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Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes informatīvais izdevums 

2018. gada janvārī 

Dzīvosim un strādāsim skaistā, sakoptā vidē! 

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

Sveicināti, bērzgalieši! 
 

Sveicu jūs Jaunajā 2018.gadā! Novēlu labu veselību, lai piepildās jūsu vēlmes šajā gadā! 
Šis gads iesākās diezgan smags: jauni nodokļi, minimālās darba algas pieaugums, pakalpojumu cenu 

kāpums. Tas skar arī mūsu pagastu. Diemžēl, iedzīvotāju paliek mazāk arī mūsu pagastā un tas atspoguļojas 
pagasta pārvaldes sniegto pakalpojumu cenās. Visvairāk tas skar to iedzīvotāju daļu, kas saņem komunālās 
saimniecības pakalpojumus.  Jo mazāk ir ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu izmantotāju, jo dār-
gāks ir šis pakalpojums. Pakalpojumu aprēķināšanas metodika tiks izklāstīta tālāk. 
 Runājot par atkritumu savākšanu, lielai daļai kopējo konteineru lietotāju ir pavirša attieksme pret at-
kritumu ievietošanu konteinerā. Konteineros tiek ievietotas lielas papīra kastes vai PET pudeles, kuras netiek 
saspiestas, bet vienkārši iemestas. Nākošajā iedzīvotāju sapulcē tiks parādīts kā ar tām jārīkojas. 
 Ar ceļiem arī ir smaga situācija. Protams, gribētos, lai tie būtu labākā stāvoklī. Ceļi tiek greiderēti pēc 
iespējām. Rudenī ceļi netika greiderēti tāpēc, ka tie bija pārmirkuši un izšķīduši - greiderējot tie paliktu  neiz-
braucami. Iespēju robežās arī šogad ceļus greiderēsim un pielabosim. Aicinu pašiem būt prātīgiem pret ceļu 
saglabāšanu. Ja ir kādi priekšlikumi vai problēmas, lūdzu griezieties tieši pie manis un kopā risināsim šīs 
problēmas.   Vēlreiz novēlu laimīgu Jauno gadu un būsim laipni un iecietīgi viens pret otru!  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Bērzgales pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Dunskis 

       Sācies gaidītais jaunais 2018.gads . Skolas dzīvē 

svarīgākais laiks ir tieši decembris. Saspringts darbs 

augstāku vērtējumu gūšanai pusgadā, gatavošanās 

Ziemassvētku pasākumiem, dāvanu un brīvdienu gai-

das...  

       Pirmssvētku laikā skolā ieradās Rūķu karavāna no 

Rīgas. Viņi radīja burvīgu svētku noskaņu, kopā ar 

bērniem dziedāja dziesmas, gāja rotaļās, dāvināja 

dāvanas, cienāja ar saldumiem. 

      Tomēr neizpalika arī sporta sacensības, kā arī 

prāta ,,kustināšana" konkursā 1.-4. klašu 

skolēniem ,,Mini mīklu". Mīklas minēja Agate 

Opincāne, Marija Sarkane, Kristiāna Kopela, Roberts 

Rancāns un Artis Kalnejs. Mīklu minētāju 16 komandu 

konkurencē skolēni ieguva 6. vietu. Dalībnieki saņēma 

saldumus un vērtīgu galda spēli. 

Tradicionāli skolas kolektīvs sagaidīja Ziemassvētkus 

ar Baltās egles koncertu un dāvanām visiem skolēniem. 

Lai svētki notiktu, ir iepriekš labi jāpastrādā.  

       Skolas kolektīvs rūpējās par svētku noformējumu. 

Skolas logi pašā tumšākajā gada laikā sagaidīja ar 

gaismu. Telpas ieguva svētku noskaņu, lai pēdējā 

skolas dienā pirms brīvdienām skolas zālē varētu go-

dam sagaidīt svētkus un dāvanas.  

       Koncertā piedalījās gandrīz visi skolēni. Skanēja 

dziesmas, dzejoļi, instrumenti. Priecēja lugas, skaistā 

egle. Ieradās gaidītais Vecītis ar dāvanu maisu.  Katrs 

rādīja ko spēj, lai tiktu pie saldumiem. 

       Bērniem sākās gaidītās brīvdienas, skolotājiem 

ierastie kursi un semināri. 

       Jau laiku dzīvojam Jaunajā gadā, un tikai no mums 

pašiem lielā mērā būs atkarīgs kāds tas būs - laimīgs un 

priecīgs kā skolas pasta sveicienos viens otram novēlam, 

vai arī citāds.                       

         Ziņas sagtavoja: Sarmīte Orlovska un  Gunta Kopeika 
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 Nu jau 

esam 

Jaunajā -

2018. gadā. 

Lai visiem 

tas ir 

veselīgs, 

darbīgs, 

radošs, 

bagāts, lai 

piepildās 

iecerētais! 

 

     Nedaudz atskatīšos atpakaļ, jo 2017. gada nogale iestādē 

bija bagāta ar dažādiem pasākumiem. 

 Tieši decembrī vecākā grupa aizsāka iepazīšanos ar 
vecāku profesijām. Pie bērniem jau ir paviesojusies  literate - 
Irbes Bārbalas māmiņa Meldra Gailāne. Tikšanās reizē  bēr-
ni iepazinās ar Meldras grāmatu “Mīļumpasaciņas”, 
klausījās  autores jaunākās pasakas,  mēģināja izprast kā,  
var sarakstīt stāstu, pasaku. 

 Nākošā tikšanās - ar valsts ceļu policijas inspektoru Os-
karu Voskānu. Oskars bērniem demonstrēja formu,  ekipēju-
mu.  Katram bija iespēja rokās paturēt zizli, roku dzelžus, 
uzgērbt vesti, parunāt pa rāciju, noskatīties video no ceļu 
policijas darba ikdienas - pakaļdzīšanās, likumpārkāpēju 
aizturēšana. 

Nākošā tikšanās tiek plānota ar robežsardzes darbinieki-
em, jo šajā profesijā strādā vairāku bērnu mammas - Mārti-
na, Samantas, Martas, Sigitas.  

Savukārt vidējās grupas bērni ir devušies ekskursijās: ir 
apmeklēta bibliotēka, ēdnīca “RĪTS”,  plāno iepazīties ar 
pagasta pārvaldes darbinieku darbu.  Tā ka gaidiet ciemos… 

21.decembrī - Ziemasssvētku pasākumi, kuru laikā 
bērnus apciemoja Ziemassvētku vecītis.  

5-6-gadnieki rādīja muzukāli-dramatizētu izrādi 
“Pazudušais dāvanu maiss”.  Izmeklēšanu  vadīja ”Slavenais 
izmeklētājs CAPS”, mijoties dziesmām,  dejām, un rotaļām, 
tika noskaidrots, ka vaininieks ir KARLSONS, kurš bija 
apēdis veselu lērumu konfekšu. Lai izglābtu svētkus,  
Ziemassvētku vecītis katru bērnu iepriecināja ar konfekšu  

tūtu.  
3-4-gadīgie bērni skatītājus priecēja ar izrādi - “Pasauc 

tikai, un es būšu klāt!” Izrādē galvenie varoņi no ”Suņu 
patruļas” palīdzēja visiem, kas nokļuvuši nelaimē. 

1-2-gadīgie darbojās Rūķu pilsētā - dziedāja miega 
dziesmiņas, “cepa” piparkūkas un  veltīja rotaļas eglītei. 
Vecāko grupu bērni šim pasākumam bija izcepuši un izrotājuši 
īstas piparkūkas, ar ko mieloties  mazajiem. 

Ziemassvētku pasākumā piedalījās  ne tikai iestādes 
bērni, bet uz to bija aicināti arī visi pagasta pārvalds pirmssko-
las vecuma bērni. Paldies par sarūpētajām dāvanām. 

 9. janvārī - Jautrais Karnevāls.  Jautrs, maskots 
pasākums, kurā bērni dzied dziesmiņas un dejo, iet rotaļās,  
sacenšas atrakcijās un sacensībās, tāda  lūk gaisotne valda šai 
pasākumā. Kā katru gadu tā arī šogad tajā tika pasniegti 
“SLAVINĀJUMA raksti” bērniem un viņu vecākiem par 
apsveikumiem, eglīšu rotājumiem un citiem darinājumiem no 
nelikvīdiem. Labākie un iespaidīgākie darbi bija “Glāžu 
sniegavīrs”, “Mazā sniegavīru ģimenīte”, “Dāvanas ie-
saiņojums”,  “Makaronu eglīšu dekors”. Liels paldies visiem, 
kas piedalījās šajā konkursā. 

Lūgums visiem – ATBALSTĪT mūs makulatūras 
un batereju vākšanas kampaņā. Ieguvēji būsim visi - JŪS 
tiksiet vaļā no liekām mantām, mēs uzlabosim savus 
rādītājus savākto materiālu daudzumā!                                                                                                                             

                                                         Ziņas sagatavoja vadītāja Olga Jurčenko. 

                         KULTŪRAS  NAMĀ  
21.janvārī plkst. 18.00 Bērzgales kultūras namā viesojas 
Salnavas amatierteātris ar komēdiju - Anna Danča “Vīns nu 
myusim ir troks…”. Ieeja EUR 1.00. 
       21.janvārī līnijdejotājas Veneranda Kuzmina un Elita 
Zvīdre piedalīsies Latvijas līnijdeju un kantri vesterna deju 
asociācijas rīkotajās sacensībās Rīgā. 
      27.janvārī līnijdeju grupa “Šiks” viesosies Maltas kultū-
ras namā. 
     2.februārī folkloras kopa viesosies Ozolaines pagasta 
tautas namā. 
     4.februārī plkst.16.00 Bērzgales kultūras animācijas 
filma “Džungļu patruļa”. Ieeja 1.00 EUR. Lieliska, sirsnīga  
filma visai ģimenei, kas ļauj šajā pelēcīgajā laikā mazliet  

                                  ********************** 
 
izrauties no ikdienības un ienirt brīnišķigā, saules pielietā tro-
piskā vidē, kur šiverē gan īsti, gan izdomāti džungļu tēli. Fil-
mas garums 1,5 stundas. Filmas treileri var apskatīties inter-
netā https://www.youtube.com/watch?v=L-5PlxH9tR0 
       10.februārī plkst.12.00 Bērzgales kultūras namā cirka 
izrāde “Pasakainā planēta” (koncertkompānija “Soliaris”, Lietu-
va). Izrādes garums 1.2 stundas.  Ieeja 5.00 EUR. 
       17.februārī sieviešu vokālais ansamblis piedalīsies Rē-
zeknes novada vokālo ansambļu skatē Audriņos. 
       17. martā Bērzgales kultūras namā pasākums  
                                                                            “Šikam – 10”.                                        
                                
                                                                                           

                                                                                               Ziņas sagatavoja KN vadītāja Daila Ekimāne 

https://www.youtube.com/watch?v=L-5PlxH9tR0
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Skaidrojums par izmaksām, kas veido komunālo pakalpojumu tarifus 

Komunālo pakalpojumu, t.i., ūdensapgādes un  kanalizācijas, tarifā izmaksas tiek iekļautas pamatojoties uz 
07.09.2017. Rēzeknes novada domes (protokols Nr. 21, 4.§) noteikumiem Nr.28 “Ūdensapgādes un kanalizācijas pa-

kalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Rēzeknes novada pārvaldēs un Adamovas speciālajā internātpamatskolā”. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa aprēķins 

 
               Vienlaikus informējam, ka ar  01.01.2018.  ūdensapgādes tarifs būs vienāds, kā Bērzgales 
            ciemā, tā arī Marientāles ciemā. 
                                                                                                                                    Turpinājums 4. lpp. 

  Izmaksu postenis Ūdens ražošana un piegāde, 
EUR 

Notekūdeņu savākšana un attīrīšana, 
EUR 

1. Pamatlīdzekļu nolietojums 1366 1120 

1.1. t.sk. ēkas, būves 1339 820 

1.2. pārējie 27 300 

2. Personāla izmaksas 4068 4874 

2.1. Darba samaksa 3278 3928 

2.2. Darba devēja VSAOI 790 946 

3. Pamatlīdzekļu uzturēšana un re-
montu izmaksas 

200 200 

4. Pārējās saimnieciskās darbības iz-
maksas 

2376 2345 

4.1. Materiālu izmaksas 150 50 

4.2. Elektroenerģijas izmaksas 1873 2000 

4.3. Apsardzes izmaksas 25 25 

4.4. Transporta uzturēšanas izmaksas 50 50 

4.5. Sakaru izdevumi 20 20 

4.6. Kancelejas preces 40 30 

4.7. Vides stāvokļa kontroles izdevumi 
(ūdens, notekūdeņu analīzes) 

218 170 

5. Nodokļi (dabas resursu nodoklis) 190 40 

6. Aizdevumu procenti un pamatsum-
mas maksājumi (ūdenssaimniecības 
projektam ņemtais aizņēmums 
Valsts kasē) 

5998 5998 

                Pilnās izmaksas 14 198 14 577 
7.1. Ūdensvada tīklā padotā ūdens dau-

dzums, m3 
10 700 X 

7.2. Savākto notekūdeņu daudzums, m3 X 9 700 

  

Ūdensapgādes pakalpoju-
ma tarifs (bez PVN) 

 pilnās izmaksas/padotais 
ūdens daudzums 

Kanalizācijas pakalpojuma tarifs 
(bez PVN) 

pilnās izmaksas/savākto notekūde-
ņu daudzums 

 

  

1.33 EUR/m3 
Sākot ar 01.01.2018. 

1.50 EUR/m3 
Sākot ar 01.01.2018. 
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 Turpinājums no 3.lpp. 

Siltumenerģijas pakalpojuma tarifa aprēķins 

 

Siltumenerģijas tarifā izmaksas tiek  iekļautas pamatojoties uz Rēzeknes novada domes (protokols Nr. 23,2.§) apstip-
rināto metodiku “Rēzeknes novada pašvaldības 2017. gada 21. septembra  noteikumi Nr.29 “Siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā” 

  Izmaksu postenis Izmaksas, EUR 

1. Pamatlīdzekļu nolietojums 1090 

1.1. t.sk. ēkas, būves 1090 

2. Personāla izmaksas 20 507 

2.1. Darba samaksa 16 593 

2.2. Darba devēja VSAOI 3914 

3. Pamatlīdzekļu uzturēšana un remontu izmaksas 515 

4. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 27 375 

4.1. Kurināmā izmaksas 22 280 

4.2. Materiālu izmaksas 1156 

4.3. Elektroenerģijas izmaksas 3825 

4.4. Pakalpojumu izmaksas 114 

5. Nodokļi (dabas resursu nodoklis par gaisa piesārņojumu) 385 

6. Pārējie administratīvie izdevumi (pasta pak., biroja preces) 50 

  KOPĀ 49 922 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifs (EUR/MWh) veidojas: siltumenerģijas apgādes pakalpojuma kopējās 

izmaksas/kopējo saražoto siltuma daudzumu (ko iegūst no izkurinātās malkas daudzuma). Apstiprinātais tarifs 25.90 

EUR /MWh, kas stājās spēkā ar 01.12.2017. ir  aprēķināts, pamatojoties uz 2016./2017. gada apkures sezonas 

izmaksām un izkurināto malkas daudzumu.  

Saskaņā ar Pievienotās vērtības likuma 59. pantu (ja apliekamo darījumu neto apgrozījums gadā nepārsniedz 

40 tūkst. euro) Bērzgales pagasta pārvalde ir izstājusies no nodokļu maksātāju reģistra ar 01.01.2018. un līdz ar to, 

komunālo pakalpojumu maksa netiks aplikta ar PVN. 
                                                                                                     Skaidrojumu sniedza galvenā grāmatvede Inese Adijāne. 

         Bērzgales pagastā          

piedzimis zēns                                          

SANDIS         

                 
 

  

                       Sveicam laimīgos vecākus  
                           un vecvecākus ! 

                                            

 

http://thumbs.dreamstime.com/z/stork-baby-vector-cartoon-cute-carrying-to-its-destination-file-type-eps-ai-compatible-39168193.jpg
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Par apliecībām augu aizsardzības līdzekļu lietošanā. SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 
Rēzeknes konsultāciju birojs martā rīkos mācības tiem, kam nepieciešams pagarināt augu aizsardzības līdzekļu lieto-
tāju apliecības derīguma termiņu (apliecība izdota 2013. gadā), iegūt augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora 
apliecību (var lietot augu aizsardzības līdzekļus, bet nedrīkst iegādāties) un notiks arī mācības tiem, kas vēlas iegūt 
apliecību 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanā. Sīkāka informācija par šīm mācībām un pieteik-
šanās pie SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes konsultāciju biroja Augkopības konsultan-
tes Anitas Dzenes, mob. 26571714.  

Bioloģiskajiem lauksaimniekiem. Līdz šā gada 1. februār im (pasta zīmogs) ser tificējošajai institūcijai ir  
jāaizsūta ikgadējais pārskats par bioloģisko lauksaimniecību. Ja pārskats netiek iesniegts vai tiek kavēts iesniegšanas 
termiņš, operatoram tiek piemērotas sankcijas saskaņā ar  MK noteikumu Nr. 485 11 pielikumu. Avots: 
www.stc.lv  

Būs pieejams atbalsts apakšpasākumā ”Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai”. Kārta būs atvērta no 
20.01.2018. līdz 20.02.2018. Apakšpasākuma mērķis ir veicināt sadarbību starp mazajiem ekonomikas dalībniekiem 
ar lauku tūrismu saistītu pakalpojumu un mārketinga darbību īstenošanā. Atbalsta intensitāte: 80% no attiecināmajām 
izmaksām. Plašāka informācija par atbalsta saņemšanas nosacījumiem un pretendentiem pieejama Lauku atbalsta die-
nesta mājaslapā www.lad.gov.lv. 

Informāciju sagatavoja SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes konsultāciju biroja 
Augkopības konsultante Anita Dzene, mob. 26571714.  
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ESF projekts “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” 

Aktivitātes Bērzgalē: 
************************************************* 

Jogas nodarbību cikls  kultūras namā 

 20., 27. janvārī 

Nodarbību laiks no plkst. 14.00—16.00: 

************************************************************** 

Skriešanas/slēpošanas (vingrošana) nodarbību cikls 

kultūras namā  

22. janvārī plkst. 18:30-20:30 

(nodarbības vadīs sporta speciālists, būs iespēja pieteikties uz konsultāciju  

pie sporta fizioterapeita)  

**************************************************************  

 Aerobikas nodarbības kultūras namā 

 4. un 18. februārī  

 4. un 18. martā   

nodarbības notiks no plkst. 18.oo –20.oo                      Informē projektu vadītāja  D. Ekimāne 

 

************************************************************** 
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Periodika 2018 bibliotēkas 

plauktā 
 

 

Rēzeknes Vēstis 

Vietēja Latgales Avīze 

Avene 

Agro Tops 

Dari Pats 

Ievas Dārzs 

Ievas Māja 

Ievas Veselība 

 

 
 

 

 

Ievas Stāsti 

Ieva 

Ilustrētā Vēsture 

Ilustrētā Zinātne 

Ilustrētā Junioriem 

Patiesā Dzīve 

Privātā Dzīve 

Praktiskais Latvietis 

100 Labi Padomi 

Lata Romāns 

 
Gada garumā bibliotēkas krājums tiks 
papildināts arī ar jaunām grāmatām. 
 
 

 
     Pašlaik bibliotēkā pieejams liels 
klāsts ar dažādiem žurnāliem, latviešu 
un ārzemju autoru literatūru, dzeju, 
bērnu pasakām pirms miedziņa, aiz-
raujošiem piedzīvojumiem jauniešiem 
un nozaru literatūru (mājsaimniecība, 
medicīna, psiholoģija u.c.).  
     Katru mēnesi tiks veidotas tematis-
kās izstādes par godu kāda rakstnieka 
jubilejai un norisināsies dažādas rado-
šās aktivitātes un konkursi visām ve-
cuma grupām. Pieejami 5 datori ar 
interneta pieslēgumu.  
      Visi laipni aicināti nākt un atrast 
sev piemērotāko un aizraujošāko la-
sāmvielu.   

                                                                                                                             
Bibliotēkas vadītāja Ilze Čudare 

 ŽURNĀLU  PLAUKTS 

BĒRNU  STŪRĪTIS 

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


