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Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes informatīvais izdevums 2022. gada martā 

Dzīvosim un strādāsim skaistā, sakoptā vidē! 

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

 

                                                                                                          
Par vienotu un koordinētu palīdzību  

 
Ukrainai un Ukrainas bēgļiem 

                                                                          Informācija! 
    Rēzeknes  novada pašvaldība saņēma aicinājumu no MIZHHIRSKA TIRBAN CIEMA PADOMES
(ZAKARPATTIJAS REĢIONS )sniegt palīdzību karā cietušajiem Ukrainas iedzīvotājiem, kuri ir zaudējuši visu.     
Rēzeknes novadā tiks organizēta humānās palīdzības vākšana pagastos. Bērzgales pagastā humāno palīdzī-
bu būs iespējams nodot kultūras namā. Atbildīgā – Daila Ekimāne (26185204). 

   Nepieciešamā palīdzība:  
1.Sadzīves priekšmeti: guļammaisi, paklājiņi, bērnu gultiņas, kabatas luktur īši, lādētāji – 

power banks; 
2.Personīgās higiēnas preces (ziepes, šampūns, zobu pasta un zobu birstes, tualetes pa-

pīrs, mitrās salvetes, sieviešu higiēnas preces, veļas pulveris), autiņbiksītes bērniem un ve-
cākiem cilvēkiem, citas pirmās palīdzības un nepieciešamības preces; 

3.Apģērbs (vīr iešiem,  sievietēm un bērniem): termoveļa, apakšveļa, zeķes, T-krekli un cita 
veida apģērbs); 

4.Pārtikas produkti: milti, raugs, eļļa, graudaugu produkti, konservēta pār tika, macaro-
ni, bērnu un zīdaiņu pārtika (formula), sausā pārtika (viegli/ātri pagatavojamā pārtika) utt. 

5.Elektriskie ģeneratori (benzīns, dīzeļdegviela). Ceļgalu spilventiņi, nakts redzamības 
ierīces, siltumuztvērēji, binokļi. 

Pārtikas precēm jābūt ar pēc iespējas garāku derīguma termiņu un marķējumu. Diemžēl pagaidām mājās gata-
vo nav iespējams sūtīt. 

Cienīsim cilvēkus, kuriem ziedojam – lūdzu nest tīras, nenovalkātas un patreizējai sezonai atbilstošas mantas. 
      
  Tāpat aicinām zvanīt pa tālruni +37126447724 (Alberts Kindzulis), ja zināt Ukrainas bēgļu ģimenes, kam nepiecie-
šams mājoklis.  
  Zvanīt var jebkurā laikā, arī brīvdienās. Šobrīd Rēzeknes novada pašvaldība apzinājusi ģimenes, viesu namus un telpas pa-
gastos, kur var izmitināt aptuveni 200 cilvēkus. Ja nepieciešams, pašvaldība var palīdzēt atvest šīs ģimenes no robežas vai 
galvaspilsētas. Jārēķinās, ka šīs bēgļu ģimenes no mājām piespiedu kārtā izbraukušas ar minimālu mantu daudzumu, tāpēc 
informēsim par konkrētām lietām - drēbēm, medikamentiem, higiēnas precēm, kas būs nepieciešamas pie mums atbraukuša-
jiem kara bēgļiem. 
  Aicinām Rēzeknes novada iedzīvotājus sniegt informāciju Sociālajam dienestam par vēlmi un iespējām izmitināt bēgļus 
no Ukrainas! 
Zvanot uz tālruņa numuru 20223392 lūdzam sniegt informāciju : 

    Adrese, kur varētu tikt izmitināti bēgļi; 

    Platība; 

 Cilvēku skaits, ko esat gatavi uzņemt. 
 Lūdzam atsaukties privātpersonas un viesu māju/ namu īpašniekus! 
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Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu  apvienības pārvalde” 

struktūrvienības “Bērzgales pagasta pārvalde” 2022. gada budžets un 2021. gada budžeta izpilde 

Ieņēmumi:                                                                                                                                                                                 

EKK 
(kods) 

Ieņēmumu nosaukums Plāns 2022.g., EUR 2021.g. kases izpilde, EUR 

8.6.0.0. Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu (zeme  pirk-
šanas darījumi) 

40 43 

9.5.1.4. Pašvaldību nodevas par tirdzniecību publiskās vietās - 6 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 80 75 

13.0.0.0. Ieņēmumi no nekustamā (zemes) īpašuma atsavināšanas 14 900 2123 

19.3.0.0. Pašvaldību budžeta transferti (no novada) 372 743 387931 

21.3.5.0. Ieņēmumi no vecāku maksām (PII) un pārējie ieņēmumi no  
izglītības pakalpojumiem 

9000 10332 

21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 3000 4070 

21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 1700 1684 

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 200 53 

21.3.9.4. Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 33 720 34337 

21.3.9.9. Citi ieņēmumi (ēdināšana skolā) un pārējie 3500 2443 

21.4.9.2. Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi 3960 3890 

Kopā 442 843 446 987 

Naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2022. 75 648   

EKK 
(kods) 

Izdevumu nosaukums Plāns 
2022.g., 

EUR 

2022.g. iz-
devumu  

īpatsvars, 
% 

Plāns 
2021.g.,EUR 

2021.g. izdevu-
mu kases izpil-

de, EUR 

2021.g. kases 
izdevumu īpat-

svars, % 

1100 Atalgojums 177526 34,2 178541 168098 38 

1200 Darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās  
iemaksas t.sk. pabalsti un kom-
pensācijas 

48071 9,3 51543 48377 11 

2100 Komandējumi 320 - 190 23 - 

2200 Pakalpojumi 106975 20,6 94683 63 360 14,3 

2300 Krājumi, materiāli, energore-
sursi, biroja preces, inventārs 

69894 13,6 75263 57 354 13 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 550 - 456 456 - 

2500 Budžeta iestāžu nodokļu un  
nodevu maksājumi 

9662 1,9 12199 11154 2,5 

5200 Pamatlīdzekļi 76936 14,9 87193 58390 13,2 

6200 Bezdarbnieka stipendija 16900 3,3 18900 16581 3,8 

7200 Transferts apvienībai - -   18580 4,2 

  Kopā 506834   538131 442 373 100 

  Aizņēmumu atmaksa Valsts 
kasei 

11657 2,2 - -   

  Pavisam kopā 518491 100       
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 Izdevumi pa iestādēm un citām pozīcijām: 

                                          

                                              Informācija par atkritumu maksu  

    SIA “ALAAS” informē, ka vienotā atkritumu apsaimniekošanas zonā – Rēzeknes valstspilsētas, Rēzeknes no-
vada un Ludzas novada: Kārsavas pilsētas, Mērdzenes, Malnavas, Salnavas, Mežvidu, Goliševas, Ciblas, Blontu, 
Pušmucovas, Zvirgzdenes, Līdumnieku pagastu administratīvajās teritorijās no 2022.gada 1.aprīļa vienotā nešķi-
roto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa būs 17,18 EUR/m³ bez PVN, kopā ar pievienotās vērtības no-

dokli – 20,79 EUR/m³. 

   Privātmāju īpašniekiem, kas izmanto konteineru ar tilpumu 0,24 m³, maksa par vienu izvešanas reizi palielinās 
no EUR 3,78  uz EUR 4,99 ar PVN – palielinājums 1,21 EUR. 

  

Izdevumi pēc funk-
cionālajām  
kategorijām, kods 

Nosaukums Plāns 2022.g., 
EUR 

2022.g. izde-
vumu  īpat-
svars, % 

2021.g. izde-
vumu kases 
izpilde, EUR 

2021.g. kases 
izdevumu īpat-
svars, % 

01.11.0 Administrācija 28405 5,5 53 739 12,2 

04.122 Vispārēji nodarbinātības pakalpo-
jumi 

16900 3,3 16581 3,8 

04.510 Bērzgales ceļu (ielu) uzturēšana 33 924 6,5 19 425 4,4 

04.900 Nekustamā īpašuma lietu   
noformēšanas darījumi 

20 718 4 2878 0,7 

04.900 Jauniešu darbs vasarā - - 3576 0,8 

05.600 Vides fonda līdzekļi - - 1677 0,4 

06.600 Dzīvokļu un komunālā saimniecība 109 369 21,1 78 939 17,9 

07.210 Ambulatorā ārstniecības iestāde 3860 0,7 3581 0,8 

08.100 Atpūtas un sporta pasākumi 4268 0,8 4124 0,9 

08.210 Bibliotēka 12 249 2,4 10699 2,4 

08.220 Muzejs 9629 1,9 9656 2,2 

08.220 Bērzgales muižas jumta nomaiņa 
(izdevumi  kopā 49 871 eur) 

- - 28 656 6,5 

08.230 Kultūras nams (t.sk. projekti) 51803 10 43012 9,7 

09.100 Pirmsskolas izglītības iestāde 119203 23 66994 15 

09.219 Pamatskola 81558 15,7 88171 19,9 

09.600 Izglītības papildu pakalpojumi 
(skolēnu pārvadājumi) 

13579 2,6 10504 2,4 

10.910 Sociālā dienesta administratīvie  
izdevumi 

1369 0,3 161 - 

  Aizņēmumu atmaksa Valsts kasei 11657 2,2 - - 

    518491 100 442 373 100 



 

 4 

Bērzgales ziņas                                                                                                                                                                           2022. gada marts 

  

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

  Lai mazinātu maksas pieauguma ietekmi uz katra iedzīvotāja ikmēneša maksājumiem, uzņēmums jau vairā-
kus gadus aktīvi nodarbojas ar atkritumu šķirošanu: sekmīgi darbojas šķirošanas līnija, iegādāti un uzstādīti šķiroto 

atkritumu savākšanas konteineri. Darbības apkalpošanas zonā ir izveidoti atkritumu dalītās savākšanas punkti un 
laukumi, regulāri tiek organizēti vides pasākumi, akcijas, konkursi, izglītojošas lekcijas par pareizu atkritumu šķiro-
šanu. Tikai atkritumu šķirošana ir iespēja gan saudzēt dabas sniegtos resursus, gan tos atkārtoti atgriezt ekonomi-

kas apritē, gan  veicināt vides saudzēšanu,  gan samazināt savus  izdevumus par atkritumu izvešanu.  Tāpat ir sva-
rīgi mainīt savus paradumus – samazināt savu radīto atkritumu apjomu, pārdomāt savus pirkumus,  pirkt ilgi kalpo-
jošas lietas, atdot citiem, to, kas lieks, pārveidot lietas, lai izmest nāktos pēc iespējas mazāk. 

  Bērzgales pagasta pārvalde informē, ka atkr itumu savākšanas un izvešanas maksu daudzdzīvokļu māju ie-

dzīvotājiem aprēķina no mājas kopējā konteineru tilpuma un izvešanas biežuma. Maksa tiek rēķināta uz katru fak-
tiski dzīvoklī dzīvojošo, bet ne mazāk, kā par vienu personu dzīvoklī. Pamatojoties  uz SIA ALAAS cenas pieaugu-
mu par vienotā nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, var secināt, ka  sākot ar 01.04.2022. maksa uz vienu 

personu  var palielināties līdz 30%. 

Bērzgalē pie skolas katlumājas šķūnītī ir novietoti atkritumu šķirošanas konteineri: plastmasas iepakojuma atkritu-

miem; stikla iepakojuma atkritumiem; papīra un kartona atkritumiem; nolietotas elektroiekārtas var atstāt 
atkritumu šķirošanas šķūnītī. 

    ATGĀDINĀJUMS 

Ūdens skaitītāja rādījumus lūgums nodot līdz mēneša 10.datumam. 

Kultūras ziņas 
 

   Pamazām sākam atbrīvoties no pandēmijas laika ierobežojumiem. Pašdarbības kolektīvi drīkst darboties klātienē. 
    Tiek plānotas aktivitātes pavasara – vasaras sezonai.  
    Sagaidot Lieldienas, bibliotēkā tiks rīkotas radošās darbnīcas dekoru izgatavošanā. 
    Lieldienās paredzēta balle ar  galdiņiem un aktivitātes pie šūpolēm (šūpoles tiks uzstādītas). 
    4.maijā – LR neatkarības atjaunošanas dienā (Baltā galdauta svētki), turpināsim stādīt bērzus.  
    14.maijā notiks pasākumi akcijas “Muzeju nakts” ietvaros. 
    5. jūnijā  - Bērnu svētki. 
    Pašlaik šo pasākumu norisi aizēno politiskie notikumi Eiropā, tāpēc par konkrētām norisēm un datumiem lūgums 
sekot informācijai Bērzgales pagasta mājas lapā un sociālajos tīklos, kā arī klātienē pie pagasta kultūras darbinie-
kiem.   
 

Mazajiem dejotājiem 
 

Visiem mazajiem dejotājiem lūgums atnest un atdot tautu tērpus. Šogad nedejosim. Ja nākošgad gribēsim 
atkal dejot un atļaus situācija valstī, tērpus komplektēsim no jauna! No šiem noteikti jau esiet izauguši. 

Jau iepriekš - paldies! 
 

 Ziņas sagatavoja Daila Ekimāne 
 

Bibliotēkas ziņas 
 

No 1.aprīļa mainīsies bibliotēkas darba laiks. 
Lūgums iedzīvotājiem atsaukties un sniegt ierosinājumus, kāds varētu būt bibliotēkas darba laiks (rīts, vaka-

ri, u.c.....). Ierosinājumus var izteikt bibliotēkā klātienē vai rakstiski, pa tālruni 28334942 (Baiba), pagasta pārvaldē. 
Tāpat ieteikumus gaidu par bibliotēkas krājuma komplektēšanu (kādas grāmatas vai preses izdevumus iegā-

dāties), par pasākumiem un nodarbībām, ko gribētu apmeklēt. 
 

Bibliotēkas vadītāja Baiba Lucatnika 


