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Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes informatīvais izdevums
2015. gada februārī

Dzīvosim un strādāsim skaistā, sakoptā vidē!

2015.gads - Pēc Ėīniešu kalendāra ir Zilās Kazas gads. Un, protams, mēs
katrs gribam zināt, ko tas mums nesīs. Kādus veiksmes kalngalus sasniegsim un ar
kādām grūtībām nāksies saskarties? Ko katram no mums nākošajā gadā sola astrologi, to iespējams uzzināt papētot horoskopus. Kazas gada stihija - sievišėība un koks.
Kazas gada krāsas - zilā un zaĜā. Šis ir Koka Kazas gads. Šogad var rotāties pieticīgāk - koks ir atslēgvārds tavām rotām. Koka krelles, rokassprādzes, piespraudes,
auskari... jo vairāk, jo labāk, jo tieši koka rotas šogad sola veiksmi visa gada garumā.
Lai piesaistītu labvēlīgas enerăijas, tērpties vajadzētu zilā vai zaĜā krāsā. Jaunais
Kazas gads sākās 2015. gada 19. februārī.

Lai visiem, lieliem un maziem, veiksmīgs, laimīgs un darbīgs šis gads!

Pagasta pārvaldē darbu uzsāk jaunatnes lietu speciālists
2015.gada amatu sarakstā ir apstiprinātas 0,25 slodzes jaunatnes lietu speciālistam. Uz šo amatu bija
pieteikušies divi pretendenti. Kandidātu izvērtēšanai tika pieaicināts Rēzeknes novada pašvaldības jaunatnes
lietu speciālists Guntis Rasims. Pēc tikšanās ar pretendentiem nolemts amatā apstiprināt mūsu pagasta jaunieti Ilzi Čudari.
************************************************
Startē jauns nodarbinātības pasākums “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”
Startē jauns nodarbinātības pasākums "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi". No 2015. gada 2. februāra sācies jauns aktīvais nodarbinātības pasākums "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi". Bērzgales pagasta
pārvaldei iedalītas 3 vietas. Bezdarbnieku iesaistes kārtību nodarbinātības pasākumā reglamentē Rēzeknes
novada pašvaldības 2012.gada 2.februāra saistošie noteikumi Nr.69 "Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes
kārtību Rēzeknes novada pašvaldības pasākumā "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi". Uz doto brīdi viss paliek pa vecam, kā tas ir bijis iepriekšējā 2014.gadā. Bezdarbnieku atlīdzība, veselības pārbaudes atmaksas
summa arī nemainās. Iesaistes termiĦš 12 mēnešu periodā vienam bezdarbniekam 4 mēneši.
Informē Bērzgales pagasta pārvaldes lietvede Janīna Adijāne
T.:64644633 Info@berzgale.lv

Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633

Atbildīgais par izdevumu: Olga Pekša
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Rēzeknes
novada
pašvaldības Sociālās dienesta darbības mērėis ir
nodrošināt kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības sniegšanu Rēzeknes novada
iedzīvotājiem.
*Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienestā ir
pieejami šādi sociālie pabalsti:
*Garantētā
minimālā
ienākuma
līmeĦa
nodrošināšanas pabalsts (GMI pabalsts)- 49,80 euro;
*DzīvokĜa pabalsts - 99,60 euro;
*Pabalsts brīvpusdienām skolā vai pirmskolas
izglītības iestādē;
*Pabalsts aprūpei mājās nodrošināšanai;
*Vienreizējs pabalsts jaundzimušā aprūpei-71,14
euro, ja viens no vecākiem reăistrējis savu dzīvesvietu
Rēzeknes novadā pēdējos 12 mēnešos pirms pabalsta
pieprasīšanas vai 142,29 euro, ja abi vecāki
reăistrējuši savu dzīvesvietu Rēzeknes novadā pēdējos
12 mēnešos pirms pabalsta pieprasīšanas;
* Pabalsts politiski represētām personām (pabalsts
tiek piešėirts vienu reizi kalendāra gadā martā vai
jūnijā - 42,69 euro;

2015. gada februāris

*Pabalsts pirmklasniekiem (pabalsts tiek piešėirts
vienu reizi kalendāra gadā);
*Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā - 498,01
euro;
*Vienreizējs pabalsts pēc atbrīvošanas no
ieslodzījuma vietas - 28,46 euro;
*Vienreizējs pabalsts mirušā apbedīšanai - 142,29
euro;
*Pabalsts
veselības
aprūpei
(hemodialīzes
procedūras, hepatīta C1,4 ārstēšanai);
*Vienreizējs pabalsts pilngadību sasniegušiem
bāreĦiem vai bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem - 199,20 euro;
*Pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai pilngadību
sasniegušiem bāreĦiem vai bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem - 64,03 euro;
*Pabalsts ar dzīvojamās telpas īri saistīto ikmēneša
izdevumu segšanai bāreĦiem vai bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem;
*Vienreizējs pabalsts audžuăimenēm - 256,00 euro;
*Ikmēneša pabalsts audžuăimenēm - 156,00 euro.

Sociālā dienesta Valsts apmaksātie sociālie pakalpojumi
Valsts nodrošina:
1.Invalīdu profesionālā rehabilitācija;
2.Redzes un dzirdes invalīdu sociālā rehabilitācija;
3.No vardarbības cietušo bērnu sociālā rehabilitācija;
4.No vardarbības cietušo pilngadīgo personu sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus;
5.Sociālās rehabilitācijas pilngadīgām personām

un bērniem, kuriem ir izveidojusies atkarība no
narkotiskām, toksiskajām un citām apreibinošām
vielām;
6.Tehnisko palīglīdzekĜu pakalpojumus;
7.Personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā-sociālās rehabilitācijas pakalpojumus
sociālās rehabilitācijas iestādes.

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

Aprūpes mājās pakalpojuma apjoms tiek noteikts
četros līmeĦos:
Aprūpe mājās
1. līmenis –aprūpe nepieciešama 4 stundas nedēĜā;
Aprūpe mājās nodrošina palīdzību mājas darbu 2. līmenis –aprūpe nepieciešama 6 stundas nedēĜā;
veikšanā un personiskajā aprūpē personām, kurām ir
3. līmenis –aprūpe nepieciešama 12 stundas nedēĜā;
grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucē4. līmenis –aprūpe nepieciešama 35 stundas nedēĜā.
jumu dēĜ.
Pašvaldības apmaksātie sociālie pakalpojumi

****************************************************
Sociālās aprūpes iestādes
* Tiskādu bērnu nams.

* Veselības un sociālās aprūpes centrs „Malta”.

* Veco Ĝaužu pansionāts Strūžānos un filiāle Pilcenē.

* SIA „ViĜānu slimnīca” (sociālās gultas).
Turpinājums 3. lpp.

Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633

2.

Atbildīgais par izdevumu: Olga Pekša

3

Bērzgales ziĦas

2015. gada februāris

Turpinājums no 2. lpp.

pašvaldības 2014. gada 17. jūlija saistošo noteikumu
Trūcīga ăimene/persona atzīstama par trūcīgo sa- Nr.33 „Par maznodrošinātas ăimenes (personas) statusa noteikšanu Rēzeknes novadā”.
skaĦā ar MK noteikumiem Nr. 299.
Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ăimenes vai atsevišėi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” kas nosaka,
ka ăimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ăimenes loceklim mēnesī pēdējo
triju mēnešu laikā nepārsniedz 128, 06 euro.

Ar Rēzeknes novada pašvaldības 2014. gada
17. jūlija saistošo noteikumu Nr.33 „Par maznodrošinātas ăimenes (personas) statusa noteikšanu Rēzeknes
novadā” kas nosaka, ka ăimene (persona) atzīstama
par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi katram
ăimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā
nepārsniedz 170, 00 euro.

Maznodrošināta ăimene/persona atzīstama
Informē Bērzgales pagasta sociālā darbiniece Natālija Platpīre
par maznodrošināto saskaĦā ar Rēzeknes novada

Kultūras namā aktīvi notiek pašdarbības kolektīvu
mēăinājumi un gatavošanās skatēm un Lieldienu koncertam savās mājās.
28. februārī – sieviešu vokālais ansamblis un vokālais
ansamblis „Knifs” piedalās novada vokālo ansambĜu skatē
FeimaĦos.

ar vides aizsardzības organizāciju "Homo ecos”, iesaisto ties projektā "Glokalizācija - vietējā atslēga globālai attīstībai"). Sekojiet reklāmai !
5.aprīlī Lieldienu koncerts Bērzgalē.
12.aprīlī plkst. 12.00 Bērzgalē teātra izrāde “Ontans i
Anne” 5. daĜa “Ontans i plāšnīki (ekstrasensi)".

7.martā skolēnu deju kolektīvs “Bērzgalīte” piedalās
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju kolektīvu atlases skatē Rēzeknē. Turēsim īkšėus!
28.martā netradicionālo deju grupa “Šiks” piedalīsies
līnijdeju festivālā “Rīgas kauss 2015” Rīgā.
29.martā plkst. 11.00 Bērzgales KN iespējams noskatīties kādu Kinopunkta piedāvāto filmu (tapusi sadarbībā

Ieeja 2. 00 EUR
19.aprīlī atpūtas vakars pensionāriem.
22.aprīlī skolā un pirmsskolas izglītības iestādē Kino
punkta piedāvātā animācijas filmu izlase “Multenītes
sniegā”. Ieeja brīva.
Informē kultūras nama vadītāja Daila Ekimāne

EDUARDS SVECE (1903. - 1996.). Dzimis BērzFebruārī Bērzgalē dzimuši daudzi ievērogales
pagastā Meirānos - 1903.gada 8. februārī. Tēvs jami cilvēki. Šoreiz īsuma par diviem.
Jāzeps, māte - Karuse, vectēvs - MārtiĦš.
BERNADETA OPINCĀNE (1926.g.20.02.17.09.2004.). Dzimusi Bērzgales pagasta Micānu sādžā Eduards Svece dienēja (strādāja) uz Latvijas - Krievijas
robežas no 1928.gada līdz Krievijas iebrukumam (1940.g.
SkruĜu mājās 6 bērnu ăimenē kā ceturtais bērns ăimenē.
Mācījusies Bērzgales sešklasīgajā pamatskolā. Pēc tam jūnijā) Latvijā. Robežsargos Eduards Svece dienēja Brigu
divus gadus pirms kara zināšanas apguvusi Rēzeknes Sko- pagasta Krivandā 2. bataljona 2. rotā. Bija apbalvots ar
lotāju institūtā. Vēlāk mācījusies Rēzeknes 1. latviešu sko- ordeni. Apbalvojumu esot noslēpis kaut kur istabaugšā tā,
lā, tad Rēzeknes Pedagoăiskajā skolā, kuru absolvējusi ka ne dēls Arkādijs Svece, ne mazdēls Dainis Svece to nav
1948.gadā un ieguvusi skolotājas profesiju. Pabeigusi arī atraduši.
vairākus skolotāju kursus Rīgā. Laikā no 1946.g.-1987. g.
Padomju gados Eduards Svece dzīvoja Bērzgales
strādājusi Bērzgales vidusskolā. Vadījusi pagastā Folkloras kopu. No 1987. gada līdz 1990. gadam strādājusi Bērz- pagastā, strādāja padomju saimniecībā "Bērzgale ". Labi
gales kultūras namā par direktori, līdz aiziešanai pensijā. pratis stiklinieka amatu, daudz strādājis pie Bērzgales bazStrādājusi LAMS, un izdevusi 4. grāmatas. Par Bernadetas nīcas logu iestiklošanas baznīcas remonta laikā.
kundzi sīkāk lasiet “Bērzgales novads” grāmatā.
Informē muzeja vadītāja Olga Pekša
Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633
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14. FEBRUĀRIS - VALENTĪNDIENA ,
veltīta romatiskajai mīlestībai. Domājot par mīlestību, uzreiz redzu Bērzgales pagasta vienu no vecākajiem pāriem, kas tik gādīgi turpina rūpēties
viens par otru, ka viĦus skatot, sariešas aizkustinājuma asaras acīs – jā,
dod Dievs, mums arī tā mūžu nodzīvot.
No plašākas intervijas šis pāris atteicās, tāpēc neminēšu viĦu vārdus.
Kā viĦi paši saka – ko tad mēs? Abi jau veci, viens otru stutējam, kā
protam. Mēs jau tādi parasti cilvēki vien esam, neprotam gudri runāt.
Nevaram mācīt otru.
Kad jautāju – kas tad ir mīlestība? – viĦi tikai saskatījās un pasmaidīja. Un piebilda, ka šodien jaunieši ir tik steidzīgi, pacietības pietrūkst
daudzās mūsdienu ăimenēs, tāpēc bieži ir šėiršanās.
16.februārī arī Bērzgales pamatskolā bija Valentīndienai veltīts pasākums. Šogad pasākums bija orientēšanās pa skolu ar norādi uz kabinetiem, kuros bija jāveic atbilstošie uzdevumi – jāsacer dzejolis, jāuzmin
mīlas dziesma, jāuzzīmē, kā redz otru, jāsagatavo mīĜmaizīte brokastīm
un jānodejo valsis – vecākajām klasēm /5-9.kl./ un dažādi pasākumi aktu
zālē 1-3.kl. Visveiklāk ar uzdevumiem tika galā Kaspars Voicišs /9.kl./
un Viktorija Adijāne /8.kl./, viĦiem cieši sekoja Lauris Lelis /8.kl/ un

Lāsma Bernāne /7.kl/,
Raitis Romanovs un Eva
Medinika /8.kl./
Skolēniem arī jautāju –
kas ir mīlestība? ViĦi
domā:
Mīlestība ir tad, kad divi
cilvēki rūpējas viens par
otru, saprot, uzticas. /
Paula. 6.kl./

1.– 4. kl. zīmē apsveikumus Valentīndienā

Es vēl esmu maza, es neko nevaru teikt par mīlestību, es vēl nezinu,
kas tā ir. /Laura.6.kl/. Mīlestība ir tad, kad žēlo. /Jūlija.4.kl./. Mīlestība
ir, kad viens otru ciena un rūpējas par otru. /Kaspars 9.kl./. Mīlestība ir
nesavtīga došana /kāda skolotāja, kas nevēlējās atklāties/. Mīlestība ir,
kad viens cilvēks satiekas ar otru un viĦi apprecas /Artis.1.kl./.Mīlestība
ir patika vienam pret otru /Lauris 8.kl./. Maăiska lieta, kuru nevar izskaidrot /Anna 5.kl./.
Novēlot visiem mums nosargāt mīlestību arī ikdienā,
Meldra Gailāne

Bibliotēkas krājums ir daudzveidīgs. 2014. gadā
bibliotēkas krājums papildināts ar 285 grāmatām, tajā skaitā 92 ir bērnu grāmatas un ar 162 seriālizdevumiem.

2015.gada sākumā bibliotēkas krājums sastāvēja no 7175 vienībām. 2015.gadā bibliotēkā abonētie
preses izdevumi ir sekojoši: A 12; Agro Tops; Astes;
Auto Bild Latvija; Avene; Čaklās rokas; Ieva; Vietējā Latgales avīze; Pavards; Praktiskais Latvietis; Rēzeknes Vēstis; Rokdarbu vācelīte; Sīrups +; Ilustrētā
junioriem; Ilustrētā Pasaules Vēsture; Ilustrētā Pasaules Zinātne; Lata Romāns; Lilit; National Geographic Latvija.
Arī šogad, tāpat kā iepriekšējos
Bibliotēkas galvenais uzdevums ir kulturālas
vides veidošana, bibliotekāro pakalpojumu un krājuma
izmantošanas iespēju nodrošināšana plašam lasītāju
lokam, iedzīvotāju mūžizglītības veicināšana.

gados, no bibliotēkas lasītājiem dāvinājumā būs preses izdevumi: Uzzini; 100 labi padomi; Patiesā Dzīve; Privātā
Dzīve; Ievas dārzs; Ievas māja; Ievas stāsti; Ievas veselība.
Paldies dāvinātājiem!
Papildinot krājumu vienmēr tiek Ħemtas vērā lasītāju
Pagasta pārvalde katru gadu piešėir līdzekĜus
vēlmes un ieteikumi.

grāmatu un periodikas iegādei. Bibliotēka saĦem grāmatu un žurnālu dāvinājumus arī no pagasta iedzīvotājiem. Grāmatas tiek saĦemtas arī izstrādājot projektus.
P E N S I O N Ā R U A K T I V I TĀ T E S

Informē bibliotēkas vadītāja R.Romanova , foto D.Ekimāne.
*********************************

Apmeklējums ir bezmaksas. Trenažieru zāle atrodas
Bērzgales pamatskolas sporta zālē. Ieeja no otras puses.

Bērzgales pagasta seniori šogad kĜuvuši vēl aktīvāki. Tiek apmeklēti datorapmācības kursi, liela atsaucība Informē
ir trenažieru zālei. Te iedzīvotāji lielu paldies saka pagasta Vilhelmīne SiĜuka
pārvaldniekam Arvīdam Dunskim, jo ar viĦa gādību tika
sarūpēti trenažieri un atvērta trenažieru zāle.
Brīvā laika pavadīšana ikvienam iedzīvotājam ir
pieejama trenažieru zālē otrdienās un ceturtdienās laikā no
1700 līdz 1800. Nāciet uzlabot savu veselību, fizisko formu,
saĦemt pozitīvas emocijas, kā arī iegūt jaunus draugus.

4.
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2014. gadā Bērzgales pagastā
piedzimušas četras meitenes:
Dārta, Elīna, Nikola, Sintija
un 1 zēns - Edvards!

Līdzjūtība
Izsakām līdzjūtību
Jevăēnijai Kuprei
no dzīvesbiedra
Valerijana Kupra atvadoties.
Valerijans paliks mūsu atmiĦās kā ilggadējs
šoferis p.s."Bērzgale", izpalīdzīgs un līdzjūtīgs
kaimiĦš, saticīgs dzīvesdraugs. Lai viĦam vieglas
dzimtās zemes smiltis.

Apsveicam vecākus !

Informē Bērzgales pagasta sociālā darbiniece
Natālija Platpīre

periodā. Solisti bija ieradušies no visas Latvijas – Rīgas, Lielvārdes, Jēkabpils, Rugājiem, Aglonas, PreiĜiem, Alūksnes, Līvāniem, Dagdas, arī no Lietuvas. Žūrijas un klausītāju uzmanībai tika piedāvātas angĜu,
amerikāĦu, sicīliešu, franču, vācu dziesmas. Neskatoties uz kopīgo dziesmu tematiku, mūzikas izteiksmes
līdzekĜu daudzveidība bija Ĝoti liela. Laura priekšnesuma laikā spēlēja arī metalofonu.
Janvāris Bērzgales pamatskolas 2. klases skolēniem sākās Ĝoti veselīgi, jo šajā pusgadā vienu reizi nedēĜā būs iespēja doties uz Rēzekni apmeklēt baseinu.
Skolēni ar nepacietību gaida katru baseina apmeklējumu. Tā ir iespēja pareizi iemācīties peldēt un sagatavoties krāsainajam vasaras brīvlaikam!
Februāra otrdienas skolas bērniem nesagādā
lielu prieku, bet ir Ĝoti nozīmīgas viĦu veselībai. Lai
zobi būtu skaisti, balti un stipri, skolēniem jāapmeklē
zobārsts un zobu higiēnists.
ZiĦas sagatavoja skolotājas: Guntra, Sarmīte,
Inga un Irina , foto autore Guntra Kuzmina.

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

Laura Lucatnika 1. no kreisās
8.janvārī Daugavpilī pirmo reizi norisinājās Jauno
dziedātāju Ziemassvētku dziesmu konkurss. Arī mūsu
skolas 5.klases skolniece Laura Lucatnika (skolotāja
Guntra Kuzmina) kopā ar Rēzeknes novada vokālās
studijas „Skonai” solistiem devās piedziedāt S.Broka
Daugavpils mūzikas vidusskolas koncertzāli. Laura
izcīnīja godpilno 2. vietu!
Apsveicam !
Konkursā piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieki
vecumā no 7 līdz 16 gadiem. Konkursantiem repertuārā bija jāatskaĦo divas Ziemassvētku dziesmas (gan
oriăinālās, gan tautas dziesmas), kā arī sakrālā rakstura dziesmas, kuras tiek izpildītas Ziemassvētku laika
Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633

Trenažieru zāles (skolā) darba laiks
Otrdien un ceturtdien: no 17.oo līdz 18.oo
Trešdien: no 9.oo līdz 21.oo
Piektdien: no 9.oo līdz 18.oo
Svētdien: no 16.oo līdz 18.oo
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Pamatapmācības profesionālās 2. reăistrācijas
klases augu aizsardzības līdzekĜu
lietotāju apliecības iegūšanai.
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Lauku atbalsta dienesta jaunumi.
No šā gada 2. februāra Lauku atbalsta dienests
LAD lauku bloku kartē ir publicējis ainavu elementus
(koku, krūmu grupas un dīėus). Lauksaimnieki tiek aicināti
pārskatīt šos LAD iezīmētos elementus un iesniegt precizējumus, ja tādi ir nepieciešami. Ir iespējams pievienot arī
jaunus ainavu elementus. Lai precizētu vai iezīmētu jaunus
ainavu elementus, ir jāiesniedz bloku precizēšanas pieteikums LAD E-Pieteikšanās sistēmā. Gala termiĦš bloku precizēšanas pieteikumu iesniegšanai ir 2015.gada ir 1.aprīlis.
Avots: www.lad.gov.lv. Lauksaimniekam svarīgi atcerēties,
ka 20.02.2015. ir pēdējā dokumentu iesniegšanas dienaPievienotās vērtības nodokĜa mēneša deklarācijai un maksāšanas termiĦam. Avots: LLKC informatīvais izdevums
„Lauku Lapa”.

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 aprīlī rīkos pamatapmācības profesionālās 2. reăistrācijas klases augu aizsardzības līdzekĜu
lietotāju apliecības iegūšanai. 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 Informāciju sagatavoja SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs” Lauku attīstības konsultante Anita Dzene, mob. T.: 26571714.
centrs” Rēzeknes konsultāciju biroja tālruni 64625254.
****************************************************************************************************************

Bērzgales pagasta pārvaldes plānotie izdevumi pa
funkcionālajām kategorijām un to struktūra 2015.gadā

Funcionālā kategorija
Bērzgales pagasta pārvaldes plānotie ieĦēmumi
un to struktūra 2015.gadā

EUR
54 468

%
13,4

Procentu maksa par aizĦēmumiem Valsts kasei

2 200

0,54

Vispārējie nodarb. jautājumi

2 120

0,52

Pagasta pārvalde (iesk. grāmatvedību)

IeĦēmumi

Izdevumi

IeĦēmumu veids

EUR

%

Naudas līdzekĜu atlikums uz
gada sākumu
IeĦēmumi no zemes īpašuma
pārdošanas
Pašvaldības budžeta transferti no
novada
IeĦēmumi no vecāku maksām

21 908

5,4

0,75

0,5

Pārējā citur neklasif. ekonomiskā darbība

3 065

2 000
322 824

79,4

Teritoriju un mājokĜu
apsaimniekošana

101 957

25

4 500

1,1

Ambulatorā ārstniecības iestāde

2780

0,68

IeĦēmumi par telpu nomu

2 000

0,5

Bibliotēka

15 612

3,8

IeĦēmumi par zemes nomu

850

0,2

Muzejs

11 347

2,8

IeĦēmumi par biĜešu realizāciju

450

0,1

Kultūras nams

43 575

10,9

IeĦēmumi par dzīvokĜu un komunālajiem pakalpojumiem
Citi ieĦēmumi par maksas pakalpojumiem
AizĦēmums no Valsts kases

34 300

8,3

Citu biedrību un
nodib. pakalpojumi

690

0,11

7 730

2

Pirmsskolas izglītības iestāde

78 002

19,2

10 000

2,5

82 441
6 800

20,3
1,6

KOPĀ

406 562

100

Pamatskola
Izglītības papildu pakalpojumi (skolēnu pārvadājumi)
Sociālā aizsardzība

1 505

0,4

KOPĀ

406 562

100

Informē galvenā grāmatvede Inese Adijāne
Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633

6.

Atbildīgais par izdevumu: Olga Pekša

