
 

 

Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes informatīvais izdevums 

2014. gada decembrī 

Dzīvosim  un  strādāsim  skaistā,  sakoptā  vidē! 

  

    Dedziet gaišu uguntiĦu            Lai dieniĦas baltas nāca 
     Ziemassvētku vakarā;             Visa gada garumā  (L.t.dz. ) 

                                                                    
   Visiem vēlu gaišus, mierīgus un svētīgus  

Ziemassvētkus! 
 

     Lai Jaunais 2015. gads nāk ar gaišām domām, labu 

   veselību, ražīgiem darbiem un iecerētā piepildījumu! 

                      Bērzgales pagasta pārvaldes vārdā, vadītājs Arvīds Dunskis    

Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633                                                                                               Atbildīgais par izdevumu: Olga Pekša 

Nu jau gads lēnām, bet nepiekāpīgi tuvojas izskaĦai. 
Kāds tas bijis – tas katram pašam jāizvērtē. Viennozīmīgi – tas 
bijis pārmaiĦām bagāts ne tikai saistībā ar meteoroloăiskajiem 
apstākĜiem, bet arī saistībā ar daudzajiem jau notikušajiem grozī-
jumiem normatīvajos aktos. Arī nākošais gads solās būt pārmai-
Ħām bagāts, tādēĜ aicinu visus būt aktīviem un sekot līdzi izmai-
Ħām.  

Par apmācībām profesionālo 2. reăistrācijas klases augu aiz-
sardzības līdzekĜu apliecību pagarināšanai un operatoru ap-
liecību iegūšanai. 

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 
Rēzeknes konsultāciju birojs 15.01.2015., 22.01.2015. un 
29.01.2015. (3 atsevišėas grupas, katra mācās 1 dienu) rīko ap-
mācības tiem, kam nepieciešams atjaunot zināšanas 2. reăistrāci-
jas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekĜu lietotāju aplie-
cību pārreăistrēšanai. Tiks rīkotas arī pamata apmācības augu 
aizsardzības līdzekĜu lietošanas operatoru apliecību iegūšanai, 
kas notiks 05.02.2015. (mācības notiek 1 dienu). Tiem, kam ne-
pieciešams pagarināt apliecības derīguma termiĦu - uz apmācī-
bām līdzi jāĦem  

Tiem, kam nepieciešams pagarināt apliecības derīguma 
termiĦu - uz apmācībām līdzi jāĦem  

2. reăistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības 
līdzekĜu lietotāja apliecība, kurai beidzies derīguma termiĦš, pase 
un viena fotogrāfija (izmērs 3×4 cm). Savukārt tiem, kas vēlas 
iegūt operatoru apliecību līdzi arī jāĦem pase un viena fotogrāfija 
(izmērs 3×4 cm).Ja ir iespēja, tad vēlams dokumentus sakārtot un 
nepieciešamo apmaksu veikt jau pirms apmācībām. Apmācības 
un jaunā apliecība ir par maksu.Sīkāka informācija un pieteik-
šanās apmācībām, zvanot SIA „Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centrs”      Rēzeknes nodaĜas lauku attīstības 
konsultantei Sintijai Šubrovskai pa tālruni 28311079 vai lau-
ku attīstības konsultantei Anitai Dzenei pa tālruni 26571714.  

Lauku atbalsta dienesta jaunumi. 

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu 
pieĦemšanu pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” divos 
apakšpasākumos:   “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” 

“Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”. 
                                                                        Turpinājums 2. lpp. 

      Atbildot uz Bērzgales pagasta iedzīvotāju vēstuli par iespēju algot Bērnu un jauniešu centra vadītāju, 

daru zināmu, ka stādot 2015.gada budžetu, pagasta pārvalde ir paredzējusi bērnu un jauniešu centra vadītāja 
0,25 amata likmes. Cerams, ka Rēzeknes novada pašvaldība atbalstīs un apstiprinās šo ieceri. 

      Amata vienības apstiprināšanas gadījumā tiks izsludināts konkurss. 

      Sekojiet informācijai uz ziĦojumu dēĜa, novada mājas lapā: www.rezeknesnovads.lv un Bērzgales pagasta pārvaldes 
mājas lapā: www.berzgale.lv                                                                         Bērzgales pagasta pārvaldes vadītājs A.Dunskis 
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   Turpinājums no 1. lpp.    

       Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieĦemšana apakšpasāku-
mos notiks no 2014.gada 8. decembra līdz 2015.gada 15. jan-
vārim.     

     Apakšpasākuma„Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecī-
bās” ietvaros atbalstāmās aktivitātes: 

• investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, infor-
mācijas tehnoloăiju un programmu nodrošinājuma iegādei un 
uzstādīšanai, kas paredzētas nepārstrādāto lauksaimniecības pro-
duktu ražošanai, un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei, 
kā arī ilggadīgo augĜkopības kultūraugu (izĦemot zemenes) stādu 
iegādei, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegādei, uz-
stādīšanai un stādījumu ierīkošanai; nepārstrādāto lauksaimniecī-
bas produktu ražošanai, ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrā-
dei paredzētu jaunu būvju būvniecībai, esošo būvju pārbūvei, 
pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas 
par darbu veikšanu un nepieciešamo jaunu būvmateriālu iegādi.    

      Atbalsta intensitāte:           Lauku saimniecībām: 

• Būvju būvniecībai, pārbūvei, ilggadīgo stādījumu ierīkošanai 
- 40%; 

• Lauksaimniecībā izmantojamo traktoru iegādei – 20% - 
40%; 

• Piekabēm, agregātiem, traktortehnikai (izĦemot lauksaimnie-
cībā izmantojamos traktorus) – 30% -40% Kooperatīvajām sa-

biedrībām: 

• Būvju būvniecībai, pārbūvei un specializētā transporta iegā-
dei – 40% 
Piekabēm, agregātiem, traktortehnikai (izĦemot lauksaimniecī-
bā izmantojamos traktorus) – 25% 

      Apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”  

 ietvaros atbalstāmās aktivitātes: 

jaunu ražošanas pamatlīdzekĜu (arī datoru programmatūras) iegā-
de; lauksaimniecības produktu pārstrādei paredzētu jaunu būvju 
būvniecības un esošo būvju pārbūve, tai skaitā apsardzes un caur-
laides telpu ierīkošana, apsardzes signalizācijas, videonovēroša-
nas sistēmu ierīkošanu, teritorijas labiekārtošana (teritorijas asfal-
tēšana vai cita klājuma ieklāšana, žoga izbūve,                             
zāliena un ārējā apgaismojuma ierīkošana).      

      Atbalsta intensitāte: 
Iekārtu iegādei un būvju būvniecībai un pārbūvei – no 20% līdz 
30%. 
Atbalsta intensitāti palielina par 10% atbalsta pretendentiem: 

• kas ražo pārtikas kvalitātes shēmas produktus; 

• kas ražo vismaz piecus pārtikas produktus, kas atbilst ieteica-
mo pārtikas produktu izvēles kritērijiem (saskaĦā ar noteikumu 
Nr.600 10. pielikumu); 

• uzĦēmuma restrukturizācijai, ja to skārušas citu valstu no-
teiktie importa ierobežojumi (eksports uz konkrēto valsti veidojis 
vismaz 10 %); 
kuru projekts tiek īstenots Noteikumu Nr.600 11.2.1. apakšpun-
ktā minētā mērėa sasniegšanai (projekta rezultātā energoefektivi-
tātes rādītājs samazināts vismaz par 20 %). 
Esošiem ražotājiem mājas apstākĜos: 

Iekārtu iegādei un būvju būvniecībai un pārbūvei – 40%. 
Esošiem ražotājiem mājas apstākĜos ar apgrozījumu līdz EUR 
200 000 – 30%. 
Maksimālā atbalsta intensitāte apakšpasākumā nepārsniedz 40%. 

Avots: www.lad.gov.lv 

     Avots: LLKC informatīvais izdevums „Lauku Lapa”.Informāciju sagatavoja SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centrs” Lauku attīstības konsultante Anita Dzene, mob. 26571714. 

                                         Lai  sirsnīgi  Ziemassvētki  un  panākumiem  bagāts  un  ražīgs  Jaunais  2015.  gads !                   

                                                                                             Rēzeknes konsultāciju biroja Lauku attīstības konsultante Anita Dzene 

Aktivitāte 
TermiĦš (pēdējā dokumentu iesniegša-

nas diena) 
TermiĦš, līdz kuram nodokĜu maksātājs iesniedz iesniegumu Valsts ieĦēmumu dienestā, ja 
2014. gadā ir izmantojis īpašo kārtību saskaĦā ar PVN likuma 137. pantu (t.i. “kases me-
todi”), bet 2015. gadā to vairs nevēlas izmantot. 

31.12.2014. 

Atskaites iesniegšanas termiĦš un nodokĜa maksāšanas termiĦš - pašnodarbinātajiem 15.01.2015. 

Deklarācija par ienākumu no kapitāla (par mēnesi) - ja ienākums no kapitāla pieauguma 
iepriekšējā mēnesī pārsniedzis 711,44 eiro 15.01.2015. 

Deklarācija par ienākumu no kapitāla (par ceturksni) - ja ienākums no kapitāla pieaugu-
ma mēnesī no 142,30 - 711,44 eiro 

15.01.2015. 

Deklarācija par ienākumu no kapitāla (par gadu) - ja ienākums no kapitāla pieauguma 
mēnesī ir līdz 142,29 eiro 15.01.2015. 

Pievienotās vērtības nodokĜa mēneša deklarācija un maksāšanas termiĦš 20.01.2015. 

Atskaite par darījumu kvīšu izlietojumu 25.01.2015. 
TermiĦš, līdz kuram nodokĜu maksātājs iesniedz iesniegumu Valsts ieĦēmumu dienestā, ja 
2015. gadā vēlas izmantot īpašo kārtību saskaĦā ar likuma PVN likuma 137. pantu         
(t.i., "kases metodi") 

31.01.2015. 

                                                                             Svarīgi  datumi  lauku  uzĦēmējam 

Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633                                                                                               Atbildīgais par izdevumu: Olga Pekša 
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Novembra mēnesis sākās ar patriotisko nedēĜu – 
skolēni gan individuāli, gan kopā ar klasi dažādās tehnikās 
veidoja auseklīšus, kā arī glīti rakstīja dzejoĜus Latvijai. 
Visi darbiĦi tika izlikti izstādē skolas gaiteĦa otrajā stāvā. 

 11. novembrī skolā notika Lāčplēša dienai veltītas 
sporta aktivitātes, kurās piedalījās 1. – 5. klases skolēni, bet 
12. novembrī sporta aktivitātes notika 6. - 9. klases skolē-
niem. Sportiskos pārbaudījumus skolēniem sagatavoja 
sporta skolotāji Antonija Kroiče un OĜegs Žukovs. Pasāku-
ma beigās skolēni saĦēma diplomus. 

 17.novembrī Bērzgales KN notika svinīgais pasā-
kums, veltīts Latvijas Republikas 96. gadadienai, kurā uz-
stājas arī skolas deju kolektīvs, skolotāja Anita Turlaja un 
vokālais ansamblis, skolotāja Guntra Kuzmina.  

 27. novembrī skolas sporta zālē notika Rēzeknes 
un ViĜānu pašvaldību skolu volejbola sacensības, kurā mū-
su skolas meiteĦu komanda izcīnīja 3. vietu, un zēni god-
pilno 2.vietu. 

 

 

 

 

 

No 24. līdz 28. novembrim skolā notika krāsainā 
nedēĜa, kuru organizēja 9.klases skolēni. Katrā nedēĜas die-
nā vajadzēja ăērbties konkrētas krāsas tērpā. 

11.decembrī 3. – 7. klases skolēni, kopā ar klases 
audzinātājiem, apmeklēja Latgales vēstniecību GORS un 
noskatījās 3D  multfilmu. 

 Lai radītu svētku sajūtu, skolēni, kopā ar klases 
audzinātājiem, rotāja savas klases. 9. klases skolēni organi-
zēja  Ziemassvētku pastu un dekorēja  aktu  zāli. 

 No 22. decembra līdz 5. janvārim sāksies skolē-
nu ziemas brīvdienas. 

 Skolas kolektīvs mīĜi sveic skolēnus, skolēnu vecā-
kus un visus pagasta iedzīvotājus Ziemassvētkos un novēl 
veiksmi Jaunajā 2015. gadā.  

  Ziemassvētku koncerts skolā notiks 19. decem-
brī plkst. 11.30, visi skolēnu vecāki un interesenti tiek 
mīĜi gaidīti pasākumā. 

 

  

     

    ZiĦas apkopoja struktūrvienības 

                  vadītāja Irina Žukova 

No 15. līdz 30. decembrim Kultūras namā apska-
tāma fotokluba “ArtĒrija”izstāde “Uguns brī-
nums” 

23. decembrī Ziemassvētku vecītis aicina uz eg-
līti pirmsskolas izglītības iestādē visus pirms-
skolas vecuma bērnus:  

plkst.12.30 – 5 - 6 gadnieki, 
plkst. 14.00 – 3 - 4 gadnieki 
plkst. 15.00 – mazulīši līdz 2 gadiem 

      24.decembrī plkst. 18.00 Bērzgales baznīcā  
                 Rēzeknes novada vokālās studijas “Skonai” 

         (vadītāja Guntra Kuzmina) labdarības koncerts 
        “SorgeĦgeĜs”.  

KĜūsim par sargeĦăeĜiem, lai palīdzētu Rēzeknes 
novada bērniem atgūt veselību: Endijam Meža-
leonam (1 gads) diagnoze – cerebrālā trieka, 
Eliasam Vasilevskim (8 gadi) diagnoze – spas-
tiskatetraparāze pēc galvas traumas autoavāri-
jā. 

25. decembrī plkst. 16.00 kultūras namā koncerts 
“Brīnumi Ziemassvētkos”. 

2. janvārī no plkst. 16.00 folkloras kopa apcie-
mos pagasta iedzīvotājus gājienā  

                                    “Nōc, mōseĦa, čigōnūs”  
 
        Informē kultūras nama vadītāja Daila Ekimāne 
 

Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633                                                                             Atbildīgais par izdevumu: Olga Pekša 
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 5.novembrī iestādes 5 - 6gadnieku komanda piedalījās 
Rēzeknes novada pirmsskolas iestāžu sporta svētkos Nautrēnos 
”CeĜojums, kopā ar Pepiju, uz džungĜiem pēc dārgumiem”. Spor-
ta svētki novadā šogad tika organizēti pa zonām. Tajos piedalījās 
„Pērtiėēni” no Bērzgales. CeĜojumā devās: Marija Sarkane, Val-
dis un Jānis Krivteži, Diāna Voiciša, Raivis Šarkovskis, Dāvis 
TūmiĦš un viĦu pavadone no iestādes - skolotāja Vivina KaĜva. 

Lai nokĜutu pie dārgumiem, ko bija sarūpējusi novada Izglītības 
pārvalde, ceĜotāji sacentās tāllēkšanā, mešanā mērėī, škēršĜu pār-
varēšanā, florbola un jautrajās stafetēs. Svētku laikā sporta dicip-
līnas mijās ar kopīgām rotaĜām, dziesmām un svētku mielastu. 
 11. novembrī- iestādē Maizes svētki: „Viss par, ap un ar 
Maizi”. Pasākums notika visas dienas garumā. No rīta tematisks 
uzvedums „Kā rodas maize”, kurā „peles” /skolotājas I. Kopela 
un E. Zvīdre/ un saimniece /skolotāja V. KaĜva/ bērnus iepazīsti-
nāja ar garo maizes tapšanas ceĜu - no grauda līdz brūnam maizes 
klaipam. Bērniem bija iespēja salīdzināt dažādus graudus, no-
skaidrot, ko no kuriem graudiem gatavo, vērot video, kā darbus 
zemnieks veica agrāk un kā to dara tagad, pamēăināt kult ar spri-
guli, apskatīt sētuvi, paturēt rokās sirpi. Skolotājas stāstīja ticēju-
mus par maizi, bērni savukārt skandēja tautas dziesmas. ”Peles” 
visus klātesošos aicināja uz kopīgām rotaĜām. Tad vecākās un 
vidējās grupas bērni grupās paši cepa cepumus no kārtainās rauga 
mīklas. Bet pēcpusdienā visus gaidīja svētku galds, kur bērni 
cienājās ar dažādu šėirĦu maizēm, sviestmaizēm un pašceptajiem 

cepumiem. 

 

 14.novembrī pasākums veltīts Latvijas 96.gadadienai. 
Pasākumam par godu iestādē tika noformētas telpas, izveidoti 
tematiskie stendi. Tajos bija redzami bērnu darbi: zīmējumi, apli-
cējumi un novēlējumi. Svinīgā pasākuma laikā bērni dejoja, dzie-
dāja, rādīja, kopā ar iestādes personālu, iestudēto literāri-
muzikālo uzvedumu „Vecāmāte man atstāja Latviju savu”. Lite-
rāri-muzikālais uzvedums tika parādīts arī Latvijas 96.dzimšanas 
dienai veltītajā pasākumā Bērzgales kultūras namā. 

     Skolotājas Elitas Zvīdres vadībā 3-4 gadnieku grupa 
viesojās bibliotēkā. Bibliotēkas vadītāja- Ruta Romanova bērnus 
iepazīstināja ar bibliotekāra darbu, literatūru bērniem, datorcen-
tru.  

 Arī pie mums jūtama Ziemassvētku un Jaungada tuvoša-
nās.  Sniegpārslas  logos, egĜu virtenes priecē un rada svētku sa-
jūtu. Telpas ietērpjas svētku rotā, notiek pēdējie mēăinājumi svēt-
ku uzvedumiem, bērni mācās dziesmas un dzejolīšus, tiek domāts 
par dāvaniĦām vecākiem. Šogad visi tiek aicināti piedalīties un 
izveidot radošo darbu izstādi „EnăeĜi ar mums”. EĦăeĜi var būt 
veidoti plaknē, telpā, zīmēti, šūti, tamborēti, veidoti no jebkādiem 
materiāliem, atkarībā no katra iespējām un fantāzijas. Izstādē 
darbi tiks izvietoti no 17.decembra. Jaunajā gadā 5.janvārī nova-
dā notiks bērnu radošo darbu izstāde ”EĦăeĜi pār novadu”. Veik-
smīgākie darbi no mūsu izstādes varēs piedalīties novada izstādē. 
Ziemassvētkus iestādē svinēsim un Ziemassvētku vecīti ar 
dāvanām gaidīsim 23.decembrī:  

 Plkst. 12. 30 - 5-6 gadnieki;        Plkst. 14. 00 - 3-4 gadnieki;  
                 Plkst. 15. 00 - mazulīši – no 1-2 gadi.    

ZiĦas sagatavoja PII iestādes  

    vadītāja Olga Jurčenko 


