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  Svecīšu vakari  
Nautrēnu  pagasta kapsētās 

 

                  14. oktobrī  
 
      Vilkadūbīšu kapos plkst.14.00                  
      Desetnīku kapos  plkst. 15.00 
      Sārņu kapos  plkst.16.00 
 
                  21. oktobrī 
       Pintānu kapos  plkst.15.00 
 
                22. oktobrī 
 
 Laizānu kapos  plkst.12.00               
 Obrumānu kapos  plkst.13.00          
Rasnupļu kapos  plkst. 14.00     
 
                  28. oktobrī     
 
         Jaunzemļu kapos plkst. 14.00  
         Žogotu kapos plkst.16.00 
 
                  29. oktobrī 
 
            Baznīcas kapos plkst.10.40 
             Karavīru kapos  plkst.11.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zaļais tirdziņš „Lobs lobam” kļūst 
mobilāks. 
Jau vairākus gadus nodibinājums „Lauku ekonomi-
kas attīstībai Rēzeknes novadā” regulāri organizē 
ikmēneša tirdziņu „Lobs lobam”. Līdz šim tas notika 
Rēzeknē, taču šobrīd ir radusies iniciatīva nodrošināt 
vietējo ražotāju produktu ērtāku pieejamību Rēzek-
nes novada iedzīvotājiem, periodiski organizējot 
tirdziņus dažādos novada pagastos. Pirmais tirdziņš 
„Lobs lobam” notiks 23. septembrī plkst. 15.00 
Nautrēnu pagastā, Rogovkas sporta hallē – kultū-
ras namā. 

Pircējus iepriecinās vietējo amatnieku darinājumi un 
mājražotāju gardumi – gaļas ruletes no Sakstagala 
pagasta zemnieku saimniecības „Mētras”, Latgolys 
špeka veira Andra Mejera (Vērēmu pagasts) smeķī-
gais speķis, zeltaini kūpinātas karpas no zemnieku 
saimniecības „Zvejnieki” (Nagļu pagasts), aromātis-
kas garšvielas, eļļas, tējas no Griškānu pagasta ie-
dvesmojošās saimnieces Valentīnas Svarinskas, bišu 
zelts – medus no Griškānu pagasta uzņēmuma SIA 
„Plašumi”, daudzveidīgi sieri no Gaigalavas pagasta 
zemnieku saimniecības „Ceļtekas”, kā arī bioloģiskie 
piena produkti no kaimiņu novada Viļānu lauksaim-
niecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības 
„Viļāni”. Protams, sagaidāmi arī citi gardumi. 

Cienījamie Nautrēnu pagasta un blakus pagastu ie-
dzīvotāji, šis tirdziņš tiek organizēts ne tikai tādēļ, lai 
parādītu, cik daudz prot un dara mūsu vietējie ražotā-
ji, bet galvenokārt tādēļ, lai jums tiktu radīta iespēja 
iegādāties mūsu novadā ražotu pārtiku un unikālus 
amatniecības darbus tuvāk savai dzīvesvietai, netērē-
jot laiku un citus resursus ceļā uz pilsētas tirgu un 
lielveikaliem. Pie tam, nauda, ko samaksāsiet tirgotā-
jiem, paliks tepat Rēzeknes novadā un atkal tiks ie-
guldīta vietējās produkcijas ražošanā, lai atgrieztos 
pie jums, katrreiz sniedzot baudu acīm un dvēselei, 
kā arī gandarījumu par to, ka kopā spējam vairot 
mūsu pašu labklājību un stiprināt pašapziņu.Būsim 
vienoti un lepni par savu rīcību, atbalstīsim vietējos 
ražotājus!                                                                

Pēc tirdziņa, plkst 20.00, turpat Rogovkas 
sporta hallē – kultūras namā kā „odziņa 
uz kūciņas” sekos „Modes un talantu 
šovs”, kurā piedalīsies Greiškānu čigānu 
vokālais ansamblis „Čarger”, Rikavas 
eksotisko deju grupa „Adelante”, kā arī 
Nautrēnu pagasta pašdarbnieki. Pēc šova 
— balle grupas „Covers Crew” muzikā-
lajā pavadījumā (ieeja ballē 2,00 eiro) 

Tirgotājus lūdzam pieteikties, zvanot nodibinājuma 
LEARN vecākajai konsultantei Dainai Butlerei 
26543286, vai rakstot uz e-pastu: 
learn@rezeknesnovads.lv 

          1.oktobrī 
 

    Smotra tiergs 
       Rogovkā 
             11.00 koncerts 
 
 Piepūšamās atrakcijas bērniem, 
ceptie kartupelīši visiem! 

6.oktobrī pl.13.00 
 
Nautrēnu sporta hallē -KN 
 
           Ieeja 1.50 Eur 



 

Lpp.2       NAUTRĒNU ZIŅAS      

         

Pasākums “Izbraukuma veselības    
istaba” oktobra mēnesī 

 
ESF projekta “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” 

ietvaros šī gada oktobra mēnesī turpināsies pro-

jekta pasākums “Izbraukuma veselības istaba”. 

Apmeklējot pasākumu, tā dalībniekiem būs ie-

spēja veikt veselības paškontroles mērījumus, kā 

arī saņemt ieskatu sirds un asinsvadu sistēmas 

veselībā un slimību profilaksē, tiks sniegta infor-

mācija par paaugstināta un pazemināta arteriālā 

asinsspiediena ietekmi, liekā svara problēmām, 

izmaiņām holesterīna un cukura līmeņa rādītājos 

(asinīs). 

            Nautrēnu sporta hallē -KN 

                           18. oktobrī 

Pieteikšanās uz pasākumu 

Velga Lāce 

tālr. +371 26670347 

e-pasts:velgalace@gmail.com  

************************************** 

                         Paziņojums! 

22.septembrī  Ināras Oļševskas ĢĀP         

                    NESTRĀDĀS 

   Medicīnas darbinieki apmeklēs Latvijas Ārstu 

kongresu un māsu, vecmāšu un ārsta palīgu    

kongresu. 

*************************************** 

         Informācija lauksaimniekiem 
 
      Lauku atbalsta dienests līdz 2. oktobrim turpi-

nās pieņemt lauksaimnieku iesniegumus par lieta-

vu radītajiem zaudējumiem. Papildus informāciju 

par vēl cietušajiem laukiem var iesniegt arī pēc 

tam, kad pieteikums jau ir bijis iesniegts. Paldies 

pagasta zemniekiem par aktivitāti, par ierosināju-

miem, kuri tika apkopoti un iesniegti Zemkopības 

ministrijai. Aktīvi strādāja visas lauksaimnieku 

organizācijas, 

priekšlikumi ņemti vērā. Ir atcelts termiņš par papu-

vēm (bija jāapar līdz 15. septembrim). Ir citi atvieg-

lojumi. Ja jautājumi, zvaniet Lauku atbalsta dienes-

tam, konsultāciju birojam. Sekojiet informācijai 

LAD tīmekļa vietnē. 

Bioloģisko saimniecību īpašnieku zināšanai – indi-
viduālās atļaujas ziemāju sēklas materiāla iegādei 
VAAD var iesniegt līdz 15. oktobrim. Katrai šķirnei 
tiek izsniegta sava individuālā atļauja, un valsts no-
deva (7.11 eiro) jāmaksā par katru šo atļauju. 

Anastasija Saleniece 

 

Turpinās Nautrēnu Romas katoļu  
baznīcas ērģeļu restaurācija 
Jau trešo gadu turpinās Nautrēnu Vissvētākās Jaunavas Marijas 
Bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīcas ērģeļu restau-
rācija. Šos darbus iespējams turpināt, pateicoties ziedotājiem, 
Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latvijas valsts 
mežu atbalstītajai Latgales kultūras programmai 2017” un Rē-
zeknes novada pašvaldībai. 

Šogad tiek veikta ērģeļu I ma-
nuāļa stabuļu tīrīšana, bojāto 
stabuļu restaurācija un metāla 
detaļu attīrīšana un konservē-
šana, kā arī instrumenta tīrska-
ņošana. Ērģeļu restaurācijas 
darbi, tāpat kā pērn, kad tika 
veikta II manuāļa stabuļu tīrī-
šana un restaurācija, plānoti tā, 
lai instrumentu varētu spēlēt 
vismaz ar nepilnu jaudu, iz-
mantojot tikai daļu stabuļu. 
Restaurācijas darbus veic SIA 
“Ērģeļu darbnīca”, kuru vada 
Latvijā pazīstams ērģeļu res-
taurators Alvis Melbārdis, kas 
ir stažējies arī ASV. 

Ērģeļu restaurācijai ir nepieciešami lieli finansiāli ieguldījumi, 
tāpēc biedrība “Sovim ļaudim” aktīvi piedalās finansējuma 
piesaistē, piedalās dažādos projektu konkursos, lai saglabātu 
ērģeles kā kultūras un mākslas vērtību nākamajām paaudzēm. 
Pabeigt ērģeļu restaurāciju plānots 2018. gadā – Latvijas simt-
gadē – ar ērģeļu ieskandināšanas koncertu. 

Biedrība priecātos par jebkuru ziedojumu ēŗģeļu restaurācijas 
pabeigšanai un ieskandināšanas koncerta organizēšanai. Biedrī-
ba „Sovim ļaudim”, reģ. Nr. 40008176404, banka Citadele, 
konta Nr. LV42 PARX 0016 1986 9000 1. 

Andra  Zubko-Melne, 
biedrība “Sovim ļaudim” 
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Rogovkas jauniešu aktivitātes vasaras     
izskaņā 

  Deju seminārs Rogovkā 

Šī gada 28. un 29. augustā Rogovkā norisinājās deju semi-
nārs, kur jauniešiem bija iespēja piedalīties deju nodarbī-
bās un apgūt dažādus deju stilus. 
28. augustā tika pasniegtas break dance deju nodarbības, 
kuras vadīja Dainis Uškāns, kā arī apgūtas zumba dejas, 
kuras vadīja Inese Krasovska. Savukārt, 29. augustā bija 
iespēja apgūt hip – hop un mūsdienu dejas, kuras vadīja 
Liāna Merņaka, kura pasniedz dejas arī „Stop time” deju 
studijā. 

Tā kā jaunieši aktīvi dejo un vienmēr ir ieinteresēti apgūt 
kaut ko jaunu, šāds pasākums Rogovkā notiek jau otro 
gadu pēc kārtas. 
Jauniešiem šis bija lielisks deju piedzīvojums pirms skolas  

sezonas sākuma. 

 
Rogovkas jaunieši apciemo vientuļos pensionārus 
 
Kā viens no Rogovkas jauniešu centra vasaras plāniem 
bija apciemot Nautrēnu pagasta vientuļos pensionārus, ko 
mēs arī īstenojām. Augusta vidū ar jauniešiem devāmies 
velo izbraucienā pie vientuļajiem pensionāriem.  

   

    Ar savu ierašanos vēlējāmies viņus ieprieci-
nāt un likt viņiem pasmaidīt. Ja kādam bija nepie-
ciešama palīdzība mājas darbos, tad labprāt arī 
devāmies palīgā. 
Pensionāri, protams, bija ļoti priecīgi par mūsu 
ierašanos un to, ka ir kāds, kas par viņiem atceras. 
Tikām pacienāti arī pašu sarūpētu medu. 
Mums patiess prieks, ka spējām iepriecināt un 
palīdzēt mūsu pagasta pensionāriem. 
 
     Nautrēnu pagasta jaunatnes lietu speciāliste 
Dina Sjomkāne 

****************************************            

          Skolas ziņas 

Lauku atbalsta dienests (LAD) vērš uzmanību, ka 

2017.gada 31.jūlijā noslēdzas valsts 
un  Eiropas Komisijas programmu 
“Skolas piens” un “Augļi sko-
lai”augļu, dārzeņu un piena izdales 
periods.  
 
Abas programmas no gaidāmā mācību gada tiek 
apvienotas vienotā programmā, tāpēc šobrīd no-
tiek darbs, lai ieviestu visas nepieciešamās izmai-
ņas gan normatīvajos aktos, gan kārtībā, kādā 
turpmāk tiks skolēniem nodrošināts bezmaksas 
piena produkti un dārzeņu un augļu porcijas sko-
lās. Izmaiņas Zemkopības ministrija izstrādāt sa-
darbībā ar lauksaimniecības nozares organizāci-
jām, piena pārstrādātājiem un augļu un dārzeņu 
ražotājiem, kā arī Veselības ministrijas, Izglītības 
un zinātnes ministrijas un Latvijas Pašvaldību 
speciālistiem. 
 
Apvienotā skolu atbalsta programma darbosies ar 
vienotu pieeju produktu izdalei bērniem un jaun-
iešiem – gan piena produkti, gan augļi un dārzeņi 
tiks dalīti trīs reizes mācību nedēļā. Piena pro-
duktu izdale programmas ietvaros būs atbal-
stāma no 2017.gada 1.oktobra, savukārt augļu 
un dārzeņu izdale – no 2017.gada 
1.novembra. Piena produktus un  augļus un 
dārzeņus bez maksas saņems gan bērni pirm-
skolās, gan 1.-9.klašu skolēni. 
 
Piena produktu izdale vienam izglītojamajam 
ir paredzēta porcijās līdz 250 mililitriem. 
Augļu un dārzeņu izdale paredzēta 100 gra-
mu porcijās: var saņemt svaigu augļu (ābolu, 
bumbieru, dzērveņu), dārzeņu (burkānu, kāļu, 
kolrābju, kāpostu, ķirbju) vai to asorti porci-
jas. Dzērvenes ir paredzētas izdalei tikai asor-
ti ietvaros. 
Sīkāk lasiet www.piensaugliskolas.lv 
 



                
 
 

 
 

Atbilde No 01.10.2017. – 02.2018. katram 1.- 9. klases 

skolēnam 3 reizes nedēļā būs  100 gr augļu vai dārzeņu porcija. 

Darbosies programma „Skolas piens” 1. – 9. klašu skolēniem, 

kas saņems 0.25 l piena dienā. 

Jautājums Vai šogad skolā būs autoapmācība un traktorap-
mācība ? 

Atbilde J ā, ar ī šogad skolai būs noslēgts līgums par  au-

tovadītāja „B” kategorijas apmācību. Mācības sāksies septem-

brī. Traktormācības apmācība un eksāmens notiks 11. un 12. 

klases skolēniem. Var pievienoties interesenti. 

Jautājums Cik jāmaksā par dzīvošanu skolas dienesta vies-
nīcā? 

Atbilde Dienesta viesnīcas uzturēšanas izdevumus sedz 

Nautrēnu pagasta pārvalde. Ir jāmaksā tikai par ēdināšanu – 

8.32 eur (ar launagu) nedēļā. 

 Jautājums Vai jaunajā mācību gadā 12. klases skolēni 

varēs pieteikties uz V.Mickānes stipendiju? 

Atbilde Jā, 12.klases skolēni varēs pieteikties uz Vītolu 

fonda stipendijām, tajā skaitā arī uz V.Mickānes stipendiju. 

Katru gadu tiek atbalstīti 12 Nautrēnu vidusskolas absolventi, 

kuri sekmīgi mācās valsts augstskolās. Pieteikšanās termiņš – 

līdz 1.04.2018. 

.Jautājums Kurai klasei notiks  peldētprasmju apmācība? 

Atbilde 2.klases skolēniem, Rēzeknes 5.vidusskolas peldba-

seinā,  sākot no oktobra. 

Jautājums Vai nākošgad saglabāsies Rēzeknes novada paš-

valdības piešķirtās stipendijas vidusskolēniem? 

Atbilde Jā, iespēja saņemt atbalstu talantīgajiem Rēzeknes 
novada pašvaldības bērniem un  
jauniešiem - motivācijas atbalsta programma 10.-11. klašu sko-
lēniem, kuriem ir labas  
sekmes, nav neattaisnotu kavējumu, pārkāpumu un kuri ir pie-
dalījušies vismaz vienā  
olimpiādē, jūnijā tiks piešķirtas naudas prēmijas. Konkursu, 
olimpiāžu uzvarētājiem un arī  
dalībniekiem tiek nodrošināta mācību, atpūtas un izklaides ek-
skursijas (Līvu akvaparks,  
izklaides, atpūtas un piedzīvojumu parki, muzeji, izstāžu zāles 
Latvijā, Lietuvā un Igaunijā). 
Jautājums Vai pirmklasnieki 1.septembrī šogad saņems 
dāvanu no Rēzeknes  
novada pašvaldības? 
Atbilde Pirmklasnieki, uzsākot skolas gaitas, saņem kance-
lejas piederumu komplektu no  
novada pašvaldības. 
Jautājums Vai Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas interešu 
pulciņus var apmeklēt  
skolēni arī sestdienās? 
Atbilde Ir  iespēja apmeklēt sadarbībā ar  Rēzeknes Tehnolo-
ģiju akadēmiju organizētos  
interešu izglītības pulciņus (no oktobra līdz maijam katru otro 
sestdienu): robotika,  
mehatronika, elektronika, mazie inženieri, jaunie ķīmiķi, modes 
dizains u.c.  
Jautājums Vai skolēniem būs bezmaksas ekskursijas? 
Atbilde Mācību ekskursija, vismaz vienreiz mācību gadā 
tiek apmaksāta no pašvaldības līdzekļiem. 
 

„NZ” sagatavoja un izdeva N.Viļuma 

 

Nautrēnu vidusskolas direktorei A. Ludboržai 
skolēnu un vecāku visbiežāk uzdotie  

jautājumi par 2017./2018. mācību gadu 
 
Jautājums  Kādas mācību grāmatas un darba burtnīcas 
jāpērk vecākiem? 

Atbilde Mācību grāmatas un darba bur tnīcas nav 

jāpērk vecākiem, tās nodrošina valsts un pašvaldība. 

Jautājums Kādi mācību piederumi jāpērk vecākiem? 
Atbilde Izglītojamo vecākiem par  saviem līdzek-

ļiem ir jānodrošina individuālie mācību piederumi, priekšme-

ti un materiāli, kurus bērns izmantos kā mācību līdzekļus vai 

saistībā ar mācību iespēju nodrošināšanu. Individuālie mācī-

bu piederumi, kas skolēnu vecākiem jānodrošina, ir - kance-

lejas preces, apģērbs un apavi, atsevišķu mācību priekšmetu 

(sports, mājturība un tehnoloģijas u.c.) obligātā satura apgu-

vei nepieciešamais specifiskais apģērbs, apavi un higiēnas 

piederumi, materiāli, ko izmantojot mācību procesā skolēns 

rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām. Piemēram, 

izejmateriāli, ar ko mājturības stundā skolēns apgūst veidoša-

nu (plastilīns u.c.), vai rokdarbus (dzija, adāmadatas, diegi 

u.c.).  

Jautājums Kādi jaunumi ir valsts pārbaudes darbu nori-
sē ? 
Atbilde  

3.un 6.klasē valsts pārbaudes darbs - diagnosticējošais darbs;  

12. klasei visu svešvalodu centralizēto eksāmenu norise pare-

dzēta skolēnu pavasara brīvdienās;  

 9. un 12. klasēm šogad eksāmeni nav mainīti 

Jautājums Vai skolā ēdināšanas cenas paaugstināsies? 
Atbilde Uz 1. septembr i ēdināšanas cenas saglabāsies 

vidēji tādā pašā līmenī kā pagājušajā mācību gadā. Brokastis 

– 0.40 eur, pusdienas – 0.60 eur, launags – 0.36 eur, vakari-

ņas – 0.57 eur. Samaksas kārtība paliek tā pati: pirmdienās – 

skolā, darba dienās pagasta pārvaldē vai ar pārskaitījumu. 

Jautājums Vai skolēnu pārvadājumos saglabāsies tie paši 
maršruti? 

Atbilde Saglabāsies visi mar šruti: Vecstrūžānu, Ilzes-

kalna, Bliseņu - Dekteru, Salnavas, Bērzgales. Laiks tiks pa-

ziņots 29. 08.2017. Lūdzu pārbaudiet skolēnu apliecības! 

Jautājums Cik skolēnu būs 10. klasē? 
Atbilde 12 skolēni, audzinātāja I.Razgale.  

Jautājums Vai brīvpusdienas skolēniem būs? 

Atbilde Jā, brokastis un pusdienas apmaksās valsts 1.42 
eur apjomā 1.- 4.klašu skolēniem.  
Rēzeknes novada pašvaldība finansēs arī 5.-9.klasēm 
brīvpusdienas. Ir iespēja saņemt  
brīvpusdienas arī vidusskolas posmā, ja ģimene ir daudzbēr-
nu vai maznodrošināto ģimeņu  
statusā un bērnu deklarētā dzīvesvieta ir Rēzeknes novada 
teritorijā. 
Jautājums Vai šogad skolā dos augļus un pienu par brī-
vu? 


