  i garmanists Ontons Sa-
vickis . Jīm spielejūt duetā, puorejī 
pīzavīnuojās, dzīdūt i sytūt ritmu 
ar visdažaiduokim " instrumen-
tim": videļci butelī  , karūtem, kas-

truļu vuokim. Lai ritmiskuo grupa byutu nūpītnuoka, tyka 
pīduovuots izmontuot bļaku, nu kuruos, uzsytūt ar pagali i 
īvibrejūt, plyuda breineiga skaņa. Muziceišona ilga 
vairuokys stuņdis i beja taida, ka dzierdēja pat iz Rogovkis 
krystceļim. A sābru gūtenis pat nūsaruove nu  kiedis. 

 Taida muziceišona pošim patyka, i kotru godu 
Rudukūs nūtyka taids muziceišona,kū Ontons Kūkuojs  
nūsauce " O, bļaka!". I sābru gūtenis  ituo pasuokuma lai-
kā parosti nūsaruove nu kiedis, lai gon tyka pīsītys tuoļuok
- iz ūtrū pusi nu Rudukim. 

 Jau pec Ontona Kūkuoja aizīšonys myužeibā, ar 
Nelis Viļumis iniciativu i pogosta puorvaļdis atbolstu šaidu 
pasuokumu reikuoja jau divejis reizis Nautrānūs, īlyudzūt 
tautys muzykantus, kas notus moš i napazeist, bet baļleiti 
gon var nūspieleit. 

Šūgod martā i apreļī bīdreibys - Tautas muzykanti, 
"Rogovkīši" i "Rēzeknis piļsātys teātra studeja "Joriks" - 
projekta "Kultūras saknes" ītvorūs pīsadalieja praktiskaju-
os meistardarbneicuos i īpazyna latgalīšu, pūļu, boltkrīvu i 
krīvu tradicionaluos kulturys vierteibys Latgolā. 16.majā 
projekta daleibnīki tykuos Rēzeknī pīredzis apmaiņis se-
minarā "Pozitīvās pieredzes vakars", nūtyka tautys 
muzykys koncerts, kurā pīsadalieja kapela "Salnavas dan-

ču muzikanti", tautys muzykanti Irena Znūteņa i Iveta Du-
kaļska, krīvu folklorys bārnu i jaunīšu ansamblis 
"Zdravinka", vokalais ansamblis "Harmonija", boltkrīvu 
ansamblis "Suzorje", kazaku dzīsmu ansamblis "Lazorevij 
cvetok" i ukraiņu ansamblis "Vodograj". 

 Projekta nūslaguma pasuokums " Večerinka 

O,bļaka!" , kurā jims daleibu Rogovkys i tuoluokys apleicī-
nis tautys muzykanti i kapelys, nūtiks  

 

 

 

 

 Pirmajā " O,bļaka!" pasuokumā myusu garmaņists 
Juoņs Myurinīks sacieja "Naīšu jau pierkstus deļdēt, ja 
naduoncuosit!", tuopiec šūreiz tautys muzikantus klausei-
simēs večerinkys nūskaņuos, kur var muzikantim ari lei-
dza dzīduot i duoncoit. 

Byusit vysi sirsneigi gaideiti! 

Projektu "Kultūras saknes" atbolsta: 

PAVASARA KARNEVĀLS 

Šī gada 18. 
aprīlī Ro-
govkas 
jauniešu 
centra 
jaunieši 
organizēja 
savdabīgu 
pasākumu 
– karnevālu 
par godu 
pavasarim. 

Uz svinēšanu, kas notika Nautrēnu pagasta kultūras 
namā, tika aicināti Rēzeknes novada jaunieši. Ciemos 
ieradās viesi no Sakstagala, Bērzgales, Audriņiem, 
Verēmiem, Rēznas pamatskolas un Jaunstrūžānu pa-
matskolas. 

 Pasākums tika atklāts ar viesu stādīšanos 
priekšā un orientēšanās sacensību instrukciju saņem-
šanu, kam sekoja došanās cīņā. Pēc pusotru stundu 

ilgas Rogovkas iepazīšanas un atraktīvu uzdevumu 
pildīšanas komandas atgriezās kultūras namā, lai no-
skaidrotu rezultātus un turpinātu pasākumu vairs ne 
tik sportiskā gaisotnē. Pēc labāko apbalvošanas un 
pateicību saņemšanas dalībnieki tērpās karnevāla 
kostīmos un modes skates veidā tos atrādīja skatītā-
jiem. Ar to aizsākās pasākuma otra daļa, kurā skatītā-
jus priecēja jauniešu muzikālā teātra “ArtTūrs” priekš-
nesumi, notika dažādas atrakcijas, sarunas pie galdi-
ņiem un dejas.  

 Par mūziku pasākumā rūpējās Aigars Razga-
lis, telpas noformēja jauniešu centra aktīvisti, karnevā-
lu vadīja jaunatnes lietu speciāliste Sintija Ludborža 
un Rogovkas jauniešu centra radošās darbnīcas vadī-
tāja Inga Brokāne.  

Paldies visiem par dalību pavasara svinēšanā Rogov-
kā! Uz tikšanos citos kopīgos pasākumos! 

Nautrēnu pagasta jaunatnes lietu speciāliste 

Sintija Ludborža 

„O’ Bļaka!”  

„O’ Bļaka!”  

Rogovkys kulturys nomā  

2015. goda 30. majā 



 4 

IZLAIDUMU LAIKS! 

 „Skola ir kā ābele, un mēs esam tās izlolotie 
augļi. Mēs pa šiem 12 gadiem esam izauguši un 
kļuvuši par lieliem, sulīgiem, sarkaniem āboliem, 
kuri nu jau drīz kritīs no ābeles zariem un nesīs sa-
vu vārdu pasaulē,” šādu atziņu pauda 12. klases 
skolēni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Š. g. 15. maijā notika Pēdējais zvans 9. un 
12. klasei. Pirmā klase veltīja topošajiem absolven-
tiem dziesmu, bet Skolēnu domes un 11. klases 
skolēni izteikti uzmundrinošus un cerību pilnus vēlē-
jumus eksāmenos un tālākajā dzīves ceļā. Tika 
pausta pateicība skolotājiem un tehniskajiem darbi-
niekiem, bez kuriem šie gadi būtu bijuši īpaši smagi. 
Skumjš šis pasākums bija tieši 12. klasei, jo viņiem 
skanēja pēdējais zvans uz klases stundu, kur tika 
pārrunāts pa pēdējiem 3 gadiem notikušais.  

 Atlicis pēdējais svarīgākais  etaps- vidussko-
las eksāmeni, kurus šogad kārto 22 skolēni, lai vei-
cas mums. 

Un tad IZLAIDUMS, kurš notiks 06.06. plkst 18:00 
Rogovkas KN-hallē. Ballē spēlē grupa Angel. 

                                                                       
12.klases skolniece Klinta Nagle 

Attēlā 1.rinda no kreisās:Sandris Turlajs, Dāvis Melnis, 
Edijs Rancāns, Gaitis Bobrovs, Andris Duplinskis, Mār-

tiņš Pudenko, Ritvars Šķesters 

ROGOVKAS ETNOGRĀFISKAJAM 

 Rogovkas etnogrāfis-
kais ansamblis ir sācis 
savu darbību 1985. 
gadā un 10. maijā svi-
nēja 30. gadu jubileju. 
Jubilejas svinībās, su-
mināt gaviļniekus, bija 
ieradušies Ilzeskalna 
tautas nama folkloras 

kopa, Viļānu kultūras nama folkloras ansamblis 
„Viļōnīši”, Rikavas kultūras nama etnogrāfiskais an-
samblis „Rikava”, Ozolmuižas kultūras nama folkloras 
kopa „Ūzuleņi”, Bērzgales kultūras nama folkloras kopa 
„Bērzgale”, Vērēmu tautas nama folkloras kopa 
„Vōrpa”, Dricānu kultūras nama folkloras kopa „Bolta 
vīšņa” un Zvirgzdenes lauku kapela. Svinībās netrūka 
ne dziesmu, ne deju, ne labu vārdu. Sarunu ar ansam-
bļa vadītāju Annu Garanču, kura šajā amatā ir kopš 
pašiem ansambļa pirmssākumiem, par kolektīva panā-
kumiem, darbību un nākotnes plāniem, lasiet nākamajā 

9. klases izlaidums 

13.06. plkst. 19:00 Rogovkas KN-hallē 

Ballē spēlēs grupa „Rolise” 

9. klasi absolvē: 

Arvis Boltāns, Kristīne Gailuma, Santa Gricāne, Imants 
Gutāns, Armands Īvulāns, Ruta Kanaška, Alens Klepers,  
Armīns Klepers, Laima Magiča, Lāsma Martinova, Jānis 
Reinholds, Marta Vanaga, Sandra Timša, Agnese Skabe, 
Artjoms Losevs.  

PII „Vālodzīte” izlaidums 

29.05. plkst 12:00 bērnu-
dārza gaitas pabeidz un 
steidz uz skolu doties:  

 Mārtiņš Beziks 

 Anna Marija Elksne 

 Dzintars Krišāns 

 Mārtiņš Sjomkāns 

 Amanda Svikle 

Bērnības svētki 

06.06.2015 plkst. 13:00 

Bērnības svētkus šogad svin: 

♦ Borisans Raivis 

♦ Rancāne Enija 

♦ Razgaļs Tomass 

♦ Tutane Samanta 

♦ Ulbicāns Kevins 

NZ sagatavoja un izdeva: Inga Brokāne E-pasts: nautrenu.zinas@inbox.lv 


