
 

Vasaras 

saulgriežu 

laikā -  

Pēterdiena 

„Podniekos”. 

Par tradīciju 

kļuvis skaists, 

sirsnīgs un 

interesants 

pasākums 

P.Gailuma piemiņai.  

 Novada svētki - citādi un neierasti. Mūsu 

apvienībā tie tika svinēti veselu nedēļu. Ilzeskalnā 

bija filmas 

„Piļsāta pi 

upis” 

brīvdabas 

izrāde un 

tikšanās ar 

filmas 

režisoru 

V.Kairišu.  

 

 

 

Vienojošais 

pasākums- 

skrējiens 

apkārt 

novadam bija 

17.jūlijā.  

Rēzeknes novada  

pašvaldības iestādes  

“Nautrēnu pagastu apvienība”  

 Ilzeskalna pagasta pārvalde 

 

 Bioloģiski sertificēta zemnieku 
saimniecība “Liepkalns” (Ilzeskalna pagastā) 
piedāvā dažāda veida bioloģiskos 
graudaugus, kas audzēti, pārstrādāti un fasēti 
uz vietas saimniecībā, kas atrodas Ilzeskalna 
pagastā, Rēzeknes novadā. 

 Produkcijas veids: 

 BIO zaļie griķi 

 BIO griķu (bez piedevām/ar bioloģiski 
audzētiem spinātiem vai galda bietēm) un 
zirņu makaroni 

 BIO zaļo griķu milti 

 BIO šķeltie zirņi un zirņu milti 

 BIO pilngraudu kviešu un rudzu milt 
 

 Saņemšanas veids:  bezmaksas 

piegāde pasūtījumam virs 20 eiro ,apmaksas 

iespējas:  skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu 

Tālrunis:  29199545, facebook/liepkalnsbio 

instagram/@liepkalns_bio 

 

Zemnieku saimniecība 

“Liepkalns” 

2020. Nr.4. (jūnijs - jūlijs) 



Izsludināta pretendentu 
pieteikšana konkursam 

“Rēzeknes novada 
uzņēmums 2020″ 

 Lai godinātu labākos Rēzeknes novada 
uzņēmējus, kuri veicina uzņēmējdarbības 
vides attīstību, nodarbinātību, teritorijas 
pievilcību un sabiedrisko aktivitāti, jau devīto 
gadu Rēzeknes novada pašvaldība rīko 
konkursu “Rēzeknes novada uzņēmums”. 

 Pretendentus konkursam var pieteikt 
līdz  2020. gada 31. augustam, iesniedzot 
aizpildītu pieteikuma anketu Rēzeknes novada 
pašvaldības sekretārei (17. kabinets, 
Atbrīvošanas alejā 95 A, Rēzeknē) vai jebkurā 
Rēzeknes novada pagasta pārvaldē. 
Pieteikumus var arī iesūtīt pa pastu ar norādi: 
„Konkursam „Rēzeknes novada uzņēmums””, 
adrese: Rēzeknes novada pašvaldība, 
Atbrīvošanas alejā 95 A, Rēzeknē, LV-4601 
vai sūtīt uz e-pastu: info@rezeknesnovads.lv, 
ar norādi „Konkursam „Rēzeknes novada 
uzņēmums”” un parakstot pieteikuma anketu 
ar drošu elektronisku parakstu. Konkursa 
nolikums un pieteikuma veidlapa ir pieejamI 
gan papīra formātā Rēzeknes novada 
pašvaldības administrācijā un pagastu 
pārvaldēs, gan elektroniski ŠEIT. 

 Konkursa mērķis ir noskaidrot un 
godināt Rēzeknes novada uzņēmējus, kuri 
aktīvi darbojas novada teritorijā, veicinot 
uzņēmējdarbības vides attīstību, ražošanas 
teritoriju pievilcību, nodarbinātību, 
sabiedrisko aktivitāti, publisko un privāto 
sadarbību, darba vides pievilcību, nodrošinot 
novada uzņēmēju plašāku atpazīstamību, to 
ražotās produkcijas/pakalpojumu 
popularizēšanu. 

 Pieteiktie uzņēmumi tiks vērtēti desmit 
nominācijās: 

1. Gada uzņēmums (rūpniecība, pakalpojumi); 

2. Gada lauksaimniecības uzņēmums; 

3. Gada tūrisma pakalpojumu sniedzējs; 

4. Gada uzņēmums – novada „VIP” (vietējās 
identitātes produkts); 

5. Gada amatnieks/mājražotājs; 

6. Gada inovatīvu produktu/pakalpojumu 
ieviesējs; 

7. Gada jaunais uzņēmums (lauksaimniecība/ 
rūpniecība/pakalpojumi); 

8. Gada mecenāts; 

9. Gada ģimenes uzņēmums; 

10. Gada darba devējs. 

 Tiesības izvirzīt pretendentus 
Konkursam ir pagastu iedzīvotāju 
konsultatīvajām padomēm, citām institūcijām 
un iedzīvotājiem sadarbībā ar attiecīgā pagasta 
pārvaldi, iepriekš saņemot izvirzītā pretendenta 
piekrišanu. Nominācijā “Gada darba devējs” 
pretendenti tiek vērtēti atbilstoši VID datiem. 

 Konkursa pretendentu vērtēšanu veic 
Rēzeknes novada domes izveidota un 
apstiprināta vērtēšanas komisija, kas sastāv no 7 
cilvēkiem – Tautsaimniecības attīstības 
jautājumu pastāvīgās komitejas pārstāvis, 
Uzņēmēju konsultatīvās padomes pārstāvis, 
Rēzeknes novada domes deputāts, 1 pagasta 
pārvaldes vadītājs, 1 Attīstības plānošanas 
nodaļas speciālists un 2 Izglītības-
uzņēmējdarbības kontaktpunkta 
komercdarbības speciālisti.  

 Komisijas sēdes vada komisijas 
priekšsēdētājs, kurš tiek izvēlēts pirmajā 
komisijas sēdē. Lai noteiktu Konkursa 
uzvarētājus, vērtēšanas komisija apmeklē 
Konkursa pretendentus to saimnieciskās 
darbības veikšanas vietās. Vizītēs pie Konkursā 
pieteiktajiem pretendentiem piedalās arī 
Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības 
plānošanas nodaļas sabiedrisko attiecību 
speciālists, kurš sagatavo publikācijas par 
pieteiktajiem uzņēmējiem un ievieto tās novada 
mājas lapā. 

 Nomināciju ieguvēji publiski pirmo 
reizi tiek paziņoti tikai pasākuma „Rēzeknes 
novada uzņēmēju diena” laikā, 19. martā. 

Sabiedrisko attiecibu speciāliste Diāna Selecka 

Konkursa nolikumu var apskatīties novada 
mājaslapā 

http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2019/07/Konkursa_nolikums_Rezeknes_novada_uznemejs_veidl_2019_sept1.doc


 

 

• biroja tehnikas iegāde, ja izmaksas nepārsniedz 

10% no projekta kopējās attiecināmās summas, 

izņemot gadījumus, kad datortehnika  

nepieciešama ražošanas procesa nodrošināšanai, 

• būvmateriāli ražošanas vai pakalpojumu 
sniegšanas telpu remontdarbiem, 

• PVN, ja atbalsta pretendents nav reģistrēts ar 
PVN apliekamo personu reģistrā. 

Neatbalstāmās nozares: 
• starptautiskie pārvadājumi, 
• azartspēļu pakalpojumu sniegšana, 
• mazumtirdzniecība, izņemot specializētu 
tirdzniecības vietu ierīkošanu vietēji ražotās 
produkcijas realizācijai, vairumtirdzniecība, 
• alkohola un tabakas izstrādājumu ražošana vai 
tirdzniecība (izņemot mazās alkoholisko 
dzērienu darītavas) 
• finanšu starpniecības pakalpojumi, 
šaujamieroču un munīcijas ražošana vai 
tirdzniecība (izņemot aukstos ieročus- loku, 
arbaletu) 
• atbalsts netiek piešķirts nozarēm un darbībām, 
kuras minētas Eiropas Komisijas 2013. gada 18. 
decembra Regulā (ES) Nr.1407/2013 par Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. 
panta piemērošanu de minimis atbalstam 
(turpmāk – Komisijas regula Nr.1407/2013) 
1.panta 1.punktā. Ja atbalsta pretendents, 
darbojas arī nozarēs un veic darbības, kas 
minētas Komisijas Regulas Nr.1407/2013 1. 
panta 1. punktā, tas nodrošina šo nozaru darbību 
vai izmaksu nošķiršanu no tām darbībām, kurām 
piešķirts de minimis atbalsts, nodrošinot, ka 
darbības minētajās nozarēs vai attiecīgās 
darbības negūst labumu no piešķirtā atbalsta.* 
*skaidrojums: netiek atbalstīta lauksaimniecības 
produktu primārā ražošana, zvejniecības un 
akvakultūras nozare, darbības, kas saistītas ar 
eksportu uz trešajām valstīm vai dalībvalstīm. 

 Konsultācijas var saņemt pie IUK 
komercdarbības speciālistēm Maijas Hartmanes 
un Sanitas Zundas, telefoniski vai tiekoties 
personīgi vizītes laiku un vietu iepriekš 
saskaņojot, zvanot pa tālruni Maija Hartmane 
29110372; Sanita Zunda 26256394:, vai rakstot 
uz e-pastiem: 
maija.hartmane@rezeknesnovads.lv; 
sanita.zunda@rezeknesnovads.lv 

2020. Nr.4. (jūnijs - jūlijs) Izsludināts 2020. gada projektu konkurss 
uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai 

Rēzeknes novadā 

 Rēzeknes novada pašvaldība izsludina 
projektu konkursu „Atbalsts uzņēmumu radīšanai 
un attīstībai Rēzeknes novadā”. 
Projektu pieteikumu iesniegšanas laiks: no 2020. 
gada 6. jūlija līdz 5. augustam pl.16:30. Kopējais 
pieejamais finansējums: EUR 60 000.00 

 Rēzeknes novada pašvaldības finansējuma 
(granta) maksimālais apmērs vienam projektam – 
EUR 4500,00. 
Papildus finansējums: 

 vides pieejamības nodrošināšanai EUR 
2000.00 

  kooperatīvajām sabiedrībām EUR 10 000.00 
 Projekta iesniedzēja līdzfinansējums nav 
mazāks par 10 % no projektā pieteiktā granta 
summas. 
Mērķis: 
Konkursa mērķis ir iedvesmot aktīvai rīcībai un 
atbalstīt iniciatīvas, kas atbilst ilgtspējīgas 
uzņēmējdarbības pamatprincipiem, nodrošina 
jaunu darba vietu radīšanu, inovatīvu, ar 
paaugstinātu pievienoto vērtību produktu un 
pakalpojumu veidošanu, kas veicinātu jaunas vai 
esošas saimnieciskās darbības attīstību vai 
dažādošanu. 

 Atbalsta pretendenti: 

Fiziskas un juridiskas personas, kuras: 

• plāno veikt saimniecisko darbību 

• uzsākušas saimniecisko darbību, bet vēl nav 

noslēgts finanšu gads un kuru neto apgrozījums 

pēdējo sešu mēnešu laikā nepārsniedz EUR 15 

000.00 

• veic saimniecisko darbību un kuru neto 

apgrozījums iepriekšējā noslēgtajā gadā 

nepārsniedz EUR 30 000,00. 

Viens pretendents var iesniegt tikai vienu projekta 

pieteikumu. Finansējums netiek piešķirts 

personām, kurām ir nodokļu parādi. 

Atbalstāmās izmaksas: 

• inventāra, iekārtu iegāde (piegādes un 

uzstādīšanas izmaksas var tikt iekļautas cenā), ar 

kuru palīdzību produkts tiks ražots, pārstrādāts, 

šķirots, celts, pārvietots (izņemot 3.12.1. punktā 

atrunātos transportlīdzekļus), sagatavots 

uzglabāšanai, iepakots, uzglabāts vai arī tiks 

sniegts pakalpojums, 

• specifiskas datorprogrammatūras iegāde, 



Ilzeskalna pagasta pārvaldes bezmaksas izdevums “Ilzeskalna Ziņas”. Adrese: “Pagastmāja”, Ilzeskalns, Rēzeknes novads (tālr./fakss 64644580 ). 

Redaktore: Ināra Strode (m.t.29411306). Tirāža 100 eks.,foto I.Strodes, elektroniski “Ilzeskalna Ziņas”var izlasīt - www.rdc.lv - mājas lapā e-avīzes 

 

Piena lopkopji un liellopu audzētāji saņems 

ārkārtas atbalstu (papildināts) 

 Zemkopības ministrija ir sniegusi 
informāciju par ieņēmumu samazinājuma 
apmēriem noteiktās lopkopības nozarēs. 
Nozares ražotāju kopējie ieņēmumi 2020. gadā 
no aprīļa līdz jūnijam: 

1. Piena ražošanā bija samazinājušies par 9,1% 
salīdzinājumā ar nozares ražotāju kopējiem 
ieņēmumiem laikposmā no aprīļa līdz 
jūnijam vidēji iepriekšējos trijos gados, 

2. Liellopu audzēšanā bija samazinājušies par 
26,8% salīdzinājumā ar nozares ražotāju 
kopējiem ieņēmumiem laikposmā no aprīļa 
līdz jūnijam vidēji iepriekšējos trijos gados, 

3. Cūkkopībā bija samazinājušies par 11,2% 
salīdzinājumā ar nozares ražotāju kopējiem 
ieņēmumiem 2019. gadā no aprīļa līdz 
jūnijam. 

Lai saņemtu atbalstu, lauksaimniekiem nav 
jāaizpilda pieteikums.  

 Lauku atbalsta dienests sāk izvērtēt 
informāciju par tiem piena ražotājiem un 
liellopu audzētājiem, kuri var saņemt 
vienreizēju valsts atbalstu ienākumu 
stabilizēšanai. Tiklīdz tiks saņemti dati no 
Lauksaimniecības datu centra, dienests 
pārskatīs, vai atbalsta pretendenti atbilst 
saņemšanas statusam – vai uz 2019.gada 31. 
decembri saimniecības vai uzņēmumi nav 
nonākuši grūtībās. Plānots, ka atbalstu izmaksās 
šā gada augusta otrajā pusē. 

 Ir jāievēro nosacījumi atbalsta 
saņemšanai. 

Par slaucamām govīm 

1. Atbalsts slaucamām govīm, ja no 2020. gada 1. 
aprīļa līdz 30. jūnijam bijušas vismaz 3 
slaucamas govis un piens pārdots piena 
pārstrādātājam. 

2. Ir bijis vismaz 5 % ieņēmumu kritums pret 
iepriekšējo 3 gadu attiecīgo laika periodu. 

Maksājums nav lielāks kā 86 eiro par slaucamu 
govi. 

1 Par gaļas liellopiem 

1. 2020. gadā no aprīļa līdz jūnijam no 
saimniecības kautu vai eksportētu gaļas šķirņu 
vai šādu šķirņu krustojumā iegūtu liellopu un 
par piena šķirņu vai kombinētās (piena-gaļas) 
šķirnes vīriešu kārtas liellopu. 

2. Realizācijas brīdī liellopa vecums ir sasniedzis 
vismaz sešus mēnešus, bet nav pārsniedzis 16 
mēnešus. 

3. Ir bijis vismaz 5 % ieņēmumu kritums pret 
iepriekšējo 3 gadu attiecīgo laika periodu. 

4. Maksājums 137 eiro par gaļas šķirnes liellopu 
vai 96 eiro par piena šķirnes bulli. 

 
Plašāka informācija par atbalstu pieejama dienesta 
mājaslapā izvēlnē “Atbalsts ienākumu stabilizēšanai 
noteiktām lopkopības nozarēm”. 

 Ņemot vērā, ka cūkkopībā ieņēmumu 
kritums nav sasniedzis 20%, šajā nozarē atbalsta 
pieejamība tiks vērtēta atsevišķi. 

 Vienreizējais atbalsts tiek izmaksāts 

atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 14. aprīļa 

noteikumiem Nr. 219 "Kārtība, kādā piešķir, 

administrē un uzrauga valsts atbalstu 

lauksaimniecībai, lai mazinātu Covid-19 izplatības 

negatīvo ietekmi". 

 

 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/arkartas-atbalsts-covid-19/atbalsts-ienakumu-stabilizesanai-noteiktam-lopkopibas-nozarem/
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/arkartas-atbalsts-covid-19/atbalsts-ienakumu-stabilizesanai-noteiktam-lopkopibas-nozarem/

