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NAUTRĒNU ZIŅAS 

LAUKSAIMIEKU ZIŅAS 

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

01. - 24.07.  

● Grāmatu izstāde „Gan ar sauli, gan ar vēju, gan ar 
lietu baida...”, veltīta latviešu dzejniecei un rakstnie-
cei, bērnu grāmatu autorei Dzidrai Rinkulei-
Zemzarei; 

● Literatūras izstāde par vasaru un vasaras brīvdie-
nām 5.-9. klases skolēniem „Burvīgās vasaras 
smaržas”  

01. - 27.07. 

● Grāmatu izstāde 9.-12. klases skolēniem par drau-
dzību „Grāmata ir labākais draugs!”  

06. - 31.07.  

● Iespieddarbu izstāde „Tu esi viens no mūžības”, 
veltīta rakstniecei Annai Skaidrītei Gailītei; 

● Literatūras izstāde „...šķirot lapas, lūkojos cilvēku 
likteņos...”, veltīta Franču rakstniekam Andrē Moruā   

Turpinām sniegt atskaites.  

15.jūlijs – mikrouzņēmumu 
nodokļa pārskats; 

15.jūlijs – iesniegums LAD, 
lai varētu saņemt valsts atbal-
stu par aitu mātēm (par vienu 
aitu 6.38 eiro); 

20.jūlijs – PVN mēneša vai 
ceturkšņa deklarācija; 

25.jūlijs – darījumu kvīšu izlietojums (ja darījumu nav 
bijis, atskaiti nevajag iesniegt); 

Visu jūlija mēnesi– cūku kustības kopsavilkums (uz 
01.07.2015.) ; 

Visu jūlija mēnesi – Pārskats par stāvokli ganāmpul-
ka novietnē uz 01.07.2015. (par bišu saimēm, mājput-
niem, trušiem). 

Jau no 1.jūlija lauksaimnieki var saņemt bezakcīzes 
dīzeļdegvielu. Šobrīd piešķirti 75%  no degvielas dau-
dzuma. 

31.jūlijs – beidzas pieteikšanās programmā „Atbalsts 
augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās 
izglītības iestādēs” ("Skolas auglis").  
 
15.augusts – zālāju platībām jābūt nopļautām un no-
vāktām. Ganības, ja noganās tīri, drīkst nepļaut. Kaut 
kur presē pavīdējusi pārprasta informācija, ka pēc 
15.augusta nekas vairs neesot jādara. Kur tad loģika? 
Var jau arī nepļaut (smalcināt nekādā gadījumā ne-
drīkst, drīkst nosmalcināt tikai papuves un laukmalas). 
Ja ko neizdara, tad sods, reizēm pat ļoti bargs.  

Tiek  atvērti vairāki projekti, par kuriem tikai neliela 

informācija, jo izskatās, ka nav mums īpaši saisto-
ši. 

 No 15.07 – 14.08. -  Tūrisma aktivitāšu veicināšana 
(piešķir biedrībām vai nodibinājumiem, kurām jāizpilda 
vairāki nosacījumi. Viens no tiem, - jābūt starptautiskas 
lauku tūrisma organizācijas biedram). 

No 15.07 – 14.08. -  Atbalsts uzņēmumu radīšanai 
un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu 
darbību dažādošanu). Projekta īstenošanas nozare 
– mežkopība. 

No 15.07 – 14.08. -  Atbalsts ieguldījumiem lauk-
saimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras 
attīstībā 

No vairākām aktivitātēm šajā projektā interesēt varētu 
viena - lauksaimniecības infrastruktūras attīstība - lau-
kumu būvniecība vai pārbūve pie ražošanas objektiem 
un ražošanas objektu pievadceļu būvniecība un pārbū-
ve (bez cietā seguma). Atbalsta intensitāte 40%. 

Lauksaimniecības datu centrs (LDC) ar 13.jūliju 
klientus pieņems pirmdienās, ceturtdienās no 
plkst.9.00 līdz 15.00. Tas nozīmē, ka arvien vairāk jā-
slēdz līgumi par elektronisko datu ievadi. Bija plānots, 
ka vēlreiz rīkosim apmācības, tomēr jātiek galā būs 
vien pašiem. Ganāmpulku īpašnieki var sanākt kopā 
un pamācīties, pārrunāt problēmas. Publiski pieejamie 
datori ir bibliotēkā, pagasta ēkā. Ja izrādīsiet interesi, 
neredzu problēmu, - jāsarunā vien datumus. Pati datus 
nevadu, jo man nav ne tādu tiesību, ne pieejas datiem.  

Anastasija Saleniece,  

lauku attīstības konsultante 
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NAUTRĒNU ZIŅAS 

NOSVINĒTA SPORTA HALLES – KULTŪRAS NAMA 15 GADU JUBILEJA 

Nautrēnu pagasta Ro-
govkā 4.jūlijā notika vērienīgs 
pasākums par godu Nautrēnu 
sporta halles – kultūras nama 

piecpadsmit gadu jubilejai.  
Visas dienas garumā notika 
dažādas aktivitātes visu ve-
cumu apmeklētājiem. Pasā-
kums tika atklāts ar sacensī-

bām “Nautrānu styprinīks”, kas notika Nautrēnu vidus-
skolas sporta laukumā. Par stiprinieka titulu, izpildot 
dažādas disciplīnas, piemēram, automašīnas vilkšana, 
dzirnakmens nešana un traktora riepas velšana, cīnījās 
astoņi drosmīgi Nautrēnu pagasta vīri - Dainis Vonogs, 
Dainis Šķesters, Valdis Bilinskis, Andris Duplinskis, Va-
lērijs Belinskis, Ritvars Šķesters, Eduards Kukurs un 
Staņislavs Rancāns. Sīvā konkurencē uzvarēja rogov-
kietis Valdis Bilinskis. Balvas dalībniekiem bija sarūpē-
juši pasākuma lieldraugi: SIA “V un V”, Jānis Ļubka, 
SIA “Rogovkas ceptuve”, Valērijs Belinskis, Atis Vigulis, 
Pēteris Gailums, sporta klubs “Magnen” un Nautrēnu 
pagasta pārvalde.  

Sporta disciplīnu starplaikos norisinājās aktivitā-
tes bērniem. Paldies Lindai un Valdim Bilinskiem par 
atbalstu un sarūpētajām balvām. 

Pēc sporta sacensībām jubilejas pasākumi turpi-
nājās pie sporta halles – kultūras nama, kur notika spor-
ta spēles bērniem un turpinājumā – neformālo apmācī-
bu “Sapņi piepildās Rogovkā 2015” atskaites koncerts. 
Paldies draugiem Lienei un Mārtiņam Druļiem un Lindai 
un Valdim Bilinskiem par sarūpētajām balvām bērniem 

un biedrībai “Jaunieši 
Rogovkai” un personīgi 
Sintijai Ludboržai un 
Martai Zvejsalniecei par 
sadarbību un neformālo 
apmācību atskaites kon-
certa organizēšanu kultū-
ras nama jubilejas pasā-
kuma ietvaros. 

Tumsai iestājo-
ties, svinēšana turpinājās sporta halles – kultūras nama 
telpās, kur balli spēlēja grupa “Trīs vīri laivā” no An-
drupenes. Pusnaktī savus spēkus pārbaudīt tika aicināti 
gan vīrieši, gan sievietes, piedaloties armwrestlinga 
(roku laušanās) sacensībās, kurās uzvaru guva Andris 
Salenieks un Evita Šķestere. 

Paldies lieldraugiem, sadarbības partneriem un 
visiem pārējiem, kas ņēma dalību Nautrēnu sporta hal-
les – kultūras nama jubilejas pasākuma organizēšanā. 
Uz tikšanos citos Nautrēnu pagasta kultūras pasāku-
mos!   

 
 

Kultūras pasākumu organizators 
Inga Brokāne 

„BALTICA 2015” ROGOVKĀ 

 No 15. līdz 19. jūlijam Rēzeknes novadā, Rēzek-
nes pilsētā, Rīgā un vairākās citās Latvijas pilsētās notiks 
starptautiskais folkloras festivāls „Baltica 2015”. Festivāla 
skanīgākais pasākums – Dižkoncerts – sāksies 18. jūlijā 
pulksten 17.30, Ančupānu ielejā (kartodromā). Taču vēl 
pirms tam – 18. jūlija pusdienlaikā folkloras dziesmas va-
rēs dzirdēt un līdzi dziedāt arī deviņos Rēzeknes novada 
pagastos: Bērzgalē, Vērēmos, Rikavā, Dricānos, Nautrē-
nos, Feimaņos, Nagļos, Maltā un Lendžos.  

FOLKLORAS KOPU KONCERTS ROGOVKĀ  

Plkst. 12:10 - Svētku gājiens no  Nautrēnu Romas katoļu 
baznīcas līdz Nautrēnu pagasta sporta hallei-kultūras na-

mam 
Plkst. 12:20 - Svētku koncerts Nautrēnu pagasta sporta 

hallē-kultūras namā  
Piedalās: 

„Rāmupe” (Katlakalns), „Pūnika” (Pope), Bozovas etnogrā-
fiskais ansamblis, Tilžas etnogrāfiskais ansamblis „Sagša”   
Pēterburgas Konservatorijas studentu folkloras ansamblis  

RĒZEKNES NOVADA DIENA 

Svētku programma 
12.00 – 14.00 Strītbola sacensības 

14.00 – 19.00 Piedzīvojumu taka bērniem 

14.00 – 16.00 Rēzeknes novada stiprākais lauku vīrs 

16.00 – 20.00 Amatu sēta 

16.00 – 17.00 “ Manas mājas dzimtā novadā” – Rēzeknes novada 

ģimeņu konkursa uzvarētāju godināšana, svētku uzrunas, ārvalstu 

delegāciju prezentācijas 

17.30 – 19.30 Starptautiskā folkloras festivāla  “BALTICA 2015” 

dižkoncerts 

20.00 – 04.00 Nakts koncerts 

LAUKU DIENA ROGOVKĀ 

Lauksaimnieku mazā konference 
24.07.2015 plkst. 11:00 

Ārā pie Sporta halles - KN, lietus gadījumā - telpās 
Piedalās: 

SIA „Biofarma”,  LLKC, SIA „Scandagra Latvia”, A/S 
„Latgales CMAS”, LPKS „Viļāni” 

 Būs iespēja uzklausīt firmu prezentācijas, 
uzdot sev svarīgus un saistošus jautājumus, iepazī-
ties ar firmu informatīvajiem stendiem. 
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LATGALES ĒRĢEĻU DIENAS 

Sestais Latgales ērģeļu 
dienu festivāls nor-
isināsies no 2015. gada 
17. jūlija- 2. augustam 
vairākās Latgales katoļu 
baznīcās, kurās līdz 
mūsdienām ir sagla-
bājušās īstas stabuļu 

ērģeles. Festivāla mērķis ir popularizēt ērģeļspēles 
kultūru un latviešu ērģeļmākslu, atbalstīt ērģeļu uz-
turēšanu un apkopi, kā arī vēlreiz apliecināt to, ka 
Latgalē un Latvija var lepoties ar spožu ērģelnieku 
saimi. Latgales ērģeļu dienas ir labdarības pasākums 
– ieeja visos koncertos ir par ziedojumiem. Šī gada 
festivālā savāktie ziedojumi tiks nodoti Nautrēnu Ro-
mas katoļu baznīcas ērģeļu restaurācija (šīs ērģeles 
iegādātas 1939. gadā un ir valsts nozīmes mākslas 
piemineklis). 

Festivālā šogad uzstāsies ērģelnieki: Edīte 
Alpe, Diāna Jaunzeme, Ilona Birģele, Iveta Pelše, 
Jānis Pelše, Larisa Carjkova, Guna Kise, Baiba 
Betlere, Daugavpils Mūzikas vidusskolas un J. 
Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas audzēkņi, 
kā arī solisti – klavesīniste Ieva Saliete, ļeģendārais 
estrādes dziedātājs Žoržs Siksna, operdziedātāja 
Ilona Bagele un tautā iemīļotais mūziķis Andris 
Baltacis (grupas “Baltie lāči” solists). Šī festivāla 
goda viesis un viesu koncerta ērģelnieks- Latvijas 
mūzikas akadēmijas profesors, ilggadējs ērģeļu 
mūzikas pedagogs, ērģeļu restaurators, ērģeļbūves 
eksperts un pasaulslavenais koncertērģelnieks 

Tālivaldis Deksnis. 
Vairākos koncertos ar video projekcijas 

palīdzību varēs vērot ērģelnieku spēli tuvplānā! Kā 
arī, turpinot tradīciju, pēc koncertiem klausītājiem 
būs iespēja vērot instrumentu demonstrējumus, uz-
dot jautājumus ērģelniekiem un izmēģināt savus 
spēkus, iejūtoties ērģelnieka vietā! 

 

Festivāla norise: 
 
STIRNIENES SV. LAURENCIJA ROMAS KATOĻU 

BAZNĪCA – 17. jūlijs plkst. 20.00. 
MALNAVAS JAUNAVAS MARIJAS - ROŽUKROŅA 

KARALIENES KATOĻU DRAUDZES BAZNĪCA 
(Kārsavā) - 18. jūlijs plkst. 19.00. 

AGLONAS BAZILIKA – 19. jūlijs plkst. 13.00. 
RIEBIŅU SVĒTO APUSTUĻU PĒTERA UN PĀVILA 

ROMAS KATOĻU BAZNĪCA– 24. jūlijs plkst. 18.00. 
NAUTRĒNU ROMAS KATOĻU BAZNĪCA– 25. jūlijs 

plkst. 14.00. 
VIĻAKAS VISSV. JĒZUS SIRDS ROMAS KATOĻU 

BAZNĪCA– 2. augusts plkst. 15.00. 
RĒZEKNES JĒZUS SIRDS KATEDRĀLE – 2. augusts 

plkst. 18.00. 
 

 

Latgales Ērģeļu dienu pārstāve 
Guna Igavena 

25. jūlijā plkst. 14.00  Nautrēnu Romas 
katoļu baznīcā festivāla “Latgales ērģeļdienas” iet-
varos notiks koncerts “Vasaras mozaīka”. Veldzēties 
skaistu melodiju vasarīgās noskaņās aicina pazīstamā 
operdziedātāja, TV šovu dalībniece, džeza un pop-
ulārās mūzikas atskaņotāja Ilona Bagele kopā ar 
ērģelnieci Edīti Alpi. Koncerta programma būs 
daudzkrāsaina, aptverot dažādus laikmetus un stilus – 
no baroka lielmeistara J.S. Baha mūzikas, romantikas 
laikmeta operārijām un Jāņa Lūsēna dziesmām līdz 
pat neopolitāņu melodijām un Astora Pjacollas 
džeziskajai smeldzei. 

Koncerta idejas autore ir ērģelniece Edīte Alpe, 
kuru ar Rogovku saista sena senču vēsture: kādus ga-
dus atpakaļ viņa atklāja pamestos Zaļmuižas 
muižkungu kapus, kuros atdusas viņas senči no mātes 
puses – Rozenšildi fon Paulini, kuri no 1787. gada 230 
gadus bija Zaļmuižas, kā arī vēlākos gados vairāku 
citu Latgales muižu īpašnieki tās apkārtnē. Viņai šis 
koncerts ir kā veltījums Rozenšildu fon  Paulinu dzim-
tas piemiņai, atgādinājums par pagātnes liecībām, kas 
vēl saglabājušās šajās vietās un sava veida aicinājums 
citiem kopt un cienīt sava novada vēsturi.  

Edīte Alpe ir dzimusi jūrmalniece, kur dzīvo un 

strādā arī šobrīd. Absolvējusi 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas ērģeļklasi, studiju 
noslēgumā iegūstot maģistra grādu. 
Papildinājusies Bruksorgel vasaras 
akadēmijā Zviedrijā un Karaliskajā 
konservatorijā Toronto, Kanādā. 
Koncertējusi Latvijā, Lietuvā, Zvie-

drijā, Somijā, Austrijā, Vācijā, Krievijā un Kanādā. 
Kopā ar dzīvesbiedru Tālivaldi Deksni ērģeļu duetā 
koncertējusi vairākās Latvijas baznīcās, kā arī Krievijā 
(Maskavā), Vācijā, Somijā un Zviedrijā. Sadarbojusies 
ar daudziem solistiem un instrumentālistiem, kā 
piemēram, Ilonu Bageli, Solveigu Raju, Ingu 
Šļubovsku, Evitu Zālīti, Raimondu Bramani, Žoržu Sik-
snu, Ditu Krenbergu, Raimondu Ozolu, Indri Egli, stīgu 
orķestri Latvijas filharmoniķi un daudziem citiem. No 
1998. gada ir pasniedzēja Jūrmalas Mūzikas 
vidusskolā, no 2000. gada ir Dubultu ev. lut. Draudzes 
ērģelniece, kā arī muzikālās dzīves vadītāja un 
koncertu producente. 

Dziedātājas Ilona Bageles vārds ir labi zināms 
plašai klausītāju auditorijai, viņas balsi un skatuves 
temperamentu ar sajūsmu novērtējuši gan operas 
klausītāji, gan džeza un populārās mūzikas mīļotāji. 

ĒRĢEĻU DIENAS ROGOVKĀ 



 4 

 

E-pasts: nautrenu.zinas@inbox.lv 

NZ sagatavoja un izdeva: Inga Brokāne 

Ilona Bagele absolvējusi 
Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijas vokālās 
nodaļas maģistrantūru, ir 
Jāzepa Vītola Starptautiskā 
vokālistu konkursa laureāte. 
Viņas dzīve rit gan Rīgā, gan 

Daugavpilī – Ilona ir Daugavpils Universitātes asociētā 
profesore, Daugavpils Teātra vokālā pedagoģe un 
muzikālā vadītāja un Latvijas Nacionālās operas 
soliste. Viņas repertuārā ir daudzas operlomas, kā arī 
popmūzikas un džeza programmas. Mūzikas un sajūtu 
izrāde Cantando y amando,kurā Ilona Bagele dzied 
Astora Pjacollas tango, saņēmusi Lielo Mūzikas balvu 

2012  kā gada uzvedums. 

Ilona Bagele kopā ar ērģelnieci Edīti Alpi 
vairākkārt ir koncertējušas Rīgas Doma baznīcā, kā 
arī Jūrmalas Dubultu ev. lut. baznīcā. Pirmo reizi abas 
sniegs kopīgu koncertu Latgalē – šoreiz “Latgales 
ērģeļu dienu” rīkotajā koncertā Rogovkā. Ieeja kon-
certā par ziedojumiem.  

Šī gada festivālā visi savāktie ziedojumi tiks 
nodoti Nautrēnu Romas katoļu baznīcas ērģeļu 
restaurācijai. 

 

Informāciju iesniedza Latgales Ērģeļu dienu pārstāvji  

NAUTRĒNU ĒRĢELES 

Nautrēnu Vissvētākās Jauna-
vas Marijas Bezvainīgās ie-
ņemšanas Romas katoļu baz-
nīcas ērģeles ir viens no vēs-
turiskajiem instrumentiem, kas 
izgatavots pagājušā gadsimta 
30. gados un iesvētīts 1939. 

gada 10. septembrī. Tas ir gan pēdējais zināmais Her-
berta Kolbes būvētais instruments, gan lielākais zinā-
mais viņa būvētais instruments Latvijā, kurā ticis ielikts 
viss modernākais un labākais, kas raksturīgs Herberta 
Kolbes ērģeļbūvei viņa darbības pēdējā posmā. Tajā 
laikā ērģeles tika izgatavotas konkrētai telpai, ņemot 
vērā tās akustiskās iespējas, tas nozīmē, ka nav divu 
vienādu ērģeļu un katrs instruments ir unikāls. 

Nautrēnu ērģeles ir instruments ar pneimatisko 
traktūru un 21 reģistru. Lai izceltu katra manuāla reģis-
tra kopskaņas, ērģelēs ir iebūvētas divējādas plēšas ar 
dažādu gaisa spiedienu. Ērģelēs iebūvētas 1542 stabu-
les un tās saglabājušās gandrīz oriģinālā stāvoklī ar 
lielisku ērģeļtelpas akustiku. tās ir Valsts nozīmes māk-
slas piemineklis (Nr.4000). 

 Šobrīd šim instrumentam ir nepieciešama res-
taurācija. Pēc Leona Jerumāna iniciatīvas gada sāku-
mā, novērtēt nepieciešamos ērģeļu restaurācijas dar-
bus, tika uzaicināts ērģeļmeistars Viesturs Ilsums.  

Viesturs Ilsums apsekoja Nautrēnu (Rogovkas) 
katoļu baznīcā būvēto instrumentu, un konstatēja vai-
rākas nepilnības gaisa apgādes sistēmā. Šie defekti 
jau ilgāku laiku ir atstājuši negatīvu iespaidu uz vairā-
kām svarīgām instrumenta detaļām, kas apdraud ins-
trumenta saglabāšanos ilgtermiņā. Tika sastādīta arī 
tāme nepieciešamajiem darbiem, kas instrumenta res-

taurācijas pirmajai kārtai sastāda 5838,85 EUR. 

Saprotot, ka ērģelēm steidzami ir jāveic primārie 
restaurācijas darbi, lai tās nepazaudētu un saglabātu 
arī nākamajām paaudzēm un draudzei savākt šādu 
summu nav viegli, biedrība „Sovim ļaudim” uzrakstīja 
projektu „Nautrēnu Vissvētākās Jaunavas Marijas Bez-
vainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīcas ērģeļu 
restaurācijas 1. kārta”, ko atbalstīja Valsts kultūrkapitāla 
fonda mērķprogrammas  „Latvijas valsts mežu atbalstī-
tā Latgales kultūras programma 2015” projektu pieteiku-
mu konkursā. Projektam tika piešķirts finansējums 4200 
EUR apmērā. Finansējums tika pieteikts arī Rēzeknes 
novada izsludinātajā pieteikumu konkursā par iespēju 
saņemt līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāša-
nai. Rēzeknes novada pašvaldība Nautrēnu Vissvētā-
kās Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas Romas 
katoļu draudzei piešķīra maksimālo līdzfinansējuma ap-
jomu 20 % no kopējās tāmes. 

` Šobrīd biedrība „Sovim ļaudim” Vācijā ir 
iegādājusies jaunu ērģeļmotoru, ko plānots uzstādīt līdz 
festivāla „Latgales ērģeļdienas“ koncertam Rogovkā. 
Līdz rudenim plānots sakārtot ērģeļu gaisa plūsmas sis-
tēmu un veikt bojāto instrumenta detaļu renovāciju un 
nomaiņu. 

              Informāciju iesniedza Andra Zubko-Melne, biedrība 

„Sovim ļaudim” 

25.07.2015 „Latgales ērģeļu dienās Rogovkā” 
kursēs autobuss: 

12:50 Bliseņi 

13:05 Dekteri 

13:10 Zaļmuiža 

13:20 Brožgola 

13:25 Salinīki 

13:35 Kristiņķi 

13:45 Rasnupļi  

Atbalstīsim Nautrēnu draudzes ērģeļu 
renovācijas darbus! 25. jūlijā plkst. 14.00 būs 
lieliska iespēja baudīt skaistas melodijas vasarī-
gās noskaņās Rogovkas baznīcā un ziedot 
Nautrēnu Romas katoļu baznīcas ērģeļu restau-
rācijai. 

Desetnieku kapi 

Desetnieku kapu labiekārtošanai ir savākti līdzekļi 
1205.09 EUR apmērā. No tiem: par realizētajiem kokiem 
- 950 EUR, ziedojumi kapusvētkos - 185.09 EUR, ziedo-
jumi pie pagasta pārvaldes sekretāres - 10.00 EUR, zie-
dojumi uz biedrības „Sovim ļaudim” konta - 60.00 EUR. 


