


Ieņēmumu avoti 

Gads (EIRO) Pieaugums vai 

samazinājums, 

%2013. 2014.

Naudas atlikums uz gada sākumu 5179 9565 84,7

Ieņēmumi no zemes īpašumu pārdošanas                        6071 5860 - 3,5

Pašvaldības mantas realizācija                              740 376 -49,2

Transferti ESF projektu īstenošanai                   8298 7681 -7,4

Pārējie ieņēmumi no novada pašvaldības                     245578 273884 +11,5

Uzturmaksa                                                  5647 5544 -1,8

Ieņēmumi par telpu nomu                      398 428 +7,5

Ieņēmumi no auto iznomāšanas                             176 215 +22,1

Ieņēmumi par zemes nomu                                     1615 1615 0

Ieņēmumi par biļešu realizāciju                             588 192 -67,3

Ieņ.par dzīvokļu un komunālajiem pakalp.                    11689 10716 -8,3

Pārējie nenodokļu ieņēmumi                                  6709 6158 -8,2

VK aizņēmumi 51223 0 0

KOPĀ 343915 312668 -9,1

Pamatbudžeta ieņēmumi 2014. gadā
salīdzinājumā ar 2013. gada ieņēmumiem



Pamatbudžets – 5179

kuri tiek izlietoti:

 algu izmaksai par  2012.g. decembri      

 VSAOI par decembri

 IIN par decembri 

Speciālais budžets – 3588

Valsts kase – 64

Naudas atlikumi uz 01.01.2013( EUR)



Pamatbudžets – 9565 

kuri tiek izlietoti:

 algu izmaksai par  2013.g. decembri 5178 

 VSAOI par decembri 3088 

 IIN par decembri 1299 

Speciālais budžets – 2531

Valsts kase – 1

Naudas atlikumi uz 01.01.2014 (EUR)
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N.
P.
K. Rādītāji

2013.gada 
fakts (Eiro)

2014.gada
fakts ( 
EUR)

+ vai - %

1. Darba samaksa kopā 134009 145315 11306 8,4

2. Amata vienību skaits 22,23 22,68 0,45 2,0

3. Darba samaksa uz 1 amata vienību 6028 6407 379 6,3

4. Iedzīvotāju skaits 824 801 -23 -2,8

5. Darba samaksa uz 1 iedzīvotāju 163 182 19 11,7

6. Valdības dienesta izmaksas 69190 66231 2959 -4,3

7.
Valdības dienesta izmaksas uz 1 
iedzīvotāju

84 83 -1 -1,2



2014. gadā saņemts ELFLA  finansējums projektam    

«Nāc un slēpo Ilzeskalnā »
(kopējās izmaksas 9533 EUR, t.sk. ES atbalsts 7681 EUR)



Kopējās izmaksas  EUR 5746, t.sk vides fonda aizsardzības 
fonda  finansējums  EUR 3819

Sasniegtie mērķi un rezultāti

 Iztīrīta ezera krastmala 50m garumā

 Ierīkota 1 peldošā laipa ar peldplatformu;

 Iegādāts ģeotekstils un oļi ieejas ezerā sakārtošanai;

 Veikti pludmales izlīdzināšanas-planēšanas darbi

 Pludmalē atjaunots smilšu segums;

 Sagatavota teritorija volejbola laukuma izveidei un ugunskura vietai;

 Uzstādīta 1( viena ) 3x5m masīvkoka nojume ar galdu un 2 soliņiem;

 Sagatavotas 2 atkritumu urnas; 1pārģērbšanās kabīne un 1 tualete

Gailumu ezera krasta labiekārtošana



N.P.K. Izmaksu objekts

Summa,  Eiro

1. Sniega tīrīšana

0

2. Ceļmalu appļaušana
1067

3. Ceļu ikdienas uzturēšana

15708

4. Atalgojums

1308

KOPĀ: 18083

Speciālā budžeta līdzekļu izlietojums 
2014.gads



Rādītāji 2013

Eiro

2014

Eiro

GMI pabalsti 14162 11385

Saņēmušas ģimenes 26 26

Dzīvokļa pabalsti 2689 2390

Saņēmušas  ģim 27 24

Jaundzimušo aprūpe 711

6b

711
5b

Aprūpe mājās 2646 2304

Saņēmušas personas 7 5

Pārējie pabalsti 1337 2319

Kopā 21547 19109

Trūcīgo personu skaits 140 129

Sociālā palīdzība Ilzeskalna pagastā 2012-2013-2014



Šajā dzīvē mēs nespējam paveikt lielus 

darbus, taču spējam paveikt mazus 

darbus ar lielu mīlestību.
Māte  Terēze



Informācija par lielākajiem pasākumiem Ilzeskalnā
2014. gadā



Gada ieskaņas pasākums 2014.

Jau par tradicionālu kļuvušais gada ieskaņas
pasākums gada sākumā apmeklētājus spēj ieinteresēt 
gan ar skaistu koncertu, gan ar dejām, kurā par 
mūziku rūpējas kāda pazīstama grupa. 2014. gadā 
jaunā gada pirmo pasākumu apmeklēja 180 
interesenti.



Uzstājas vīru ansamblis no Gaigalavas un folkloras kopa no Kārsavas 
novada Blontu pagasta



Volejbola turnīrs gada sākumā. Piedalās sportisti no kaimiņu 
pagastiem, kopā pasākumu apmeklē apmēram 55 aktīvās atpūtas 

cienītāji.



Sporta pulciņa dalībnieki ir aktīvi vienmēr un visos gadalaikos. 
Florbols ir iecienīta sporta spēle jauniešu vidū.



14. februārī tautas namā pulcējās pagasta zemnieki un uzņēmēji, lai 
pārrunātu sadarbības iespējas, jaunās idejas, kā arī lai uzklausītu 

mājražotāju praktiskos padomus. Pasākumā piedalījās 48 interesenti.



Jautrais Aizgavēņa pasākums. Tā kā ziema bija praktiski bez sniega, 
daudzi sporta veidi tika improvizēti. Piedalījās gan pieaugušie, gan 

bērni, kopā apmēram 40 sportotāji.



Rokdarbu izstāde Lieldienu gaidot



Lieldienas koncertā vārds dots arī pašiem mazākajiem 
māksliniekiem



Ilzeskalna folkloras kopā darbojas 12 dalībnieki. Tas ir jaukta 
tipa kolektīvs, Dziesmusvētku pasākumu dalībnieks un aktīvs 
pasākumu atbalstītājs gan savā pagastā, gan aiz tā robežām



Lielās talkas darbi



Meža takas ierīkošanai paredzētās vietas sakopšana 
Lielās talkas dienā. Pie mums mežā aug tādi augi, kas tie 

ir?



Māmiņu un vecmāmiņu dienas pasākumā uzstājas 
koris no Verēmu pagasta. Daļa dziedātāju gan ir no 
Ilzeskalna, tāpēc droši varam teikt – visi savējie.  
Pasākumā piedalījās 50 interesenti.



Tautas nama vokālais ansamblis ir nesen izveidots 
kolektīvs, kurš apgūst pamatā senās latviešu dziesmas, ko 

tautā sauc par šlāģerīšiem.



Bērnu svētkos vienmēr ir jautri un interesanti

.

Bērnu svētkos piedalījās pirmsskolas 
vecuma bērni un jaunāko klašu skolēni. 
Piepūšamās atrakcijas sagādā lielu 
prieku visiem. Kamēr viena daļa lēkāja 
atrakciju laukumā, citi tautas nama zālē 
cienājās ar gardumiem, vēlāk varēja 
mainīties vietām. Kopā Bērnu svētkus 
apmeklēja 60 dalībnieki.



Rēzeknes novada dienā Ilzeskalna pagasta prezentētie labumi bija: māla 
darinājumi, tamborēti un pērlīšu tehnikā veidoti dekoratīvi elementi, medus 

un citi bišu produkti, kokgriezumi, smaržīgas un veselīgas pirtsslotas.



Gatavojoties svētkiem Baltica 2015, folkloras kopa 
piedalījās lielajā tautas mākslas pasākumā Mežaparkā.



Vasaras vidū ģimeņu sporta spēlēs piedalīties bija jautri 
un interesanti 



Atvasaras sporta diena – maratons 



Erudīta konkurss komandām



Sporta pulciņa dalībnieki aktīvi un lietderīgi pavada savu 
brīvo laiku



Lāčplēša kauss – jautrs pasākums ģimenēm, draugu un 
radu pulkiem



Gatavošanās startiem 



Latvijas dzimšanas dienai veltītajā koncertā dzied 
Ilzeskalna Draugu koris



Adventa koncerts. Uzstājas Laicānu ģimenes meitenes no 
Balviem un Salnavas lauku kapela «Sābri» 



Adventa sirdsdziesmu koncertu apmeklēja 110 klausītāji



Nautrēnu vidusskolas folkloras kopā dzied bērni no 
Ilzeskalna, tāpēc svētkus svinam kopā



Dricānu kultūras nama garīgo dziesmu ansambļa 
dziedātājas bija mīļi gaidīti ciemiņi Ilzeskalnā. 

Saksofona solo: Aija no Salnavas



Ilzeskalna tautas nama vokālais ansamblis dzied sirsnīgas 
un nopietnas dziesmas



Ziemassvētku rokdarbu izstādē piedalījās čaklākie 
pagasta iedzīvotāji, piedāvājot apskatīt un arī iegādāties 

daudz skaistu, pašu rokām darinātu lietu



Svētku eglītes iedegšana visvairāk interesē, protams, 
pašus mazākos. Lai gan no sniega vēl ne vēsts, bet sapnis 

par dāvanām visiem jau prātā.



Eglītes svētki pirmsskolas vecuma bērniem



Paldies par uzmanību!

Lai Jums darbīgs, veiksmīgs un 
panākumiem bagāts 2015. gads!


