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              Svētku Dievkalpojumi 

9. aprīlis - Pūpolu svētdiena  plkst.10.00 

14. aprīlis - Lielā Piektdiena  plkst.10.00 

      Pirms Dievkalpojuma krustaceļš. 

15.aprīlis - Lieldienu Vigīlija  plkst.20.00 

     Uguns, ūdens un maltītes svētīšana. 

 16. aprīlis -Lieldienas  plkst.10.00 procesija 

_________________________________ 

Informācija lauksaimniekiem. 

�31.�martā�SIA�“LLKC” Rēzeknes�nodaļa�rīko�

bezmaksas�semināru�mājražotājiem.�Seminārs�
būs�sākums�citām�aktivitātēm,�kuras�izvērtēs,�
akceptēs�paši�mājražotāji�šajā�dienā.�Tās�varē-
tu�būt,�piemēram,�mācības�mājražotājiem.�Var�
piedalīties�visi,-�gan�tie,�kuri�vēl�tikai�domā�uz-
sākt�darbību,�gan�esošie.�Būs�informācija�par�
finanšu�piesaistes�iespējām�tieši�mājražošanas.� 
Sākums�plkt.10.00.Rēzeknē,�Dārzu�ielā�7a. 

 
�3.aprīlī�plkst.10.00���sporta hallē-kultūras 
namā notiks seminārs par aktuālākajiem  

jautājumiem šajā darbu sezonā: 
 

* Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaim-
niekiem 2017.  gadā. 

* Altum valsts atbalsta programmas uzņē-
mējdarbības attīstībai. 
* Valsts augu aizsardzības dienesta aktualitā-
tes 2017. gadā. 
* Valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtība 
pasākumā „Lauku saimniecību un uzņēmēj-
darbības attīstība” apakšpasākumam 
„Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīs-
tot mazās lauku saimniecības” nosacījumi un 
to izpildes kārtība. 
 * Citi jautājumi. 

  
 
Semināri ir jāapmeklē. Viennozīmīgi. Kon-
krētā jomā speciālists informē konspektīvā 
veidā par aktuālāko. Ja lauksaimniecība ir 
pamatnodarbošanās, tad pāris reizes gadā, lai 
apmeklētu seminārus, vajadzētu laiku atrast. 

Ja viss saprotams, tad, jā, var darīt, kā tīk. Jautājumi, 
problēmas, kas radušās nezināšanas, nesaprašanas 
dēļ, ir ikdienu. Protams, tie tiek un tiks risināti, bet 
pamatzināšanām jābūt. Telefona zvanu ir ļoti daudz, 
no kuriem noprotams, ka apjūkam informācijas gūz-
mā. Likuma punkti jāizpilda precīzi, ja šaubāmies, 
jāinteresējas. Ja būs pamatzināšanas, ja būsim paši 
informāciju dzirdējuši, būs mazāk situāciju, kad zau-
dējam kādu atbalsta maksājumu vai pat samaksājam 
sodu.  
No 1. marta sākusies gada ienākumu deklarāciju ie-
sniegšana. Uzmanību pievērsiet D veidlapai, vai 
neparādās nodoklis virs 50 eiro. Protams, 50 eiro ie-
nākumu nodoklis jāmaksā visiem saimnieciskās dar-
bības veicējiem (ar dažiem izņēmumiem) jau kādu 
trešo gadu. Ir, kuri nav nomaksājuši. Nejokojiet ar 
šīm lietām. Par deklarāciju iesniegšanu un minētajiem 
50 eiro runāts visos iepriekšējos semināros, bet, ja 
kāds nenāk, neklausās, ko var līdzēt. 
Ja vēlme startēt atbalsta projektā mazajām saimniecī-
bām, kur šogad sola, ka tā būs pēdējā kārta, tad 
gandrīz vai obligāti jānāk, jāklausās. Ieklausīties vis-
maz pamatnosacījumos, lai varētu domāt, plānot.  
Visi jautājumi turpinās,- gan VAAD atļaujas sēklu 
iegādei, gan minētā gada deklarācija, PVN, darījumu 
kvīšu atskaites, dīzeļdegvielas jautājums, visi LDC 
jautājumi, tiešie maksājumi, utt. Tas viss seminārā. 
Jābūt aktīviem ne tikai savā ikdienas darbā, bet zino-
šiem likuma pantos, kuri pašiem nav jāizdomā, bet 
jāzina un jāizpilda.  
Atceramies! Bloku precizēšanas iesniegumus elek-
troniski var iesniegt līdz 1.�aprīlim. Tikai jābūt izpil-
dītiem nosacījumiem – platība sakārtota, sakopta, nav 
krūmu, koku saknes, nav kūlas. 
Platību maksājumiem iesniegumus varēs iesniegt no 
11.aprīļa. LAD speciālisti 3 dienas  
(24. aprīlī,3. maijā, 11. maijā) būs pagasta pārvaldē, 
palīdzēs.  
Precīzāk seminārā un afišās. 
                                       Anastasija Saleniece 
 



 

 

     SVARĪGI,  PAŠVALDĪBAS  ZEMJU   
                    NOMNIEKIEM ! 
 
(kā�nekļūdīties,�cērtot�to,�kas�aug�ārpus�Meža) 

 

 Apaugumu, kas ir uz lauksaimniecības zemes 
cērt atvieglotā kārtībā. Ja zemes īpašnieks�vai� tiesiskais�
valdītājs vēlas novākt koku apaugumu no platībām, 
kas Nekustamā īpašuma  valsts kadastra informācijas 
sistēmā reģistrēta kā�lauksaimniecībā�izmantojamā�zeme, 
tad koki jācērt saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 
2.maija noteikumiem Nr.309 "Noteikumi par koku cirša-
nu ārpus meža". Atļauja (apliecinājums) ciršanai no 
Valsts meža dienesta par šādām aizaugušām platībām 
nav� jāsaņem. Tas praktiski nozīmē, ka aizaugušās 
lauksaimniecības zemēs, kur faktiskais stāvoklis atbilst 
meža definīcijai un koku augšanas potenciāls ir realizē-
jies, koku vidējam augstumam sasniedzot 5 metrus – 
lauksaimnieki šīs platības varēs izcirst un zemi attīrīt bez 
jebkādas atļaujas no valsts iestāžu puses. 
 Atsevišķos gadījumos varētu būt nepieciešama 
atļauja no pašvaldības - ja cērtamā platība ir ciema terito-
rijā, īpaši aizsargājamās teritorijās, ūdensobjektu aiz-
sargjoslās,  lieli koki vecu mājvietu tuvumā, u.c. gadīju-
mos, kas aprakstīti minētajos MK noteikumos. Ja zemes 
īpašnieks vēlēsies iegūtos kokmateriālus transportēt pa 
koplietošanas ceļiem vai pārdot, tad viņam pašam ir ie-
spēja aizpildīt vienkāršu veidlapu, kura dota noteikumu 
pielikumā. 
 Ja tiks pasūtīta meža inventarizācija, tad jaunajā 
meža inventarizācijā tiks iekļauts viss, kas ir mežs. Ja 
zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs plāno veikt jaunu 
meža inventarizāciju, tad jārēķinās ar to, ka inventarizā-
cijas veicējam inventarizācijas datos ir jāiekļauj viss, kas 
atbilst meža definīcijai, t.sk. arī tas, kas aug uz lauksaim-
niecības zemes. Ja zemes īpašnieks vai tiesiskais valdī-
tājs nevēlas uz lauksaimniecības zemes augošos kokus 
turpināt audzēt kā mežu, tad tas ir jānocērt saskaņā ar 
noteikumiem par koku ciršanu ārpus meža, pirms pasūtīt 
jaunu meža  inventarizāciju. 
 Ar krūmāju ciršanu jāuzmanās! Uz� krūmājiem 
nav�attiecināms Meža likuma 3.panta 4.daļa, kas no-
saka, ka tikai lauksaimniecības zemē, kokus cērt saskaņā 
ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu ārpus meža. Ja 
zemes īpašnieks vēlas nocirst aizaugušas platības, kas 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 
reģistrētas kā krūmāji, tad to droši var darīt tajos gadīju-
mos, ja tur aug tikai krūmi, nevis koki. Ja krūmāju veido 
koki un tas atbilst meža definīcijai, tad  tas ir meža liku-
ma objekts, kuru uzrauga Valsts meža dienests un, atbil-
stoši Meža likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktam, ap-
liecinājums koku ciršanai mežā nav nepieciešams cērtot 
kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 12 centimet-
riem. Gadījumā, ja visa zeme, kurā plāno veikt koku cir-
šanu, kadastrā nav reģistrēta kā lauksaimniecības zeme, 
būtu prātīgi pieaicināt Valsts meža dienesta darbinieku, 
kurš tad arī noteiks, vai koku ciršanai konkrētajā teritori-
jā ir vai nav nepieciešams apliecinājums koku ciršanai 
mežā vai arī kurā tieši teritorijā drīkst veikt koku ciršanu 
bez apliecinājuma. 

Galvenais�kritērijs�ir�tas,�kas�ir�ierakstīts�nekustamā�
īpašuma�Valsts�kadastrā!� 
 
Jebkāda�NOMNIEKA�darbība,�attīrot�nomas�
zemi�no��aizaugšanas�procesa,�saskaņojama������
pagasta�pārvaldē! 

 
                                                               Anna Kūkoja 
__________________________________________ 
 

Skolas ziņas 
 

Līdz mācību gada beigām atlikuši divi mēneši,  
bet 12.klases skolēni jau ir nokārtojuši pirmos centralizē-
tos eksāmenus- angļu valodā un krievu valodā. Maijā vēl 
jānokārto obligātie eksāmeni matemātikā un latviešu 
valodā un daži skolēni ir izvēlējušies kārtot centralizētos 
eksāmenus vēsturē, bioloģijā un fizikā. 

Šogad aktīvi tika apmeklētas mācību priekšmetu 
olimpiādes. Lepojamies ar godalgoto vietu ieguvējiem 
novada un valsts mēroga olipmiādēs. 

9.klases skolēns Kaspars�Dortāns piedalījās   
piecās olimpiādēs un visās ieguva godalogotās vietas: 
bioloģijā 2.v. (skolot. I.Razgale), fizikā 1.v. (skolot. 
E.Mače), matemātikā –atzinība (skolot.M.Mazure),    
ķīmijā 2.v. (skolot.I.Razgale) un Austrumlatvijas atklāta-
jā fizikas olimpiādē 2.v.(skolot.E.Mače) 

12.klases skolēns Kārlis�Barkāns :bioloģijā 3.v. 
(skolot.I.Razgale), matemātikā 3.v. (skolot.I.Pašāne), 
ķīmijā—atzinība (skolot.I.Razgale), ģeogrāfijā-atzinība 
(skolot.A.Ludborža). 

12.klases skolniece Kristīne�Laizāne:�latviešu 
valodas un literatūras olimpiādē –atzinība 
(skolot.V.Dundure), vēsturē 2.v.�un�valsts�posma�������
vēstures�olimpiādē�3.v. (skolot.V.Turlaja). 

11.klases skolniece Santa�Gricāne: fizikā –
atzinība un Austrumlatvijas atklātajā fizikas olimpiādē 
3.v.   (skolot.I.Pašāne), ķīmijā- atzinība 
(skolot.I.Razgale). 

12.klases skolniecei Elvitai�Kotānei vēstures 
olimpiādē 1.v. , 9.klases skolēnam Oskaram�Ivulānam –
atzinība (skolot.V.Turlaja). 

 11.klases skolniecei Sandrai�Timšai fizikas 
olimpiādē 1.v. (skolot.I.Pašāne), Viktorijai�Adijānei –
atzinība (skolot.E.Mače) 

11.klases skolniecei Aijai�Urtānei bioloģijas 
olimpiādē 3.v.(skolot.I.Razgale), 8.klases skolniecei 
Viktorijai�Krišānei latviešu valodas olimpiādē 2.v. 
(skolot.R.Krišāne), 5.klases skolēnam Valteram��������
Duplinskim matemātikas olimpiādē 2.v. 
(skolot.I.Gleizde). 

Paldies�skolotājiem�par�darbu�ar�talantīga-
jiem�bērniem.�Paldies�vecākiem,�motivējot�savus���
bērnus�augstākiem�sasniegumiem. 

 
23.martā 39 Nautrēnu vidusskolas skolēni piedalījās 
starptautiskajā matemātikas konkursā  “Ķengurs “. Vis-
aktīvākie bija 4.klases skolēni-no 16 skolēniem konkursā 
piedalījas 13 . Konkursa rezultāti tiks apkopoti Latvijas 
organizācijas komitejā Rīgā un aptuveni  
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pēc mēneša katrs dalībnieks zinās savus rezultātus 
un saņems sertifikātu par dalību konkursā. 

 

                   Direkt.vietn.māc.d.   Marija Mazure 

______________________________________ 

 

Ziņas no Nautrēnu mazpulka 

 
2017 gadā 24 februārī ciemos pie Nautrēnu    

mazpulka uz erudīcijas spēli Rogovkys ''Prota skrene'' sa-

brauca vairākas mazpulku komandas no dažādiem  

 

 

   

novadiem. Kārsavas nov.-Mežvidu 

mazp.''Cielaviņa'', Pudinavas mazp., Salnavas 

mazp., Kārsavas mazp.''Upe''. Ludzas nov.,-Ludzas 

mazp., Pildas mazp. Rēzeknes pilsētas mazp., 

''Taurenītis''.Baltinavas nov.-Baltinavas mazp.,  

Viļakas nov.-Rekavas mazp.Komandās startēja      

4 mazpulcēni. Bija divas vecuma grupas 3-5kl.,un    

6-9 kl.grupas. Jautājumi un uzdevumi bija dažādi, 

pārsvarā atjautības un uzdevumi loģiskai domāša-

nai. Atpūtai sekoja spēles. Žūrijas komisijā bija 

Nautrēnu kutūras nama vadītāja N.Viļuma un uz-

ņēmējdarbības vad. konsultante S.Zunda. Mazpul-

ku vadītājiem bija tikšanās Nautrēnu pag. jauniešu 

centŗā ar Nautrēnu v-sk direktori A.Ludboržu un 

Nautrēnu pag. pārv. vadītāju L.Plavinsku, kuras 

prezentēja savus gan ārstnieciskos, gan gastrono-

miskos hobijus.Vadītājus uzrunāja mazpulcēnu 

vecāki; A.Pjasecka.,I.Razgale,,E.Sjakste. Vecāki 

pastāstīja par sadarbību ar bērniem izstrādājot   

projektus, kā arī prezentēja mazpulcēna un vecāku 

radošos gastronomiskos gardumus. Noslēgumā 

katrs mazpulks rādīja savu mājas darbu ''Mēs esam 

diži''.Jāsaka paldies visiem ,kas palīdzēja pasāku-

ma organizēšanā. 

2017.gada 4.februārī Latvijas Nacionālajā bibliotē-

kā notika biedrības "Latvijas mazpulki" konferen-

ce . No Nautrēnu mazpulka piedalījās mazp. vad. 

A.Šķestere un 2 mazpulcēni V.Drozdovs un 

V.Lukšāne. Konferences darba kārtībā bija pārskats 

par Latvijas mazp. darbu 2016. gadā un galvenie 

uzdevumi 2017. gadā. Šogad mazpulcēniem tiek 

piedāvāti vairāki projekti, konkursi - 

1. pētījuma prasmes atbilstošs projekts "Sīpolu pē-

tījums" sīpolu šķirne "Šalotes"; 

2. projekts liliju audzēšanai un pavairošanai 

"Lilijas Latvijai" ; 

3. graudaugu kultūras pētījums sadrbībā 

ar Priekuļu pētniecības centru. Projektā 

pētāmās šķirnes - vasaras kailgraudu mie-

ži "Irbe", vasaras mieži "Saule PR"; vasa-

ras mieži "Druvis " un "Rubiola"; 

4. projekts valstiskuma apziņas veicinā-

šanai "Latviešu karavīrs laikmetu grie-

žos"; 

5. projekts "Manas 100 tautas dziesmas"; 

6. meža pētījums 4 gadalaikos; 

7. novērojumu un vides izzināšanas pro-

jekts "Dabas dati". 

Mazpulcēni var izstrādāt arī citus projek-

tus par sev interesējošām tēmām. Lai vei-

cās jaunajā projektu izstrādes gadā.  

                                         Anita Šķestere 



                  
 
 

Sakopsim savu māju apkārtni ne tikai talkas dienā, 
bet rūpēsimies par tīru vidi arī katru dienu! 
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„NZ” sagatavoja un izdeva N.Viļuma 

�����������Tehniskās�apskates�2017.�gadā. 
 

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina. 
Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pava-
sara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās pieka-

bes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai 
apskatei Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt trak-
tortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrāci-

jas apliecībai un derīgai    OCTA polisei. 

 No 2017. gada 3. jūlija par Valsts tehniskās      
uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpoju-
miem varēs norēķināties tikai ar bezskaidras    
naudas maksājumu.                                                  
Uzziņām: tālrunis 63129291 vai 28676423, vai 
internetā www.vtua.gov.lv. 

Nautrēnu�pagastā 

17.05���������������������������������������������������������������������������
9.00 Žogoti „Veseri”                                             

12.00  Rogovka „Pagastmāja” 

31.05���������������������������������������������������������������������
9.00 Žogotas „Veseri”                                         

11.00  Žogotas „Lielgraudi”                                
12.00  Rogovka „Pagastmāja” 

01.06���������������������������������������������������������������������
9.00  Dekteri „Veikals”                                    

11.00   Kristiņkas „Upesmala” 

__________________________________ 

 

23. aprīlī  
 

Jura dienas  
Gadatirgus  

Rogovkā 


