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Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, 

attīstot mazās lauku saimniecības 

Atbalsta pretendents - mazās lauku saim-
niecības (fiziska vai juridiska persona), 
kuras dzīvesvieta ir deklarēta lauku teri-
torijā, vai juridiska persona, kuras juri-
diskā adrese ir lauku teritorijā, kuras ga-
da kopējais apgrozījums iepriekšē-
jā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnie-
guma iesniegšanas vai standartizlaide 
projekta iesnieguma iesniegšanas die-
nā  ir EUR 2000–15 000 un kuras īpašu-
mā esošās un nomātās LIZ platības ne-

pārsniedz 50 ha. 

Pasākumā mērķus sasniedz divu līdz 
četru gadu laikā (uzraudzība līdz ceturta-
jam gadam). Atbalsta maksājums tiek iz-
maksāts divās daļās – pirmais maksā-
jums 80% apmērā, otrais maksājums 20% 
apmērā atbilstoši saimniecības attīstības 
plānam. Pēdējais maksājums tiek veikts 
pēc saimniecības attīstības plāna pilnīgas 

īstenošanas.  

Maksimālās attiecināmās izmaksas   - 
atbalsta apmērs mazajām saimniecībām 

ir EUR 15 000.  

Kārta būs atvērta  

17.06.2019.-18.07.2019. 

 

 

Un kad es paskatos uz rietiem, 

Kāds man uz pleca roku liek: 

Mums šajā dzīvē visa pietiek, 

Mums tikai laika nepietiek...                                                                                                 

    (I.Ziedonis) 

Tas varētu būt ļoti noderīgi! 

Ieteicams sekot jaunākajai infor-

mācijai LAD mājaslapā, jo par jū-
su saimniecības attīstības iespē-
jām visātrāk uzzināsiet tieši tur! 

Lauku attīstības program-
mas (LAP) investīciju           

pasākumi   2014-2020 

  

Rēzeknes novada  

pašvaldības iestādes  

“Nautrēnu pagastu apvienība”  

 Ilzeskalna pagasta pārvalde 
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Folkloras kopu vakarēšana 

Ilzeskalnā. 

 Pavasaris nāk ar saviem darbiem un  arī ar 

svētkiem. Šogad  maija sākumā ir daudz brīvu die-

nu, kas dod iespēju  agro pavasari godināt ar dārza 

darbiem. Pēc čakla darba arī kopā sanākšana nav 

par skādi. 3.maija vakarā Ilzeskalnā ciemojās kai-

miņu pagastu folkloras kolektīvi, lai izdziedātu, 

izrunātu, slavinātu tautas dziesmas spēku.  

 „Tautas dziesmā stipri vārdi”, tāds bija pa-

sākuma nosaukums, temats un moto. Ļoti skaistas, 

senas un pamācošas dziesmas dziedāja folkloras 

kopa no kaimiņu ciema Rogovkas. Paldies par pa-

tīkamajiem kopā būšanas mirkļiem! Kolektīva va-

dītāja Anna Garanča ir ļoti zinoša un prasmīga 

skolotāja ar lielu darba pieredzi un kolosālām zi-

nāšanām par tautas dziesmu nozīmi cilvēka dzīvē.  

 Senās tautas gudrības, dzīvesziņu, spēku, 

ko dod kopā dziedāta dziesma, kopā izrunāti vārdi, 

nekad nespēs aizstāt dators, telefons, internets vai 

citi mūsdienīgie saziņas rīki. Skumīgi, ka cenšoties 

pierakstīt, kaut kā sistematizēt un datēt tautas se-

nās gudrības, informācija tiek sagrozīta, pielikti 

vai izmesti vārdi no dziesmas, dzēš tās sākotnējo 

jēgu... 

 Folkloras kopa „Rateņš” no Ratnie-

kiem ir salīdzinoši jauns kolektīvs, bet ļoti 

darbīgs, interesants un, kas īpaši svarīgi, ar 

jaunām un spēcīgām balsīm bagāts. Vadītāja 

Dace vokālās lietas pārzina augstā profesionā-

lā līmenī, tā māca strādāt arī savas meitenes. 

Apbrīnojama prasme ir atrast, iemācīties tik 

interesantas un skaistas dziesmas, kādas Ilzes-

kalnā dziedāja „Rateņš”.  

 Protams, ir nedaudz skumji, ka citi 

gaidītie kolektīvi objektīvu iemeslu dēļ neva-

rēja ierasties, bet gads ir tikai sācies, vēl jau ir 

laiks. Nāks rudens ar gariem un tumšiem va-

kariem, sanāksim kopā vēlreiz, cerams, nu jau 

plašākā pulkā. Tautas dziesmu nekad nepie-

trūks, svarīgi, lai būtu kas tās dzied! 

 Folkloras krātuvēs tiek vākti, apkopoti 

un sistematizēti materiāli, kas sastāv no tautas 

dziesmām, sakāmvārdiem, mīklām, pasakām 

un teikām. Svarīga vieta ir tautas ticējumiem, 

kuri slēpj sevī ļoti daudz patiesības.  

 Cilvēks visos laikos ir pratis pasmaidīt 

par dažādām situācijām dzīvē, pasmieties pats 

par sevi. Nelielā skečā izspēlētas dzīves situ-

ācijas ļāva pasmaidīt visiem pasākuma dalīb-

niekiem. Visi zinām, ka labākās anekdotes 

rodas ikdienas dzīvā. Par to arī bija stāsts „ 

Pie ģimenes ārsta...”, kuru tautā nesa Anna un 

Ruta.  
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Senioru pēcpusdiena mūsu 

pagastā. 

 Jau par tradīciju ir kļuvusi pagasta senioru 

kopā sanākšana pavasarī. Pensijas vecuma perso-

nas sastāda nozīmīgu skaitli pagasta iedzīvotāju 

vidū. Ir grūti uzminēt, kurš iedzīvotājs jau ir, kurš 

vēl nav pievienojies senioru pulkam, jo, kā paši 

zināt, pensijā aiziešanas vecums ir tāda stipri mai-

nīga lieta...  

 Lai vai kā, maija vidū tautas namā atkal 

tikās seniori. Ar dziesmām, dejām, sirsnīgiem 

vārdiem visus sveica Ilzeskalna pirmsskolas izglī-

tības iestādes bērni. Paldies audzinātājām par 

skaistiem un labi sagatavotiem priekšnesumiem! 

Paldies Ilzeskalna folkloras kolektīvam un tā va-

dītājam Jānim par dziesmām visa pasākuma gaitā! 

 Jāpiezīmē, ka folkloras kolektīvā dzied 

četri seniori, kas savus darba gadus ir bijuši ak-

tīvi, čakli un darbīgi, droši vien arī tagad tieši 

tāpēc grib un prot būt rosības vidū.  

 Lai arī ikdienas dzīvē viss nāk un mai-

nās, cilvēku daba īpaši nemainās. Tie, kuri ir 

aktīvi, tādi arī turpina būt, bet tiem, kuriem ne-

kas īpaši neinteresē, domājams, nekādi laiki iz-

maiņas nenesīs. Kā parasti, slinkākie pasākumu 

apmeklētāji ir pagasta centrā  - droši vien tāpēc, 

ka „stipri tālu jāiet līdz tautas namam... ”. Lai 

gan šogad ieradās vairāk ciemata nekā iepriek-

šējā gadā.  

  

 Kopā noskatījušies videomateriālus no 

pasākumiem, kuri bija pirms divdesmit gadiem, 

kāda daļa redzēja sevi jaunu un skaistu, kā arī 

atcerējās tos, kuri tagad satiekami vairs tikai 

atmiņās. Paldies visiem, kuri atrada laiku, vēlē-

šanos un iespēju apmeklēt senioriem veltīto pa-

sākumu. Lai visiem laba veselība, saulaina vasa-

ra, daudz spēka un labu domu ikdienai! 



                 

 Valsts ugunsdzēsības un glāb-

šanas dienests brīdina - Nededzini 

savu zemi! 

 Tiklīdz pirmā sniega sega ir no-

kususi un laiks kļūst nedaudz siltāks 

un sausāks, tā Valsts ugunsdzēsības 

un glābšanas dienests (VUGD) ik die-

nu steidzās uz kūlas ugunsgrēku dzē-

šanu. Šogad dzēsti jau 148 kūlas 

ugunsgrēki, ar degšanas platību vai-

rāk nekā 200 hektāri!  Neuzmanīga 

rīcība ar uguni iedzīvotāju vidū vēro-

jama visa gada garumā. Arī atkritu-

mu un zaru dedzināšana sausā un 

karstā laikā ir ļoti bīstama darbība.  

 Ik pavasari daļa iedzīvotāju 

cenšas apkopt savas nesakoptās teri-

torijas – daļa aizdedzina neapkoptās 

platības ļaunprātīgi, daļu nodedzina 

bērni vai pusaudži spēlējoties vai ap-

zināti dedzinot pērno zāli, bet daļa no 

kūlas ugunsgrēkiem izceļas no nepie-

skatītiem ugunskuriem vai arī nevērī-

gi izmestiem izsmēķiem. 

 Saistībā ar kūlas ugunsgrēkiem 

VUGD kontrolē, vai tiek ievērotas 

„Ugunsdrošības noteikumu” prasības. 

Ja konstatēts pārkāpums, tiek uzsāk-

ta administratīvā lietvedība saskaņā ar 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu ko-

deksu. 

 Normatīvajos aktos ir paredzētie 

šādi sodi: 

atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkā-

pumu kodeksa (LAPK) 179.panta cetur-

tajai daļai par kūlas dedzināšanu uz-

liek naudas sodu fiziskajām personām 

divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt 

eiro; 

atbilstoši LAPK 51.panta otrajai daļai 

par zemes apsaimniekošanas pasāku-

mu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, 

lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek 

naudas sodu fiziskajām personām no 

simt četrdesmit līdz septiņsimt eiro, bet 

juridiskajām personām - no septiņsimt 

līdz divtūkstoš deviņsimt eiro; 

saskaņā ar Ministru kabineta 

2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 

„Ugunsdrošības noteikumi” 21.punktu, 

zemes īpašniekiem (valdītājiem) jāveic 

nepieciešamie pasākumi, lai objekta te-

ritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana. 

Par šīs prasības pārkāpšanu, atbilstoši 

LAPK 179.panta pirmajai daļai VUGD 

uzliek naudas sodu fiziskajām perso-

nām no trīsdesmit līdz divsimt astoņ-

desmit eiro, bet juridiskai personai – no 

divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četr-

simt eiro. 

 Esiet atbildīgi un uzmanīgi, neris-

kējiet ne ar savu, ne citu dzīvību un 

mantu! 
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