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  Informācija lauksaimniekiem. 

      *Šajā gadā izmeklējumi dzīvniekiem jāveic ļoti 
daudzās novietnēs. Apskatiet, atverot LDC mājas 
lapu.  Vai arī, ja ir elektroniskās datu ievades sistē-
mas lietošanas tiesības (slēgts līgums), tad praktis-
ki var redzēt visu.  
   *Apmācības augu aizsardzības līdzekļu lietošanā 
 
SIA „LLKC” Rēzeknes konsultāciju birojs Rēzek-
nē, Dārzu ielā 7a rīkos maksas apmācības tiem, 
kam nepieciešams pagarināt lietotāja apliecību 
derīguma termiņu vai iegūt operatora apliecību. 
Apliecību derīguma termiņa pagarināšanai 2. re-
ģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības 
līdzekļu lietošanā apmācības notiks 28.martā un 
30.martā plkst. 9:00 (2 atsevišķas grupas, katra 
mācās 1 dienu). Šīm apmācībām pieteikties un 
nepieciešamos dokumentus ieteicams sakārtot līdz 
27. martam. 
   Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru 
apliecību iegūšanai mācības notiks vienu dienu 
04.04.2017. plkst. 10:00. Šajā dienā paredzēts kār-
tot arī eksāmenu. Šīm apmācībām pieteikties un 
nepieciešamos dokumentus ieteicams sakārtot līdz 
3. martam.  
Sīkāka informācija un pieteikšanās apmācībām, 
zvanot SIA „LLKC” Rēzeknes konsultāciju biroja 
augkopības konsultantei Anitai Dzenei pa tālruni 
26571714, kā arī rakstot uz e-pastu ani-
ta.dzene@llkc.lv 
 

*Lauku atbalsta dienests informē, ka līdz 1.aprīlim 
var iesniegt lauku bloku / ainavu elementu precizē-
šanas pieteikumu šim gadam.  
 
     Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, 
ja vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību, 
pievienot jaunus ainavas elementus vai no lauku 
bloka izņemt neapsaimniekotu platību. Platībai ir 
jābūt sakoptai uz lauku bloka precizēšanas piepra-
sījuma iesniegšanas brīdi, jo tā tiks apsekota arī 
dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā netiks iekļauta lauku 
blokā un sezonas laikā netiks veikta atkārtota platī-
bas apsekošana. 
 
*24.februārī Rēzeknē, Dārzu ielā 7a notiks semi-
nārs lauksaimniekiem “Aktuālākais par nezālēm 
un slimībām laukaugu sējumos”. Reģistrācija no 
plkst.10.30.Sākums plkst.11.00. Seminārā skatīs 
jautājumus par vējauzas, dzeltenās rūsas izplatību 
sējumos, par pākšaugu slimībām, citi jautājumi. 
 

Dalībai seminārā jāpiesakās līdz 22. februārim       
pa tālruni: 

25775526 (Jolanta) vai e-pastu:                                    
jolanta.curiske@laapc.lv  
 
 
 

A.Salenieces klientu pieņemšanas laiks pagastā: 
 

pirmdienās no plkst.9.00 – 16.30 
otrdienās noplkst.9.00 – 12.00. 

Pusdienu pārtraukums pagasta pārvaldē no 
12.00 – 12.30. 

 

               Seminārs par upeņu audzēšanu 
 
 SIA “LLKC” Rēzeknes nodaļa Valsts Lau-
ku tīkla pasākumu ietvaros 27. februārī plkst. 10:00 
Rēzeknē, Dārzu iela 7a, semināru zālē organizē bez-
maksas izglītojošo semināru par upeņu audzēšanu. 
Nozares praktiķis un LLKC dārzkopības eksperts Mā-
ris Narvils un SIA “Krogzeme” attīstības vadītājs An-
dris Krogzems palīdzēs izprast, vai labāk izvēlēties 
integrēto vai bioloģisko upeņu audzēšanu. Semināra 
ietvaros iepazīstināsim ar upeņu stādījumu ierīkošanu, 
kopšanu un šķirnēm, kā arī pastāstīsim, kā novākt 
ražu, kāda tehnika tam būs nepieciešama. Uzzināsiet, 
kā izaudzēt upenes, lai to ražai nekaitētu slimības un 
kaitēkļi. Visi laipni aicināti! 
 Sīkāka informācija un pieteikšanās seminā-
ram pie SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītī-
bas centrs” Rēzeknes konsultāciju biroja augkopības 
konsultantes Anitas Dzenes, mob. 26571714, vai rak-
stot uz e-pastu anita.dzene@llkc.lv 
                                                     Anastasija Saleniece 

       Lūdzam iedzīvotājus saudzīgi izturēties pret pašu 
lietošanā esošajiem Valsts un pašvaldības ceļiem. 

   Tiek pieņemti šķirotie atkritumi, šķiroto atkritumu 
konteineros Nautrēnu  vidusskolas pagalmā,            
bez maksas, neierobežotā laikā. 

    Lūdzam vecākus, kuri nav saņēmuši Ziemassvētku 
konfektes bērniem, saņemt tās Nautrēnu pagasta    
pārvaldē pie sekretāres. 

                                    Nautrēnu pagasta pārvalde 

            22.martā plkst.13.00 
            Nautrēnu sporta hallē -KN 

Rēzeknes novada pašvaldība aicina uz  
     Nautrēnu pagasta iedzīvotāju  
                   kopsapulci 
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Zemes nomniekiem!!! 
 

     Lūgums sekot savu zemes nomas līgumu termiņiem 
un laicīgi griezties pagastā ,lai pagarinātu to darbību. 
Beidzoties nomas līguma darbības termiņam , tiek zaudē-
tas tiesības apsaimniekot šo zemi un par to var tikt slēgts 
jauns līgums ar citu personu. 

------------------------------------------------------------------- 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 
2015.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos 
Nr.54 „Par sociālās palīdzības pabalstiem 

Rēzeknes novadā”” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 
trešo daļu 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
35.panta ceturto daļu un piekto daļu,  
likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 
25.2 panta pirmo daļu, 
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 36.panta otro daļu, 
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu 
Nr.1036 ,,Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu  
 

Izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 
4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.54 „Par sociālās palī-
dzības pabalstiem Rēzeknes novadā” (Rēzeknes novada 
ziņas, 2015., Nr.4 (33)), šādus grozījumus: 

 
Papildināt saistošos noteikumus ar 5.14.apakšpunktu  

šādā redakcijā: 
 „5.14. pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā.” 

Izteikt 12.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„12.2. 1. (pirmās), 2. (otrās) un 3. (trešās) grupas   

invalīdam, kuram saskaņā ar Civillikumu nav 
likumīgu apgādnieku, kurš mājsaimniecībā 
dzīvo viens un kura mēneša ienākumi nepār-
sniedz 50 % no valstī noteiktās minimālās 
algas.” 

Izteikt 12.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„12.3. vientuļam pensionāram, kuram saskaņā ar   

Civillikumu nav likumīgu apgādnieku,     
mājsaimniecībā dzīvo viens un kura mēneša   
ienākumi nepārsniedz 50 % no valstī noteik-
tās minimālās algas.” 

Papildināt saistošos noteikumus ar 12.5.apakšpunktu  
šādā redakcijā:       

    „12.5. maznodrošinātai ģimenei (personai).”  
Izteikt 13.punktu šādā redakcijā: 

„13. Dzīvokļa pabalsta apmērs ir EUR 120,00 (viens 
simts divdesmit euro, 00 centi) kalendārajā ga-
dā, neatkarīgi no tā vai dzīvojamā platība tiek 
apkurināta individuāli vai centralizēti.“ 

Papildināt saistošos noteikumus ar 21.4.apakšpunktu šā-
dā redakcijā: 
„21.4. pabalsts ar dzīvojamās telpas īri saistīto ikmē-

neša izdevumu segšanai, līdz dzīvojamās 
telpas piešķiršanai - ikmēneša izdevumu ap-
mērā, bet ne vairāk kā EUR 70,00 

(septiņdesmit euro, 00 centi)”  
Izteikt 27.punktu šādā redakcijā: 

„27. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsta daļu kurināmā iegā-
dei EUR 120,00 (viens simts divdesmit euro, 00 
centi), izmaksā pabalsta pieprasītājam 1 (vienu) 
reizi kalendārajā gadā. 

Papildināt Saistošos noteikumus ar 51.5.apakšpunktu šādā 
redakcijā: 
„51.5. trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm rehabi-

litācijas pasākumiem bērniem.” 
Papildināt Saistošos noteikumus ar 51.6.apakšpunktu šādā 

redakcijā: 
„51.6. trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm, vientu-

ļiem pensionāriem, vientuļiem 1. (pirmās), 2. 
(otrās) un 3. (trešās) grupas invalīdiem, kuriem 
saskaņā ar Civillikumu nav likumīgu apgādnie-
ku, kuri mājsaimniecībā dzīvo vieni un kuru 
mēneša ienākumi nepārsniedz 50 % no valstī 
noteiktās minimālās algas, par ārstnieciskajām 
manipulācijām, nepieciešamajām operācijām, 
stacionāru, ārstniecisko rehabilitāciju;” 

Aizstāt 52.3.apakšpunktā skaitļus un vārdus “EUR 43,00 
(četrdesmit trīs euro, 00 centi)” ar skaitļiem un vār-
diem “EUR 50,00 (piecdesmit euro,00 centi)”. 

Papildināt saistošos noteikumus ar 52.4.apakšpunktu šādā 
redakcijā: 
„52.4. trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm reha-

bilitācijas pasākumiem bērniem reizi  kalen-
dārajā gadā – ne vairāk kā 75 % no valstī no-
teiktās minimālās algas.”  

Papildināt saistošos noteikumus ar 52.5.apakšpunktu šādā 
redakcijā: 

       „52.5. trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, vien-
tuļiem pensionāriem, vientuļiem 1. (pirmās), 
2. (otrās) un 3. (trešās) grupas invalīdiem, 
kuriem saskaņā ar Civillikumu nav likumīgu 
apgādnieku, kuri mājsaimniecībā dzīvo vieni 
un kuru mēneša ienākumi nepārsniedz 50 % 
no valstī noteiktās minimālās algas par ārst-
nieciskajām manipulācijām, nepieciešamajām 
operācijām, stacionāru, ārstniecisko rehabili-
tāciju reizi  kalendārajā gadā -  ne vairāk kā 
75 % no valstī noteiktās minimālās algas.”  

Izteikt 53.punktu šādā redakcijā: 
„53. Lai saņemtu pabalstu veselības aprūpei, politiski rep-

resētām personām, Afganistānas kara veterāniem un otrā 

pasaules kara dalībniekiem, uzrādot personu apliecinošu 

dokumentu, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un 

statusu apliecinoši dokumenti, bet trūcīgām un maznodro-

šinātām ģimenēm (personām), vientuļiem pensionāriem, 

vientuļiem 1. (pirmās), 2. (otrās) un 3. (trešās) grupas in-

valīdiem, kuriem saskaņā ar Civillikumu nav likumīgu 

apgādnieku, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, So-

ciālajā dienestā jāiesniedz iesniegums, ārsta izziņu, kurā 

norādīta procedūru saņemšanas nepieciešamība, finanšu 

dokumentu  

 

 

Lpp.2       NAUTRĒNU ZIŅAS      

         



          Konkursā tika piedāvāti dažādi uzdevumi un 
jautājumi par pilsētām, ievērojamiem cilvēkiem, par 
Zemgales vēsturi, arhitektūras pieminekļiem.  
      Skolēni zināja, ka Jelgavā notika pirmais 
gaisa balonu lidojums, ka Pokaiņu mežs ir vieta, kuru 
dēvē par Latvijas X failiem, ka Zebrus ezers ir lielā-
kais Dobeles novadā, ka Mēmeles krastā atrodas Viļa 
Plūdoņa dzimtās mājas, ka Tukuma Katrīna ir bronzas 
skulptūra. Šoreiz komandām bija jāgatavo arī muzikā-
lās pauzes. 

Apkopojot spēles rezultātus, tika noskaidrots, ka 1. 
vietā ar 28 punktiem ierindojās abas Nautrēnu vidus-
skolas komandas. 2. vietā ar 24,5 punktiem palika 
Maltas vidusskolas I komanda, savukārt 3. vietu ar 24 
punktiem ieguva Maltas vidusskolas II komanda. 

       Pēc divām spēlēm līdera pozīcijas joprojām sagla-

bā Maltas vidusskolas I komanda, viņiem 54 punkti. 

2. vietā ar 49 punktiem ir ierindojusies Nautrēnu vi-

dusskolas II komanda, aiz sevis atstājot savus skolas-

biedrus – Nautrēnu I komandu – ar 48,5 punktiem.  
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(čeki, kvītis, rēķini ar rekvizītiem) kopijas, kas pierāda 
pieprasītāja izdevumus par medicīnisko aprūpi, 
veiktajām operācijām, ārstnieciskajām manipulā-
cijām u.c. ar veselības aprūpi saistītajiem izdevu-
miem.” 

Papildināt 57.punktu pēc vārdiem “likumīgie apgādnieki nav 
sasnieguši pilngadību” ar vārdiem “vai likumīgie ap-
gādnieki ir trūcīgas personas.”  

Izteikt 58.punktu šādā redakcijā: 
„58. Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 

EUR 250 (divi simti piecdesmit euro, 00 centi).  
Papildināt saistošos noteikumus ar 59.4.apakšpunktu šādā 

redakcijā: 
„59.4. izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) 

statusam, personām, kuru dzīvesvieta dekla-
rēta citas pašvaldības administratīvajā terito-
rijā”  

Svītrot 65.2 apakšpunktu. 
Izteikt 65.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„65.4. kurām, pēc sociālā darba speciālista veiktā perso-
nas funkcionālo spēju novērtējuma ir nepiecie-
šams aprūpes mājās pakalpojums atbilstoši ap-
rūpes 1.- 2. līmenim.” 

Papildināt saistošo noteikumus ar XIV 1. nodaļu šādā redak-
cijā: 

 
„XIV 1. Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā” 
66.1 Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā tiek piešķirts pa-

matojoties uz personas iesniegumu: 
66.1 1. 90 gadu jubilejā - EUR 90,00 (deviņdesmit 

euro, 00 centi) apmērā; 
66.1 2. 95 gadu jubilejā - EUR 95,00 (deviņdesmit 

pieci euro, 00 centi) apmērā; 
66.1 3. 100 gadu jubilejā - EUR 100 (viens simts 

euro, 00 centi) apmērā; 
66.1 4. 105 gadu jubilejā - EUR 105,00 (viens 

simts pieci euro, 00 centi) apmērā.” 
 
Domes priekšsēdētājs  M.Švarcs            
-------------------------------------------------        

“Erudīta” otrajā kārtā uzvaras laurus 
plūc Nautrēnu vidusskolas I un II komanda     

   Rēzeknes novada un Viļānu novada erudīcijas 
konkursa „Latvijas kultūrvēsturiskie novadi” otrajā spēlē 
komandas rādīja savas zināšanas par Zemgali.  

   

Nautrēnu pirmsskolas izglītības iestāde 
„Vālodzīte”  

piedalās makulatūras vākšanas konkursā  

„Tīrai Latvijai”. 
Aicinām visus mūs atbalstīt un palīdzēt 

vākt 
(biroja, kopējamo, piezīmju, zīmēšanas papīru, 
grāmatas, avīzes, žurnālus, katalogus, burtnīcas, 

klades, kartona iepakojumus) 

Makulatūras vākšana norisināsies līdz 
2017. gada 6. martam. 

 
Vairojot bērnu prieku, konkursa noslēgumā 

bērnudārzs saņems pārsteiguma balvas,  biroja 
vai zīmēšanas papīru. 

 

Lūdzam mūs atbalstīt un palīdzēt savākt maku-
latūru! 

Makulatūru lūgums  nest uz bērnudārzu!  
Būsim ļoti priecīgi un pateicīgi par atbalstu! 

 

Nautrēnu  PII „Vālodzīte” kolektīvs un bērni 
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„NZ” sagatavoja un izdeva N.Viļuma 

                     I.Oļševskas ĢĀP 
      Pēc iepriekšēja pieraksta būs piejamas 
                           Masāžas 

Klasiskā ārstnieciskā masāža 
Holistiskā/ ārstnieciskā masāža 

Medus masāža 
Masāža ar pindām 

Karsto akmeņu masāža 
Ārstnieciskā roku masāža 

Iepazīšanās cenas 20 min - 5 Eur 
Uzacu skropstu krāsošana 4 - 6 Eur 

Uzacu korekcija 2 Eur 
Skropstu pieaudzēšana 10 Eur 

Parafīna vanniņas procedūras 5 Eur 
Svētku make-up 5 Eur 

                           Vaksācija 
Sejas zona 2 - 4 Eur 
Paduses 4 Eur 
Kājas visā garumā 6 Eur 
Kājas līdz celim 4 Eur 
 
Pieraksts pa telefonu 
25226687 

                          25.februārī plkst.10.00 
                   Nautrēnu vidusskolas sporta zālē 
 

Nautrēnu pagasta iedzīvotāju sacensības volejbolā 
 
Sacensībās aicināti piedalīties jebkura vecuma Nautrēnu pagasta iedzī-
votāji, veidojot komandas, kuru sastāvā 3 vīrieši un 2 sievietes. 
Komandas pieteikt pa mob. 26449868 
Sacensības organizē biedrība ”Rogovkieši” 
 
Ir iespēja apmeklēt treniņus skolas sporta zālē pirmdienās un trešdienās 
plkst.19.00 


