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Čornajas pagasta  

pārvaldes informatīvā lapa 

Marts 2014 Nr. 37 

 

Atkal atnācis pavasaris ar zilajām vizbulītēm,   silpurenēm un  

zeltainajām pienenēm. Ūdens upītēs un strautiņos priecīgi čalo. 

Rīta vējiņš maigi šūpo jauno bērziņu un                                    

lazdu ziedošās skariņas.   

Sieviete  - tu esi trausla puķe, 

Kuru mīlestības reibonis šūpo smaržīgos un siltos tumšos viļņos,  

Galvā mirdzinājot zelta kroni, 

Sieviete— Tu esi skaistāka par puķēm. 

 

Sveiciens starptautiskajā sieviešu dienā—8 martā!  

Vienotā platības maksājuma saņemšanai var pieteikt visu zemi, kas ir labā       

lauksaimniecības stāvoklī 

No 2014. gada vienotā platības maksājuma saņemšanai var pieteikt visu zemi, kas ir labā lauksaimniecības stāvoklī 

un tiek apsaimniekota, jo ir atcelts 2003.gada nosacījums.  

Līdz šim vienoto platības maksājumu varēja saņemt par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kura tika apsaimniekota 

un bija bijusi labā lauksaimniecības stāvoklī 2003.gada 30.jūnijā. Šis nosacījums neļāva saņemt maksājumu par to 

lauksaimniecības zemi, ko lauksaimnieki bija iekopuši pēc 2003.gada, piemēram, bija atbrīvojuši no krūmiem. 

Šobrīd šis nosacījums ir atcelts. 

LAD jau ir uzsācis esošo datu par labā lauksaimniecības stāvoklī esošo platību atjaunošanu Lauku bloku kartē. Lauk-

saimnieki aktuālo situāciju ar aktualizētājiem lauku blokiem var redzēt LAD mājas lapā www.lad.gov.lv sadaļā 

„Lauku bloku karte”.  Gadījumos, ja LAD jau ir aktualizējis lauku bloku kartes un tās atbilst situācijai realitātē, tad 

lauksaimniekam LAD nav nekas jāiesniedz. Ja situācija dabā atšķiras no informācijas lauku bloku kartēs, tad lauk-

saimniekam pašam jāiesniedz lauku bloku precizēšanas pieprasījums.  

Pieteikt Lauku bloku precizēšanas pieprasījumu var tikai par zemi, kas jau ir sakopta uz bloku precizēšanas pieprasī-

juma iesniegšanas brīdi, nevis par to, ko plāno sakopt vēl tikai šā gada laikā.  

LAD ir sagatavojis prezentāciju ar piemēriem (ortofoto) gadījumiem, kādos var pieteikt precizēšanas pieprasījumus 

par zemi, kas nebija labā lauksaimniecības stāvoklī 2003.gadā, bet tagad ir sakopta un apsaimniekota (ar bultām no-

rādītas tās platības, kas ir sakoptas pēc 2003.gada un redzamas 2013.gada ortofoto).  

Lauku bloku precizēšanas pieprasījumus var iesniegt gan elektroniski no šā gada 4.februāra, izmantojot Elektronisko 

pieteikšanās sistēmu, gan aizpildot un iesniedzot Lauku bloku precizēšanas pieprasījuma veidlapu.  
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Informācija par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanu. 

                PAR  ASISTENTA  PAKALPOJUMU 

No  2013.gada  1.janvāra cilvēki ar I un II invaliditātes gru-

pu un bērni ar invaliditāti pašvaldībā var saņemt asistenta 

pakalpojumu.  

Asistents palīdzēs pārvietoties ārpus mājokļa – uz skolu, darbu, 

pakalpojuma saņemšanas vietu. 

      Pakalpojuma saņēmēju loks 

Atbilstoši Invaliditātes likuma 12.panta otrajai daļai, asistenta 

pakalpojumu ir tiesības saņemt: 

personai ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz Veselī-

bas un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas 

(turpmāk – Valsts komisija) atzinumu par asistenta pakal-

pojuma nepieciešamību; 

personai no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojo-

ties uz Valsts komisijas atzinumu par īpašas kopšanas ne-

pieciešamību sakarā ar smagiem funkcionālajiem traucēju-

miem. 

Kas nodrošina asistenta pakalpojumu? 

Asistenta pakalpojumu nodrošina personas deklarētās dzīves-

vietas pašvaldības sociālais dienests. 

Kādus  dokumentus persona, kas vēlas saņemt asistenta 

pakalpojumu, iesniedz pašvaldības sociālajā dienestā? 
Iesniegumam pievieno: 

* likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošu 

dokumentu (kopiju), ja asistenta pakalpojumu 

pieprasa personas likumiskais pārstāvis;  

* komisijas atzinumu: 

- par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, ja 

asistenta pakalpojumu pieprasa persona, vecāka 

par 18 gadiem; 

- par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar 

smagiem funkcionāliem traucējumiem, ja asistenta 

pakalpojumu pieprasa bērnam no piecu līdz 18 

gadu vecumam; 

* institūcijas apliecinājumu par personas dalību pasā-

kumos, kuru apmeklējumam nepieciešams asisten-

ta pakalpojums (minēto apliecinājumu izsnie-gusi 

attiecīgā institūcija, kura organizē attiecīgos pasā-

kumus ārpus mājokļa (piemēram, aktīvs darbs 

biedrībā vai nodibinājumā, aktīva nodarbošanās ar 

sportu, aktīva piedalīšanās pašdarbības kolektīvos, 

ārpusskolas pasākumi bērniem)); 

* darba devēja apliecinājumu, ka persona ir darba ņē-

mējs pie attiecīgā darba devēja (ja persona strādā); 

* izglītības iestādes apliecinājumu, ka persona apgūst 

attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītī-

bas iestādē (ja persona mācās); 

 dienas aprūpes centra vai cita rehabilitācijas pakalpoju-

ma sniedzēja apliecinājumu (ja persona apmeklē attiecī-

gās institūcijas). 

Pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā apmaksā no valsts bu-

džeta līdzekļiem. 

Asistenta pakalpojumu varēs sniegt ikviens cilvēks, kuram ir 

izglītība, darba vai personiskā pieredze, aprūpējot cilvēku ar 

invaliditāti. 

Asistenta pakalpojums tiek ieviests, lai iesaistītu personu ar 
invaliditāti sociālajās aktivitātēs, kurās tā invaliditātes dēļ ne-

var iesaistīties patstāvīgi. 

PAR  PABALSTA  GMI  LĪMEŅA                        

NODROŠINĀŠANAI 

   Rēzeknes novadā noteiktais GMI līmenis 1 (vienai ) 

personai atbilst valstī noteiktā GMI līmenim, t.i. 49,80 

EUR (35,00 Ls). ĢIMENEI AR BĒRNIEM tiek no-

teikts šāds GMI līmenis: 

    ● par katru bērnu vecumā no diviem līdz pieciem 

gadiem (ieskaitot) GMI ienākumu līmenis - 56,91 euro 

mēnesī; 

    ● par katru bērnu obligātajā pirmsskolas vecumā 

GMI līmenis – 64,03 euro mēnesī; 

     ● par katru  bērnu  sākumskolas un pamatskolas 

vecumā GMI līmenis – 71,14 euro mēnesī; 

     ● par katru bērnu, kas sekmīgi mācās vispārējās 

vidējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē, 

GMI līmenis – 78,26 euro mēnesī. 

 

    Pabalstu piešķir personai/ģimenei, kura saskaņā ar 

Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem 

Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojo-

šas personas atzīšanu par trūcīgu” atzīta par trūcīgu, un 

kuras ienākumi ir zemāki par valstī noteikto GMI līme-

ni un ir gatava līdzdarboties savas sociālās situācijas 

uzlabošanai. 
     Piešķirot pabalstu GMI nodrošināšanai, pabalsta 

izmaksu naudā daļēji vai pilnībā, pēc vienošanās ar  

personu, var aizstāt ar pabalstu natūrā (ar uzskaiti nau-

dā), veicot samaksu par bērnu ēdināšanas izdevumiem 

skolā vai pirmskolas audzināšanas iestādē, par pieau-

gušo ēdināšanas izdevumiem  un par komunālajiem 

pakalpojumiem. 

 

PAR  LĪDZDARBĪBAS PIENĀKUMIEM      

APSTIPRINĀTI  Rēzeknes  novada  domes 

2013.gada 7. februāra  sēdē  

Rēzeknes  novada  pašvaldības 2013.gada 7. februā-

ra saistošie noteikumi Nr.97 „Par līdzdarbības pie-

nākumu veidiem, saņemot sociālo palīdzību Rēzek-

nes novadā” 

     Līdzdarbības pienākumu veidi 

 ▼ Patiesu ziņu sniegšana un nepieciešamo formalitā-

šu sakārtošana; 

 ▼ Personīga ierašanās sociālajā dienestā pēc vienoša-

nās; 

 ▼ Pakļaušanās medicīniskajai izmeklēšanai, kā arī 

pakļaušanās ārstēšanās un atveseļošanās pasākumiem; 

 ▼ Iesaistīšanās nodarbinātību veicinošos pasākumos; 

 ▼ Personai, kas pretendē uz pašvaldības sociālo palī-

dzību, ir jāpieliek visas pūles, lai uzlabotu savu konku-

rētspēju darba tirgū; 

  ▼ Personām (ģimenēm), kurām ir nepilngadīgi bērni, 

jānodrošina viņu pilnvērtīga izglītošana, kā arī jāveic 

visas darbības, lai nodrošinātu bērna pamatvajadzību 

nodrošināšanu; 

   ▼ Personai (ģimenei) jāpieliek visas pūles, lai uzla-

botu savu materiālo situāciju un neveidotu ļaunprātīgus 
parādus par komunālajiem pakalpojumiem, saņemot 

gāzi un elektrību; 
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   Vienošanās līgums par līdzdarbības pienākumu veikšanu tiek slēgts Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs ar katru 

pilngadīgo sociālās palīdzības pieprasītāju, individuāli nosakot katras personas pienākumus. 

    Mēneša laikā pēc vienošanās līguma noslēgšanas, sociālais darbinieks pārbauda, kā tiek veikta vienošanās 

un līdzdarbības nepildīšanas gadījumā pabalsta izmaksa ar Sociālā dienesta lēmumu tiek pārtraukta. 

     Ja pastāv pamatotas bažas, ka vecāki bērnam paredzēto pabalsta daļu var izmantot citiem mērķiem, pabalstu var 

izmaksāt natūrā, nopērkot bērnam nepieciešamās lietas, pārtiku vai apmaksājot pusdienas skolā vai pirmskolas izglī-

tības iestādē.          

      

Atgādinājums  PAR  PABALSTU  POLITISKI  REPRESĒ-

TAJĀM  PERSONĀM 

    Pabalsts politiski represētajām personām tiek piešķirts 

42,69 euro apmērā ar  mērķi sniegt atbalstu pabalsta saņē-

mējiem veselības uzlabošanas izdevumu segšanai.  

    Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi kalendāra gadā, martā  

vai  jūnijā bez pabalsta saņēmēja ienākumu un mater iālās 

situācijas izvērtēšanas.  

    Ja attaisnojošu iemeslu dēļ pabalsts nav pieprasīts, to var 

pieprasīt līdz kārtējā gada beigām, iesniedzot iesniegumu So-

ciālajam dienestam līdz 1.decembrim. 

 

Izsmeļošāku informāciju par sociālo palīdzību un sociāliem 

pakalpojumiem var saņemt pie sociālā darba speciālistiem Intas Vegilejas un Silvijas Slūkas. 

Tālrunis informācijas saņemšanai : darba laikā 64637558; 26343406; 26446902  

 

Informāciju sagatavoja sociālā darba speciālists  I.Vegileja 
 

Iedzīvotāju informācijai. 

 

Saskaņā ar 1997. gada  30. oktobrī pieņemto likumu  ‘’Par 

zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos’’ 2.panta (8) 

daļa nosaka -- Ja līgums par zemes izpirkšanu (pirkšanu) 

ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes 

banka" nav noslēgts līdz 2011.gada 30.decembrim, lē-

mums par tiesībām izpirkt zemi un lēmums par zemes pie-

šķiršanu īpašumā par samaksu zaudē spēku un turpmākā 

zemes atsavināšana notiek Publiskas personas mantas at-

savināšanas likumā noteiktajā kārtībā.  

Čornajas pagasta pārvalde ir saņēmusi sarakstus par  fizis-

ku/juridisku personu lietojumā vai tiesiskajā valdījumā 

esošām zemes vienībām, kurus dotajā  mēnesī izvērtē un 

lūdz pagasta iedzīvotājus , kuri saņems ierakstītās vēstules 

ar aicinājumu griezties pārvaldē un līdzi ņemt vēstulē norādītos dokumentus , tas saistīts ar laikā nesakārtoto zemes 

izpirkšanu. 

Tāpēc vēlreiz aicinu savus īpašumus nostiprināt zemesgrāmatā, neatliekot to uz vēlāku laiku. Īpašumtiesības ir jā-

nostiprina zemesgrāmatā.!! 

Neskatoties uz to, ka zemes reforma teju būs pabeigta, ir palikušas zemes, kuras līdz 1940.gada 21.jūlijam kādam 

piederējušas, bet uz tām neviens nav pieteicies; zemes, no kurām cilvēki ir atteikušies, kuras nav pieprasītas, uz ku-

rām nav noslēgti nomas līgumi. Bet ir arī neapbūvētās zemes, kuras kādreiz tikušas pieprasītas lietošanā izpirkšanai, 

taču dažādu apstākļu dēļ tomēr nav ne izpirktas, ne nomātas. Šo zemi var iznomāt un ar sarakstu var iepazīties pa-

gasta pārvaldes telpās. 

Bet tam, kurš ticis pie zemes, jāsaprot, ka zeme nav lieta, par ko var tikai priecāties. To vajag apstrādāt un kopt. Lai-

kā veikt zemes nodokļa maksājumus un neaizmirst par zemes nomas maksājumiem , lai nekad nesanāktu piemērot’’ 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu’’.   

 

      Vēlot ražīgu šo gada periodu zemes lietu speciālists Edgars Paškovs 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490
http://likumi.lv/doc.php?id=68490
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Izdevējs:                                                                        Čornajas pagasta pārvalde                                               64637598 

Izdevumu sagatavoja                                                      Vija Jeršova                                                                      64640979 

Широкая масленица. 

2.марта в центре пос.Ратниеки праздновали прово-

ды зимы – МАСЛЕНИЦУ. 

Да в этом году зимы можно сказать толком и не 

было, но праздник остаеться праздником и масле-

ницу должны  были проводить на славу. Погода в 

воскресенье была отличная и как в сказке полога-

еться весна победила зиму .Разноряженная Масле-

ница  как и пологаеться была на почетном ме-

сте.Спасибо всем посетителям, детям, бабушкам, 

семьям кто пришли на веселый праздник прово-

дить широкую Масленицу . 

Спасибо нашей хозяюшке Евдокие Катковской 

и  помошнице Раисе Масальской за вкусные,  

пышные, теплые блинчики. 

 

 

 

Зав.клуба Ратниеки В.Ершова 

Kultūras ziņas. 

Pēc remonta Ratnieku tautas namā pirmais pasākums 

plānots 19.martā Jāzepa dienā  „ Saimnieču , cepēju 

konkurss „.Šī gada konkursa  tēma ir – UZKODAS. 

(tā pagājušā gada konkursa uzvarētāja B.Dudkeviča 

izvilka lozi ar šādu tēmas nosaukumu). 

 

Gaidīsim Jūsu pieteikumus konkursam. 

Sīkāka  informācija pie Ratnieku t/n vadītājas 

 Vijas Jeršovas pa tel.28783860 


