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NAUTRĒNU ZIŅAS 

Pūt, Jānīti, vara tauri 
Pašā Jāņu vakarā, 
Lai sanāca Jāņa bērni, 
Lai dziedāja Jāņu dziesmas, 
Lai dziedāja Jāņu dziesmas, 
Lai atnesa Jāņu zāles, 
Lai iedzēra Jāņu alu, 
Lai uzkoda Jāņu sieru 
Lai aizdedza darvas mucu, 
Lai darīja vainadziņus, 
Lai gaidīja Jāņu rītu, 
Kad saulīte rotājāsi. 

Ielīgosim Rogovkā! Plkst. 20:00 gājiens no pagastmājas līdz Sporta hallei - KN. Turpinājumā notiks 

Ielīgošanas koncerts Sporta hallē - KN. Pēc koncerta ielīgošanu turpināsim ballē kopā ar gru-
pu „Ginc un es”, ieeja brīva. Visi tiek laipni aicināti kopīgi ieskandināt latviešu tradicionālākos 
svētkus! 

LAUKSAIMIEKU ZIŅAS 

● Cerams, ka iedzīvotāju ienākumu nodokli visi, uz ku-
riem tas attiecās, Valsts kasē ir pārskaitījuši (runa par 
50 EUR). Ja aizmirsies, jāizdara nekavējoties. 

● Līdz 30.jūnijam (ieskaitot) var izņemt piešķirto bezak-
cīzes dīzeļdegvielu. 

● Jūlijā LDC jāiesniedz Pārskats par stāvokli ga-
nāmpulka novietnē (par bišu saimēm, trušiem, mājput-
niem). Visiem, kuri audzē cūkas, jāiesniedz Cūku kustī-

bas kopsavilkums.  

● Izskatās, ka beidzot tiks izsludināts  projekts maza-
jām saimniecībām. Pamata nosacījumus var izlasīt MK 
mājaslapā vai meklēt Google tīklā “Atbalsts uzņēmēj-
darbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecī-
bas”. Iespējams, ka kaut kas līdz galīgai apstiprināša-
nai un izsludināšanai var mainīties.  

A.Saleniece 

VELOSIPĒDU NOMA 

Ceļošana ar velosipēdu ir vienkārša, taču rei-
zē - izaicinoša un ļoti aktīva nodarbe, kuras 
laikā iespējams gan izlocīt kājas, gan gūt 
daudz jaunu iespaidu, piekļūt un redzēt dau-
dzas interesantas vietas!  

Magnen aicina - lieto ķiveri vienmēr! 

Mēs piedāvājam:  
- Jaunus un kvalitatīvus DEMA velosi-
pēdus  

 - Veloķiveres 

 - Bērnu sēdeklīšus 

 - Teltis  

Cenu piedājums var atšķirties no apjoma 
un ilguma perioda. 
Interesēties:  

sporta klubs „MAGNEN” t. 29473484 
Edgars 

 Kabata 1.;Žogotas, Ilzeskalna Pagasts. 

  1 diena EUR Nāk. 

diena EUR 

1 stunda 
EUR 

Nāk. 

stunda EUR 

Velosipēds 7.50 5.00 2.50 1.50 

Ķivere 2.00 1.00     

Bērnu sēdeklītis 4.00 2.50     

Telts 4.00 3.00     

Bibliotēkas ziņas 

16. - 25.06. Nautrēnu pagasta bibliotēkā Jāņu 
zāļu izstāde ar skaidrojumiem par to pielie-
tojumu.  
 

Izstāde „Pīterdīna Rogovkā” 

 

13. - 27.06. Nautrēnu pagasta bibliotēkā Grāmatu izstāde 
„Rakstniekam, dzejniekam, žurnālistam Mārim Čaklajam — 75” 
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Šī gada pavasarī Rogovkas jauniešu 
centrs iesniedza divus projektus Rēzek-
nes novada domes rīkotajā konkursā par 
jaunatnes iniciatīvu projektiem – 
“DinozaurFest 2015” un “Ro-minioni”. Abi 
tika apstiprināti. Šobrīd ir sākusies projek-
ta “Ro-minioni” realizācija.  

“Ro-minioni” ir iniciatīvas projekts, kura rezultātā ir paredzēts 
ierīkot lasīšanas parku pie pagasta bibliotēkas un jauniešu cen-
tra. Projekta īstenošana paredzēta trīs posmos – jauniešu rado-
šās darbnīcas, kurās tiks atjaunotas vecas mēbeles un citi priek-
šmeti; labdarības tirdziņš un koncerts un visbeidzot – parka iekār-
tošana par savāktajiem līdzekļiem.  

Projekta idejas autore un iesniedzēja ir Rogovkas jauniešu centra 
Radošās darbnīcas vadītāja Inga Brokāne; īstenotājorganizācija 
– biedrība “Jaunieši Rogovkai”.  

Rogovkas jauniešu centrs aicina iedzīvotājus ziedot priekšmetus 
un mēbeles (veci puķu podi, taburetes, galdiņi, rāmji, kastītes 
u.tml.), kuras pašiem vairs nav vajadzīgas un ir savu laiku nokal-
pojušas, lai jaunieši tās varētu restaurēt un veiksmīgi realizēt 
projektu.  

Par piegādes laikiem un citiem jautājumiem, lūdzam zvanīt 
28335357 (Inga). 

Nautrēnu pagasta jaunatnes lietu speciāliste 

Sintija Ludborža 

„Ro - minioni” 

Lpp.2 
NAUTRĒNU ZIŅAS 

NOSLĒDZIES PROJEKTS „KULTŪRAS SAKNES” 

No marta līdz maija vidum Tau-
tas muzikantu biedrība, biedrī-
ba “Rogovkīši” un biedrība 
“Rēzeknes pilsētas teātris-
studija “Joriks”” projekta 
“Kultūras saknes” ietvaros pie-
dalījās praktiskajās meistardar-
bnīcās, kur iepazina latgaliešu, 
poļu, baltkrievu un krievu tradi-
cionālās kultūras vērtības Lat-
galē, dalījās savstarpējā pozitī-
vajā pieredzē, organizējot pa-
sākumus dažādu tautību iedzī-
votājiem un vienojoties kopīgā 
tautas mūzikas koncertā.  

 Projekts “Kultūras saknes” noslēdzās š.g. 30.maijā 
ar jautru večerinku “O, bļaka!” Rēzeknes novada Nautrēnu 
pagasta kultūras namā Rogovkā.  

 Lai klātesošie atcerētos kādreizējo večerinku tradī-
cijas, Rogovkas jauniešu centra aktīvisti Inga Brokāne, Sin-
tija Ludborža un Kristers Ulbicāns bija tikušies ar pagasta 
vecākās paaudzes cilvēkiem, kas paši piedzīvojuši un pie-
dalījušies večerinkās. Viņu stāstītās atmiņas un pat dzies-
mas izskanēja arī pasākuma norises laikā. 

Pasākumā, kas notika Rogovkā  
jau trešo reizi,  muzicēja vietējie 
tautas muzikanti - Pēteris Bilin-
skis, Roberts Jūrdžs, Ivars Rja-
bovskis un Madara Krišāne. 
Pasākuma laikā muzikanti tā 
iespēlējās un iedziedājās, ka, 
piesaistot Vinsentu Kūkoju, Ri-
hardu Kūkoju un citus Rogov-

kas apkārtnes muzicējošus ļaudis, izveidoja muzikālu ap-
vienību, kas sniedza publikai improvizētus priekšnesumus.  

 Kā vienmēr plašu publikas atbalstu guva arī tālākas 
un tuvākas apkārtnes  muzikanti, kas jau agrāk uzstājušies 
Rogovkā: Anna Viškere (Ilzeskalns), Oļegs Kondratjevs 
(Briežuciems), Irēna Znūteņa un Iveta Dukaļska (Rēzekne), 
Salnavas kapela “Sābri”, kapela “Salnavas danču muzikan-
ti”, kā arī Andris Eriņš un „Dricānu dominante”. 

Voldemārs Žīgurs (Balvi) valdzināja klausītājus ar prasmi 
spēlēt KORNER firmas ermoņikas, kas, velkot uz vienu pu-

si ,skan vienā toņkārtā, uz otru – citā.  

Tāpat publikai kājas izlocīt lika arī muzikanti, kas pirmo reizi 
uzstājās  Rogovkā - Andris Kazinovskis (Balvi), Antons But-
kāns (Rēzekne), Eventijs un Aivars Zelči (Balvi), Antons 
Savickis (Kaunata), Leontijs Dailis Bērziņš (Balvi), kapela 
“Malnavas muzikanti” un grupa „ Trikmiņs”. 

 Ar igauņu tautas muzikantu tradīcijām, ermoņiku 
spēles manieri un dziesmām publikas atzinību guva viesis 
no Pērnavas Feofan Roos, igauniski dziedot pat Latvijā ie-
cienītus šlāgerus.  

 Muzikanti novērtēja publikas atsaucību un dejot-
prieku, tāpēc bija gatavi spēlēt un dziedāt. Gan večerinkas 
muzikanti, gan dejotāji un klausītāji, rīta gaismā šķiroties, 
vienojās, ka nākamgad maijā jātiekas atkal. 

 Pasākuma organizatori saka lielu paldies pasāku-
ma finansiālajiem atbalstītājiem - Rēzeknes novada Nautrē-
nu pagasta pārvaldei un personīgi Līvijai Plavinskai, SIA „ 
Sprūževa M” un personīgi  Pāvelam Melnim, SIA” Cirmas 
bekons” un personīgi Pēterim Putānam, Valdim un Lindai 
Bilinskiem, Pēterim Livziniekam, Miervaldim Ludboržam un 
Edgaram Mičānam, kas deva iespēju radīt večerinkas nos-
kaņu arī mūsdienās. 

  Tāpat biedrība „ Rogovkīši” sirsnīgi pateicas tiem, 
kas ar savu darbu un līdzdarbošanos palīdzēja pasākumam 
noritēt jaukā un  lustīgā atmosfērā: Ingai Brokānei, Sintijai 
Ludboržai, Jānim Saleniekam, Ainai Usnei, Mārai Lelei, 
Alisei Sjakstei, Lanai Loginai, Ērikam Rancānam, Arnim 
Rancānam,  Valdim Žogotam, Antonam Jurkānam, Ingūnai 
Dublinskai, Ivaram Rjabovskim, Rutai Krišānei, Annai Meik-
stumei, Teklai Ludboržai. 

 Projektu “Kultūras saknes” atbalstīja: Latvijas Re-
publikas Kultūras ministrija, biedrība “Dienvidlatgales NVO 
atbalsta centrs”, Tautas muzikantu biedrība, biedrība 
“Rēzeknes pilsētas teātris-studija “Joriks””, biedrība 
“Rogovkīši”, Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras nams, 
Rēzeknes Augstskola. 

 

 

Terēza Kūkoja 

Publiskais interneta piekļuves punkts 

Projekta “Rēzeknes novada publisko interneta pieejas punktu attīstība” ietvaros Nautrēnu 
pagastā ir pieejami četri publiskā interneta piekļuves punkti. Trīs no tiem atrodas Rogov-
kā un viens - Dekteros. Pagastmājā un Rogovkas Jauniešu centrā ir iespēja izmantot 
datorus, printeri un bezvadu internetu, bet Nautrēnu vidusskolas un Dekteru bibliotēkas 
apkārtnē 300 m rādiusā ir pieejams bezvadu internets - wifi.  
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INTERVIJA AR MĀKSLINIEKU E. KUKURU 

Maija mēnesī Nautrēnu sporta hallē - KN 
bija apskatāma mākslinieka Eduarda 
Kukura gleznu izstāde „Koki”. Aicinājām 
mākslinieku uz sarunu, kurā centāmies 
noskaidrot kaut ko vairāk par viņa dzīvi, 
darbiem, domām... 

- Cik ilgi nodarbojaties ar mākslu? 

- Nu, ja man tagad ir 45 gadi… Un 3 gadi-
ņos bija pirmie darbi. Tātad var teikt jau 42 
gadus. Pirmie darbi bija svītrošana! Kā jau 
mazam bērnam, patika dubļos vai krāsās 
ar pirkstiem iebraukt, pasmērēt kaut ko. Tā 
jau arī sākās pirmie soļi manā mākslā! 

- Kur apguvāt šādas prasmes? 

- Skolā un bērnudārzā. Tad jau arī cilvēki sāka skatīties, ka bēr-
nam ir talants un kaut kas no tā veidosies. Sāku ar klucīšiem, 
bumbiņām, trijstūrīšiem. Vispirms vajag izjust formu! To ko es 
redzu, to zīmēju. Pagalmā skaisti stāv bumba zālē - uzzīmēju… 

- Kurš no mākslas veidiem Jums patīk vislabāk? 

- Var jau pieiet pie jebkura no veidiem, bet ir viens, kurš ir tuvāk 
pie sirds. Man vislabāk patīk grafika! Tajā vajag ieguldīt daudz 
darba.  

- Cik ilgu laiku aizņem viens darbs? 

- Viens darbs, kurš zīmēts uz mazākas lapiņas, aizņem apmēram 
sešas stundas. Jo lielāks darbs, jo ātrāk uzzīmēt! Tomēr - skato-
ties, ar ko zīmē. Vienu no darbiem, nepārtraukti zīmējot, izveidoju 
divdesmit sešu stundu laikā. Kafijas krūzīte blakus nolikta, un var 
zīmēt gan dienu, gan nakti! Uz desmit minūtēm izeju ārā, jo savā-
dāk viss var noiet greizi. Ieeju atpakaļ telpā un tad, skatoties uz 
darbu, redzu visas kļūdas. Tur ēna, tur krītoša ēna, tur gaisma… 

- Kādas ir labākās atziņas, ko esat saņēmis? 

- Pašlaik nekādas atziņas īsti neesmu saņēmis. Es parasti cilvē-
kiem darbus uzdāvinu. Dzimšanas dienā, vārda dienā vai, piemē-
ram, sieviešu dienā uzgleznoju puķes. Ar šiem pirkstiem, ar kuriem 
turu to zīmulīti… Strādāju no visas sirds! Uzdāvinu tikai to, kas 
man nāk no sirds, un cilvēki par to priecājas, saka paldies. Tādas 
arī ir tās labākās atziņas! 

- Vai Jums ir kādi mērķi, kurus gribat sasniegt? 

- Mans mērķis būs sasniegts tad, kad mans puika būs tāds pats, 
kā es! Kad viņš būs mākslinieks! Es jau viņam to mācu! Mācu sas-
katīt to, ko citi nesaskata. Vēl es gribētu ilustrēt grāmatu. 

- Vai ir vieglāk zīmēt, ja pirms tam jau ir izdomāts, ko zīmēt? 

- Es zīmēju nedomājot! Es varu piecelties naktī un sākt kaut ko 
zīmēt. Man patīk arī nedaudz paķēmoties, zīmēt bērniem. Piemē-
ram, man dēliņš saka, ka varde sūta visiem sveicienus – es uzzī-

mēju. No sākuma es tikai 
paķēmojos, līdz visa lapa ir 
pilna un tad sāku ar baltu lapu, un no šīm dažādajām un dīvaina-
jām skicēm veidojas viens zīmējums. 

- Kas Jūs pamudināja sākt nodarboties ar mākslu? 

- Tas, kas tur augšā – Dievs! No manas dzimtas nāk daudzi māk-
slinieki. Man zīmēšana un māksla jau ir asinīs. 

- Ko Jūs visbiežāk attēlojat savos darbos? 

- Visbiežāk es attēloju ceļus. Ceļš… Visu mūžu cilvēkam pa priek-
šu iet ceļš un jebkurā pagriezienā ir jauns pavērsiens, jaunas ie-
spējas, kā arī piedošana, ja gadījumā līdz pagriezienam kaut kas ir 
izdarīts nepareizi. Vēl man patīk zīmēt vakarus vai agrus rītus. No 
rīta izeju ārā un klausos… Neviena mūzika tik skanīgi neskan kā 
putni pavasarī.  Arī naktī var zīmēt. Tad, kad lakstīgalas pogo. 
Teātrim arī esmu zīmējis. Vēl man reizēm prasa, lai uzzīmēju aina-
vu, kā varētu iekārtot kādu noteiktu teritoriju. Kur stādīt kokus, kur 
rakt dīķi, kā salikt akmeņus un tamlīdzīgi. 

- Kas Jums ir nepieciešams darbu veidošanā un ar ko ir visēr-
tāk strādāt? 

- Krāsu zīmuļi, tušas pildspalvas, parastie zīmuļi, eļļas krāsas, 
guašas, ogle. Var jau ar daudz ko zīmēt, bet visbiežāk zīmēju ar 
zīmuļiem un tušas pildspalvu. Zīmēju uz papīra un uz bērzu tāss. 

- Kur smeļaties iedvesmu saviem darbiem? 

- Vispirms uzliec uz lapas punktiņu, domā, ko zīmēt tālāk, tad var 
sākt vilkt svītriņu, vēl svītriņu, kaut kur līklocīti un rodas maza eglī-
te. Blakus akmens, ceļš. Un sāk veidoties darbiņš! 

- Vai Jūs varētu saskatīt kaut ko darbā, kurā attēlotas tikai 
svītras? 

- Protams! Bieži manos darbos ir paslēpti, kā es tos dēvēju, blēži. 
Piemēram, labi ieskatoties kādā no darbiem var redzēt putnus, 

sejas, vai cilvēkus.  

- Ar kādiem mākslas veidiem vēl Jūs no-
darbojaties? 

- Es nodarbojos ar kokapstrādi, kā arī reizēm 
patīk ar mālu pastrādāt. Bērniem maskas 
sataisīt. No koka veidoju karotes, dēlīšus un 
pēc tam iegravēju vai iededzinu kādu māk-
slas darbu uz tiem. 

 

Pateicamies māksliniekam par interesanto 
sarunu un novēlam daudz radošu domu un 
darbu. Lai veicas!  

 

Rogovkas Jauniešu centra žurnālistes 

Viktorija Krišāne un Saiva Karmena Maģiča 

Vislabāk zīmēt ir tad, kad līst 
lietus... 

LATVIJAS SARKANĀ KRUSTA AKCIJA ROGOVKAS JAUNIEŠU CENTRĀ 

Maija mēnesī Nautrēnu pagasta iedzīvotā-
jiem bija iespēja piedalīties Rogovkas 
jauniešu centra rīkotā labdarības akcijā. 
Varēja ziedot apģērbu, apavus, somas un 
rotaļlietas.  
1. jūnijā notika labdarības diena, kurā ik-
viens iedzīvotājs varēja nākt uz jauniešu 
centru un ņemt saziedotās lietas. 

Atlikušās mantas 2.jūnija rītā Rogovkas jauniešu centra aktīvākie 
dalībnieki nogādāja Latvijas Sarkanā Krusta Rēzeknes komitejā.  

Paldies iedzīvotājiem par atsaucību, jauniešu centra dalībniekiem 
par palīdzību lietu šķirošanā un akcijas koordinēšanā un Nautrēnu 

pagasta pārvaldei par nodrošināto transportu! 

Idejas autore ir Rogovkas jauniešu centra dalībniece Diāna Ivano-
va. 

 Šāda veida akcijas ir lieliska iespēja atbrīvoties no liekām 
lietām mājās un nodot tās kādam, kam ir vairāk vajadzīgas. Šādi 
un līdzīgi pasākumi ir paredzēti arī turpmāk Rogovkas jauniešu 
centra Labo darbu pulciņa ietvaros. 

  

Nautrēnu pagasta jaunatnes lietu speciāliste 

Sintija Ludborža 

 

Rogovkas jauniešu centram jauns statuss – Multifunkcionālais Jaunatnes Iniciatīvu 

Centrs jeb MJIC 

Ceturtdien 18. jūnijā plkst. 14:00 notiks svinīgā atklāšana, 
pēc kuras koncertu sniegs Rogovkas jauniešu centra da-
lībnieki. 
Būs arī radošās darbnīcas un vakarā - koncerts, kurā spē-
lēs grupas Dabasu Durovys un Ansamblis Manta! 

Uz visām pasākuma daļām ieeja brīva! 

Laipni aicināti visi interesenti! 

 

Projektu finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un 
Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai 
Eiropas Savienībai. 
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ROGOVKĀ UZSTĀDĪTI BRĪVDABAS TRENAŽIERI 

2015. gada janvārī tika atbalstīts bied-
rības  „Rogovkīši” projekts ELFLA 
pasākuma „Lauku ekonomikas dažā-
došana un dzīves kvalitātes veicinā-
šana vietējo attīstības stratēģiju īste-
nošanas teritorijā” ietvaros, kurš tika 
iesniegts biedrībai „Rēzeknes rajona 
kopienu partnerība”. 

Projekta  „Esi aktīvs svaigā gaisā” 
ietvaros Rogovkas  centrā tika uzstā-
dīti četri brīvdabas trenažieri. Projekta 
kopējais finansējums 3999,05 eiro, 

kur veido 90% ELFLA un 10% Rēzeknes novada pašvaldī-
bas Nautrēnu pagasta pārvaldes finansējums. 

Projekta mērķis veidot kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas 
iespējas Nautrēnu pagasta dažāda vecuma iedzīvotājiem. 
Brīvdabas trenažieri dos iespēju bērniem un vecākiem iz-
baudīt kustību prieku, veidot veselīga dzīvesveida paradu-
mus. 

Visi interesenti ir mīļi gaidīti trenažieru laukumā, lai izbaudī-
tu kustību prieku svaigā gaisā! 

 

Biedrības  „Rogovkīši” valdes locekle Marija Mazure 

 

“SAPŅI PIEPILDĀS ROGOVKĀ”  

Biedrība “Jaunieši Rogovkai” 
jau otru gadu pēc kārtas orga-
nizē jauniešu neformālās ap-
mācības “Sapņi piepildās Ro-
govkā” (turpmāk – nometne). 
Projektu finansē Rēzeknes 
novada dome. 

Nometne norisināsies Nautrē-
nu vidusskolas dienesta vies-

nīcā no šī gada 30.jūnija līdz 5.jūlijam.  

Tāpat kā pagājušogad arī šī gada apmācībās varēs piedalī-
ties jaunieši vecumā no 12-16 gadiem un jaunieši vecumā 
no 18-30 gadiem. Pirmie būs topošie mākslinieki konkrētās 
jomās (aktiermāksla, deja, mode, DJ māksla, reps u.tml.), 

savukārt otri būs viņu treneri-kouči, kuri visu nometnes laiku 
strādās ar jaunajiem māksliniekiem, kā arī paši apgūs kou-
činga mākslu, lai arī turpmāk šīs zināšanas varētu pielietot, 
strādājot ar jauniešiem vai vienkārši komunicējot ar jebkuru 
cilvēku. 

Pieteikšanās anketa drīzumā būs pieejama Rogovka Dream-
land facebook.com mājas lapā, kā arī Rogovkas jauniešu 
centra facebook.com un draugiem.lv lapās. Aicinām sekot 
līdzi jaunākajai informācijai un doties sapņu piepildīšanas 
pasaulē kopā ar mums! 

 

Biedrības “Jaunieši Rogovkai” 

Valdes priekšsēdētāja  

Sintija Ludborža 

PĪTERDĪNA ROGOVKĀ 

29.06.2015  

Plkst: 16:00 Atceres brīdis 
Desetnieku kapos 

Plkst: 19:00 Vakarēšana pie 
ugunskura Nautrēnu vidusskolas 
sporta laukumā ar dziesmām, dze-
jas lasījumiem un stāstiem par Pē-
teri Jurciņu. 

NAUTRĀNU STYPRINĪKS 

Aicinām pieteikties visus pagasta stipros vīrus spēkavī-
ru sacensībām, kas notiks Nautrēnu sporta halles - KN 
15 gadu jubilejas pasākuma ietvaros. Uzvarētājam būs 
tas gods pārstāvēt Nautrēnu pagastu Novada spēkavī-
ru sacensībās, kuras notiks 18.07. Novada dienu ietva-
ros. Sacensībās drīkst piedalīties vīriešu kārtas pār-
stāvji ,kas vecāki par 16 gadiem.  

Paredzamās disciplīnas pasākuma laikā: 

1. Lauksaimniecības kannu turēšana izstieptās 
sānis rokās.(2x10 litri) ,vērtē ilgumu. 

2. Dzirnakmens nešana  distances garums 40 m 
(akmens svars 40-50kg),vērtē attālumu un laiku). 

3. Nēšu nešana (2x40 kg graudu maisi) distance 
40 m uz laiku. 

4. Svaru bumbas 16 kg mešana no vietas tālu-
mā. Vertē attālumu 

5. Traktora riepas velšana ,vērtē pārvēlienu skai-
tu, laiku. 

6. Baļķa celšana.( no zemes –virs galvas), vērtē 
pacelšanas skaitu. 

7. Vieglā auto vilkšana (Corolla Verso) ,vērtē at-
tālumu un laiku. (distance 30m). 

 
Pieteikties var līdz 02.07.2015, zvanot Valērijam pa tālr. 

29173991 

 

04.07.2015  

Sporta halles - KN jubilejas 
pasākums! 

14:00 - Sacensības „Nautrānu styprinīks” 
Nautrēnu vidusskolas sporta laukumā 

19:00 - Aktivitātes bērniem pie halles 

20:30 - Nometnes „Sapņi piepildās Rogovkā” 
atskaites koncerts pie halles 

22:00 - Balle kopā ar grupu „Trīs vīri laivā” no 
Andrupenes, ieeja 2.00 EUR 

24:00 - Armwrestling (roku laušanās) sacensī-
bas gan kungiem, gan dāmām! 

  

SPORTA HALLEI - KN - 15  

E-pasts: nautrenu.zinas@inbox.lv 

NZ sagatavoja un izdeva: Inga Brokāne 


