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SKOLĒNU AUTOBUSS 

Nr
.p.
k. 

Autobusa pie-
turvietas 

Kustības 
laiks rītā 

Kustības 
laiks vakarā 

1. Rogovka 7:45 15:50 

2. Sārņi 7:50 15:55 

3. Znūteņi 7:52 15:57 

4. Bliseņi 7:55 16:00 

5. Livzinīki 8:02 16:07 

6. Dekteri 8:05 16:10 

7. Miglinīki 8:10 16:15 

8. Zaļmuiža 8:12 16:17 

9. Rogovka 8:15   

Nr.
p.k 

Autobusa 
pieturvietas 

Kustības 
laiks rītā 

Kustības 
laiks vakarā 

1. Rogovka 7:45 15:05 

2. Rasnupļi 7:41 15:09 

3. Žogotas 7:39 15:11 

4. Zuši 7:36 15:14 

5. Laizāni 7:33 15:17 

7. Gleizdova 7:30 15:20 

8. Pūramola 7:27 15:23 

9. Kristinkas 7:23 15:27 

10. Pintāni 7:19 15:31 

11. Vecstružāni 7:15 15:35 

Nr.p
.k. 

Autobusa pietur-
vietas 

Kustības laiks 

1. Vecstružāni 7:45 

2. Pintāni 7:49 

3. Kristinkas 7:53 

4. Pūramola 7:57 

5. Gleizdova 8:00 

7. Laizāni  8:03 

8. Zuši  8:06 

9. Žogotas  8:09 

10. Rasnupļi   8:11 

11.        Rogovka   8:15 

Nr.
p.k. 

Autobusa pietur-
vietas 

Kustības laiks 
rītā 

1. Rogovka 8:15 

2. Sārņi 8:20 

3. Znūteņi 8:22 

4. Bliseņi 8:25 

5. Livzinīki 8:32 

6. Dekteri 8:35 

7. Miglinīki 8:40 

8. Zaļmuiža 8:42 

9. Rogovka 8:45 
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NAUTRĒNU ZIŅAS 

LAUKSAIMNIEKU ZIŅAS 

Lauksaimniekiem klāt ilgi gaidīto projektu laiks! 

● No 14.augusta līdz 
15.septembrim Lauku 
atbalsta dienestā varēs 
iesniegt pieteikumus at-
balsta pasākumā 
"Atbalsts jaunajiem lauk-
saimniekiem uzņēmēj-
darbības uzsākšanai". 

● No 3.septembra līdz 5.oktobrim   - "Atbalsts uzņē-
mējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saim-
niecības”.  

Nosacījumi lasāmi LAD mājas lapā. Projektu varēs 
rakstīt pats pretendents (būs jāsaskaņo) vai kāda 
firma (saraksts ir LAD mājas lapā). Abos variantos 
pirms projekta rakstīšanas obligāti jāierodas pie pakal-
pojumu sniedzēja, lai varētu izvērtēt saimniecības ie-
spējas. Piesakiet rindu. 

 Vai varēs izpildīt visas prasības, to gan nopiet-
ni izvērtējiet. Sankcijas bargas,- ar naudas atmaksu. 
Pirmais, kas jāizdara, saskaitiet kritēriju punktus (LAD 
mājas lapā – Atbalsta veidi, MK noteikumos). Otrs -  
jāsaskaita saimniecības novērtējums naudas izteik-
smē jeb saimniecības standartizlaide (SI). Šo kalkula-
toru vienkāršāk atrast pārlūkprogrammā GOOGLE vai 
mājas lapā zm.gov.lv  - lauku attīstība. Te ir atšķirība 
starp abiem projektiem. Mazajām saimniecībām šī SI 
nedrīkst pārsniegt EUR 15000, bet jaunajiem lauk-
saimniekiem otrādi, - jau jābūt vismaz 15000 eiro. 
Saimniecības  standartizlaidi (SI) noteiks uz projekta 

iesniegšanas dienu.  

Nākošais, kas nopietni jāizvērtē, - kāda būs attīstība, 
kādas iespējas kāpināt vai nu ieņēmumus vai SI. Ja ir 
startēts DNS iepriekšējos gados, jāpārskata, vai nav 
samazinājušies ieņēmumi. Nevienu neinteresēs tirgus 
situācija un tirgus cenas. Pēdējais noslēgtais gads ir 
2014., kas arī būs par pamatu jaunajam projektam. 
Projekta rakstīšana, arī saskaņošana, kā arī tālākā 
uzraudzība, ir maksas pakalpojums. Ja projekts tiks 
apstiprināts, tās būs attiecināmās izmaksas. 

Nosacījumu ir daudz, tāpēc lasiet, interesējieties.  

● Līdz 1.septembrim sertifikācijas institūcijām var ie-
sniegt iesniegumu un maksājumu dokumentus par 
realizēto bioloģisko produkciju no 2014.gada 
1.septembra līdz šī gada 1.septembrim (oktobrī būs 
jāsniedz iesniegums LAD) valsts atbalsta saņemšanai 
EUR 210,00 apmērā. 

● Ja nu kurš tiešām aizmirsis pārskaitīt Valsts kasei 
50 eiro (bija jāpārskaita visiem, kuriem reģistrēta 
saimnieciskā darbība, izņemot, ja saimnieciskā darbī-
ba reģistrēta 2013.vai 2014.gadā vai 2014.gadā ir iz-
stājies no reģistra, vai maksāts sociālais nodoklis), tas 
jāizdara nekavējoties. Nāk klāt procenti, jāskatās, kā-
da summa ir uz konkrēto datumu. Paskatieties savos 
EDS, nāk brīdinājumi par piedziņu. 

● No 17.augusta būšu kārtējā atvaļinājumā. Pirmdie-
nās gan centīšos būt pagasta pārvaldē vismaz līdz 
plkst.12.00. 

Anastasija Saleniece  

LAUKU DIENA ROGOVKĀ 2015 

Pagājušajā gadā Lauku dienā pagas-
tā skatījām interesantu tehnikas parā-
di. Tā bija sava veida zemnieku 
skaista atskaite par paveikto iepriek-
šējā plānošanas periodā. 
Jaunajā plānošanas periodā esam 
sagaidījuši daudzas izmaiņas, ne tik 
viegli uztveramas, arī izpildāmas. Lai 

godam tiktu galā ar uzdevumiem, bez ieguldītā darba un 
uzņēmības, ļoti svarīgs nosacījums ir zināšanas. Tāpēc 
šajā vasarā, rīkojot Lauku dienu pagastā, akcents bija uz 
informāciju un zināšanām. Ja zināsim, nebaidīsimies.  
 Iespēja, kad varam izmantot izdevību bez maksas 
uzklausīt firmu un iestāžu speciālistu ieteikumus, saņemt 
informāciju, ir jāizmanto. To jāprot arī novērtēt. Bija gai-
dīts lielāks apmeklētāju skaits. Laikam vēl neprotam izvēr-
tēt un atvēlēt laiku priekš sev lietderīgām lietām ilgtermi-
ņā. Semināru neapmeklēšanas sekas atklājas, kad gaidā-
ma kāda pārbaude vai vēlamies startēt kādā no projek-
tiem. Visiem, kuri bija klāt, paldies.  
Paldies firmu un iestāžu vadītājiem un speciālistiem par 
mums atvēlēto laiku.  SIA „Scandagra Latvia” tirdzniecī-
bas direktors un pārstāvis uzskatīja par vajadzīgu at-
braukt uz vienu mazu pagastu, kad firmai tieši tajā dienā 
bija liels pasākums. Tas ir nenovērtējami. Šeit jāpasaka 
paldies arī Evitai Šķesterei.  
Latgales CMAS un  PVD speciālistes ļoti konkrēti atgādi-
nāja un informēja par lietām, kas aktuālas ikdienā, kā arī, 
ja vēlamies saņemt ES atbalsta maksājumus. LLKC Rē-
zeknes nodaļas vadītāja  sniedza pārskatu par LLKC dar-

bību un piedāvātajiem pakalpojumiem, arī ieskatu par gai-
dāmajiem projektiem. 
 Šī bija iespēja individuāli uzdod jautājumus speciālistiem, 
pārrunāt par interesējošiem jautājumiem.  
Pasākuma sastāvdaļa bija arī neliels tirdziņš. Vietējie ie-
dzīvotāji, kuri pārdošanā var piedāvāt mājražojumus, arī 

dārza un meža veltes, ir pelnījuši patei-
cību.  Ne tik vienkārši uzrunāt un pieru-
nāt cilvēkus dalīties sava darba rezul-
tātā. Lai izturība un veiksme turpmāka-
jā darbībā Ingūnai Duplinskai, Guntai 
Hjūsai, Zentai Rancānei, Annelei Bilin-
skai, Inesei Naglei. Paldies arī Janīnai 

Luboržai par atsaucību. 
Noslēgumā ļoti patīkami bija vienkārši pasēdēt un baudīt 
garšīgo zupu. Arī pavērot, cik saskanīgi, pārdomāti darbo-
jas komanda māsu Snežanas un Aļonas vadībā. Malači. 
Ko citu piebilst? Atrast un veltīt savu laiku un līdzekļus, lai 
iepriecinātu citus, tas ir daudz.  
Lai mums visiem pietiek laika 
gan labajiem darbiem, gan 
atpūtai! 
 
 
 
 

Anastasija Saleniece 
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IZSKANĒJUŠAS LATGALES ĒRĢEĻU DIENAS 

Sestās Latgales ērģeļu dienas izskanējušas. No 18. jūlija 
līdz 2. augustam ikvienam ērģeļu mūzikas cienītājam bija 
iespēja apmeklēt kādu no septiņiem koncertiem dažādos 
Latgales reģiona dievnamos – Rēzeknē, Aglonā, Stirnienē, 
Riebiņos, Kārsavā, Viļakā un Rogovkā. Koncertā Rogovkā, 
kurš notika 25. jūlijā veldzēties skaistu un dvēselisku melo-

diju noskaņās ļāva pazīs-
tamā operdziedātāja Ilona 
Bagele kopā ar ērģelnieci 
Edīti Alpi. Koncerta pro-
grammā varēja dzirdēt 
gan klasiķu J.S. Baha, R. 
Vāgnera un F. Lista mūzi-
ku, ārijas un romances no 
operām, kā arī latviešu 
autoru darbus - gan J. 
Lūsēna, J. Ivanova, gan 
M. Zariņa dziesmas un 

skaņdarbus.  
Koncertā varēja ne tikai klausīties mākslinieču sniegumu, 
bet ar video projekcijas palīdzību varēja arī vērot māksli-
nieces un sekot līdzi virtuozajai ērģelnieces spēlei tuvplā-
nā.  
Pēc koncerta intresenti varēja vērot instrumenta demons-
trējumus, uzdot jautājumus ērģelniekiem Edītei Alpei un 
Tālivaldim Deksnim.  
Latgales ērģeļdienu festivāla mērķis ir popularizēt ēr-
ģeļspēli uz īstām stabuļu ērģelēm, vākt ziedojumus Latga-
les dievnamos esošo instrumentu uzturēšanai, apkopei un 

restaurācijai, kā arī atbalstīt jaunos Latgales reģiona ērģel-
niekus.  
Šogad savāktie līdzekļi tika ziedoti Nautrēnu Vissvētās 
Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu 
baznīcas ērģeļu remontam. Šie savāktie ziedojumi jau ir 
nodoti biedrībai “Sovim ļaudim”, kas rūpējas par ērģeļu 
restaurācijas darbiem. Ziedojumu kopējā summa ir 1080 
eiro un 88 centi. Šie līdzekļi tiks ieguldīti ērģeļu restaurāci-
jas otrajā kārtā.  
Šogad tiek veikti ērģeļu restaurācijas pirmā kārta, iegādāts 

un uzstādīts jauns ērģeļmo-
tors, līdz rudenim tiks sakār-
tota ērģeļu gaisa plūsmas 
sistēma un veikti bojāto ins-
trumenta detaļu renovācijas 
un nomaiņas darbi. Nākoš-
gad paredzēts darbus turpi-
nāt un iztīrīt ērģeļu stabules 
un veikt instrumenta skaņo-
šanas darbus. 

Paldies festivāla organizatorēm Gunai Kisei, Larisai Car-
jkovai un Gunai Igovenai, kā arī ērģelniecei Edītei Alpei, 
kas bija Rogovkas koncerta idejas autore, kuru ar Rogovku 
saista sena senču vēsture. Šo koncertu viņa veltīja saviem 
senčiem no mātes puses – Rozenšildiem fon Pauliniem, 
kas atdusas Vācu kapos Žogotu sādžā. 

             

                  Informāciju iesniedza Andra Zubko -Melne, 
biedrība „Sovim ļaudim”   

Nautrēnu vidusskolas sportistu starti 2014./2015.mācību gadā 

 Jaunais mācību gads tika atklāts jau pagājušajā vasarā, 
kad 13.jūlijā ar teicamiem panākumiem 18 skolas sportisti jau 
otro gadu piedalījās 3,5 km skrējienā „Rāzna-Muokūņkolns 
2014”, kur tika izcīnīts „Kuplākās skolas” tituls un iespēja iegādā-
ties sporta inventāru 150 eiro vērtībā. Šogad 4.maijā šo titulu 
atkārtojām, bet nu jau ar 42 skrējējiem. Individuālajā vērtējumā 
savās grupās trešās vietas Jānim (12.kl.) un Aldim (8.kl.) Bogda-
niem, bet Andrim Brīveram – 2.vieta. 

23.IX Kaunatā Rēzeknes un Viļānu novadu 
skolu sacensībās rudens krosā Jānis Bogdans 
kļuva par čempionu, bet Gunta Mazure(8.kl.) izcī-
nīja II vietu, un 10.-12.klašu komanda ieguva II 
vietu. 
26.IX Latvijas Olimpiskās dienas ietvaros sko-
lā, tāpat kā citur, notika rīta vingrošana, bet nāko-
šajā nedēļā, līdz pat 3.oktobrim, iesaistījāmies 
Latvijas veselības nedēļā. Katru dienu bija jāveic 

kāda noteikta fiziskā aktivitāte un labākie sportotāji saņēma Lat-
vijas Tautas sporta asociācijas piemiņas balvas. 
28.IX divdesmit skolas skrējēji pārstāvēja Rēzeknes novadu 
Jūrmalas skriešanas svētkos Majoru pludmalē. 4x2,5 km stafešu 
skrējienā brāļi Bogdani un Ē.Džuls ieņēma 2.vietu. 
9.X labākie skrējēji devās uz Rīgu, lai Anniņmuižā piedalītos 
Latvijas Republikas 68.skolēnu spartakiādē vieglatlētikas rudens 
krosā. 
6.IV jau trešo gadu Nautrēnu vidusskola piedalījās Rēzeknes 
pusmaratona sacensībās „Skrien Latvija”. No 50 mūsu skrējē-
jiem, astoņi veica 10 km distanci (2 apļus). Vienlaicīgi šis 10 km 
skrējiens bija arī Latvijas čempionāts. U-18 vecuma grupā Kristī-
ne Gailuma(9.kl.) izcīnīja čempiones titulu, bet Raivim Elksnim 
3.vieta. 
Ar labiem panākumiem startēts sporta spēlēs. 10.-12.kl. meite-
nēm(L.Bumbišai(10.kl.), A.Lelei(10.), G.Mazurei(8.), I.Kanaškai
(12.), S.Obrumanei(12.), S.Garbarei(12.), D.Mihailovai(12.), 
I.Špunderei(11.) volejbolā novada čempionu tituls un janvārī bija 
gods piedalīties Latgales reģiona sacensībās Daugavpilī; pār-
spētas Rēzeknes ģimnāzijas volejbolistes un 21.martā bija  lielis-

ka iespēja gūt pieredzi „Lāses kausa 2015” finālsa-
censībās Rīgā Skonto hallē un II vieta Rēzeknes 
novada Junioru volejbola līgā. Šīm meitenēm arī II 
vieta basketbola sacensībās.  
10.-12.klašu zēniem novadā 1.vieta futbolā un flor-
bolā(S.Turlajs(12.kl.), G.Bobrovs(12.), J.un I. Bog-
dani(12.), A.Duplinskis(12.), A.Brīvers(11.), 
K.Gailums(11.), L. Gorsāns(11.), N. Žukovskis(11.), 
E.Probuks(11.), Ē.Džuls(10.), K. Barkāns(10.), A.un 

O.Ivulāni(9.,7.). Florbolā izcīnīta 3.vieta Latgales reģiona sacen-
sībās. Volejbola sacensībās novadā 2.vieta, Junioru līgā 3.vieta, 
un 3.vieta basketbolā. 
8.-9.klašu grupā meitenēm 2.vieta volejbolā, bet zēniem-3.vieta 
florbolā. 
Aprīlī Audriņos vieglatlētikas daudzcīņas sacensībās telpās 10.-
12.kl. komandai 2.vieta, bet Linda Bumbiša uzvarēja individuāla-
jā vērtējumā. Maijā Viļānos novada vieglatlētikas sacensībās 
čempionu titulus izcīnīja Linda lodes grūšanā, K.Dortāns(7.kl) 
tāllēkšanā un J. Bogdans 1500 m skrējienā. 
Rēzeknes novada pašvaldības BJSS vieglatlētikas grupas au-
dzēkņi ar labiem panākumiem piedalījušies Ludzas novada spor-
ta skolas rīkotajās pavasara sacensībās: M. Bilinskim(3.kl.) 
1.vieta tāllēkšanā un 2.vieta pildbumbas mešanā, 
K.Augstkalnam(2.kl.) 2.vieta 60 m skrējienā un 3.vieta pildbum-
bas mešanā, R.Vonogai(2.kl.) 3.vieta 600 m skrējienā, G. Mazu-
rei(8.kl.) 3. vieta augstlēkšanā. 
Nautrēnu vidusskolas „Gada sportists” šogad bija Linda Bumbiša
(10.kl.) un Sandris Turlajs(12.kl.). Liels paldies Sandrim un viņa 
palīgiem par realizēto projektu pludmales volejbola laukuma 
izveidē. 

Lai sekmīgi starti turpmāk! 
 
     
  Sporta skolotāja Mārīte Zubko 
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E-pasts: nautrenu.zinas@inbox.lv 

NZ sagatavoja un izdeva: Inga Brokāne 

 
 

Visi tiek laipni aici-
nāti uz Dekteriem, 
lai baudītu teātra 

valdzinājumu!  

 
29.08.2015 
Plkst. 1900 

 

DORVYS CĪMA ĻAUDIM  

 

Vecajā Dekteru katlumājā 

 

Ar savu pirmo sniegumu skatītājus 

priecēs jaunais Dekteru amatierte-

ātris (režisore Ērika Bozoviča), 

kā arī ciemiņi no Vecstrūžāniem -  

amatierteātris „Šādi - Tādi” 

(režisore Jolanta Mihailova). 

 

Ieeja uz pasākumu brīva. 

EIROPAS SPORTA NEDĒĻA 

Eiropas Sporta nedēļa ir jauna 
Eiropas Komisijas iniciatīva, lai veicinātu sportu 
un fiziskās aktivitātes Eiropā. Tās mērķis ir veici-
nāt sportošanu un fiziskās aktivitātes un vairot 
izpratni par to daudzajām priekšrocībām. Sporta 
nedēļa tiek īstenota visā Eiropā vienlaicīgi un 
ciešā sadarbībā ar valstu koordinatoriem. Tās 
ietvaros tiks organizēti jauni pasākumi un izman-
totas esošās iniciatīvas, kas jau tagad veiksmīgi 
tiek īstenotas Eiropas, valsts, reģionālā vai vietē-
jā mērogā. Sporta nedēļa norisināsies 07.09. - 
13.09.2015 
Arī Nautrēnu pagastā būs iespēja piedalīties 
šajās aktivitātēs: 
 07.09 – Aktivitātes 5-6 gadus veciem bērniem 
Nautrēnu pagasta PII “Vālodzīte”. 
08.09 – Aktīvās pauzes darba vietās.  
09.09 – Rogovkas Multifunkcionālajā Jaunatnes 
iniciatīvu centrā fitnesa treneru lekcijas par aktī-
vu un veselīgu dzīvesveidu, pareizu un efektīvu 
trenažieru un svaru zāles izmantošanu. 
10.09 – Zib akcijas Nautrēnu vidusskolā un Mul-
tifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā. 
11.09 – Atvērto durvju diena Nautrēnu vidussko-
las Ārstnieciskās vingrošanas klasēs. 
12.09 – Vislatvijas spēka diena – Nautrēnu vi-
dusskolas sporta laukumā pievilkšanās visiem 
gribētājiem. 
13.09 – Aktivitātes svaigā gaisā. 
Sekojiet līdzi informācijai uz afišu stendiem, kur 
tiks izvietota precīzāka informācija par pasāku-

miem! 

FOTOIZSTĀDE PAR NAUTRĒNU PAGASTU 

 Maija nogalē norisinājās foto plenērs Rē-
zeknes novadā. Plenērā piedalījās aptuveni seš-
desmit fotogrāfi no visas Latvijas. Fotogrāfi apce-
ļoja Nautrēnu, Ilzeskalna, Lendžu un Bērzgales 
pagastus, lai galarezultātā izveidotu fotoizstādes 
izcilā fotomākslinieka Jāņa Gleizda piemiņai. Fo-
toplenēra laikā ir tapušas vairāk nekā 6200 foto-
grāfijas, no kurām labākās tiks atlasītas fotoizstā-
dēm, kuras būs aplūkojamas Nautrēnu, Bērzga-
les, Lendžu un Ilzeskalna kultūras namos un Rē-
zeknes novada pašvaldības ēkā Rēzeknē.  

 Foto: A.Vogulis 

 

 

 

FOTOIZSTĀŽU ATKLĀŠANAS LAIKI 
12.09.2015 

Plkst. 11:00 - Rēzeknes novada pašvaldībā 
Plkst. 12:00 - Lendžu kultūras namā 
Plkst. 13:00 - Bērzgales kultūras namā 
Plkst. 14:00 - Nautrēnu sporta hallē - KN 
Plkst. 15:00 - Ilzeskalna tautas namā 
 
 
 Plkst. 16:00 - piemiņas vietas atklāšana Il-
zeskalna pagasta Vecgailumos J. Gleizda 
dzimto māju vietā 
 


