
  

  

 

 

 

Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes informatīvais izdevums 
2017. gada  aprīlis 

Dzīvosim un strādāsim skaistā, sakoptā vidē! 

Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633                                                                  Atbildīgais par izdevumu: Olga Pekša 

 

Sirds priecājas, ka ziema garām, 
   Ka drīz jau zeme asnus dzīs. 

   Nāks laiks ar siltām lazdu skarām, 

   Un putnu dziesmām debesīs. 

 

 Sirsnīgi sveicu visus pagasta iedzīvotājus 

Kristus  Augšāmcelšanās svētkos! Lai Lieldienas 

atnes spēku lieliem un svētīgiem darbiem! Lai mie-

ra, ticības un mīlestības piepildīts šis laiks 

 

 

                          Bērzgales pagasta pārvaldes vadītājs  
                                                                 Arvīds Dunskis 
 

        

                   

                 Drīz zaigos kalns un mirdzēs āres, 

      Bet cilvēkiem kļūs līksmāks prāts. 

      Tev Lielās dienas saule pāri,  

      Sāks gaismas zvanus skandināt. 
 

 22.aprīlis - Lielā talkas diena. Aicinu aktīvi pie-

dalīties   talkā, līdzi ņemot grābekļus. Pulcēsimies pie 

kultūras nama plkst. 9.00.   

 Kā katru gadu ierasts, aiz kultūras nama, tal-
kas dienā būs novietota piekabe, kur varēs izmest liel-
gabarīta nederīgās mantas. Pēc talkas pussaliņā - zupa. 
Būsim atsaucīgi un sakopsim savu Bērzgali. 

Būs pieejams atbalsts mazo lauku saimniecību attīs-
tībai. Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu 
pieņemšanu apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākša-
nai, attīstot mazās lauku saimniecības". Projektu iesniegumu 
pieņemšana notiks no 2017. gada 1. jūnija līdz 30. jūnijam. At-
balsta pasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību kon-
kurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, 
atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību. Mazās lauku saimnie-
cības varēs saņemt 15 000 eiro vienreizēju atbalstu ražošanas 
attīstībai. 

No 11.aprīļa varēs pieteikties platību maksājumu 
saņemšanai. No šā gada 11.aprīļa līdz 22.maijam lauksaim-
nieki var pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto 
iesniegumu. Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem varēs pie-
teikties ar kavējuma sankciju, ir 15.jūnijs. Pieteikties platību 
maksājumiem būs iespējams LAD Elektroniskajā pieteikšanās 
sistēmā – tieši tāpat, kā tas tika darīts 2016.gadā.  

Izmaiņas dīzeļdegvielas, kurai piemēro samazināto 
akcīzes nodokļa likmi, pieteikšanās termiņos. 

Lauksaimniecības produkcijas ražotāji 
2017./2018.saimnieciskajā gadā var iegādāties marķētu dīzeļdeg-
vielu, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi. Pieteik-
ties minētās dīzeļdegvielas saņemšanai šogad varēs elektroniski 
LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) vienlaicīgi ar 
pieteikšanos platību maksājumu saņemšanai – sākot no šā gada 
11.aprīļa. Pēdējā diena, kad varēs pieteikties dīzeļdegvielas sa-
ņemšanai ir 1.jūnijs. Avots: www.lad.gov.lv 

Svarīga informācija mājputnu īpašniekiem. Pamato-
joties uz to, ka citās Eiropas Savienības valstīs ir konstatēta 
augsti patogēnā putnu gripa un valstī ir noteikti biodrošības pasā-
kumi visiem mājputnu īpašniekiem un turētājiem (arī tad, ja 

saimniecībā tiek turēti tikai viens vai divi mājputni) Lauksaim-
niecības datu centrā (LDC) ir jāreģistrē gan ganāmpulks, gan 
novietne un jāsniedz informācija par putnu skaitu divreiz gadā uz 
1.janvāri un 1.jūliju. Papildus atgādinām, ka gadījumā, ja putnu 
gripa tiks konstatēta novietnē, kura nav reģistrējusi mājputnus 
LDC, tā nevarēs saņemt kompensāciju par slimības dēļ likvidēto 
ganāmpulku. Papildu informāciju var iegūt LDC, zvanot pa tāl-
runi: 67027240 vai rakstot uz e-pasta adresi: ldc@ldc.gov.lv, vai 
apmeklējot klātienē LDC esošās filiāles.  

Avots: www.zm.gov.lv. 

Pagarināts iesnieguma iesniegšanas termiņš individuālās 
atļaujas saņemšanai nebioloģiskas sēklas materiālam un 
sēklas kartupeļiem. Šogad un turpmāk iesniegumu individu-
ālās atļaujas saņemšanai varēs iesniegt līdz: 

 vasarāju labībai, kartupeļiem, lopbarības augiem – līdz 
15.jūnijam (bija - līdz 15.aprīlim); 

ziemāju labībai – līdz 15.oktobrim (bija - līdz 
15.septembrim). 

Turpmāk iesniegumā vairs nebūs jānorāda persona, no kuras 
paredzēts iegādāties sēklas materiālu un informācija par sēklu 
apstrādi. Avots: www.vaad.gov.lv 

      Izmaiņas konsultanta pieņemšanas vietā - turpmāk 
Bērzgales pagasta iedzīvotāji saistībā ar lauksaimniecības 
jautājumiem tiks pieņemti Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, 303. 
kabinetā, katra mēneša 3. trešdienā plkst. 8.30 – 12.00.  

 

Informāciju sagatavoja SIA „Latvijas Lauku konsultāci-
ju un izglītības centrs” Rēzeknes konsultāciju biroja Augkopības 
konsultante Anita Dzene, mob. 26571714.  

mailto:ldc@ldc.gov.lv
http://www.vaad.gov.lv
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          18.martā līnijdeju grupas “Šiks” dejotājas piedalī-
jās Latvijas līnijdeju un kantri vesterna deju asociācijas 
sacensībās Balvu novada Kubulu pagastā.  Individuālajā 
vērtējumā Veneranda Kuzmina un Sarma Donāne ieguva I 
vietas un saņēma kausus, Elita Zvīdre ieguva II vietu.  
Malači! 
 9.aprīlī līnijdejotāji Veneranda Kuzmina, Elita 
Zvīdre un Dāvis Caunišs piedalījās līnijdejotāju olim-
piādē “Rīgas kauss 2017” Baložos. Veneranda un Elita 
sīvā cīņā iekļuva finālā. Dāvis ieguva I vietu un mājās at-
veda kausu.   Malači ! Apsveicam ! 

Afiša:  
● 9.aprīlī līnijdeju grupas “Šiks” dejotājas Veneran-

da Kuzmina un Elita Zvīdre piedalīsies līnijdejotāju olim-
piādē “Rīgas kauss 2017” Baložos. 

● 16.aprīlī plkst. 17.oo Bērzgales kultūr as namā  
Lieldienu koncerts. Uzstāsies Bērzgales KN pašdarb-
nieki un Mežvidu TN deju kolektīvs “Bitīt´ matos”. 

● 30.aprīlī plkst. 12.oo Bērzgales KN atpūtas pēc-
pusdiena senioriem. Viesosies Maltas senioru vokālais 
ansamblis “Varavīksne” (vadītāja Turlaja), Ilzeskalna fol-
kloras kopa. Par muzikālo pavadījumu gādās Anna Višķe-
re. Ja nepieciešams transports, nokļūšanai uz pasākumu 
vai mājās, dariet, lūdzu, zināmu pagasta pārvaldē, t. 
64644633, 26185204. 

● 30.aprīlī līnijdeju grupu  “Šiks” un “Gingerry” 

dejotāji piedalīsies Latvijas linijdeju un kantri vesterna 
deju asociācijas sacensībās “ Ādažos. 

● 4.maijā Bērzgalē Baltā galdauta svētki. Tiks stā-
dīti ozoli pie KN un skolas. 

● 21. maijā Bērzgales folkloras kopa piedalīsies 
Latgales mākslas festivālā “Krāsas karogā”  Višķos. 

● 26.maijā Vasaras sezonas atklāšanas balle pussa-
liņā. Spēlē grupa “Ezers”.  

● 27.maijā plkst. 12.oo Bērzgales kultūr as namā 
Bērnu svētki. Priekšnesumus sniegs iluzionistu apvienī-
ba “Abrakadabra”. Bērniem būs vienreizēja iespēja ielūko-
ties brīnumu un ilūziju pasaulē, gūt gandarījumu un nevil-
totu prieku, kā arī pašiem pamēģināt veikt burvestības. 
Pasākumā piedalīties aicināti visi bērni. Pasākuma ietvaros 
tiks sveikti šīgada piecgadnieki. 

Sakarā ar to, ka Rēzeknes novada iedzīvotāju ap-
taujā par dzīvi novadā viens no ierosinājumiem Bērzgales 
pagastā bija pašdarbības kolektīvu trūkums, aicinu ieinte-
resētos iedzīvotājus izteikt savas domas un ierosinājumus 
jaunu pašdarbības kolektīvu izveidošanai, kā arī pieteikt 
savu dalību šajos kolektīvos. Balstoties uz iedzīvotāju  
ieteikumiem, tiks plānota arī jaunu kolektīvu izveidošana. 
 Pieteikties var pa tālruni, e-pastā: Daila Ekima-
ne@berzgale.lv, vai izmantojot pasta kastīti KN pirmajā 
stāvā. 

                               Ziņo KN vadītāja Daila Ekimāne. 

      Dienas kļuvušas garākas. Lai arī viss vēl ir diezgan pelēks 

pēc ziemas sala un sniega, tomēr pavasara gaisma un rosība ir 
klāt, ne tikai dabā, bet arī skolas dzīvē. 

 ● Trešajai, sestajai un astotajai klasei martā bija valsts diagnos-
ticējošie darbi - iespēja pārbaudīt savas zināšanas, prasmes un 
iemaņas.        

 ● Skolēni no 13.-17.martam atpūtās pēc grūtā darba cēliena, bet 
skolotāji apmeklēja kursus, seminārus, piedalījās metodiskajā 
dienā  Rēznas pamatskolā. 

● 27.martā Aurēlija Usačova (skolotāja Gunta Kopeika) 

Rīgā pārstāvēja Rēzeknes novadu  Valsts latviešu 
valodas un literatūras olimpiādē. Rezultāti jau zināmi. 

Atzinība!  Apsveicam ! 

● Veiksmīgi novada angļu valodas olimpiādē piedalījās 

Matīss Teodors Seleckis (2.vieta), Aurēlija Usačova 
(2.vieta) un Agnese Tripane  (atzinība) (skolotāja Renāte 

Jurdža).  Malači !  Apsveicam ! 

● Kopš janvāra sākuma norisinājās vizuālās mākslas 

konkurss “Bērni par drošību”, ko rīkoja RPC ZEIMUĻS, 
sadarbībā ar Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes 
Rēzeknes iecirkni. 5.klases skolniece Evita Kalneja ieguva 

trešo vietu (no 300 dalībniekiem) un saņēma balvas un 

diplomu.  Apsveicam ! 

●  22.martā Eiropas Sociālā fonda projekta ,, Karjeras atbalsts 
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros 8. un 9.  

klase devās uz Nautrēniem uzzināt, kas ir TehnoBuss. Tur 
varēja apskatīt dažādas  ierīces, piemēram, 3D printeri, virpas, 
frēzes utt. 

● Savukārt šī projekta ietvaros, 31.martā 1.-4.klase Rēze-

knē ,,Nabaga Jorikā" iepazina teātri. Viss sākās ar 
izrādi ,,Drebošā telts" pēc Džeimī de Andželo 
grāmatas ,,Indiāņu teikas " motīviem. Bērni neatradās skatītāju 
zālē, bet lielā teltī uz skatuves, kur interaktīvā veidā aktieri iz-
stāstīja par to, kā indiāņi ceļ mājas, kā dzīvo viņu bērni, kādi 
dzīvnieki sastopami šajā teiksmainajā pasaulē. Pēc izrādes bērni 
sadalījās komandās un izsprieda, kādu profesiju pārstāvji strādā 
teātrī. Izmēģinājuši dažus aktiermākslas vingrinājumus, balvā 
par darbu saņēmuši krāsojamo grāmatu par Rēzekni, noguruši 
un mazliet aizkavējušies, bet apmierināti, devās atpakaļ. 

● 10.martā,,Vara talantā" piedalījās līnijdeju grupa,,Gingerry " 
un Samanta. 

● 22.martā vecāko klašu skolēni noskatījās aizkustinošu filmu 
par izsūtītajiem ,,Kur palika tēvi?". 

● 5.aprīlī skolā atjaunoja ,,Popielas" tradīciju. Par uz-
varētājiem kļuva 1.un 2. klase ar dziesmu ,,Pieci mazi 
kukainīši" , 2.vietā - 6.klase ,,Makarena", trešie sīvā cīņā 

nonāca 8.klases pārstāvji ar dziesmu ,,Tu mani demoralizē”. 

 ● 31.marts bija nozīmīgs visiem, kuriem ir bijusi saistība ar 
Bērzgales PII. Arī skolas pārstāvji apsveica mums tik tuvo   
iestādi 40 gadu jubilejā.  Veiksmi turpmākajos gados! 

  ● 11. aprīlī skolā notiks vecāku diena (vecāki var pieteikties arī  
   skolas pusdienām).   
                           Ziņas sagatavoja skolotāja Sarmīte Orlovska. 

mailto:Daila.Ekimane@berzgale.lv
mailto:Daila.Ekimane@berzgale.lv
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Rēzeknes novada domes izsludinātajos 
projektu konkursos atbalstīti 2 Bērzga-
les pagasta pārvaldes  iesniegtie projek-
ti: 

 Vides aizsardzības fonda projekts “Vides stāvokļa 
uzlabošana Bērzgales pagasta teritorijā”, EUR 3714.00. 
Finansējums paredzēts pludmales sakopšanai un labiekār-
tošanai, bīstamo koku izciršanai kapsētā. 
●   Izglītības pārvaldes atbalstītais jaunatnes iniciatīvu 
projekts “Savā stilā”. Finansējums 280.00 EUR. Projekta 
ietvaros notiks nodarbības apģērbu modelēšanā un šūšanā. 
Par nodarbību laiku lūgums sekot afišām. 
●   Aprīlī tiek uzsākta ES ELFLA programmas 2014.–
2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģi-
ju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatī 

vas” Rēzeknes novada pašvaldības projekta “Bērzgales 
kultūras nama koncertzāles vienkāršota atjaunošana” 
īstenošana. Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 
47049.67. Atbalsta intensitāte ir 90%, līdz ar to publiskais 
finansējums  EUR 42 344.67, pašu līdzfinansējums – EUR 
4705.00. Projekta rezultātā koncertzālei tiks nomainīti 
griesti, saremontētas un nokrāsotas sienas, atjaunoti apku-
res radiatori, kā arī uzstādīti sofītu stangu pacelšanas/
nolaišanas mehānismi.  
 Iepirkuma rezultātā tiesības veikt projektā pare-
dzētos darbus ieguva SIA “Inteco Wood”. 

 
 

Ziņas sagatavoja projektu vadītāja D.Ekimāne 

 Iestādē pilnā sparā rit mācību process.  Turpinās darbs 
pie  darbinieku kvalifikācijas celšanas. Skolotājas turpināja dar-
bu Globālās izglītības projektā, kā arī apguva  zināšanas 6 stun-
du seminārā “ Par bērnu tikumu izkopšanu audzināšanas pro-
cesā”. Skolotāju palīgi apguva minimālo zināšanu kursu “Bērnu 
tiesību aizsardzībā.” 
  Lai ikdienas darbs nekļūtu par rutīnu, februārī rīkojām 
tematisku pēcpusdienu vecvecākiem, bet martā svinējām ie-
stādes 40 gadu jubileju.  
 Nedaudz par katru no pasākumiem: 
 Otrdien, 28.februārī mūsu  iestādē pulcējās vectētiņi un 
vecmāmiņas uz Vecvecāku pēcpusdienu.  
Kā allaž šī tikšanās bija miera, labestības un prieka pilna. Bērni 
saviem mīļajiem dāvināja dziesmas, pasakas ” Rācenis” drama-
tizējumu, dejas,  anekdotes.  Vecvecāki kopā ar mazbērniem 
darbojās meistardabnīcā “Mēs to varam!”, kurā,  izmantojot 
dekupāžas tehniku,  aplīmēja  un izdekorēja šķīvīti.  Protams, 
neizpalika arī svētku mielasts. Godā tika celtas plātsmaizes, 
ēstas sviestmaizes, augļi, saldumi, dzerta tēja.  Katrs bērns 
apsveica un samīļoja savus vecvecākus. Vecvecāku acis mir-
dzēja, bija redzams gandarījums, milzīgs prieks un mīlestība par 
mazbērnu veikumu. 
 Piektdien, 31.martā mūsu iestādes 40. dzimšanas diena. 
Šajos četrdesmit gados, spītējot reformām,  pakļautības maiņām, 
esam  saglabājuši galveno – te skan bērnu smiekli, te ir bērnības 
zeme, te no maziem ķipariem izaug pirmklasnieki… 
 Iestādes pirmsākumi meklējami padomju saimniecībā 
“Bērzgale”.  Bērnudārzs  tika celts un nodots ekspluatācijā 
1976.gada novembrī. 1977. gada 30. martā tas savas durvis vēra 
pirmajiem 47 iestādes audzēkņiem.  No 1992. gada 1.janvāra 
iestāde  pāriet  Bērzgales pagasta pakļautībā un ir Bērzgales 
pagasta bērnudārzs, bet no 2009. gada septembra Rēzeknes no-
vada pašvaldības Bērzgales pirmsskolas izglītības iestāde. 
Šodien iestādi par savām otrājām  mājām sauc 42 iestādes 
audzēkņi un 15 darbinieki. 
 Iestādes dzimšanas dienai gatavojāmies jau savlaicīgi:  
dekorējām tepas,  veidojām  foto stendus, gatavojām ielūgumus, 
apsveikumus, piemiņas medaļas, apsveikuma koncertu, 
domājām par cienastu un svētku torti…  
 Klāt arī pati svētku diena! Saviļņojums, uztraukums. 
Bet mazajiem koncerta sniedzējiem tas netraucēja. Priekšnesumi 
nomainīja  cits citu:  te dziedāja un dejoja paši mazākie,  te jau  
vidējās grupas bērni ar savu pasakas uzvedumu, un tepat arī  

“Tulpīšu deja” un  jautrais “Čību, čābu hopsā, hopsā” vecākās 
grupas sniegumā, bet pa vidu,  personāla izpildījumā,   jautras 
ainiņas no bērnu dzīves. 
 Svētkos apsveikumus, dāvanas un laba vēlējumus 
saņēmām no Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes vadītāja 
Guntara Skudras un metodiķes Birutas Rīvānes, no Bērzgales 
pagasta pārvaldes vadītāja Arvīda Dunska un pagasta iestādes 
darbiniecēm:  Dainas, Rutas, Olgas, Ilzes un Mārītes, no Bērz-
gales pamatskolas skolotājām:  Irinas, Silvijas, Antonijas, Ingas 
un Sarmītes. Atmiņās ar visiem dalījās iestādes pirmā vadītāja 
Ģertrūde Bojāre,  bijušās vadītājas:  Stanislava Igaune un Rūta 
Bula. Pārsteiguma balvu un sirsnīgus apsveikumus  saņēmām  
no bērnu vecākiem:  Jeļenas Cvetkovas un Anitas Rutules. 
Ziedus un saldumus  mums dāvāja Vija Kuzmina un Daina 
Rantiņa.  Paldies ! 
 Svētku nobeigumā, skanot dziesmai “Dzimšanas dienā” 
zālē tika ienesta svētku torte un svētki turpinājās… 
 Šodien man sirsnīgu paldies gribas teikt visiem, kas ar 
savu darbu, savu neatlaidību,  savu izdomu ir ļāvuši  bērnudār-
zam kļūt tādam, kāds tas ir šodien. Domāju, ka daudzos no 
mums bērnudārzs ir atstājis neaizmirstamas pēdas, pārdzīvoju-
mus, atmiņas. Kādam  tā ir pirmā darba vieta, kādam  pirmā 
mācību iestāde, vēl kādam  vieta, kur savu bērnību pavadīja un 
tagad pavada bērni un mazbērni.  

Jā, tā ir vieta, kur gribas atnākt un teikt: “Cik labi 
dzīvot un būt, dot citiem un caur to arī gūt… 

                Ziņas sagatavoja: izglītības iestādes vadītāja  
              Olga Jurčenko,  Foto autore - Iveta  Kuzmina. 

 

 
Vecvecāku svētki. 
 
 

 
         Jubilejas pasākums 
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Trūcīgā statusu var iegūt cilvēks, kura vidējie ienākumi pēdē-

jo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 eiro un ja:  

tam nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpa-

šums; 

tās nav noslēdzis uztura līgumu; 

tās nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitāci-

jas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzī-

jumā; 

persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā 

bezdarbnieks. 

 

Maznodrošinātā  statusu var iegūt cilvēks, kura vidējie ienā-

kumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 170,00 eiro un ja:  

tam nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpa-

šums; 

tās nav noslēdzis uztura līgumu; 

tās nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitāci-

jas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzī-

jumā; 

persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā 

bezdarbnieks. 

 

Rēzeknes novadā ir pieejami sekojuši sociālās palīdzības pa-

balsti: 

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošinā-
šanai; 

 Dzīvokļa pabalsts; 
Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā; 
Pabalsts pilngadību sasniegušam bārenim un bērnam, kurš 
palicis bez vecāku gādības; 
dzīvokļa (mājokļa) pabalsts bērnam bārenim un bērnam, 
kurš palicis bez vecāku gādības; 
pabalsts audžuģimenei; 
pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs un   
pirmskolas izglītības iestādēs; 
vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu;  
pabalsts veselības aprūpei; 
pabalsts pirmklasniekiem; 
apbedīšanas pabalsts; 
pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotām personām; 
pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai; 
pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā. 

 

1. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa 

nodrošināšanai - Valstī noteiktais GMI līmenis ir  EUR 49,80  

mēnesī; 

2.  

2. Dzīvokļa pabalsts – EUR 120,00 kalendārajā gadā, tiesības 
saņemt dzīvokļa pabalstu ir:  

trūcīgai ģimenei (personai);   
maznodrošinātai  ģimenei (personai),  
nestrādājošam 1. (pirmās), 2. (otrās) un 3. (trešās) grupas 

invalīdam, kuram saskaņā ar Civillikumu nav likumī-
gu apgādnieku, kurš mājsaimniecībā dzīvo viens un kura 
mēneša ienākumi nepārsniedz 50% no valstī noteiktās 
minimālās algas.; 

vientuļam pensionāram, kuram saskaņā ar Civillikumu nav 
likumīgu apgādnieku, mājsaimniecībā dzīvo viens un 
kura mēneša ienākumi nepārsniedz 50% no valstī no-
teiktās minimālās algas; 

bārenim un bez vecāku gādības palikušiem bērnam pēc 
pilngadības sasniegšanas, ja viņš turpina mācīties līdz 24 
(divdesmit četru) gadu vecumam. 

 

3. Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu 
- Vienreizējo pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu EUR 75,00 
apmērā par katru jaundzimušo ir tiesības saņemt vienam no bērna 
vecākiem, ja viena no bērna vecākiem reģistrētā dzīvesvieta un 
bērna reģistrētā dzīvesvieta kopš dzimšanas brīža ir Rēzeknes 
novada administratīvajā teritorijā.  
- Vienreizējo pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu EUR 150,00  
apmērā par katru jaundzimušo ir tiesības saņemt vienam no bērna 
vecākiem, ja abu bērna vecāku reģistrētā dzīvesvieta un bērna 
reģistrētā dzīvesvieta kopš dzimšanas brīža ir Rēzeknes novada 
administratīvajā teritorijā.  
         Tiesības saņemt pabalstu saglabājas 6 (sešus) mēnešus no 
bērna piedzimšanas dienas. 

 
 

4. Pabalsts veselības aprūpei 
           Pabalstu veselības aprūpei piešķir: 

personām, kurām nepieciešama hemodialīzes procedūra, 
un personām hepatīta C 1, 4 tipa ārstēšanai; 

 

politiski represētajām personām –  EUR 50,00 apmērā ; 
Afganistānas kara veterāniem- EUR 50,00 apmērā ; 
Otrā pasaules kara dalībniekiem - EUR 50,00 apmērā; 

 

Trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm rehabilitācijas 
pasākumiem bērniem; 

 

Trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm (personām), vientu-
ļiem pensionāriem, vientuļiem I, II, III grupas invalī-
diem kuriem saskaņā ar Civillikumu nav likumīgu 
apgādnieku, mājsaimniecībā dzīvo vieni, un kuru mē-
neša ienākumi nepārsniedz 50% no valstī noteiktās mi-
nimālās algas par ārstnieciskajām manipulācijām, nepie-
ciešamajām operācijām, stacionāru, ārstniecisko reha-
bilitāciju reizi kalendārajā gadā, nepārsniedzot 75% no 
valstī noteiktās minimālās algas.  

 
 

5. Apbedīšanas pabalsts - EUR 250 apmērā; 
 Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura apņēmu-
sies veikt mirušās personas apbedīšanu, ja mirušās personas 
pēdējā dzīvesvieta bija deklarēta Rēzeknes novada administratī-
vajā teritorijā un par kuru no Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras (VSAA) netiek saņemts Valsts sociālo pabalstu likumā 
noteiktais apbedīšanas pabalsts un saskaņā ar Civillikumu nav 
likumīgu apgādnieku vai likumīgie apgādnieki nav sasnieguši 
pilngadību, vai likumīgie apgādnieki ir trūcīgas personas.   

    
6.   Pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotai personai -   EUR 28 
apmērā; 
  Pabalsts ir vienreizējs, kuru  piešķir bez ienākumu un materiālā 
stāvokļa izvērtēšanas. 

 

7. Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā tiek piešķir ts, pamatojo-

ties uz personas iesniegumu: 

 

 90 gadu jubilejā –EUR 90,00  apmērā; 
 95 gadu jubilejā – EUR 95,00 apmērā; 
 100 gadu jubilejā -  EUR 100 apmērā,  

 105 gadu jubilejā – EUR 105,00 apmērā. 

 

Precīzākā informācija  ir pieejama Rēzeknes novada pašval-

dības 2015.gada 4.jūnija saistošos  noteikumos Nr.54 „Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā”. 

Individuāli varat griezties pie Bērzgales pagasta pārvaldes 
sociālā darbinieka.  

 

          Ziņas sniedza pagasta pārvaldes sociālā darbiniece  
                                                                  Natālija Platpīre. 


