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2. maijā tiks atklāti Rēzeknes novada 
Klientu apkalpošanas centri 

Informācija lauksaimniekiem. 

Līdz 22. maijam turpinās pieteikšanās platību 
maksājumiem. Ar kavējuma sankciju Vienoto 
iesniegumu var iesniegt līdz 15. jūnijam (par kat-
ru nokavēto dienu 1% sankcija).  
3. un 11. maijā no plkst.9.00 pagasta pārvaldē 
Lauku atbalsta dienesta speciālisti palīdzēs aiz-
pildīt un iesniegt iesniegumu. Ja šis pakalpojums 
nepieciešams, zvaniet 62602109 (LAD) vai 
25645875 (A. Saleniece). 
30. maijs – ja maksājumiem pieteikta papuve, 
kur iepriekšējā gadā laukā bija ilggadīgais zālājs, 
platība mehāniski jāapstrādā. 
31. maijs – LDC jāiesniedz Pārskats par bišu 
saimju skaitu uz 1. maiju.  
1. jūnijs -  iesniegums par bezakcīzes degvielas 
piešķiršanu (LAD). 
1. jūnijs – gada ienākumu deklarācijas iesniegša-
na VID.  

    Lai Rēzeknes novada iedzīvotāji pašvaldības 
pakalpojumus varētu saņemt vēl ātrāk, ērtāk un 
neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, no maija 
Dricānos, Kaunatā, Maltā un Nautrēnu pagasta 
Rogovkā sāks darboties Rēzeknes novada   
Klientu apkalpošanas centri (KAC). 

Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpoša-
nas centru izveide ir Vides aizsardzības un      
reģionālās attīstības ministrijas iniciatīva, lai   
iedzīvotāji pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai varētu 
saņemt informāciju vai konsultācijas, kā arī    
iesniegt iesniegumus kādai no vairākām valsts 
iestādēm, tostarp, Nodarbinātības valsts aģentū-
rai, Darba inspekcijai, Valsts ieņēmumu dienes-
tam, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai un 
citiem dienestiem. 

Aicinām apmeklēt klientu apkalpošanas 
centru svinīgo atklāšanu, kas notiks 2. maijā 
pl. 10.00    Rēzeknes novada pašvaldības     
lielajā zālē (Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē). 

Klientu apkalpošanas centri 

Dricānos: “Pagastmājā”, Dricānos, Dricānu pagastā, 
Kaunatā: Rāznas ielā 38, Kaunatā, Kaunatas pagastā, 
Maltā: Skolas ielā 24, Maltā, Maltas pagastā, 

Rogovkā: „Pagastmājā”, Rogovkā, Nautrēnu    
pagastā. 
 

No 1. jūnija līdz 30. jūnijam LAD atvērta pro-
jektu iesniegšanas kārta atbalsta pasākumā 
„Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot 
mazās lauku saimniecības". Informācija par  
projekta nosacījumiem tika sniegta seminārā lauk-
saimniekiem. 
Seminārā tika sniegta arī visa informācija par iz-

maiņām tiešo maksājumu saņemšanā, tāpēc izdevu-

mā tā netiek ievietota. 

Kompensācijas par zaudējumiem, kas saistī-
ti ar nemedījamo un migrējošo dzīvnieku 
sugu nodarītajiem postījumiem. 
 
Līdz ar pavasara iestāšanos Latvijā atgriežas gājputni. Ja 
vairums Latvijas iedzīvotāju tos sagaida ar prieku, tad 
daļa zemnieku uz šo laiku raugās ar bažām, jo pēc tālā 
ceļa dzērves, gulbji un zosis atgūst spēkus, labprāt mie-
lojoties labības laukos, tādējādi to saimniekiem sagādā-
jot zaudējumus. 
Latvijā par šāda veida postījumiem ir iespēja saņemt 
kompensāciju. To regulē Ministru kabineta 2016. gada 7. 
jūnija noteikumi   Nr. 353 “Kārtība, kādā zemes īpašnie-
kiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas 
saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrē-
jošo sugu dzīvnieku nodarītajiem   būtiskiem postīju-
miem, un minimālās nepieciešamo aizsardzības pasāku-
mu prasības postījumu   novēršanai”. 
Jāatzīmē, ka kompensācijas iespējams saņemt ne tikai 
par nemedījamo migrējošo putnu nodarītajiem zaudēju-
miem augkopībā, kas ir būtiski tagad pavasarī. Saskaņā 
ar augstāk minēto   noteikumu 3. punktu, zaudējumus 
nosaka, ja: 

1. postījumi nodarīti augkopības, akvakultūras, lopko-

pības vai biškopības nozarē; 

2. nodarīto zaudējumu apmērs pārsniedz    vienas val-

stī noteiktās minimālās mēnešalgas apmēru (euro); 

3. postījumu platība augkopībā konkrētajā  zemes vie-

nībā nav mazāka par 0,05 hektāriem; 

4. postījumi akvakultūrai nodarīti zivju dīķos, un katra 

zivju dīķa platība nav mazāka par 0,1 hektāru; 
Kompensācijām var pieteikties: 

 augkopības nozarē – pavasara un rudens migrācijas 
sezonas laikā, bet ne biežāk kā    vienu reizi katras sezo-
nas laikā; 

 akvakultūras nozarē – ne biežāk kā reizi gadā; 
lopkopības vai biškopības nozarē – par ikreizējiem noda-
rītajiem postījumiem. 
Jāņem vērā, ka kompensāciju var saņemt tikai tad, ja 
zemes īpašnieks vai lietotājs postījumu vietā ir veicis 
šajos noteikumos minētos aizsardzības pasākumus postī-
jumu novēršanai. 
Lai pretendētu uz kompensāciju, pieteikums par tās sa-
ņemšanu pēc postījumu konstatēšanas nekavējoties jāie-
sniedz Dabas aizsardzības pārvaldē vai izmantojot Vie-
notajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā 
(www.latvija.lv) pieejamo tiešsaistes formu. 
 
 



 

 

Jau otro gadu konkursā “Erudīts” triumfē 
Nautrēnu vidusskolas komanda 

 
19. aprīlī noslēdzās konkursa vidusskolēniem 
„Erudīts 2017” piecu spēļu cikls. Šajā mācību gadā 
Rēzeknes novada un Viļānu novada skolēnu koman-
das meklēja atbildes uz jautājumiem par un ap Lat-
vijas kultūrvēsturiskajiem novadiem. 
Konkursā piedalījās 12 komandas, tostarp trīs ko-
mandas no Maltas vidusskolas, pa divām komandām 
no Nautrēnu vidusskolas un Viļānu vidusskolas, kā 
arī pa vienai komandai no Austrumlatvijas Tehnolo-
ģiju vidusskolas, Dricānu, Kaunatas, Tiskādu un Lū-
cijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolas. 
Spēles iepriekšējās kārtas izzinājuši visu pārējo Lat-
viju, konkursa noslēgumā komandas “atgriezās mā-
jās” jeb pārbaudīja savas zināšanas par Latgali. Sko-
lēniem vajadzēja atpazīt Jāņa Streiča filmas un Lat-
galē pazīstamus mūziķus, zināt, ka biezpiens latga-
liski ir sipisnīks, ribas ir suonkauļi, bet internets ir 
škārsteikls, kā arī atbildēt uz dažādiem jautājumiem 
par Latgali, piemēram, kura latgaliešu dzejniece ir 
saņēmusi kardināla Juliana Vaivoda balvu (Anna 
Rancāne), ar ko 20. gadsimta sākumā Adamova bija 
slavena visā pasaulē (ar minerālūdens atradni), kurā 
Latgales pilsētā 2003. gadā atklāts pieminekļu an-
samblis sieram (Preiļos). 
Kopvērtējumā ar 160 punktiem uzvaru jau otro gadu 
pēc kārtas izcīnīja Nautrēnu vidusskolas I komanda 
(Kārlis Barkāns, Kristīne Laizāne, Kristīne Gailu-
ma, Armands Ivulāns, Sandra Timša, Amanda Lele). 
2. vietā ar 152,5 punktiem ierindojās Maltas vidus-
skolas I komanda, savukārt 3. vietu ieguva Nautrēnu 
vidusskolas II komanda. 
Pateicībā par piedalīšanos Rēzeknes novada pašval-
dība visām erudītu komandām 2. jūnijā dāvinās   
ekskursiju uz Igauniju, kur skolēni varēs apmeklēt 
Tartu vecpilsētu, Ledus laikmeta centru un AHHAA 
zinātnes centru, kā arī uzkāpt Munameģī. Konkursa 
uzvarētāji saņēma arī dāvanu karti 450 EUR apmē-
rā, ko varēs izmantot braucienam uz pašu izvēlētu 
galamērķi. 
 
 

Nautrēnu vidusskolas aktivitātes projektā 
Erasmus + Slovēnija 
 
Marta beigās un aprīļa sākumā Nautrēnu vidus-
skolas komanda – skolotājas Nellija Žogota, Anita 
Ludborža un trīs vidusskolnieces Alise Sjakste 
(10.klase), Kristīne Gailuma (11.klase), Sarma 
Rancāne (10.klase) piedalījās Erasmus+ program-
mas 2. pamatdarbības skolu stratēģisko partnerību 
projekta “Get On Your Bikes, Europe’s Back In 
Business!” nr. 014-1-RO01-KA201-002430 5  
aktivitāšu realizēšanai Slovēnijā, Celjē.                                                                                    
Erasmus+ programmas aktivitātes Slovēnijā bija 
īsts izaicinājums aktīva dzīves veida – velotūris-
ma realizēšanai un popularizēšanai. Šajā nedēļā 
komanda iepazinās ar Slovēnijas dabas un kultū-
ras burvību, testējot ierīkotās velosipēdu trases, 
apskatot un izpētot daudzas skaistas un populāras 
vietas: baznīcas, kultūras pieminekļus un dabas 
objektus. Mēs tikām iepazīstināti ar Slovēnijas 
izglītības sistēmu un tās iespējām. Dalībniekiem 
bija iespēja piedalīties gan sporta nodarbībās 
(volejbols, futbols, badmintons, džudo), gan     
izpeldēties modernā peldēšanas sporta centrā.               
Slovēņu skolēni pārsteidza gan ar skaisto tautas 
dziesmu dziedāšanu, gan ar skolas darba aktivitā-
tēm. Mēs varējām paši pagatavot uzņēmējdarbī-
bas kabinetā tirdzniecībai dāvanu maisiņus un 
rozmarīna sāli. Skolēni pa skolu staigā mums ļoti 
neierastā veidā – čībiņās, un pirmajā dienā mēs 
paši varējām to izbaudīt. Mēs varējām izbaudīt 
lielisku braucienu bijušo svina raktuvju tunelī, 
kurš iet cauri visam kalnam. Šajā tunelī mēs varē-
jām sastapties ar dažādām tehniskām, drošības un 
sadzīviskām problēmām, kuras bija jāatrisina.  
Izbaudījām gan skaisto valsts dabu, gan slovēņu 
nacionālos ēdienus, dažādu valodu bagātību un 
iespējas tajās runāt un komunicēt.                    
Slovēnijā bija vēls pavasaris, kad viss ir saplaucis, 
zied un ir ļoti silts. Katrā velobraucienā mēs varē-
jām redzēt daudz augstu, sniegotu kalnu un, pro-
tams, vajadzēja pašiem pāris no tiem pievarēt. Šīs 
projekta dienas paskrēja ļoti ātri. Iepazinām vie-
naudžus un skolotājus no visām projekta valstīm 
– Slovēnijas, Vācijas, Itālijas, Čehijas, Horvātijas, 
Polijas, Rumānijas un citus iepazīstinājām ar   
Latviju. Sadraudzējāmies ar visiem projekta da-
lībniekiem un nodibinājām kontaktus.                     
Visas esam priecīgas, ka devāmies uz Slovēniju 
un mums šis projekts paliks labā atmiņā! Mēs 
visas vēlamies atgriezties Slovēnijā, Ļubļanā, 
Celjē, lai redzētu, kā tur izskatās citos gadalaikos, 
un vēlamies satikt visus mūsu draugus no šī pro-
jekta. 
                    Alise Sjakste un Sarma Rancāne, 
10. klases skolnieces, projekta dalībnieces   
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Jauniešu centra ziņas 
 

Orientēšanās sacensības „PAVASARA KARNEVĀLS” 
1. aprīlī Nautrēnu pagasta sporta hallē – kultūras   
namā tika nosvinēts Rogovkas jauniešu centra rīko-
tais pasākums „Pavasara karnevāls”. 
Jau trešo gadu pēc kārtas Rogovkā tiek rīkotas orien-
tēšanās sacensības, uz kurām tiek aicināti arī citi Rē-
zeknes novada jauniešu centri. Šogad uz karnevālu 
bija ieradušies Bērzgales, Kaunatas, Čornajas, Gaiga-
lavas un Vērēmu pagasta jaunieši. 
Pasākuma pirmā daļa iesākās ļoti aktīvi: komanda 
piecu cilvēku sastāvā devās skrējienā pa Rogovku, 
kur katrā čekpointā bija jāizpilda konkrēts uzdevums. 
Visātrākā un aktīvākā bija Bērzgales jauniešu orientē-
šanās komanda, otrā bija Vērēmu komanda, savukārt, 
trešā – Gaigalavas komanda. Godalgoto vietu ieguvē-
ji saņēma diplomus un dāvanas, pārējās komandas 
saņēma pateicības rakstus par piedalīšanos. 
Vakars turpinājās ar dažādām atrakcijām, spēlēm un 
jautrām dejām. Bija iespēja nobildēties foto stūrītī. 
Vakara gaitā tika noskaidroti arī pasākuma karalis un 
karaliene, par kuriem kļuva jaunieši no Kaunatas pa-
gasta. 
Pasākums izskanēja mielojoties ar garšīgu svētku tor-
ti un kopbildes mirkli. 
Visi kopīgi ar smaidiem, jautrām dejām un košiem 
tērpiem ieskandinājām pavasari! 

   

Labdarības akcijas "Prīka sirds" ietvaros 

devāmies pie Nautrēnu pagasta vientuļajiem pensio-

nāriem, iepriecinot viņus ar Lieldienu sveicieniem. 

Lielajā talkā sakopām Rogovkas apkārtni. Pēc 

paveiktā darba pašiem liels prieks, ka savu pagastu 

esam padarījuši skaistāku un tīrāku. Rūpēsimies par 

savu vidi paši – nemēslosim apkārt. 
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No šī gada 1. maija sociālā darbinieka                
Raivo Petrova klientu pieņemšanas laiks 
Otrdienās   8.00 - 16.00 
Ceturtdienās  8.00 - 12.00 
Sakarā ar to, ka pirmdienās un trešdienās pieņemšana 
Strūžānos. 
 
 
 

„NZ” sagatavoja un izdeva N.Viļuma 

Muzikālā parāde „MANC AKORC” 

 
21.aprīlī Rēzeknē norisinājās muzikālā parāde „Manc 
akorc”, kurā piedalījās arī jaunieši no Nautrēnu       
pagasta. Savu dejošanas talantu rādīja Ramona Daukste
-Saleniece un Sofija Sjakste, kā arī Elēna Marija 
Daukste-Saleniece, toties savas dziedāšanas prasmes – 
Ralfs Bilinskis. Par piedalīšanos parādē meitenes iegu-
va pateicības rakstus, savukārt, Ralfs uzvarēja nominā-
cijā „Vakara nots” kā veiksmīgākais solists. 
Lepojamies ar mūsu talantīgajiem jauniešiem!  

Nautrēnu pagasta jaunatnes lietu speciāliste  
Dina Sjomkāne 

FOTO: GITA ŠĶESTERE 
------------------------------------------------------------------ 

        Turpināsim apgūt 20. gadsimta večerinku 
dančus Rogovkā 
 
Biedrība “Rogovkīši” ar Valsts kultūrkapitāla  
fonda projekta “IV Tautas muzikantu saiets un 
danču vakars Rogovkā “ Večerinka “O, bļaka” 
atbalstu, aicina visu vecumu dejotgribētājus ap-
gūt 20. gadsimta vidum večerinkām raksturīgos     
dančus.                                                                  
Iemācīsimies, kā mūsu iepriekšējās paaudzes    
večerinkās dejoja vengerku, padespaņ, valsi, 
fokstrotu, krakovjaku, kadriļu, polku!  
 
Nodarbības vadīs Ingūna Ludborža,                    
muzikālais pavadījums – Anna Višķere. 
 
Nodarbības notiks Nautrēnu  sporta hallē- KN                                                                     
2017. gada, 11. maijā un 16. maijā plkst.19.00 
Nāciet dejot, lai būtu kustīgi, lustīgi un veikli! 
 

Večerinka „O, Bļaka”         
              notiks  
Nautrēnu sporta hallē -KN  

           20. maijā  
       plkst.19.00 


