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iestādīja augļu kokus, bet ciemata centrā tika 

uzsākta ceriņu dārza izveide.  

 Pirmie divpadsmit ceriņi ir iestādīti. 

Stādi nāca no senām māju vietām pagasta teri-

torijā, kurās kādreiz dzīvojuši sabiedrībā pa-

zīstami un ievērojami cilvēki. Ceriņu dārzs 

tiks paplašināts, pilnveidots un kopts. Plānots 

iestādīt gan no senām māju vietām ņemtus stā-

dus, gan arī vienkārši par piemiņu kādam kon-

krētam cilvēkam vai vietai veltītus stādiņus. 

 Aicinājums atbalstīt ideju, ziedojot ne-

lielu un skaistu šī laimes koka stādiņu mūsu 

kopīgajam dārzam. Ceriņi ir ātraudzīgi krūmi, 

tātad pēc gada vai diviem pavasarī varēsim 

priecāties par to ziediem, būs skaista vieta pa-

vasarīgām foto sesijām Ilzeskalnā.  

 Pie katra stādiņa tiks stiprināts uzraksts 

no kurienes un kam par godu konkrētais ko-

ciņš nācis.  

                   

Nāk rudens apgleznot Latviju!Nāk rudens apgleznot Latviju!Nāk rudens apgleznot Latviju!   

Septembris ir notikumiem un ak-
tivitātēm bagāts mēnesis.  

 Ikviens bija aicināts 15.septembrī 

iedēstīt savu koka sēkliņu vai iestādīt koku 

mūsu Latvijas lielajai svētku dienai par go-

du. Kopīgā pasākumā aicinātas piedalīties 

bija visas pašvaldības, skolas, bērnu dārzi, 

nevalstiskās organizācijas, draugu grupas un 

jebkurš individuāls cilvēks.  

 Lielās Talkas mājas lapā talkas.lv ir 

izveidota īpaša karte – http://talkas.lv/laimes

-koki/, kurā ikviens – gan liels, gan mazs, 

tiek aicināts atzīmēt vietu, kur ir iesējis koka 

sēkliņu vai iestādījis stādiņu Latvijai un pa-

saulei nākamajos 100 gados.  

 Ilzeskalna pirmsskolas izglītības ie-

stādes audzēkņi pie savas mācību iestādes 

http://talkas.lv/laimes-koki/
http://talkas.lv/laimes-koki/


Svarīgi datumi,                           
informācija   lauksaimniekiem 
            atbalsta pasākumi 

 Lauku atbalsta dienesta mājaslapā var 

izlasīt informāciju par atbalsta pasākumu 

“Ieguldījumi materiālajos aktīvos” (pa vecam 

– modernizācija). Iesniegumu pieņemšana 

notiks no šī gada 15.oktobra līdz 15. novem-

brim.  

 Ir  dažas izmaiņas.  Projektiem, kuros 

plānota kūstsmēslu krātuves izbūve, sola 

papildus atbalsta intensistāti. Ja saimniecībai ir 

nosacījums, ka kūstmēslu krātuve ir obligāta 

(atkarībā no dzīvnieku vienību skaita, 

turēšanas veida), bet nosacījums līdz 

2019.gadam nebūs izpildīts, turpmāk saim-

niecība nevarēs startēt projektos. Šī būs pēdējā 

kārta, kur tiks atbalstītas investīcijas krātuvēm. 

 Jaunu kombainu vai traktoru varēs ie-

gādāties tikai tad, ja šajā plānošanas periodā 

jau nav pirkti. 

 Laba ziņa. Nākošā gada vasarā sola 

atvērt vēl vienu kārtu mazo saimniecību 

atbalstam. 

Nosacījumi, domājams, būtiski nemainīsies. Ja 

interese, LAD mājas lapā pie atbalsta veidiem 

var palasīt vecos noteikumus.  

 Jaunie lauksaimnieki! Nākošgad ap-

tuveni uz 50 projektiem tiks atvērta viena kār-

ta. Šie 50 – visā Latvijā, nebūs reģionālā sa-

dalījuma. Akcents uz iegādēm, kādas nav ies-

pējamas citās aktivitātēs. Tas gan liks pa-

domāt, ko un kā. 

 

Ikdienišķās lietas saimniecībās 

Kontrolēs atklājas dažādas neizdarības. Ja 

vēlamies saņemt kādu atbalstu, jāizpilda 

prasības. Vienkārši pie visa jāpiedomā. Bieži 

darbības netiek veiktas līdz galam. Piemēram, 

ja dzīvnieka pārdevējs elektroniski paziņo 

IZIEŠANU, pircējam savā ganāmpulkā jāapstipri-

na IENĀKŠANA. Ja pircējam nav elektroniskās 

piekļuves, tad pārdevējs izprintē deklarāciju, kuru 

pircējs iesniedz datu centrā. Ar roku sastādītās 

deklarācijas abus eksemplārus obligāti jāiesniedz 

LDC.  

Centieties  iegaumēt datumus, kas, kad ir jāizdara. 

Vienkārši kaut vai sienas kalendārā mēneša 

sākumā piefiksējam svarīgos datumus. Tas 

aizņem ļoti minimālu daļu mūsu laika. Sajukums 

ir parolēs, lietotājvārdos. Vienkārši – jāiegādājas 

blociņš.  

 Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaim-

niecības shēmā  

Primāro produktu ražotājiem, lai saņemtu atbalstu 

par realizēto fasēto, marķēto produkciju, no šī 

gada 1.oktobra līdz 1.novembrim Lauku atbal-

sta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā 

(EPS) jāiesniedz : 

 iesniegums; 

 ieņēmumus apliecinošu dokumentu kopijas 

vai to kopsavilkumu.  

Kuri ir shēmas dalībnieki, zina paši. 

 

Atgādinājums! Ja uzņemtas saistības par ES 

nozīmes zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4.zālāju 

ražības klase), ne vēlāk kā saistību perioda otrajā 

gadā jāapgūst 16 stundu kurss zālāju biotopu ap-

saimniekošanā, saņemot apliecību. Interesējieties 

savlaicīgi.  

 

 Ja rodas jautājumi, zvaniet. Problēmas, neskai-

drības jāizrunā. Telefons – 25645875. 

 

                       

Anastasija Saleniece, 

LLKC Rēzeknes nodaļas  

lauku attīstības konsultante 
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 Ir sācies jaunais mācību gads. Ilzes-

kalna pirmsskolas izglītības iestādi 2018./ 

2019. mācību gadā apmeklē 39 bērni. Dar-

bojas divas grupas. Tiek piedāvāti arī dien-

nakts grupas pakalpojumi. 

 Iestādē tiek realizēta Vispārējā 

pirmsskolas izglītības programma un Speci-

ālā pirmsskolas izglītības programma izglī-

tojamajiem ar jauktiem attīstības traucēju-

miem. 

 

  Šajā mācību gadā Rēzeknes novada 

pašvaldība pirmsskolas darbā  ir izvirzījusi 

divus galvenos darba virzienus.                    

Tie ir sekojoši: 

 

• Izglītības procesā aktualizēt Latvijas valsts 

simtgades nozīmīgumu, apzinot Latvijas 

kultūrvēsturiskās vērtības un tradīcijas, tā-

dējādi veicinot pirmsskolnieku patriotisko 

audzināšanu; 

•Bērnu patstāvības un pašapkalpošanās ie-

maņu veidošana un sistemātiska nostiprinā-

šana gan rotaļnodarbībās, gan ārpusnodarbī-

bu laikā. 

 

 

  Mēs priecājamies, ka 23.septembrī 

Preiļu novada kultūras centrā  mūsu pirms-

skolas mūzikas skolotājai Marijai Andinai 

tika pasniegta Nikodema Rancāna balva par 

ieguldījumu latgalisko vērtību saglabāšanā 

un stiprināšanā pirmsskolas izglītības iestā-

dē.  

 Sveicam skolotāju un sakām paldies 

par ieguldīto darbu!  

 Lai pietiek enerģijas, radošuma un 

entuziasma arī turpmāk, mācot mazuļiem  

dziesmas, dejas un rotaļas!  Novēlu, lai vis-

iem- gan mūsu bērniem, viņu vecākiem un 

iestādes darbiniekiem šis mācību gads būtu 

draudzīgs, veiksmīgs, jaunām idejām un la-

biem darbiem piepildīts. 

 

       Ilzeskalna pirmsskolas 

izglītības iestādes vadītāja R.Gailuma 

Pirmsskolas                    
izglītības iestādes vēstis 



    Sveiciens Skolotāju dienā! 

 Starptautiskā skolotāju diena 
jeb Pasaules skolotāju diena ir 
starptautiski atzīmējama diena, kas 
Latvijā tiek atzīmēta oktobra pirma-
jā svētdienā. Tāpat kā Latvijā, arī 
Baltkrievijā, Ukrainā, Ungārijā un 
Kazahstānā šī diena tiek atzīmēta 
oktobra pirmajā svētdienā.  

 Dažādu laiku un likumu maiņa 
ir nesusi sev līdzi visādas pārmai-
ņas, gan pozitīvas, gan arī nepatīka-
mas un nepopulāras… .  

 Ilzeskalnā skolas vairs nav, to 
visi zinām un liela daļa uz savas 
ādas izjūtam šī jauninājuma plusus 
un mīnusus, bet, laimīgā kārtā vie-
na izglītības iestāde pie mums tomēr 
vēl ir. Ilzeskalna pirmsskolas izglītī-
bas iestādē zināšanas un gudrības 
apgūst brašs pulks bērnu.                                  
 Vissirsnīgākie sveicieni un la-
ba vēlējumi mūsu pedagogiem, viņu 
palīgiem un tehniskajiem darbinie-
kiem šajos skaistajos un svarīgajos 
rudens svētkos! Lai Jums veselība, 
veiksme, nezūdošs optimisms un 
prieks visos dzīves ceļos! 

 

Ik skolotājs ir burvis,                               
jo sirdis atslēgt māk,                                  

lai tajās labestība un mīlestība nāk,  
ik skolotājs ir burvis                                

un eņģelis mazliet, jo,                             
zināšanas sējot,                                      

caur gadsimtiem spēj iet. 

 

     

     

     

     

      

 

 Sakarā ar dažādām izmai-

ņām darba plānos un grafikā, iz-
braukuma veselības istaba Ilzes-
kalnā būs 9.oktobrī no plkst.9.00. 

 
 Tiks sniegta informācija par 

slimību profilaksi un veikti bez-
maksas veselības paškontroles rā-
dītāju eksprestesti. 

 
 Dalībnieku skaits ierobe-
žots, lūgums pieteikties savlaicīgi 

pa telefonu 26670347 
 

……………………………………………… 
Svecīšu vakari Ilzeskalna  

pagasta kapsētās: 

 

13.oktobrī 

Pl.15.00 - Žogotu kapos 

Pl.16.00 - Gailumu kapos 

 

14.oktobrī 

Pl. 14.20 - Vorkaļu kapos 

Pl.15.00 - Sološnieku kapos 

Pl. 16.00 Stogoršņu kapos 

……………………………………………… 

27.oktobrī plkst.  19.00 

Rudens atpūtas       

pasākums pagasta     

čaklākajiem ļaudīm! 

Tautas muzikantu priekšne-

sumi neļaus skumt! 

Aicinām lielus un mazus 

zemniekus un uzņēmējus!  
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