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Māte katram no mums sava. 
Arī dzimtene tik viena.  
Senču mantojums, ko tālāk sirdī, 
darbos, bērnos nesam. 
Sargājam kā sveces liesmu,  

Mārīti, kas rāpo zāles stiebrā. 
Latvija nav vārds vai vieta, tas ir 
stāsts, kopā savīts gaismas stars.   

Šī gada 18. novembrī 
iedegsim sveces katrs savas mājas 
logā - lai svētkos ir gaisma! Lai 
gaišas ir domas un labi darbi, lai 

ticība palīdz pārvarēt nebaltos 
dzīves brīžus! 

Rēzeknes novada  

pašvaldības iestādes  

“Nautrēnu pagastu apvienība”  

 Ilzeskalna pagasta pārvalde 

 

Kur zemi lai krāšņāku rastu, 
kam skaistākas dziesmas lai dzied, 
kā zemi pie dzintara krasta, 
kā zemi, kur ābeles zied. 
 
Tā zeme ir dzimtene mana, 
te izaugt un dzīvot man ļauts. 
Ik puķe tās vārdu man zvana, 
šo zemi par Latviju sauc. 
                                      (A. Sakse.)  

 

 Nemaz nav tik svarīgi, kurā 
pasaules malā atrodamies, bet gan 
tas, ka savās sirdīs un domās, un 
darbos esam kopā savu dzimteni, ar 
Latviju. Tāpēc vēlos no sirds 
pateikties katram, kas strādā, vēl 
labu, cenšas un grib padarīt labāku 
un veiksmīgāku ik dienu.  Īpaši 
viegli nav bijis nakad - katram 
laikam ir savas baltās un nebaltās 
dienas, bet, lai vai kā, tikai cilvēks 
pats var izvēlēties to ceļu, pa kuru 
iet. Vajag daudz pacietības un 
uzņēmības, lai napadoties. Būsim 
stipri, gudri un centīgi, lai gan 
pašiem, gan mūsu bērniem, gan 
tām paaudzēm, kas nāks pēc 
daudziem gadiem, būtu prieks un 
lepnums par mūsu Latviju! 

Ilzeskalna pagasta pārvaldes vadītāja 
Genovefa Gailuma 

 



 

Jaunieši iepazīst BIO graudaugu 

produktus 

Kad laukā ir iestājies mierpilnais rudens, 

var atskatīties uz svelmainās vasaras 

piedzīvojumiem. Vasaras brīvdienu pašā vidū- 

23.jūlijā, Rēzeknes novada jaunieši pulcējās 

Ilzeskalna pagasta zemnieku saimniecībā 

“Liepkalns”, lai izzinošā dienā iepazītu BIO 

graudaugu produktus. 

  Izzinošās dienas ietvaros notika 

zemnieku saimniecības iepazīšana -   Z/S 

“Liepkalns” saimnieki Jūlija un Aleksejs dalījās 

pieredzes stāstos par uzņēmējdarbības 

uzsākšanu un šī brīža darbību, notika ekskursija 

pa saimniecību – ražošanas telpām, graudaugu 

uzglabāšanas angāru un tika apskatīti ražošanas 

agregāti un tehnika. Žiglākie zēni paspēja iekāpt 

arī kombainā. Pēc ekskursijas norisinājās 

interaktīvas nodarbības par saimniecības BIO 

produktu piedāvājumu un šo produktu nozīmību 

cilvēka ikdienā. Pēc produktu iepazīšanas, 

dalībnieki degustēja paralēli lekcijai tapušo 

diedzēto griķu putru un griķu pienu. Pēc 

pusdienu maltītes notika darbošanās 

meistarklasē, kurā cepa pankūkas un vafeles no 

saimniecībā izaudzētiem un pārstrādātiem 

miltiem, tie bija – BIO zaļo griķu, BIO zirņu, 

BIO kviešu un BIO miežu milti. Katra grupiņa 

pati varēja izvēlēties, kurus miltus pievienos 

savai receptei un Jūlijas pavadībā jaunieši paši 

gatavoja mīklu . Lai darba process nenogurdinātu, 

atpūtas brīžos notika neformālās aktivitātes. 

Noslēgumā katrs dalībnieks saņēma Zaļos 

diedzētos griķus, kurus var baudīt gan kā uzkodu, 

gan piedevu ēdieniem vai pagatavot no tiem 

putru. Jaunieši bija gandarīti, ka vasaras brīvlaikā 

bija iespēja pavadīt izzinošu dienu ārpus mājām 

un iegūt jaunas zināšanas par uzturu, tā nozīmību 

ikdienā, tuvāk iepazīt Ilzeskalna vēsturi un 

atraktīvi darboties meistarklasē.  

Prieks, ka pasākumā dažiem jauniešiem 

līdz esoši bija arī vecāki. Viņi varēja redzēt, kā 

jaunieši darbojas meistarklasē un iegūt teorētiskās 

zināšanas par BIO graudaugu produktiem, lai pēc 

tam, esot mājās, kopā ar jauniešiem šīs zināšanas 

pielietotu arī ikdienā.  

Paldies Rēzeknes novada pašvaldībai par 

iniciatīvu projekta finansēšanu, paldies zemnieku 



2020. Nr.6. (novembris) saimniecības “Liepkalns” 

saimniekiem Jūlijai un 

Aleksejam par viesmīlīgo 

uzņemšanu un fantastisku 

dienas programmu un 

pateicība Nautrēnu 

pagastu apvienības Ilzeskalna pagasta pārvaldei 

par transporta nodrošināšanu no un uz 

Ilzeskalnu, lai jauniešiem būtu iespēja apmeklēt 

pasākumu. Pasākumu organizēja biedrība 

“EDEDE”. 

Projekts tika realizēts “Rēzeknes novada 

pašvaldības Izglītības pārvaldes konkursa par 

finansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvo 

projektiem” ietvaros.  

Projekta koordinatore Elvita Kotāne, 

biedrības “EDEDE” valdes 

priekšsēdētāja, foto no personīgā arhīva 

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

  Publiskas personas mantas nomas 
maksas atbrīvojuma vai samazinājuma 
piemērošana sakarā ar COVID-19 izplatību 
Rēzeknes novadā 

 Uz ārkārtējās situācijas laiku, kas ir izsludināta 
no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 6. 
decembrim, Rēzeknes novada dome komersantiem un 
citiem saimnieciskās darbības veicējiem, kurus 
ietekmējusi valstī noteiktā ārkārtējā situācija saistībā ar 
COVID-19 infekcijas izplatību, piemēro publiskas 
personas nekustamā īpašuma nomas maksas 
atbrīvojumu vai samazinājumu. 

Publiskas personas nekustamā īpašuma nomas 
maksas atbrīvojumu vai samazinājumu piemēro 
pamatojoties uz nomnieka iesniegumu, ja nomnieks 
vienlaikus atbilst visiem šādiem kritērijiem: 
1.) Nomnieka ieņēmumi no saimnieciskās darbības 
2020. gada oktobrī, novembrī vai decembrī, salīdzinot 
ar 2019. gada 12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem, 
samazinājušies vismaz par 30%; 
2.) Nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav 
Valsts ieņēmumu dienesta administrēta nodokļu 
parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir 
lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums 
vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu 
samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums; 
3.) Nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav 
uzsākts maksātnespējas process; 
4.) Nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai 
vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu 
kavējumu vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas 
līgumsaistības pret iznomātāju. Ja pēdējā gada laikā ir 
bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto 
maksājumu kavējumi, iesnieguma iesniegšanas dienā ir 
jābūt dzēstām visām  esošajām parādsaistībām pret 
iznomātāju vai ir noslēgta vienošanās ar iznomātāju par 
saskaņotu parādu atmaksas grafiku. Norēķini pilnā 
apmērā tiek veikti saskaņā ar parādu atmaksas grafiku; 
5.) Nomnieks nav Publisko iepirkumu likuma izpratnē 
ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu 
apvienība vai, ja tā ir Latvijā reģistrēta juridiskā 
persona, tās vismaz 75% kapitāla daļu (akciju) 
īpašnieks vai turētājs nav ārzonā reģistrēta juridiskā 
persona vai personu apvienība. 

 Nomas maksas atbrīvojumu var piešķirt tikai 
tad, ja nomnieks nekustamo īpašumu noteiktajā laika 
periodā vispār neizmanto saimnieciskās darbības 
veikšanai. 
Nomas maksas samazinājumu piešķir atbilstoši 
nomnieka saimnieciskās darbības ieņēmumu 
procentuālajam samazinājumam attiecīgajā mēnesī, bet 
nepārsniedzot 90% no nomas līgumā noteiktās nomas 
maksas. 

 Informāciju sagatavoja Rēzeknes novada 
pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas 
vadītāja Silvija Ančikovska 

 Ikdienas darbi un rūpes - pagasta 
teritorijā rudenī vairākos pagasta ceļu posmos 
tika veikts ceļu remonts. Rudens nav pavasaris, 
kad pēc lietutiņiem viss izžūst dažu stundu laikā, 
bet tas, kad tiek veikti darbi, nav atkarīgs no 
mūsu vēlēšanās. Tieši tāpēc, vairākos ceļa 
posmos rudens dubļainajā laikā var būt 
aprgūtināti braukšanas apstākļi.  Lūgums, 
būsim iecietīgi un prātīgi, nepasliktināsim esošo 
situāciju, bez īpašas vajadzības nedangāsim jau 
tā grūti izbraucamos ceļa posmus.  

 Atvainojamies par sagādātajām 
neērtībām. Sevišķi problemātisks ceļa posms ir 
izveidojies uz tā saucamā Danču ceļa. Varbūt 
var apbraukt šo ceļa gabaliņu, lai nesabojāt visu 
līdz galam... 

Pagastā turpinās algotie pagaidu darbi, kuros ir 
nodarbinātas sešas personas. Agrāko četru 
mēnešu vietā, tagad darba līgums tiek 
pagarināts uz sešiem mēnešiem, tāpēc rinda uz 
priekšu virzās lēnāk.  

 Sakarā ar esošo situāciju, strādājošajiem 
tiek izsniegtas maskas un roku dezinfekcijas 
līdzekļi.  
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Covid-19 ierobežošanai Latvijā no 
pirmdienas, 9. novembra, līdz 6. 

decembrim tiek izsludināta ārkārtējā 
situācija. 

 
Valdība vienojās izsludināt ārkārtējo situāciju 
no 9. novembra līdz 6. decembrim, 
paziņojumā medijiem informēja Valsts 
kanceleja. 

Ierobežojumi nozarēs: 

Pulcēšanās, izklaide, atpūta  
Sports  

Sabiedriskā ēdināšana 

Pakalpojumu pieejamība, tirdzniecības vietas 
un darba laiks 

Izglītība 

Darba devējam būs jānodrošina darbiniekiem 
attālinātā darba iespējas   

Sociālo pakalpojumu sniedzēju darbība 

Bāriņtiesu darbība ārkārtējā situācijā 

 Par ārkārtējās situācijas laikā noteikto 
ierobežojumu pārkāpumiem paredzēts nauds 
sods fiziskajai personai līdz 2000 eiro, bet 
juridiskajai personai – līdz 5000 eiro. 

 Izprotot ārkārtējās situācijas pasākumu 
ietekmi uz ekonomiku un sabiedrību kopumā, 
vienlaikus tiek strādāts pie atbalsta 
mehānismu izstrādes darba devējiem, darba 
ņēmējiem un tām iedzīvotāju grupām, kuras 
visvairāk skar vīrusa izplatības ierobežošanas 
pasākumi. 

 No nākamās nedēļas iedzīvotājiem būs 
pieejami tie klātienes pakalpojumi, kuri ir 
īpaši svarīgi veselīgai un drošai sadzīvei un 
kuru pieejamība nav atliekama. 

Ņemot vērā, ka no 2020. gada 7. oktobra 
sabiedriskajā transportā būs obligāta deguna 

un mutes aizsega lietošana, reģionālās nozīmes 
maršrutu autobusa vadītājam vai vilciena 
konduktoram būs tiesības atteikt iekāpšanu vai 
lūgt pamest transportlīdzekli, ja pasažieris būs 
bez attiecīgā aizsega. Konflikta situācijas 
gadījumos šoferis vai konduktors varēs izsaukt 
policiju. 

 Atgādinām, ka sakarā ar strauju Covid-
19 izplatību valstī pasažieriem sabiedriskajā 
transportā obligāti jālieto medicīniskā, 
higiēniskā maska, vizieris vai sejas vairogs 
(bet ne šalle, lakats u.tml.). Papildus tam 
Autotransporta direkcija aicina autobusos un 
vilcienos maksimāli ievērot distanci, iespējas 
gadījumā sēdvietas ieņemt pamīšus (aizņemot 
katru otro sēdvietu), kā arī iegādāties biļeti 
internetā, autoostā vai autobusā, neizmantojot 
skaidras naudas norēķinus. Tāpat pasažieri tiek 
aicināti būt atbildīgiem un ievērot noteiktos 
drošības pasākumus, lai nebūtu vajadzība 
ieviest papildu ierobežojumus. 
Vienotais diennakts tālrunis 8345 ar Covid-19 
saistīto jautājumu noskaidrošanai 

Covid -19 analīzēm jāpiesakās, zvanot uz 8303 

Apturi Covid ar telefonu!  

 Tā kā lielai daļai Latvijā ieceļojošo 
cilvēku vairs nav obligāta divu nedēļu 
pašizolēšanās, īpaši svarīgi, lai šīs personas 
instalētu un aktivizētu savā viedtālrunī Latvijā 
radīto vīrusa ierobežošanas lietotni “Apturi 
Covid”, aģentūrai LETA norādījis infektologs 
Uga Dumpis. Otra sabiedrības grupa, kurai 
lietotnes aktivizēšana būtu ļoti lietderīga, ir 
cilvēki, kas plāno apmeklēt publiskus 
pasākumus. 

 “Apturi Covid” ir brīvprātīga lietotne, 
kas ar “Bluetooth” palīdzību apmainās ar 
signāliem jeb digitāliem “rokasspiedieniem”, 
ko uzglabā lietotāja tālrunī šifrētā veidā. Ja 
viena tālruņa lietotājs saslims, otrs tiks 
brīdināts, ka kādā brīdī savās ikdienas gaitās ir 
saskāries ar Covid-19 inficētu cilvēku. Inficētā 
persona un vieta, kur noticis kontakts, 
lietotājam paliks anonīma. 
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