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

        Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes informatīvais 

izdevums   

*   Aicinām iesniegt priekšlikumus muižas parka dīķa teritorijas labiekārtošanai. Priekšlikumus var ie-

sniegt pagasta pārvaldē vai iemest ziņojumu kastītē pie kultūras nama ieejas durvīm.   

*  Rēzeknes novada dzimtsarakstu nodaļa vēlas uzsākt tradīciju - rīkot svinīgu pasākumu tām novada ģi-

menēm, kuras šogad atzīmē Zelta kāzas. Aicinām šī gada jubilārus pieteikt savu dalību pasākumā līdz š.g. 

4.aprīlim (pagasta pārvaldē vai novada dzimtsarakstu nodaļā). Pasākums plānots š.g. 13. maijā, pl. 13.00 Lūz-

navas muižā. Ja pagastā ir pāri, kuri kopā nodzīvojuši 50 gadus, lūdzu atsaucieties, esiet aktīvi. 

Atgādinājums bērniem, jauniešiem, viņu vecākiem! Rūpējoties par  drošību uz ceļa diennakts tumšajā 

laikā, lūgums izmantot atstarojošās vestes (vairums iedzīvotāju vestes saņēma Lāpu gājiena laikā). Bērni, pēc 

pasākumiem un nodarbībām kultūras namā atgriežoties mājās, uz ceļa ir pilnīgi neredzami. Esi saredzams! 

Š.g. 10.martā plkst. 15.30 Bērzgales kultūras namā notiks iedzīvotāju sapulce. Sapulcē piedalīsies Rēzeknes 

novada pārstāvji. Aicinām apmeklēt sapulci. Transporta nepieciešamības gadījumā zvanīt: 28378899. 

●    Janvārī Valsts kultūrkapitāla fondam tika iesniegts 
projekts Antona Rupaiņa muzeja ekspozīciju zāles 
renovācijai un jaunas ekspozīcijas izveidošanai. 
●   Rēzeknes novada domes izsludinātajiem projektu 
konkursiem tiek iesniegti 4 projekti: 
o  skolas vizuālās mākslas pulciņa darbības uzlaboša-
nai, 

o  skolas brīvdabas mācību klases izveidošanai, 

o  muižas parka dīķa teritorijas sakopšanai un labie-

kārtošanai, 

o  jaunatnes iniciatīvu atbalstam—futbola turnīra 

 rīkošanai  vasarā.   

●   A.Rupaiņa muzejā ar  Valsts Kultūrkapitāla 

fonda projektu palīdzību restaurētas mēbeles: rak-

stāmgalds un trauku skapis. Apskatīt iespējams muze-

jā, muzeja darba laikā. 

                                               Informē Daila Ekimāne  

22. februārī notiks nodibinājuma LEARN  

projektu konkursa informatīvā sapulce 
22. februārī plkst. 14 Rēzeknes novada pašvaldības lielajā 

zālē notiks informatīvs seminārs par nodibinājuma "Lauku 

ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā" (LEARN) projek-

tu konkursa izsludināšanu. Projektā pieprasījuma finansē-

juma maksimālais apmērs ir 3000 eiro. Svarīgi ņemt vērā, 

ka projekta iesniedzējam jānodrošina līdzfinansējumu ne 

mazāk kā 10% no projekta kopējās attiecināmās summas. 

Sīkāka informācija par projektu iesniegšanu un termiņiem 

tiks publicēta pēc LEARN sapulces, 23. februārī. Lai gan 

šāds projektu konkurss tiek izsludināts vien otro gadu, 

pērn tas izpelnījās lielu atsaucību. Kopumā tika iesniegti  

 

64 biznesa plāni, gan jau esošo saimniecību pilnveidoša-

nai, gan arī lai uzsāktu jaunu uzņēmējdarbību. 2015. gadā 

tika atbalstīti 13 projekti. Vairāki projektu īstenotāji ir 

aktīvi vietējo mājražotāju un amatnieku tirdziņa "Lobs 

lobam" dalībnieki. 19. februārī no 10.00 līdz 13.00 Rēzek-

nes novada pašvaldības foajē notiks šā gada pirmais tir-

dziņš.  

 Ja ir radušies kādi jautājumi vai neskaidrības, 

vērsties pie nodibinājuma LEARN vecākās konsul-

tantes Ilzes Kiščenko, rakstot uz e-pasta adresi 

learn@rezeknesnovads.lv vai zvanot uz telefona nu-

muru 26516242.  
                                Informē pagasta lietvede Janīna Adijāne 
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Aiz muguras ziemas brīvdienas. Ir sācies jau-
nais mācību semestris, kas no bērniem prasīs daudz 
spēka, enerģijas un izturības gan ikdienas mācību 
darbā, gan valsts pārbaudījumos. Īpašu atbildību un 
augstas darbaspējas būs nepieciešamas 9. klases sko-
lēniem.  

7. janvāra pēcpusdienā mūsu skolā notika 
ikgadējā „Masku balle”. 1. – 4. klašu skolēni pārvēr-
tās par princesēm, rūķiem, pirātiem, kaķiem, za-
ķiem… Visi neparastie varoņi pulcējās skolas aktu 
zālē, lai iepazītos, spēlētu spēles un iestiprinātos ar 
dažādiem kārumiem. Tā draudzīgā gaisotnē pagāja 
jautras, nemanāmas stundas… 

Zāle nepalika tukša, svētku noskaņa turpinā-
jās, masku gājienā devās 5. – 9. klašu skolēni.  

12. janvārī skolā notika izglītojoša lekcija par 
atkritumu šķirošanu. Lekciju vadīja SIA” ALAAS” 
pārstāvji Edīte un Juris. Šajā lekcijā piedalījās gan jau-
nāko, gan vecāko klašu skolēni. Lekcijā tika parādītas 

vairākas prezentācijas, kā tiek pārstrādāti dažādi at-
kritumi. 

Arī mūsu pagastā ir iespēja šķirot atkritumus. 
Novietnē pie trīs stāvu mājas ir iespēja izmest stiklu, 
plastmasu un papīru bez maksas. Atkritumu šķirota-
va ir pieejama jebkuram pagasta iedzīvotājam. 

Četras februāra otrdienas ir veltītas bērnu zo-
bu veselības aprūpei. Skolēni pa klašu grupām ar 
skolēnu autobusu tiek vesti uz Rēzeknes poliklīnikas 
stomotalogijas nodaļu, kur viņiem tiek veikta zobu 
profilaktiskā pārbaude un labošana, kā arī sniegts 
higiēnista pakalpojums. 

Februāris ir mīlestības mēnesis. Arī skolā bija 
jūtama svētku atmosfēra kā skolas gaiteņos, tā arī 
klašu telpās. Darbojās Valentīndienas pasts, katram 
bija  iespēja atklāt savas simpātijas vienam pret otru. 
Vecāko klašu audzēkņi sarūpēja pārējiem skolēniem 
romantisku pēcpusdienu.     

                                            Ziņo skolotāju kolektīvs 

                                                                   

Bērnu un jauniešu centrā Bērzgalē Jaunais gads ir 

sācies ar patīkamiem jaunumiem. Centrs konkursa kārtībā 

ir ieguvis arī nosaukumu un logo „Bērzgales BJC 

“Baterija”. 

Bērzgales BJC ‘’Baterija” ir arī izromentēta un 

aprīkota virtuves telpa. Izlīdzinātas un nokrāsotas sienas, 

grīdai uzklātas flīzes. Uzstādīta arī jauna virtuves iekārta. 

Centrā tagad būs iespēja ne tikai aktīvi atpūsties, bet arī 

padzert tēju.                                             (Turpinājums 3. lpp.) 

Kultūras nama pašdarbības kolektīvi gatavojas 

Lieldienu koncertam pašu mājās, kā arī skatēm un 

konkursiem novada un Latvijas mērogā: 

 27. februārī plks. 11.00 Bērzgales KN novusa  

turnīrs. Pieteikšanās no plkst.10.00. 

 12. martā Sieviešu vokālais ansamblis piedalī-

sies Rēzeknes un Viļānu novadu vokālo ansambļu 

skate Ozolmuižā. 

 27. martā Lieldienu koncerts Bērzgales KN 

 9. aprīlī līnijdeju grupas “Šiks” un “Gingery” 

piedalās līnijdeju Olimpiādē “Rīgas kauss 2016” Ba-

ložos. 

 10. aprīlī Bērzgales KN Latgales reģiona vokā-

lo ansambļu skate. 

 17. aprīlī Bērzgalē senioru atpūtas pēcpusdie-

na. Tiks aicināti senior i no kaimiņu pagastiem. Se-

niori! Esiet aktīvi – izsakiet savas vēlmes un priekšli-

kumus pasākuma organizēšanai. 

 22. aprīlī Bērzgales KN Rēzeknes un Viļānu 

novadu skolu tautas deju kolektīvu sadancis (1.- 4. 

kl.) 

●    29. aprīlī skolēnu deju kolektīvs “Bērzgalīte” 

piedalās Rēzeknes un Viļānu novadu skolu tautas deju 

kolektīvu sadancī Feimaņos. 

●    12. aprīlī skolā un PII tiks izrādītas 

“Multenītes pavasarī”. 
             Informē kultūras nama vadītāja Daila Ekimāne  
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 (Turpinājums no 2.lpp.) 

 

Šī gada janvārī Sakstagala pagasta kultūras namā 

notika Jauniešiem veltīts sadraudzības pasākums ‘’New 

Year is Here’’. Piedalījās vairāku pagastu jaunieši, kuri 

gan izteica, gan zīmēja vēlējumus citiem jauniešiem. Va-

kara gaitā notika dažādas jautras spēles un aktivitātes. Tika 

baudīti līdzi paņemtie gardumi un dejots pēc sirds patikas. 

 

 Notiek dažādas radošās darbnīcas. Par laikiem - sekojiet 

informācijai. 

 15.martā BJ centrā būs iespēja noskatīties filmu 

“Vēsā mierā”. Filmas galvenie varoņi ir Andris Dambis un 

viņa komanda, tā stāsta par to, kā latvieši būvē pirmo bez-

ceļu elektriskās piedziņas automašīnu, lai dotos uz Daka-

ras rallijreidu un uzvarētu savā automobiļu klasē.                                                                           

                    Informē jaunatnes lietu speciāliste Ilze Čudare 

Janvāris šogad bija bagāts ar snie-

gu, salu, kupenām un arī ar lietu. Bet vai 

tad laika apstākļi var traucēt bērnu darbo-

šanās un varēšanas priekam? 7. janvārī 

tika svinēts Lielais Karnevāls. Bērni visi 

bija ģērbušies maskās. Te varēja satikt 

niknos vilkus, bailīgos zaķīšus, lapsu vilt-

nieci, fejas, raganu, kaķīšu saimi, mednie-

ku un pat lāči  un eži bija pamodušies no 

ziemas miega.  Ar skaļu brikšķi zālē ieri-

poja Sniegavīri (skolotājas) un  aicināja 

visus uz rotaļām. Kad visi bija pamatīgi 

izdziedājušies un noguruši no lielās piko-

šanās un dejošanas, vārdu lūdza Rūķis /

vadītāja Olga/. Rūķis bija ieradies, lai pa-

teiktu paldies  tiem bērniem un viņu vecā-

kie, kas gatavoja rūķīšus  “Lielajai Rūķu 

ģimenei”. Rūķis čaklajiem atbalstītājiem 

pasniedza Slavinājuma rakstu un mazu 

kārumu. 22. janvārī vecākās grupas skolo-

tājas - Ināra un Vivina dalījās  savā piere-

dzē, organizējot atklāto integrēto nodarbī-

bu ” Dzīvot Veselīgi “.  Nodarbības  mēr-

ķis  bija sniegt un nostiprināt zināšanas par 

veselīgu dzīvesveidu. Beigās runāja par  

to, ka ļoti svarīgs faktors veselīgam dzī-

vesveidam ir zobu higiēna un fiziskās akti-

vitātes. Nodarbība beidzās  ar jautro stafeti

-“Iztīri Zobus”! 9. februārī Metiņi. Laika 

apstākļu dēl to svinējām zālē. Metenis /

skolotāja Vivina/  aicināja visus rotaļā, 

kurā mēģināja saputināt sniegu, uzcelt 

sniegavīru, brist pa kupenām, papikoties, 

cienāties ar pankūkām.  Vēl Meteņos vaja-

got braukt no kalna un vizināties ar raga-

vām. Palīdzēja skolotāju izdoma, kas no 

vecajām segām un auklas sameistaroja 

ragavas. Ar tām bērni vizināja lelles, savu-

kārt  audzinātājas izvizināja bērnus. Lai 

gads būtu bagāts, veiksmīgs, lai valdītu 

draudzība, izgatavoja pogu krelles.  Katrs 

bērns saņēma Sniegavīra medaļu. Bet, lai 

paliktu labas atmiņas - ieradās mazais   

Sniegavīrēns, kurš līdzi bija  paķēris  mazu 

saldumiņu.  Bērni apsolīja neaizmirst zie-

mas priekus, sniegavīrus un šo tikšanos.  

Nu jau noslēgusies  “Maximas” 

rīkotā akcija “Savai skolai”. Paldies vis-

iem, kas atbalstīja mūs! Kopā mums izde-

vās savākt vairāk kā 3650 uzlīmes, ko 

plānojam pārvērst mācību līdzekļos: kinē-

tiskajās smiltīs, kancelejas piederumos, 

uzskates līdzekļos. 

 Kopā mēs to varam ! Iestāde ir 

iesaistījusies makulatūras vākšanas kam-

paņā                                                                                                                         

”Tīrai Latvijai”. Lūgums,  kuriem mājās  

ir makulatūra, ziedot to mums !  

       Ziņas sagatavoja  iestādes vadītāja 

                             Olga Jurčenko                                                                    

                        Optikas „Elegant Optics”  
                         piedāvājums 
             bezmaksas redzes pārbaude  
             Bērzgales kultūras namā  notiks 
                    2.martā plkst.14.00 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii4teBnoPLAhVHkSwKHVHjBZkQjRwIBw&url=http://zemgalesoptika.lv/?page_id%3D10&psig=AFQjCNGVWitb7f--WVDEkYadFRCMbrJ4wA&ust=1455950908755797
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SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centrs” Rēzeknes konsultāciju biroja augkopības kon-
sultante Bērzgalē 2016. gadā klientus pieņems katra 

mēneša 3. trešdienā plkst. 8.30 – 12.00. Savu vizīti 
iepriekš noteikti jāpiesaka, zvanot uz mob. 26571714 
vai rakstot e-pastu anita.dzene@llkc.lv 

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centrs” Rēzeknes konsultāciju birojs rīko pamata ap-
mācības augu aizsardzības līdzekļu lietošanas opera-
toru apliecību iegūšanai (operators var lietot augu 
aizsardzības līdzekļus uz lauka, bet nevar tos iegādā-
ties). Mācības notiks 03.03.2016. plkst. 10:00 Rēzeknē, 
Dārzu ielā 7a. Šajā dienā (ja tiks nokomplektēta gru-
pa) paredzēts kārtot arī eksāmenu apliecības iegūša-
nai. Šīm apmācībām pieteikties un nepieciešamos do-
kumentus ieteicams sakārtot līdz 1. martam – līdzi 
jāņem pase un viena fotogrāfija (izmērs 3×4 cm). Sīkā-
ka informācija un pieteikšanās apmācībām, zvanot 
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 
Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultantei Sinti-
jai Šubrovskai pa tālruni 28311079, kā arī rakstot uz e-
pastu sintija.subrovska@llkc.lv. Lauku atbalsta die-

nesta aktualitātes. 

Lauku bloku precizēšana. Līdz šī gada 1.aprīlim 
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) ir iespējams 
iesniegt lauku bloku un ainavu elementu precizēša-

nas pieprasījumus 2016.gada Platību maksājumu se-
zonai. Ja situācija LAD lauku bloku karšu slānī atbilst 
situācijai dabā un nav nepieciešams veikt izmaiņas 
ainavu elementiem, tad lauku bloku precizēšanas pie-
prasījums nav jāiesniedz.  

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka, 

sākot ar šo gadu, pieteikties platību maksājumiem 

varēs tikai elektroniski, izmantojot LAD Elektro-

niskās pieteikšanās sistēmu (EPS). Pieteikšanās pla-

tību maksājumiem 2016. gadā tikai LAD Elektro-
niskās pieteikšanās sistēmā. Lai varētu lietot mi-
nēto sistēmu un iesniegt tajā iesniegumu, lauksaim-
niekiem jānoslēdz līgums par LAD elektroniskās pie-
teikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu. LAD 
aicina visus lauksaimniekus, kuri jau nav kļuvuši par 
EPS lietotājiem līdz šim, noslēgt lietotāja līgumu tu-
vākajā laikā, lai pavasarī savlaicīgi varētu sākt lietot 
EPS un iesniegt iesniegumu maksājumu saņemšanai. 
Līguma forma ir pieejama gan elektroniski LAD mā-
jaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē “Kā kļūt par EPS lie-
totāju”, gan arī jebkurā LAD klientu apkalpošanas 
centrā. Aizpildītu līgumu var iesniegt gan personīgi 
LAD klientu centros, gan elektroniski, izmantojot elektro-

nisko parakstu.  www.lad.gov.lv                                       

Informāciju sagatavoja SIA „Latvijas Lauku kon-

sultāciju un izglītības centra Rēzeknes konsultāciju biroja 

Augkopības konsultante Anita Dzene, mob. 26571714.  

                                           Bērzgales pagastā             
                                        piedzimusi viena meitene 

                                                                 Aiga    
                                Apsveicam vecākus un vecvecākus ! 

                                    

 Līdzjūtība                                           

    Mūža mierā aizgājuši 

       Mārīte Micāne  

Marija Haņecka          

             Jāzeps  Stramkalis ; Eriks Pekšs 

            Viktors Seleckis ; Anna  Babre 

                    Izsakām līdzjūtību tuviniekiem 

    Lai aizgājušajiem vieglas dzimtās zemes smiltis.  

http://www.lad.gov.lv/
http://www.lad.gov.lv/lv/e-pieteiksanas-sistema-eps-1/ka-klut-par-lietotaju/
http://www.lad.gov.lv/lv/e-pieteiksanas-sistema-eps-1/ka-klut-par-lietotaju/
http://www.lad.gov.lv
http://thumbs.dreamstime.com/z/stork-baby-vector-cartoon-cute-carrying-to-its-destination-file-type-eps-ai-compatible-39168193.jpg

