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patiešām prot. 

Pasākuma 
“rozīnīte”  bija  

Andžeja Grauda 

Rīgas bungu 
skolas rādītais 

šovs!!!                

Nu tas gan bija 
iespaidīgi!                 

Pateicība Aināram 

Lipskim par skaisto 

mūziku deju vakarā!  

Ja vien ir iespēja, 

nu nesēdiet mājās - 

dzīve jau tāpat 

ir tikai viena... 

Protams, šis 

gads ir tāds 
„pajocīgs”, bet, 

ievērojot 

piesardzību, 
tomēr dodiet 

sev iespēju gūt 

pozitīvās 
emocijas! 

Rēzeknes novada  

pašvaldības iestādes  

“Nautrēnu pagastu apvienība”  

 Ilzeskalna pagasta pārvalde 

Lauku rudens luste 

Ilzeskalnā 02.10.2020. 

 Prieks un 
pozitīvās emocijas ir ļoti 

svarīgi mirkļi ik viena 

cilvēka dzīvē. Šis gads 
ir nesis daudz pārmaiņu 

gan mūsu ikdienas 

plānos, gan darba ritmā, 
gan arī domāšanā un 

apkārt notiekošā 

uztverē. Lai izjust 
svētku “garšu” un 

patiesu prieku par tiek, 

ir jābūt tur iekšā, ir jābūt 
tur klāt.  

Piektdien Ilzeskalnā 
“Lauku rudens lustē” 

kopā sanāca gan vietējie ļaudis, gan ciemiņi no 

kaimiņu pagastiem un novadiem. Paldies visiem 
ilzeskalniešiem, kuri atrada laiku, lai piedalītos 

pasākumā, paldies ciemiņiem no Gaigalavas, 

Viļāniem, Rēzeknes, Kārsavas, Baltinavas , 
Rogovkas... visus pat nevar tā uzreiz atcerēties.  

 Īpašā pateicība 
koncerta dalībniekiem 

par skaistajiem 

priekšnesumiem. Lai 
vēl ilgi viegls solis 

Nautrēnu pagasta deju 

kolektīvam “Vasaļiņki”  
un vadītājai 

I.Ludboržai, Par 

skaistajām dziesmām 
pateicība Olgai Belovai 

un Natālijai 

Nikolenko . Ar balsi 
var apburt, var likt 

raudāt vai smaidīt... un 

šīs dziedātājas to 



 

 Pirmsskolas izglītības iestāde Ilzeskalnā pastāv  jau ļoti 

 sen. Katru gadu gan ēkā, gan tās apkārtnē notiek kaut 

 kādi labiekārtošanas un remonta darbi. Kā vienu no šī 

 gada veikumiem, varam minēt gājēju celiņa 

 ierīkošanupāri zaļajai  zonai. Jauns, bruģēts celiņš - 

 skaisti, ērti, patīkami. 

Dažādi: 

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

2020.gada 25.oktobrī svecīšu vakari  Ilzeskalna 
pagasta kapsētās: 
 
 12.00 Vorkaļu kapsētā 
 12.30 Sološnieku kapsētā 
 13.30 Stogoršņu kapsētā 
 14.30 Gailumu kapsētā 
 15.30 Žogotu kapsētā 

 Ņemot vērā, ka no rītdienas, 
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 turpmāko mēnesi (līdz 
6. novembrim) 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. 

Ar cieņu    Lilita Pelčere, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Valsts SIA Autotransporta direkcija 

Rēzeknes novada uzņēmējiem Dricānu vidusskolā, 
Izglītības uzņēmējdarbības kontaktpunkta telpās ir 
pieejamas dažādas iekārtas, kuras var izmēģināt savu 
produktu fasēšanā, svēršanā un iepakošanā. 

Pieejamas ir deviņas iepakošanas iekārtas: 
termosarukuma iekārta – izmantojama pārtikas un 
nepārtikas preču iepakošanai; 2 principiāli atšķirīgas 
vakuuma iepakošanas iekārtas (viena bez un otra ar 
gāzes pieslēgumu, kas ļauj pagarināt produkta dzīvildzi); 
2 dažādi maisiņu aizkausētāji, lai būtu iespējams 
nodrošināt ne tikai plēves (piemēram, lai nepiekļūst 
gaisma un tiek saglabāts atbilstošs mitruma režīms); 
maisiņu aizdares iekārta un plēves dispansers – 
salīdzinoši lēts un pieejams iesaiņošanas veids; 
marķētājs – jebkuras iesaiņotas preces noformēšanai; ir 
divas datortehnikas vienības – portatīvais dators un 
krāsainais printeris.                                               
 SIA “LATGALES GARDUMI” īpašnieks Z. Tiltiņš, 
kas nodarbojas ar vistu, cūku ausu un skumbriju 
kūpināšanu. Zintis izmēģinādams iekārtas minēja 
pozitīvo aspektu: “Iekārtas ir labas, un pie lielajiem 
pasūtījumiem ar šādām iekārtām varētu darbu izdarīt 
daudz reiz ātrāk, kā arī labi, ka viss ir “uz vietas” var gan 
nosvērt uzreiz, gan iepakot, gan nomarķēt, laba iespēja 
izmēģināt un paskatīties kā būtu, ja mājās būtu līdzīgs 
inventārs”. 

Aicinām uzņēmējus, kuriem ir vēlme izmēģināt iekārtas 
sazināties ar IUK komercdarbības speciālisti Sanitu 
Vjaksi, tel.: 26256394, e-pasts: 
sanita.vjskse@rezeknesnovads.lv 

Iekārtas Nodibinājumam („LEARN”) tika iegādātas 
projekta “Iepakošanas darbnīcas izveide” ietvaros.   

IUK Komercdarbības speciāliste, 

Sanita Vjakse 
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Dažādi uzlabojumi ikdienai 

 Jauniešu darbos iesaistījās divas meitenes 
no mūsu pagasta: Terēze Boltāne un Diāna Pujate. 
Jaunietes aktīvi palīdzēja dažādos darbos, kas tika 
veikti bibliotēkā un tautas namā. Tā ir neliela, bet 
tomēr pieredze praktiskajā darbā. Ar meiteņu 
palīdzību notika Ilzeskalna vēstures istabas 
sakārtošanas darbi.  

 

 Ilzeskalna tautas manā ir veikts ‘tualešu 
remonts. Ir ierīkota arī  labiekārtota, ērti pieejama 
tualetes telpa invalīdiem, kā arī pie tautas mana 
centrālās ieejas ir rekonstruēta uzbrauktuve 
invalīdu ratiņiem. 

16. oktobrī sāks izmaksāt platību 
maksājumus . 

 No šā gada 16.oktobra lauksaimnieks sāks 
saņemt platību maksājumus. Oktobrī tiks izmaksāts 
Vienotā platību maksājuma (VPM) un bioloģiskās 
lauksaimniecības maksājuma avanss. Tiem 
lauksaimniekiem, kuri vasarā ir saņēmuši VPM 
avansa maksājumu kā īstermiņa aizdevumu, no 
aprēķinātās kopējās atbalsta summas vispirms tiks 
ieturēts izmaksātais aizdevums. Lauksaimnieks 
saņems tikai atlikušo summu. 

 Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu 
atļaut arī šogad Latvijai izmaksāt lielāku vienotā 
platības maksājuma un bioloģiskās 
lauksaimniecības maksājuma avansu. VPM avanss 
tiks izmaksāts 70 procentu apmērā, bet bioloģiskās 
lauksaimniecības avansa maksājums būs 85 
procentu apmērā. 

 Provizoriskā VPM maksājuma likme šajā 
gadā ir aptuveni 88 eiro, avansā lauksaimnieki 
saņems aptuveni 61 eiro par hektāru. Bioloģiskās 
lauksaimniecības maksājuma likme (atkarībā no 
audzētajiem kultūraugiem) ir no 97 līdz 485 eiro 
par hektāru. Kopumā oktobrī tiks izmaksāti 121,6 
miljoni eiro. 

Plašāka informācija par provizoriskajām likmēm 
un izmaksu termiņu skatāma dienesta mājaslapā 
izvēlnē “Platību maksājumi”. 

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

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra 
Rēzeknes nodaļa aicina iedzīvotājus uz informatīvu 
bezmaksas semināru ”Lauksaimniecības produkciju 
ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana”, 
kas norisināsies 2020. gada 28. oktobrī plkst. 10:00. 

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju 
valstī,  informatīvais seminārs notiks attālināti – 
ZOOM vidē. 

Seminārā LLKC ekonomikas konsultants R.Andersons 
iepazīstinās klausītājus ar datu apstrādes un 
izmantošanas iespējām saimniecības konkurētspējas 
novērtēšanai, uzlabošanai, skaidros datu ieguves 
principus. Augkopības konsultante A. Dzene prezentēs 
aktualitātes konsultāciju pakalpojumu programmā. 

Ar semināra programmu var iepazīties mājaslapā 
www.laukutikls.lv. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās 
zvanot 26588672 vai rakstot uz e-pastu 
kristiana.latkovska@llkc.lv 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/atbalsta-likmes/
http://www.laukutikls.lv/


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 

Apbalvoti Zemkopības ministrijas 
konkursa “Sējējs 2020” laureāti, 
starp tiem arī Rēzeknes novada 

Ilzeskalna pagasta zemnieks 

 Trešdien, 7. oktobrī, Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā, Rīgā, zemkopības ministrs Kaspars 
Gerhards un Valsts prezidents Egils Levits 
sveica Zemkopības ministrijas konkursa “Sējējs 
2020” laureātus – lauksaimniekus, tostarp arī 
jaunos zemniekus, pārtikas ražotājus un 
mazpulcēnus. Nominācijā “Jaunais veiksmīgais 
zemnieks” apbalvots Rēzeknes novada 
Ilzeskalna pagasta zemnieku saimniecības 
“Liepkalns” īpašnieks Aleksejs Danilins. 

 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. Kopš 2019. gada, pateicoties 
dažādu projektu atbalstam, saimniecība uzsāka 

arī pārtikas produktu pārstrādi. 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 milti. Z/s 
“Liepkalns” audzēto griķu miltus savas maizes 
ražošanai izmanto arī ceptuve “Lāči”. 
Saimniecības bioloģiskos produktus var atrast 
arī katalogā www.novadagarsa.lv 

 Šogad konkursa “Sējējs” laureātus 
sveica un balvas piešķīra astoņās konkursa 
nominācijās, kā arī tika pasniegta balva “Par 
mūža ieguldījumu lauksaimniecībā”. 

Nominācija “Jaunais veiksmīgais zemnieks”  

Aleksejs Danilins, Rēzeknes novada 
Ilzeskalna pagasta ZS “Liepkalns”. 

 Šogad konkurss “Sējējs” notika 27. 
reizi, tajā piedalījās 45 dalībnieki. Konkursa 
laureāti saņēma Gada balvu “Sējējs” (bronzas 
statuja), diplomu un naudas balvu. 

 Konkursa “Sējējs” apbalvojumu 
pasniegšana kļuvusi par vienu no 
nozīmīgākajiem lauksaimnieku pasākumiem, 
bet laureāta nosaukums “Sējējs” – par 
priekšzīmīga darba apliecinājuma zīmi. Plašāka 
informācija par konkursu pieejama tīmekļvietnē 
www.sejejs.lv. 

https://www.novadagarsa.lv/search/se-Liepkalns

