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NAUTRĒNU ZIŅAS 

Būs arī Jaunā gadā rūpju stundas garas 
Un laimes mirkļi aši aizzibēs. 
Un sapņi būs un darbs, kas jāpadara, 
Bet tāpēc dzīvojam zem saules mēs. 
 
                         /Kornēlija Apškrūma/ 

Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 
2016.gadu! 

Lai svētku mirdzumā dzimst ticība, cerība un mīlestī-

ba jauniem darbiem un sapņiem! Lai veselība, Dieva 

svētība un latgalieša sīkstums vienmēr ir ar Jums! 

Nautrēnu pagasta pārvaldes vadītāja Līvija Plavinska  

 

 Ziemassvētki ir sirds svētki. Kristus uzrunā mū-
su sirdi un prasa pēc naktsmājām mūsu sirdī. Kā Jāzeps 
un Marija meklēja pēc naktsmājām Ziemassvētku va-
karā, tāpat Jēzus klauvē pie mūsu sirds durvīm un sevi 
nostāda lūdzēja lomā. Jēzus gaida, lai mēs atveram sa-
vu sirdi Dieva sūtnim, pašam Dieva Dēlam. 
 Ja Kristus dzimšana ir vēsturisks fakts, tad tik-
pat vēsturisks fakts ir mūsu atvērtā sirds, sagaidot Kris-
tus dzimšanu. Jautājums paliek, vai mēs paliksim neti-
cīgi, vai ieticēsim par Kristus nākšanu pasaulē; vai at-
vērsim savas sirds durvis, vai tās paliks aizvērtas ar uz-
rakstu – “Kristum šeit nav vietas.” 
 Par mūsu sirds atvērtajām durvīm liecina mūsu 
Adventa gatavošanās Ziemassvētkiem; apsveikumu 
izsūtīšana; iešana pie grēksūdzes; apņemšanās izmainīt 
savu attieksmi iepretim ģimenei – bērniem – laulāto 

draugu vai draudzeni, mūsu pašu piedalīšanos svētku 
dievkalpojumā. 
 Ziemassvētku prieks atkal izpaužas tajā, ka 
Dievs piedod Ādama un Ievas grēku un pats nāk mūs 
glābt. Ne tikai mūs izglābj, bet atjauno mūsu dzīvi, iz-
ved mūs no tumsas Gaismā, iemāca mūs mīlēt, atjauno 
mīlestību ar Dievu un cilvēku pašu starpā. 
 Ziemassvētki ir sirds svētki, kad mēs ļaujam sir-
dij runāt, ticībai atmosties, prātam pieņemt, garam 
stiprināt un Kristum nākt un mūs iepriecināt. Ziemas-
svētki ir laiks meklēt pēc Betlēmes Zvaigznes, kura rā-
da ceļu kā izbirst no tumsas Gaismā.  
 

Priecīgus Kristus Dzimšanas svētkus! 
Nautrēnu draudzes prāvests Juris Kravalis  

ZIEMASSVĒTKU  

DIEVKALPOJUMI 

24. decembris plkst. 20:00 

Svētku vigīlija, Ganiņu mise 

 

25. decembris plkst. 10:00 

Ziemassvētki 
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 Mēs visi kopā esam Adventes vidū. Lai va-

rētu Lielo brīnumu dzirdēt, pašam jāpieklust, bet 

vairāk par visu jāizbeidz nemitīgi ražot prasības: “ 

es gribu”, “man vajag”. Advente ir ceļš no vārdu 

džungļiem pie vārda brīnuma. Pēc klusu ciešanas 

katrs izrunātais vārds ir ar jaunu saturu un jēgu. 

Tad galvenais vārds ir lūgšana, piedošana, izlīg-

šana , iepriecināšana, nožēlošana. Tās ir dzīvas 

sarunas ar līdzcilvēkiem, sevi un Dievu jebkurā 

laikā un jebkurā vietā. Lai cilvēks garīgi attīstītos, 

nepieciešamas sarunas. 

        Mēs kopā iedegsim četras Adventes sveces. 

Sveces Adventes vainagā tomēr līdzinās skaitā-

majiem kociņiem – saskaitāmajiem. Maini vietām 

– to summa nemainās. Mīlestībai, Ticībai, Cerībai 

un Mieram nav kārtas numura. Ir četru sveču 

summa – gaidīšanas ceļa zīmju kopums, bez ku-

riem Atnākšana – Dieva piedzīvojums – var no-

maldīties - neatnākt. 

         Ziemassvētkos un Jaunajā gadā lai tas 

Kungs Jums dāvā savu roku piesardzību, savu 

acu labvēlību, savu lūpu smaidu,  savu soļu paļā-

vību, savu vārdu mieru, savas sirds siltumu, sava 

gara uguni, savas klātbūtnes noslēpumu! 

           Nautrēnu vidusskolas kolektīvs patei-

cas visiem par atbalstu un sadarbību 2015. 

gadā! Lai nākošais gads nāk sirsnīgāks, bagā-

tāks, cerīgāks!     

Nautrēnu vidusskolas direktore  

Anita Ludborža 

 

LAI VARĒTU DIEVA LIELO BRĪNUMU DZIRDĒT... 

Rogovkas jauniešu centrs – ar mīlestību pret dzīvniekiem 

Novembrī jauniešu 

centrā sāka darboties 

Meiteņu grupa – nefor-

māla grupa 12-14 ga-

dus vecām meitenēm. 

Grupas vadīšanā tiek 

izmantotas metodes, 

kas palīdz meitenēm sākt nopietni izturēties pret savu 

dzīvi un uzņemties atbildību. Kādā tikšanās reizē pie 

tēmām, par kurām gribētu runāt vai ko gribētu darīt, 

tika pieminēti labie darbi – pansionātu, bērnu namu, 

patversmju apmeklējumi u.tml. Tā, 27.novembra rītā, 

kad visas Latvijas skolotāji streikoja un skolēniem bija 

brīva diena, lietderīgi izmantojot brīvo laiku, jauniešu 

centra meitenes devās uz Rēzeknes dzīvnieku patver-

smi. 

Redzot dažādās izteiksmes 

būros dzīvojošo suņu un ka-

ķu purniņos, nācās secināt, 

ka dzīvniekiem, tāpat kā cil-

vēkiem, ir dažādi raksturi un 

veids, kā viņi izpauž jūtas un 

pieņem situācijas. Dažs turpināja skumt par nežēlīgo 

likteni, cits, savukārt, nevarēja nopriecāties, ka atkal 

kāds ir atnācis ciemos. Meitenes ziedoja rotaļlietas, 

barību un naudu, taču ne jau tas patversmes iemītnie-

kiem bija tik ļoti vajadzīgs. Visvairāk viņiem trūka mī-

ļuma un uzmanības. Zinot to, patversmes saimnieks 

izlaida ārā dažus no suņiem un kopā ar meitenēm ļā-

va tiem no sirds izskrieties. Savukārt, kaķu istabā va-

rēja paturēt rokās un paglāstīt skaistos iemītniekus.  

Aicinām visus darīt labus darbus šajā skaistajā 

svētku gaidīšanas laikā. Lai prieka un gaišuma 

kļūst vairāk!  

Un - ja vēlaties sev jaunu mājas iemītnieku, atgādi-

nām, ka Rēzeknes dzīvnieku patversmē ir vairāki, kas 

ar mīlestības pilnām acīm meklē savu jauno saimnie-

ku. 

Jaunatnes lietu speciāliste Sintija Ludborža  

un jauniešu centra meitenes 



 3 
Lpp.3  NR.10 ( 211 ) 

Ar teicamiem sportiskiem sasniegumiem ir 

aizvadīts pirmais mācību pusgads. Rēzeknes un 

Viļānu novadu pašvaldību skolu sacensībās ru-

dens krosā 23.IX Kaunatā 10.-12. klašu grupā 

par čempionu kļuva Artis Brīvers(12.kl.), 8.-9. kla-

šu grupā – Aigars Brīvers(9.kl.), bet trešo vietu 

izcīnīja Aldis Bogdans(9.kl.). Komandu vērtējumā 

(3 zēni+3 meitenes) 8.-9.klašu grupā pārliecinoša 

1.vieta, 10.-12.klašu grupā 3.vieta, bet skolu kop-

vērtējumā – 2.vieta. 

Pagājušā gada panākums tika atkārtots 

20.oktobrī Dricānos florbola sacensībās vidus-

skolēniem, kur zēni atkārtoti izcīnīja novada čem-

pionu titulus, bet meitenes ieguva 2.vietu. Meite-

ņu komandā spēlēja Ilona Špundere(12.kl.), Lin-

da Bumbiša, Elvita Kotāne, Kristīne Laizāne, Sa-

manta Jurāne, Arnita Jurdža-11.kl., Kristīne Gai-

luma, Ruta Kanaška-10.klase. Zēnu komandas 

vārtsargs Arvis Boltāns (10.kl.) tika atzīts par sa-

censību labāko spēlētāju, jo meistarīgi atvairīja 

pēcspēles soda sitienus. Par zelta godalgām cī-

nījās Kristaps Gailums, Artis Brīvers(12.kl.), Ēriks 

Džuls(11.kl.), Armands Ivulāns(10.kl.), Raivis 

Elksnis, Aldis Bogdans(9.kl.), Oskars Ivulāns

(8.kl.). Zēniem savs varējums vēl būs jāpierāda 

martā, piedaloties Latgales reģiona florbola sa-

censībās. 

12.novembrī Bērzgalē vidusskolas meite-

ņu komanda arī šogad ieguva 1. vietu volejbolā 

un 23.XI Daugavpilī izcīnīja 4. vietu Latgales re-

ģiona sacensībās. Komandas panākumus nodro-

šināja Linda Bumbiša (labākās spēlētājas tituls 

novadā), Amanda Lele (11.kl.), Ilona Špundere 

(12.kl.), Gunta Mazure (9.kl.), Ruta Kanaška, 

Kristīne Gailuma (10.kl.), Viktorija Adijāne, Vikto-

rija Žukova (Nautrēnu vsk. struktūrvienības Bērz-

gales psk.) 

Lai sportiskiem panākumiem bagāts 
2016. gads!                            

Sporta skolotāja Mārīte Zubko 

NAUTRĒNU VIDUSSKOLAS SPORTISTU PANĀKUMI 

Aicinām pieteikties audžuģimenes statusam 

 Vērēmu bāriņtiesa aicina  iedzīvotājus 

pieteikties audžuģimenes statusa iegūšanai. Vē-

lamies apzināt tās ģimenes, kuras būtu gatavas 

uzņemties šos pienākumus un palīdzēt bērniem, 

pieņemot viņus uz laiku savā ģimenē un tādējādi 

aiztaupot ievietošanu bērnu aprūpes iestādē.  

          Situācijas, kāpēc bērnus izņem no ģime-

nēm, ir dažādas, un tas nebūt nenozīmē, ka ģi-

mene bijusi nelabvēlīga. Bērnus no ģimenēm iz-

ņem arī, ja, piemēram, vecāki saslimst un viņiem 

nepieciešama ilgstoša ārstēšanās. Gadījumos, ja 

bērns no ģimenes ir izņemts, mēs vispirms mek-

lējam bērna radiniekus un iespēju viņu ievietot 

audžuģimenē, kas dzīvo tuvumā. Tikai tad, ja tas 

nav iespējams, bērnus ievieto aprūpes iestādē, 

bet ģimeniskā vide bērna attīstībai ir daudz sva-

rīgāka, vēlamāka. 

 Audžuģimenes statuss var tikt piešķirts 

gan ģimenei (laulātajam pārim ar abu partneru 

piekrišanu), gan personai, kura dzīvo viena. Lai 

pieteiktos šī statusa saņemšanai, jādodas uz bā-

riņtiesu, jāuzrāda pase, jāraksta iesniegums un 

jāiesniedz vairāki dokumenti - laulības apliecības 

kopija, darba vietas izziņa un dokuments par iz-

peļņu, izziņa par novada teritorijā deklarēto dzī-

vesvietu. Bāriņtiesa pretendentu nosūta pie ģi-

menes ārsta, jo nepieciešams arī slēdziens par 

personas veselības stāvokli. Kad dokumenti ie-

sniegti, bāriņtiesa pieņem lēmumu par preten-

denta piemērotību audžuģimenes statusam. Ja 

tas ir pozitīvs, jāapgūst bezmaksas apmācības, 

ko rīko Labklājības ministrija. Pirms galīgā lēmu-

ma pieņemšanas par audžuģimenes statusa ie-

gūšanu, bāriņtiesas un sociālie darbinieki ģimeni 

apciemo, apskata un izvērtē dzīves apstākļus, 

pārrunā interesējošās lietas. 

Vērēmu bāriņtiesas vārdā: Tatjana Pujate 
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E-pasts: nautrenu.zinas@inbox.lv 

NZ sagatavoja un izdeva: Inga Brokāne 

Ar Nautrēnu pagasta iedzīvotāju konsultatīvās pado-

mes iniciatīvu un Nautrēnu pagasta pārvaldes atbal-

stu, šogad pirmo reizi Rogovkas centrā taps 

„Ziemassvētku pilsētiņa”. 

Aicinām visus, īpaši ģimenes ar bērniem, piedalīties 

pilsētiņas veidošanā. Tiks meistaroti dažādi dzīvnieki 

un mājiņas no siena un citiem dabas materiāliem. 

Darbošanās notiks Rogovkas centrā un tās vadīs 

Daina Zvejsalniece. 

Radošās darbnīcas notiks: 

12.12.2015 plkst. 13:00 

13.12.2015 plkst. 13:00 

18.12.2015 plkst. 16:00 

19.12.2015 plkst. 13:00 

Pēc pilsētiņas veidošanas pabeigšanas, 19.12.2015 

plkst. 17:00 notiks kopīga tās atklāšana un svinīga 

egles iedegšana. 

Ceram uz Jūsu atsaucību un interesi, lai kopīgi 

izdotos radīt svētkus sev un līdzcilvēkiem. 

Jautājumu gadījumā zvanīt Ingai - 28335357 

Kultūras pasākumu organizators  

Inga Brokāne 

ZIEMASSVĒTKU PILSĒTIŅA ZIEMASSVĒTKU  

TIRDZIŅŠ 

20.12.2015  

plkst. 10:00 

Rogovkas centrā 

 

Visi tiek laipni aicināti, kopīgi radītajā 
„Ziemassvētku pilsētiņā”, uz Ziemas-
svētku tirdziņu! 

Būs iespēja papildināt salatēta dāvanu 
maisu ar dāvanām, iegādāties kādu 
gardumu un sajust tuvojamies Ziemas-
svētkus! 

Uz tikšanos tirdziņā! 

25. DECEMBRĪ 

PLKST. 20:00 

Koncertā kopīgi svinēsim Ziemassvētkus un 
pieminēsim A. Kūkoju 75. gadu jubilejā! 

 
Kursēs autobuss: 
19:00 - Bliseņi 

19:05 - Dekteri 

19:10 - Zaļmuiža 

19:20 - Brožgola 

19:25 - Salinīki 

19:35 - Kristiņķi 

19:45 - Rasnupļi 

Plkst.22:00 Balle 

Spēlēs Zintis Krakops 

Ieeja brīva 

27.12.2015 plkst. 12:00 

Nautrēnu sporta hallē - KN 


