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Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes  

informatīvais izdevums martā 

Dzīvosim un strādāsim skaistā, sakoptā vidē! 

Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633                                                                   Atbildīgais par izdevumu: Skaidrīte Apeināne 

                                                                          Uzmanību! 

   Lai nepieļautu COVID-19 izplatīšanos, Bērzgales pagasta pārvalde un tās iestādes turpmāk strādās  

attālinātā režīmā. 

                                                            Nepieciešamības gadījumā zvanīt: 

Bērzgales pagasta pārvalde- vadītājs 28378899 

Lietvede, zemes lietu specialists- 64644699; 26439301 

Vecākais grāmatvedis - 64644644 

Sociālais darbinieks- 226116760 

PII– strādā ierastajā režīmā 

Bibliotēka- slēgta 

Kultūras nams- slēgts 

Antona Rupaiņa muzejs – slēgts 

Grāmatvedības kasē maksājumi netiek pieņemti, lūgums norēķinus veikt attālināti. 

Cienījamie centrālapkures saņēmēji! 
Avansa maksājums (0.30 EUR bez PVN 12% par 1m2 ) par centrālapkuri 2019./2020.gada apkures sezonai aprēķinos tika iekļauts sākot 

no 2019. gada maija līdz 2019. gada septembrim (ieskaitot).  Avansa maksājumi rēķinos tika piemēroti  no 2019. gada oktobra līdz  

2020. gada februārim. (ieskaitot). Tas nozīmē, ka avansa maksājums tiek veikts pieci mēneši un attiecīgi arī tiek piemērots pieciem ap-

kures sezonas mēnešiem. 

Informējam, ka aprēķinā par centrālapkuri  marta un aprīļa mēnesim netiks piemērots avansa maksājums, bet būs pilnā maksa.    

Latvijas Pasta ziņas 
 Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī un koronovīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanu no 2020.gada 23.marta līdz 21.aprīlim Bērzgales pasta 

nodaļa nestrādās. 

 Par pasta pakalpojumu saņemšanu savā dzīvesvietā, lūdzam iepriekš sazināties pa tālruni 23280934. 

 Tuvākā pasta nodaļa: 

    Rēzeknes 4.pasta nodaļa Atbrīvošanas aleja 155/1 

    Darba laiks: darbdienās: no 8:00-15:00 

Skolas ziņas 

  Ārkārtējā situācija valstī ir radījusi pārmaiņas arī skolas ikdienā.  
  Saspringtā gaisotnē ir aizvadītas skolēnu pavasara brīvdienas. Un 
pēc MK noteikumiem no 23.03.līdz 14.04. skolēniem visās Latvi-
jas skolās, arī mūsu skolā,  mācības notiks attālināti. Skolotāji 
šim procesam ir īpaši gatavojušies. Skolā atbilstoši mācību program-
mai izstrādāti mācību apguves plāni konkrētai klasei, lai skolēni pat-
stāvīgi apgūtu mācību vielu. Skolotāji ar skolēniem saziņai izmantos 
e-klases platformu, e-pastus, uzdevumi.lv, telefonsarunas, īsziņas, 
WhatApps u. c., sazināsies  arī tiešsaistē video konferencēs. Skolēns 
patstāvīgi plānos savu mācīšanos, pildīs  pedagogu norādes,  veiks 
uzdevumus. Lai saņemtu atgriezenisko saiti, tos norādītajā laikā   

 
 
iesniegs  skolotājam. Skolotājs darba gaitā pārliecināsies, kā veicas ar 
tēmas apgūšanu, sazinoties elektroniski vai telefoniski. Darbu vērtē-
šanai tiks izmantota formatīvā vērtēšana (i/ni, nv; apgūts, daļēji ap-
gūts, vēl jāmācās vai aprakstoši). Skolēnam būs iespēja uzdot jautāju-
mus, konsultēties, rakstot  e- klasē, zvanot pa telefonu vai sazinoties 
WhatApp. 
  Cerēsim, ka kopīgi sadarbojoties viss izdosies, ja tik nepievils inter-
neta tīkla pieslēgums un mobilie sakari. 
 

                                           Ziņas sagatavoja Gunta Kopeika 
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Bērzgales ziņas                                                                                                                                                                         2020.gada marts                               

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Bērzgales pagasta pārvalde” 2019. gada budžeta izpilde 

Ieņēmumi: 

Izdevumi: 

KK Ieņēmumu nosaukums Kases izpilde, EUR Plāns, EUR Izpilde pret 
plānu, % 

8.6.0.0. Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās 
pirkuma maksas daļas 

44 45 98 

9.5.1.4. Pašvaldību nodevas par tirdzniecību publiskās vietās 34 34 100 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 191 185 103 

13.0.0.0. Ieņēmumi no nekustamā (zemes) īpašuma atsavināšanas 5896 5625 105 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti (ieņēmumi no ES projektu realizācijas) 3681 3681 100 

19.3.0.0. Pašvaldību budžeta transferti (saņemts no novada) 349 741 349 771 100 

21.3.5.0. Ieņēmumi no vecāku maksām (PII) un pārējie ieņ. no izglīt. pak. 5028 5500 91 

21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 2219 2310 96 

21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 1372 1000 137 

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 350 500 70 

21.3.9.4. ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 32 388 36 000 90 

21.3.9.9. Citi ieņēmumi (ēdināšana skolā) un pārējie 2369 1650 144 

21.4.9.2. Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi 3244 2626 124 

kopā 406 557 408 927 99 

EKK Izdevumu nosaukums Kases izpil-
de, EUR 

Kases izdevumu 
īpatsvars, % 

Plāns, EUR Izpilde 
pret plānu, 

% 

1100 Atalgojums 175 581 43 175 949 99 

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas, t.sk. pabalsti un kompensācijas 

49 005 12 49 059 100 

2100 Komandējumi 61 - 96 64 

2200 Pakalpojumi 49 213 12 52 238 94 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, biroja preces, in-
ventārs 

70 609 17 73 822 96 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 504 - 506 100 

2500 Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi 8568 2 8586 100 

3200 Budžeta dotācija nodibinājumiem 690 - 690 100 

5200 Pamatlīdzekļi 15 531 4 16 108 96 

6200 Bezdarbnieka stipendija 11 392 3 11 372 100 

7200 Transferts apvienībai 1320 - 1320 100 

  kopā 382 474   389 746 98 

  Aizņēmumu atmaksa Valsts kasei 24 476 6 24 476 100 

  Pavisam kopā 405 630   414 222 98 
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  Marta beigās, aprīļa sākumā bija paredzēti semināri lauksaimnie-

kiem. Sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī, SIA “Latvijas 

Lauku konsultāciju un izglītības centrs”  (LLKC) līdz 14.aprīlim 

atceļ visus plānotos seminārus, mācības,  pieredzes braucienus un 

klientu pieņemšanu klātienē. Ja jautājumi, jāzvana vai jāraksta uz e 

pastu.  

  Semināros bija plānots izrunāt sezonas aktuālos jautājumus. Attiecī-

bā uz tiešo maksājumu saņemšanas nosacījumiem būtisku izmaiņu 

nav. Tāpat par valsts atbalstu. Ir jauninājums attiecībā uz mazajām 

saimniecībām. Paredzēts piešķirt papildus atbalstu, ja 2019. gadā 

deklarēto hektāru skaits platību maksājumu saņemšanai nepārsniedza 

7 ha. Noteikts, ka šajā platībā bija vismaz 0,30 ha kartupeļi vai dār-

zeņi, sētie zālāji vai augļu koki, vai no 15.maija līdz 15.septembrim 

ganāmpulkā bija dzīvnieki (vismaz vienas nosacītās liellopu vienības 

apmērā). 

  Par agrovides pasākumiem. J a kurš nevēlas vēl gadu turpināt 

saistības bioloģiskajā lauksaimniecībā, jāpaziņo kontrolējošajai insti-

tūcijai. Daudz zvanu ir par bioloģiski vērtīgajiem zālājiem (BDUZ). 

Ja saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes vēstule, kārtīgi izlasiet. Ja 

norādītās platības uzartas, obligāti jāsazinās ar pārvaldi. Kontakttāl-

ruņi ir norādīti. Zīmējot bloku kartes, šīs platības precīzi tiks parādī-

tas. 5 gadu saistības varēs uzņemties, ja kopējā biotopu platība būs 

vismaz 1 ha apmērā. Jebkuras saistības cilvēks uzņemas brīvprātīgi. 

Saistību apjomu hektāros var palielināt līdz 20 %, samazināt līdz 

10%. Saistības var nodot. 

 Ir dažādi varianti par saistību nodošanu citos agrovides pasākumos, 

kādas un kam drīkst nodot.  Tāpat par pamazinājuma vai palielināju-

ma procentiem, jāskatās un jārēķina. LAD mājaslapā izskaidrots. 

  Iesniegumus platību maksājumu saņemšanai varēs iesniegt no 

8.aprīļa, bet līdz 1.aprīlim turpinās lauku bloku precizēšana (ja vaja-

dzīgs).  

  Vēlreiz par datu centra anketām INFRASTRUKTŪRA. Pagarināts 

līdz 1.jūnijam, tas ir pēdējais datums.  

  Par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

(VSAOI). Sociālās iemaksas 5%  apmērā pensiju apdrošināšanai 

no lauksaimnieciskās ražošanas ienākumiem 2019. gadā būs jāaprē-

ķina un jāveic līdz 15.aprīlim. Iesniegt ziņojumu ieņēmumu dienestā 

un veikt iemaksas budžeta kontā LV37TREL1060000220000 varēs 

no 1.aprīļa. 

  Ja ir veiktas VSAOI, iedzīvotāju ienākuma nodoklis 50 eiro apmērā 

nav jāmaksā. Tiem, uz kuriem attiecas minētā iemaksa, gada ienāku-

mu deklarāciju labāk iesniegt pēc VSAOI maksājuma veikšanas. 

Sociālās iemaksas nav jāveic 1. un 2.grupas invalīdiem un pensionā-

riem. 

  Par atļaujām bioloģiskajām saimniecībām. Atļauju iesniegšanas 
termiņš konvencionālās vasarāju sēklas un kartupeļu stādāmā materi-
āla iegādei ir līdz 15.jūnijam.  Vispirms gan jāpārliecinās Valsts au-
gu aizsardzības dienesta mājaslapā, vai izvēlētā sēkla nav pieejama 
bioloģiski audzēta un sertificēta. Valsts nodeva nemainīga – 7.11 
eiro par katru sugu. 

  No šī gada 3. jūnija līdz 3. augustam notiks projektu pieņemšana 

pasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lau-

ku saimniecības”. Atbalsta apmērs vienai mazajai saimniecībai ir 15 

000 eiro. 

  Atbalsts paredzēts saimniecībām, kurām gada kopējais neto apgro-
zījums pēdējā noslēgtā gadā pirms projekta iesniegšanas vai saimnie-
cības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtība projekta iesnieg-
šanas dienā ir vismaz 2000 eiro, bet nepārsniedz 15 000 eiro.  
 
Cerēsim, ka situācija drīz uzlabosies. Zvaniet, rakstiet.  
Telefons:  25645875,  e - pasts:   anastasija.saleniece@llkc.lv 
 
                                                                            
                                                                            Anastasija Saleniece, 

                        LLKC Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultante 

 
  

Izdevumi pa iestādēm: 

 Izdevumi pēc funkcionālajām 
kategorijām, kods 

Nosaukums Kases izpilde, 
EUR 

Īpatsvars,% 

01.11.0 Administrācija 41 553 10 

01.721 Maksājumi par parāda apkalpošanu Valsts kasei 303 - 

04.122 Vispārēji nodarbinātības pakalpojumi 11 392 2.8 

06.600 Dzīvokļu un komunālā saimniecība 98 107 24 

07.210 Ambulatorā ārstniecības iestāde 3119 0.7 

08.100 Atpūtas un sporta pasākumi 2414 0.5 

08.210 Bibliotēka 9547 2,4 

08.220 Muzejs 8098 2 

08.230 Kultūras nams (t.sk. projekti) 43 335 10.7 

09.100 Pirmsskolas izglītības iestāde 72 288 18 

09.219 Pamatskola 83 378 21 

09.510 Jauniešu projekti (novada) 1570 0.4 

09.600 Izglītības papildu pakalpojumi (skolēnu pārvadājumi) 5903 1.5 

10.910 Sociālā dienesta administratīvie izdevumi 147 - 

  Aizņēmumu atmaksa Valsts kasei 24 476 6 

    405 630 100 

                  Lauksaimniecība 

mailto:anastasija.saleniece@llkc.lv
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                              Projektu ziņas 

 

Bērzgalē tiks īstenots Rēzeknes novada Vides aizsardzības fonda projekts 
 

  Martā tika saņemts apstiprinājums Bērzgales pagasta pārvaldes projektam “Bērzgales pagasta teritorijas zaļo 
zonu vides stāvokļa uzlabošana”, ko finansē Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonds. Projekta 
mērķis ir veidot estētisku un pievilcīgu pagasta centra vizuālo tēlu, sakopjot sabiedriski pieejamo objektu teritori-
jas Bērzgalē.  
  Lai uzlabotu kopējo Bērzgales centra ainavu, šogad turpināsies Bērzgales pagasta teritorijas sakopšana, izzāģē-
jot vecos un bīstamos kokus, kā arī iepriekšējos gados iesāktie dīķu teritorijas sakopšanas darbi. 
  Projekta kopējā summa ir EUR 3637.00.                                                               Projektu vadītāja Daila Ekimāne 
                                                         

   

Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633                                                                       Atbildīgais par izdevumu: Skaidrīte  Apeināne 

Ievērībai! 
  Kaut arī nevar paredzēt, cik ilgs būs vīrusa izplatības laiks, Bērnu svētki šogad tiek plānoti (laiks nav zināms). 
Tāpēc turpinām apzināt Bērzgales pagastā deklarētos piecgadniekus. Ja vēlaties, lai jūsu mazulis tiktu īpaši godi-
nāts, aicinām līdz 20.maijam pagasta pārvaldē (64644633) vai kultūras namā (26185204) svētkiem pieteikt Bērz-
gales pagastā deklarētos bērnus, kuri dzimuši 2015.gadā. 

                                                   Vienādas iespējas visiem  
  Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Nautrēnu pagastu apvienība” ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  
apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 
19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno LEADER projektu “Vienādas iespējas visiem”. 
  Projekta ietvaros Bērzgales pagasta kultūras namā tika uzstādīts diagonālais ratiņkrēslu pacēlājs (to uzstādīja SIA 
“Elevet”) un iegādāts mobilais ratiņkrēslu pacēlājs (piegādātājs SIA “Rol-Automatik SET”). 
  Projekta mērķis ir palielināt Bērzgales pagasta potenciālu, uzlabojot piekļuves iespējas Bērzgales kultūras nama ēkā 
izvietoto iestāžu telpām iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām. 
  Projekta kopējās izmaksas ir 20 073.90 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 20 000.00 EUR. Atbalsta intensitāte ir 
90%, līdz ar to publiskais finansējums ir 18000.00 EUR, Bērzgales pagasta pārvaldes budžeta līdzfinansējums -  2 
073.90 EUR. 

   Projektu vadītāja D.Ekimāne 
                                                                                         Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē. 

 

Tiks atjaunota Bērzgales baznīcas torņu apdare 
   2019.gada pavasarī  Bērzgales Romas katoļu draudze LAD finansētajai ES ELFLA programmai 2014.–
2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” iesniedza projektu “Bērzgales Romas katoļu baznīcas 
fasādes atjaunošana”. Projekts tika atbalstīts un piešķirts finansējums baznīcas torņu fasādes remontdarbiem. 
   Projekta mērķis ir sakārtot Bērzgales baznīcas ārējo fasādi, lai nodrošinātu kultūrvēstures pieminekļa saglabāšanu 
un radītu labvēlīgu vidi sakrālā tūrisma attīstībai, tā palielinot Bērzgales pagasta potenciālu un pievilcību. 
  Cenu aptaujas rezultātā tiesības veikt remontdarbus ieguva SIA “IntecoWood”. 
  Projekta kopējās izmaksas ir 31 225.54 EUR. atbalsta intensitāte ir 90%, līdz ar to publiskais finansējums ir 
28 102.99 EUR, draudzes līdzfinansējums – 3122.55 EUR. 

                                                                                              Projektu vadītāja Daila Ekimāne 
                                                         Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē. 

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv
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                                                              Ko der zināt par COVID -19 

 

  1.Ar ko atšķiras pašizolācija no karantīnas?  
   Atgriežoties no ārzemēm, personai 14 dienas ir jāievēro pašizolācija. 
   Tas nozīmē: 

 jāuzturas dzīvesvietā; 

 nedodas uz darbu; 

 neuzņem viesus; 

 nedodas uz sabiedriskām, publiskām un citām vietām, kur uzturas liels skaits cilvēku, tostarp atbilstoši iespējām 
neizmanto sabiedrisko transportu; 

 maksimāli samazina kontaktu ar citiem cilvēkiem; 

 drīkst doties pastaigās, kur nav lielas cilvēku plūsmas, piemēram, mežā vai pludmalē, taču nedrīkst kontaktēt ar 
citiem cilvēkiem tuvāk par diviem metriem; 

 nepieciešamības gadījumā persona var doties uz veikalu vai aptieku, izmantojot individuālos aizsardzības lī-
dzekļus (sejas maskas, cimdi) un ievērojot divu metru distanci starp veikala apmeklētājiem un darbiniekiem, taču 
pēc iespējas cenšas izmantot alternatīvas iespējas, kā iegādāties nepieciešamās preces; 

 neapciemo vecāka gadagājuma cilvēkus un cilvēkus ar hroniskām saslimšanām; 
jābūt uzmanīgam ar virsmām – durvju rokturiem, liftu pogām u.c. 
 
  Karantīna savukār t nozīmē pilnīgu neiziešanu no mājas! Karantīnu dr īkst pār traukt tikai ar  ārstējošā ār -
sta atļauju. Karantīnā esoša persona pirmās nepieciešamības preces vai pārtikas iegādei izmanto iespēju šīs preces 
piegādāt uz mājām, izvairoties no kontakta ar piegādātāju, šo preču piegādi nodrošina tuvinieki, atstājot iepirkumus 
pie durvīm vai lūdz pašvaldības sociālā dienesta palīdzību. 
 
  Atgādinām, ja parādās viegli simptomi (paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums), jāzvana 8303 vai 
67801112. Ja simptomi ir ļoti smagi (ļoti augsta temperatūra, apgrūtināta elpošana), jāzvana113!  
 
2.Kas un kā kontrolē ierobežojumu izpildi? 
   Iedzīvotājiem par valdības noteiktās ārkārtējās situācijas noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu varēs 
piemērot naudas sodu līdz 350 eiro (LAPK  176.2.) 
 
  Valsts policija uzrauga sabiedriskās vietas, kur varētu pulcēties cilvēki, kā arī, saņemot informāciju, policija attie-
cīgi reaģēs un vērtēs iespējamos pārkāpumus. VP aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un ievērot noteiktos piesardzī-
bas pasākumus. Katrs gadījums tiks vērtēts individuāli. Ierobežojošo pasākumu mērķis ir galvenokārt novērst vai 
pārtraukt personu masveida pulcēšanos. Ja ierobežojumi tiks pārkāpti,  tiks piemērots sods. 
 
 3. Kādi ir sodi par MK rīkojuma neievērošanu? 

 Par sanitāri higiēniskās un epidemioloģiskās drošības noteikumu neievērošanu, ja šāda rīcība izraisījusi epidē-
miju, var tikt piemērots cietumsods. 

 Lai iestātos kriminālatbildība, nav nepieciešama tīša vēlme kādu inficēt. Pietiek ar iespējamo seku apzināšanos. 

 Institūcijām infekcijas slimību izplatības riska gadījumos ir tiesības noteikt personu ierobežojošus pasākumus.  
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  4.Kur vērsties, ja zinu personu, kura neievēro pašizolāciju?  

     Ja ir informācija par konkrētu personu un šīs personas konkrētu atrašanās vietu, jāziņo 110! 
 
 5. Kādus lēmumus attiecībā uz pasākumu norisi ārkārtas Ministru kabinets un Krīzes vadības grupa pie-
ņēma 14.03.? 
    Neatkarīgi no apmeklētāju skaita atcelt un aizliegt visus SABIEDRĪBAI PUBLISKI PIEEJAMOS: 

 svētku pasākumus, 

 izklaides pasākumus, 

 kultūras pasākumus, 

 sporta pasākumus, 

 atpūtas pasākumus (t.sk. naktsklubos un diskotēkās), 

 sapulces, 

 gājienus un piketus (atbilstoši likuma “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” minētajām definīcijām), 

reliģiskās darbības veikšanu, pulcējoties. 

Ierobežot NEORGANIZĒTU PULCĒŠANOS: 

 kultūras, 

 izklaides, 

 atpūtas, 

 sporta, 

 reliģisko norišu vietās vairāk nekā 50 cilvēkiem. 

Vienlaikus noteikts, ka pasākumu norises vietas strādās līdz plkst. 23:00! 

 

6.Vai ir atļauti privāti pasākumi?  

  Ārkārtējās situācijas laikā, ja vien iespējams, būtu vēlams atteikties arī no privāti organizētu pasākumu rīkoša-

nas. Ja tas nav iespējams un pasākums / tā daļa notiek publiskās telpās, attiecināms 50 personu pulcēšanās ierobe-

žojums. 

 


