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    Būtiskākie  būvdarbi, ieguldījumi pamatlīdzekļos un paveiktie  remontdarbi Bērzgales pagasta pārvaldē 
2020. gadā 

1.Iegādāts granulu katls un dūmenis apkures sistēmas atjaunošanai Rītupes ielā 40. Apkures katla uzstādīšana un vecā dūmeņa 

demontāža un jaunā dūmeņa montāža plānota paveikt pēc 2020./2021. apkures sezonas beigām. Kopējās līguma izpildes iz-

maksas ir 49 578.18 EUR; 

2. Vienlaidu seguma atjaunošana un bedrīšu remonts   Ezerkrasta  un Klusajai ielai Bērzgales ciemā, izmaksas 49 928.38 

EUR; 

3. 2020. gadā tika noslēgts līgums ar SIA “Inteco Wood” par  Bērzgales muižas jumta atjaunošanu, plānotās izmaksas 

50 018.28 EUR. Iepr iekšējā gadā būvdarbi tika uzsākti, bet to pabeigšana plānota 2021. gada pavasar ī;  

4. Nomainītas divdesmit sešu apgaismojuma stabiem vecās lampas uz ekonomiskākajām lampām Bērzgales ciemā, izmaksas 

4080,05 EUR; 

5. Dzīvojamai mājai Rītupes ielā 38 (“aizsargu māja”) nomainītas ārdurvis un vēja kaste,  izmaksas 950 EUR; 

6. Labiekārtota teritorija pie Bērzgales centra dīķa, izveidojot gājēju celiņu, izmaksas 4761,10 EUR; 

7. Izveidots volejbola laukums pie skolas, izmaksas 842,51 EUR; 

8. Projekta “Kultūra vieno gadsimtus” ietvaros iegādāti pamatlīdzekļi kultūras namam: projektors, portatīvais dators, digitā-

lās klavieres un skatuves tērpi sieviešu ansamblim, kopējās projekta izmaksas 4695,80 EUR; 

9. Projekta “Vienādas iespējas visiem” ietvaros kultūras namā iegādāts un uzstādīts diagonālais kāpņu pacēlājs, 17 908 EUR 

un mobilais ratiņkrēslu pacēlājs 2165,90 EUR vērtībā; 

10. Rēzeknes novada pašvaldības realizētā Lauku atbalsta dienesta  projekta “Sporta pakalpojumu uzlabošana Bērzgales pa-

gasta sporta zālē” ietvaros tika nomainīts grīdas segums sporta zālē, kopējās izmaksas sastādīja 32 668,40 EUR. 

                                                                              Sagatavoja Nautrēnu pagastu apvienības vec. grāmatvede Inese Adijāne  

Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes informatīvais izdevums 2021.gada martā 

Dzīvosim un strādāsim skaistā, sakoptā vidē! 

 

 

Cienījamie pagasta iedzīvotāji! 

   Liekas, vēl tik tikko svinējām Ziemassvētkus un Jauno gadu, bet nu jau esam iekāpuši martā - pirmajā pavasara mē-
nesī. Dīvains ir gada trešais mēnesis. Galējību mēnesis - mūžīgās dusas sargs un augšām cēlējs. Gavēņa laiks. Sagata-
vošanās Lieldienām, kad kristieši tiek aicināti klusumā un pārdomās atcerēties Kristus ciešanas un nāvi. Tas ir sevis 
izvērtēšanas laiks. Un svarīgi ir sakārtot prātu. 
   Pandēmija, stress, neziņa, nedrošība, nospiež pie zemes, liek ierauties sevī un liedz ieraudzīt brīnumu, kas tepat bla-
kus. Aicinu biežāk pacelt acis pret debesīm. Koku pazarēs skan putnu balsis, daba mostas. Arī mums laiks mosties no 
ziemas miega un nopurināt no pleciem ziemas sagurumu, atgūt spēkus dabā. Dzestrs, bet spirgts ir marta gaiss.  
   Kaut gan šis laiks mums liedz pulcēties uz kopīgiem pasākumiem klātienē, pagasta pārvalde un kultūras iestādes 
piedāvā piedalīties dažādās aktivitātēs individuāli un virtuāli. Košāk, siltāk, krāsaināk tiek iezīmēta sabiedriski pieeja-
mā ārtelpas teritorija. 
   Saulainu, labām domām un priecīgiem mirkļiem piepildītu Lieldienu gaidīšanas laiku! Lai saules siltums, putnu 
dziesmas, dabas mošanās dod un vairo spēku, cerību un enerģiju turpmākajiem darbiem! 
 
                                                                                                        Bērzgales pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Dunskis  

Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633                                                                  Atbildīgais par izdevumu: Skaidrīte  Apeināne 
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► Par pārraudzības apliecībām. Šogad pārraudzības apliecību termiņš (piena/gaļas lopkopībā) netiks pagar ināts, ja 

nebūs pietiekošs teorētisko un praktisko stundu skaits. Šobrīd daļa jau iesaistījušies attālinātās mācībās. Parēķiniet, cik stun-

das kuram vajag. Rēzeknes birojs plāno attālinātās mācības arī pārraudzībā slaucamo govju ganāmpulku īpašniekiem. Lū-

gums zvanīt, pieteikties, lai varētu saprast, cik šis pakalpojums nepieciešams. 

► No 1.marta var  iesniegt gada ienākumu deklarācijas. Nekādu izmaiņu attiecībā uz reģistrētajiem saimnieciskās 

darbības veicējiem nav. Ieteiktu no 1.aprīļa līdz 17.aprīlim iesniegt ziņojumu par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām un līdz 23.aprīlim veikt samaksu 5% apmērā pensiju apdrošināšanai (stāžam). Gada ienākumu deklarāciju iesniegt 

pēc tam, lai nav jāveic precizējumi.  Daļa kaut kā aizmirst par šo nodokli, piedomājiet.  Nodoklis  jāmaksā, ja saimniecība 

strādājusi ar peļņu (ieņēmumi mīnus izdevumi). Tas neattiecas uz pensionāriem, I un II grupas invalīdiem. Ja veiktas sociālās 

iemaksas, ienākuma nodoklis 50 eiro apmērā nav jāmaksā.  

►Bioloģiskajā lauksaimniecībā varēs uzņemties jaunas 2 gadu saistības. Ja esošajiem klientiem saistības beidzās 

2020.gadā, var izlemt par saistību neturpināšanu. Ja neturpinās, par to līdz 1.aprīlim jāpaziņo kontrolējošajai institūcijai. 

Klientam, kurš saistības uzņemsies pirmo reizi, vēlams iesniegumu iesniegt tāpat līdz 1.aprīlim. Turpinot, būs jaunas 2 gadu 

saistības. Ja saistību 5 gadu periods beidzas šajā gadā, saimniecība varēs paplašināt platības par 20%. Klientiem, kuriem nav 

iepriekšējo gadu pieredzes bioloģiskajā lauksaimniecībā, jāapgūst 160 stundu ilgs apmācību kurss. Tas izdarāms tālmācībā, 

informācija LLKC mājaslapā. Tālmācība ir maksas pakalpojums.  

Diezgan būtiskas izmaiņas bioloģiskajām saimniecībām ir par dzīvnieku blīvumu. Bija 0,3 dz.v/ha, palielināts uz 0.4 dz.v/ha. 

Piemēram, ja iepriekš 1 govs nosedza 3.33 ha, tad šogad tie būs 2.5 ha. 

Šajā atbalsta veidā, ja būs liels iesniegumu skaits, notiks pieteikumu rindošana. 

►Par individuālās atļaujas pieprasīšanu konvencionālās sēklas materiāla iegādei bioloģiskajās saimniecībās. Izvēr tē-

jiet nepieciešamību iegādāties sēklas materiālu. Vispirms jāpārskata VAAD mājaslapas datu bāze ar piedāvājumu. Pie reizes 

atceramies, ka tauriņziežu īpatsvaram jābūt 20% no kopējās aramzemes platības. Atļauju pieprasīšanas termiņš  vasarāju sēk-

lai, kartupeļiem ir 15.jūnijs (neatlieciet, sanāk krietni par vēlu). Valsts nodeva par katru sugu nemainīga – 7.11 eiro. 

►LLKC Rēzeknes birojā ar ī šajā attālinātajā laikā darbu apjoms nav samazinājies. Paralēli tiek meklēti var ianti, kā-

dā veidā šobrīd varētu notikt cilvēku uzklausīšana, nodrošināšana ar  informāciju. Izkristalizējusies ideja par iespējamu sadar-

bību attālinātā veidā. To varētu pielīdzināt atvērto durvju dienai, kad noteiktā datumā varēs pieslēgties internetam un piedalī-

ties kopīgā sarunā.  Interesentus lūgums sekot informācijai mājaslapā www.llkc.lv, portālā Facebook, zvanīt 20224413 (Inta 

Nagle), 25645875 (Anastasija Saleniece), 26588672 (Kristiāna Latkovska).  

                                                         Ziņas sagatavoja LLKC Rēzeknes biroja lauku attīstības konsultante  Anastasija Saleniece 

     

    

   Informācija mājputnu turētājiem .Putnu gripa ir akūta, lipīga putnu infekcijas slimība. Galvenie vīrusa pārnesē-

ji un izplatītāji ir savvaļas putni, īpaši ūdensputni.  

  Ja kaut viens mājputns Tavā saimniecībā saslims ar putnu gripu, slimības apkarošanas procesā būs jālikvidē un jāiznīcina 

pilnīgi viss mājputnu ganāmpulks. Ap Tavu saimniecību 3 kilometru rādiusā tiks noteikta aizsardzības zona un 10 kilometru 

rādiusā - uzraudzības zona. Tas nozīmē, ka visām kaimiņu saimniecībām un uzņēmumiem, kas ietilpst šajā teritorijā, būs iero-

bežojumi mājputnu un no tiem iegūtu produktu tirdzniecībai un pārvietošanai.  

Visu gadu, lai pasargātu mājputnus no saslimšanas ar  putnu gr ipu, ievēro biodrošību:  

 ierobežo nepiederošu personu piekļūšanu mājputnu turēšanas vietām; 

 ievēro higiēnas pasākumus, veicot darba pienākumus (mazgā rokas ar ziepēm un karstu ūdeni, dezinficē apavus un ro-

kas); 

 glabā mājputnu barību un pakaišus savvaļas putniem nepieejamās vietās; 

 mājputnu barošanu un dzirdināšanu organizē iekštelpās vai norobežotā teritorijā, nepieļaujot savvaļas putnu piekļūšanu; 

 ziņo praktizējošam veterinārārstam vai PVD par visiem gadījumiem, kad ir aizdomas par mājputnu saslimšanu. 
   PVD aicina ziņot par atrastiem beigtiem savvaļas ūdensputniem vai vairākiem vienkopus (vairāk par 3-5) mirušiem 

savvaļas putniem, zvanot uz PVD uzticības tālruni - automātisko atbildētāju 67027402 vai informējot tuvāko PVD te-

ritoriālajā pārvaldi.  

 

 

                     Lauksaimniekiem 

http://www.llkc.lv
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                      Lieldienu aktivitātes ģimenēm “Leldīņu začam pa pādim”  
 

   Lieldienās, 4. un 5. aprīlī brīvdabā skolas teritorijā pie lapenes pieejamas Lieldienu aktivitātes ģimenēm ar bērniem 

“Leldīnu začam pa pādim”.  

   Ģimenes sagaida dažādas ar Lieldienām saistītas atrakcijas: olu ripināšana un mešana, līkloču zaķu taka, foto sesija. Katram 

līdzi ņemt krāsotas olas olu ripināšanai un olu kaujām. 

   Paredzēts, ka ikviena ģimene darbojas individuāli. Pēc aktivitātēm aicinājums būt atbildīgiem un atstāt teritoriju kārtībā, lai 

nākošie apmeklētāji var pilnvērtīgi darboties. Ja kādam ļoti gribēsies iegūt īpašumā kādu no aktivitāšu aksesuāriem, var pie-

teikties un pēc Lieldienām to būs iespējams paņemt. 

   Ļoti priecāsimies, ja iesūtīsiet foto no aktivitātēm. 

   Tuvāka informācija: Bērzgales kultūras namā (Daila,  26185204), muzejā (Skaidrīte, 29497151), bibliotēka (Sanita, 
27297743). 

                                                        Radīsim svētkus paši! 
                               Aicinājums būt atbildīgiem un ievērot valstī noteiktos ierobežojumus!  

 
               Loga izstādes kultūras nama bērnu un jauniešu centra telpas logos: 
 

  Rokdarbu un hobiju izstāde “Radīts ziemas vakaros”. No 20. marta līdz 15.aprīlim apskatāma bērzgaliešu rokdarbu un 
hobiju izstāde “Radīts ziemas vakaros”. Aicinu atsaukties visus, kuri garos ziemas un pandēmijas laika vakarus īsina, no-
darbojoties ar dažāda veida rokdarbiem un citiem hobijiem, un darbus atnest uz kultūras namu (Daila,  26185204) vai muzeju 
(Skaidrīte, 29497151). eksponēšanai izstādē. Ja kurš nevēlas publicitāti, darbi tiks izstādīti bez paraksta. 
  No 17.aprīļa līdz 15.maijam būs apskatāma keramikas darbu izstāde no bērzgaliešu privātajām kolekcijām.           
 

Aktīvās atpūtas akcija “Bērzgales loki” 

  "Cilvēkam pilnvērtīgai dzīvei nepieciešamas divas lietas – izglītība un fiziska aktivitāte. Tikai pateicoties izglītībai un fizis-
kai aktivitātei, cilvēks var sasniegt pilnību", teicis Platons 4.gs.p.m.ē. 
  Ir pamanīts, ka bērzgalieši ir aktīvās atpūtas piekritēji: nūjo, skrien, slēpo, aktīvi staigā, brauc ar velosipēdu. Katram jau ir 
izveidojies savs iecienīts maršruts. Mūsu piedāvājums – padalies ar to un ieinteresē pārējos aktīvai atpūtai.  
  No 15.marta līdz 9.maijam tiek izsludināta akcija “Bērzgales loki”.  
  Akcijas uzdevums: ģimenei vai individuāli izveidot savu maršrutu Bērzgalē un tās apkārtnē (var  būt ietver ti ar ī kai-
miņu pagasti), ietverot maršrutā 3 objektus (kultūrvēstures, dabas, industriālais, u.c. veida). Ja situācija valstī atļaus, dalībnie-
ki var būt arī domu briedru grupa. Objekts var būt jebkas: kā muiža, bērnudārzs, baznīca, ezers, jebkura ēka, koks, dīķis, 
purvs, pļava, u.c. 
  Dalībniekam savu maršruts veicot, jānofotografē trīs objekti no maršruta un jāizmēra kopējais distances garums. Vienam 
objektam noteikti ir jābūt uz Bērzgales ciema vai pagasta robežas vai tuvu tai.  
  Maršrutu vēlams iezīmēt kartē un ar fotogrāfijām iesniegt, sūtot uz WhatsApp vai e-pastu, vai iesniedzot personīgi Bērzga-
les bibliotēkas vadītājai Sanitai (t. 27297743), muzeja vadītājai Skaidrītei (229497151) skaid-
rite.apeinane@rezeknesnovads.lv, KN vadītājai Dailai (26185204) daila.ekimane@berzgale.lv.  
  Kartes var saņemt bibliotēkā, muzejā, kultūras namā. Maršrutu drīkst iezīmēt arī  digitāli un atsūtīt. Kartes pēc lūguma tiks 
aizsūtītas. 
  Info pieejama mājas lapā www.berzgale.lv 
  Ar akcijas dalībnieku iesniegtajiem maršrutiem iepazīstināsim maijā Muzeju nakts pasākuma laikā, kas būs veltīts 
tēmai ”Robeža”. Akcijas dalībnieki saņems piemiņas balvas. 
 Pasākumam būt vai nebūt - būs atkarīgs no esošās situācijas valstī!  
                                                                                             Ziņas sagatavoja kultūras nama vadītāja Daila Ekimāne 

                                                        Noslēdzies projekts “Mediju klubs” 
   Rēzeknes novada biedrība “Viedokļu līderu skola” februārī un martā interesentiem piedāvāja ie-
spēju piedalīties tiešsaistes diskusiju ciklā projektā “Mediju klubs”, lai izvērtētu savus interneta lie-
tošanas ieradumus, iemācītos kritisko domāšanu un izvērtētu sociālo mediju draugu loku. 
   Vairākās nodarbībās tika pievērsta uzmanība dezinformācijai, kas šobrīd īpaši izplatīta Covid -19 
pandēmijas iespaidā, kā arī sadarbībai ar vietējiem medijiem. Tad dalībnieki mācījās jaunākās ten-
dences digitālajā fotogrāfijā, kā arī notika diskusija par sociālo mediju satura veidošanu – priekšro-
cībām un trūkumiem, un saruna par komunikācijas  ētiku sociālajos medijos. 
   Īpaši interesantas bija Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā Informācijas un komunikācijas 

vadītājas Kristīnes Liepiņas lekcijas par dezinformācijas un viltus ziņu tendencēm Eiropas Savienībā un pasaulē, faktu pār-
baudes praktiskajiem rīkiem, sociālajiem medijiem un to lomu dezinformācijas kontrolē. 
   Laikraksta “Rēzeknes Vēstis” žurnāliste Marina Tetarenko aicināja pievērsties ļoti aktuālai tēmai - kā nesajukt prātā pandē-
mijas apstākļos un iemācīties izmantot sociālos tīklus savā labā, kā pārvarēt izdegšanu.  
   Projektu  “Mediju klubs” atbalstītāji:  Rēzeknes novada pašvaldība, British Council pārstāvniecība Latvijā un “Baltic Inde-
pendent Media Project". Vairāk par British Council darbību Latvijā meklē www.britishcouncil.lv 

                     Diskusijās piedalījās un pārskatu sagatavoja Daila Ekimāne 

mailto:skaidrite.apeinane@rezeknesnovads.lv
mailto:skaidrite.apeinane@rezeknesnovads.lv
mailto:daila.ekimane@berzgale.lv
http://www.berzgale.lv
http://www.britishcouncil.lv/
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                              Projektu ziņas 

                    Restaurēts A. Rupaiņa rokraksts “Dīnasgromota ceļojumam uz Ženevu”  

     Mūsdienu muzeju apmeklētājiem aug prasības pēc kvalitatīvi pasniegta produkta. Ne-
pieciešams, lai šis produkts tiktu uzskatāmi un viegli pieejams, viegli apgūstams un iegau-
mējams, vizuāli baudāms, mūsdienīgi restaurēts un pasniegts, tāpēc ar VKKF atbalstu ir 
restaurēts viens no vērienīgākajiem Antona Rupaiņa rokrakstiem “Dīnasgromota ceļoju-
mam uz Ženevu”.  
     1989.gadā kādā no ekspedīcijām rakstnieka dzimtās mājas bēniņos tika atrasta vidēja 
formāta kabatas grāmatiņa ar virsrakstu ”Dīnasgrōmota ceļojumam uz Ženevu”, kura 
muzejā ienāk kā pirmais muzeja krājum priekšmets. 
    1928.gada augustā Izglītības ministrija komandēja trīs jaunos skolotājus no Latvijas uz 
Starptautisko skolotāju kongresu un miera propogandēšanas kursiem Ženēvā pie Tautu 

savienības. No Latgales tika izraudzīts Antons Rupainis. Šo trīs jauno skolotāju mērķis bija pētīt Rietumeiropā, īpaši Vīnes 
skolās, tolaik moderno apvienotās mācības metodi un tās rezultātus. Ceļojuma laikā top dienasgrāmata, kurā rakstnieks aprak-
sta redzēto, gūtos iespaidus par Eiropas kultūrvēstures objektiem, Eiropas tautu sadzīvi un īpatnībām. Nozīmīgu vietu dienas-
grāmatā ieņem lekciju konspekti par jaunatnes audzināšanas jautājumiem, kas turpmāk tiek izmantoti strādājot par skolotāju 
vai aktīvi piedaloties Latgales jauniešu sabiedriskās dzīves organizēšanā. Šī ceļojuma laikā gūtās zināšanas un iespaidi jūtami 
ietekmēja A. Rupaiņa darbus  Rietumeiropas “apgaismības un liberālisma” garā. Dienasgrāmata bija stipri cietusi no “laika 
zoba”, tāpēc bija nepieciešama restaurācija, lai papildinātu Antona Rupaiņa muzeja ekspozīciju ar unikāliem, autentiskiem 
priekšmetiem, kas būs kvalitatīvā izskatā un stabilā tehniskā stāvoklī un tiktu saglabāti kā vēsturiska liecība tālākajām paau-
dzēm. 
  Restaurācijas darbus veica pieredzējusi un zinoša sava aroda restauratore Dace Dubrovska, kura pārzina sava darba specifiku, 

daudz strādājusi pie citu Latvijas muzeju priekšmetu restaurācijas. Restauratore ir ieinteresēta un zinoša ne tikai savā arodā, bet 

arī muzeju darbā. 

                                                                               

                                                                                                          A. Rupaiņa muzeja vadītāja Skaidrīte Apeināne  

                                     Bibliotēkas jaunieguvumi 

  Pagājušā gada nogalē Bērzgales pagasta bibliotēkā tika iepirktas jaunas grāmatas.     

Krājums tika papildināts no pašvaldības budžeta paredzētajiem līdzekļiem, kā arī liela 

daļa grāmatu tika iegūtas dāvinājumā  no  Latvijas Republikas Kultūras ministrijas 

atbalstītā projekta ”Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas publiskajām bibliotēkām.” 

Projekta ietvaros Bērzgales pagasta bibliotēkas krājums tika papildināts ar dažādām 

grāmatām visām vecuma grupām.  

  Bibliotēkas plauktos  var atrast interesantas piedzīvojumu grāmatas jauniešiem, kā 

arī krāšņas pasaku grāmatas bērniem. Ar šo grāmatu varoņu palīdzību var iejusties 

robota lomā, kurš veic dažādas aizraujošas un interesantas ekspedīcijas, kā arī apceļot visu pasauli un pabūt visinteresantā-

kajās vietās uz zemeslodes. 

  Savukārt pieaugušajiem lasītājiem krājums tika papildināts ar saistošiem romāniem un izglītojošām grāmatām, kur var 

iegūt informāciju par aušanas un dziedināšanas tradīcijām, kā arī iepazīt Latvijas dabas daudzveidību. 

 Fotoattēlos redzama tikai neliela daļa no jaunajām grāmatām. 

 Šogad bibliotēkā ir pieejami šādi žurnāli: Ilustrētā Junioriem, Ilustrētā Vēsture, Ilustrētā Zinātne, Rēzeknes Vēstis, Vietējā 
Latgales Avīze, Ieva, Ievas veselība, Ievas virtuve, Ievas dārzs, Vakara romāns, Patiesā dzīve, Praktiskais Latvietis, 
Lauku Māja, Mans Mazais, No Vecmāmiņas pūra lādes, Praktiskie Rokdarbi. 

  Pirms došanās uz bibliotēku piesaki sev interesējošo grāmatu pa tālruni 27297743, pēc 25.marta pa tālruni: 
28334942                                                                        Informāciju sagatavoja bibliotēkas vadītāja Sanita Potaše 

Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633                                                             Atbildīgais par izdevumu: Skaidrīte  Apeināne 
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Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Bērzgales pagasta pārvalde” 2020. gada budžeta izpilde 

Ieņēmumi: 

Izdevumi: 

EKK Ieņēmumu nosaukums Kases izpilde 
2020.g., EUR 

Plāns 2020.g., 
 EUR 

Kases izpilde 
2019. g., EUR 

8.6.0.0. Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirku-
ma maksas daļas (no nekustamo īpašumu pirkuma līgumiem pēc no-
maksas) 

28 30 44 

9.5.1.4. Pašvaldību nodevas par tirdzniecību publiskās vietās 7 7 34 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi (kavējuma procenti) 167 155 191 

13.0.0.0. Ieņēmumi no nekustamā (zemes, dzīvokļu) īpašuma atsavināšanas 7 313 7313 5896 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti (ieņēmumi no ES projektu realizācijas) 22 646 22 647 3681 

19.3.0.0. Pašvaldību budžeta transferti (saņemts no novada) 537 774 538 980 349 741 

21.3.5.0. Ieņēmumi no vecāku maksām (PII), ieskaitot novada segtos izdevumus 
par ēdināšanu 

10 806 5 300 5028 

21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 4022 2310 2219 

21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 1471 1500 1372 

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 212 500 350 

21.3.9.4. Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 32 411 36 550 32 022 

21.3.8.9.2. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri( īres maksa) 804 750 366 

21.3.9.9. Citi ieņēmumi (ēdināšana skolā, ieskaitot novada segtos maksājumus 
par audzēkņu ēdināšanu) 

5243 5150 2369 

21.4.9.2. Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi 3148 2926 3244 

23.5.1.0. Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā (Bērzgales kapsētas 
labiekārtošanai) 

105 - 85 

kopā 626 157 624 118 406 642 

EKK Izdevumu nosaukums Kases izpil-
de 2020.g., 

EUR 

Kases izdevu-
mu 2020.g. 

īpatsvars, % 

Plāns 2020.g., 
EUR 

2020.g. 
izpilde pret 

2020.g. 
plānu, % 

Kases izpilde 
2019.g., EUR 

1100 Atalgojums 166 044 29,3 169 795 98 175 581 

1200 Darba devēja valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātās iemaksas, t.sk. 
pabalsti un kompensācijas 

49 086 8,7 50 443 97 49 005 

2100 Komandējumi 48 - 190 25 61 

2200 Pakalpojumi 64 279 11,3 84 754 76 67 429 
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Izdevumi pa iestādēm un struktūrvienībām: 

2300 Krājumi (saimn. materiāli, energo-
resursi, biroja preces, inventārs) 

71 286 12,6 82 377 96 72 771 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 448 - 515 100 504 

2500 Budžeta iestāžu nodokļu un node-
vu maksājumi 

8186 1,4 10 517 100 8568 

3200 Dotācija biedrībām - - - - 690 

5200 Pamatlīdzekļu iegāde(t.sk. būvdar-
bi un PL  kapitālās izmaksas) 

153 261 27,1 184 211 96 17 590 

6200 Bezdarbnieka stipendija (APSD 
nodarbinātie) 

12 090 2,1 12 090 100 11 392 

7200 Uzturēšanas transferts apvienībai 18 580 3,3 18 580 100 10 343 

  kopā 543 308   613 472  413 934 

  Aizņēmumu atmaksa Valsts kasei 23 791 4,2 23 791 100 24 476 

  Pavisam kopā 567 099   637 263 89 438 410 

Izdevumi pēc funkci-
onālajām kategori-
jām, kods 

Nosaukums Kases izpilde 
2020., EUR 

Īpatsvars,% pret 
visu 2020.g. bu-
džetu 

Kases izpilde 
2019.g., EUR 

Īpatsvars,% pret 
visu 2019.g. bu-
džetu 

01.11.0 Administrācija 52 550 9,3 40 654 9,3 

01.721 Maksājumi par parāda apkalpošanu 
Valsts kasei 

248 - 303 - 

04.122 Vispārēji nodarbinātības pakalpojumi 16 135 2.8 11 392 2,6 

04.510 Ceļu uzturēšana un atjaunošana Bērz-
gales pagastā 

81 231 14,3 26 606 6,1 

04.900 Nekustamā īpašuma lietu noformēšanas 
darījumi 

1244 0,2 3074 0,7 

05.600 Pārējā citur neklasificētā dabas aizsar-
dzība 

5106 0,9 4231 0,9 

06.600 Dzīvokļu un komunālā saimniecība 123 642 21,9 98 058 22,4 

07.210 Ambulatorā ārstniecības iestāde 3303 0.6 2889 0,7 

08.100 Atpūtas un sporta pasākumi 2532 0,4 2414 0,6 

08.210 Bibliotēka 10 157 1,8 9547 2,2 

08.220 Muzejs (t.sk. Bērzgales muižas jumta 
atjaunošanas  izmaksas) 

29 245 5,2 8098 1,8 

08.230 Kultūras nams (t.sk. projekti) 65 370 11,5 43 382 9,9 

09.100 Pirmsskolas izglītības iestāde 59 968 10,6 72 288 16,5 

09.219 Pamatskola 79 033 13,9 83 378 19,0 

09.510 Jauniešu projekti (novada) 1530 0,3 1570 0,4 

09.600 Izglītības papildu pakalpojumi (skolēnu 
pārvadājumi) 

11 763 2,1 5903 1,3 

10.910 Sociālā dienesta administratīvie izde-
vumi 

251 - 147 - 

  Aizņēmumu atmaksa Valsts kasei 23 791 4,2 24 476 5,6 

    567 099 100 438 410 100 


