
11.martā  plkst. 16.30   
 
sporta hallē- kultūras namā  

Nautrēnu pagasta iedzīvotāju sapulce 

                                                      Dienas kārtībā: 

1. Atskaite par Nautrēnu pagasta pārvaldes darbu 2014.gadā. 

2. Nautrēnu pagasta pārvaldes nozīmīgākie darbi 2015.gadā.  

   3.  Iedzīvotāju priekšlikumi un  jautājumi.   

Lai nokļūtu uz sapulci kursēs pagasta autobuss: 

Kristiņki- Rasnupļi- Rogovka         Bliseņi- Dekteri- Zaļmuiža- Rogovka 

Kristiņki plkst. 15.45                         Bliseņi plkst. 16.10. 

Rasnupļi plkst. 15.55                        Dekteri plkst. 16.15 

                                                            Zaļmuiža plkst. 16.20 

Arī pēc sapulces kursēs autobuss.    

INFORMĀCIJA LAUKSAIMNIEKIEM 

      Pamazām parādās kaut kāda  skaidrība 
par šā gada aktivitātēm, piebilstot, ka Lauku 
attīstības programma Briselē ir apstiprināta,  
MK noteikumi arī tūlīt būs.  

  Atgādināšu, ka Lauku attīstības programmas 
projekts visu laiku lasāms ZM mājas lapā, un 
tur minētie nosacījumi pa visiem atbalsta vei-
diem, ticamāk,  arī tādi paliks. 

* Tuvākajā laikā “Latvijas Vēstnesī” tiks izslu-
dināti MK noteikumi par valsts atbalstu. Būtis-
ku izmaiņu nav, nedaudz mainīti termiņi.  

 * SIA „Latgales lauksaimniecības zinātnes 

centrs” aicina  piedalīties Austrumlatvijas reģi-

ona graudu un rapšu audzētāju konferencē   

6. martā plkst. 10.30 Rēzeknes novada pašvaldī-

bas konferenču zālē, Atbrīvošanas alejā 95A, Rē-

zeknē. 

 *  10.martā Rēzeknē notiks seminārs bioloģiska-

jiem ražotājiem. Informācija būs afišās un laikrak-

stā “Rēzeknes Vēstis”. Bioloģiskās asociācijas 

biedriem seminārs bezmaksas, pārējiem jāmaksā 

EUR 5.00. Jāpiesakās. 

* Piena kvotas pirkt, nomāt drīkst līdz 20.martam. 
Piektdien, 27.februārī, LDC sola sniegt ziņas par 
kvotas piešķiršanu no valsts reserves. Informācija 
jāmeklē LDC mājas lapā pie piena kvotu 
aktualitātēm.  
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* Līdz 1.aprīlim, ja kuram tas ir aktuāli, jāveic 
lauku bloku karšu precizēšana. Tikai jāzina, 
ka laukam, lai platība būtu atbalsttiesīga, 
jābūt sakoptam. Nepietiek izzāģēt krūmus, 
laukam ir jābūt tādam, lai varētu apstrādāt.  

* 2.aprīlī plkst.9.00 sporta hallē seminārs. 
Precīzāka informācija būs vēlāk. Pārrunājamo 
jautājumu daudz, jānāk jāklausās, lai pēc tam 
var bez problēmām strādāt.  

  * Vēl atgādinājums tiem, kuriem ir 10 ha 

aramzeme, bet joprojām nav slēguši līgumu 

ar LAD par elektroniskās pieteikšanās 

sistēmas pielietošanu, to ātrākā laikā izdarīt. 

Neatliekam, jo sākas visiem ļoti saspringts 

laiks.  

 * Par atļaujām bioloģiskajām 
saimniecībām 
Kārtība kādā notiek individuālo atļauju 
izsniegšana nav mainījusies. Iesnieguma 
iesniegšanas termiņš vasarāju labībām, 
kartupeļiem, lopbarības augiem ir līdz 
15.aprīlim (pasta zīmogs). Katra iesniegumā 
norādītā šķirne (sēklu maisījumiem – 
tirdzniecības nosaukums) tiek izvērtēta 
atsevišķi, līdz ar to katrai šķirnei tiek izsniegta 
sava individuālā atļauja. Valsts nodevas par 
atļaujas izsniegšanu veģetatīvā 
pavairošanas materiāla un sēklu 
izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, ja 
šis materiāls un sēklas nav iegūtas, 
izmantojot bioloģisko lauksaimnieciskās 
ražošanas metodi, apmērs  ir 7,11EUR. 
  * 1.janvārī spēkā stājās pirms četriem 
gadiem pieņemtie „Meža likuma” 3.panta 
2.punkta nosacījumi, kas noteica, ka par 
mežu tiks uzskatīta 0,5 ha un lielāka platība, 
uz kuras ir izveidojusies mežaudze ar koku 
vidējo augstumu vismaz pieci metri. Normas 

stāšanās spēkā radīja sarežģītu birokrātisku un 
finansiālu šķērsli zemes īpašniekiem – 
lauksaimniekiem un kavēja zemes atgriešanu 
ražošanā. Šobrīd termiņi ir atcelti un kokus uz 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes varēs cirst 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu 
ārpus meža. 
 
  * Cūku novietnēs piedomāsim pie biodrošības 
pasākumiem, kuri nebūt nav atcelti. 
uProjektu par atbalsta piešķiršanu mazo saimniecī-
bu attīstībai sola atvērt visai drīz. Par nosacīju-
miem, lai arī vēl nav apstiprināti, runāts, rakstīts. 
Ļoti nopietni pārdomāsim, ko varam, ko ne. Tā ir 
brīvprātīga lieta, tomēr, ja neiesim projektos, nebūs 
attīstības, n e n o t u r ē s i m i e s. 
 
 * Zemkopības ministrija sadarbībā ar SIA „Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Valsts 
Lauku tīkla aktivitāšu ietvaros arī šogad organizē 
reģionālās konferences lauksaimniekiem. 
 
Latgalē - 19.martā Rēzeknē, Rēzeknes pilsētas 
kultūras namā, Brāļu Skrindu ielā 3, Rēzeknē. 
 
Zemkopības ministrijas organizētajās konferencēs 
lauksaimniekiem tiks sniegta informācija par 
svarīgākajām aktualitātēm saistībā ar platību 
maksājumiem un jauno Lauku attīstības 
programmu. 
Konferencei, kura notiks  8.aprīlī  Gulbenē, tiks 
nodrošināta translācija tīmeklī www.laukutikls.lv. 
Interesenti jautājumus zemkopības ministram 
Jānim Dūklavam ir aicināti 
uzdot www.laukutikls.lv tiešraides laikā no plkst. 
10.30 līdz 13.00, kā arī klātienē izveidotajā 
jautājumu kastē rakstiskā veidā vai mutiski, 
konferences noslēguma daļā. 
Konferences sākums pl.11.00,  

no plkst.10.30 – reģistrācija.  

 

dotajā teātrī aktīvi sāka darboties pieci puiši un 
piecas meitenes vecumā no 15 līdz 18 gadiem. 
Pirmais uzdevums bija izveidot muzikālu izrādi 
bērnu Ziemassvētku eglītei. Tā tika iestudēta luga 
“Ziemassvētki rūķu bodē”. 

2010. gada 13.februārī Rogovkas jauniešu 
muzikālais teātris pieteica sevi ar muzikālu uzve-
dumu “Mīlestība cauri laikam”, ko uzskata        

Jauniešu muzikālais teātris “ArtTūrs” 

nosvin piecu gadu jubileju 

2009. gada nogalē Nautrēnu pa-
gastā, Rogovkā pēc kultūras nama pasā-
kumu organizatores Nellijas Viļumas inici-
atīvas tika radīts Rogovkas jauniešu muzi-
kālais teātris. Pēc noklausīšanās un aktie-
ru pirmās tikšanās 31. novembrī jaunizvei-

JAUNIEŠU MUZIKĀLAJAM TEĀTRIM “ ARTTŪRS” 5 GADI 
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par savu pirmo nopietno izrādi. Tikai 
pēc gada, kad notika viena gada jubilejas kon-
certs, aktieri savam teātrim beidzot atrada pie-
mērotu nosaukumu, nodēvējot to par jauniešu 
muzikālo teātri “ArtTūrs”, kas tulkojumā nozīmē 
“Mākslas ceļojumi”. 

Šī gada 14.februārī, mīlestības dienā, 
ArtTūrieši svinēja piecu gadu pastāvēšanu, 
sniedzot skatītājiem divas stundas garu koncer-
tu ar muzikāliem priekšnesumiem no krāšņāka-
jām izrādēm un šoviem, ko ir radījuši un iestu-
dējuši savas pastāvēšanas laikā. Koncertā pie-
dalījās divdesmit astoņi aktieri, un tika sniegti 
divdesmit septiņi priekšnesumi. Šobrīd teātrim 
ir divi sastāvi – pamata sastāvs (18 – 30 gadi) 
un “ArtTūrs” mazais sastāvs (12 – 14 gadi). 

Laika gaitā daļa aktieru ir aizgājuši, un 
to vietā ir nākuši jauni. “ArtTūrs” nebeidz attīstī-
ties un piesaistīt jaunus talantus. Ceļojums 
mākslas pasaulē ir aizraujošs piedzīvojums gan 
teātra dalībniekiem, gan izrāžu skatītājiem. 
Jauniešu muzikālais teātris “ArtTūrs” ir izpelnī-

jies daudzus atzinīgus vārdus, un ir novērtēts ne 
tikai no skatītāju, bet arī no pieredzējušu režiso-
ru puses. 

 Jubilejas koncerta “ArtTūrs 5” organizē-
šana bija ļoti saspringts un laikietilpīgs process. 
Paldies aktieriem par pacietību un vēlmi būt la-
bākajiem, par iniciatīvas izrādīšanu un atbalstu. 
Paldies aktieru vecākiem, kuri ļāva saviem bēr-
niem pavadīt vairākas stundas mēģinājumos un 
palīdzēja sagatavoties koncertam. Paldies brī-
nišķīgajiem koncerta apmeklētājiem, kas skatījās 
un novērtēja mūsu sniegumu. Paldies Nautrēnu 
pagasta pārvaldei, visiem tehniskajiem darbinie-
kiem, palīgiem un atbalstītājiem. Tikai kopā mēs 
varam darīt pa-
sauli skaistāku. 
Valentīna dienas 
noskaņās – lai 
visiem mīlestība! 

 

 Jauniešu muzikā-
lā teātra “ ArtTūrs” 

vadītāja 

         Sintija Ludborža 
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Latgales Līgas volejbola čempionāts 

Šī gada 3.janvārī ( Preiļos) un 8.februārī ( Adamovā) notika Latgales Līgas volejbola čempio-

nāts sieviešu komandām. Šajās spēlēs piedalījās Nautrēnu, Daugavpils, Maltas, Preiļu un Madonas 

komandas. Spēles notika vienā aplī. Nautrēnu komanda Latgales Līgā piedalījās pirmo reizi un ļoti 

veiksmīgi, izcīnot 2.vietu. Apbalvojums - komandas kauss un sudraba medaļas katrai spēlētājai. 

Nautrēnu komandas uzvaru kaldināja Leonida Obrumane, Marija Mazure, Irēna Rancāne, Inita Ber-

ne, Linda Bumbiša, Kristīne Dzerkale, Katrīna Rudzīte, Rūta Paužole, Laura Strupa, Marta Ozoliņa, 

Nadežda Fjodorova, Diāna Ratkuna. Katra komanda saņēma kausu, godalgoto vietu ieguvējas – me-

daļas. Ar individuālo kausu tika apbalvotas arī labākās spēlētājas katrā komandā. Nautrēnu komandā 

labākā spēlētāja bija Kristīne Dzerkale. 

Nautrēnu komanda izsaka vislielāko pateicību Nautrēnu pagasta pārvaldei, vadītājai Līvijai 

Plavinskai par sadarbību un sapratni, materiālo un morālo atbalstu.  

Lai mums veicas nākošajās spēlēs!       

                                                                                 Volejboliste Irēna Rancāne 

************************************************************************ 

  

luma sākumā iepazīstināja ar teorijas pamatiem un 
tikai tad ķērāmies pie zīmēšanas un gatavošanas. 
Katrs dalībnieks bija patīkami pārsteigts par saviem 
mākslas darbiem, jo likās ka to spēj paveikt tikai 
mākslinieki. Trīs stundas aizritēja nemanot.  

Visu dalībnieku vārdā gribu pateikt lielu, lielu paldies 
Maijai.  

                                                Nellija Viļuma 

************************************************************** 

                     6.martā plkst.19.00 

                   Nautrēnu sporta hallē 

        Aicinām visus izbaudīt ZUMBA DANCE  

                             otro treniņu! 

       Nav svarīgi kā Tu dejo, galvenais, ka Tu dejo. 

********************************************************** 

   5. un 6. martā no plkst.11.00-15.00 

           Nautrēnu sporta hallē –kn 

         Izstāde - pārdošana 

       “ Tik dēļ Jums...” 

Aicinām piedalīties mājra-
žotājus,  rokdarbnieces 
dažādu dāvaniņu  izgata-
votājus un visus interesen-
tus aktīvi apmeklēt izstādi. 

 

                                    “NZ” sagatavoja un izdeva N.Viļuma 

 

12. februārī Nautrēnu sporta hallē notika stik-
la apgleznošanas darbnīca uz kuru pulcējās 
krietns interesentu skaits, bet       25. februārī 
gatavojām konfekšu pušķus.         Maija Gai-

KULTŪRAS AKTIVITĀTES 


