
 

 

Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes informatīvais izdevums 

2014. gada septembrī 

Dzīvosim un strādāsim skaistā, sakoptā vidē! 

 
 
 
 

 

 

 

Pārskats par komunālo pakalpojumu un telpu īres maksājumu  parādiem  uz  01. 09. 2014. 

 Komunālo un telpu īres pakalpojumu saĦēmēju skaits –  270   iedzīvotāji 

Kopējais parāds  8890 eiro,  t.sk. : -  aukstais ūdens un kanalizācija  – 3096 ;   - atkritumu apsaimniekošana -  1398 

                                                  - centrālapkure un karstais ūdens -  3393 ;       - īres un apsaimniekošanas maksa – 1003 
    

 Parāda atšifrējums pa mājām, eiro:  
 
     Rītupes ielā 15  -  850 ;      Rītupes ielā 36   -   324 :      Rītupes ielā 21  -  3146;      Rītupes ielā 42  -  1135 
 

                    Individuālās mājas ( 8) kopā – 747                       Marientāles c. dzīvokĜi „ĀbeĜzieds” – 1020 
 
                   Marientāles c. dzīvokĜi „CeĜmala 1„ – 726          Pārējās īrētās platības kopā  -  942    

                             
 Lūdzam iedzīvotājus norēėināties par sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem.  

NesaĦemtie ieĦēmumi negatīvi ietekmē Bērzgales pagasta pārvaldes darbību un sniegto pakalpojumu kvalitāti.  

                                                                                    ZiĦas  sagatavoja  pārvaldes  galvenā  grāmatvede   Inese Adijāne  

 RudentiĦš, bagāts vīrs, 

  Daudz tu mums dāvināji: 

   Pilnas klētis labībiĦas, 

    Pilnas ėešas sudrabiĦa. (Latv. t. dz.)  
    Lai visiem veicas rudens darbi, lai pilni apcirkĦi un pagrabi ! 

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

 
Atlikums uz  01.01.2014., eiro 

Aprēėināts 01. 01.— 
31.  08.  2014., eiro 

Samaksāts 01. 01.  -  
 31. 08.  2014., eiro 

Parāds  
uz  01. 09. 2014., eiro 

 

9552 

 

18 169 

 

18 831 

 

8890 



Aizvadīta laikapstākĜu ziĦā netradicionāla vasara, kas daudziem zemniekiem lika lauzīt galvu – kā tad īsti labāk kopt savus 
sējumus, lai iegūtu kvalitatīvu un augstu ražu. Tagad vēl joprojām aktīvi notiek dārzu ražas vākšanas un ziemāju sējas laiks. Bez 
darbiem uz lauka, zemniekam jāpaspēj sekot līdzi arī ar nozari saistītiem jaunumiem. 

Pamatapmācības profesionālās 2. reăistrācijas klases augu aizsardzības līdzekĜu  

lietotāju apliecības iegūšanai. 

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes konsultāciju birojs Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” apakšaktivitātes „Nozares speciālistu 
līmeĦa mācību organizēšana” ietvaros šā gada oktobra sākumā rīko pamatapmācības profesionālās 2. reăistrācijas klases augu 
aizsardzības līdzekĜu lietotāju apliecības iegūšanai. Ja jums ir augstākā vai vidējā profesionālā izglītība lauksaimniecībā (ir apgūts augu 
aizsardzības līdzekĜu kurss), tad apmācību programma nav obligāta – var iesniegt tuvākajā VAAD reăionālajā struktūrvienībā 
iesniegumu un nokārtot eksāmenu bez apmācību kursa noklausīšanās. Savukārt, pretendentiem, kuriem nepieciešams iziet šādas 
apmācības – uz apmācībām līdzi jāĦem pase un viena fotogrāfija (izmērs 3x4). 

Apmācību norises vieta: Dārzu iela 7a, Rēzekne: 

Norises laiks: 1. grupa – 30.09.2014., 01.10.2014., 06.10.2014., 07.10.2014., 13.10.2014.; 14.10.2014.; 

                        2. grupa – 02.10.2014., 03.10.2014., 08.10.2014., 09.10.2014.; 15.10.2014.; 16.10.2014.  

(Katrai grupai jāapgūst 27 stundu apmācību programma – katru dienu apmācības sākas plkst. 09:00, pēdējā apmācību dienā jākārto 
eksāmens. Apmācības 7. un 9. oktobrī notiks Baltinavas novada zemnieku saimniecībā „RiekstiĦi”. Apmācības ir par maksu.)  

Sīkāka informācija un pieteikšanās apmācībām, zvanot SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes 
nodaĜas lauku attīstības konsultantei Sintijai Šubrovskai pa tālruni 28311079 vai uz SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centrs” Rēzeknes konsultāciju biroja tālruni 64625254. 

LAD jaunumi. ZaĜināšana. 

Lai 2015.gadā saĦemtu platību maksājumus pilnā apjomā, būs jāievēro zaĜināšanas prasības. Pamatā platību maksājumi 
2015.gadā sastāvēs no divām galvenajām daĜām – Vienotā platību maksājuma (VPM) un maksājuma par klimatam un videi labvēlīgas 
lauksaimniecības praksi jeb zaĜināšanu. DaĜai saimniecību zaĜināšanas prasības būs jāievēro obligāti. Lai lauksaimniekiem sniegtu 
atbalstu zaĜināšanas prasību ievērošanai, LAD ir sagatavojis īpašu ZaĜināšanas kalkulatoru, kas atrodams mājaslapā www.lad.gov.lv un 
LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.Kalkulatorā, ievadot informāciju par savu saimniecību, lauksaimnieks var uzzināt un 
aprēėināt, vai plānotās zaĜināšanas prasības viĦa saimniecībā ir ievērotas vai arī saimniecībā vēl ir jāveic papildus pasākumi. 
Kalkulatorā ir iespējams ievadīt informāciju par izvēlētajām kultūrām, kuras lauksaimnieks plāno audzēt, norādīt arī konkrētas 
platības, ievadīt ekoloăiski nozīmīgās platības un citu informāciju. Kalkulators automātiski aprēėina, vai ir ievērota prasība par 
kultūraugu dažādošanu un vai ekoloăiski nozīmīgās platības atstātas pietiekamā apjomā.LAD aicina visus lauksaimniekus savlaicīgi 
reăistrēties EPS, jo 2015.gadā, lai pieteiktos platību maksājumu saĦemšanai, lauksaimniekiem, kuru aramzemes platība būs 10ha un 
vairāk, reăistrēties EPS vajadzēs obligāti. 

Kompensācijas par zaudējumiem, kas radušies Āfrikas cūku mēra laikā 

Kompensācijas var saĦemt dzīvnieku īpašnieki, kuru dzīvnieku novietnes atrodas Ministru kabineta noteiktajā Āfrikas cūku 
mēra skartajā ārkārtējās situācijas teritorijā par Lauksaimniecības datu centrā reăistrētiem cūku sugas dzīvniekiem, ja tie nokauti, jo 
dzīvnieku īpašnieks nespēj nodrošināt biodrošības pasākumu ieviešanu vai dzīvnieku īpašniekam ir radušies tirdzniecības traucējumi, 
kā arī par zaudējumiem, kas radušies dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā par piespiedu kārtā nokautajiem 
un iznīcinātajiem dzīvniekiem, par iznīcināto dzīvnieku barību, dezinfekcijas izdevumiem, iznīcinātajiem dzīvnieku izcelsmes 
produktiem un par iznīcināto inventāru. Plašāka informāciju par dokumentu iesniegšanas kārtību, kompensāciju veidiem un  apmēru un 
citiem svarīgiem jautājumiem, var lasīt LAD mājaslapā izvēlnē „Kompensācijas”.    Informācijas avots: www.lad.gov.lv 

Svarīgi datumi lauku uzĦēmējam 

   Avots: LLKC informatīvais izdevums „Lauku Lapa”.  

             Informāciju sagatavoja SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Lauku attīstības           

                               konsultante Anita Dzene, mob. 26571714. 
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Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633                                                                                         Atbildīgais par izdevumu: Olga Pekša 

Aktivitāte 
TermiĦš (pēdējā dokumentu iesniegšanas die-
na) 

Pievienotās vērtības nodokĜa mēneša deklarācija un maksāšanas 
termiĦš 20.09.2014. 

Deklarācija par ienākumu no kapitāla (par mēnesi) - ja ienākums 
no kapitāla pieauguma iepriekšējā mēnesī pārsniedzis  711,44  eiro 15.09.2014. 
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1. septembrī ar krāsainiem ziediem rokās skolas durvis 
atvēra pirmklasnieki, kam viss vēl ir svešs un nezināms. Skolas 
solos atgriezās arī pārējie skolēni, kas steidzās satikt klasesbied-
rus un dalīties vasaras piedzīvojumos... Ar jaunu darba sparu un 
idejām bērnus sagaidīja pedagogi. 

 Šogad skolas gaitas uzsāka 61 skolēns. 

Pa vasaru skola tika uzposta. Liels darbs ieguldīts skolu 
aktu zāles, sporta zāles, 1.klases  remontā un gaiteĦu grīdas segu-
mu atjaunošanā. Remontdarbi turpinās bioloăijas kabinetā, kurā 
tiks ievietota interaktīvā tāfele un jaunie skolas datori.  

 

   Ar šo mācību gadu skolā darbosies        
e-klase, ar kuras palīdzību varēs vieglāk informēt vecākus par 
skolēnu mācību rezultātiem. 

 Līdz šim valsts apmaksātas brīvpusdienas saĦēma pir- 
mās un otrās klases skolēni, bet no šī gada 1.septembra brīvpus-
dienas tiks nodrošinātas arī trešās klases skolēniem. 

 Kamēr ārā vēl silts un saulains laiks, 9.septembrī skola 
rīkoja pārgājienu dienu. 10. septembrī skolā notika informatīvā 
vecāku kopsapulce.   

    Novēlam visiem veiksmīgu 2014./2015.mācību gadu! 

 Informāciju  apkopoja  struktūrvienības vadītāja  Irina Žukova                                                                                         

 

                                                                                                                

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

Aizvadīta neliela atpūta pēc aktīvās vasaras 
sezonas un kultūras nama kuplā pašdarbnieku saime 
atsākusi mēăinājumus un gatavo jaunas programmas, 
lai priecētu skatītājus svētkos: 

Mēăinājumu grafiks: 

      Deju kolektīvi:  Otrdienās un ceturtdienās: 

 Plkst.15.30 – 3. -4..kl. tautu deju kolektīvs 

             Plkst.16.30. – 5.-9. kl. deju kolektīvs.  

                              Joprojām gaida dejotgribētājus! 

             Plkst. 17.30 – netradicionālo deju grupa „Šiks” 

• Folkloras kopa pirmdienās un trešdienās plkst. 15.00 

• Sieviešu vokālais ansamblis piektdienās plkst.19.00 

• Vokālais ansamblis „Knifs” svētdienās plkst. 15.00 

    Pašdarbības kolektīvi gaida jaunus dalībniekus.  

                   Nāciet un piesakieties droši!  

       

Līdz 10.oktobrim apskatāma gleznu  

izstāde “Vasara”  
         Informē kultūras nama vadītāja Daila Ekimāne 

 

Piedāvājums ! 

 Biedrība “Blāzma K” telpās Rītupes ielā 
11 uzstādīta automātiskā veĜas mazgājamā ma-
šīna, ierīkota dušas kabīne un neliela atpūtas 
telpa. Kontakttālrunis 26181269 (Vija) vai    
interesēties veikalā.  Aicinām izmantot piedā-
vātos pakalpojumus! 

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

 Ir sācies jaunais mācību gads. 
Arī mūsu iestādi ir skārušas patīkamas pārmaiĦas. Pateico-
ties  iestādes personāla, vecāku un Bērzgales pagasta paš-
valdības atbalstam, iestādē ir veikts kosmētiskais remonts, 
kapitāli  izremontētas grupu garderobes.  

Paldies visiem par ieguldīto darbu! Īpašs paldies 
Jānis RantiĦam - par remontdarbiem, Svetlanai Seleckai - 
par skaistajiem zīmējumiem  un Arvīdam Dunskim - par 
jaunajiem  garderobes skapīšiem.  

Šogad iestādi apmeklēs 38  bērni. Pirmsskolas pro-
grammu bērni apgūs trijās grupās. Integrētās nodarbības 
tiks organizētas 1-2 gadīgajā - 10 mazuĜiem, 3-4 – 13 bēr-
niem un 5-6gadīgajā grupā skolai gatavosies 9 sešgadnieki 
un 6 piecgadnieki. 

Lai nodrošinātu mērėtiecīgu pedagoăisko darbību, 
Rēzeknes novada pašvaldība 2014./2015.mācību gadam 
pedagogu metodiskajā  

darbā ir izvirzījusi galvenās prioritātes. 
Pirmsskolas  izglītībā tās ir: 

∗ Fiziskās izglītības un veselības aktualizācija 
mācību procesā;  

∗ Tēlainās domāšanas attīstīšana caur bērna prak-
tisko darbību  (zīmēšanu veidošanu, aplicēšanu, 
konstruēšanu un rokdarbiem). 

Arī mūsu iestādē ir  apstiprināts integrēto nodarbību 
saraksts, dienas režīms un izstrādāti  tematiskie plāni. 
Darbs ar bērniem tiek organizēts saskaĦā ar izstrādātajiem 
dokumentiem.  

1.septembrī iestādē tika svinēta Zinību diena.  
Šodien 10. septembrī iestādē svētki-Tēvu diena. 
29.septemrī— Miėeldienā vecākus gaidīsim uz  
iestādes vecāku kopsapulci. 

 
 
     

ZiĦas sagata -

voja PII iestādes vadī-

tāja   Olga Jurčenko 


