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

 Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes informatīvais izdevums   
2017.gada februārī 

▪ LEADER+ programmai iesniegti 2 projekti: 

o Pieejamības nodrošināšana Bērzgales feldšeru vecmāšu 

punkta telpām 

o Stāvlaukuma un gājēju celiņa ierīkošana pie Meirānu 

ezera pludmales 

▪ Rēzeknes novada domes izsludinātajiem projektu                     

konkursiem tiek iesniegti 3 projekti: 

o Pludmales sakopšanai un labiekārtošanai, bīstamo  
   koku izciršanai kapsētā. 

o “Rēzeknes novada jaunatnes gada balva 2016”. 

o   Jaunatnes iniciatīvu atbalstam.     

 

                                                     Informē Daila Ekimāne 
                                                        

 Bērzgales pagasta pārvalde informē ka pagasta iedzīvotāju sapulce notiks 2017. gada  
23.martā  plkst. 15.00. Sapulcē piedalīsies  novada vadība. Aicinām visus uz sapulci!  

                                                                                      Informē pagasta lietvede Janīna Adijāne                                      

BĒRZGALES PAGASTA PĀRVALDES BUDŽETS 
PLĀNS 2017. GADAM 

PAMATBUDŽETS: 

Naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2017.—1824 EUR 

 

IEŅĒMUMI: 374 785 EUR 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi—44 226 EUR 
Pašvaldību budžeta transferts (finansējums no novada do-
mes)  - 329 235 EUR 
Valsts budžeta transferts  - 684 EUR 
Dažādi nenodokļu ieņēmumi—640 EUR 

Ieņēmumi no pašvaldību transferta (no Rēzeknes novada 
autoceļu fonda) - 19 347 EUR 

 
 

IZDEVUMI KOPĀ: 23 585 EUR: 

Autoceļu ikdienas uzturēšanai un materiālu iegādei.  

 

Speciālais budžets (ceļu fonda līdzekļi)  

2017. gadam: 
 

Naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2017.—4238 EUR 
Ieņēmumi no pašvaldību transferta (no Rēzeknes nova-

da autoceļu fonda) - 19 347 EUR 

 

IZDEVUMI KOPĀ: 23 585 EUR: 

Autoceļu ikdienas uzturēšanai un materiālu iegādei    

             Informē galvenā  grāmatvede Inese Adijāne                

Izdevumi pa struktūrvienībām: 
 

EUR % 

Administrācija,  t.sk. procentu mak-
sa par aizņēmumiem 

 

52 863 14 

Vispārējie nodarbinātības jautājumi 10190 3 

Pārējā citur neklasificētā ekonomis-
kā darbība 

 

4487 1.2 

Teritoriju un mājokļu apsaimnieko-
šana 

70908 19 

Ambulatorā ārstniecības iestāde 3233 0.8 

Bibliotēka 13824 4 

Muzejs 6930 2 

Kultūras nams 50031 14 

citu biedrību un nodibinājumu pa-
kalpojumi (biedra nauda) 

690 - 

Pirmsskolas izglītības iestāde 72034 20 

Vispārējā izglītība, t.sk. skolēnu 
pārvadājumi 

79163 22 

Sociālā aizsardzība 600 - 

Aizņēmumu atmaksa valsts kasei 11 656   

KOPĀ 364 953   

Aizņēmuma atmaksa Valsts kasei 11 656  
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  Skolā rit pilnā sparā mācību process, 
bērni gatavojas valsts pārbaudes darbiem, kuri 
drīz jau sāksies. 
 Bet, lai darbs nesagādātu ikdienas rutī-
nu, tas tiek bagātināts ar dažādiem ārpusstun-
du pasākumiem. 
 Jauno mācību pusgadu uzsākot, bērni 
pulcējās uz tradicionālo “Masku balli”. Skolē-
ni iejutās savos jaunajos tēlos, mielojās ar kā-
rumiem, rotaļājās un izlocīja kājas mūsdienu 
deju ritmos. 
 Skolā neiztika arī bez romantiskās Va-
lentīndienas pēcpusdienas.  Katrs varēja izrā-
dīt savas simpātijas viens otram. 
 Bija iespēja aizbraukt uz kaimiņu skolu 
noskatīties 3D filmu par Zemūdens pasauli un 
kosmosu. 
 Sākumskolas erudītāko klašu skolēnu 
komanda ņēma līdzdalību Rēzeknes novada 

pasākumā “Mini Mīklu”, kuri guva labus re-
zultātus. 
 9.klases skolēni Aurēlija Usačova, Kat-
rīna Adijāne, Matīss Teodors Seleckis aktī-
vi piedalījās Rēzeknes novada mācību priek-
šmetu olimpiādēs. 
 Katrīna Adijāne latviešu valodas olim-
piādē ieguva 3. vietu  (skolotāja Gunta Kopei-
ka). Ļoti augstus rezultātus uzrādīja Aurēlija 
Usačova, iegūstot bioloģijas olimpiādē  atzinī-
bu (skolotāja Renāte Jurdža), matemātikas 
olimpiādē 2.vietu (skolotāja Dace Barkāne), lat-
viešu valodas olimpiādē 1.vieta (skolotāja  

Gunta Kopeika), fizikas olimpiāde 1.vieta 
(skolotāja Dace Barkāne), ķīmijas olimpiādē 
atzinība (skolotāja Inese Reksne). 
 Varam lepoties ar mūsu skolēnu sasnie-
gumiem. 
                                          Skolotāja Inga Kroiča 

                                           

      Kultūras nama pašdarbības kolektīvi aktīvi darbojas mēģinājumos un piedalās konkursos un skatēs 

 novada un Latvijas mērogā:  

28. janvārī līnijdeju grupa “Gingerry” piedalījās Starptautiskajā līnijdejotāju olimpiādē “Junioru kauss”. 

Individuālajā vērtējumā Katrīna Adijāne un Dāvis Caunišs ieguva II vietas un saņēma kausus. Grupu 

vērtējumā Gingerry ieguva II vietu un mājās pārbrauca ar kausu un medaļām. Malači!  

12. februārī Rikavā Bērzgales folkloras kopa piedalījās folkloras ansambļu skatē pirms Starptautiskā 

folkloras festivāla “Baltica 2018”. Vērtējums būs vēlāk.              

  Afiša:  

 

25.februārī Bērzgales folkloras kopa viesosies Čornajas pagasta Ratnieku tautas namā. 

26.februārī plkst. 12.oo Bērzgales KN viesosies dramatiskā kopa “Bykovīši” ar izrādi A.Banka 

“Šedevrs”. Ieeja brīva.  

5. martā plkst.16.oo Bērzgales KN muzikāli literāra pēcpusdiena “Nuoc gostūs!”. Piedalās pašmāju sie-

viešu vokālais ansamblis (vad. G.Kuzmina), Lendžu vokālie ansambļi “Omammas” un “Rūžeņa” (vad. 

L.Reksne), Galēnu vīru vokālais ansamblis (vad. I. Grēvele), literāte Betija Berga. Ieeja brīva.   

10.martā Bērzgales KN notiks Rēzeknes novada skolu talantu parāde “Vara talants”. Ieeja brīva 

11.martā Sieviešu vokālais ansamblis piedalīsies Rēzeknes un Viļānu novadu vokālo ansambļu skatē 

Strūžānos.  

19.martā plkst. 11.oo Bērzgales KN “Jezupa dīnas ļustes Bieržgaļī” kopā ar Isnaudas tautas nama dziedā-

tājiem un dejotājiem. Ieeja brīva.  

 

       1.aprīlī plkst.10.oo Bērzgales KN novusa turnīrs  

       2.aprīlī līnijdeju grupas “Šiks” un “Gingerry” piedalīsies līnijdeju festivālā Audriņos. 

       9.aprīlī grupas “Šiks” un “Gingerry” piedalīsies līnijdejotāju olimpiādē “Rīgas kauss 2017” Baložos. 

       30.aprīlī plkst. 12.oo Bērzgales KN atpūtas pēcpusdiena senioriem. 

       Šogad Bērnu svētki Bērzgalē notiks sestdien, 27. maijā.   

                                                                                         Informē kultūras  nama vadītāja Daila Ekimāne, 
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Ātri skrien laiks. Viena diena  nomaina otru, tāpat- 
viens pasākums seko nākošajam. Kas tad interesants noticis 
iestādē šajā laikā? 

10.01.2017. Iestādē - Jautrais karnevāls, lai atvadī-
tos no Ziemassvētku eglītes, atsauktu atmiņā Jaungada sa-
gaidīšanu. Pasākumā valdīja īsta jautrība un līksmība. 
Bērni, tērpušies maskās, griezās jautrās dejās un sacentās 
veiklībā jautrajās stafetēs. Tika  izspēlētas spēles un izdzie-
dātas dziesmas.  

  Vēl šai dienā Mazais Rūķis pateicās visiem, kas 
iesaistījās Rūķu māju gatavošanā. Par skaistajām Rūķu mā-
jiņām katra ģimene saņēma Slavinājuma rakstu un saldu-
mus.  

26.01.2017. Iestādes vecākās grupas bērni devās uz  
Latgales kultūrvēstures muzeja muzejpedagoģisko 
programmu bērniem:  “Pašiem sava ābece”. 

Muzejā mūs laipni sagaidīja muzejpedagoģiskās 
programmas vadītāja Inese, kura bērnus iepazīstināja ar 
lielāko Latvijā izveidoto pildspalvu, kas izveidota no 700 
pildspalvām.  Ar šo pildspalvu bērni mēģināja  uzzīmēt 
lielas un mazas sniega bumbas.  

Bērni apskatīja Jura Cibuļa  Ābeču izstādi: 
“Pasaules tautas, to valodas un ābeces”. Kolekcijā varēja 
redzēt dažādas ābeces, gan pēc lieluma, gan pēc satura, bet 
vienojošais tas, ka tās ir ĀBECES.   Bērni mēģināja  pacelt 
lielāko ābeci un ar lupu saskatīt pašu mazāko Ābecīti, kas, 
pat skatoties ar lupu,  bija tik liela kā mazā pirksta nadziņš. 
Izrādās ka tajā ir 34 lapas.  

Programmas vadītāja organizēja spēles ar burtiem, 
skaņām. Muzeja otrajā stāvā bērniem bija iespēja iepazīties 
ar jaunrades pulciņa bērnu darbiem. 

2.februāris  - Sveču diena 
Šī nedēļa veltīta, lai vairāk uzzinātu par ticējumiem saistībā 
ar Sveču dienu. Kā izrādās, tad šajā  dienā senatnē  zīlēja 
un pēc noteiktām zīmēm pareģoja laiku, turklāt sievietes no 
ikdienišķiem mājas darbiem šajā dienā bija atbrīvotas.  
Sveču dienā nedrīkstot  galvu sukāt,  jo tad mati stāvot kā 
sveces, kāpostus vārīt, jo tie neaugot un adatas cilāt, jo tad 
nabadzība kā adatas durot. Pats galvenais esot jautrība –  jo 
Sveču dienas aktivitātēm ar līksmību un pozitīvismu jāpie-
pilda viss turpmākais gads. 
Tāpat daudz tika runāts par svecēm, to formu, dažādību, 
pielietojumu. Nodarbībās bērni zīmēja, aplicēja, veidoja 
sveces un svečturus. No 30.01. līdz  10.02. visi tika aicināti 
iesaistīties  sveču izstādes izveidē.  Izstādes moto:  “Jums 

mājās noteikti ir kāda  svece vai svečturis, ko mēs neesam 
redzējuši: ATNESIET  TOS  un  PARĀDIET MUMS!” 
Paldies, visiem,  kas piedalījās, izstādes tapšanā!  

03.02.2017.  Tikām  ielūgti uz Planetārija nodarbī-
bu Nautrēnu hallē. 

 Bērniem tas bija kaut kas jauns un nezināms.  Uz 
lielā ekrāna, speciālā kupolā bērni vēroja zemūdens valstī-
bu, kur mazās zivtiņas cīnījās par zemūdens valstības sagla-
bāšanu. Cilvēks, attīstot zinātnes, dažādas tehnoloģijas, to 
sasniegumus realizējot dzīvē, nepadomā par to, ko tas no-
dara dabai.  
 Pēcpusdienā, kad vecāki nāca pakaļ  bērniem, tie ar 
neviltotu  sajūsmu stāstīja par  saviem  iespaidiem. Izrādī-
jās, ka kādam bija bail no haizivs, kas saplēsa ledu, kādam 
patika zivju cīņa par izdzīvošanu, vēl kādam  dziesma- ar 
ko pieskarties mēnesim.  Bet visi bija vienisprāti, ka daba ir 
jāsaudzē un par tās saglabāšanu ir atbildīgs tieši cilvēks.  
 Paldies vecākiem, kuri finansiāli nodrošināja savu  
bērnu piedalīšanos šajā pasākumā.  
14. februārī -. Valentīndiena- Mīlestības diena.  
      Bērniem Mīlestības diena asociējas ar bučām, sir-
sniņām. Tāpēc viņi gatavoja apsveikumus gan ģimenes lo-
cekļiem, gan viens otram. Bijām padomājuši par jautrām 
rotaļām, medaļām, saldo Valentīndienas pīrāgu. Pārrunās 
noskaidrojām, ka jāmīl katru dienu, ka mīlēt nozīmē: samī-
lēt vienam otru, teikt labus vārdus, palīdzēt. 

Februāra mēnesī visas skolotājas apgūs programmu 
bērnu tikumu audzināšana mācīšanas procesā pirmsskolas 
procesā”  

 Noslēgumam  tuvojas pedagogu metodisko izstrā-
dņu laiks.  Katrai skolotajai, pēc pašas izvēles, bija jāizga-
tavo spēle vai kāds cits didaktiskais materiāls.  Saskaņā  ar 
nolikumu, uz Rēzeknes novada skati  var sūtīt vienu labāko 
darbu.  No mūsu iestādes tika izvirzīts Elitas Zvīdres   di-
daktiskais materiāls „Mēs dzīvojam uz vienas pasaules – 
Zemes” Vēlam veiksmi  skatē! 

 

28.februārī  plkst. 16 oo  ciemos aicinām savus 
vecvecākus uz kopā būšanu  jo : 

 

   Mēs vēlamies ļoti, ļoti,   
   Jūs samīļot šodien ar smaidu 
   Un rociņām mazām, jo mazām,  
   Bet  ļoti siltām, mīļām un labām ….  
               Mēs JŪS ļoti gaidīsim ! 

 

                                Ziņas sagatavoja PII vadītāja Olga Jurčenko 
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Seminārs par aktualitātēm. Syngenta 
sadarbībā ar SIA “Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centrs” Rēzeknes konsultāciju 
biroju, LPKS LATRAPS un SIA “Väderstad” 
šā gada 22. februārī plkst. 10:00 Dārzu ielā 7a, 
Rēzeknē, semināru zālē rīko bezmaksas semi-
nāru par sējumu apdrošināšanas iespējām, 
Syngenta augu aizsardzības līdzekļu jaunu-
miem 2017. gada sezonā un SIA “Väderstad” 
tehnikas jaunumiem.  

 

Latvijas Augu aizsardzības pētniecī-
bas centrs aicina lauksaimniekus uz ziemas 
semināru “Aktuālākais par nezālēm un sli-
mībām laukaugu sējumos”.  

Seminārs notiks šā gada 24. februārī 
plkst. 10:30, Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, semināru 
zālē. Seminārā tiks stāstīts par izplatītākajām 
nezāļu sugām Latvijā, vējauzas izplatību un 
tās kaitīgumu, kā arī būs informācija par dzel-
tenās rūsas izplatību Latvijā, pākšaugu slimību 
izplatību un ierobežošanas efektivitāti. Semi-
nārs tiek organizēts lauksaimniecībā izmanto-
jamā zinātniskā projekta “Ieteikumu izstrāde 
vējauzas un citu izplatītāko nezāļu sugu iero-
bežošanas pasākumiem Latvijas apstākļos” 
ietvaros. 

Seminārs par upeņu audzēšanu. SIA 

“Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 

centrs” Rēzeknes nodaļa Valsts Lauku tīkla 

pasākumu ietvaros 27. februārī plkst. 10:00 

Rēzeknē, Dārzu iela 7a, semināru zālē organi-

zē bezmaksas izglītojošo semināru par upeņu 

audzēšanu. Semināra dalībnieki tiks iepazīsti-

nāti ar informāciju par upeņu stādījumu ierī-

košanu, kopšanu, šķirnēm, upenēm kaitīga-

jiem organismiem, ražas novākšanu.  

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs” Rēzeknes konsultāciju birojs 
Rēzeknē Dārzu ielā 7a rīkos maksas apmācī-
bas augu aizsardzības jomā. 

Apliecību derīguma termiņa pagari-
nāšana 2. reģistrācijas klases profesionālo 
augu aizsardzības līdzekļu lietošanā. Apmā-
cības notiks 28.03.2017. un 30.03.2017. plkst. 
9:00   (2 atsevišķas grupas, katra mācās 1 die-
nu).  

Pamata apmācības augu aizsardzības 
līdzekļu lietošanas operatoru apliecību ie-
gūšanai (var lietot augu aizsardzības līdzek-
ļus, nevar iegādāties). Mācības notiks vienu 
dienu 04.04.2017. plkst. 10:00. Šajā dienā pa-
redzēts kārtot arī eksāmenu.  

Sīkāka informācija par visiem seminā-
riem, mācībām un pieteikšanās tiem pie SIA 
“Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centrs” Rēzeknes konsultāciju biroja augkopī-
bas konsultantes Anitas Dzenes, mob. 
26571714, vai rakstot uz e-pastu ani-
ta.dzene@llkc.lv 

 
Informāciju sagatavoja SIA „Latvijas Lauku 

konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes konsultā-
ciju biroja Augkopības konsultante Anita Dzene, mob. 
26571714.  

 
 

Bērzgales pagastā             
 piedzimis viens puisītis 

 
 

Deniss                                                               
      

 Apsveicam vecākus un vecvecākus! 

                           Līdzjūtība    

      Mūža mierā aizgājuši    
            

                                  Pēteris Rimars 

                   Anna Selecka,  Jadviga Solima  

              Izsakām līdzjūtību tuviniekiem 

     Lai aizgājušajiem vieglas dzimtās zemes smiltis.  
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