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Rēzeknes novada pašvaldības Rēzeknes novada pašvaldības Rēzeknes novada pašvaldības 

Ilzeskalna pagasta  pārvaldesIlzeskalna pagasta  pārvaldesIlzeskalna pagasta  pārvaldes   

 Ilgstošo bezdarbnieku Motivācijas 
programmas ietvaros Ilzeskalnā sāksies 
nodarbības bezdarbniekiem, kurās tiks 
sniegts psiholoģiskais atbalsts un 
konsultācijas dažādu sociālo problēmu 
risināšanā ilgstošiem bezdarbniekiem, kā 
arī tiks nostiprinātas darba meklēšanas 
prasmes. Nodarbību ilgums ir 20 darba 
dienas, 8 stundas dienā. Par to tiks maksāta 
arī stipendija, bet ar nosacījumu, ka 
nodarbības tiks regulāri apmeklētas.  

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

 

 

7.aprīlī plkst.10.00  

Ilzeskalna tautas namā  

novusa turnīrs 

Aicināti gan juniori, gan seniori - būs 
interesanti un jautri! 

 

Sveiciens pavasari sagaidot!Sveiciens pavasari sagaidot!Sveiciens pavasari sagaidot!   

Pūpola maigumā izplaucēt dienu, 
Aizņemt no saulītes gaismiņu vienu, 

Ielikt to sirdī un izbaudīt dienu, 
Kurā nav sāpju, kurā nav naida, 

Izbaudīt dienu kā pūpolam maigam, 
Izbaudīt dienu, lai atplauksti priekā, 

Pūpola maigumā, pūpola laimē, 
Saulīte balta, kad skatās tev vaigā!  

 

 

1.aprīlī svinēsim kopā pirmos        

pavasara svētkus - Lieldienas!  

Plkst.12.00 - Svētā mise Ilzeskalna   
katoļu kapelā, 

 

Plkst.13.00 - svētku koncerts                
Ilzeskalna tautas namā 

 

Plkst.22.00 - pavasara balle                 
Ilzeskalna tautas namā.    

       Par jautrām un skanīgām 
dziesmām rūpēsies Zintis Krakops.   

 Lūgums pieteikt galdiņus!                     

Ieeja - brīva! 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB0Luan4zaAhXTh6YKHT7LDUAQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.muzeji.lv%2Flv%2Fmuseums%2Fseaside-open-air-museum%2F2018%2Fpukjotas-lieldienas-ventspils-piejuras-brivda


 Pēdējās dienas deklarāciju 
iesniegšanai. 

 Laikā no 2018. gada 15. februāra līdz 
3.aprīlim ieskaitot valsts amatpersonām ir jāie-
sniedz kārtējā gada valsts amatpersonas dek-
larācija par 2017. gadu. Deklarācijas jāie-
sniedz elektroniski, izmantojot VID Elektronis-
kās deklarēšanas sistēmu (EDS). Atbilstoši 
VID rīcībā esošajai informācijai kārtējā gada 
deklarācija par 2017. gadu jāsniedz 57 676 
valsts amatpersonām. 

 Ja gadījumā ir nozaudēts VID piešķir-
tais EDS identifikators un parole, to vairs nav 
nepieciešams atjaunot. Gan valsts amatperso-
nas deklarāciju, gan jebkuru citu dokumentu 
iespējams iesniegt EDS, autorizējoties ar in-
ternetbankas rekvizītiem. 

 Aizpildot deklarāciju, pēc attiecīgās 
deklarācijas sadaļas atvēršanas tajā iespē-
jams iegūt informāciju, kas par minēto personu 
pieejama dažādās valsts informācijas sistē-
mās un ir nepieciešama deklarācijas aizpildī-
šanai (par īpašumā vai kopīpašumā esošiem 
nekustamajiem īpašumiem, kas reģistrēti ze-
mesgrāmatā; par valdījumā vai lietošanā eso-
šajiem nekustamajiem īpašumiem, kuri reģis-
trēti Valsts zemes dienesta pārziņā esošā 
valsts informācijas sistēmā “Nekustamā īpašu-
ma valsts kadastra informācijas sistēma”; par 
īpašumā vai valdījumā esošiem transportlī-
dzekļiem, kuri reģistrēti VAS “Ceļu satiksmes 
drošības direkcija” pārziņā esošā valsts infor-
mācijas sistēmā “Transportlīdzekļu un to vadī-
tāju valsts reģistrs”; par gūtajiem ienākumiem, 
kas deklarēti VID, un dati (vārds, uzvārds, rad-
niecība) par laulāto, vecākiem, brāļiem, mā-
sām un bērniem, kas pieejami Iedzīvotāju re-
ģistrā, kā arī informāciju par papildus ieņema-
majiem amatiem no VID rīcībā esošiem da-
tiem. 

 Aicinām, aizpildot deklarāciju, izmantot 
šo iespēju, taču vienlaikus atgādinām, ka 
valsts amatpersonas pienākums ir pārbaudīt 
un, ja nepieciešams, arī precizēt un papildināt 
šo informāciju. 

 Atgādinām, ka deklarācijas Publicēja-
mā un Nepublicējamā daļā ir sadaļa “Cita in-
formācija”. Tajā iespējams norādīt informāciju, 
kas pēc deklarācijas iesniedzēja ieskatiem 
sniedz pilnīgāku priekšstatu par valsts amat-

personas mantiskā stāvokļa izmaiņām dekla-
rēšanas periodā. 

 Iesniegtās deklarācijas iespējams arī 
precizēt, taču tikai viena mēneša laikā pēc 
tam, kad iesniegtā deklarācija publiskota VID 
tīmekļvietnē esošajā Publiskojamo datu bāzē. 
Lai precizētu iesniegto deklarāciju, amatper-
sonai ir jāvēršas VID, izmantojot Elektronis-
kās deklarēšanas sistēmu, un jāpamato preci-
zējumu nepieciešamība. 

 Valsts amatpersonas deklarācijas ie-
sniegšanu pienākumu un kārtību nosaka li-
kums „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā”. Plašāka informācija 
par to, kas ir valsts amatpersonas, amatper-
sonu deklarācijas iesniegšanas kārtība un 
termiņi, kā arī uzskatāms metodiskais un in-
formatīvais materiāls (ar vizuālu pamācību) 
par deklarācijas iesniegšanu pieejams VID 
tīmekļvietnes sadaļā “Privātpersonām/Valsts 
amatpersonām”. 

 Jautājumu vai neskaidrību gadījumā 
aicinām valsts amatpersonas konsultēties klā-
tienē pie VID valsts amatpersonu datu admi-
nistrēšanas speciālistiem vai arī zvanīt uz VID 
Konsultatīvo tālruni 67120000, izvēloties 4. 
tematu “Informācija valsts amatpersonām”. 
Tāpat VID mājaslapas sadaļā “Kontakti” ir ie-
spējams pieteikties padziļinātai konsultācijai 
noteiktā vietā un laikā, izvēloties tematu 
“Jautājums par valsts amatpersonas deklarā-
ciju”. 

Informāciju sagatavoja: Evita Teice-Mamaja 
VID Sabiedrisko attiecību daļa 
Tālr. 67122668, 26351438, 67122670, 
26558389 Talejas iela 1, Rīga, LV-1978 
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  Nodarbinātības valsts 
aģentūras (NVA) filiāles 2018. gada 
19. martā uzsāks darba devēju pietei-
kumu pieņemšanu skolēnu nodarbinā-
tības pasākuma īstenošanai 2018. ga-
da vasarā. Pieteikties dalībai pasākumā darba 

devējs varēs tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas 

teritorijā viņš plāno izveidot darba vietu skolē-

nam. Pieteikumus varēs iesniegt elektroniski, vai 

klātienē NVA filiālē. 

 NVA darba devējam nodrošinās dotāciju 

skolēna mēneša darba algai 50% apmērā no mini-

mālās mēneša algas, savukārt otru algas pusi sko-

lēnam maksās darba devējs. Skolēna mēneša atal-

gojumam par pilnu darba laiku jābūt vismaz valstī 

noteiktās minimālās algas apmērā – 430 eiro 

pirms nodokļu nomaksas. 

 NVA darba devējam maksās arī dotāciju 

darba vadītāja darba algai. Par viena skolēna dar-

ba vadīšanu dotācijas apmērs būs viena desmitā 

daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba 

algas. Viens darba vadītājs varēs vadīt ne vairāk 

kā 10 skolēnu darbu. 

 NVA apmaksās veselības pārbaudes skolē-

niem, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām 

veselības pārbaudēm, kā arī apdrošinās skolēnus 

pret nelaimes gadījumiem darba vietās, bet darba 

devējs par nodarbināto skolēnu veiks darba devēja 

un darba ņēmēja nodokļu nomaksu. 

 NVA īstenotais “Nodarbinātības pasākums 

vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību 

vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības 

iestādēs” norisināsies no 01.06. līdz 31.08., un 

piedalīties tajā varēs skolēni vecumā no 15 līdz 20 

gadiem (ieskaitot). Skolēnu pieteikšanās vasaras 

nodarbinātībai tiks uzsākta maijā. 

Darba devēji pieteikumus var iesniegt personīgi 

NVA Rēzeknes filiāles 207. kabinetā vai elektro-

niski, parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko 

parakstu: rezekne@nva.gov.lv 

Pieteikuma veidlapa atrodama NVA mājas lapā 

www.nva.gov.lv sadaļā “Darba devējiem” – Sko-

lēnu vasaras darbs. 

 Iespēja pieteikties atbalstam 
mežsaimniecībā.  

 No 2018.gada 19.aprīļa līdz 2018.gada 

21.maijam varēs pieteikties atbalsta saņemša-

nai pasākuma "Ieguldījumi meža platību pa-

plašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" 

apakšpasākumā “Meža ieaudzēšana”. Kopē-

jais publiskais finansējums ir 2 miljoni eiro. 

Atbalsta pretendenti var būt fiziskas personas 

– zemes īpašnieki, juridiskas personas – ze-

mes īpašnieki, kuru pamatkapitālā ir vismaz 

50 procentu privātā kapitāla daļu. 

Pasākumā var veikt šādas aktivitātes: 

 meža ieaudzēšana un kopšanu; 

 ieaugušas mežaudzes papildināšanu un 

kopšanu. 

Plašāku informācija par prasībām atbalsta pre-

tendentiem, nosacījumiem atbalsta saņemšanai 

un citiem jautājumiem var lasīt dienesta mā-

jaslapā sadaļā “Atbalsta pasākumi”. 

 Dienests aicina visus mežsaimniekus, 

kuri nesaņēma finansējumu iepriekšējā minētā 

pasākuma kārtā, pieteikties atbalsta saņemša-

nai šajā kārtā. 

 Projektu iesniegumi jāiesniedz, izman-

tojot Elektronisko pieteikšanās sistēmu, to var 

darīt arī, ievērojot Elektronisko dokumentu 

likumu, kā arī personīgi LAD reģionālajās 

lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrāla-

jā struktūrvienībā Rīgā. Projekta iesniegumi, 

kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks 

pieņemti un reģistrēti. 

 Finansējums tiek piešķirts Eiropas Sa-

vienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lau-

ku attīstībai un Lauku attīstības programmas 

pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplaši-

nāšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" ie-

tvaros. 

 

 

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=574
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/8-1-meza-ieaudzesana-230


  

Informācija lauksaimniekiem 

 

 Ar šī gada 1. janvāri būtiskas izmaiņas 

veiktas attiecībā uz nodokļu likmēm, uz pa-

matlīdzekļu norakstīšanas kārtību, saimniecis-

kās darbības izdevumu norakstīšanas kārtību 

un citas.  

 Attiecībā uz tiešo maksājumu saņemša-

nas kārtību ir dažas izmaiņas, tomēr svarīgi 

atkārtot arī it kā jau zināmas lietas. Īpaši par 

brīvprātīgi saistītajiem maksājumiem, par pa-

puvēm, par zaļināšanas nosacījumu ievēroša-

nu, par visiem termiņiem. Līdz galam netiek 

izprasts jēdziens par labas lauksaimniecības 

prakses ievērošanu.  

 SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un 

izglītības centrs” Rēzeknes nodaļa lauksaim-

niekus aicina uz semināriem, kuros tiks snieg-

ta informācija par jautājumiem, kas skar katru, 

kurš nodarbojas ar saimniecisko darbību.  

 Plānoti 5 semināri (Maltā, Stoļerovā, 

Dekšārēs, Nautrēnos, Rēzeknē). Informācija 

ievietota novada mājaslapā, arī laikrakstā 

“Rēzeknes Vēstis”. 

 

5. aprīlī plkst.10.00 

 seminārs notiks Rogovkā, 

sporta hallē. 

 

 Tiks sniegta aktuālākā informācija par 

tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību šajā   

gadā, par grāmatvedības jautājumiem. 

 Jābūt aktīviem, semināri jāapmeklē! Tā 

ir katra saimnieka atbildība par uzņemtajām 

saistībām, par to, cik pareizi tiek ievēroti nor-

matīvo aktu nosacījumi. Tas nav viegli, jautā-

jumu daudz, tāpēc jānāk, jābrauc, jāklausās. 

Diemžēl katrā pagastā nav iespējams organizēt 

šādus seminārus. 

 

 Arī LAD organizē seminārus, lai snieg-

tu informāciju par tiešo maksājumu saņemša-

nas nosacījumiem, par biežāk pieļautajām kļū-

dām atbalsta maksājumu saņemšanā, t.sk, īsteno-

jot projektus.  

 Lauksaimnieki un mežsaimnieki varēs sa-

ņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. 

 9. aprīlī plkst. 11.00 šāds semi-
nārs notiks Austrumlatgales RLP, 

Brāļu Skrindu ielā 11, Rēzeknē. 
 

 Par Eiropas Savienības ārkārtas atbal-

sta piešķiršanas kārtību par neiesētajiem vai 

zaudētajiem ziemāju sējumiem 

 

Uz atbalstu var pieteikties lauksaimnieks, 

kas 2017. gadā bija pieteicis ziemāju platības, ie-

sniedzot vienoto iesniegumu maksājumu saņem-

šanai. 

Lai pieteiktos atbalstam, vienotajā iesnie-

gumā 2018. gadam būs jānorāda ziemāju sējumu 

platību plānu 2018. gada ražai, ko veido: 

1. 2017. gada rudenī apsētā ziemāju platī-

ba, kurā paredzēts novākt ražu 2018. gadā, 

2. platība, kas 2017. gada rudenī tika apsē-

ta ar ziemājiem, bet sējumi zaudēti laikposmā no 

2017. gada augusta līdz oktobrim plūdu, spēcīgu 

lietusgāžu vai pārmērīga mitruma dēļ, 

3. platība, ko nevarēja apsēt laikposmā no 

2017. gada augusta līdz oktobrim plūdu, spēcīgu 

lietusgāžu vai pārmērīga mitruma dēļ. 

 

 Valsts izmaksās atbalstu par lietavās 

cietušajiem sējumiem un stādījumiem 

 

 Valsts atbalstu paredzēts piešķirt par 2017. 

gadā vienotajā iesniegumā deklarētajām laukaugu, 

dārzeņu, kartupeļu, ilggadīgo stādījumu platībām. 

Šajos noteikumos paredzētais valsts atbalsts netiks 

piešķirts par platībām, par kurām jau ir saņemta 

kompensācija par 2017. gada augusta lietavās un 

plūdos bojā gājušo sējumu, stādījumu kultūrau-

giem un sienu. 

 Lai saņemtu šo atbalstu, nav jāpiesakās. 

 

Vēlreiz jāuzsver, ka par visiem jautājumiem tiks 

sniegta informācija semināros. 
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 Līdz 3. aprīlim turpinās pieteikšanās 

bloku precizēšanai un ainavu elementu preci-

zēšanai. 

 Drīzumā varētu tikt atvērta kārta 

pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem ar lauk-

saimniecību nesaistītu darbību radīšanā un 

attīstīšanā”. 

 Arī šajā gadā apmeklētāju pieņem-

šanas laiks pagasta pārvaldē ir katra mēneša 

otrajā trešdienā no plkst. 8.30 – 12.00.  

Telefona numurs: 25645875.  

 

Anastasija Saleniece, 

 lauku attīstības konsultante 

 

 
 

 Sācies tautas balsojums par Satver-

smes papildināšanu – ZAĻAIS REFEREN-

DUMS 

 

 Lai mainītu Latviju, lai mēs mainītos 

paši, lai Latvija būtu zaļa valsts arī turp-

māk – ir nepieciešama aktīvāka rīcība, nekā 

līdz šim. Lielās Talkas organizatore Vita 

Jaunzeme kopā ar idejas atbalstītājiem un 

domubiedriem aicina cilvēkus Zaļajā refe-

rendumā balsot par likumdošanas izmai-

ņām. 

 Zaļā referenduma ideja –  rosināt 

papildināt Satversmes 1.pantu un nostipri-

nāt likumdošanas augstākajā līmenī, ka 

Latvija ir zaļa valsts. Kāpēc Satversme? Ja 

izdotos zaļo ideju nostiprināt augstākajā 

līmenī, tad tā iezīmētu stingru apņemšanos 

un mūsu valsts ceļu nākamajiem 100 ga-

diem. 
 Vita Jaunzeme: „Izmaiņas Satversmē? 

Kāpēc nē? Neiespējami tas nav. Tas būtu ļoti 

emocionāls, fundamentāls un cerīgs pagrie-

ziens Latvijas vēsturē, kuram sekotu, protams, 

daudz nopietnāka likumdošanas izstrāde. Pats 

galvenais, ka  mūsu valstij būtu skaidri iezīmē-

ta prioritāte un nākotnes uzdevumi, kuriem 

sekotu jauna – zaļā ekonomika, pārmaiņas 

lauksaimniecībā, nopietni  ieguldījumi zinātnē 

un tehnoloģijās, veselības tūrisms, jauna uzņē-

mējdarbība, tās atbalsta programmas, kas dotu 

iespēju atgriezties tiem, kuri ir aizbraukuši, 

viss, kas saistīts ar ekoloģiju un jaunajām teh-

noloģijām, zaļo ekonomiku – tas viss varētu 

mainīt mūsu tautsaimniecību. Mums ir jābūt 

nākotnes vīzijai un uz to ir jātiecas.” 

 Zaļais referendums būs interneta balso-

jums. Pēc tautas balsojuma sekos konkrētas 

likumdošanas iniciatīvas, kas tiks virzītas uz 

Manabalss.lv vai līdzīgu platformu. 

Zaļā referenduma uzdevums ir arī-

dzan veicināt diskusiju par to, kādas tieši 

izmaiņas ir nepieciešamas likumdošanā, 

kāds ir jēdziena „zaļš” piepildījums, kādu 

mēs vēlamies redzēt savu valsti nākamajos 

100 gados.  

 Referenduma platformā tiks publicēti 

dažādu ekspertu viedokļi par nepieciešamajām 

pārmaiņām. Sākotnēji Zaļā referenduma aici-

nājumam pievienojušies kustības „Zaļā brīvī-

ba” vadītājs Jānis Brizga, Latvijas Ārstu bied-

rības viceprezidenteIlze Aizsilniece, Eiropas 

Parlamenta deputāte Prof. Inese Vaidere,  Eiro-

pas Latviešu apvienības vicepriekšsēde Elīna 

Pinto, žurnālists Kārlis Streips, rakstniece No-

ra Ikstena, žurnālists Māris Olte, izdevniecības 

„Zvaigzne ABC” valdes priekšsēdētāja Vija 

Kilbloka, Latvijas Ārstu biedrības prezidents 

Pēteris Apinis un citi. 

 Zaļais referendums nekādā veidā nav 

un nebūs politisks projekts, tā ir pilnībā pilso-

niska iniciatīva. 

 

 

 

http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/777038-zalais_referendums_sacies_ar_balsojumu_par_latvijas_nakotni


    Aktuālā informācija 
lauksaimniekiem par ekoloģis-
ki jutīgajiem ilggadīgajiem zā-
lājiem. 
   
 Ekoloģiski jutīgie ilggadīgie zālāji 

(EJIZ) ir zālāji, kas ir atzīti par ES nozīmes zā-

lāju biotopiem un putnu dzīvotnēm, jo tajos sa-

stopami reti augi un mēdz ligzdot vairāku aiz-

sargājamo sugu putnu. EJIZ vienlaikus ir arī 

bioloģiski vērtīgs zālājs lauksaimniecības zemē. 

 Platībmaksājumu administrēšanas nolū-

kā informācija par aizsargājamo EJIZ platībām 

tiek iekļauta Lauku atbalsta dienesta (LAD) lau-

ku reģistra informācijas sistēmā (https://

karte.lad.gov.lv/). Šī informācija tiek iegūta un 

katru gadu tiek atjaunināta, pamatojoties uz Da-

bas aizsardzības pārvaldes (DAP) datiem. 

 EJIZ platību, kas LAD lauku reģistra 

informācijas sistēmā ir fiksēta 2017. gada 31. 

decembrī, tās īpašniekam  vai apsaimniekotā-

jam ir pienākums saglabāt šajā un turpmākajos 

gads, un to ir aizliegts apart vai pārveidot par 

zemi ar citu lietojuma veidu. 

 Arī uz jaunajām EJIZ platībām, kuras 

LAD lauku reģistra informācijas sistēmā ir fik-

sētas līdz 2018. gada 1. februārim, attiecas pie-

nākums tās saglabāt un aizliegums apart vai 

pārveidot par zemi ar citu lietojuma veidu, ja 

attiecīgo platību līdz šī gada 1. februārim jopro-

jām aizņem zālājs, tā 2017. gada rudenī nav ap-

arta vai nav mainīts tās lietošanas veids. 

  

 Ja lauksaimnieks EJIZ platību, kas LAD 

lauku reģistra informācijas sistēmā pirmo reizi 

fiksēta līdz šī gada 1. februārim, ir aparis 2017. 

gada rudenī vai pārveidojis par zemi ar citu lie-

tojuma veidu, lauksaimniekam ne vēlāk kā līdz 

2018. gada 30. martam par to jāinformē DAP. 

DAP, ņemot vērā lauksaimnieka sniegto infor-

māciju, precizēs konkrētā lauka EJIZ statusu un 

robežas, ja nepieciešams, veicot pārbaudi dabā, 

ja lauksaimnieks līdz 30. martam nebūs paziņo-

jis DAP par aparto vai pārveidoto lauku, attiecī-

gajam laukam tiks saglabāts EJIZ statuss un šo 

platību turpmāk būs aizliegts apart un pārveidot 

par zemi citām vajadzībām. 

 DAP jau ir rakstiski informējusi tos ze-

mes īpašniekus un apsaimniekotājus, kuru īpašu-

mā 2017. gadā tika apsekoti zālāji un konstatēts 

EJIZ. Vairāk informācijas pieejams "Skaitam 

dabu" mājas lapā. 

 Ja lauksaimnieks būs pieteicies platību 

maksājumu saņemšanai un izpildījis nosacīju-

mus, par EJIZ platību lauksaimnieks saņems 

vienoto platības maksājumu un zaļināšanas mak-

sājumu. Savukārt par EJIZ, kas vienlaikus var 

būt arī bioloģiski vērtīgs zālājs un būs pieteikts 

LAP atbalstam par bioloģiski vērtīgu zālāju, 

2018. gadā saņems šādus maksājumus: par 

1. klases ražības zālāju vai putnu dzīvotni – 

83 eiro, par 2. klases ražības zālāju – 155 eiro, 

par 3. klases ražības zālāju – 206 eiro, par 

4. klases ražības zālāju – 330 eiro.  

Informāciju sagatavoja Zemkopības ministrija 
 

 
 
Attēlā – LAD lauku reģistra informācijas sistēmā fik-

sēto ekoloģiski jutīgo ilggadīgo zālāju attēlojums 

………………………………………………………….. 

 Uzjautrinošs atgādinājums 
tiem, kuri aizmirsuši nomaksāt ne-
kustamā īpašuma vai zemes nomas 

nodokli!  Parāds nav brālis, soda 
naudiņas “aug” ar katru dienu. Neat-
lieciet uz vēlāku laiku obligātos mak-
sājumus, tik un tā tie vienreiz būs jā-

nomaksā... 

 

 

https://karte.lad.gov.lv/
https://karte.lad.gov.lv/
https://daba.gov.lv/public/
https://daba.gov.lv/public/
http://www.skaitamdabu.gov.lv/public/lat/jautajumi_un_atbildes/
http://www.skaitamdabu.gov.lv/public/lat/jautajumi_un_atbildes/


2018.Nr.1. (janvāris - marts) 

mu dienestā (VID) jāsniedz vienu reizi mē-

nesī. 

 Darba devējiem (lauksaimniekiem), 

kas nodarbina sezonas laukstrādniekus, jāiz-

manto Lauku atbalsta dienesta (LAD) infor-

mācijas sistēma, tajā reģistrējot sezonas 

laukstrādniekus, ienākumu gūšanas dienu, 

noslēgto līgumu formu un sezonas laukstrād-

niekiem aprēķināto atlīdzību par darbu. LAD 

informācijas sistēma automātiski aprēķina 

sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli. 

Nākamajā dienā pēc nodarbināšanas mēneša 

pēdējās dienas LAD informācijas sistēma 

ļauj darba devējiem iegūt visus mēneša laikā 

LAD informācijas sistēmā ievadītos datus un 

aprēķināto nodokļa apmēru apkopotā veidā 

iesniegšanai VID. 

 Savukārt Ministru kabineta 

2014.gada 25.marta noteikumi Nr.166 “No-

teikumi par Lauku atbalsta dienesta informā-

cijas sistēmu sezonas laukstrādnieku ienāku-

ma nodokļa piemērošanas nodrošināšanai” 

noteic, ka uzņēmējam piekļuve LAD infor-

mācijas sistēmai ir tad, ja darba devējs 

(lauksaimnieks), kurš nodarbina sezonas 

laukstrādniekus, ir vienotā platības maksāju-

ma pieteikumā norādījis vismaz vienu no 

noteikumu pielikumā minētajiem kultūraugu 

kodiem. 

Informāciju sagatavoja Zemkopības ministrija 

 
………………………………………………….. 

 Ar sezonas laukstrādnieka 
nodokli – darba devējam ma-
zāks nodokļa slogs.   

  

 Zemkopības ministrija atgādina, ka aug-

ļu, ogu un dārzeņu, tai skaitā kartupeļu audzētāji 

var darbiniekiem piemērot īpašo sezonas lauk-

strādnieku ienākuma nodokļa režīmu, tādējādi 

nozīmīgi samazinot darbaspēka nodokļu slogu. 

To nosaka likums „Par iedzīvotāju ienākuma 

nodokli”. 

 Šo atviegloto nodokļa režīmu var izman-

tot tāds darba devējs (lauksaimnieks), kurš īpa-

šumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauk-

saimniecības zemi izmanto augļkoku, ogulāju 

vai dārzeņu audzēšanai un kārtējā gadā to ir pie-

teicis vienotajam platības maksājumam. 

 Sezonas laukstrādnieku ienākuma no-

dokļa režīmu var piemērot sezonas laukstrādnie-

kam (darba ņēmējam), kas tiek nodarbināts no 

1. aprīļa līdz 30. novembrim un strādā sezonas 

rakstura darbos - augļkoku, ogulāju un dārzeņu 

sējā vai stādīšanā, sējumu un stādījumu kopša-

nā, ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu šķi-

rošanā. 

 Maksimālais nodarbināšanas termiņš, 

kurā sezonas laukstrādniekam var piemērot šo 

īpašo ienākuma nodokļa režīmu, nevar pārsniegt 

65 nostrādātās dienas (periodā no 1. aprīļa līdz 

30. novembrim), un sezonas laukstrādnieka 

maksimālie ienākumi nevar pārsniegt 3000 eiro. 

Ja tiek pārsniegts kāds no šiem ierobežojumiem, 

ar sezonas laukstrādnieku (darba ņēmēju) var 

slēgt darba līgumu un darbaspēka nodokļus 

maksāt vispārējā kārtībā. 

 Sezonas laukstrādnieka ienākuma no-

doklis ir 15 procenti no laukstrādnieka nopelnītā 

atalgojuma, bet ne mazāk par 0,70 eiro par katru 

nostrādāto dienu. Sezonas laukstrādnieks (darba 

ņēmējs) kļūst sociāli apdrošināts pensijai, ja pie 

viena vai vairākiem darba devējiem nopelnītais 

ienākums mēnesī pārsniedz 70 eiro. 

 Darba devējam (lauksaimniekam), kurš 

nodarbina sezonas laukstrādniekus, ziņojums 

par nodarbinātajām personām, viņu ienākumiem 

un aprēķināto ienākuma nodokli Valsts ieņēmu-

https://likumi.lv/doc.php?id=265360
https://likumi.lv/doc.php?id=265360
https://likumi.lv/doc.php?id=265360
https://likumi.lv/doc.php?id=265360
https://likumi.lv/doc.php?id=56880
https://likumi.lv/doc.php?id=56880


1967dz.g. un vecāki (6km) 1967.dz.g. un ve-

cākas (4km)                                                   

1. vieta Gunārs Pleiksnis, Vita Avišāne 

2. vieta Gunārs Arbidāns 

3. vieta Ēriks Ribakovs                              

Absolūtajā vērtējumā kungu konkurencē la-

bākais bija Jānis Circens, dāmu konkurencē 

Olga Pavārniece. Jaunākajam dalībniekam 

bija 5 gadi, vecākajam dalībniekam 67 gadi.   

Paldies visiem sacensību dalībniekiem!  

 Īpašs paldies Rēzeknes novada paš-

valdībai un Jānim Šaudiņam, Ilzeskalna pa-

gasta pārvaldei un Genovefai Gailumai, trašu 

meistaram Gunāram Krancānam, tiesnešu 

brigādei – Edgaram Kļaviņam, Rutai Logi-

nai, Annai Loginai, Diānai Drozdovai. 

Ziemas makšķernieku diena 

 Uz Gailumu ezera bija skaista atpūtas 
diena -  zemledus makšķerēšanas sacensības. 
Zivis gan šajā dienā nebija īpaši sabiedriskas un 
lomi nekādi dižie nesanāca ( lielākais loms ko-
pumā bija 880 grami), bet kopumā bija jautri 
un interesanti.   

 Šī gada 4. martā Rēzeknes novada Il-
zeskalna pagastā notika Rēzeknes novada 

Ilzeskalna pagasta atklātais čempionāts dis-

tanču slēpošanā.                                         

 Sacensības distanču slēpošanā pulcēja 

ap 50 dalībniekiem no dažādiem Latgales 

novadiem, pilsētām, pagastiem (Rēzeknes, 

Viļakas, Daugavpils, Nautrēnu, Ilzeskalna, 

Maltas). Dalībnieki sacentās piecās distancēs 

pieaugušo konkurencē un trīs distancēs bērnu 

konkurencē. Godalgotās vietas izcīnīja:  

2012. dz. gads un jaunāki (300m): 

1. vieta Aleksandrs Mikulovs                  

2011.- 2009.dz.g. (600m) 

1. vieta Aleks Pujats  2008.-2006. dz. g. zēni 

(1,2km), 2008.-2006.dz.g. meitenes (1,2km)

1. vieta Filips Mikulovs, Madara Elksne 

2. vieta Nauris Mivreniks, Annija Mazure 

3. vieta Makss Jemeļjanovs              

2002.dz.g. un jaunāki (4km) 2002.dz.g. un 

jaunākas (2km)                                              

1. vieta Iļja Mikulovs, Terēze Boltāne 

2. vieta Viktors Drozdovs, Alise Bazarina    

2001.- 1988 dz.g. kungi (8km),  2001.-

1988.dz.g. dāmas (6km)                                

1. vieta Jānis Circens, Olga Pavārniece 

2. vieta Artis Logins, Elvita Kotāne 

3. vieta Jānis Bogdans, Kristīne Gailuma  

1987.-1978. dz.g. kungi (6km), 1987.- 

1978.dz.g. dāmas (4km)                                

1. vieta Marians Žukovs, Santa Ostrovska 

2. vieta Ruslans Mikulovs                       

1977.-1968.dz.g. kungi (6km), 1977.-

1968.dz.g. dāmas (4km)                                

1. vieta Vladislavs Žukovs, Velga Lāce 

2. vieta Dzintars Pavārnieks, Inese Boltāne 

3. vieta Valērijs Krasjukovs 
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