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Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes informatīvais izdevums  

2017. gada septembrī 

Dzīvosim un strādāsim skaistā, sakoptā vidē ! 

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

  „Cilvēka prātam ir trīs atslēgas, 

     tās ir – zināt, domāt un sapņot”   (V.Igo) 

 

 

Sirsnīgi sveicam skolēnus, studentus, pedagogus un vecākus!  

Lai veiksmīgs un radošs jaunais mācību gads!    
                                                                            Bērzgales pagasta pārvalde                                                                                                   

Aicinām izbūvētajā atkritumu šķirošanas punktā (Rītupes ielas nr. 21. mājas pagalmā)  iedzīvotājus 
nodot nelietojamas elektriskās un elektroniskās iekārtas (monitori, televizori, ledusskapji, tējkannas, sal-
dētavas u.c.), vārdu sakot visu, kas vienojas rozetēs pie elektrības.   Visām iekārtām jābūt neizjauktā vei-
dā. Tiklīdz atkritumu šķirošanas punktā vairs nebūs vietas, mēs zvanīsim ALAAS, viņi atbrauks un izve-
dīs bez maksas.                                                                                                                      

                                                                                                                                           Bērzgales pagasta pārvalde                               

Aizvadīta aktīvas vasaras sezona kultūras dzīvē. Līnij-
deju grupa “Gingerry” vasarā viesojās un ar saviem priekš-
nesumiem priecēja skatītājus Ilzeskalna pagasta Kroma kol-
nā Pētera Gailuma podnieka cepļa kurināšanas pasākumā, 
Mākoņkalnā Volkenbergas pils svētkos, Ozolaines pagastā 
Pirts festivālā un nupat 9.septembrī Balvu novada Kubulu 
pagasta svētkos. 

Folkloras kopas dziedātājām galvenā uzstāšanās bija 
Rēzeknes novada dienā Ančupānu ielejā, kā arī kāzu tradīci-
ju uzturēšana un popularizēšana Bērzgalē. 

Liels paldies skolas un PII kolektīviem, kā arī pagasta 
pārvaldes darbiniekiem par ieguldīto darbu Rēzeknes novada 
dienas organizēšanā un vadīšanā Ančupānu ielejā 15. jūlijā. 

Uzsākot jauno darba cēlienu, kultūras namā tiek kom-
plektēti jauni pašdarbības kolektīvi: 

Pieaugušo tautu deju kolektīvi (bez vecuma ierobežo-
jumiem) 

Skolēnu tautu deju kolektīvi (bez vecuma ierobežoju-
miem). Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir 
lielākie Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas svēt-
ki, kuri notiek reizi piecos gados. Bērni un jaunieši ir tie, 
kas apliecina, ka senās latviešu dziedāšanas, dejošanas un 
muzicēšanas tradīcijas tiek turpinātas un godā turētas. XI 
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, kuri noti-
ka 2015. gada jūlijā Rīgā, starp 38 000 bērnu un jauniešu no 
visas Latvijas, bija arī Bērzgales dejotāji.  

 
                    Kultūras nama vadītāja Daila Ekimāne 
 
 
 

Gribētos, lai arī 2020.gadā Dziesmu un deju svētku da-
lībnieku pulkā būtu bērzgalieši! Lai piedalītos svētkos, no 
pagasta pārvaldes puses ir nodrošināts atalgojums kolektīvu 
vadītājiem, skaisti tērpi, transports, līdzekļi dalībai svētkos.  

     Tāpēc uzrunāju jūs, cienījamie vecāki un bērni – nāciet, 
piedalieties! 

      Bērnu un pieaugušo vokālie ansambļi. 
      Līnijdeju grupa (dažādi vecumi) 
      Teātra pulciņš 

   Arī folkloras kopa savā pulkā uzņem jaunus dalībnie-
kus. Folkloras kopa jau ir izcīnījusi tiesības nākošajā gadā 
piedalīties starptautiskajā folkloras festivālā “Baltica 2018”. 

      Sestdien, 21.oktobrī plkst.14.00 Bērzgales kultūras na-
mā pasākums “Bērzgales folkloras kopai – 60”. Pēc ilgāka 
pārtraukuma Bērzgalē uzņemsim Rēzeknes novada un kai-
miņu novadu folkloras dziedātājus.  

                              
                              . 

         Svecīšu vakari 
Bērzgales pagasta kapsētās 

29.oktobrī: 

Plkst. 10.00 Sv. mise Bērzgales  

Baznīcā. 

Plkst. 11.00 – mirušo atceres  

brīdis Bērzgales kapos. 

Plkst.12.00 – Grebežu kapos. 
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Lauksaimnieki var pieteikt plūdos iznīcinātās 
sējumu platības 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 no 4. septembra 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 iestādēs, 
iesniedzot papīra formā aizpildītu informācijas veidlapu. 
Informācijai par plūdu radītajiem bojājumiem jāpievieno no 
LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmas izdrukāta 2017.gadā 
iesniegtā Vienotā iesnieguma lauku bloku karte. Kartē 
jāiezīmē tā platības daļa, kurā pilnībā gājuši bojā 
lauksaimniecības kultūraugu sējumi.  Informācija sniedzama 
par plūdos gājušajām sējumu platībām, kur viena lauka 
minimālā plūdos bojā gājusī sējumu platība ir vismaz 0,3ha. 
Informācijas veidlapā nav jānorāda lopbarības gatavošanai 
paredzētās zālāju platības un papuvi, bet jānorāda bojā gājušā 
sagatavotā siena daudzums. 

Informācijas veidlapa būs pieejama no 4. septembra 
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. 

Kompensāciju saņems par 2017.gadā Vienotajā 
iesniegumā deklarētajām lauksaimniecības kultūraugu 
platībām un par 2017.gada ziemāju sējumiem 2018.gada 
ražai, kuri apsekošanas rezultātā tiks atzīti par plūdos pilnībā 
bojā gājušiem. Kompensāciju par sienu saņems saimniecības, 
ja Lauksaimniecības datu centra dzīvnieku reģistrā ir 
reģistrēti lauksaimniecības dzīvnieki zālēdāji, un apsekošanā 
tiks konstatēts, ka sagatavotais siens gājis bojā plūdu 
rezultātā. 

Zaudējumu apmēru rēķinās, ņemot vērā noteiktās 
vidējās 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 uzskatāma par valsts atbalstu un ZM 
tā būs jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju. 

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

1. Netiks piemērots termiņš zālāju nopļaušanai un 
novākšanai, ilggadīgo stādījumu rindstarpu izpļaušanai, 
papuves aparšanai, ņemot vērā apstākli, ka nepieciešams 
ilgāks laiks un resursi, lai apsaimniekotu platības; 

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

3. Plūdu nodarītie postījumi meliorācijas sistēmām netiks 
uzskatīti par pārkāpumu savstarpējās atbilstības prasību 
izpildei; 

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

           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). 
                                                           Avots: www.lad.gov.lv 

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

 

 

   Bērzgales ziņas                                                                                                               2017. gada  septembrī 

      Muzejs PATEICAS visiem fotomīļiem, kuri dalījās savos iespaidos, fotokartiņās sakarā ar 
dabas katastrofu Latgalē – plūdu rezultātiem. Kuri vēl vēlas iesniegt savas fotogrāfijas             
muzejam, lūdzu sūtīt uz  adresi: Olga.berzgale@inbox.lv, vai atnesiet uz muzeju.                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                          Muzeja vadītāja O.Pekša 

                          

                                                                                      Bērzgales pagastā piedzimis  

                          zēns      

                                                                                                                                        KRISTOFS        

                   

                             Apsveicam vecākus un vecvecākus! 

http://lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/kompensacijas/pludu-nodarito-zaudejumu-kompensacijas/
https://eps.lad.gov.lv/login
mailto:Olga.berzgale@inbox.lv
http://thumbs.dreamstime.com/z/stork-baby-vector-cartoon-cute-carrying-to-its-destination-file-type-eps-ai-compatible-39168193.jpg
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Nautrēnu vidusskolas direktorei A. Ludboržai skolēnu un vecāku visbiežāk uzdotie 
jautājumi par 2017./2018. mācību gadu 

 
 

Jautājums.   Kādas mācību grāmatas un darba burtnīcas jāpērk vecākiem? 
Atbilde. Mācību grāmatas un darba bur tnīcas nav jāpērk vecākiem, tās nodrošina valsts un pašvaldība. 

Jautājums.  Kādi mācību piederumi jāpērk vecākiem? 
Atbilde. Izglītojamo vecākiem par  saviem līdzekļiem ir  jānodrošina individuālie mācību piederumi, pr iekšmeti 
un materiāli, kurus bērns izmantos kā mācību līdzekļus vai saistībā ar mācību iespēju nodrošināšanu. Individuālie mācī-
bu piederumi, kas skolēnu vecākiem jānodrošina, ir - kancelejas preces, apģērbs un apavi, atsevišķu mācību priekšmetu 
(sports, mājturība un tehnoloģijas u.c.) obligātā satura apguvei nepieciešamais specifiskais apģērbs, apavi un higiēnas 
piederumi, materiāli, ko izmantojot mācību procesā skolēns rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām. Piemē-
ram, izejmateriāli, ar ko mājturības stundā skolēns apgūst veidošanu (plastilīns u.c.), vai rokdarbus (dzija, adāmadatas, 
diegi u.c.).  

Jautājums.  Kādi jaunumi ir valsts pārbaudes darbu norisē ? 
Atbilde.  
 3.un 6.klasē valsts pārbaudes darbs - diagnosticējošais darbs;  
 9. klasei šogad eksāmeni nav mainīti 

Jautājums.  Vai skolā ēdināšanas cenas paaugstināsies? 
Atbilde.  Uz 1. septembr i ēdināšanas cenas saglabāsies vidēji tādā pašā līmenī kā pagājušajā mācību gadā.  

Jautājums.  Vai skolēnu pārvadājumos saglabāsies tie paši maršruti? 
Atbilde.  Saglabāsies visi maršruti. Laiks tiks paziņots 29.08.2017. Lūdzu pārbaudiet skolēnu apliecības! 

Jautājums.  Vai brīvpusdienas skolēniem būs? 
Atbilde.  Jā, brokastis un pusdienas apmaksās valsts 1.42 eur  apjomā 1.- 4.klašu skolēniem. Rēzeknes novada paš-
valdība finansēs arī 5.-9.klasēm brīvpusdienas. Ir iespēja saņemt brīvpusdienas arī vidusskolas posmā, ja ģimene ir 
daudzbērnu vai maznodrošināto ģimeņu statusā un bērnu deklarētā dzīvesvieta ir Rēzeknes novada teritorijā. 

Jautājums.  Vai šogad skolā dos augļus un pienu? 
Atbilde.  No 01.10.2017. – 02.2018. katram 1.- 9. klases skolēnam 3 reizes nedēļā būs  100 gr augļu vai dārzeņu 
porcija. Darbosies programma „Skolas piens” 1. – 9. klašu skolēniem, kas saņems 0.25 l piena dienā. 

Jautājums.  Kurai klasei notiks  peldētprasmju apmācība? 
Atbilde.  2.klases skolēniem, Rēzeknes 5.vidusskolas peldbaseinā,  sākot no oktobra. 

Jautājums.  Vai pirmklasnieki 1.septembrī šogad saņems dāvanu no Rēzeknes novada pašvaldības? 
Atbilde.  Pirmklasnieki, uzsākot skolas gaitas, saņem kancelejas piederumu komplektu no novada pašvaldības. 

Jautājums.  Vai Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas interešu pulciņus var apmeklēt skolēni arī sestdienās? 
Atbilde.  Ir  iespēja apmeklēt sadarbībā ar  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju organizētos interešu izglītības pulci-
ņus (no oktobra līdz maijam katru otro sestdienu): robotika, mehatronika, elektronika, mazie inženieri, jaunie ķīmiķi, 
modes dizains u.c.  

Jautājums.  Vai skolēniem būs bezmaksas ekskursijas? 
Atbilde.  Mācību ekskursija, vismaz vienreiz mācību gadā tiek apmaksāta no pašvaldības  līdzekļiem. 

       Lauku atbalsta dienests (LAD) vērš uzmanību, ka 
2017.gada 31.jūlijā noslēdzas valsts un  Eiropas Komisijas 
programmu “Skolas piens” un “Augļi skolai” augļu, dārzeņu 
un piena izdales periods. Abas programmas no gaidāmā mācī-
bu gada tiek apvienotas vienotā programmā, tāpēc šobrīd notiek 
darbs, lai ieviestu visas nepieciešamās izmaiņas gan normatīvajos 
aktos, gan kārtībā, kādā turpmāk tiks skolēniem nodrošināts bez-
maksas piena produkti un dārzeņu un augļu porcijas skolās. Izmai-
ņas Zemkopības ministrija izstrādāt sadarbībā ar lauksaimniecības 
nozares organizācijām, piena pārstrādātājiem un augļu un dārzeņu 
ražotājiem, kā arī Veselības ministrijas, Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas un Latvijas Pašvaldību speciālistiem. 
Apvienotā skolu atbalsta programma darbosies ar vienotu pieeju 
produktu izdalei bērniem un jauniešiem – gan piena produkti, gan 
augļi un dārzeņi tiks dalīti trīs reizes mācību nedēļā. Piena produk-
tu izdale programmas ietvaros būs atbalstāma no 2017.gada 
1.oktobra, savukārt augļu un dārzeņu izdale – no 2017.gada 

1.novembra. Piena produktus un  augļus un dārzeņus bez maksas 
saņems gan bērni pirmskolās, gan 1.-9.klašu skolēni. 
Piena produktu izdale vienam izglītojamajam ir paredzēta porcijās 
līdz 250 mililitriem. Augļu un dārzeņu izdale paredzēta 100 gramu 
porcijās: var saņemt svaigu augļu (ābolu, bumbieru, dzērveņu), 
dārzeņu (burkānu, kāļu, kolrābju, kāpostu, ķirbju) vai to asorti 
porcijas. Dzērvenes ir paredzētas izdalei tikai asorti ietvaros.                                   

Sīkāk lasiet www.piensaugliskolas.lv 
                       ************** 
    Bērzgales pamatskolā  šogad mācās 57 skolēni, Pirmssko-
las mācību iestādē 46 audzēkni. Pirmajā klasē mācās 6 sko-
lēni. Tie ir: Eldars Cvetkovs, Samanta Lucatnika, 
Katrīne Marcinkēviča, Aleksandrs Mitčenko, Gvido 
Pekšs, Katerina Žukova. Klases audzinātāja Inga 
Kroiča.  
                                 Ziņas  sagatavoja  skolotāju  kolektīvs 
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PII iestādē jau no 16. augusta skan bērnu smiekli un 

nobirst pa kādai šķiršanās asarai.  Prieks, smiekli par atkal 

satikšanos, atkal redzēšanos, šķiršanās asariņas jaunpienā-

cējiem.  

Arī šogad iestādē tika veikti  gan lielāki, gan mazāki 

remonti. Lielākie remonti jaunākās grupas guļamistabā: 

ieklāts lamināts, nokrāsotas sienas, izvākti vecie guļamista-

bas skapji  un iegādātas jaunas mēbeles. Acis patīkami 

priecē  bruģis pie centrālās ieejas  iestādē.   

Paldies  visiem par ieguldīto darbu, remontējot un sa-

gatavojot iestādi jaunajam mācību gadam! 

Dārzos krāšņi zied asteres, dālijas gladiolas… koka 

zaros  iekrāsojas pa kādai rudens lapai, tātad aiz loga sep-

tembris un tas nozīmē, ka klāt- jaunais mācību gads.  

Tāpat kā iepriekšējos gadus, arī šajā mācību gadā ie-

stādē tiks īstenota Vispārējā pirmsskolas izglītības pro-

gramma.  Šogad iestādē reģistrēti 46 izglītojamie, no tiem 

12  5-6 gadnieki, 19 - trīs un 4 gadus veci bērni  un 15 – 

mūsu mazulīši vecumā no  1 līdz 2 gadiem.  

Iestādē tika saņemti 19 vecāku iesniegumi par dien-

nakts grupas nepieciešamību šajā mācību gadā. Saskaņā ar 

Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem  

Nr.76, 16. punktu “Par diennakts grupas atvēršanu”, pēc 

iesniegto dokumentu izvērtēšanas šī gada 5. septembrī, 

tika saņemts Rēzeknes novada pašvaldības izglītības pār-

valdes rīkojums Nr. 4.9.1/2 par diennakts grupas atvēršanu 

Bērzgales  pirmsskolas izglītības iestādē. 

Mācību procesā pirmsskolas izglītības posmā 

2017./2018. mācību gadā, lai nodrošinātu mērķtiecīgu pe-

dagoģisko darbību ir izvirzītas sekojošas prioritātes:   

globālo jautājumu integrācija izglītības procesā veicinot 

ilgtspējīgu domāšanu, aktualizēt  Latvijas valsts simtgades 

nozīmīgumu, apzinot Latvijas kultūrvēsturiskās vērtības 

un tradīcijas, tādējādi veicinot pirmsskolnieku patriotisko 

audzināšanu, vecāku un izglītības iestādes sadarbības vei-

cināšana, dažādojot komunikācijas formas, iesaistot vecā-

kus novitāšu ierosināšanā un ieviešanā.  

Šis mācību gads būs nozīmīgs arī iestādes pedagogiem, 

jo šogad notiks pedagogu intensīva apmācība,  lai no nāko-

šā mācību gada varētu pāriet uz kompetenču izglītību. Lai 

to paveiktu, pedagogiem būs jāiepazīstas ar kompetenču 

izglītības saturu, apmācības metodēm, darba organizāciju.    

Šajā sakarā 22.augustā, man, kā vadītajai, bija iespēja 

piedalīties profesionālās apmācības programmā 

“Domāšana, radošums un kompetenču pieeja izglītībā”, 24. 

augustā skolotāja Vivina Kaļva  apguva 8 stundu program-

mu “Kompetenču pieeja izglītībā”,  Ināra Voskāne 

25.augustā   turpināja mācības Globālās izglītības kursos.  

Zinību diena - 1. septembris. Pirmie  tematiskie svētki 

iestādē. Pie bērniem ciemos bija ieradies Runcis Renārs  

/skolotāja Iveta Kopela/, kas ļoti gribēja iet uz skolu. Kā 

noskaidrojās, tad Runcis neprata ne skaitīt, ne rakstīt, ne 

lasīt, arī ar burtu pazīšanu Runcim neveicās. Tāpat izrādījās, 

ka viņš neprot komunicēt ar pārējiem, dalīties ar mantām. 

Kopīgās rotaļās un spēlēs, izspēlējot dažādas situācijas, 

bērni centās palīdzēt Runcim Renāram. Savukārt Runcis 

Renārs apsolīja, ka viņš katru dienu, tāpat kā iestādes bērni, 

ies uz dārziņu un centīgi  mācīsies. Grupu skolotājas bija 

pacentušās, lai šai svētku reizē katrs bērns saņemtu mazu, 

īpašu piemiņas  kartīti. Svētku izskaņā visi tika pacienāti ar 

svētku kliņģeri.  

Gan bērni, gan darbinieki saņēma novēlējumu: visu 

gadu būt radošiem, draudzīgiem, veseliem, dzīvespriecī-

giem, lai katru dienu pavada veiksme un velme mācīties, 

iegūt jaunas zināšanas, tās pielietot dzīvē. 

 

      Ziņas sagatavoja Bērzgales PII vadītāja Olga Jurčenko 

                                     Foto autori: S.Orlovska un A.Potaše 
        

Bērzgales skolas 1. un 9.kl. skolēni,  audzinātājas.          Runcis Renārs un bērni 1. septembrī.   


