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Čornajas pagasta  

pārvaldes informatīvā lapa 

Septembris 2017 Nr. 48 

 

Lēni, bet pamanāmi ir pienācis rudens. Līdzi sev 

tas ir paņēmis aukstos ziemas vējus, drēgno laiku 

un neizbēgamas lietus lāses, kas gandrīz ik dienu 

atsitas gar mūsu lietussargiem. 

Visskaistākais iestājoties rudenim ir krāšņās la-

pas. Vērojot tās ir sajūta, ka kāds, nemanot, tās 

nokrāsojis ar guaša krasām, jo katrai lapiņai ir 

kaut kas tāds, kas nav citām. Patīkami ir lūkoties, 

kā negantais vējš tās mēta no vienas vietas uz 

otru. Tās lidinās, ka putniņi, nespējot atrast sev īsto vietu. Rudens ierauj mūs savā krāsu vir-

pulī un tikai retais spēj tam pretoties. Fotoaparāti rokās ir gan jauniem, gan gados vecākiem 

cilvēkiem.…  

Informācija plašsaziņas līdzekļiem 

01.09.2017.  

                                Par plūdos iznīcinātajiem sējumiem un sienu. 

 

4. septembrī sāks informācijas apkopošanu par plūdos Latgalē un Vidzemē iznīcināta-
jām sējumu platībām un sienu: 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 29. augustā izsludināto ārkārtējo situāciju, Zemkopības ministrija (ZM) 
organizē spēcīgajās lietavās un plūdos pilnībā iznīcināto lauksaimniecības platību apsekošanu Latgalē un 
Vidzemē. Paredzēts, ka 4. septembrī lauksaimniekiem, kuriem spēcīgo lietavu un plūdu rezultātā ir bojā 
gājuši lauksaimniecības kultūraugu sējumi un sagatavotais siens, būs iespēja pieteikties platību apsekošanai 
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) un Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās ie-
stādēs, iesniedzot papīra formā aizpildītu informācijas veidlapu. Informācijai par plūdu radītajiem bojāju-
miem jāpievieno no LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmas izdrukāta 2017. gadā iesniegtā Vienotā iesnie-
guma lauku bloku karte. Kartē jāiezīmē tā platības daļa, kurā pilnībā gājuši bojā lauksaimniecības kultūrau-
gu sējumi.  Informācija sniedzama par plūdos gājušajām sējumu platībām, kur viena lauka minimālā plūdos 
bojā gājusī sējumu platība ir vismaz 0,3 ha. Informācijas veidlapā nav jānorāda lopbarības gatavošanai pa-
redzētās zālāju platības un papuvi, bet jānorāda bojā gājušā sagatavotā siena daudzums. 

Informācijas veidlapa no 4. septembra būs pieejama ZM, LLKC un LAD tīmekļa vietnēs, kā arī LLKC un 
LAD reģionālajās iestādēs. Lauksaimnieks lauku apsekošanu var pieteikt līdz 2. oktobrim. 

 

Pēc informācijas veidlapas saņemšanas, LLKC un LAD speciālisti 3 darba dienu laikā veiks individuālu 
platību apsekošanu, uzaicinot piedalīties saimniecības pārstāvi. 
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Kompensāciju saņems par 2017. gadā Vienotajā ie-
sniegumā deklarētajām lauksaimniecības kultūrau-
gu platībām un par 2017. gada ziemāju sējumiem 
2018. gada ražai, kuri apsekošanas rezultātā tiks at-
zīti par plūdos pilnībā bojā gājušiem. Kompensāciju 
par sienu saņems saimniecības, ja Lauksaimniecības 
datu centra dzīvnieku reģistrā ir reģistrēti lauk-
saimniecības dzīvnieki zālēdāji, un apsekošanā tiks 
konstatēts, ka sagatavotais siens gājis bojā plūdu 
rezultātā. 

 

Zaudējumu apmēru rēķinās, ņemot vērā noteiktās vidē-
jās izmaksas uz hektāru attiecīgajām kultūrām. Tās tiks 
segtas daļējā apmērā.  Kopējā kompensāciju izmaksai 

nepieciešamā summa tiks aprēķināta, ņemot vērā apzinātās bojā gājušās platības. Kompensācija ir uzskatā-
ma par valsts atbalstu un ZM tā būs jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju. 

 

Papildus tam lauksaimniekiem, kuru lauksaimniecības zemes atrodas plūdu skartajos reģionos, pla-
tību maksājumu saņemšanas nosacījumiem tiks piemērotas sekojošas atkāpes: 

1. Netiks piemērots termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai, ilggadīgo zālāju rindstarpu iz-
pļaušanai, papuves aparšanai, ņemot vērā apstākli, ka nepieciešams ilgāks laiks un resursi, lai ap-
saimniekotu platības; 

2. Netiks piemērota minimālās ražības ieguves prasība saistītā atbalsta saņemšanai par sertificē-
tām (zālāju, labības, kartupeļu) sēklām un cietes kartupeļiem; 

3. Plūdu nodarītie postījumi meliorācijas sistēmām netiks uzskatīti par pārkāpumu savstarpē-
jās atbilstības prasību izpildei; 

4. Netiks sodīti par minimālo ieņēmu prasības neizpildi – lauksaimnieku dīzeļdegvielas iegādei, 
bioloģiskās lauksaimniecības atbalstam; 

5. Arī attiecībā uz projektiem un tajos noteikto mērķu sasniegšanai tiks vērtēta esošā situācija 
un pagarināts uzraudzības periods vai piemērotas atkāpes. 

 

Papildus tam no 16. oktobra LAD sāks avansa maksājumu izmaksas lielākā apjomā nekā sākotnēji 
tika paredzēts (70% vienotais platību maksājums un 85% mazāk labvēlīgo apvidu maksājums un 
bioloģiskie maksājumi). 

Informāciju sagatavoja: Zemkopības Ministrija. Dagnija Muceniece 

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja 

 

SOCIĀLĀ  DIENESTA INFORMĀCIJA 

 

Atgādinājums pagasta iedzīvotājiem, kuriem pienākas dzīvokļa pabalsts (pabalsts  kurināmā iegā-
dei, ka pabalstu var pieprasīt jebkurā mēnesī vienreiz gadā, neatkarīgi no apkures sezonas sākšanās.    

                        Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu  (pabalstu kurināmā iegādei) ir:  

Trūcīgai ģimenei (personai); 

2)  1. (pirmās), 2. (otrās) un 3. (trešās) grupas invalīdam, kuram saskaņā ar Civillikumu nav likumīgu 
apgādnieku, kurš mājsaimniecībā dzīvo viens un kura mēneša ienākumi nepārsniedz 50 % no valstī no-
teiktās minimālās algas. 

3) vientuļam pensionāram, kuram saskaņā ar Civillikumu nav likumīgu apgādnieku, mājsaimniecībā 
dzīvo viens un kura mēneša ienākumi nepārsniedz 50 % no valstī noteiktās minimālās algas. 

     4)  maznodrošinātai ģimenei (personai).  

      Dzīvokļa pabalsta apmērs ir EUR 120,00 (viens simts divdesmit euro, 00 centi) kalendārajā 
gadā, neatkarīgi no tā vai dzīvojamā platība tiek apkurināta individuāli vai centralizēti. 
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                Informācija daudzbērnu ģimenēm      

Par    braukšanas  atlaides saņemšanu daudzbērnu ģimenēm  

 No 2017.gada 1.jūlija daudzbērnu ģimenes locekļi, braucot reģionālo maršrutu autobusos un 
vilcienos, ir tiesīgi saņemt atlaidi 25% apmērā no viena brauciena biļetes, savukārt no 
1.septembra – 20% apmērā no abonementa biļetes cenas. Atlaidi var saņemt daudzbērnu ģimenes 
locekļi, kuri biļetes iegādes brīdī uzrāda 3+ Ģimenes karti un pasi, personas apliecību jeb ID karti 
un skolēnu apliecību, ja bērna vecums nepārsniedz 15 gadus.   

 

              Par  ESF projektu  „Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā”     

   Rēzeknes novada pašvaldība īsteno projektu „Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”  

Turpmākos gandrīz trīs gadus, t.i. līdz 2019. gada 31. decembrim, Rēzeknes novada iedzīvotājiem būs ie-
spēja iesaistīties dažādos veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos, kurus īstenos Rēzeknes 
novada pašvaldība, izmantojot Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta piešķirtos līdzekļus. Kopējās pro-
jekta izmaksas ir 385 688,- EUR. 

Projekta mērķis ir popularizēt veselīga dzīvesveida un slimību profilakses nozīmi cilvēka dzīvē, nodrošinot 
novada teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem pieejamas dažādas veselīga dzīvesveida veicinošas, slimību 
profilakses aktivitātes un kompetentu speciālistu lekcijas, konsultācijas, kas sekmētu Rēzeknes novada ie-
dzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos un dzīvildzes pagarināšanu. 

Projekta laikā iedzīvotājiem tiks piedāvātas dažādas lekcijas/ praktiskās nodarbības veselības un slimību 
profilakses jomā, fizisko aktivitāšu nodarbību cikli, atbalsta grupu nodarbības, veselības veicināšanas die-
nas ar dažādu speciālistu piedalīšanos, nometnes, veselības veicināšanas olimpiādes un citi veselības veici-
nāšanas pasākumi. Projekta aktivitātēs plānots iesaistīt vismaz 20% no Rēzeknes novada iedzīvotājiem, 
veicinot viņu dzīves paradumu maiņu par labu veselīgam dzīvesveidam.    

 

       Projekta “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” ietvaros uzsāka darbu “Izbraukuma veselības is-
taba” 

Projekta “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” Nr. 9.2.4.2/16/I/027 darbības ietvaros jūlija mēnesī tiek uz-
sākta aktivitāte/pasākums “Izbraukuma veselības istaba”. Pasākumā paredzēts sniegt teorētisku informāciju 
par sirds un asinsvadu sistēmas veselību, paaugstināta un pazemināta arteriālā asinsspiediena ietekmi, liekā 
svara problēmām, izmaiņām holesterīna un cukura līmeņa rādītājos (asinīs). 

Būs iespēja veikt veselības paškontroles mērījumus ,t.i., kvalitatīvi un precīzi izmērīt asinsspiedienu, no-
teikt ķermeņa svaru un auguma garumu, aprēķināt ķermeņa masas indeksu, kā arī noteikt cukura un ho-
lesterīna līmeni asinīs. Tiks sniegta īsa ekspreskonsultācija ar mērķi mudināt pasākuma dalībniekus veikt 
ikdienas kaitīgo paradumu izskaušanu.                   

                                                        

Pagasta iedzīvotāji aicināti  izmantot iespēju un aktīvāk iesaistīties visos projekta pasākumos, par 
kuru norisi  jau iepriekš tiks informēti.   

Ja nepieciešams skaidrojums par sociālajiem pakalpojumiem un pabalstiem, to piešķiršanas kārtību,  

iedzīvotāji var uzdot jautājumus pagasta  sociālā  darba  speciālistiem:                     

Marinai  Mihaļkevičai un Intai Vegilejai   IEDZĪVOTĀJU  PIEŅEMŠANAS     LAIKĀ:                                                                               

PIRMDIENA  (pagasta pārvaldes telpās)  8.00 – 16.30;  OTRDIENA     (pagasta pārvaldes telpās)  8.00 – 12.00;   

TREŠDIENA  (pagasta pārvaldes telpās) 12.30 – 16.30;  CETURTDIENA   (pagasta pārvaldes telpās)  8.00 – 

9.00;  RATNIEKU ciems (tautas nama telpās)  9.15   –  11.30   Ārkārtas situācijās pie sociālā darba speciālistiem 

var griezties  ārpus iedzīvotāju pieņemšanas laika  līdz  plkst. 16.30.  Darba tālruņa nr.:  64637558;  mob. 

26343406. 

Informāciju sagatavoja sociālā darba speciāliste -  Inta Vegileja 
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Izdevējs:                                                                        Čornajas pagasta pārvalde                                               64637598 

Izdevumu sagatavoja                                                      Vija Jeršova                                                                      64640979 

 

ČORNAJĀ AIZVADĪTAS PIRMĀS VOLEJBOLA SECENSĪBAS. 

 

5.augustā Čornajas ciemata 
Dukstigala līča pludmalē tika aizvadī-
tas pirmās volejbola sacensības jauk-
tām ( 2 vīr. + 2 siev.) komandām. Lai 
gan  Rāznas vējš todien bija diezgan 
spēcīgs, tas netraucēja sacensību dalīb-
niekus paspēt vēl iesildīties pirms spē-
lēm.  

Sacensību atklāšanā vārdu teica 

Čornajas pagasta priekšsēdētājs Oļegs 

Kvitkovskis, kurš priecājās šeit pirmo 

reiz vienkopus redzēt tik daudz sportis-

tu un novēlēja viņiem veiksmi. Tāpat 

arī runu teica Čornajas t/n vadītāja San-

ta Viša Gaisiņa, kura aicināja dalībnie-

kus būt aktīviem arī nākošajās sacensī-

bās un ņemt dalību arī tajās, kā arī savu 

prieku par sacensībām izteica sacensību iniciatore – aktīva ciemata sportiste un iedzīvotāja Sarmīte Broli-

ša. Par godu pirmajām šāda veida sacensībām, simboliski gaisā tika palaisti trīs baloni.  

Tā kā sacensībās drīkstēja piedalīties ierobežots komandu skaits (8 komandas), tad priekšroka tika 

dota tām komandām, kuras pieteicās pirmās. Sacensību dienā neieradās 1 komanda, līdz ar to par kausu 

cīnījās 7 komandas, no Rēzeknes, Bērzgales, Kaunatas, Griškāniem un divas pašmāju komandas 

„Čornaja”,  un „Čornajas mafija”. 

Spēles noritēja divās apakšgrupās, kur pēc punktu skaita no grupas tālāk spēlēja 2 labākās koman-

das. Apakšgrupu spēlēs nekas vēl neliecināja par to, kāds izvērtīsies fināls un kā laikapstākļi spēj ietekmēt 

dalībniekus, gan to spēli. Fināla laikā negaidīti sāka līt spēcīgs lietus, kura laikā komandas slapji cīnījās par 

godalgotajām vietām.  

Vietējiem līdzjutējiem bija liels prieks vērot, kā par 3. un 4. vietu cīnījās divas pašmāju  komandas. 

Spēcīgāka izrādījās komanda „Čornaja”, aiz strīpas ceturtajā vietā atstājot komandu „Čornajas mafija”. Sa-

vukārt par 1. un 2. vietu cīnījās komanda „Gremde” un „Jupiters-Jauda”. Godalgoto 1.vietu ieguva koman-

da „Gremde”. Komandas tika apbavotas ar kausiem, medaļām, diplomiem un balviņas labākajiem spēlētā-

jiem. 

Pašmāju 3. vietas ieguvēju komandā „Čornaja” spēlēja: Lauris Abajevs, Ņikita Kopmanis, Jekateri-

na Borisovska – Cvetkova, Katrīna Rudzīte. 

Un 4. vietas ieguvēju komandā „Čornajas mafija” spēlēja: Diāna Vasiljeva, Arta Naumane, Edgars 

Skujiņš, Juris Ratnieks. 

Prieks par jauniešu aktivitāti un par labajiem sasniegumiem Čornajas kausa izcīnā pludmales volej-

bolā. Novēlam arī turpmāk izaugsmi un izcīnīt godalgotās vietas.  

Vēlreiz apsveicam uzvarētājus un liels paldies visiem par izrādīto lielo aktivitāti un ieguldīto 

darbu sacensību organizēšanā. Un, protams, liels paldies galvenajiem sacensību tiesnešiem: Zaigai 

Ivanovai un Aivaram Kaupužam un sacensību iniciatorei Sarmītei Brolišai par atbalstu organizēša-

nā.  

Teksta autore: Santa Viša-Gaisiņa 
Foto: Radvils Abajevs  

 


