Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes informatīvais izdevums 2021. gada maijā

Dzīvosim un strādāsim skaistā, sakoptā vidē!
Rēzeknes novadā izsludina konkursu
par sakoptāko sētu “Skaista muna tāva sāta…”
Lai veicinātu Rēzeknes novada pagasta teritorijas sakoptību un attīstību, rosinātu iedzīvotāju aktivitāti un
līdzdalību savas darba un dzīves vietas sakopšanā un kultūrvides veidošanā, motivētu pagasta iedzīvotājus būt
atbildīgiem par sava īpašuma sakopšanu, Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar pagastu pārvaldēm organizē Rēzeknes novada pašvaldības konkursu “SKAISTA MUNA TĀVA SĀTA...”. Konkursa uzdevums ir noskaidrot sakoptākos viensētu pagalmus un ciema teritorijā esošo privātmāju un daudzdzīvokļu māju apbūvi.
Galvenās balvas ieguvējiem no katras pagastu apvienības tiek pasniegta glezna ar uzvarētāja īpašuma attēlojumu, kas taps Rēzeknes Novada dienu mākslas plenēra ietvaros. Uzvarētāju apbalvošana notiks Rēzeknes
Novada dienu pagastu apvienību noslēguma pasākumā.
Visiem dalībniekiem – specbalvas.
Informācija par konkursu un pieteikuma anketa atrodama Rēzeknes novada mājas lapā
www.rezeknesnovads.lv un Bērzgales pagasta mājas lapā www.berzgale.lv.
Aicinām piedalīties konkursā ikvienu!
Info tālrunis 26185204 (Daila)

Lauksaimniecība
Lauksaimniekiem – svarīgi datumi
Līdz 24. maijam turpinās pieteikšanās platību maksājumiem. Ar kavējuma sankciju Vienoto iesniegumu var iesniegt līdz 15. jūnijam (par katru nokavēto dienu 1% sankcija).
► Klientiem, kuriem pagājušajā gadā platību maksājumu iesniegumu palīdzēja aizpildīt LAD darbinieki, tiek zvanīts un piedāvāts palīdzēt arī šajā gadā.
30.maijs –papuvei jābūt mehāniski apstrādātai, ja iepriekšējā gadā šajā platībā bija ilggadīgie zālāji.
31.maijs – LDC jāiesniedz pārskats par bišu saimēm uz 01.05.2021.
1.jūnijs – iesniegums LAD marķētās dīzeļdegvielas iegādei ar samazināto akcīzes nodokļa likmi.
► Ja platību maksājumiem klients piesakās pirmo reizi, ir iespēja pieteikties marķētās dīzeļdegvielas saņemšanai
pie nosacījuma, ja līdz 1.jūnijam Valsts ieņēmumu dienestā tiek reģistrēta saimnieciskā darbība
1.jūnijs – iesniegums par valsts atbalstu biškopības nozarei, ja ir vismaz 30 bišu saimes. Ir vairāki nosacījumi.
15.jūnijs – jābūt kārtībā zemes apsaimniekošanas tiesību dokumentiem (faktiski tas attiecas uz nomas līgumiem). Nekur nav jāiesniedz līdz brīdim, kad to pieprasa Lauku atbalsta dienests.
15.jūnijs – drīkst veikt labojumus un precizējumus jau iesniegtajā platību maksājumu iesniegumā, sankciju nebūs. Vienīgi, ja aizmirsies atzīmēt, ka piesakāties uz kādu atbalsta veidu, piemēram, uz brīvprātīgi saistīto atbalstu
par slaucamajām govīm, tiks piemērots atbalsta samazinājums par katru kavējuma dienu pēc 24.maija.
Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633
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15.jūnijs – konvencionālās vasarāju un zālāju maisījumu sēklas iegādes atļaujas saņemšanas termiņš bioloģiskajām
saimniecībām. Būsim reāli, vai pēc šī datuma vēl ko sēsim. Lai gan atļauju var pieprasīt un sēklu obligāti iegādāties
šogad jau nākošajai sezonai.
1.jūlijs – gada ienākumu deklarācijas iesniegšana saimnieciskās darbības veicējiem (šogad pagarināts gan iesniegšanas termiņš, gan iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksas termiņš).
►LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā līdz 19.jūlijam (šobrīd šāds dīvains termiņš) var pieteikties atbalstam par
apdrošināšanas polišu izdevumu daļēju segšanu.
►Par dzīvnieku pārvietošanu (dzīvnieku kustību) vēlreiz. J ābūt uzmanīgiem, aizpildot dzīvnieku kustības
veidlapu. Ja pārvietojam uz citu ganāmpulku un citu novietni, jāatzīmē 2 vietās (2 ķekši) – pie iziešanas no novietnes un pie atsavināšanas jeb ganāmpulka īpašnieku maiņa. Lai nepalaistu garām kādu darbību, strādājiet ar taustiņu
Tab vai Enter.
Anastasija Saleniece, Rēzeknes konsultāciju biroja lauku attīstības konsultante

Kultūras ziņas
Kultūras pasākumu afiša:

20.maijs – 20. jūnijs kultūr as nama logos apskatāma izstāde “Kaimiņu būšana”. (Anita Kairiša un Konstantīns Bindju)

1.jūnijā - “Ar vasaru saujā”. No plkst. 10.00 bērni tika aicināti laukumā pie kultūras nama uz asfalta ar krītu
iekrāsot vasaru. Būs pieejamas lielās spēles. Lai nodrošinātu valstī noteiktos ierobežojumus, bērni tiek aicināti
darboties individuāli vai ģimenes lokā.

14.jūnijā plkst.11.00 pasākums veltīts Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai.

21. – 27. jūnijs izzinoši aktīvās atpūtas akcija “Ievij savu tautas dziesmu jāņuzāļu audeklā!”. Dalībniekiem būs jāiziet noteikt maršruts pa Bērzgali. Maršruta garumā jāsavāc izvietotās tautasdziesmas rindiņas, jāsakārto pareizā secībā, jānofotografē. Pa ceļam jāsavāc savas mīļākās jāņuzāles un jāiepin audeklā, kurš novietots
laukumā pie skolas lapenes. Jānofotografējas pašam uz fona vai jānofotografē savs darbs. Visas foto jāatsūta uz
WhatsApp: Daila (26185204), Skaidrīte (29497151) vai Baiba (28334942), kā arī jāpareklamē sava darbošanās
www.facebook.lv ar tēmturi #līgobērzgalē . Dalībniekus gaida balvas! Tuvāka info būs pieejama sociālajos
tīklos un mājas lapā www.berzgale.lv, kā arī pie pagasta kultūras iestāžu vadītājām.

23.jūnijā līgosim ģimenes lokā un dalīsimies iespaidos sociālajos tīklos #līgobēr zgalē. Kā katr u gadu –
pussaliņā tiks salikts ugunskurs, kuru, diemžēl, arī šogad nāksies aizkurt individuāli.
Par Bērnu svētkiem.
Bērnu svētki šogad tiek plānoti 22.augustā. J a valstī noteiktā situācija neļaus r īkot svētkus augustā, tad
tie tiks pārcelti uz nākošo gadu. Tāpēc nepieciešams apzināt Bērzgales pagastā deklarētos piecgadniekus. Ja vēlaties, lai jūsu mazulis tiktu īpaši godināts, aicinām pagasta pārvaldē (64644633) vai kultūras namā (26185204) svētkiem pieteikt Bērzgales pagastā deklarētos bērnus, kuri dzimuši 2016.gadā.
Ziņas sagatavoja KN vadītāja Daila Ekimāne
Noslēgusies aktīvās atpūtas akcija „Bērzgales loki”
Pavasara sākumā aicinājām bērzgaliešus piedalīties aktīvās atpūtas akcijā ”Bērzgales loki” ar mērķi ne tikai popularizēt un ieinteresēt aktīvi pavadīt savu brīvo laiku, bet arī iepazīt dzimtā pagasta robežas un interesantākos apskates
objektus. Laika gaitā pagasta robežas ir mainījušās un kādreiz Bērzgales pagasts bija krietni lielāks platības ziņā. Tā
teritorijā ietilpa daļa no Verēmu, Lendžu, Mežvidu, Nautrēnu pagastiem. Tādas apdzīvotās vietas, kā Stapuļi, Adamova, Ilzeskalns, Padole, Stībrinīki, Sarkaņi, Ceplīši bija Bērzgales pagastā. Interesanti tas, ka iesūtītajos maršrutos
ir apceļotas arī šīs apdzīvotās vietas. Tas mūs ļoti priecēja, ka akcijas dalībnieki domā radoši un interesējas par pagasta vēsturi plašākā mērogā.
Savus maršrutus iesūtīja 9 dalībnieki: Olga Jurčenko, Ināra Solima, Santa Reksne, Irēna Samuša, Anda Samuša,
Marija Daukste, Meldra Gailāne, Zanda Vīcupe un Indra Kroiče. Mar ija , Indr a un Meldr a iesūtīja pat vair ākus maršrutus, bet Zanda ir veikusi garāko maršrutu +/- 24 km.
Muzeju nakts ietvaros iesniegtie maršruti būs apskatāmi 15. un 16. maijā ekspresizstādē ”Robežas” pie kultūras
nama, bet vēlāk tie būs izstādīti stendos koridorā pie muzeja, lai arī citi iedzīvotāji var iepazīties.
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Iesniegtie maršruti un fotogrāfijas tiks ievietoti Bērzgales pagasta mājas lapā www.berzgale.lv.
Par balvu saņemšanu ar akcijas dalībniekiem sazināsimies individuāli.
Paldies par atsaucību un veiksmi visiem, sportojot un izzinot pagasta vēsturi.

A.Rupaiņa muzeja vadītāja Skaidrīte Apeināne
Noslēgusies radošo darbu akcija “Veltījums Bērzgales bērziem”
4.maijs – Valsts otrā dzimšanas diena – Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas svētki, kas definēti kā Baltā
galdauta svētki, tiek atzīmēti arī Bērzgalē.
Šogad tie norisinājās ar devīzi “Bērzgalē bērziem būt!”. Šajā dienā bērzgalieši tika aicināti pulcēties jaunizveidoto
un sakopto dīķu teritorijā, lai iestādītu bērzus. Vienlaikus tas bija arī radošo darbu akcijas “Veltījums Bērzgales bērziem” noslēgums, kad dalībnieki saņēma pateicības balvas.
Līdz pat maija sākumam saņēmām 19 autoru dažādus darbus - literārus sacerējumus, plastilīnā veidotas ainavas un
skulptūras, kā arī zīmējumus un foto.
Darbu izstāde būs skatāma kultūras nama logos no jūnija vidus līdz pat rudenim, tie tiks ievietoti Bērzgales pagasta
mājas lapā www.berzgale.lv
Literāros sacerējumus publicēsim arī informatīvajos izdevumos “Bērzgales Ziņas”.
Paldies par atsaucību un piedalīšanos akcijā!
Bērzgales kultūras nama vadītāja Daila Ekimāne
Bērzgales bērziem
-Es ieaudīšu
Vissmalkākās mežģīnes
Tavos zaros,
Lai sargā tās
Pumpurus vāros
Līdz pavasarim,
Un, kad noglāstīs tos
Siltie saulītes stari,
Sazaļos tie
Maigi un zaļi!
Teica Ziema šos vārdus
Un iekāra bērza zaros
Vissmalkākās mežģīnesLedus kristālu sarmu.
... Un stāvēja bērzi Tik skaisti

Baltajā rotā,
Šķita tāNo pašiem
Debesu eņģeļiem dota,
Pat vējš
Apmulsa skrējienā savā
Un kautrīgi rima,
Bet zem seģenes baltās
Klusi, klusi
Jauno pumpuru
Dzīvība dzima...
Ai, Bērzgales bērzi,
Jūs Latgales skaistā rota Mūsu zemītei mīļai
No Dieva Augstumiem dota!

Inta Nagla, 19.02.2021.
********************************************************************************************
Ilgu laiku es bērzus savā ciemā neredzēju.
Tie bija, bet ne man.
Mani koki bija priedes, egles, liepas...
Tad man gadījās nokļūt Norvēģijas kalnos. Un kādā klajumā, kur aug tikai sūnas un ķērpji, man parādīja arī pundurbērzu... Sīks, ne lielāks par mūsu mellenāju, bet tik izturīgs!
Atbraucot mājās, beidzot ieraudzīju arī šeit bērzus. Un mācos viņu spēju augt debesīs un augt visneiedomājamākās
vietās.
Meldra Gailāne
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Sociālās ziņas
IZMAIŅAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS JOMĀ
No 2021. gada 1. janvāra ir stājušās spēkā vairākas izmaiņas sociālajā jomā. Rēzeknes novada p/a “Sociālais dienests” iepazīstina ar dažām no šīm izmaiņām, kuras jāņem vērā arī Rēzeknes novada iedzīvotājiem.
No 1. janvāra valstī ir palielināts garantētā minimālā ienākuma līmeņa (GMI) slieksnis, kas līdzšinējo 64 eiro vietā
nu ir 109 eiro pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā, kā arī 76 eiro pārējām mājsaimniecībā esošajām personām.
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu sliekšņa nodrošināšanai tiek piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta
17.12.2020. noteikumu Nr.809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās
palīdzības saņemšanu” nosacījumiem.
Vienlaikus no šī gada sākuma ir izmaiņas arī trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanas
kārtībā. Lai mājsaimniecību pasludinātu par trūcīgu, pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā ienākumiem
jābūt ne lielākiem kā 272 eiro (līdz šim 128,06 eiro), bet pārējām personām mājsaimniecībā – 190 eiro. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība Latvijā ir tiesīga noteikt individuāli, bet ne
augstāku par 436 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Rēzeknes novadā šobrīd ir spēkā esošie noteikumi Nr. 33 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu Rēzeknes novadā”, kuros noteikts, ka mājsaimniecība atzīstama par maznodrošinātu, ja ienākumi pirmajai
un vienīgajai personai nepārsniedz 327,00 eiro, katrai nākamajai personai 229 eiro. Priekšnosacījums pamata sociālās palīdzības saņemšanai ir mājsaimniecības materiālās situācijas (ienākumu un īpašumu) izvērtēšana, sagatavojot
iztikas līdzekļu deklarāciju, iekļaujot tajā ienākumus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem, kā arī neregulāra rakstura ienākumiem par pilniem pēdējiem 12 kalendāra mēnešiem.

Trūcīgas mājsaimniecības statuss Rēzeknes novada pašvaldības iedzīvotājiem sniedz sekojošas iespējas:
1. iespēju saņemt pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai;
2. saņemt dzīvokļa (mājokļa) pabalstu;
3. iespēju saņemt pabalstu bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības iestādēs;
3. saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu – 90% apmērā;
4. saņemt valsts atbalstu valsts kompensējamo medikamentu, valsts noteiktās pacienta iemaksas un
līdzmaksājuma nodrošināšanai veselības aprūpē;
5. saņemt Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārtikas un pamata materiālās palīdzības pakas;
6. iespēju saņemt AS “Latvenergo” elektroenerģiju par zemāku cenu.
Sociālais dienests atgādina, ka Rēzeknes novada iedzīvotājiem, kur i ir sasnieguši nozīmīgo dzīves 90 gadu;
95 gadu; 100 gadu; 105 gadu jubileju ir iespēja saņemt pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā. Lai saņemtu pabalstu,
pieprasītājam Sociālajā dienesta jāiesniedz iesniegums.
Šogad vēl līdz maija beigām 1991. gada Barikāžu dalībnieka statusa ieguvušajām personām, kuras savu pamata
dzīvesvietu ir deklarējušas Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā vismaz 1(vienu) mēnesi pirms pabalsta pieprasīšanas dienas ir iespēja pieteikties pabalstam 50,00 eiro apmērā. Dienestā jāiesniedz iesniegums, norādot barikāžu dalībnieka statusa apliecības datumu un numuru. Turpmāk vienreizējā pabalsta saņemšanai personai, kura atbilst
attiecīgajam statusam līdz kalendārā gada 10. janvārim jāvēršas Dienestā un jāiesniedz iesniegums.
Sociālais dienests aicina iedzīvotājus, kuri nezina vai viņu ienākumi atbilst kādam no minētajiem statusiem, bet
sociālā palīdzība ir nepieciešama, sazināties ar Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta Bērzgales pagasta pārvaldes sociālās palīdzības speciālistu pa tālruni 22020507, kurš izskaidros un pastāstīs par statusa izvērtēšanas kritērijiem un tiesībām uz sociālo palīdzības realizācijas kārtību.
Informāciju sagatavoja sociālā darbiniece Natālija Platīre
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