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3) Ārkārtas situācijas laikā  Rēzeknes novada 
pagastu  kultūras iestādes strādās attālināti. 
Bibliotēkas,  muzeji, kultūras nami 
apmeklētājiem ir slēgti.    

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

Nautrēnu pagastu apvienība: Audriņu, 
Bērzgales, Ilzeskalna, Lendžu, Nautrēnu un 
Vērēmu pagastu pārvaldes iedzīvotāju 
iesniegumus un citus dokumentus pieņems 
elektroniski vai ievietotus pastkastītē pie 
pagasta pārvaldes durvīm. Dzīvesvietas 
deklarēšanai izmantojiet  portālu 
www.latvija.lv 

Lūdzam maksājumus veikt izmantojot 
internetbanku, skaidrā naudā maksājumi 
netiks pieņemti. 

e-pasta adrese info@ilzeskalns.lv, tālrunis 
uzziņām: 64644580 
Pārvaldes vadītāja: Genovefa Gailuma, t. 
64644580, m.t.29390724 
Lietvede: Anita Rozenberga, t. 64644580 
Vecākā grāmatvede: Alita Ničiporčika, 
64644580 
Zemes lietu speciāliste: Anna Kūkoja, t. 
64644580, mob.t. 29203135 
Lauku attīstības konsultante: Anastasija 
Saleniece, e-pasts: 
anastasja.saleniece@lkc.lv, t. 64644580 
mob.t. 25645875 
Adrese: Centra iela 1, Ilzeskalns, Rēzeknes 
novads, LV – 4619 
Bankas rekvizīti: AS “Swedbank” 
Norēķinu konts: 
LV97HABA0551046048342 
Kods: HABALV22 
Reģistrācijas kods: 40900027430  

Rēzeknes novada  

pašvaldības iestādes  

“Nautrēnu pagastu apvienība”  

 Ilzeskalna pagasta pārvalde 

Rēzeknes novada 
pašvaldība 

pārtrauc klientu 
apkalpošanu 

klātienē 

 Informējam, ka sakarā ar ārkārtas 
situāciju valstī no 16. marta līdz 14. aprīlim 
Rēzeknes novada pašvaldība pārtrauks klientu 
apkalpošanu klātienē un strādās attālināti.                     
 Aicinām vērsties pašvaldībā elektroniski, 
rakstot uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai 
arī zvanot pa tālruni 646 22238.                     
   Izņēmums ir Dzimtsarakstu 
nodaļas darbs, apmeklējumam lūgums 
sazvanīties ar darbinieku pa telefonu 646 07178. 

Ja ir jautājums, kas jārisina klātienē, zvanīt: 
 Izglītības iestāžu (skolu, pirmsskolas 
izgl. iestāžu) darbība- tel. 29495624, 646 07201; 
Sociālais darbs tel. 646 07176, 26531970, 
Zemes pārvaldības dienests – tel. 646 07188, 
646 07189; Jautājumi par Attīstības plānošanas 
nodaļas darbu- 646 07205;                                        
Aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem un 
izvairīties no pulcēšanās sabiedriskās vietās.  

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

Ministru kab. rīkojums paredz līdz 14. aprīlim:                                                             
1) Neatkarīgi no apmeklētāju skaita atcelt un 
aizliegt visus SABIEDRĪBAI PUBLISKI 
PIEEJAMOS: svētku, izklaides, sporta, atpūtas 
pasākumus, sapulces, gājienus un piketus 
reliģiskās darbības veikšanu, pulcējoties, 
pārtraukt visu kultūras, interešu  un 
mūžizglītības programmu apmācību procesu 
(mēģinājumu, meistardarbnīcu norisi, u.t.t.)                                                        
2) Ierobežot NEORGANIZĒTU 
PULCĒŠANOS: kultūras, atpūtas, sporta, 
reliģisku norišu vietās vairāk nekā 50 cilvēkiem.                                                     



Janvāra beigās izskanējis liels, skaists un 

interesants pasākums „Gada ieskaņas 

balle Ilzeskalnā 2020”.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Kopā sanāca gan Ilzeskalna pagasta, gan 

kaimiņu pagastu un novadu ļaudis, lai atpūstos, 

priecātos par priekšnesumiem, pārrunātu veicamo 

darbu plānus un jau paveikto. Labu vārdu un 

vēlējumu nekad nevar būt par daudz, tāpēc ar 

savām labajām domām, ar sirsnīgiem 

sveicieniem, skaistiem priekšnesumiem Ilzskalnā 

viesojās kaimiņu novada, Kārsavas puses 

Mežvidu tautas nama dziedošie kolektīvi. Paldies 

meitenēm un puišiem par viņu azartu, par 

skaistajām un skanīgajām dziesmām! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sadarbība ar Mežvidu tautas namu 

Ilzeskalnam jau ir visai ilga, mēs draudzējamies 

gan nopietnos un pārdomām bagātos pasākumos, 

gan jautros un izklaidējošos brīžos. Lai veselība, 

prieks un veiksme visiem kolektīvu dalībniekiem 

un vadītājiem! 

 

 Pagastu apvienības tuvina, apvieno 

pienākumos un darbā visu šo apvienību veidojošo 

pagastu pārvalžu ļaudis, bet vislabākais variants ir 

draudzīgā, saprotošā attieksme vienam pret otru 

vienkārši tāpat, ikdienā, bez pienākumiem un 

īpašiem uzdevumiem. Ilzeskalna pagasta 

iedzīvotāji, tie, kuriem patīk dejot, pievienojušies 

Nautrēnu deju kolektīvam „Vasaliņki”. Kāpēc gan 

nē? Visos laiku laikos cilvēkus vienoja kopā 

sanākšana, nav svarīgi, vai tas bija darbs, vai 

atpūta pēc darba, vai vienkārši kaimiņu būšana - 

kopīga pasēdēšana.  

 

 

 

 

 

 

  

 Jautri, skaisti deju kolektīva priekšnesumi 

priecēja Ilzeskalnā sanākušos ļaudis. Lai raits deju 

solis, lai veselība, optimisms un daudz, daudz 

enerģijas dejotājiem un viņu vadītājai Ingūnai! 

Īpašais vakara dalībnieks bija Iluzionists, triku 

meistars no Rīgas. Kaut kas tāds pie mums vēl 

nebija bijis. Paldies visiem, kas atrada laiku atnākt, 

atbraukt un pabūt kopā šajā burvīgajā pasākumā! 

Īpaša pateicība dziesmu un mūzikas meistariem 

„Dvinskas muzikantiem”! 

 

 

 

 

 

 

 

 "Nekad neatsakies no saviem sapņiem. 

Sapņi baro mūsu dvēseli, tāpat kā ēdiens baro 

mūsu ķermeni. Lai arī cik reižu mūžā ir jāpiedzīvo 

neveiksmes un jāredz, kā sabrūk mūsu cerības, 

mums tāpat ir jāturpina sapņot." 
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Par dievkalpojumu, kāzu un 

bēru norisi ārkārtas 
situācijas laikā 

Dievnami netiek slēgti  

2020. gada 17. martā, Tieslietu ministrijā notika 
sanāksme ar reliģisko savienību (baznīcu) pārstāvjiem, 
ar mērķi pārrunāt valstī izsludināto ārkārtējo situāciju 
un saistībā ar to ieviestos ierobežojumus. 

Sanāksmes laikā tika uzsvērts, ka arī krīzes laikā 
iedzīvotājiem ir nepieciešama garīgā aprūpe, ko 
sniedz reliģiskās organizācijas, tomēr tika uzsvērti arī 
nepieciešamie ierobežojošie un piesardzības 
pasākumi, ņemot vērā COVID-19 straujo izplatīšanos. 

Sanāksmē tika panākta vienota izpratne par 
nepieciešamību ievērot valstī noteiktos ierobežojumus, 
vienojoties par šādu rīcību Ministru kabineta š.g. 12. 
marta rīkojuma Nr.103 izpildē: 

1. Dievkalpojuma noturēšana, ko veic garīgais 
personāls savu pienākumu ietvaros, bet nepulcina uz 
to draudzi, nav uzskatāma par reliģisko darbību 
pulcējoties minētā rīkojuma 4.5.punkta izpratnē. 

2. Dievnami netiek slēgti individuāliem apmeklētājiem, 
tomēr reliģisko norišu vietās ir atļauts atrasties tikai 
tādam cilvēku skaitam, kas ļauj stingri ievērot sociālo 
distancēšanos, turklāt nepārkāpjot maksimāli noteikto 
cilvēku skaitu, kas ir 50 cilvēki vienlaikus. Ja dievnama 
platība nenodrošina atbilstošas distances ievērošanu 
50 cilvēkiem, tad cilvēku skaits tiek attiecīgi 
samazināts. 

3. Reliģiskās organizācijas publiski aicinās ticīgos 
“palikt mājās”, pēc iespējas atturoties no publisku 
vietu, tai skaitā, baznīcas apmeklējuma, reliģiskās 
darbības veikšanai izmantojot attālinātos dalības 
veidus. Jo īpaši tas ir attiecināms uz personām, kas 
atrodas riska grupā. 

4. Tieslietu ministrija nodrošinās nepieciešamo 
atbalstu, lai reliģiskās organizācijas varētu veikt savu 
darbību, vienlaikus respektējot noteiktos 
ierobežojumus. 

Gan ministrijas, gan reliģisko savienību (baznīcu) 
pārstāvji pauda vienotu nostāju par nepieciešamību 
vairot sociālo atbildīgumu, aicinot ļoti piesardzīgi vērtēt 
veselības riskus katru reizi, kad notiek saskarsme ar 
citiem cilvēkiem, un aicināja izmantot šo sociālās 
distancēšanās laiku, ar neklātienes kanālu 
starpniecību – telefoniski, izmantojot elektronisko 
pastu vai valsts pārvaldes pakalpojumu portālu 
www.latvija.lv. 

Laulību un bēru ceremoniju rīkošana 

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī, gan reliģiskās 
organizācijas, gan dzimtsarakstu nodaļas iesaka 
iedzīvotājiem izturēties atbildīgi pret savu un apkārtējo  

drošību, ievērojot valstī noteiktos piesardzības 
pasākumus laulību un bēru ceremoniju rīkošanā. 
Ievērot 2 metru distanci, nepulcēties vairāk par 50 
cilvēkiem, un izvērtēt pulcēšanās nepieciešamību un 
iespējamos riskus. 

Dzimtsarakstu nodaļas Latvijā turpina darbu, tādēļ 
laulības reģistrācija ir iespējama arī šajā laikā. Protams, 
jāievēro noteiktie ierobežojumi – kopējais viesu skaits 
nedrīkst pārsniegt 50 un visiem jāievēro distance, 
vēlams divi metri. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta 
rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu” 4.1. apakšpunktu, kas noteic, ārkārtējās 
situācijas laikā, valsts un pašvaldību iestādēm izvērtēt 
un iespēju robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu 
sniegšanu attālināti, lielākā daļa dzimtsarakstu nodaļu ir 
pārtraukušas klientu apkalpošanu klātienē, darbu 
organizējot attālināti ar neklātienes kanālu starpniecību 
– telefoniski, izmantojot elektronisko pastu vai valsts 
pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv. 

Vienlaikus ņemot vērā, ka Tieslietu ministrija veic 
dzimtsarakstu nodaļu metodisko vadību un uzraudzību 
civilstāvokļa aktu reģistrācijas jomā, Tieslietu ministrijas 
Dzimtsarakstu departaments ir aicinājis dzimtsarakstu 
nodaļas ārkārtējās situācijas laikā nodrošināt personām 
īpaši svarīgos pakalpojumus – dzimšanas fakta un 
miršanas fakta reģistrāciju. Atsevišķas dzimtsarakstu 
nodaļas arī reģistrē pirms ārkārtējās situācijas 
izsludināšanas pieteiktās laulības. Jāatzīmē, ka, 
drošības apsvērumu dēļ, laulību reģistrācija notiek tikai 
liecinieku klātbūtnē bez viesiem. 

Ja personas nevēlas iepriekš pieteikto laulību reģistrēt 
ārkārtējās situācijas laikā, laulības reģistrāciju 
iespējams pārcelt, vienojoties ar dzimtsarakstu nodaļu 
par citu laulības noslēgšanas laiku. Dzimtsarakstu 
nodaļu kontaktinformācija pieejama Tieslietu ministrijas 
mājaslapā 

Kas un kā kontrolēs ierobežojumu izpildi?  

Valsts Policija sadarbībā ar pašvaldības policiju 
uzraudzīs sabiedriskās vietas, kur varētu pulcēties 
cilvēki, kā arī, saņemot informāciju, policija attiecīgi 
reaģēs un vērtēs iespējamos pārkāpumus. VP aicina 
iedzīvotājus būt atbildīgiem un ievērot noteiktos 
piesardzības pasākumus. Katrs gadījums tiks vērtēts 
individuāli. Ierobežojošo pasākumu mērķis ir 
galvenokārt novērst vai pārtraukt personu masveida 
pulcēšanos. Ja ierobežojumi tiks pārkāpti, var tikt 
piemērots sods. Iedzīvotājiem par valdības noteiktās 
ārkārtējās situācijas noteikto ierobežojumu vai 
aizliegumu pārkāpšanu varēs piemērot naudas sodu 
līdz 350 eiro (APK 176.2.) 

Pēc Latvijas Pašvaldību savienības sniegtās 
informācijas 

https://www.tm.gov.lv/lv/pakalpojumi/nozares-pakalpojumi-1/dzimtsarakstu-nodalas


Lielā Talka tiek pārcelta uz 16. 
maiju 

 Latvijā noteiktais ārkārtas stāvoklis ir 
satraucis visus mūsu valsts iedzīvotājus. Tāpēc 
Lielās Talkas organizatori, rūpējoties par 
Latvijas iedzīvotāju veselību, pieņēma lēmumu 
pārcelt talku no šā gada 25. aprīļa uz 16. maiju 
un piedāvā jaunu iespēju – organizēt savas 
individuālās SOLO talkas. 

 Vita Jaunzeme, Lielās Talkas vadītāja: 
“Lielā Talka vienmēr ir bijis brīdis, kad cilvēki 
pulcējas un sanāk kopā radu, darba kolēģu, 
skolas un studiju biedru vai vienkārši kaimiņu 
lokā, tāpēc ņemot vērā neviennozīmīgo 
situāciju, esam nolēmuši pārcelt talkas norises 
laiku. Tomēr es vēlētos rosināt cilvēkus 
neieslēgties savās mājās, bet gan vairāk laika 
pavadīt svaigā gaisā, ko iesaka arī ārsti. Tāpēc 
tiem, kuri vēlas talkot jau līdz un pēc 16. maija 
Lielās Talkas, izmantot šo pavasara laiku 
apkārtnes sakopšanai, mēs piedāvājam un 
aicinām rīkot savas individuālās SOLO 
TALKAS, kurās piedalītos ierobežots cilvēku 
skaits. Taču tikpat labi, talkot var arī vienkārši 
dodoties pastaigā pa mežu un nepaejot garām 
zemē nomestiem gružiem, tos izmetot 
atkritumu tvertnē. Jo katrs Latvijas 
kvadrātmetrs ir mūsu zeme, mūsu sēta. 
Uzturēsim to tīru, zaļu un skaistu!” 

 Tiem, kuri izvēlēsies doties SOLO 
TALKĀS, iesakām būt uzmanīgiem un ievērot 
visas piesardzības un higiēnas prasības, tomēr, 
nepārspīlējot un nezaudējot veselo saprātu, 
uzturot možu garu un labvēlīgu attieksmi pret 
visiem apkārtējiem. 

 SOLO TALKU vietas, līdzīgi kā 
pārējās talkošanas vietas, aicinām atzīmēt arī 
interaktīvajā kartē, kuru atradīsiet Talkas mājas 
lapā: www.talkas.lv. Šī karte var kalpot arī par 
uzskates līdzekli, kurā cilvēki redzēs citu solo 
talkotāju aktivitātes, tādēļ, sniedzot iespēju 
savu SOLO TALKU rīkot drošā attālumā vai 
citā dienā. Visi solo talcinieki ir aicināti ar 
savām aktivitātēm dalīties sociālajos tīklos, 
izmantojot mirkļbirkas: #solotalka #esmuvesels 
#parveselulatviju. Talkas organizatori sekos 
līdzi solo talcinieku aktivitātēm un sniegs 
padomus drošai talkošanai. 

 Savukārt visiem pārējiem, kuri plānotu 
pievienoties kopīgajai talkas dienai 16. maijā, 
šogad tiks sniegta jauna iespēja, kā pieteikt 
savu talku. 

 Talkas vietu kartē, sākot ar šo gadu, ikviens 
talkotājs un talkas organizators varēs atzīmēt un 
pieteikt divu veidu talkas – uzkopšanas un 
labiekārtošanas. 

 Ar ko atšķiras šīs talkas: labiekārtošanas 
talkas var pieteikt ikviens talkotājs, neatkarīgi, vai 
talkošanas notiek privātajā vai publiskajā sektorā. 
Tās var būt ģimeņu talkas, organizāciju, uzņēmumu 
vai citas talkas, kuras tiek organizētas uz privātas 
zemes un kurām nav vajadzīgs saskaņojums ar 
pašvaldību un kurās atkritumus, ja tādi ir radušies, 
aizved paši rīkotāji. Uzkopšanas talkas ir tās, kuras 
notiek publiskās teritorijās un kurām ir nepieciešams 
pašvaldības saskaņojums, lai saņemtu bezmaksas 
maisus un kurās tiek nodrošināta savākto atkritumu 
izvešana. 

 Līdz ar labiekārtošanas vai uzkopšanas talkas 
vietas atzīmēšanu kartē cilvēks saņems pieeju savam 
talkas profilam, kas ļaus dalīties ar informāciju par 
konkrēto talkošanas vietu sociālajos tīklos, kā arī 
aicināt pievienoties notikumam arī citus talkotājus un 
sazināties ar viņiem. 

 Aicinām kā katru gadu sūtīt aprakstītu 
informāciju ar foto un video no talku norises vietām, 
lai varam dalīties un izplatīt šo informāciju ar talkas 
sociālo kontu palīdzību gan Latvijā, gan ārpus tās. 

 Savukārt tos, kuriem noteikta karantīna vai 
kuri vienkārši vēlas pārlaist šo laiku drošībā savās 
mājās, aicinām piedalīties Ideju Talkā. Tā, Lielās 
Talkas ietvaros, notiek jau otro gadu, un cilvēki ir 
aicināti dalīties ar savām idejām, kā padarīt Latviju 
un pasauli zaļāku, ilgtspējīgāku, drošāku un 
skaistāku, un to, kā risināt samilzušās vides 
problēmas ilgtermiņā. Savas idejas sūtiet uz e-pastu: 
talkas@talkas.lv vai aizpildiet elektronisko anketu 
mājas lapā www.talkas.lv zem Ideju Talkas sadaļas. 

 Esiet veseli, uzturiet možu garu, rūpējaties 
par sevi un saviem tuvākajiem, kā arī rīkojaties 
atbildīgi pret līdzcilvēkiem. 

Tiekamies Lielajā Talkā šī gada 16. maijā! 

Papildu info: Gita Sauka Lielā talka 2020 
Sabiedrisko attiecību konsultante 

Mob. 28326828 
E-pasts: gita.sauka@onecom-latvia.com 

 



- 2 putnu gripas gadījumi konstatēti savvaļas 

putniem. 

 Putnu gripa ES dalībvalstīs ārpus 

Latvijas skārusi galvenokārt tādas mājputnu 

sugas kā vistas, zosis, pīles, pērļu vistas un 

tītarus. Skarto dalībvalstu kompetento iestāžu 

epidemioloģiskās izmeklēšanas dati liecina, ka 

vīrusa iespējamais izcelsmes avots ir savvaļas 

putni. Šajā sezonā ir novērota augstāka vides 

temperatūra un mazs sniega segas biezums, nekā 

tas parasti ir skartajos reģionos, tāpēc daudzas 

savvaļas putnu populācijas nav migrējušas uz to 

parastajiem apvidiem dienvidu virzienā, šķērsojot 

Vidusjūras baseinu. Tādējādi Eiropas valstis, 

kuras atrodas zemākos platuma grādos tuvu 

skarto dalībvalstu reģioniem un kurās ir vērienīga 

mājputnu ražošana, var būt pakļautas lielam 

putnu gripas riskam. 

 Šeit var iepazīties ar noteikumiem 

““Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. 

jūnija noteikumos Nr.291 „Noteikumi par 

biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku 

turēšanas vietām””. 

Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece, 

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja 

tālrunis: 67027070, mob.: 26534104; 

e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv 

 

 Sakarā ar Latvijā izsludināto 

ārkārtējo situāciju (Ministru kabineta 2020. 

gada 12. marta rīkojums Nr. 103 “Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu”), PVD 

aicina dokumentus iesniegt elektroniski: 

parakstītus ar drošu elektronisko parakstu 

nosūtot uz e-pastu - pvd@pvd.gov.lv  vai 

teritoriālajām struktūrvienībām vai, 

saskaņā ar Iesnieguma likuma 2.panta 

3.apakšpunktu, iesniegumus iesniegt, 

izmantojot portālu www.latvija.lv. 

  

 Pašrocīgi parakstītus papīra 

dokumentus sūtīt pa pasta - klātienē 

dokumenti netiek pieņemti! 
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 Jau no 7. februāra 

noteiktas papildu biodrošības 

prasības mājputnu novietnēs                           

 Valdība 4.02. apstiprināja Zemkopības 

ministrijas ierosinājumu no š.g. 7. februāra ieviest 

papildu bioloģiskās drošības prasības mājputnu 

turēšanā, lai mazinātu augsti patogēnās putnu 

gripas ierosinātāja pārnešanas risku no savvaļas 

putniem uz mājputniem. Viens no profilakses 

pasākumiem mājputnu ganāmpulkos ir 

ierobežojumu perioda noteikšana. Biodrošība 

mājputniem no 7. februāra, aizliedz: 

1) mājputnu turēšanu ārā; 2) ārā esošu 

ūdenskrātuvju izmantošanu mājputniem; 

3) ūdens piegādi mājputniem no virszemes 

ūdenstilpēm, pie kurām var piekļūt savvaļas 

putni; 

4) mājputnu izlaišanu medījamo putnu krājumu 

atjaunošanai; 

5) izbraukuma tirdzniecību ar mājputniem, 

inkubējamām olām, piedalīšanos izstādēs, skatēs 

un tirgos. 

 Darbā pie mājputniem nepieciešams 

darba, maiņas apģērbs, apavi. Tos lieto tikai 

mājputnu turēšanas vietā. 

 Putnus jātur slēgtās telpās, novēršot 

kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem. 

Atbilstoša telpa ir kūts vai vieglākas 

konstrukcijas būve, ar vai bez pamatiem, kura no 

augšas un sāniem labi pasargāta no savvaļas 

putnu, sevišķi ūdensputnu, kā arī dzīvnieku 

piekļūšanas mājputnu turēšanas, dzirdināšanas un 

barošanas vietai. Telpa var būt norobežota ar 

smalku sietu un noklāta ar drošu ūdensizturīgu 

jumtu, kā arī tā var būt slēgta nojume. 

 Papildu pasākumu īstenošanas laiks 

atkarīgs no epidemioloģiskās situācijas. 

 Kopš Polijā 2019. gada 30. decembrī tika 

konstatēts pirmais augsti patogēnās putnu gripas 

uzliesmojums, uz š.g. 3. februāri ES dalībvalstīs 

ārpus Latvijas vēl ir reģistrēti: 

- 28 putnu gripas uzliesmojumi mājputnu 

ganāmpulkos; 

- 1 putnu gripas uzliesmojums norobežotās 

platībās turētu putnu ganāmpulkā; 



Projekti un investīcijas  

Atbalsts mežu ieaudzēšanai un iznīcinātu 

mežaudžu atjaunošanai 

 

 No 2020.gada 5.maija līdz 5.jūnijam 

notiks projektu pieņemšana pasākuma 

„Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža 

dzīvotspējas uzlabošanā” divās aktivitātēs. 

 Aktivitātē “Meža ieaudzēšana” (devītā 

projektu pieņemšanas kārta) kopējais publiskais 

finansējums ir 720 400 eiro. Pasākumā var veikt 

meža ieaudzēšanu un kopšanu, kā arī ieaugušas 

mežaudzes papildināšanu un kopšanu. 

 Aktivitātē „Meža ugunsgrēkos un dabas 

katastrofās iznīcinātu mežaudžu 

atjaunošana” (astotā projektu pieņemšanas kārta) 

kopējais publiskais finansējums ir 50 000 eiro. 

Atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībā, 

kurā atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir 

konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa 

(vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti 

postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, 

tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams. 

 Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu 

termiņš ir līdz 2023.gada 1.septembrim. 

 Projekta iesnieguma veidlapa pieejama 

dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā 

"Atbalsta veidi" – “Projekti un investīcijas”. 

 Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD 

Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā vai parakstīti 

ar drošu elektronisko parakstu. Tālrunis uzziņām: 

67095000. 

 Projektu iesniegumu pieņemšanu notiek 

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības 

programmas 

ietvaros. 

 

 

 

Ārkārtas situācijas laikā klientu 
apkalpošana un saziņa ar NVA 

notiks attālināti.  
 
 Bezdarbniekiem, kuriem vizīte NVA ir bijusi 
ieplānota laikā no 16. 03. līdz 14. 04, NVA filiālē 
būs jāierodas saskaņā ar grafiku. 
Iesniegumi par bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa 
piešķiršanu tiks pieņemti tikai neklātienē. 
 Aicinām NVA klientus šajā laikā izmantot 
elektroniskos pakalpojumus: (https://cvvp.nva.gov.lv/#/
pub/). Autentificēties NVA CV un vakanču portālā var 
caur internetbanku, ar elektronisko parakstu, gan ar 
eParaksts mobile. 
 Kā pieteikumu bezdarbnieka vai darba meklētāja 
statusa piešķiršanai NVA CV un vakanču 
portālā (https://cvvp.nva.gov.lv) iesniegt elektroniski? 
1. Jāizvēlas sadaļa Pieteikšanās bezdarbnieka vai darba 
meklētāja statusam. 2. Jāautorizējas, izmantojot vienu no 
portāla latvija.lv autentifikācijas veidiem. 3. Jāaizpilda 
iesniegums bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa 
piešķiršanai un jāielādē kā pielikums. (Iesniegums 
bezdarbnieka statusa piešķiršanai vai Iesniegums darba 
meklētāja statusa piešķiršanai atrodams NVA tīmekļa 
vietnē); 4.Jānorāda, ar kuru filiāli vēlaties sadarboties. 
5.Jānosūta iesniegums NVA. 
      Saziņai ar NVA Rēzeknes filiāli lūdzam izmantot 
tālruni – 64607808 (bezdarbniekiem), 64607807 (darba 
devējiem), 64607800 (info) 
 Atgādinām, ka attālināti iesniegumu 
bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanai 
iespējams iesniegt arī valsts pārvaldes pakalpojumu 
portālā www.latvija.lv ar e-pakalpojuma Iesniegums 
iestādei starpniecību (e-paraksts nav nepieciešams) 

 
LAD klientu apkalpošanas 

pakalpojumi attālināti 
 

 Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, 
LAD atgādina, ka līdz šā gada 14. aprīlim pārtraukta 
klientu apkalpošanu klātienē. 
Lai pakalpojumus būtu pieejamāki, dienests paplašinājis 
iespējas: klientu reģistrācijas veidlapas vai veidlapas par 
izmaiņām klientu datos var iesniegt portālā 
www.latvija.lv, autentificējoties ar interneta bankas 
pieejām.  Konsultācijas klienti saņem attālināti, 
zvanot 67095000, vai rakstot lad@lad.gov.lv. 
 Aizpildītās veidlapas klients var iesniegt 
elektroniski parakstītas, sūtot: lad@lad.gov.lv. 
 Atcēlti visi plānotie publiskie pasākumi– 
semināri, konsultācijas un konferences. 
 

Plānotā bezdarbnieku reģistrācija 
Ilzeskalnā 21.maijā 

  
Informāciju sagatavoja: Sabiedrisko attiecību daļa 

Tālrunis: 67027830, 67027384                                         
E-pasts: prese@lad.gov.lv 
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 Pievēršam uzmanību: 
  
 Šobrīd iztrādes stadijā ir jauns Rēzeknes 
novada teritorijas plānojums, un šobrīd vēl ir 
iespējams veikt precizējumus un labojumus! 
 Lūdzu izskatiet vismaz katrs savu 
īpašumu, pārliecinieties, ka viss ir skaidrs ar 
zonējumiem, ar aprobežojumiem un atļautām 
darbībām.  
 
http://rezeknesnovads.lv/pazinojums-par-
rezeknes-novada-teritorijas-planojuma-1-0-
redakcijas-un-vides-parskata-projekta-
nodosanu-publiskai-apspriesanai/  
  
 Saitē meklējiet pagastu kartes, tajā 
noskaidrojiet, kādā krāsā ir iezīmēts Jūsu 
īpašums, kartes leģendā mēklējiet, ko nozīmē šī 
konkrēta krāsa vai apzīmējums. Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos 
var  noskaidrot, kādas darbības ir atļautas 
konkrētajā zonējumā un vispār novadā! Nevelciet 
garumā! Šonedeļ vēl pieņemsim priekšlikumus 
( iesnieguma veidlapa pielikumā)!!! 
Ar cieņu, 

Anna Jaudzema 
Rēzeknes novada pašvaldības 

Attīstības plānošanas  nodaļas vadītāja 
............................................................................... 
Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601 
Tālrunis: +371 46 07197, +371 26765820 
E-pasts: anna.jaudzema@rezeknesnovads.lv  
............................................................................... 

 
 Nacionālais veselības dienests 

(NVD) informē, ka no pirmdienas, 23. 
marta vairākās reģionu pilsētās darbu 
sākuši jauni papildus izveidoti COVID-
19 analīžu nodošanas punkti, kur, pēc 
iepriekšēja pieraksta un ierodoties ar 
privāto automašīnu, pacienti var veikt 
valsts apmaksātas analīzes, ja radušās 

aizdomas par saslimšanu. Kopumā 
Latvijā iedzīvotāji, kuri atgriezušies no 

ārvalstīm un kuriem ir viegli saslimšanas 
simptomi, COVID-19 analīzes tagad var 
nodot septiņās pilsētās visā Latvijā jeb 13 

analīžu nodošanas vietās. 
Lai pieteiktos valsts apmaksātu analīžu 

veikšanai, pacientiem jāzvana pa tālruni 
8303. Tālruņa darba laiks ir katru dienu 

no plkst. 9.00 līdz 18.00.  
 

 
Iedzīvotājiem, kuri nesen atgriezušies 

Latvijā, obligāti jāievēro 14 dienu stingra 
pašizolācija mājās! 

 
 Visā valstī līdz 14. aprīlim ir izsludināta 
ārkārtas situācija ar mērķi ierobežot Covid-19 
izplatību: Ministru kabineta 2020. gada 12. marta 
rīkojums Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu”. 
 Mājas karantīnas režīma neievērošana ir 
Epidemioloģiskā drošības likuma pārkāpums, 
kam var tikt piemērots administratīvais sods. 
Kādi ir iespējamie sodi par MK rīkojuma 
neievērošanu? 
 Iedzīvotājiem par valdības noteiktās 
ārkārtējās situācijas noteikto ierobežojumu vai 
aizliegumu pārkāpšanu varēs piemērot naudas 
sodu līdz 350 eiro. 
 Par sanitāri higiēniskās un 
epidemioloģiskās drošības noteikumu 
neievērošanu, ja šāda rīcība izraisījusi epidēmiju, 
var tikt piemērots cietumsods. 
 Lai iestātos kriminālatbildība, nav 
nepieciešama tīša vēlme kādu inficēt. Pietiek ar 
iespējamo seku apzināšanos un to neievērošanu. 
Svarīgi atcerēties – ja iedzīvotājiem ir 
nepieciešama tūlītēja policijas palīdzība vai viņu 
rīcībā ir informācija par iespējamiem 
likumpārkāpumiem, tostarp iespējamiem valdības 
noteikto ārkārtas situācijas ierobežojumu 
pārkāpumiem, jāzvana 110 nevis jāraksta 
sociālajos tīklos. Tā policisti varēs ātrāk reaģēt uz 
saņemto informāciju! 
 Kur vērsties, ja zinu personu, kura 
neievēro pašizolāciju? 
Ja ir informācija par konkrētu personu un šīs 
personas konkrētu atrašanās vietu, jāziņo 110! 
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     Kūlas dedzināšana apdraud 

cilvēku dzīvību, īpašumu un 

apkārtējo vidi 

 Ir sācies astronomiskais pavasaris, kaut 

gan sezonai raksturīgais netikums – kūlas 

dedzināšana Latvijā norisinās jau no 16.janvāra, 

kad tika reģistrēts pirmais šā gada kūlas 

ugunsgrēks, kur Rīgā pērnā zāle dega 100m2 

platībā. Šobrīd valstī reģistrēti jau 75 kūlas 

ugunsgrēki un aizvadīto dienu statistika liecina, 

ka pērnās zāles ugunsgrēku skaits strauji pieaug. 

 Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs prognozē, ka ilgākā periodā 

Latvijā gaidāms sauss laiks, kas varētu veicināt 

kūlas ugunsgrēku izplatīšanos, tādēļ Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) 

atgādina: kūlas dedzināšana ir aizliegta un 

sodāma rīcība! Kūlas dedzināšana apdraud 

cilvēku dzīvību, veselību un īpašumu, kā arī 

nodara būtisku kaitējumu dabai! 

PĒRN PALIELINĀJIES KŪLAS UGUNSGRĒKU 

SKAITS UN TO RADĪTO POSTĪJUMU APMĒRS! 

 2019.gadā valstī reģistrēti 2900 kūlas 

ugunsgrēki, kas ir par 35% vairāk nekā 

2018.gadā. Pērn palielinājies ne tikai kūlas 

ugunsgrēku skaits, bet arī to rezultātā radīto 

postījumu apmērs (neskaitot nodarīto kaitējumu 

videi) – iznīcinātas 130 ēkas/būves un cieta 11 

cilvēki, kas abos gadījumos ir augstākais rādītājs 

pēdējo desmit gadu laikā. 

 Kūlas dedzināšanas rezultātā pērn izdega 

3253 hektāri Latvijas zemes, kas ir par 61% 

vairāk nekā 2018.gadā, kad izdega nesakoptās 

teritorijas 2018 hektāru platībā. 

 VUGD pieredze liecina, ka pavasarī daži 

iedzīvotāji mēdz apkopt īpašumu, aizdedzinot 

neapkoptās platības ļaunprātīgi. Arī bērni vai 

pusaudži spēlējoties vai apzināti dedzina pērno 

zāli, bet liela daļa no kūlas ugunsgrēkiem izceļas 

nepieskatītu ugunskuru vai nevērīgi izmestu 

izsmēķu dēļ. 

 Pērnās zāles dedzināšana ir visas Latvijas 

problēma, tomēr ik gadu ir novadi, kuros nav 

reģistrēts neviens kūlas ugunsgrēks! Pērn gan 

tikai divos novados – Mērsraga un Rojas novadā 

netika reģistrēts neviens kūlas ugunsgrēks. 

Turpretī Rēzeknes novadā – 125 pērnās zāles 

ugunsgrēki. 

 Kopējā statistika par kūlas ugunsgrēkiem 

Latvijā ir pieejama šeit: https://vugd.gov.lv/files/

textdoc/stat/kulas%20ug.skaits%

202013_2018.pdf 

KO DARĪT, LAI NEPIEĻAUTU KŪLAS 

DEGŠANU? 

 Ministru kabineta 2016. gada 19.aprīļa 

noteikumos Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”, 

6.punktā noteikts, ka ikvienas personas 

pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos 

vai darbības, kas var novest pie ugunsgrēka. 

 Lai pavasarī neveidotos kūla, 

iedzīvotājiem un pašvaldībām ir jāsakopj savi 

īpašumi jau rudenī – jānopļauj zāle un jānovāc 

atkritumi. Teritorijas sakopšana ir jāveic 

sistemātiski, regulāri to attīrot no degtspējīgiem 

atkritumiem un teritoriju ap ēkām 10 metrus 

platā joslā attīrot no sausās zāles un nenovākto 

kultūraugu atliekām. Sakoptā īpašumā pavasarī 

neveidosies sausā zāle un nebūs iespējama tās 

degšana. 

 Ir nepieciešama aktīvāka pašvaldību 

iesaistīšanās gan sakopjot teritoriju, gan 

pašvaldības saistošajos noteikumos nosakot 

pienākumu un nosacījumus teritorijas 

sakopšanai, kā arī kontrolējot šo nosacījumu 

izpildi. KO DARĪT, JA DEG KŪLA? 

 Situācijās, kad iedzīvotāji pamana kūlas 

ugunsgrēku, nekavējoties ir jāzvana VUGD uz 

vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 

112, jānosauc precīza adrese vai pēc iespējas 

precīzāk jāapraksta vieta, kur izcēlies 

ugunsgrēks, kā arī ir jānosauc savs vārds, 

uzvārds un telefona numurs, un jāatbild uz 

dispečera jautājumiem. 

 


