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NAUTRĒNU ZIŅAS 

“Cilvēks daudz ko var, ja ir stipra griba un liela 
dūša” 

Tā par Jāni Gleizdu reiz ir teikusi viņa sieva Annele 
Gleizde, un šie vārdi ir iekalti viņa dzimto māju vietā 
Vecgailumos uzstādītajā piemiņas akmenī.  

Par godu izcilajam fotogrāfam, visas Latvijas foto-
grāfi foto plenēra laikā ir izveidojuši fotoizstādi. 

Izstāde par Nautrēnu pagasta iedzīvotājiem un pa-
gasta ainavām ir apskatāma Nautrēnu sporta halles 
- KN izstāžu zālē.  

Izstādi varēs apmeklēt: 

18.09.2015 - 8
00

 - 13
00 

21.09.2015 - 12
00

 - 15
00

 

Citos laikos izstāde apskatāma iepriekš vienojoties , 
zvanot pa tālruni 28335357 vai 22489512 

Visi tiek laipni aicināti apmeklēt izstādi! 

FOTOIZSTĀDE J. GLEIZDA PIEMIŅAI 

JAUNIEŠI MĀCĀS DEJOT 

Noslēdzot vasaras periodu, 28. augustā 
Rogovkas Multifunkcionālu jaunatnes ini-
ciatīvu centrā tika organizēts līdz šim ne-
bijis pasākums  - “Deju seminārs”. Jaun-
iešiem bija iespēja apgūt mūsdienu dejas 
(hip-hop), breika dejošanas pamatus, kār-
tīgi izkustēties zumbas deju soļos un ap-

gūt salsas dejošanas mākslu. Nodarbības vadīja gan piere-
dzējuši pasniedzēji no Rēzeknes – Santa Kairova no StopTi-
me Dance Studio, Inese Krasovska, Dainis Uškāns, Aļesja 
Slivinska, gan jauniešu centra aktīvas dalībnieces Viktorija 
Krišāne un Saiva Karmena Maģiča. 

Ikdienā jauniešu centrs ir pieejams 
bērniem un jauniešiem, sākot no div-
padsmit gadu vecuma. Šoreiz dejot 
tika aicināti arī jaunāki deju intere-
senti – atsevišķas nodarbības tika 
pasniegtas bērniem vecumā no sep-
tiņiem līdz vienpadsmit gadiem.  

Seminārs norisinājās visu dienu, un katram deju stilam tika 

atvēlēta viena stunda, kuras laikā varēja ne tikai iegūt jaunas 
prasmes, bet arī kārtīgi izkustēties.  

Pasākuma noslēgumā dalībnieki atzi-
na, ka jūtas lieliski un labprāt turpinātu 
mācīties dejot kādu no piedāvātajiem 
deju stiliem.  

Īpašu paldies jauniešu centra vārdā 
sakām Nautrēnu vidusskolai par 

telpas piešķiršanu dienesta viesnīcā, kā rezultātā varējām 
organizēt nodarbības vienlaicīgi gan lielajai, gan mazajai 
grupai. Paldies dalībniekiem par iesaistīšanos un pozitīvām 
emocijām pilnu dienu jauniešu centrā. Paldies pasniedzējiem 
un ceram uz sadarbību arī turpmāk! 

Nautrēnu pagasta jaunatnes 
lietu speciāliste 

Sintija Ludborža 

 

11.10.2015 

25.09.2015   plkst. 1000
 

Sporta hallē - KN 

Nautrēnu pagasta iedzīvotāju  

KOPSAPULCE  
Sapulcē tiks apskatīti pagasta iedzīvotājiem saistoši jautājumi. 

 

25.09.2015 

Pēcpusdienā tiks veikta  

ūdens dezinfekcija  

Rogovkas ciemā. 
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NAUTRĒNU ZIŅAS 

LAUKSAIMNIEKU ZIŅAS 

● Turpinās projektu iesniegšana atbalsta pasākumā 
„Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot 
mazās lauku saimniecības”. Ja raksta pats preten-
dents, jāsaskaņo ar konsultāciju pakalpojumu snie-
dzēju, ar kuru jāsazinās, pirms vispār sākt rakstīšanu. 

Termiņš: 5.oktobris 

● No 15.septembra līdz šī gada 30.septembrim 
Lauku atbalsta dienests pieņems iesniegumus atbal-
sta saņemšanai apdrošināšanas polises iegādes iz-
devumu segšanai par 2015.gadu. Iepriekš šis termiņš 
bija noteikts no 1.oktobra līdz 1.novembrim.  

● No  6.septembra līdz  šī gada 1.decembrim at-
vērts vēl viens projekts: “Dabas katastrofās un katas-
trofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražoša-
nas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko 
pasākumu ieviešana”.  

Uz atbalstu var pretendēt ražotāji cūkkopības nozarē, 
kuri nodarbojas ar primārās lauksaimniecības produk-
cijas ražošanu tirgum un vismaz gadu realizē produk-
ciju tirgū (projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī). 

Atbalstīti tiks  ieguldījumi  lauksaimnieciskās ražoša-
nas profilaktisko pasākumu ievieša-
nai un lauksaimnieciskās ražošanas potenciāla atjau-
nošanai. Sīkāka informācija LAD mājas lapā.  

● Kā ar papuvēm? Tās bija jāuzar līdz 
15.septembrim. Pēc aramzemes atstātu papuvi ne-
uzartu līdz nākošajam gadam drīkst atstāt tikai biolo-

ģiskās saimniecības. Pēc dabīgajiem zālājiem papu-
ve jāuzar (visiem). 

● No 15.oktobra līdz 16.novembrim  izsludināta 
projektu iesniegumu pieņemšana  Lauku attīstības 
programmas (LAP) pasākumā "Ieguldījumi meža 
platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzla-
bošanā".  

Apakšpasākumā  „Meža ieaudzēšana” atbalstāmās 
aktivitātes: 

► Meža ieaudzēšana un kopšana. 

► Ieaugušas mežaudzes papildināšana un kopšana.  

Apakšpasākuma “Ieguldījumi meža ekosistēmu 
noturības un ekoloģisksās vērtības uzlabošanai” 
aktivitātes:  

► Jaunaudžu retināšana un jaunaudžu retināšana ar 
atzarošanu. 

► Neproduktīvu mežaudžu nomaiņa saskaņā ar nor-
matīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā. 

► Valdošās koku sugas nomaiņa baltalkšņa sugu 
mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu 
mežaudzēs. 

Trešais apakšpasākums: “Meža ugunsgrēkos un 
dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunoša-
na”. 

 Anastasija Saleniece 

DORVYS CĪMA ĻAUDIM 

29. augustā Nautrēnu pa-
gasta Dekteru ciemā jau tre-
šo gadu notika pasākums 
“Dorvys cīma ļaudim”. Pasā-
kumā īpaši svētki bija dekte-
riešiem, jo viņiem atkal ir 
savs amatierteātris, kuru ta-
gad vada Ērika Bozoviča. 

Jaunais teātra kolektīvs priecēja skatītājus ar humora 
pilniem skečiem un ir jau sākuši iestudēt jaunu lugu. 
Atbalstīt jauno kolektīvu pasākumā bija ieradušies arī 
Vecstrūžānu amatierteātris “Tādi Šādi”, vadītāja Jo-
lanta Mihailova, ar tikpat priekpilniem un atraktīviem 
skečiem.  

 Pasākumā skatītājus uz kopīgu sadziedāša-
nos aicināja triju draugu muzikantu grupa “Treis plus 
treis”. Ar savu ģitārspēli un visiem pazīstamām dzies-
mām muzikanti aizrāva visus kopīgā dziedāšanā un 
vēlēja jaunajam teātrim daudz radošu domu un dros-
mi izbaudīt savas lomas. 

 Sirsnīgs paldies kolektīviem par atsaucību un 
atbalstu veiksmīgai pasākuma norisei! Veiksmi jauna-
jam Dekteru amatierteātrim radošajā darbībā! 

 

Nautrēnu pagasta pasākumu organizators 
Inga Brokāne 

TĒVU DIENAS SVINĪBAS 

Septembra otrajā svētdienā 
Latvijā svin tēva dienu. Šo-
gad, 11.septembrī,  pirmo 
reizi Tēvu diena tika svinēta 
arī Nautrēnu vidusskolā. Pa-
sākums notika sportiskā gai-
sotnē. Tēvi pierādīja, ka ir 
labi snaiperi, zina šūpuļ-

dziesmas, prot slēpot, nepieciešamības gadījumā iz-
vilks automašīnu no dubļiem, zina atbildes uz āķīgiem 
jautājumiem. 

Kad pārbaudījumi tika izturēti, pēc tēvu ierosinājuma, 
notika futbola mačs – tēvi pret dēliem. Nav ilgi jāmin, 
kā pusē bija uzvara. Tēvi pierādīja, ka pieredzei ir no-
zīme. Tika nolemts, ka spēle noteikti būs jāatkārto. 

Pasākuma noslēgumā visi pulcējās pie ugunskura, 
dzēra tēju, mielojās ar cienastu. Katrs tēvs saņēma 
diplomu un saldu medaļu. 

Paldies visiem, kuri atbalstīja 
šo pasākumu! Uz tikšanos 
nākamgad! 

               Direktores vietniece 
ārpusstundu darbā 

V.Sinkoveca 
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Pulciņa nosaukums 
  

Klašu grupa 
  

Pulciņa vadītājs 

Etnogrāfiskais ansamblis   A.Garanča 

Vokālais ansamblis 5.-9. A.Garanča 

Koris 1.-4 A.Garanča 

Muzikālais teātris 1.-3. A.Garanča 

Tautu dejas 2.-3. I.Ludborža 

Tautu dejas 5.-7. I.Ludborža 

Latgaliešu rakstu valoda 5.-9. V.Dundure 

Latgaliešu rakstu valoda 10.-12. V.Dundure 

Ārstnieciskā vingrošana 1.-9. M.Zubko 

Volejbols 8.-9. M.Zubko 

Fiziskā sagatavotība 2.-4. M.Zubko 

Komandu sporta spēles 1.- 3. M.Zubko 

Sociālās iemaņas 1.-2. A.Mūrniece 

Nautrēnu novada kultūrvēsturiskā manto-     

Radošo darbu studija 1.-12. M.Gailuma 

Radi svētkus savai skolai   M.Gailuma 

Ģitāristu ansamblis 5.-12. I.Rjabovskis 

Debašu klubs „Mercury” 7.-9. N.Žogota 

Debašu klubs „Mercury” 10.-12. N.Žogota 

Dramatiskais teātris 1.-4. I.Rancāne 

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅI NAUTRĒNU VIDUSSKOLĀ 

2015./2016.m.g. 

Skolēniem ir iespēja apmeklēt jaunsardzi, mazpulku, sporta skolu, mākslas skolu. 

RAIVO PETROVS - NAUTRĒNU PAGASTA SOCIĀLAIS DARBINIEKS 

No šī gada jūlija Nautrē-
nu pagastā strādā jauns 
sociālais darbinieks Rai-
vo Petrovs. Raivo dzimis 
un audzis ir Salnavas 
pusē, turpat arī absolvē-
jis Salnavas pamatskolu. 
Tālāk mācības turpināja 
Malnavas tehnikumā, 
apgūstot mežkopja un 

grāmatveža amatu, un augstskolā “Attīstība” par sociālo 
darbinieku. Jautāts, kāpēc izvēlējās sev sociālā darbinieka 
profesiju, Raivo atbild, ka viņam patīk strādāt ar cilvēkiem, 
censties tiem palīdzēt. Līdz šim par sociālo darbinieku Rai-
vo strādājis nav, šī ir pirmā darba pieredze šajā amatā. 
Vēlme strādāt savā profesijā bijusi jau sen, tikai līdz šim 
nebija iespēju un piedāvājumu sevi apliecināt šajā amatā. 
Atbildot uz jautājumu, vai nebija bail no pilsētas doties 
strādāt uz pagastu, kur visi iedzīvotāji ir nepazīstami, viņš 
saka, ka viņam patīk dzīvē pārmaiņas un izaicinājumi. Sa-
darbība ar nautrēniešiem sāk veidoties laba. Kaut gan ar 
visiem sociālā darbinieka redzeslokā esošajiem cilvēkiem 
vēl nav iepazinies, viņš sola to drīzumā izdarīt. 

 Pašlaik Raivo dzīvo Rēzeknē. Viņš ir precējies un 
ģimenē nesen ir ienākusi meitiņa, ar kuru tad arī tiek pava-
dīts viss brīvais laiks. Par vislabāko atpūtu viņš uzskata 
lauku darbus, kad var aizmirst ikdienas raizes un nemie-
rus.  

 Raivo aicina iedzīvotājus, kuriem ir radušās sociā-
lā rakstura problēmas, droši griezties pie viņa un tad arī 
kopīgiem spēkiem meklēt tām risinājumus. 

Sociālā darbinieka Raivo Petrova 

Klientu pieņemšanas laiks: 

Pirmdiena: 8:00 - 16:00 

Otrdiena: 8:00 - 12:00 

Trešdiena: 12:00 - 16:00 

Ceturtdiena: 8:00 - 12:00 

Piektdiena: ------------------ 

Inga Brokāne  
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E-pasts: nautrenu.zinas@inbox.lv 

NZ sagatavoja un izdeva: Inga Brokāne 

„ESI AKTĪVS!” NAUTRĒNOS 

No 7. līdz 13. septembrim visā 
Eiropā valdīja sportiska gaisot-
ne. Eiropas Sporta nedēļas 
ietvaros katru dienu tika organi-
zētas dažādas sportiskas akti-
vitātes, piemēram, sportošana 
pirmsskolas izglītības iestādēs, 
vingrošana darba vietās, konfe-

rences un lekcijas par tēmu “sports”, zib akcijas, atvērto 
durvju dienas sporta klubos un fitnesa centros un citas. Lat-
vijā sporta nedēļu organizēja un aicināja piedalīties Latvijas 
Tautas Sporta asociācija. Šāda veida pasākums Eiropā 
notiek pirmo reizi, un tā iniciators ir Eiropas Komisija.  

Arī Nautrēnu pagasta pārvalde bija šīs nedēļas oficiāls da-
lībnieks un katru dienu realizēja kādu sportisku aktiviāti, par 
ko atbildēja dažādas vietējās iestādes un to darbinieki: 

7. septembrī ar sportiskām aktivitātēm bērnudārzos 
norisinājās sporta nedēļas at-
klāšana. Nautrēnu pagasta PII 
“Vālodzīte” piecgadnieki un seš-
gadnieki aktīvi vingroja skolotā-
jas Dainas Kašas vadībā.  

8. septembrī visā Latvijā noti-
ka aktīvās pauzes darba vietās. 
Nautrēnu vidusskolas pagalmā 
vingrošanas pauzē piedalījās 
ne tikai skolotāji, bet arī skolēni. 
Šajā aktivitātē savās darba vietās dalību ņēma arī PII 
“Vālodzīte” kolektīvs un pagasta pārvaldes darbinieki. 

9. septembrī Rogovkas Multifunkcionālu jaunatnes ini-
ciatīvu centrā uz lekciju par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu 
un pareizu un efektīvu trenažieru izmantošanu aicināja 
sporta kluba “Magnen” treneri Edgars Kļaviņš un Zigmārs 
Jāzeps Kļaviņš. Lekcijas laikā jaunieši uzzināja, kādas akti-
vitātes būtu vispiemērotākās viņu vecumam, kā sasniegt 
nospraustos mērķis sava ķermeņa veidošanā un kā pareizi 

izmantot trenažieru zāles iespējas. 

10. septembra rīts sākās ar zibakciju Nautrēnu vidus-
skolā, kurā varēja enerģiski iesildīties veiksmīgai dienai 

sporta skolotājas Mārītes Zub-
ko vadībā. Pēcpusdienā Ro-
govkas centrā pie pagasta pār-
valdes notika jauniešu centra 
rīkotā zibakcija. Jaunieši pār-
steidza vietējos iedzīvotājus ar 
pēkšņu parādīšanos un dejoša-
nu starp citu ikdienas gaitām. 

11. septembrī iedzīvotājiem 
bija iespēja apmeklēt Nautrēnu vidusskolas ārstnieciskās 
vingrošanas klasi, kurā Mārīte Zubko demonstrēja klases 
inventāru un iespējas, kā arī ļāva apmeklētājiem izmēģināt 
stājas traucējumu novēršanas vingrojumus. 

12. septembrī Nautrēnu vidusskolas sporta laukumā 
notika Spēka diena, kurā katrs varēja pārbaudīt savus spē-
kus, pievelkoties pie stieņa. Pievilkšanās reižu skaits tika 
reģistrēts. 

13. septembrī Eiropas sporta 
nedēļas noslēgumā gan nūjoša-
nas entuziasti, gan iesācēji tika 
aicināti kopīgi pievarēt piecu 
kilometru distanci.  

 

 

 Liels paldies sporta nedēļas dalībniekiem un vis-
iem, kuri piedalījās pasākuma aktivitāšu organizēšanā un 
vadīšanā! Būsim aktīvi! 

Kultūras pasākumu organizators 

Inga Brokāne 

26.09.2015    plkst. 20:00 

Nautrēnu sporta hallē - KN 

 

Modes un talantu  

Festivāls 

Pasākumu vadīs 

Kozmens 

(TV spēles „Ciemos” vadītājs) 

Plkst. 22:00 galdiņu balle kopā ar grupu 

no Baltinavas „Unknown artist” 

(darbosies kiosks) 

Ieeja: 1.50 EUR, pēc 23:00 - 2.00 EUR 

Pārdod malku- 

3 m garu. 

 

Cena 18 EUR/kub.m, 
 

 ar piegādi - 20 EUR/kub.m 
 
 

T. 28342898 


