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Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta  pārvaldes 

 Filma ir patiess vēstījums par cilvēcības brī-

numu, gara plašumu un ciešanu pilnajiem likteņiem 

Latvijas nācijas lielākajā traģēdijā. Tas ir stāsts par 

latviešu sievietēm, kurām bija jācieš, jāizdzīvo un jā-

pārdzīvo, lai vēlāk dzīvotu Latvija.  

 Agrs 1941. gada 14. jūnija rīts, PSRS okupētā 

Latvija. Varas pārstāvji iebrūk Melānijas un viņas 

vīra mājoklī, liek modināt astoņgadīgo dēlu Andreju 

un kāpt kravas mašīnā... Deportētos ved uz Sibīriju 

lopu vagonos…  Jāsamierinās un jāpieņem jaunā 

dzīve, kurā itin visam, šķiet, ir zudis pamats un 

pamatojums. Kādu tas noved līdz sabrukumam, 

Melāniju līdz apziņai, kurā “skan tikai viena stīga – 

cerība.” Saglabāt cerību, saglabāt tādu cilvēku sevī, 

kurš ir stiprāks par badu, aukstumu, nežēlību, pat par 

nāvi, un ir spējīgs uzņemties atbildību par līdzcilvēku, 

palīdzēt citiem, – tāds ir Melānijas Vanagas pašas, 

viņas atmiņu un arī šī kinofilmas par Melāniju Vana-

gu apliecinājums gaišajam pasaulē, gaišumam katrā 

no mums.  

 Režisors – Viesturs Kairišs; lomās - Sabine 

Timoteo, Guna Zariņa, Maija Doveika, Baiba Broka, 

Lilita Ozoliņa, Astrīda Kairiša, Ivars Krasts. 

................................................................................ 

    25.novembrī                  plkst. 22.00 

Rudens balle - groziņu vakars 

 

Spēlēs grupa „Kalvadoss“ 

Ieeja 2 EURO 

Var pieteikt galdiņus, ņemt līdzi groziņus 

ESIET SVEICINĀTI MŪSU VALSTS SVĒTKU MĒNESĪ!ESIET SVEICINĀTI MŪSU VALSTS SVĒTKU MĒNESĪ!ESIET SVEICINĀTI MŪSU VALSTS SVĒTKU MĒNESĪ!   

                                             

 

 

 

18.novembrī  pulksten 12.00  
Ilzeskalna tautas namā  

Latvijas Republikas proklamēšanas 
dienai veltīts koncerts  

 
„Manai tautai, manai zemei!”  

 
Dziedās Veremu pagasta jauktais koris 

un dziedošās meitenes 
Ieeja - brīva 

 
Filma „Melānijas hronika”  

Ieeja - 2 euro 
Ja nepieciešams transports nokļūšanai  uz pa-
sākumu un atpakaļ, lūgums dot ziņu pagasta 

pārvaldē vai tautas namā 

 

Filma „Melānijas Hronika“ uzsāk savu 

ceļu pie skatītājiem visā Latvijā 

Novembrī visā Latvijā tiks demonstrēta 

latviešu režisora V. Kairiša spēlfilma 

“Melānijas hronika“ - stāsts par 

rakstnieces Melānijas Vanagas (1905–

1997) izsūtījuma ceļu Sibīrijā. Filma 

tapusi pēc M.Vanagas atmiņu romāna 

“Veļupes krastā” motīviem.  



Patīkamas pārmaiņas ikdienā un gaišas atmiņas par bijušo 
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 Kādreiz, skaistā vasaras dienā, pagastu ko-

mandas tikās novada sporta spēlēs Greiškānos. Bi-

ja jautri un interesanti. Pateicība komandas dalīb-

niekiem par izturību un uzņēmību!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lai būtu vieglāk sakopt dīķa saliņas, ir ierī-

kotas laipas. Tā, droši vien, ir laba ziņa arī Ilzes-

kalna zivju vīriem - vasarā būs ērti un viegli nodo-

ties iecienītajam vaļaspriekam - makšķerēšanai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vasaras izskaņā svinējām pilngadības svētkus. 

   Tradicionālais atvasaras skrējiens apkārt 

Stogoršņu ezeram pulcināja kopā lielus un mazus 

aktīvās atpūtas cienītājus. Pēc ieilgušā lietus peri-

oda beidzot bija iestājies saulains laiks - vieniem 

tas bija intensīvs rudens darbu cēliens, citi tomēr 

sportoja. Pateicamies par atbalstu un sadarbību 

pagasta pārvaldei, privātajiem zemju īpašniekiem, 

čaklajām kundzēm, kuras sarūpēja garšīgās pus-

dienas un protams, visiem, visiem, kuri atrada 

laiku un vēlēšanos piedalīties skrējienā! 

  

 

 Kad viss rudens skaistums sakritis uz ze-

mes, miglas vāli kā šalle ap kaklu – kārtu kārtām 

un cieši ietin kokus, mājas, cilvēkus ….Prieks par 

rudeni katram ir savādāks, pirmsskolas izglītības 

iestādes audzēkņi šajā laikā apmeklēja rudens ra-

žas izstādi.  

 

 Decembrī tautas namā tiks rīkota dekoratī-

vo un praktisko lietu izstāde “Es protu, es varu, es 

daru”. Aicināti piedalīties rokdarbu meistari, kuri 

vēlas parādīt citiem, ko māk. Droši vien būs dari-

nājumi, kurus varēs nopirkt.  



MINI FLORBOLS ILZESKALNĀ! 

 2016.gada 22.oktobrī Rēzeknes novada 

Ilzeskalna pagasta Tautas namā notika mini 

florbola sacensības jauniešiem „Sadraudzības 

kauss -2016”. 

 Sacensībās piedalījās 6 komandas no 

Ilzeskalna, Nautrēnu, Rikavas pagastiem, Rē-

zeknes pilsētas un Ciblas novada.  

 Sīvā konkurencē uzvaru izcīnīja koman-

da „Saulstariņi” no Rogovkas, II.vieta komandai 

„Iļžukolns”, III.vieta komandai „Spāks” no Rē-

zeknes. 

 Individuālajos soda metienos uzvarēja 

Jānis Bogdans no Ilzeskalna. 

 Paldies visiem sacensību dalībniekiem 

un uz tikšanos Ilzeskalnā! 

Rakstu sagatavoja Rēzeknes novada Ilzeskalna 

pagasta pārvaldes Jaunatnes lietu speciāliste  

                                                Velga Lāce 
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 Jaunie Rīgas sargi  

Rēzeknē- Bērzgalē 

 

 Par spīti dzestrajam un aukstajam lai-

kam, 21.oktobrī Bērzgalē norisinājās piedzīvo-

jumu un izaicinājumu spēle “Jaunie Rīgas sar-

gi: atceries Lāčplēšus”, kur jaunieši varēja pie-

rādīt savas zināšanas, izturību un komandas sa-

liedētību.  

 Ieradušās bija 17 komandas no visas 

Latgales.  Atklāšanas pasākumā, Latvijas valsts 

un komandas karogiem plīvojot,  mēs visi kļu-

vām par Latvijas sargiem, bija jāaizmirst par 

mammām, tētiem, brāļiem, māsām, bijām katrs 

par sevi un komanda, kuriem jācīnās par Latvi-

ju.  Dienas laikā jaunsargu instruktoru vadībā 

piecās darbnīcās apguvām Brīvības cīņu vēstu-

ri, ievainoto apkopi un pirmo medicīnisko palī-

dzību, nojumes uzcelšanu, komposa iemaņas un 

nepieciešamākās mantas pārgājieniem. Pirms 

galvenās spēles katrai komandai bija jāprezentē 

savas komandas karogs.  

 Pēc apgūtajām mācībām notika praktis-

ka zināšanu un prasmju pārbaude – misija 

“Atceries Lāčplēšus!”, kas simulēja 1919.gada 

Brīvības cīņas un kuras laikā atraktīvā veidā 

praksē varēja pielietot iegūtās zināšanas. Pēc 

misijas pieveikšanas visi kopā saliedējāmies 

sildoties pie ugunskura.   

 Noslēguma pasākumā visas komandas 

tika apbalvotas ar piemiņas balvām un apkopo-

jot rezultātus ātrākie un zinošākie bija komanda 

“Iļžukolns”, kas ieguva piemiņas balvas no spē-

les organizatoriem un Rēzeknes novada, un  kā 

galvenā balva ir  ekskursija uz Lielvārdi-  uz 

gaisa spēku aviācijas bāzi.  

 

Rakstu sagatavoja - Kristīne Gailuma 

Komandas „Iļžukolns ” dalībniece 
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     Aicinām pieteikties 

māju energoefektivitā-

tes uzlabošanas atbal-

sta programmai  

 Lielākā daļa Lat-

vijas iedzīvotāju šodien 

dzīvo pirms vairākiem gadu desmitiem būvētās 

daudzstāvu mājās. Daudzo gadu laikā šo ēku teh-

niskais stāvoklis ir būtiski pasliktinājies - fiziski 

nolietojušās konstrukcijas, inženiersistēmas.  

 Liels skaits ēku ir avārijas stāvoklī,  zie-

mā mājokļi ir vēsi un mitri, vasarās pārāk karsti. 

Iedzīvotājiem palielinās apsaimniekošanas izde-

vumi, maksa par apkuri, jāveido uzkrājumi avāri-

jas remontiem.   

 Lai šīs mājokļu problēmas risinātu, ar 

Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem šo-

gad Latvijā ir uzsākta jauna valsts atbalsta daudz-

dzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas 

programma. Ar tās palīdzību iespējams renovēt 

māju, padarot  to energoefektīvu un palīdzot ilg-

termiņā saudzēt iedzīvotāju maciņus. Turklāt līdz 

pat 50% no izmaksām, kas tiks tērētas mājas 

energoefektivitātes uzlabošanas darbiem, iedzī-

votāju vietā apmaksās valsts no Eiropas Savienī-

bas līdzekļiem. Pārējās izmaksas iespējams sa-

ņemt kā bankas aizdevumu, turklāt dzīvokļu 

īpašniekiem nav jāieķīlā savi dzīvokļi.  

 Pieņemot lēmumu par daudzdzīvokļu mā-

jas energoefektivitātes uzlabošanu, iedzīvotāji 

iegūst labāku un skaistāku dzīves vidi, pieaug 

mājas un līdz ar to arī katra dzīvokļa vērtība, pa-

garinās mājas kalpošanas laiks un kas ir īpaši 

svarīgi – samazinās maksa par apkuri. 

 Kādu valsts atbalstu piedāvā daudzdzī-

vokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas 

programma? Iedzīvotāji ar pilnvarotās personas 

starpniecību savas mājas energoefektivitātes pro-

jektam var saņemt daudzpusīgu valsts atbalstu:  

 ALTUM bezmaksas konsultācijas par 

programmas iespējām un nosacījumiem, tehnis-

                 UZMANĪBU!   Rēzeknes novada       

pašvaldības Būvvalde informē, ka ēku un jebku-

ru būvju būvniecība novada teritorijā ir aizliegta 

bez būvniecības ieceres izskatīšanas un akceptē-

šanas būvvaldē un atzīmju saņemšanas par būv-

darbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.  

               Tas attiecas uz visām ēkām, izņemot, 

vienas sezonas vieglas konstrukcijas ēkām bez 

pamatiem (piemēram, siltumnīcas), neatkarīgi 

no platības vai konstrukcijām, kā arī inženierbū-

vēm: dīķiem, ceļiem, žogiem. Par būvniecības 

noteikumu pārkāpšanu (patvaļīgu būvniecību un 

ekspluatāciju) ir paredzēts naudas sods fiziska-

jām personām un juridiskajām personām no 70 

EUR līdz 7100 EUR atkarībā no pārkāpuma vei-

da. To paredz Latvijas Administratīvo pārkāpu-

mu kodeksa 152.pants. 

 

 Neatkarīgi no uzliktā naudas soda Būvvalde par 

konstatētajiem pārkāpumiem pieņem lēmumu: 

1) par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu, ja kon-

krētā objekta būvniecību attiecīgajā teritorijā 

nepieļauj normatīvie akti vai būvdarbi uzsākti 

pirms atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par projek-

tēšanas nosacījumu izpildi - neatkarīgi no ap-

stākļiem, kādēļ attiecīgā darbība nav tikusi veik-

ta; 2) par atļauju veikt būvniecību pēc būvniecī-

bu regulējošu normatīvo aktu prasību izpildes, 

bet gadījumos, kad patvaļīgas būvniecības rezul-

tātā nodarīts kaitējums videi, - arī pēc tā novēr-

šanas vides un dabas aizsardzību regulējošos 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  Ja lē-

mums par atļauju veikt būvniecību būvvaldes 

noteiktajā termiņā netiek izpildīts, būvvalde var 

lemt par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu. 

 

            Būvvalde aicina pagastu pārvalžu dar-

biniekus savlaicīgi ziņot par patvaļīgu būv-

niecību, kā arī nesniegt konsultācijas iedzīvo-

tājiem būvniecības jautājumos. 
 

                Aktuālā informācija par būvniecības 

procesiem Rēzeknes novadā var apskatīties:  

https://bis.gov.lv/bisp/lv/planned_constructions 

 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAs6Lc3tfPAhUDliwKHcviBJMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.videstehnika.lv%2Flv%2Fekovates%2F&bvm=bv.135475266,d.bGg&psig=AFQjCNGMgUu4HH8PW0iayQ9lU2bSvBFLrg&ust=14764466
http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOjfS73tfPAhWKCCwKHV4iDjYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.irliepaja.lv%2Flv%2Fgalerijas%2Firliepaja%2Fvetra-sabrukusi-jaunceltne-salmu-iela-44%2F&psig=AFQjCNEBh545kpGZY
https://bis.gov.lv/bisp/lv/planned_constructions
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sultēšanu. Sākot ar oktobri visā Latvijā 

notiks bezmaksas informatīvie semināri 

māju apsaimniekotājiem un pilnvarota-

jiem pārstāvjiem, kuros tiks sniegta infor-

mācija gan par programmas iespējām un 

nosacījumiem, gan par dokumentu sagata-

vošanu un tehniskiem risinājumiem. In-

formācija par semināru norises vietām un 

laikiem tiks publicēta ALTUM mājas lapā 

www.altum.lv  

Konsultācijas ALTUM turpinās visā programmas 

darbības laikā, vienlaikus ALTUM slēdz sadarbī-

bas līgumus ar komercbankām par banku iesaistī-

šanos programmas īstenošanā.  

 Aicinām izmantot valsts piedāvāto at-

balstu daudzdzīvokļu māju renovēšanai. Lai 

arī šī gada būvniecības sezona tuvojas noslēgu-

mam, aicinām izmantot rudens un ziemas mē-

nešus konsultācijām, dokumentu sagatavoša-

nai, renovācijas priekšdarbu veikšanai, piemē-

ram, izvēloties savu būvnieku, lai jau pavasarī 

varat uzsāk mājas renovēšanas darbus! 

Papildu informācija par daudzdzīvokļu māju 

energoefektivitātes programmu un kontakti: 

www.altum.lv  

 

………………………………………………….. 

Pēc iedzīvotāju lūguma atkārtoti publicēta 

    pareiza ūdens skaitītāja uzstādīšanas shēma   
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kās dokumentācijas un projekta dokumentu saga-

tavošanu;  

 ALTUM grantu jeb neatmaksājamu fi-

nansiālu atbalstu, kas sedz līdz 50% no projekta 

izmaksām (granta apjomu ietekmē plānotais 

energopatēriņš pēc projekta īstenošanas un izvē-

lētais aizdevējs – ALTUM vai cits finansētājs) ; 

 ALTUM aizdevumu, gadījumos, ja ener-

goefektivitātes projekta finansēšanai nav pie-

ejams finansējums no komercbankas, kas pieda-

lās energoefektivitātes valsts atbalsta program-

mas īstenošanā; 

 ALTUM garantija komercbankas vai cita 

finansētāja aizdevumam. Garantija kalpos kā no-

drošinājums finansētāja aizdevumam. 

 Valsts atbalsts paredzēts daudzdzīvokļu 

mājām, kurās ir vismaz 5 dzīvokļi un vienam 

īpašniekam pieder mazāk nekā 20% no dzīvokļu 

skaita un nedzīvojamās telpas neaizņem vairāk 

kā 25 % no kopējās mājas platības.  

Kādus darbus var veikt ar programmas 

atbalstu?  Ar valsts atbalsta programmas 

palīdzību var veikt sienu, pagraba, bēniņu 

siltināšanu, logu nomaiņu, apkures sistē-

mas renovāciju, karstā un aukstā ūdens 

sistēmas renovāciju, inženiersistēmu re-

novāciju un citus nepieciešamos ēkas uz-

labošanas darbus.  

 

Ar ko sākt? Mājas iedzīvotājiem jāpieņem ko-

pīgs lēmums par mājas renovāciju – lai sāktu rī-

koties, ir nepieciešama piekrišana no divām treš-

daļām mājas iedzīvotāju. Pieteikties programmai 

dzīvokļu īpašnieki var pilnvarotās personas starp-

niecību. Pilnvarotais pārstāvis iedzīvotāju vietā 

un iedzīvotāju vārdā arī sagatavos un saskaņos 

dokumentus, organizēs būvnieku izvēli un uzrau-

dzību, kā arī slēgs līgumus. Tas var būt gan mā-

jas esošais apsaimniekotājs, gan cita juridiska 

persona, kuru ir deleģējuši mājas iedzīvotāji.  

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes 

programmas darbība ALTUM tika uzsāk-

ta šā gada aprīlī, uzsākot iedzīvotāju kon-

http://www.altum.lv
http://www.altum.lv


 Sunim čipam obligāti jābūt no  
nākamā - 2017. gada!   

 Ministru kabinets atcēla prasību līdz šī 

gada 1. jūlijam nodrošināt   suņu čipošanu un 

reģistrēšanu, nosakot, ka tas jāizdara līdz 2017. 

gada 1. janvārim.  

 Izmaiņas plāno normatīvajos aktos, kas 

ļaus dzīvniekus apzīmēt ne tikai privāti prakti-

zējošiem veterinārārstiem, bet arī Pārtikas un 

veterinārā dienesta speciālistiem un apmācītām 

personām, tādējādi pakalpojumu padarot pieeja-

māku un lētāku. 

 Uz šī gada 1.jūliju  LDC ir reģistrēti 

gandrīz 40 000 suņu, bet reālais suņu skaits val-

stī nav zināms. Pēc FEDIAF (The European Pet 

Food Industry) statistikas datiem, Latvijā 2014. 

gadā bija 260 000 suņu.  

 Zemkopības ministrija lēš, ka Latvijā 

šobrīd varētu būt ap 100 000 suņu. Neskatoties 

uz to, ka bija noteikts piecu gadu pārejas peri-

ods suņu apzīmēšanai ar mikroshēmu un reģis-

trēšanai, vairums dzīvnieku īpašnieku to nav 

veikuši. Pieņemot lēmumu par obligātu suņu 

čipošanu, tika paredzēts, ka tas ļaus novērst 

klaiņojošu suņu problēmu un nodrošinās dzīv-

nieku īpašnieku bezatbildīgās darbības uzrau-

dzību. 

 Pavasarī ZM bija sagatavojusi grozīju-

mus MK noteikumos Nr. 491, kas paredzēja, ka 

suņu apzīmēšana ar mikroshēmu un reģistrācija 

nebūs obligāta tiem suņiem, kuru īpašnieki ir 

PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS INFORMĒ 

Par lapsu un jenotsuņu  
vakcināciju  

pret trakumsērgu 
 
                  Vēlamies Jūs informēt, ka Pārtikas 

un veterinārais dienests jau no septembra uz-

sācis savvaļas lapsu un jenotsuņu kārtējo vak-

cināciju pret trakumsērgu. 

                  Vakcinācijai izmantosim dzīvu 

novājinātu trakumsērgas vīrusa SAD BERN 

MSV Bio 10 celmu saturošu vakcīnu 

"Lysvulpen por.a.u.v.". 

                   Vakcīna šķidrā veidā ievietota 

folija kapsulā, kas iestrādāta barības apvalkā. 

          Ēsma izskatās kā brūngans kubiks, ne-

daudz mazāks par sērkociņu kastīti. Vakcīnas 

tiks izvietotas vienmērīgi Latvijas austrumu 

daļā 25600 km2 platībā, uz 1km2 izsviežot 20 

- 23 vakcīnas ēsmas ar 500 metru atstarpi 

starp lidojumu joslām. 

 

Lūdzam informēt pašvaldības iedzīvotājus 

par vakcinācijas kampaņu. 

fiziskas personas un kuru turēšanas vieta ir ār-

pus pilsētas vai ciema teritorijas. Tādā veidā 

ministrija plānoja atvieglot finansiālo slogu 

lauku reģionu iedzīvotājiem, tomēr pret šādu 

risinājumu iebilda vairākas sabiedriskās orga-

nizācijas, un izstrādātie MK noteikumu grozī-

jumi netika pieņemti.  

 Ministrija sagatavoja jaunus noteikumu 

grozījumus, kas paredz mainīt termiņu, līdz 

kuram visiem suņu īpašniekiem, ir jānodrošina 

sava četrkājainā drauga apzīmēšana ar mikro-

shēmu un reģistrēšana. 



2015.gadā ADSI izmaksa tika uzsākta 20.novembrī, 

bet 2016.g. šo maksājumu oktobrī saņem 27 880, 

kuriem kopā izmaksās 19,5 miljonus eiro. 

 Decembrī tiks uzsākts izmaksāt gala maksā-

jumus šādos pasākumos: Maksājums par klimatam 

un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi (ZAL), 

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par slaucamām govīm 

(SSG), Brīvprātīgs saistītais atbalsts par miežiem 

(SMI), Brīvprātīgs saistītais atbalsts par vasaras 

rapsi (SVR), Brīvprātīgs saistītais atbalsts par dār-

zeņiem (SDA), Brīvprātīgs saistītais atbalsts par 

augļiem un ogām (SAU), Brīvprātīgs saistītais at-

balsts par proteīnaugiem (SAP), Mazo lauksaimnie-

ku atbalsta shēma (MLS), Atdalītais PPVA par pla-

tībām (APL), Atdalītais PPVA par laukaugiem 

(ALA), Atdalītais PPVA par kartupeļu cieti (AKC) 

un Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā 

(VSMD).   Pārējie maksājumi tiks izmaksāti 

2017.gada sākumā.  

2016.Nr.4(50) septembris - oktobris 

Lauksaimnieki jau saņem vairākus platību 

maksājumus.  LAD informē, ka kopš oktobra 

vidus lauksaimnieki saņem Vienotā platību mak-

sājuma avansus 70% apmērā no kopējā maksāju-

ma. Uzsākts izmaksāt arī maksājumu apgaba-

liem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežoju-

mu (ADSI). 

 Tā kā pavasarī lauksaimnieki platību 

maksājumiem pieteicās elektroniski, tad šajā pla-

tību maksājumu sezonā klientiem ir vairāki būtis-

ki ieguvumi. Pirmkārt – kļūdas bija iespējams 

novērst jau pieteikuma iesniegšanas brīdī, tas  

ļāva izvairīties no sankcijām. Otrkārt – šogad ir 

iespēja saņemt maksājumus ātrāk. 

 Oktobra mēnesī VPM avansu ir saņēmuši 

30 061 klients (2015.gadā oktobrī bija tikai 3918 

klienti),  šogad izmaksāti nepilni 30 miljoni eiro 

( 2015. gadā izmaksāti bija tikai 2 miljoni eiro). 

Atbalsta veids Oktobris Novembris Decembris 

Vienotais platības maksājums (VPM) avansa maksājums 

70% 

avansa maksājums 

70% 

avansa (70%) un gala 

maksājumi 

Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi 

specifiski ierobežojumi (ADSI) 

avansa maksājums 

85% 

avansa maksājums 

85% 

avansa (85%) un gala 

maksājumi 

Bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts (BLA)   avansa maksājums 

85% 

avansa (85%) un gala 

maksājumi 

  Valdība 25.oktobrī, uzklausīja Zemkopības 
ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu 
par situāciju graudkopībā Latvijā un lēma par 
izmaiņām tiešmaksājumu piešķiršanas kārtībā. 

Graudaugu sektors Latvijā saskaras ar finanšu 
grūtībām, ko izraisīja nelabvēlīgi labības audzē-
šanas apstākļi, graudu kvalitātes un iepirkuma 
cenas kritums un graudu ražošanas un pirmap-
strādes izmaksu palielinājums. Lai palīdzētu 
graudkopjiem, tiek pārnests pārejas posma 
valsts atbalsta (PPVA) par laukaugu platībām 
finansējums no 2017. uz 2016.gadu sešu miljo-
nu eiro apmērā. To saņems visi graudaudzētāji, 
balstoties uz šogad maijā iesniegtā vienotā ie-
snieguma datiem par deklarētajām un apstipri-
nātajām laukaugu platībām. Grozījumi tieš-

maksājumu piešķiršanas kārtībā noteic, ka 

turpmāk arī mazie lauksaimnieki, kas pieda-

lās mazo lauksaimnieku shēmā, varēs sa-

ņemt tādas pašas nodokļu atlaides un citus 

atvieglojumus kā vienotā platības maksāju-

ma (VPM) saņēmēji. Tas nozīmē, ka prasība 

par lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

platības deklarēšanu un apstiprināšanu VPM 

saņemšanai ir uzskatāma par īstenotu arī tad, 

ja tiek saņemts mazo lauksaimnieku atbalsta 

shēmas maksājums. 

Informatīvos ziņojumu "Par situāciju graudu 

nozarē" valdība pieņēma zināšanai, bet noteiku-

mi "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 

10.marta noteikumos Nr.126 "Tiešo maksājumu 

piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"" stāsies 

spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”.  

Informāciju sagatavoja Zemkopības ministrija. 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402272&mode=mk&date=2016-10-25
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402272&mode=mk&date=2016-10-25
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402275&mode=mk&date=2016-10-25
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402275&mode=mk&date=2016-10-25
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402275&mode=mk&date=2016-10-25
https://www.vestnesis.lv/


2016.gada rudenī mūžībā  

          aizgājuši:  

            Jānis Vorkaļs  

                   (dzimis 1936.g.) 

Voldemārs Paulāns  

(dzimis 1949.g.) 

50 gadu jubilejā sveicam 

ILMĀRU TAŠKĀNU 

INGU FILIMONOVU 

 

 

 

70 gadu jubilejā sveicam 

ALEKSANDRU TARASOVU 

 

        

  

Katra diena ir diena, 
lai atpūstos un sapņotu, 
lai smietos un brīnītos, 

lai mīlētu un baudītu mīlu, 
lai runātu un klausītos, 

lai priecātos un justos laimīgs. 
Katra diena ir diena, 

lai dzīvotu!  
Daudz laimes dzimšanas dienā! 
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SVEICIENS  AUGUSTA JUBILĀREI! 

60 gadu jubilejā sveicam 

RUDĪTI MIGLINIECI 

 

SVEICIENS  SEPTEMBRA 

JUBILĀRIEM! 

  55 gadu jubilejā sveicam 

ANTONU RAZGALI 

60 gadu jubilejā sveicam 

VIKTORU BERNĀNU 

LĪVIJU KŪKOJU 

65 gadu jubilejā sveicam 

    ANTONU GLEIZDU 

MARGARITU MIGLINIKU 

GENĀDIJU SAMUILOVU 

  75 gadu jubilejā sveicam  

JĀZEPU TURLAJU 

VENERANDU VORKALI 

   85 gadu jubilejā sveicam 

VALENTĪNU SEIKSTI 

SVEICIENS  OKTOBRA 

JUBILĀRIEM! 
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