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NAUTRĒNU ZIŅAS 

LATVIJAS VALSTS DZIMŠANAS DIENAS 

SVĒTKI 

18.11.2015 plkst. 18:00 

Nautrēnu sporta hallē - KN 

VALSTS SVĒTKU KONCERTS 

Andra Eriņa skanīgākās dziesmas izdziedās 

un izspēlēs 

Dricānu Dominante 
Ieeja koncertā: brīva 

Kursēs autobuss: 

16:50 - Bliseņi 

17:05 - Dekteri 

17:10 - Zaļmuiža 

17:20 - Brožgola 

17:25 - Salinīki 

17:35 - Kristiņķi 

17:45 - Rasnupļi 

LATVIJAS DZIMŠANAS DIENAI 

VELTĪTS SKRĒJIENS APKĀRT 

ROGOVKAI 

18.11.2015 plkst. 11:00 pie 
Nautrēnu sporta halles - KN 

DISTANCES 

● Bērnu skrējiens (no Rogovkas centra 

līdz hallei) 

● Iesācēju skrējiens - aptuveni 2 km 

● Lielais skrējiens - 5 km 

Pēc skrējiena apbalvošana un būs iespēja baudīt 
tēju ar pīrādziņiem. 

Visi laipni gaidīti! 

IEDZĪVOTĀJU KONSULTATĪVĀ 

PADOME 

 Darbu ir atsākusi Nautrēnu pagasta iedzī-
votāju konsultatīvā padome. Padomes sapulces 
notiek katra mēneša pirmajā trešdienā plkst. 
17:00 pagastmājas zālē. Sapulces var apmeklēt 
jebkurš interesents. Tāpat padomes dalībnieki 
aicina ikvienu, kuram ir radusies kāda problēma 
vai jautājums, atnākt uz sapulci un kopīgiem spē-
kiem censties to atrisināt. Savu jautājumu, tāpat 
kā iepriekš, var arī iemest konsultatīvās padomes 
pastkastītē, kura atrodas pagastmājas pirmajā 
stāvā.  

Konsultatīvās padomes sastāvs: 
● priekšsēdētāja - Solvita Daukste - Saleniece, 
● Gunta Grina, 
● Ināra Rjabovska, 
● Rasma Martinova, 
● Valdis Šubrovskis. 
Aicinam ikvienu pagasta iedzīvotāju piedalīties 
labākas dzīves veidošanā savā pagastā! 
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NAUTRĒNU ZIŅAS 

LAUKSAIMNIEKU ZIŅAS 

   LLKC Rēzeknes nodaļa Rēzeknē, Dārzu 
ielā 7a rīko seminārus: 

► 20.novembrī  – “Piena kvalitāti ietekmējošie 
faktori”. 

► 1.decembrī  – “Kūtsmēslu apsaimniekošana”. 

► Semināru sākums plkst.10.00. Ja vēlaties pla-
šāku informāciju, zvaniet. Abi semināri ir vienlīdz 
svarīgi. Arī interesanti. 

 

Lauksaimniecība ir pasmaga nozare, ar ļoti dau-
dziem dažnedažādiem nosacījumiem. Laba rezul-
tāta sasniegšanai ne mazums zināšanu vaja-
dzīgs. Ir jāpamācās, jāpaskatās citu pieredze. 
Šoruden jauks brauciens bija uz Latgales ciltslietu 
un mākslīgās apsēklošanas staciju (LCMAS) un  
turpat netālo Viļānu piena kooperatīvu ( LPKS 
„Viļāni”).  Liekas, viss taču zināms -   kā tiek no-
ņemtas piena analīzes, kā tiek organizēts sēklo-
šanas stacijas darbs. Jo vairāk kur būts, jo vairāk 
apstiprinās pārliecība – mums katram darāms 
savs darbs. Ne reti mēs, nezinot vai neiedziļino-
ties cita darba specifikā, mēdzam izteikt dažneda-
žādas replikas. Viss būtu tik vienkārši, ja katrs 
strādātu atbildīgi un godīgi. 

Tieši piena lopkopība ir ļoti prasīga un smalka ta-
jā ziņā, ka kvalitātes rādītāju ietekmējošo faktoru 
ir ļoti daudz, un, ja kļūda ir kaut vienā posmā, tā 
uzreiz pamanāma. Visa pamatā ir piena ražotāja 
godīgums un zināšanas. Redzot, kā tiek apstrā-
dāti piena paraugi analīzēm LCMAS laboratorijā, 
tiek “apgāzta” versija par iespējamo rezultātu vil-
tošanu. Rezultātu nolasīšana un izdruka ir datori-
zēta. Viļānu piena laboratorijā analīzes veic  re-
zultātu iesniegšanai pārraudzības vajadzībām. 
Pirmais un galvenais nosacījums pareizai piena 

analīzei ir jau pašā parauga noņemšanas proce-
sā. Piens analīzēm jāpaņem visās slaukšanas 
reizēs 24 stundu laikā. Pienu rūpīgi jāsamaisa un 
uzreiz jāpaņem paraugs. Trauciņu nedrīkst piepil-
dīt ļoti pilnu vai piepildīt par maz. Mūsu secinā-
jums pēc piena laboratorijas apmeklējuma bija  
samērā viennozīmīgs – negribētos gan strādāt  
telpās, kur tik stipri jūtama ķīmija (pie pudelīšu 
mazgāšanas, dezinfekcijas, kas ir roku darbs).  

Pēc kooperatīva ”LPKS Viļāni” apmeklēšanas bija 
tāda laba, stabila sajūta. To radīja vadītājas Aijas 
Kiserovskas stāstījums, viņas pārliecība par izvē-
lētā virziena pareizību un kooperatīva redzamie 
panākumi. Apbrīnojama ir viņas uzņēmība. Ļoti 
gribas ticēt, ka 350 kooperatīva biedri spēj to no-
vērtēt 

Noturēt kooperatīva darbību,  domāt par tālāku 
attīstību var tikai sevi visu darbam veltošs cilvēks.  
Aijas  stāsts par to, kā tika atgrieztas nekvalitatīvi 
saražotā piena tonnas, liek uzdot  jautājumu, kā-
pēc cilvēki mēdz būt bezatbildīgi un negodīgi. 
Viss taču  būtu tik vienkārši, ja katram kā viena 
no pamatvērtībām  būtu darba tikums. Ja klāt vēl 
nāktu mūsu sapratne un cieņa pret cita cilvēka 
darbu, rezultāti neizpaliktu. Un vēl. Viļānu koope-
ratīvā tiek veikta produktu pārstrāde, klientiem 
piedāvājot turpat kooperatīva telpās , tirdziņos 
garšīgus piena produktus – dažādu veidu sierus, 
jogurtus, biezpienu, sviestu, krējumu. Lai gala re-
zultātā patērētājam būtu iespējams iegādāties 
kvalitatīvu, garšīgu produktu, izejvielām ir jābūt 
augstas kvalitātes. Un tas jau ir ražotāju darba 
lauciņš un atbildība.  

Ar cilvēkiem, kuri strādā, kuriem brīvais laiks  
stipri vien ierobežots, vienmēr ir par ko runāt, 
vienmēr ir atsaucīgi.  Gan LCMAS vadītājai Zinaī-
dai Asarei un pārējām darbiniecēm, gan „LPKS 
Viļāni” valdes priekšsēdētājai Aijai Kiserovskai 
var zvanīt, jautāt, viņas vienmēr ir pretimnākošas. 

Anastasija Saleniece 

Pārdomas pēc brauciena uz 

Viļāniem 

477. NAUTRĒNU MAZPULKA AKTIVITĀTES 

Nautrēnu mazpulkā darbojas 
jaunieši no 4.klases līdz 
12.klasei. Mazpulcēns pava-
sarī izvēlas sava projekta tē-
mu, vasaras periodā audzē, 
pēta un novēro, un rudenī vi-
sus datus ar aprakstiem un 
fotogrāfijām apkopo projektā. 

To prezentē lielajā Latvijas mazpulku rudens forumā, 
kuri norisinās katrā vēsturiskajā Latvijas novadā un 
Rīgā. Tur visi temati tiek sagrupēti un sadalīti vecu-
ma grupās, kur katrā grupā apbalvo interesantākās 

prezentācijas un radošākos darbus. Mūsu mazpulcē-
ni katru gadu no foruma atved kādu no šīm specbal-
vām.  
     Nautrēnu mazpulkā skolēnus konsultē un palīdz 
projektu rakstīšanā mazpulka vadītāja Anita Šķeste-
re. Viņa ir mazpulka dvēselīte un ideju ģenerētājs, jo 
neviens projekts uz forumu nav aizbraucis bez Anitas 
palīdzīgās rokas darba tapšanā vai prezentācijas ga-
tavošanā.  
    Šogad Nautrēnu mazpulkam ir arī sava telpiņa, tā 
atrodas Rogovkas JC. Tur notiek gan gatavošanās 
projektu forumam, gan citas aktivitātes. Neskaitot 
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lielo rudens forumu, mazpulcēni piedalās, un paši or-
ganizē arī citus pasākumos – seminārus, sadraudzī-
bas pasākumus ar kaimiņu mazpulkiem, sporta spē-
les, mazās nometnes. Katru vasaru norisinās lielā 
Latvijas mazpulku nometne, kurā piedalās vairāk ne-
kā 300 mazpulcēni no visas Latvijas. Nometne norisi-
nās 5 dienas un nakšņošana ir brīvā dabā – teltīs. 
Tas ir lielākais un gaidītākais mazpulcēnu pasākums. 
Bet, diemžēl ,ne visiem mazpulcēniem, kuri vēlas pie-
dalīties nometnē, bija pieejams atbilstošs inventārs 
gulēšanai ārā – telts, guļammais, matracītis. Tāpēc, 
pateicoties izsludinātajam Rēzeknes novada pašval-
dības Izglītības pārvaldes konkursam par finansēju-

ma piešķiršanu inventāra un 
aprīkojuma iegādei jaunatnes 
projektiem, Nautrēnu mazpul-
kam bija iespēja iegādāties 
tūrisma inventāru. Par projek-
tā iegūto naudu tika iegādāti 
4 piepūšamie matrači, 3 trīs-
vietīgas teltis, 8 guļammaisi, 

2 ceļojuma paklājiņi, kājas 
pumpis un kancelejas pre-
ces. Inventāru ir iespējams 
izmantot visiem 33 Nautrē-
nu mazpulcēniem, kā arī 
citām piesaistītajām perso-
nām.  
Jau šogad iegādātais in-

ventārs tika izmantots, dodoties uz lielo Latvijas maz-
pulku nometni „Visu daru es ar prieku!” Malnavā. 
Bērni bija priecīgi, ka tika nodrošināts viss nepiecie-
šamais saldam miegam āra apstākļos un nebija tas 
jāmeklē vai jāiegādājas pašiem. Inventārs noderēs arī 
citās aktivitātēs ar nakšņošanu teltīs, kurās ir plānots 
piedalīties un organizēt pašiem. Tas dos iespēju pie-
dalīties arī tiem mazpulcēniem, kuriem nebija nepie-
ciešamā inventāra vai arī finansiāli to nevarēja atļau-
ties iegādāties.  

 Mazpulka priekšsēdētāja un projekta koordinatore  
Elvita Kotāne 

Foto  Anita Šķestere 

Nautrēnu pagasta jauniešiem pašiem sava nevalstiskā organizācija – 

biedrība “Jaunieši Rogovkai” 

Piecus gadus atpakaļ, kad 
jauniešu muzikālais teātris 
“ArtTūrs” gatavojās viena 
gada jubilejas koncertam, 
dzima ideja izveidot jaunie-
šu biedrību, ar kuras palī-
dzību varētu piesaistīt finan-
sējumu muzikālā teātra izrā-

žu un jauniešu pasākumu rīkošanas vajadzībām. 
2010. gada 2. novembrī tika reģistrēta biedrība 
“Jaunieši Rogovkai” un pavisam drīz iesniegts pirmais 
projekts, kas tika apstiprināts un realizēts 2011. gada 
vidū. Projekts “Labvēlīgas vides radīšana biedrības 
“Jaunieši Rogovkai” darbībai” tika iesniegts LE-
ADER programmas, kas paredz dažādas aktivitātes 
lauku attīstības veicināšanai, ietvaros. Projekta reali-
zācijas rezultātā Rogovkas jaunieši ieguva savas bun-
gas, ģitāras, mūzikas atskaņošanas aparatūru un ci-
tus mūzikas instrumentus, kā arī biroja iekārtas – por-
tatīvo datoru, projektoru un projekcijas ekrānu. Šīs 
lietas deva atspēriena punktu Rogovkas jauniešu cen-
tra pirmsākumiem 2011. gadā.  
Kopš 2011. gada vasaras ir iesniegti un veiksmīgi rea-

lizēti arī citi projekti, kurus finan-
sē Rēzeknes novada dome: divu 
dienu nometne jauniešiem 
“Teātris kā personības attīstī-
bas instruments” (jaunatnes 
iniciatīvu projekts 2011), slidota-
vas iegādes projekts “Slīdam 
kopā!” (jaunatnes inventāra pro-

jekts 2011), rokmūzikas festivāls DinozaurFest 
2012” (jaunatnes iniciatīvu projekts 2012), neformālās 
apmācības “Iepazīstot Tevi, es iepazīstu 
sevi” (jaunatnes nometņu projekts 2012), netradicio-
nālo kultūru iepazīšanas pasākums “Japānas un 
Latvijas simbioze” (jaunatnes iniciatīvu projekts 

2013), neformālās apmācības multimediju jomā 
“Tava ideja uz ekrāna” (jaunatnes nometņu projekts 

2013), mikrofonu iegādes 
projekts “On Stage Pro-
ject” (jaunatnes inventāra 
projekts 2013), rokmūzikas 
festivāls “DinozaurFest 
2014” (jaunatnes iniciatīvu 
projekts 2014), neformālās 
apmācības “Sapņi piepil-

dās Rogovkā” (jaunatnes nometņu projekts 2014), 
rokmūzikas festivāls “DinozaurFest 
2015” (jaunatnes iniciatīvu projekts 2015) un nefor-
mālās apmācības “Sapņi piepildās Rogovkā 
2015” (jaunatnes nometņu projekts 2015). Šogad tika 
iesniegts un apstiprināts vēl viens iniciatīvu projekts – 
radošo darbnīcu un parka izveides projekts 
“Rominioni”, kura realizācija vēl ir attīstības stadijā.  
Biedrības mērķis ir veicināt 
kultūras un sabiedriskās aktivi-
tātes Nautrēnu pagastā.  
Biedrības aktīvākie dalībnieki 
ir tās valdes priekšsēdētāja 
Sintija Ludborža un Nautrēnu 
pagasta jaunieši – Marta Zvej-
salniece, Elgars Ludboržs un 
Kaspars Oļševskis. Dažādos 
laika periodos biedrības organizētajos pasākumos 
aktīvi dalību ņēmuši arī citi jaunieši  – Lauma Bilinska, 
Laura Melne, Vizma Boļše, Sandris Turlajs, Normunds 
Šķesters, Guntis Spruksts, Signija Ludborža, Katrīna 
Rudzīte, Daiga Miščenko, Laura Tuča un Diāna Droz-
dova. 

Rakstu sagatavoja: 
Nautrēnu pagasta jaunatnes lietu speciāliste  

Sintija Ludborža 
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E-pasts: nautrenu.zinas@inbox.lv 

NZ sagatavoja un izdeva: Inga Brokāne 

 

AKTIVITĀTES NAUTRĒNU VIDUSSKOLĀ 

Oktobris Nautrēnu vidusskolā bija notikumiem bagāts. 
Kā jau katru gadu, septembra beigās, skolā bija tradi-
cionālais Miķeļdienas gadatirgus, kur skolēni pirka un 
pārdeva dažādus mājas labumus. Kā jau katru gadu- 
aktīvākie tirgotāji bija sākumskolas skolēni. 
Labo darbu nedēļā skolēni palīdzēja sakopt Rogovkas 
baznīcas apkārtni.  
5. un 6.klases skolēni ieguva velosipēda vadītāja ap-
liecību. Pirms tam skolēni aktīvi apguva ceļu satik-
smes noteikumus. 
Oktobrī vairākas klases devās interesantās mācību 
ekskursijās. 4.-5.klases skolēni Dricānu vidusskolas 
sporta hallē apmeklēja LEGO Klucīšu dienu, kur iz-
mēģināja ar pulti vadīt lielos Lego džipus, piedalījās 
LEGO ātr-likšanas konkursā, apskatīja Latvijā lielāko 
LEGO pilsētu. Novembra sākumā 4. un 8.klase devās 
uz Rēzekni, lai apmeklētu Austrumlatvijas radošo pa-
kalpojumu centru „Zeimuļs”, kur iepazinās ar Drošības 
istabu. 

Tuvojoties Valsts dzimšanas dienai, Latgales Kultūr-
vēstures muzeja darbinieki aicināja uz sarkanbaltsar-
kano lentīšu locīšanu. Šogad bija iespēja uzzināt par 
Jūras  
spēku, Zemessardzes, Jaunsardzes darbību un nozī-
mi Latvijas valsts dzīvē. Šo izdevību izmantoja 6.un 
7.klases skolēni. 
Interešu izglīt. skol. M.Gailumas vadībā pulciņa dalīb-
nieki piedalījās starptautiskā bērnu un jauniešu māk-
slas izstādē- konferencē „TREJDEGSNIS 2015”/ 
„TRIPLE SUN 2015”, kur guva ievērojamus rezultā-
tus: E.Vilka, Nautrēnu vidusskola ieguva medaļu, dip-
lomus- Rūta Vonoga, Annija Mazure, vairākas atzinī-
bas. 
Šobrīd skolā gatavojas Latvijas Valsts dzimšanas die-
nai. 
 

      Direktores vietn.ārpusstundu darbā V.Sinkoveca 

Tuvojas Ziemassvētki… Sajūtot svētku noskaņas, ai-
cinām uz Radošajām Darbnīcām. 
 
27.11.2015 plkst. 17:00 pagastmājas zālē 

Netradicionālo Adventa dekoru izga-

tavošana 

Līdzi ņemiet dažādus dabas materiālus - zariņus, kal-
tētas lapas, čiekurus, zīles, sūnas u.c., četras vidēja 
lieluma sveces, četrus sveču turekļus, putuplastu, ja ir, 
tad arī karstās līmes pistoli un patronas, lai darbs veik-
tos ātrāk. 

Dalības maksa - 1 EUR 

 

04.12.2015 plkst. 17:00 Nautrēnu sporta hallē - KN 

Parafīna trauku izgatavošana 

Dalības maksa - 2 EUR 

Nodarbības vadīs Maija Gailuma 

19.11.2015 plkst. 13:00 

Nautrēnu sporta hallē - KN 

Rīgas cirks 

„OKI DOKI” 

Ieeja: 1 EUR 

1. ADVENTA SVECES 
IEDEDZINĀŠANU 

29.11.2015 

Visi tiek laipni gaidīti uz 

Plkst. 10:00 Svētā mise baznīcā 

Pēc mises, plkst. 11:00, iededzināsim 1. 
Adventa sveci Nautrēnu sporta hallē - KN 
un pieminēsim mūsu pagasta gaismas ne-
sējus - P. Miglinīku un A. Jurdžu kopā ar 
etnogrāfisko ansambli „Rogovka” un ciemi-
ņiem. 

ZIEMASSVĒTKUS GAIDOT 

„Īsamirdzi zvaigznem 
leidza” 

11.12.2015 plkst. 16:00 

Nautrēnu sporta hallē - KN 

Filma par dziedātāju Aiju 

Rimšu 

Ieeja uz filmu: brīva 


