Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes
informatīvais izdevums februārī
Dzīvosim un strādāsim skaistā, sakoptā vidē!

Lauksaimniecība

Līdz 1.februārim lauksaimniekiem bija jāizdar a vair āki dar bi. J a kur š piemir sis, tad nu gan
vajag pasteigties. Bija jāiesniedz pārskats par mājputnu, trušu skaitu novietnē uz 01.01.2020., gan
pašpatēriņa cūku kopsavilkums. Arī informācija mežsaimniecībā par veiktajām darbībām
2019.gadā. Gan pārskats par bioloģisko saimniecību, tāpat VID bija jāiesniedz paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām.
LDC ganāmpulku īpašniekus aicina līdz 1.martam iesniegt ziņas par lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas un kūtsmēslu uzglabāšanas veidiem novietnē. Ir skaidrojums, kurām saimniecībām veidlapas jāaizpilda. Piemēram, ja novietnē ir 2 nobarojamās cūkas un/vai 9 vistas, informācija nav jāsniedz.
Ja ir pieeja elektronisko ziņojumu datu ievades sistēmai (EZIS), ļoti labi. Tur uzreiz parādās vārds
INFRASTRUKTŪRA. Atveram un pildām. Jautājumu daudz, bet jāatbild tikai uz tiem, kuri attiecas uz konkrēto novietni.
Par pārraudzību. LLKC Rēzeknes birojs komplektē gr upu mācībām pār r audzībā esošo
slaucamo govju ganāmpulku īpašniekiem. Paskatieties, kas darās ar apliecību termiņiem. Ja apliecības jāpārreģistrē, jāiziet 16 stundu mācību kurss. Zvaniet, jāpiesakās.
21.februārī būs br auciens uz piena lopkopības saimniecībām. Paredzēts apmeklēt 2 saimniecības Viesītes novadā un LPKS “Viļāni”.
Maksa par braucienu 24.20 eur. Tajā iekļauti transporta izdevumi, pusdienas, saimniecību apmeklējumi. Interesenti tiek aicināti pieteikties, zvanot 26588672. Var rakstīt uz e-pastu
kristiana.latkovska@llkc.lv
No 7.februāra mājputnu novietnēs jāievēro biodrošības pasākumi. Mājputnus jātur slēgtās telpās,
novēršot kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem.
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Pamatapmācības vai zināšanu atjaunošana 2. reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietotāju apliecību iegūšanai vai pārreģistrēšanai
25. un 27. februārī, 3. un 5. martā SIA “LLKC” Rēzeknes konsultāciju birojā notiks maksas mācības AAL apliecību iegūšanai.
Ja saimniecības apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 15 000 eur, maksa par mācībām
44.17 eur ar PVN.
Ja apgrozījums lielāks – maksa 120,00 eur ar PVN (Saskaņā ar MK noteikumiem nr. 705).
Iepriekšēja pieteikšanās uz mācībām ir OBLIGĀTA! Vietu skaits šajā mācību grupā – ierobežots.
Sīkāka informācija un pieteikšanās apmācībām, zvanot SIA „LLKC” Rēzeknes nodaļas lauku
attīstības konsultantei Vijai Isajevai pa tālruni 26157521, e- pasts vija.isajeva@llkc.lv
Anastasija Saleniece,
lauku attīstības konsultante

Kultūras ziņas
Bērzgales kultūras namā:
21.februārī plkst. 13.00 Rēzeknes novada skolu tautas deju kolektīvu skate. Ieeja br īva.
1.martā plkst.11.00 spēlfilma “Klases salidojums 2”. Ieeja 3.00 EUR
Visiem trīs draugiem ir jāpaspēj gan doties uz bērēm, gan sarīkot Tomam vecpuišu balli, kā arī
paspēt uz Toma kāzām. Personīgās problēmas, “draugu būšana” un ciešais laika nogrieznis ievelk trīs draugus trakos piedzīvojumos. Lomās: Ainārs Ančevskis, Imants Strads, Juris Kaukulis, Elza Gauja, Gints Grāvelis, Daiga Gaismiņa, Indra Burkovska u.c. Režisors: Andrejs Ēķis

https://www.youtube.com/watch?v=cOQ6wSmH0l0
https://nra.lv/video/7873-noskaties-filmas-klases-salidojums-2-treileri.htm

6.martā plkst.12.00 Rēzeknes novada skolu jaunatnes dziesmu, deju un prasmju šovs “Vara
talants”. Ieeja brīva.

12.martā plkst.10.00 “Ceļā uz dziesmu svētkiem” - Rēzeknes un Viļānu novadu skolēnu deju
kolektīvu sadancis – skate. Ieeja br īva.
21.martā pasākums ”Atkalredzēšanās prieks”- teātra spēlēšanas tradīcijas Bērzgalē no Antona
Rupaiņa laikiem līdz mūsdienām. Īpaši aicināti bijušie Bērzgales amatierteātra un Bērzgales
skolas dramatiskā kolektīva dalībnieki. Kopīgi noskatīsimies kādu no deviņdesmito gadu A. Rubeņa lugu iestudējumiem. Ieeja brīva.
28.martā literāri muzikāls pasākums “Kur ņemt sirdij tādu spēku…”. Piedalās Dricānu KN
vokālis ansamblis “Almus” un dzejniece Antoņina Lubeja. Ieeja brīva.

13.aprīlī plkst. 16.00 – Lieldienu koncerts (piedalās vokālie ansambļi “Karameles” un
“Azarpuče”, deju kolektīvs “Bērzgalīte” un vokālā studija “Skonai”).
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Ievērībai!

Kā ierasts, arī šogad Bērnu svētkos īpaši sveiksim Bērzgales pagastā deklarētos piecgadniekus.
Ja vēlaties, lai jūsu mazulis tiktu īpaši godināts, aicinām līdz 20.maijam pagasta pārvaldē
(64644633) vai kultūras namā (26185204) svētkiem pieteikt Bērzgales pagastā deklarētos bērnus,
kuri dzimuši 2015.gadā.
Daila Ekimāne, kultūras nama vadītāja

Bērzgales pagasta pārvalde 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 “Kultūra vieno gadsimtus”. Par šajā projektā iegūto finansējumu tiks
uzlabota kultūras nama materiāli tehniskā bāze: iegādāti stilizēti 19.gs- 20.gs mijas tērpi sieviešu vokālajam ansamblim “Azarpuče”, digitālās klavieres, portatīvais dators un projektors ar statīvu.
Projekta kopējās izmaksas ir 4696.96 EUR. Atbalsta intensitāte ir 90%, līdz ar to publiskais finansējums ir
4227.26 EUR, Bērzgales pagasta pārvaldes budžeta līdzfinansējums - 469.70 EUR.
Daila Ekimāne, projektu vadītāja
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa v

Aktualitātes pie kaimiņiem

Pirmsskolaas izglītības iestādē
Baudot rudenīgi ziemīgos mēnešus, iestādē darba ritums iet savu gaitu, bērni apgūst jaunas prasmes un zināšanas.
Skolotājas V. Kaļva, J. Polukejeva un E. Zvīdre pilnveido zināšanas profesionālajos kursos.
No šī gada janvāra izglītības iestādē vairs nestrādā mūzikas skolotāja Iveta Kopela. Pedagogu pulku ir papildinājusi
jauna mūzikas skolotāja Laima Maslova. No bērna kopšanas atvaļinājuma ir atgriezusies Aija Krasovska.
Tik ilgi gaidīto ziemu uz mazu mirkli esam izbaudījuši. Bērni ar smaidu sejā priecājās par sniegu un cēla sniegavīrus. Tie gan nebija tik balti, kā gribētos, jo sniega bija nedaudz.
Ar 5-6 g. bērniem februāra mēnesī plānojam aizbraukt uz Latgales Kultūrvēstures muzeju uz kopā sanākšanu muzejpedagoģiskajā programmā “Pašiem sava ābece”.
Martā aicināsim uz iestādi vecvecākus, lai kopīgi ietu rotaļās, dziedātu dziesmas un darītu vēl kaut ko nebijušu.
Elita Zvīdre, Bērzgales PII vadītāja p.i.
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Sociālās ziņas
No 01.01.2020 būtiski mainās valsts apmaksātas sociālās rehabilitācijas piešķiršanas un saņemšanas kārtība personai ar funkcionēšanas traucējumiem gan darbspējīgā vecumā, gan personai ar funkcionēšanas traucējumiem pēc
darbspējīgā vecumā, kura strādā (pakalpojuma saņemšanas vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūrā, Dubultu
prospekts 71, Jūrmalā).
Nepieciešamību saņemt sociālo rehabilitāciju personai ar funkcionēšanas traucējumiem vērtē ārstniecības iestāde,
kas sniedz valsts apmaksātu medicīnisko rehabilitāciju – stacionārās ārstniecības iestādes: Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca, Vidzemes slimnīca, Liepājas reģionālā slimnīca, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, Rīgas 2. slimnīca, Jēkabpils reģionālā slimnīca, Rēzeknes slimnīca
un ārstniecības iestādes, kas sniedz medicīnisko rehabilitāciju dienas stacionārā.
Medicīniskās rehabilitācijas iestāde izvērtē personas funkcionēšanas traucējumus un vajadzību pēc sociālās rehabilitācijas.
Persona ar funkcionēšanas traucējumiem sociālo rehabilitāciju var saņemt pēc medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanas medicīniskās rehabilitācijas iestādē, ar nosacījumu, ka medicīniskās rehabilitācijas iestāde izrakstā ir rekomendējusi saņemt sociālo rehabilitāciju.
Persona ar funkcionēšanas traucējumiem var pieteikties (iesniegt dokumentus) sociālajai rehabilitācijai ne vēlāk
kā divu mēnešu laikā pēc medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanas, iesniedzot dokumentus sociālajā dienestā. Lai
pieteiktos sociālajai rehabilitācijai, personai sociālajā dienestā dzīvesvietā jāiesniedz (iesniegums par pakalpojuma
piešķiršanu, personas aizpildīta funkcionēšanas spēju pašnovērtējuma anketa (MK. 578 “Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā ”2.pielikums) un medicīniskās rehabilitācijas iestādes izraksts par medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanu, kurā ierakstīta rekomendācija saņemt sociālo
rehabilitāciju un tās saņemšanas mērķis.
Pakalpojuma ilgums 14 dienas. Līdz 21 dienai ilgu pakalpojuma kursu prioritāri var saņemt: politiski represēta persona, Černobiļas atomelektostācijas avārijas rezultātā cietusī persona.
Rēzeknes novada Sociālajā dienestā ir pieejams specializētā transporta pakalpojums, ko dr īkst izmantot
personas ar pārvietošanās problēmām, personas ar invaliditāti un bērni ar invaliditāti, ar nosacījumu, ja viņi nespēj
izmantot sabiedrisko transportu.
Personām ar kustību traucējumiem, budžeta ietvaros tiek piedāvāti šādi Specializētā transporta pakalpojumi:
Guļošo vai sēdošo personu pārvadāšana/transportēšana uz nestuvēm vai ratiņiem:
- no ārstnieciskās iestādes – mājās vai otrādi;
- no ārstnieciskās iestādes uz sociālās aprūpes iestādi;
- uz/no veselības pārbaudēm,
- uz/no veselības izmeklējumiem;
- uz/no dzīvībai svarīgām procedūrām slimnīcā.
Guļošo vai sēdošo personu pārvadāšana/transportēšana tiek nodrošināma tikai piektdienās (iepriekš piesakoties
sociālajā dienestā).
Specializētā transporta pakalpojums netiek piešķirts personām, kuras atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.
Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (GMI pabalsts) ir viens no pašvaldības izmaksājamiem sociālās palīdzības, ko piešķir ģimenēm (personām), kuras objektīvu apstākļu dēļ negūst pietiekamus
ienākumus un kuras atzītas par trūcīgām.
Valsts noteiktais GMI līmenis personai no 2020. gada 1. janvāra ir 64 euro mēnesī.
Tās personas, kuras saņem GMI pabalstu, pašvaldības sociālajam dienestam ir tiesības darbspējīgos klientus vismaz trīs mēnešus pēdējo 12 mēnešu periodā, iesaistīt darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos līdz 15 stundām nedēļā.
Natālija Platpīre, sociālā darbiniece
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