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   Jauni krēsli Nautrēnu pagasta          
sporta hallei -KN” 
  
  

Nautrēnu pagasta pārvalde 2017.gadā realizēja 
projektu “Krēslu iegāde Nautrēnu pagasta 
sporta hallei-kultūras namam” .  
Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīs-
tības programmas 2014.-2020.gadam apakšpa-
sākuma ”Darbību īstenošana saskaņā ar sa-
biedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
ietvaros.  
Projekta kopējās izmaksas bija 5989,50 EUR, 
no tiem 5390,55 bija publiskais finansējums 
(summa kuru sedz LAD ) un 598,95 pašu    
finansējums ( summa kuru sedz Nautrēnu      
pagasta pārvalde). 
Projekta ietvaros tika iegādāti 300 jauni krēsli 
sporta halles-kultūras nama vajadzībām. Krēsli 
ir daudzfunkcionāli, ar iespēju tos izmantot 
dažādi kombinējot, pielāgojot katra atsevišķa 
pasākuma norises vajadzībām.  
Nu jau vairākos pasākumos nautrēnieši un cie-
miņi ir aprobējuši jaunos krēslus un ir saņem-
tas labas atsauksmes. Pirmkārt, par pievilcīgo 
izskatu, otrkārt par ērtībām un mobilitāti lieto-
šanā. 
 

               Pagasta pārvaldes  vadītāja  
Līvija Plavinska 

 

 
 
 

               Lauksaimnieku ziņas. 

Līdz 1. novembrim Lauku atbalsta dienestā var 
iesniegt iesniegumu atbalsta saņemšanai par 
dalību bioloģiskās lauksaimniecības shēmā (tie, 
kuri līdz 1. septembrim iesniedza maksājumu 
dokumentus un iesniegumu sertificējošajai insti-
tūcijai). Veidlapas LAD mājaslapā. 

 
* Ir atvērti projekti 3 aktivitātēs par mežu ieau-
dzēšanu un kopšanu. 
1. “Mežu ieaudzēšana”. Kārta atvērta no        
9. oktobra līdz 11. decembrim. 
2. ”Ieguldījumi meža ekosistēmas noturības un 
ekoloģiskās vērtības uzlabošanai”. Kārta atvēr-
ta no 9. oktobra līdz 9. novembrim. 
3. ”Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznī-
cinātu mežu atjaunošana”. 
 
* No 20. oktobra sāksies vienotā platībmaksāju-
ma, maksājuma par apgabaliem, kuros ir dabas 
vai citi specifiski ierobežojumi, un bioloģiskās 
lauksaimniecības maksājuma avansa izmaksāša-
na lauksaimniekiem.  

 
Sākumā tiks izmaksāti 70% no vienotā 

platību maksājuma (VPM) un 85% no maksāju-
ma apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi, un bioloģiskā maksājuma.  

VPM likme šogad būs ap 70 eiro/ha. 
. 

*Tiek izsludināts projektu konkurss uzņēmu-

mu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā.  

Projektu pieteikumu iesniegšana notiks 

no šī gada 1.novembra līdz 30. novembrim. No-

sacījumi Rēzeknes novada mājaslapā. 
* No šī gada 7. novembra līdz            

7. decembrim var  pieteikties atbalsta pasāku-

mos "Atbalsts ieguldījumiem lauku saim-

niecībās", "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" 

un "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un 

mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā".  

Plašāka informācija par atbalsta saņem-

šanas nosacījumiem un prasībām pretendentiem 

pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv. 

*Neaizmirstam par ceturkšņa atskaitēm – PVN, 
darījumu kvītis. 
 

Anastasija Saleniece 

http://www.lad.gov.lv


 

 

Lpp.2       NAUTRĒNU ZIŅAS      

         

Nautrēnu vidusskola darbojas projektā 

“Atbalsts izglītojamo individuālo        

kompetenču attīstībai” 

 

Sākot ar 2017./2018.m.g. Nautrēnu viduskolā tika 
uzsākts projekts, kura ietvaros tiks finansētas aktivitā-
tes, kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot 
vērā viņu intereses, spējas, talantus arī grūtības un 
individuālu nodarbību nepieciešamību. Projektu 
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstī-
bai” (Nr.8.3.2.2./16/I/00/) finansē Eiropas Sociālais 
fonds. 

Šis projekts ir vērsts uz jaunu pedagoģisko risinājumu 
meklēšanu, lai skolā ieviestu alternatīvas mācību or-
ganizācijas formas, kas papildina formālās izglītības 
ieguves mācību formas (mācību stundas), pilnveidojot 
izglītības pakalpojumus un nostiprinot skolas kolektī-
va gatavību risināt izglītojamo (skolēnu) vajadzības 
un paaugstinot viņu sasniegumus. 

Projekta ietvaros skolā notiek pedagoga palīga un 
speciālā pedagoga konsultācijas ar mērķi mācību sa-
sniegumu paaugstināšanai atbilstoši bērnu vajadzī-
bām. Tāpat skolā notiek robotikas pulciņš un VIP –
pulciņš “Virtuāla ideja pasaulei”, kur skolēni apgūst 
programmēšanas prasmes. 

Vēl divu mācību gadu laikā skolā notiks radošās dar-
bnīcas, gan talantīgiem skolēniem, gan skolēniem, 
kuriem mācības sagādā grūtības, kā arī dažādas citas 
aktivitātes. 

       11. oktobrī šī projekta ietvaros 1.-4. klašu skolēni 
apmeklēja Daugavpils Zinātkāres centru ZINOO, kur 
skolēni interaktīvajās ekspozīcijās varēja izmēģināt dažā-
das tehnoloģijas un pārbaudīt dabas likumus, mācīties 
matemātiku lēkājot, redzēt skaņu ut.t. 

Skolēniem bija iespēja piedalīties nodarbī-
bās: “Lielās ķīmijas mazie noslēpumi “, kur 
varēja izveidot lavas lampu, uzzināt, vai 
vadam piemīt superspējas, kā arī pārbaudīt 
dažādu pārtikas vielu mijiedarbību aizraujo-
šos praktiskos uzdevumos. 

Nodarbība ”Eko mašīnu veidošana“ skolē-
niem lika aizdomāties, kuras ir videi drau-
dzīgas mašīnas. Šajā nodarbībā ikviens kļu-
va par automašīnas meistaru un pagatavoja 
savu eko mašīnu, kas ir videi draudzīga un 
aizbrauc tik tālu, cik tu spēj tai nodrošināt 
enerģiju. Nodarbības noslēgumā notika arī 
pašu izgatavoto mašīnu sacensības, kur vis-
labāk veicās 1. klases skolniecei Amandai 
Filippovai. 

                      Marija Mazure, 

atbildīgā par projekta ieviešanu skolā 

____________________________________________ 

                Bibliotēkas ziņas 

   Klāt rudens. Dienas kļuvušas īsākas, vakari tumšāki, un 

laika lasīšanai nu būs vairāk. Nautrēnu pagasta bibliotēka parū-

pējusies, lai tumšos rudens vakarus varētu īsināt, lasot grāma-
tas. Vasaras nogalē no pagasta budžeta līdzekļiem  ir iegādātas 
59 jaunas grāmatas, kopsummā € 670.84 -  latviešu oriģināllite-

ratūra,  tulkotā daiļliteratūra, nozaru literatūra, bērnu literatūra. 
Skaisti ilustrētas un interesantas grāmatas gaida gan pašus ma-

zākos, gan skolas vecuma lasītājus. Ir nopirktas arī ''Bērnu žūri-
jas'' grāmatas. Šogad piedāvājums ''Bērnu žūrijā'' ir īpašs- tiek 

piedāvāta arī jauniešu literatūra 10.-12.klašu grupai un vecā-
kiem. Aicinu iepazīties ar grāmatu sarakstu un atrast katram 

kādu tīkamu grāmatu garajiem rudens novakariem! Īpašs lū-
gums arī lasošo bērnu vecākiem- izrādiet ieinteresētību par 
grāmatām, ko lasa Jūsu bērni, pārrunājiet izlasīto! Šī  ir laba 

iespēja atrast kontaktu ar savu bērnu, rodot daudz skaistu mir-
kļu kopā darbojoties!  

Esat mīļi gaidīti Nautrēnu pagasta bibliotēkā! 
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   Šo grāmatu autors Vilis Seleckis ir dzimis Rēzeknes novada 
Bērzgales pagastā. Autora māte – dzimusi Rancāne- ir viena no 
romānos minēto Rancānu dzimtas pārstāvēm.  
   
Viļa Selecka  grāmata “Ardievas mežam” ir sarakstīta par Lat-
vijas 20.gadsimta vēsturē nozīmīgu posmu - partizānu karu pret 
Padomju Savienību, aizskarot latviešu vēlmi atjaunot neatkarību 
un cerību, ka Amerika un Lielbritānija mūs nepametīs Staļina 
nagos. Par periodu, kurā skaidri iezīmējās katra Latvijas iedzī-
votāja ticība, bailes un rīcība. 
Kazimira Rancāna mājās smagi ievainots uzrodas dēls Donāts, 
kuru ģimene uzskata par bez vēsts pazudušu, bet mežabrāļi dēvē 
par Zibeni. Viņš kļuvis leģendārs pēc tam, kad nošāvis vietējās 
čekas priekšnieku. Vēl pēc dažām nedēļām Kazimira mājās iero-
das viņa Krievijas plašumos aizklīdušā brāļa dēls. Čekas kaptei-
nis Arslans Zatulivitovs ir atsūtīts uz šejieni, lai iznīcinātu parti-
zānus un sodītu viņu komandieri. Tāds ir fons Viļa Selecka vēs-
turiskajam romānam “Ardievas mežam”, kura varoņiem ir ļoti 
atšķirīga izpratne par godu un pienākumu 
 
Romānā ,,Memoranda mednieki” aprakstītie notikumi risinās 
Viļa Selecka dzimtajā novadā piecus gadus pēc dokumenta tap-
šanas, kad par Memoranda oriģinālu, kuru bīskaps Jāzeps Ran-
cāns, dodoties bēgļu gaitās, nodevis glabāšanā kādam uztica-
mam latgalietim, pastiprināti sāk interesēties gan padomju spec-
dienesti, gan trimdas radikāļi, lai ar tā palīdzību attaisnotu savu 
kalpošanu Vācijas karaspēkā.  
 
Pats autors atceras: «Biju sīks ķipars, kad mamma stāstīja par 
tiem laikiem, kas atspoguļoti šajā romānā. Slepkavu lodes lidoja 
no dažādām pusēm, un mūsu dzimtā ik pa brīdim skanēja kapu 
zvans — te, miliču piekauts, mira mammas tēvs, mans vectēvs 
Kazimirs, tad mammas brālis Adelis, tad vēl kāds tuvinieks... 
Bērnībā dzirdētie stāsti kā baisa patiesība nogulsnējās manā 
atmiņā. Šo skarbo, bezgala rūgto pagātni reiz vajadzēja atdzīvi-
nāt, izlikt uz papīra, lai nekad neaizmirstam, no kurienes nākam. 
Mums jāzina, par ko mūsu priekšteči sapņojuši, pēc kā tiekušies, 
kā aizstāvējuši sevi, savu ģimeni, valsti. Manuprāt, atklājot savu 
tuvinieku un citu ļaužu likteņus laikmetu griežos, varam vistu-
vāk pienākt arī tam grūti sasniedzamajam brīnumam, ko sauc 
par vēsturisko patiesību.» 
 
    “Kolimas asiņainas zelts” ir turpinājums grāmatām 
"Ardievas mežam" un "Memoranda mednieki". 
1949. gads. Kara tribunāls "apžēlojis" Viktoru - nāves soda vietā 
piespriedis 25 gadus stingrā režīma lēģerī. Viktoram sākas mo-
košs ceļojums pa gulaga valstību. Viņš nonāk Kolimā, kur puķes 
nezied, putni nedzied un ziema ilgst 12 mēnešus gadā. Kā Vik-
toram beigsies piedzīvojumi svešajā zemē? Vai viņš spēs uzva-
rēt Kolimu? Vai atgriezīsies mājās? Vai dzimtenē viņu kāds 
gaida? 
 
 
   Man, kā grāmatu lasītājai  jāatzīst, ka grāmatu varoņi padevu-
šies tādi īsti un patiesi. Ticēju viņu šaubām, pieņēmu viņu apju-
kumu un gatavību dažubrīd arī nostāties otrajā pusē.  Šīs ir vēs-
turiska satura daiļliteratūras grāmatas, kas ļoti ticami atspoguļo 
tik emocionāli nedrošu laikmetu Latvijas vēsturē, arī mūsu pa-
gasta vēsturē, kad tikai kailai ticībai vajadzēja stāties pretī pastā-
vošajai Staļina varai. 
 

Nautrēnu pagasta bibliotēkas vadītāja Anita Žogota 

 
 

   

          Mazpulku ziņas 
Rudens projektu forums Baltinavā. 

 

Rudens ir klāt un mazpulcēnu projektu forumi arī . Šogad 

savus darbus aizstāvēt no Nautrēnu mazpulka devās 14 

mazpulcēni. Daudzi bija prioritārie darbi , kurus veiksmīgi 

izpildīja un aizstāvēja mazpulcēni . Audzējām un pētījām 

Šalotes sīpolus , audzējām četras miežu šķirnes ,kur apko-

pojām rezultātus , pētījām dabu četros gadalaikos , vācām 

100 tautas dziesmas Latvijas simtgadei . Bija daudz indi-

viduālo projektu - ārstniecības augi , dažādi sīpoli , Brise-

les kāposti, vairāku šķirņu asteres, kartona otrās dzīves 

pārvērtības . No 14 pārstāvētiem darbiem 7 dabūja bal-

vas . Visiem mazpulcēniem dāvanās bija krāsainie mu-

guras maisiņi . Pirmām četrām vietām vēl klāt bija īpašas 

balvas.  

Latviešu karavīrs laikmetu griežos 

 

Jau ceturto gadu pēc kārtas katru rudeni notiek konkurss 

jauniešu organizācijās . Šogad konkursa tēma bija "Pa 

Sēlijas patriotu pēdām""- viss par un ap Sēlijas kultūrvēs-

turisko novadu. Mazpulka dalībnieki 5 cilvēku sastāvā 

tika uzaicināti uz konkursa noslēguma pasākumu 2-3 no-

vembrī Jaunjelgavā. Tur tiksies visu jauniešu organizāciju 

pārstāvji - mazpulki, gaidas, skauti un jaunsargi. Pirmajā 

dienā katra organizācija sevi prezentēs, bet otrajā dienā 

būs orientēšanās, apbalvošana, koncerts, noslēgumā lāpu 

gājiens.  

Mazpulku nometne Jaunpilī „Visu daru es ar prieku” 

 

Jūlija vidū uz Jaunpils novadu Jaunpilī devās mazpulcēni 

no visas republikas uz lielo nometni. No Nautrēnu maz-

pulka piedalījās 11 mazpulcēni. Lielākā daļa nodarbību 

notika Jaunpils pilī, parkā, estrādē un viduslaiku dārzā. 

Ekskursiju dienā iepazināmies ar Jaunmoku pili, Lestenes 

baznīcu un kritušo karavīru memoriālu,Cinevillu- kur tiek 

uzņemtas filmas, Džūkstes pasaku muzeju, kaives dižozo-

lu. Pārgājiena dienā iepazinām Jaunpils apkārtni- Elles 

kalnu, Struteles muižu, kur dzimis Kr.Barons, kartavkal-

nus. Nometne Jaunpilī bija ļoti piesātināta ar pasākumiem 

un sportiska. Gaidīsim nākošo nometni, kas notiks Mado-

nas pusē Ļaudonā.  



                
 
 

 
 

Nautrēnu pagasts boules spēles             

nodarbību cikls 

28. oktobrī plkst.15.30 līdz 17.30                                 

12.novembrī plkst.15.30 līdz 17.30                   

26. novembrī  plkst.15.30 līdz 17.30                  

19. decembrī  plkst.15.30 līdz 17.30 

Visi pasākumi bez maksas, nodrošinās ar                 

nepieciešamo inventāru. 

plkst.20.00 

Nautrēnu sporta hallē -KN 

Svinīgs pasākums veltīts Latvijas       

Republikas  Proklamēšanas                  

99. gadadienai.  

Pagasta aktīvāko iedzīvotāju sveikšana , 

apsveikumi Latvijai. Svētku koncerts  

plkst..22.00 Svētku balle 

Spēlēs Marchello 

Ieeja uz pasākumu bez maksas 

______________________________________ 

18. novembrī plkst.11.00 

Skrējiens apkārt      

Rogovkai 

bērnu skrējiens,  

tautas skrējiens,  

2 km , 5 km. skrējiens ,  nūjošana 

Pēc skrējiena cienāšanās ar siltu tēju un pīrādziņiem 

„NZ” sagatavoja un izdeva N.Viļuma 

 

           Seminārs “Laika, naudas un         
enerģijas menedžments” 

 
2017. gada 1. novembrī Rēzeknes novada pašvaldības ma-
zajā zālē, Atbrīvošanas alejā 95A norisināsies seminārs 
“Laika, naudas un enerģijas menedžments”. Semināra sā-
kums plkst. 10.00. Programmā ir iekļautas šādas tēmas: 

 Laika, enerģijas un naudas mijsakarības 

 Kur, kā un kāpēc tie pazūd? 

 Prioritātes, vajadzības, mērķi, resursi un motivācija 

 Personīgās prasmes, attieksmes un raksturs 

 SAdarbība un KOPdarbība 

 Loģistika menedžmenta procesā 

 Risku menedžments 
 
Semināru vadīs lektore, uzņēmēja no Līvānu novada Mari-
ka Rudzīte- Griķe. Tiek aicināti topošie un esošie uzņēmē-
ji, kā arī visi interesenti. 
 Pieteikšanās līdz 26. oktobrim pie Sanitas Zundas – sani-
ta.zunda@rezeknesnovads.lv, tel. 25740422 norādot tel. 
nr, e-pastu un nodarbošanos. 
_____________________________________________ 
 

Interesantas aktivitātes projektā  

“Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā” 

Iestājoties rudenīgi vēsākam laikam, aicinām visus  
Rēzeknes novada iedzīvotājus būt aktīviem un piedalī-

ties kādā no projekta aktivitātēm, kas norisināsies   
katrā Rēzeknes novada pagastā. Par aktivitāšu norises 
laiku un vietu sazinieties ar projekta Veselības un pro-
filakses skolas savas filiāles koordinatoru, lai pieteiktos 

uz sev vēlamo pasākumu.  Velga Lāce 26670347 

 

  Nūjošanas nodarbības Nautrēnu pagastā 
 
29.oktobrī  plkst.11.00 līdz 12.00 
5. novembrī  plkst.11.00 līdz 12.00 
12. novembrī   plkst.11.00 līdz 12.00 
26. novembrī  plkst.11.00 līdz 12.00 
3. decembrī   plkst.11.00 līdz 12.00 
10. decembrī  plkst.11.00 līdz 12.00 
17. decembrī  plkst.11.00 līdz 12.00 
 
            Aerobikas nodarbības 
 
         Nautrēnu sporta hallē -KN 
 
29. oktobrī plkst.15.30 līdz 17.30 
19. novembrī  plkst.15.30 līdz 17.30 
2. decembrī   plkst.15.30 līdz 17.30 
10.decembrī   plkst.15.30 līdz 17.30 


