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papildu nosacījumus pilsētu sabiedriskā 
transporta izmantošanai.                                  
 Premjers skaidroja, ka aizsegs varētu 
būt lakats vai šalle, kāda pašdarināta sejas 
maska vai arī pirkta maska. Un šo masku 
galvenais mērķis ir neizplatīt pilienus uz citiem 
cilvēkiem, un, pat ja transportā būs kāds 
saslimušais, viņš neinficēs citus.  
 Tirdzniecības centri atvērti arī brīvdienās 
un svētku dienās.Tirgotājiem pienākums 
organizēt apmeklētāju plūsmu, nodrošinot, ka 
veikalā vienlaicīgi neatrodas vairāk kā viens 
apmeklētājs uz 4 kvadrātmetriem. Tirgotājus 
aicina rūpēties, lai pircējiem būtu iespējams 
ievērot 2 m. distanci arī tirdzniecības vietai 
piegulošajās teritorijās, piem. autostāvvietās.                               
 Ievērojot distancēšanās un 
epidemioloģiskās drošības pasākumus, nolemts 
atļaut klātienes konsultācijas izglītības iestādē 
izglītojamiem, gatavojoties valsts 
pārbaudījumiem, tai skaitā profesionālās 
kvalifikācijas eksāmeniem. Tāpat būs atļautas 
klātienes konsultācijas skolās 9. kl. skolēniem.                                                
 Ievērojot drošības pasākumus, atļauts 
sporta profesionālās ievirzes,sporta interešu 
izglītības programmu mācību process klātienē. 
Bērnudārzi tiks atvērti 5 –6 gadniekiem, obligātās 
pirmsskolas izglītības apgūšanai.                                        
 Savukārt atpūtas un izklaides vietas un 
restorāni, drīkstēs strādāt līdz plkst. 24.00.                                                                               
 Atļauts organizēt tūrisma pakalpojumus 
ceļošanai tikai Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.                                                             
 Par starptautisko sauszemes, jūras un 
aviācijas pasažieru pārvadājumu atjaunošanu 
ārpus Baltijas valdība vēl neizlēma. 
 Cilvēkiem, kuri jau iegādājušies biļetes 
ceļojumiem pēc 13.maija, ir jāvēršas pie 
aviokompānijas, lai noskaidrotu turpmāko rīcību.              
 Valdības pārstāvji arī neprecizēja, kad 
varētu lemt par pārvadājumu atjaunošanu, bet 
veselības ministre Ilze Viņķele sacīja, ka neieteic 
doties uz valstīm, kur ir augsts inficēšanās risks. 
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Ārkārtējo situāciju 
valstī pagarina 
līdz 9. jūnijam; 

bet pulcēties ļaus 
līdz 25 cilvēkiem 

 Ārkārtējā situācija Latvijā Covid-19 dēļ 
pagarināta līdz 9. jūnijam, bet ir mīkstināti iepriekš 
noteiktie striktie ierobežojumi – atļauta pulcēšanās 
līdz 25 cilvēku lielām grupām, ievērojot 2 metru 
distanci. Ierobežojumu atvieglojumi spēkā no 12. 
maija.                                                        
 Ievērojot prasības, organizēta pulcēšanās 
pasākumos atļauta gan iekštelpās, gan ārtelpās. 
 Pulcēšanas laikā jāievēro, ka pasākumā 
vienlaikus ir ne vairāk kā 25 cilvēki, tiek ievērota 
distancēšanās. Šie nosacījumi tiek attiecināti arī uz 
privātām iekštelpām un ārtelpām.                        
 Pasākumiem, kuros apmeklētājs piedalās, 
atrodoties vieglajā transportlīdzeklī, nepiemēro 
cilvēku skaita ierobežojumu.                                
 Pasākuma laiks iekštelpās nevarēs pārsniegt 
trīs stundas, ārtelpās to neierobežos.     
 Organizators nodrošina ierobežojumu 
ievērošanu un dezinfekcijas līdzekļu pieejamību 
dalībniekiem.                                                    
 Tāpat atļauj organizētus sporta treniņus 
(nodarbības), ja pulcējās ne vairāk kā 25 personas, 
nodarbības laiks iekštelpās nepārsniedz trīs stundas, 
nodarbību vada sertificēts speciālists, personas 
ievēro savstarpēju divu metru distanci. Rīkojot sporta 
nodarbības, nedrīkstēs pieļaut, ka pārklājas dažādu 
treniņgrupu plūsmas. Nodarbībās neiesaistītās 
personas jaunākas par 7 gadiem.                                                     
 Veselības ministre I.Viņķele (“Attīstībai/Par”) 
norādīja, ka sporta klubi un fitnesa zāles var 
kontrolēt apmeklētāju plūsmu, lai ievērotu drošības 
pasākumus. Klubiem un fitnesa zālēm jau iepriekš 
bija noteiktas dezinfekcijas prasības, tagad tās kļuva 
stingrākas, un nepieciešamības gadījumā Slimību 
profilakses un kontroles centrs var izstrādāt 
vadlīnijas.                                                                  
 Valdība arī lēmusi, ka sabiedriskajā 
transportā obligāta prasība būs deguna un mutes 
aizsega lietošana.                                                
 Republikas pilsētu pašvaldības var noteikt 



Var pieteikties akcīzes 

degvielas saņemšanai.   

 No šā gada 8. aprīļa līdz 1. jūnijam 

Lauku atbalsta dienesta klienti var pieteikties 

marķētās dīzeļdegvielas ar samazinātu akcīzes 

nodokļa likmi saņemšanai – ir jāaizpilda Akcīzes 

degvielas iesniegums Elektroniskajā pieteikšanās 

sistēmā. Iesniegumā jānorāda ieņēmumi no 

lauksaimnieciskās ražošanas par 2019. gadu. 

 No 2020. gada tiek palielinātas prasības 

attiecībā uz ieņēmumiem no lauksaimnieciskās 

ražošanas vai akvakultūras produkcijas 

ražošanas atbilstoši Valsts ieņēmumu dienestā 

iesniegtajai gada ienākumu deklarācijai vai 

uzņēmuma gada pārskatam par iepriekšējo 

taksācijas gadu. Ja līdz šim piesakoties 

dīzeļdegvielai ar samazināto akcīzes nodokļa 

likmi bija jānodrošina vismaz 285 eiro par ha, 

tad 2020. gadā tie ir 350 eiro par ha. Savukārt, 

sertificētām bioloģiskajām saimniecībām – 210 

eiro par ha līdzšinējo 200 eiro vietā. 

 Svarīgi! Lai atvieglotu Covid-19 radītās 

īstermiņa ekonomiskās grūtības 

lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, 

dienests tiem lauksaimniekiem, kas būs 

iesnieguši iesniegumus vienotā platību 

maksājuma un akcīzes degvielas saņemšanai 

2020. gadā, sākot ar šā gada 1. maiju ir tiesīgs 

piešķirt dīzeļdegvielu 50% apmērā no 

2019./2020. saimnieciskajā gadā piešķirtā 

marķētās dīzeļdegvielas kopējā daudzuma. Šis 

daudzums pēc tam tiks atrēķināts no piešķirtā 

dīzeļdegvielas daudzuma 2020./2021. 

saimnieciskajam gadam. 

 Dīzeļdegvielu var izmantot tikai 

lauksaimniecības tehnikā – traktortehnikā un 

lauksaimniecības pašgājējmašīnās 

lauksaimniecības produkcijas ražošanai, kā arī 

kravas pašpārvadājumiem. 

Informāciju sagatavoja: Kristīne Ilgaža 

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja 

Tālrunis: 29420515 

E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv 

  

 

28. aprīlī, valdība pēc Zemkopības ministrijas 
ierosinājuma pieņēma grozījumus Ministru kabineta 
2015. gada 10. marta noteikumos Nr.126 “Tiešo 
maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem” 
pagarinot vienotā iesnieguma iesniegšanas termiņu no 
22. maija uz 15. jūniju. 

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā 
ar Covid-19 vīrusu izplatību un esošos ierobežojumus, 
šogad ir pagarināts vienotā iesnieguma iesniegšanas 
termiņš no 22. maija uz 15. jūniju un attiecīgi arī vienotā 
iesnieguma grozījumu termiņš ir pagarināts no 15. 
jūnija līdz 30. jūnijam. 

Vienotā iesnieguma termiņš pagarināts, jo 
lauksaimniekiem šobrīd nav iespējams saņemt 
klātienes konsultācijas, aizpildot vienoto iesniegumu. 
Šogad Lauku atbalsta (LAD) darbinieki sazinās ar tiem 
lauksaimniekiem, kuriem iepriekšējā gadā bija 
nepieciešama palīdzība aizpildīt iesniegumus. Vienotais 
iesniegums pa tālruni tiek aizpildīts, pamatojoties uz 
2019. gada atbalsta iesnieguma datiem un 
lauksaimnieka pa tālruni sniegto informāciju par 
izmaiņām tajos. LAD darbinieki ar lauksaimnieku 
pārrunā aizpildītā vienotā iesnieguma saturu, t.i., 
deklarēto lauku skaitu, kopējo pieteikto platību, 
deklarētos kultūraugus un to platības, pieteiktos 
atbalsta veidus. Lauksaimnieku pa tālruni izteiktais 
mutvārdu iesniegums ir pamats vienotā iesnieguma 
iesniegšanai. Saruna ar lauksaimnieku tiek ierakstīta un 
kalpo kā apliecinājums datu pareizībai. 

Papildus atgādinām, ka lauksaimnieki ar LAD var 
konsultēties, zvanot pa tālruni 67095000. 

Grozījumi arī paredz iespēju LAD nepieciešamības 
gadījumā šogad pieprasīt no lauksaimnieka lauka 
fotogrāfiju, lai pārliecinātos par attiecīgās platības 
atbilstību atbalsta saņemšanas nosacījumiem. Tā kā ir 
jāievēro sociālā distancēšanās, var veidoties situācijas, 
kad LAD nevarēs veikt pārbaudes uz vietas 
saimniecībā un lauka fotogrāfijas varētu tikt pieprasītas 
gadījumos, ja izvērtējot visus pieejamos tālizpētes 
materiālus, nebūs iespējams pārliecināties par 
attiecīgās platības atbilstību maksājuma saņemšanas 
nosacījumiem. 

MK noteikumi “Grozījums 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: Dagnija Muceniece, Preses un 

2020. gadā tiešo maksājumu 
vienotā iesnieguma termiņš 
pagarināts līdz 15. jūnijam 
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  Turpinās pārtikas paku piegāde trūcīgu, 
maznodrošinātu, daudzbērnu un 

aizbildņu ģimeņu bērniem 

 Turpinās pārtikas paku piegāde 
Rēzeknes novadā deklarētajām trūcīgām, 
maznodrošinātām, daudzbērnu un aizbildņu 
ģimenēm.   

 Pirmā tūre pārtikas paku piegādei notiks 
2020. gada 11. maijā Nautrēnu pagastu 
apvienībai, 12. maijā Maltas pagastu apvienībai, 
13. maijā Kaunatas pagastu apvienībai, bet 14. 
maijā Dricānu pagastu apvienībai. Pārtikas pakā 
ir pankūku milti Dobele, konservētie zirnīši 
Jamar, kviešu milti Daina, makaroni Presto 400 
gr X 2, apelsīnu sula  Cido, eļļa, zivju konservi 
– skumbrija, salmiņi, cukurs, prjaņiki Adugs, 
tomātu mērce Spilva, manna Dobele, kausētais 
siers Čedariņš, cepumi Selga, auzu pārslas 
Daina. 
 Rēzeknes novada dome 2. aprīļa sēdē 
pieņēma lēmumu nodrošināt pabalstu ēdināšanai 
vispārējās izglītības iestādēs un pirmskolas 
izglītības iestādēs trūcīgu, maznodrošinātu, 
daudzbērnu vai aizbildņu ģimeņu bērniem 
ārkārtējās situācijas un attālinātās izglītības 
nodrošināšanas apstākļos. Pabalsta saņēmēji – 
Rēzeknes novada deklarētās personas. Pabalsta 
apmērs – viens eiro dienā. Aprēķins tiek veikts 
no 13. marta, kad skolās tika pārtrauktas 
mācības, izņemot brīvdienas, valsts svinamās 
svētku dienas, sestdienas un svētdienas. 

Rēzeknes novada pašvaldības                     
Sociālā dienesta vadītājas vietniece 

Inta Greivule-Loca 

 

 Vides sakopšana un labiekārtošana, tas 
ir darbiņš, kura rezultāts varbūt nav pamanāms 
uzreiz, bet ir augstu vērtējams un jūtams 
gadiem ilgi. Ilzeskalna ciemata centrā esošais 
dīķis ir savdabīgs pagasta simbols, vides 
dizaina elements un patīkama atpūtas vieta 
iedzīvotājiem. Nesen tika tīrīta ūdenskrātuves 
gultne, tagad ir izlīdzināti krasti. Izaugs jauna 
zālīte, būs skaisti.  

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

 Vasaras sezonai publiskajā peldvietā 
pie Gailumu ezera ir izvietota bio tualete un 
atkritumu konteiners. Būsim apzinīgi un 
kārtīgi, nebojāsim pieejamo inventāru, 
neizmētāsim atkritumus, uzvedīsimies tā, lai 
arī citiem būtu patīkami apmeklēt šo atpūtas 
vietu! 

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

 Maijā, no izseniem laikiem, pie 
ceļmalas krustiem nāk dziedāt ticīgie cilvēki. 
Ar gadiem šīs tradīcijas nesēju paliek arvien 
mazāk, lai gan krucifiksu mūsu pagasta ceļu 
tuvumā vēl ir diezgan. 
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 Vairākās vietās Ilzeskalnā pie kokiem ir 

redzamas interesantas, iepriekš reti sastaptas, 

skaistas piepes. Kas tas ir? 

 Latvijā aug vairāk nekā simts dažādu 

piepju, un sēņu speciālisti apgalvo, ka neviena no 

tām nav indīga. Pateicoties veģetāriešiem un 

vegāniem, pēdējā laikā populāra kļuvusi parastā 

sēra piepe (Laetiporus sulphureus), jo savas 

tekstūras un garšas dēļ atgādina vistas gaļu. 

Angļu valodā to tā arī sauc – par vistas piepi vai 

meža vistu.  

 Latvijā šī piepe sastopama uz lapu koku 

stumbriem, dažkārt arī uz celmiem, to var atrast 

pat pilsētas parkā. Jauna tā ir dzeltena un sulīga, 

veca kļūst cieta un vairs nav ēdama. Sēra piepes 

garšu ietekmē piepes vecums un koks, uz kura tā 

aug. Tieši tāpēc to nedrīkst ēst, ja piepe uzaugusi 

uz Latvijā tik reti sastopamās parastās īves – 

piepe būs piesavinājusies indīgās vielas no koka.  

 Pret parasto sēra piepi izturies tāpat kā 
jebkuru citu sēni – nogriez ar nazi, ja vajag, ar 
birstīti noslauki. Sagriez sīkāk un apcep uz 
pannas. No piepes var gatavot karbonādi, to var 
likt mērcē vai zupā. Sagriežot plānās šķēlēs un 
cepot cepeškrāsnī, var iegūt kaut ko līdzīgu 
čipsiem. Sēra piepi nav ieteicams marinēt vai 
sālīt, taču to var kaltēt. 

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

 Sēņošana gan skaitās rudens sezonas 

nodarbe, bet, ja ļoti grib un zina, ko meklēt, tad 

dažādas sēnes mežā atrodamas jau no agra 

pavasara. Vēlams gan atcerēties, ka visu pēc 

kārtas likt uz zoba nevajadzētu .... 

Ja esat nolēmis doties uz mežu sēnēs, noteikti 
jāpadomā par vairākiem būtiskiem 
nosacījumiem, kas Jums būs nepieciešams: 

 Piemērots apģērbs un apavi (vislabāk 
gumijas zābaki, lai kājas nekļūtu slapjas); 

 

 Groziņš, spainītis un ass nazītis.  

 Mobilais tālrunis vai rokas pulkstenis, lai 
varētu kontrolēt laiku. Nereti sēņošana mēdz 
ieilgt, taču jāatceras, ka vakaros kļūst tumšs, 
kas var apgrūtināt atrast taku ārā no meža; 

 

 Jautra kompānija. Lai gan sēņotāji 
dodoties mežā neiet viens otram blakus, 
tomēr patīkamāk doties kopā ar citiem, ik 
sevišķi, ja sēņojat nepazīstamā mežā. 
 

 Latvijas mežos aug arī indīgas sēnes, 
kuras nedrīkst ēst. Apmēram tikai viena 
trešā daļa no Latvijā sastopamām sēņu 
sugām ir lietojamas uzturā; 

 

 Lasi tikai tās sēnes, kuras pazīsti un esi 
pārliecināts, ka tās drīkst ēst; 

 

 Pieredzējuši sēņotāji uzskata, ka vislabāk 
doties sēņot no paša rīta un tad, kad 
vienlaicīgi līst lietus un spīd saule; 

 

 Sēnes, kuras ir tārpainas uzturā lietot 
aizliegts. Tās atstājiet mežā, jo noderēs gan 
meža dzīvniekiem, gan meža ekosistēmai; 

 

 Sēnes nedrīkst izraut, tāpēc tās rūpīgi 
jānogriež ar asu nazi. Tādā veidā tiek 
nodrošināts, ka tajā vietā izaugs jauna sēņu 
raža; 

 

 Pēc sēņošanas rūpīgi apskati sevi un 
izkrati apģērbu, vai nav aizķērusies ērce. 


