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    Gads piedzimst ziemas vidū.  
Ir dīvaina sajūta tādā brīdī: Tu pats it kā stāvi 
durvju priekšā, bet domas sen jau atrodas iekšā. 
Nav bijis neviens tāds gads, kas nestu tikai laimi, 
pasargātu no bēdām un rūpēm. Bet laimīgs ir tas, 
kas smaidot prot ņemt to, ko dzīve viņam dod. 
Lai katrā mājā un katrā sirdī Ziemassvētku laikā 
ienāk gaisma un siltums, lai reizē ar svētku prieku 
visur iemājojas ari saticība, patiesa mīlestība un 
sapratne, laba veselība un pārticība. 
 
   Mīļie Nautrēnieši, es ticu, ka Jūs saņemsiet    
Ziemassvētku svētību ar Kristus bērniņa            
piedzimšanu, un Jaunā gadā vēlējumu gribu izteikt 
ar Kokles-Līviņas vārdiem: 
 
Lai mēs esam tik bagāti, 
ka savā nabadzībā vēl spējam dot viens otram! 
Lai mēs esam tik stipri, 
ka savā vājumā varam uzvarēt sevi! 
Lai mēs esam tik gaiši, 
ka šajā tumšajā laikā gaismā starot varam! 
 

Nautrēnu pagasta pārvaldes 
vadītāja Līvija Plavinska  
 
 
 

 

      Katram cilvēkam, neatkarīgi no tā, grib viņš to 
vai nē, jau piedzimstot,  ir piešķirta eņģeļa vara. 
Un tā nav nekāda nieka dāvana par kaut kādiem 
mistiskiem, noslēpumainiem nopelniem uz īsu  
brīdi dota. Tā ir liela un ilgstoša vara vai spēja. 
Tikai cilvēki nez kāpēc neapjauš, neapzinās. 
            Mēs, cilvēki, cits citam jau esam eņģeli! 
Katrs no mums – es, tu, jūs un jūs arī – patiesībā 
viens otram un arī paši savā labā varam paveikt ļoti 
daudz. Ir tikai viens vienīgs priekšnoteikums -  
vajadzīga vēlēšanās. 
           Lai viss ko varam darīt un arī darām, uz šīs 
zemes dzīvojot, ir no tīras sirds darīts! Aicinājumu 
darīt tikai sirds darbus uzskatu par vispareizāko un 
vislabāko, ko spējam paveikt savā vai kāda cita 
labā. 
            Visraksturojošākā manu Ziemassvētku izjū-
ta - mīlestība pret visu pasauli, gaišums, siltums un 
dvēseles miers - tāds stopkadrs, kurā koncentrējas 
viss labais, pozitīvais, kas ar mani gada laikā noti-
cis. Ar nosacījumu, ja visas lietas, kas man apkārt 
un ir svarīgas,  atrodas harmonijā. Lai  Ziemassvēt-
ku sajūta iemājo visos! 
             Lai jums visiem Ziemassvētku gaišums un 
miers ir labs sākums rosīgam un veiksmīgam    
Jaunajam 2018. gadam! 
 
    Nautrēnu vidusskolas direktore  Anita Ludborža 

Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu 

Jauno 2018. gadu!                        

  Ziemassvētki  ir  sirds svētki. Kristus uzrunā 

mūsu sirdi un prasa pēc naktsmājām tajā.          

Kā Jāzeps un Marija  meklēja pēc naktsmājām 

Ziemassvētku vakarā, tāpat Jēzus klauvē pie   

mūsu sirds durvīm un sevi nostāda lūdzēja      

lomā. Jēzus gaida, lai mēs atveram sirdi Dieva  

sūtnim, pašam Dieva dēlam.  Ja Kristus dzimšana 

ir vēsturisks fakts, tad tikpat vēsturisks fakts ir 

mūsu atvērtā sirds, sagaidot Kristus dzimšanu. 

Jautājums paliek, vai mēs paliksim neticīgi, vai 

arī mūs tas neinteresē, tāpat ir labi , vai   atvērsim 

savas sirds durvis, vai tās paliks aizvērtas ar   

uzrakstu- „Kristu šeit mēs negaidām.” Par mūsu 

sirds atvērtajām durvīm liecina mūsu Adventa 

gatavošanās Ziemassvētkiem, apsveikumu izsūtī-

šana, iešana pie grēksūdzes, apņemšanās izmainīt 

savu attieksmi pret ģimeni, bērniem, laulāto drau-

gu vai draudzeni, mūsu pašu piedalīšanās svētku 

dievkalpojumā.     

            Lai Dievs mūs visus svētī,  

             Priecīgus Kristus svētkus!    

                     Priesteris Juris Kravalis 

Ziemassvētku dievkalpojumi 

24. dec.- Kristus Dzimšanas svētku  

             vigilija plkst.20.00 ( plkst.10.00 nebūs) 

25.dec.- Kristus dzimšanas svētki plkst.10.00 



 

 
 
 

Lpp.2       NAUTRĒNU ZIŅAS      

         

                              Lauksaimniekiem 
  
            Lai dabā vēl īsti to nejūtam, diena ik pa minūti   
divām kļūst garāka. Novēlot, lai mēs prastu atvēlētās     
diennakts stundas pavadīt, izmantot tā, lai ik dienu justu 
gandarījumu par lietderīgi paveikto, atgādināšu par        
darāmajiem darbiem janvārī.  
ATSKAITES. GANDRĪZ VISAS PĒC KĀRTAS.        
Bioloģiskie saimnieki, sēžamies tagad un sarēķinām 2017. 
gada darba rezultātus. Tūlīt būs vēstules ar atskaišu veid-
lapām. Ja kuram vajadzīga palīdzība, griežamies savlaicīgi. 
Gan pirmdienās, otrdienās pagasta pārvaldē, gan LLKC        
Rēzeknes nodaļā. 
 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 
(VSAOI) – atskaite un samaksa – 15. janvāris. 
 
Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāji – neaizmir-
stam par termiņu – 20. janvāris – atskaite, samaksa.  
 
Atskaite par darījumu kvīšu izlietojumu (ja ir bijuši darīju-
mi) – līdz 25. janvārim.  
 
Visu janvāri varēs iesniegt pārskatu par  stāvokli      
ganāmpulka novietnē uz 1. janvāri (mājputni, truši, akva-
kultūra). 
Cūku kustības kopsavilkums – līdz 10. janvārim, pašpatē-
riņa saimniecības var iesniegt visu janvāri.  
Ja vēl nav, slēdziet līgumu ar LDC par elektronisko ziņoju-
mu ievades sistēmas (EZIS) izmantošanu. Nesalīdzināma 
priekšrocība.  
  Ar 1. janvāri vairākas izmaiņas attieksies gan uz iedzīvo-
tāju ienākuma nodokļa maksātājiem, gan PVN, gan      
VSAOI, īpaši uz uzņēmuma nodokļa maksātājiem. Jāseko 
līdzi informācijai VID mājaslapā, Lauku lapā. Vajadzētu 
būt arī kādam semināram. 
 
Lai kādi darbi veicami, lai kādas nebūšanas, raizes, 
saglabāsim savās sirdīs svētku sajūtu.  
 

Anastasija Saleniece,  
LLKC Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultante 

 

 

 

Krīt sniegpārslas baltas, baltas 
No debesu klajumiem augstiem. 
Piesnigs mirkļi, stundas un dienas, 
Piesnigs sapņi mums balti, balti. 
Ticēsim Ziemsvētku mirklim, 
Jo Laimes māte mums katram klusi 
Būs Debesīs zvaigzni aizdegusi. 
/Ārija Āre/ 
 
Veselību katram no mums, stipru ticību ,labestību, 
saticību un mīlestību ģimenēs ! 
Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno 
2018.gadu!   
 
                           Ģimenes ārste Ināra Oļševska 

    Lai mirgojošu zvaigžņu gaismā rodam, 
To apskaidrību, patieso un balto, 
Ko neredzam mēs dienas gaismā pelēkā un saltā, 
Lai zvaigznes dāvā skaidru mēness taku, Lai sadzirdam 
šai naktī, eņģeļi ko saka, 
Lai spoža, gaismas apspīdēta - mūsu domu taka 
 

Lai Ziemassvētku gaišums un miers ir līdzi visos 
2018.gada darbos un domās. 
 

                              Zemes lietu speciālists Anna Kūkoja 

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

   Ir katram rītam sava gaišā mala. ...  
un katram gadam ir savs rūpju laiks –  
...vēl katram gadam ir savs svētvakars,  
savs slieksnis balts...  
                              (P. Jurciņš)  
 
 Labestību, zinātkāri, stipru veselību un izturību mūsu 
sarežģītajā dzīvē, novēlu 
ikvienam bibliotēkas apmeklētājam - gan tiem, kuri ceļu 
uz bibliotēku mērojuši jau daudzus gadu desmitus, gan 
tiem, kuri meklē vajadzīgo informāciju darbam, mācībām 
vai atpūtai. Bet īpašs paldies tiem, kuri aizvadītajā gadā 
meklēja un atrada ceļu uz bibliotēku pirmo reizi! Šajos 
Ziemassvētkos, lai pietiek laika ieklausīties vienam otrā, 
apstāties, ieraudzīt, sajust. apstāties, ieraudzīt, sajust. 
Nepagurt priecāties par labo visapkārt un dalīties ar to.  
Gaišas domas un prieka pilnas sirdis šajos Kristus dzim-
šanas svētkos visiem pagasta iedzīvotājiem! 
 
Nautrēnu pagasta bibliotēkas vadītāja  Anita Žogota 
------------------------------------------------------------  

     Kad balta sniegpārsliņa plaukstā smaida 
Un zaļa eglīte pie bērniem ciemos nāk, 
Kad katra dvēselīte brīnumiņu gaida 
Ir jaukie, baltie Ziemassvētki klāt! 
  

Un atkal viens gads ar straujiem so-
ļiem tuvojas izskaņai. Mēs ar siltām sveču liesmiņām 
izgaismojam Adventa laiku un ar klusa brīnuma sajūtu 
krūtīs gaidām Ziemassvētkus.  

Lai  mums visiem šis ir laiks, ko biežāk pavadīt 
kopā ar ģimeni, lai mēs bez dārgām dāvanām viens otram 
mācētu pateikt mīļus un labus vārdus. Lai tas  ziemas 
aukstums, kas valda aiz loga, tur arī paliek, bet mūsu sir-
dis lai silda ticība, cerība un mīlestība. 
Lai visiem – lieliem un maziem – Svētvakars atnes daudz 
gaiša prieka mirkļu!  

Lai Jaunais gads steidzas šurp  rosīgs un darbīgs 
un lai tas, ko Jaunais gads Jums sniegs, ir:  laime, veselī-
ba, prieks! 

Veselību un gaišu mieru sirdī Ziemassvētkos un 
visā nākamajā gadā Jums vēl  

 
Nautrēnu pirmsskolas izglītības iestādes 

„Vālodzīte” kolektīvs. 
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Krīt pārslas, kavēdamās logā... 
Ir atkal Ziemassvētku laiks 
Un brīnums, sajūtos kā senāk, 
Es sajūtos kā bērnībā... 
Balts galdauts, svaigas maizes garša, 
Balts miers aiz mana loga zied. 
Un miers,kāds sirdī tikai bērnam, 
Miers bērna sirdī klusi dzied. 
 

Lai šajā skaistajā Ziemassvētku laikā ikkatra sirsniņā   
iemājo miers un ticība sev!  Lai zem Tavas svētku egles ir 
trīs atslēdziņas – veselībai, laimei un  mīlestībai! 
Sirds siltus Ziemassvētkus un radošu Jauno gadu! 

        Rogovkas jauniešu centrs 

 

SVEICAM ROGOVKAS JAUNIEŠU CENTRU 
 

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde 

izsludināja video konkursu „Muns pogosts 2067”   („Mans 

pagasts 2067”), aicinot tajā piedalīties Rēzeknes novada 

jauniešus vai jauniešu grupas vecumā no 13 līdz 30      

gadiem. Dalībniekiem bija jāiesniedz ne vairāk kā piecas 

minūtes gari video materiāli, kuros apspēlēts temats par to, 

kā izskatīsies, darbosies, attīstīsies un dzīvos jauniešu 

dzimtais Rēzeknes novada pagasts pēc 50 gadiem! 

 Šajā konkursā, iesūtot savu izveidoto video, 

piedalījās arī Rogovkas jauniešu centra aktīvisti un 

ieguva godalgoto 2.vietu! 

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

 

Mazpulku ziņas 
 

                            Esi līderis  laukos. 

 

     Četri Nautrēnu mazpulka mazpulcēni S.Sjakste, 
V.Drozdovs, V.Lukšāne,E., M.,Daukste-Saleniece            
3-4 decembrī devās uz lauku līderu apmācības seminā-
ru ,kurš notika Amatas novada ,viesu mājā  ''Laimes ligz-
da''. Mācību saturs bija: 

1.attīstīt savas komunikācijas un līdera prasmes, 
2.kā ātri un pareizi pieņemt pareizos lēmumus 

3.kā ātri veidojas paradumi , kā sliktos pārvērst labajos 
4. kā prast pārliecinoši uzstāties 
5. līderprasmju attīstīšana svaigā gaisā 

6. savas un mazpulku nākotnes modelēšana 
Pasākuma noslēgumā visi dalībnieki saņēma sertifikātus 
par mācību kursa apguvi.  

      
                                         Anita Šķestere 
 

   

          

                Kopā par zaļu Latviju 

 

               Novembra sākumā Stoļerovas Saieta namā 

sabrauca mazpulcēnu komandas 4 cilvēku sastāvā, 

lai piedalītos ALAAS rīkotajā vides konkursā. Sāku-

mā vajadzēja prezentēt savu mazpulku un tā labos 

darbus 5 minūšu garumā. Tad sekoja erudīcijas kon-

kurss 3 pieturās. Konkursā jautājumi bija par atkritu-

mu šķirošanu sadalīšanās ilgumu dabā un otreizējo 

pārstrādi. Radošajās darbnīcās mazpulcēni gatavoja 

putnu barotavas ziemai .Vēl viens pieturas punkts 

bija izstādes atklāšana ''Mēs par zaļu Latviju'', kur 

katrs mazpulks sūtīja bildes ar saviem labiem dar-

biem. Pasākuma beigās cienājamies ar zaļo pīrāgu.          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lai jaunajā gadā prieka eņģelis vienmēr ir tev    

blakus. 

Lai Tavas dienas ir baltas un domas gaišas, 

lai sapņi piepildās un skumjas atkāpjas, 

lai nākamā diena ir labāka par šodienu, 

bet šodiena, lai labākā, kas bijusi. 

Tev izdosies. Tu vari. Tev pieder pasaule! 

 

      Mēs, mazpulcēni ikvienam no Jums novēlam 

gaišus un baltus Ziemassvētkus, kā arī raženu un 

izdevušos nākamo, 2018.suņa gadu! 

       

                                       Nautrēnu 477.mazpulks  



                
 
 

 
 

                                     

 

 

„NZ” sagatavoja un izdeva N.Viļuma 

 

           NOD “Nautrēnu vidusskolas atbalsta 
fonds” realizējis LEADER projektu Tautas tērpu 
iegāde Nautrēnu pagasta JDK “Troks voi!” 
 

       Nautrēnu pagasta JDK "Troks voi!" tika izveidots 
2012.gadā. Kolektīva izveides mērķis - dažādot laukos 
dzīvojošo un strādājošo jauniešu saskarsmes un brīvā laika 
pavadīšanas iespējas, veicināt tautas garīgā mantojuma 
saglabāšanu. Kolektīva pastāvēšanas laikā aktīvi kon-
certējam un piedalāmies dažādos pasākumos gan savā 
pašvaldībā, gan arī ārpus - sadančos, skatēs, novada 
dienās. Savai garderobei izmantojam Nautrēnu vidusskolas 
tērpus. Gatavojoties 2018.gada Vispārējiem Dziesmu un 
Deju svētkiem, meklējām dažādas iespējas atjaunot tērpu 
komplektu. Risinot tautas tērpu problēmu, 2016.gadā 
piedalījāmies Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pār-
valdes konkursā par finansējuma piešķiršanu inventāra un 
aprīkojuma iegādei jaunatnes projektiem, piesaistot 660 
eiro. Realizējot projektu, iegādājāmies svārkus  un apavus 
meitām. 
 Tautas tērpu komplekta izveidei vēl bija nepieciešams 
iegādāties kreklus un zeķes meitām un puišiem, bikses un 
zābakus puišiem, tāpēc piedalījāmies Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības 
programmas2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbības 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” projektā, tērpu iegādei piesaistot1940,40 eiro, 
kas ietver 1746,36 eiro publisko finansējumu. Paldies par 
atbalstu arī Rēzeknes novada domei, kas sniedza atbalstu 
194,04 eiro apmērā!  
 
                                 JDK “Troks voi!” vadītāja I.Ludborža 
 
----------------------------------------------------------- 

Nautrēnu v-skolēnu panākumi sportā 2017/18 m.g. 

pirmajā semestrī. 

Futbols 2006.-2007. dz.g. - 3. vieta                            

Rudens kross 1998.-2001. dz. g. - 1. vieta                   

Volejbols 1998. -2001. dz.g. jaunietes - 1.vieta               

Florbols 1998.- 2001.dz.g. - 2.vieta                                                     

Volejbols  2002.- 2003.dz.g. - 1. vieta                                 

Volejbols 2004. -2005.dz.g. - 1. vieta zēniem                                               

2.vieta meitenēm      

        ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMI       
NAUTRĒNU  VIDUSSKOLĀ 

 

22.decembrī plkst. 9.00   Svētrīts 
 
22.decembrī plkst. 11.00  pasākums  
                    1.-6.kl. skolēniem        
                                                                                                           
“ REIZ ZIEMASSVĒKOS ...” 
 
                27.decembrī plkst. 

17.00   Jaunā gada pasākums  

                7.-12.kl. skolēniem 


