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     Dzīvosim un strādāsim skaistā, sakoptā vidē! 

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

 

Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes informatīvais izdevums 

 

2018. gada septembrī 

 Līdz 15.09.2018. jānogana vai jānopļauj un 
jānovāc zālāji, kas atzīti par bioloģiski vērtīgiem 
(BVZ) vai ES nozīmes zālāju biotopiem vai putnu 
dzīvotnēm (ES nozīmes zālāji), kā arī jānopļauj un 
jānovāc zālāji, ko izmanto biškopībā nektāra vākša-
nai vai ārstniecības augu vākšanai. Līdz šim pašam 
datumam ilggadīgo stādījumu (augļu dārzi, stādau-
dzētavas u.c.) platībās rindstarpas, kuru platums pār-
niedz 1 m, jāizpļauj vai mehāniski apstrādā, nokaltu-
šie ilggadīgo stādījumu koki vai krūmi jāaizvāc.  

Kā arī līdz 15. septembrim jābūt apstrādātām papu-
vēm. 

Līdz 1. oktobrim jānokuļ zālāji sēklaudzēša-
nai, kas kārtējā gadā ir pieteikti lauku apskatei 
Valsts Augu aizsardzības dienestā, ja vēlāties sa-
ņemt  Brīvprātīgi saistīto atbalstu par sertificētu 
stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām. Avots: 
ww.lad.gov.lv 

 

 
 

Lai savlaicīgi apzīmētu jaundzimušos  
dzīvniekus, divus mēnešus pirms dzīvnieka                                                                       
piedzimšanas jāpasūta identifikācijas līdzekļi.  

Ganāmpulki, kuri izmanto Lauksaimniecības datu 
centra (LDC) elektronisko ziņojumu ievades sistēmu, 
LDC mājas lapas autorizētajā sadaļā var veikt pasūtījumu 
un izsekot pasūtījuma izpildes gaitai. 

Pasūtījumu saņemšanai ir iespēja izvēlēties: 

 DPD Pickup piegādi – 1.69 eiro.  

Ar kurjeru uz adresi 

Identifikācijas līdzekļu pasūtīšanai un izpildes, piegādes gaitas 
noskaidrošanai var zvanīt darba dienās: 
tel. 67095064, mob. 26352914 LMT, mob. 28891636  

TELE2             Avots:www.ldc.gov.lv 

 Informāciju sagatavoja SIA „Latvijas Lauku  konsultā-
ciju un izglītības centrs” Rēzeknes konsultāciju biroja Aug-
kopības konsultante Anita Dzene, mob. 26571714  

Aicinām iesaistīties apmācībās  
par otrreizēji izmantojamu  

materiālu pārstrādi! 
 

Biedrība “Lobs lobam” aicina interesen-
tus piedalīties radošās bezmaksas meistarklasēs 
projekta „Otrreizēji izmantojamu materiālu iz-
mantošana jaunu lietu radīšanai” ietvaros. 

Nodarbību laikā katram interesentam būs 
iespēja apgūt praktiskas iemaņas apģērba, akse-
suāru, u.c. lietu darināšanā no otrreizēji izman-
tojamiem materiāliem dizaineres zīmola  

 
“VelgaCode” autores, modes dizaineres  

 

Velgas Krukovskas vadībā.                                                                           

Nodarbībās tiek nodrošināti nepieciešamie  
materiāli, taču, ja kāds vēlas, droši var nākt ar 
savu apģērbu, kuram vēlas piešķirt jaunu “elpu” 
vai funkcionalitāti. 

Nodarbību provizoriskie laiki: septembra 
beigas – oktobris.  

Nodarbību ilgums no 4 līdz 6 stundas.  
Ja grupa vēlēsies, tiks noorganizētas vairākas no-
darbības. 
  Provizoriskie datumi: 24.-29.septembris un 
8-13.oktobris. Izsakiet, lūdzu, savas domas, kurās 
dienās jums ir izdevīgākais laiks – brīvdienas, 
darbdienu vakari, u.tt.,  
                             zvanīt Dailai, mob. 26185204 

 

                            Projekta vadītāja Ilga Smane 
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 Šogad tika realizēti 3 jauniešu projekti ar kopējo summu 1190 eiro. Projekts  „Minam uz pe-
dāļiem” (295 eiro) – tika iegādātas teltis un organizēts divu dienu piedzīvojumu brauciens uz Lu-
dzas skaistākajām vietām un ezeriem.  
 Projekts „Nāc un darbojies” (410 eiro) – tika iegādāti mūsdienīgāki instrumenti lietišķās 
mākslas pulciņam Bērzgales pamatskolai: paneļu zāģis, zobenzāģis, figūrzāģis. 

     Projekts „Savs pagasts – motivējošs pagasts” (485 eiro) – mērķis parādīt jaunietim, ka iegūs-
tot atbilstošu izglītību un saņemot pārliecību par sevi un saviem spēkiem, ir iespējams veikt lielus 
darbus arī dzimtajā novadā. Tika rādīti labi piemēri, kā vietējie uzņēmēji un zemnieki paša spēkiem 
un komandā var izveidot mazus uzņēmumus vai pat saimniecības. Vasaras garumā apmeklējām in-
dividuālos uzņēmējus un zemnieku saimniecību īpašniekus, kuri savu uzņēmējdarbību veic Bērzga-
les pagastā, un viņiem tas izdodas. Uzņēmēji dalījās ar savu pieredzi un idejām, motivēja jauniešus. 
Projekta ietvaros tika rīkots arī pludmales volejbola turnīrs un brauciens uz peintbolu.                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Informē jauniešu centra vadītāja Ilze Čudare 

Augustā Bērzgales bibliotēkā norisinājās troļļu mandalu krāsošanas maratons, kura laikā bērni krāsoja un radoši 

izpaudās. Visi darbiņi tika likti izstādē bibliotēkas telpās. Par izkrāsoto mandalu katrs bērns saņēma gardu našķi. 

Arī šogad bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem ir iespēja piedalīties lasīšanas konkursā „Bērnu žūrija 2018”. 

Katrs lasītājs saņems ne tikai pozitīvas emocijas un lietderīgi pavadīs laiku, lasot aizraujošas grāmatas, bet gada bei-

gās saņems arī veicināšanas balvu. Katru mēnesi tiek rīkotas radošās darbnīcas, uz kurām aicināti ne tikai bērni, bet 

arī pieaugušie.                                                                                                                   Bibliotēkas vadītāja Ilze Čudare 

 
 
Ir sācies jauns mācību gads – jaunu iespēju, 

jaunu ideju un cerību laiks. Skolā mācības uzsāka 
58 skolēni, to skaitā 7 pirmklasnieki – Sintija, Sa-
manta, Sigita, Kate, Estere, Māris, Renārs Dāvids. 

Zinību diena iesākās ar laba vēlējuma vār-
diem, dāvanām pirmklasniekiem un atkalredzēša-
nās prieku.  

Pēc  pirmās skolas dienas sirsnīgajiem, pār-
domu pilnajiem mirkļiem arī nākamā diena bija 
īpaša, jo skolēniem,  kā ierasti, nebija jāsēž skolas 
solos, vini varēja  brīvi darboties, lai atmiņā 
„atsvaidzinātu” skolas iekšējās kārtības noteiku-
mus, dažādus drošības jautājumus, izzinātu sevi 
un iepazītu klasesbiedrus. Šajā dienā skolēnus uz-
runāja arī interešu izglītības pulciņu skolotāji, ai-
cinot aktīvi iesaistīties dažādās ārpusstundu no-
darbības -  teātrī, sporta spēlēs, lietišķās mākslas,  
latgaliešu valodas apguvē. 

Trešajā skolas dienā skolas gaiteņi bija pa-
visam tukši, jo skolēni devās rudens pārgājienā. 1.
- 6.kl. skolēni, dodoties pastaigā pa Bērzgali, ie-
mūžināja fotogrāfijās ciemata skaistākos skatus, 

7. klase apmeklēja rakstnieka A. Rupaiņa dzimtās 
mājas Pūriskos, 8.klase veloizbraucienā iepazina 
kaimiņu pagastu -  Lendžu ciemu.  

6. septembrī  aktīvākās skolas skolnieces – 
Viktorija, Anna un Laura - projekta ietvaros devās 
uz Rīgu, kur  „Arēnā Rīga” norisinājās vērienīgs 
pasākums (piedalījās 6000 dalībnieku no visas 
Latvijas), kas  veltīts Latvijas valsts simtgades 
iniciatīvas „Latvijas skolas soma” atklāšanai. Pro-
jekta mērķis ir katram Latvijas skolēnam nodroši-
nāt iespēju iepazīt un pašam pieredzēt Latvijas 
dabas un kultūras vērtības, iepazīt zinātnes sa-
sniegumus un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus. 
Pasākuma laikā meitenes varēja piedalīties inte-
raktīvās darbnīcās un vērot koncertu „100 Latvi-
jas stāsti 100 minūtēs”, kurā uzstājās R. Pauls, 
Justs, grupa „Da Gamba”, Edavārdi un daudzi citi 
mūziķi.  

Nu jau mācības rit pilnā sparā, tāpēc skolē-
niem novēlam zinātkāri, pacietību, nedaudz veik-
smes, vecākiem – izturību. Lai katra jauna diena 
atnes prieku par paveikto! 

                                                                                                                             
Ziņas sagatavoja struktūrvienības vadītāja Irina Žukova 
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Bērzgalē ierīkota uzbrauktuve, iekļūšanai feldšer-
punkta telpās  

 
Augusta beigās tika pabeigta ES ELFLA pro-

grammas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. 
„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vie-
tējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas po-
tenciāla attīstības iniciatīvas” Rēzeknes novada pašvaldī-
bas projekta “Pieejamības nodrošināšana Bērzgales 
feldšeru vecmāšu punkta telpām” īstenošana.  

Projekta ietvaros tika ierīkota uzbrauktuve (metāla 
panduss) Bērzgales FVP telpām, lai telpās var iekļūt  cil-

vēki ar īpašām vajadzībām (ratiņkrēslos), māmiņas ar bēr-
nu ratiņiem, kā arī ar bruģi noklāta uzbrauktuvei piegulo-
šā teritorija. 

Pandusa ierīkošanas darbus veica SIA “Inteco 
Wood”. 

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 3 897.23. 
Atbalsta intensitāte ir 90%, līdz ar to publiskais finansē-
jums  EUR 3507.50, pašu līdzfinansējums, kurš tika segts 
no Bērzgales pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem, ir 
EUR 389.72.   

                                                                                                                             

Ziņas sagatavoja projektu vadītāja Daila Ekimāne 

ESF projekts “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” 
Aktivitātes Bērzgalē: 

************************************************* 
Izbraukuma veselības istaba kultūras namā 

 18.septembrī plkst. 8.oo – 11.oo 
Pieteikties pa t. 26670347 (Velga) 

************************************************** 
Nūjošanas nodarbības (pie kultūras nama) 
29. septembrī un 27.oktobrī plkst. 10.oo-12.oo 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Informē projektu vadītāja  Daila Ekimāne 

 

Uzsākot jauno darba cēlienu, kultūras namā tiek komplek-
tēti jauni pašdarbības kolektīvi: 
Pieaugušo tautu deju kolektīvi (bez vecuma ierobežoju-
miem) 
Skolēnu tautu deju kolektīvi (bez vecuma ierobežoju-
miem).  
 Šis mācību gads ir tas, kad vēl varam paspēt “ielekt” 
skolēnu Dziesmu un Deju svētku vilcienā, proti, lai piedalītos 
nākošajos svētkos Rīgā, jādejo jau šogad. Latvijas skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētki ir lielākie Latvijas bērnu un jaunie-
šu kultūras un mākslas svētki, kuri notiek reizi piecos gados. 
 Bērni un jaunieši ir tie, kas apliecina, ka senās latviešu 
dziedāšanas, dejošanas un muzicēšanas tradīcijas tiek turpinā-
tas un godā turētas. Gribētos, lai lielajā deju svētku dalībnieku 
pulkā būtu bērzgalieši! Lai piedalītos svētkos, no pagasta pār-
valdes puses ir nodrošināts atalgojums kolektīvu vadītājiem, 
skaisti tērpi, transports, līdzekļi dalībai svētkos.  
 Tāpēc uzrunāju jūs, cienījamie vecāki un bērni – nā-
ciet, piedalieties! 
Bērnu un pieaugušo vokālie ansambļi. 
Līnijdeju grupa (dažādi vecumi) 
Arī folkloras kopa savā pulkā uzņem jaunus dalībniekus.  
 
Afiša Bērzgales kultūras namā: 
Līdz 30.septembrim turpinās radošo darbu konkurss bēr-
niem un jauniešiem “Latvija, es esmu Tavs bērns”. Aicinu 
bērnus, skolēnus un jauniešus līdz 25 gadiem būt aktīviem un 

piedalīties! Ar nolikumu var iepazīties, PII, skolā, kultūras na-
mā, bibliotēkā. 
 Svētdien, 16.septembrī plkst.14.00 “Bērzgalei - 550”. 
Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros pie Bērzgales mui-
žas koncerts Bierzgaleite smuka muiža. Piedalās: Setesdāles 
deju grupa no Norvēģijas, apģērbu zīmols MAYRA, Alūksnes 
Kultūras centra deju kopa "Jukums", Jaunlaicenes pagasta fol-
kloras kopa "Putnis", Lūznavas muižas kadriļu deju grupa, deju 
kopas  DZIGA jauniešu sastāvs, Bērzgales folkloras kopa. 
Koncertā tautas mūzika un danči un jūgendstila modes parā-
de sadarbībā ar apģērbu zīmolu MAYRA. Lūgums iespēju ro-
bežās paņemt līdzi savus sēžamos. 
 Svētdien, 7.oktobrī plkst. 11.00 kultūras namā filma 
“Bille”. Ieeja 1.00 EUR. Latvijas simtgades filma par meiteni 
ar vērīgo acu skatienu tapusi pēc populārās rakstnieces Vizmas 
Belševicas daļēji autobiogrāfiskā romāna „Bille” motīviem. 
Bez izskaistinājumiem un saldas cukura glazūras tā vēsta par 
cilvēkbērna dzīvi un izaicinājumiem 30. gadu Latvijā. Tā ir 
filma par bērnību gan lieliem, gan maziem, kas atgādina, ka arī 
aiz ikdienišķā iespējams pamanīt brīnumus. 
 Svētdien, 21. oktobrī plkst. 19.00 kultūras namā 
jaunā Andreja  Ēķa komēdija "Blēži". Ieeja 2.00 EUR. Labs 
nobeigums vasaras un  atvaļinājuma sezonai - pasmieties kopā 
ar iemīļotajiem aktieriem! Negodīga ierēdņa, ārštata aktrises, 
dedzīga alūksnieša un ietekmīgas biznesa sievietes mīlas četr-
stūris – tas varētu būt nopietni, ja vien nebūtu tik smieklī-
gi. Filma latviešu valodā. Vecums +  12 gadi. 
 

                                                                        Ziņas sagatavoja KN vadītāja Daila Ekimāne 
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Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633                                             Atbildīgais par izdevumu: Olga Pekša 

Sācies jaunais mācību gads. Šogad iestādi apmeklē 43 bērni. Iestādē tiek realizēta Vispārējā pirmsskolas izglītī-
bas programma, programmas kods 01 01 0000, kuras ietvaros tiek nodrošināta bērnu obligāta 5-6 gadīgo sagatavoša-
na pamatizglītības apguvei. Bērnu apmācībai ir izveidotas 3 apakšgrupas: bērniem vecumā no 1-2 gadi - 10 bērni, 3-4 
gadi -16 bērni un 5-6gadie -17 bērni. Iestādē noteikts 11 stundu darba laiks,  no 7oo līdz plkst. 18.00. Pēc plkst. 18oo 
bērni tiek apvienoti vienā grupā, kuriem tiek nodrošināts diennakts grupas pakalpojums. 

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde 2018./2019.m.g., kā galveno prioritāti pirmsskolas izglītībā iz-
virzīja:  

*Bērnu patstāvības un pašapkalpošanās iemaņu veidošana un sistemātiska nostiprināšana gan rotaļnodarbību, gan 
ārpus nodarbību laikā. 

*Izglītības procesā aktualizēt Latvijas valsts simtgades nozīmīgumu, apzinot Latvijas kultūrvēsturiskās vērtības 
un tradīcijas, tādējādi veicinot pirmsskolnieku patriotisko audzināšanu.  

Vasaras periodā iestādē tika veikts kosmētiskai remonts, izremontēta 3-4 gadīgo bērnu mācību telpa, pateicoties 

sadarbības partneriem no Dānijas, esam tikuši pie jaunām kumodēm. Paldies vi-siem par ieguldīto darbu un atbalstu! 

3.septembris - Zinību diena  
Atkalredzēšanās prieks, ziedi, smaidi, smiekli, dažam-šķiršanās asariņas, laba vēlējumi un apsveikumi jaunajā 

mācību gadā.  Šogad iestādē bija ieradies „Mazais Zilonēns” - mūzika skolotāja Iveta. Bērniem tika piedāvāti dažādi 
uzdevumi. Kopā ar Zilonēnu bērni vingroja, klausījās mūziku, veica dažādus atjautības uzdevumus, gāja rotaļās!  

Noslēgumā - svētku kliņģeris.  

                                                  Lai mūsu lielās saimes māja –  bērnudārzs ir tā miera osta,  
kur ikdienas skrējienā visi jūtas labi un droši! 

Lai valda jaunu atklājumu prieks! 
Lai katrs ir atbildīgs par padarīto! 

Veiksmīgu jauno - 2018./2019.mācību gadu! 

      

 

     Ziņas sagatavoja:  

   PII vadītāja Olga  

             Jurčenko,   

       foto autore  

 skolotāja Elita Zvīdre 

 

Līdzjūtība 

 

 Mūža mierā aizgājuši   
          

                    Voldemārs Švagris   

   Pēteris Sutins              Valentīna Platpīre 

   Dārta Deksne              Voldemārs Opincāns 

   Henriks Truntiks        Stanislavs Seleckis         

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem 

Lai aizgājējiem vieglas dzimtās zemes smiltis 


