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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 maijā 

Šogad SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centrs” Rēzeknes konsultāciju birojs  komplektē bezmaksas 
trīs dienu mācību grupu “Vides prasībām atbilstoši inženierteh-
niskie risinājumi lauku saimniecībās” lauksaimniekiem.  Mācī-
bu laikā gan teorētiski, gan praktiski tiks apgūti jautājumi, kas 
saistīti ar vides prasībām lauku saimniecībām, skatot gan inže-
niertehniskos risinājumus kūtsmēslu savākšanai, uzglabāšanai, 
gan notekūdeņu apsaimniekošanai, kanalizāciju ierīkošanai. 
Praktiski uz vietas saimniecībās īpašnieki dalīsies pieredzē 
kūtsmēslu un notekūdeņu krātuvju plānošanā, apsaimniekoša-
nā.  

 Iepriekšēja pieteikšanās uz mācībām ir obligāta! Vietu 
skaits mācību grupā – ierobežots. Plašāka informācija un pie-
teikšanās SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centrs” Rēzeknes konsultāciju birojā, Dārzu ielā 7a, Rēzeknē, 
vai pie Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultantes Ilonas 
Melnes, mob.28625588, e-pasts: ilona.melne@llkc.lv.  

 Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības program-
mas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam 
“Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma 
“Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietva-
ros.  

 No šā gada 11.aprīļa līdz 22.maijam lauksaimnieki 
var pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto 
iesniegumu. Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem varēs 
pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15.jūnijs, bet atbalsta apjo-
mam tiks piemērots 1% samazinājums par katru nokavēto dar-
ba dienu, ja Vienotais iesniegums pirmo reizi šajā gadā tiks 
iesniegts periodā no 23.maija līdz 15.jūnijam (samazinājumu 
sāks piemērot jau no 23.maija).  
  

  

 Grozījumu iesniegšana Vienotajā iesniegumā.  Gro-
zījumus Vienotajā iesniegumā iespējams iesniegt elektroniski 
līdz 2018.gada 15.jūnijam piesakot jaunus atbalsta veidus (ar 
attiecīgu samazinājumu), pievienojot jaunas platības, precizē-
jot deklarēto platību lielumu un izmantojuma veidu.  

 Brīdināšanas sistēma par pārklājumiem un to labo-
šana. No 2016.gada EPS tika ieviesta pr iekškontroles sistē-
ma, kas brīdina atbalsta pretendentu, ja deklarētie lauksaimnie-
cības zemes gabali telpiski pārklājas ar cita atbalsta pretenden-
ta deklarētajiem lauksaimniecības zemes gabaliem. Šādos ga-
dījumos LAD nosūtīs uz abu iesaistīto atbalsta pretendentu 
norādītajām e-pasta adresēm un EPS brīdinājuma vēstules par 
pārklājumiem, savukārt atbalsta pretendentiem līdz 2018.gada 
25.jūnijam jāiesniedz attiecīgie labojumi, lai netiktu piemērots 
sods par pārdeklarāciju. 

 Dīzeļdegvielas  

piešķiršana 2018./2019.saimnieciskajam gadam. Atgādi-
nājums lauksaimniekiem, ka tāpat kā 2017. gadā arī šogad līdz 
1. jūnijam jāiesniedz iesniegums LAD Elektroniskjā sistēmā, 
ja vēlas saņemt  bezakcīzes dīzeļdegvielu.      Avots: 
www.lad.gov.lv. 

Bišu saimju īpašniekiem - no 1. maija - 31. maijam 
Lauksaimniecības Datu centrā jāiesniedz pārskats par bi-
šu saimēm uz 1. maiju. 

 Informāciju sagatavoja SIA „Latvijas Lauku  kon-
sultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes konsultāciju biro-
ja Augkopības konsultante Anita Dzene, mob. 26571714  

                 

                                     Piedzimuši  

 

    Juļa un Daniels                           
 

     Apsveicam laimīgos  

                              vecākus un vecvecākus! 

  

 Cienījamie seniori, pielikumā lasiet  

   Labklājības ministra J.Reira informāciju par  

   izmaiņām pensiju likumdošanā  2018. gadā.  
                   

                                                       Bērzgales  pensionāru biedrība “Vālodzīte” 
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 Pavasaris ir strauju pārmaiņu laiks dabā, arī skolas 
dzīve pavasarī nestāv uz vietas. Kamēr skolēni brīvdienās 
krāja spēkus beidzamajam darba cēlienam, skolotāji 
Audriņos piedalījās Metodiskajā dienā, kur iejutās skolēnu 
lomās un strādāja dažādās darbnīcās, pētot dabu. 
Skolotājas Irina Žukova un Dace Barkāne apmeklēja 
Maltas vidusskolu, kur vēroja stundas un piedalījās 
diskusijās par kompetenču izglītību. 
17.aprīlī,  lai iejustos jaunajā vidē, skolu apmeklēja 
nākamie pirmklasnieki. Uz skolas telpām mazie ķipari 
atnāca vēl arī 23.aprīlī, kur kopā ar pārējiem noskatījās 
triku šovu. Kā jau tas nākas, šovā te parādījās, te pazuda 
lietas, vienā mirklī izkrāsojās grāmatiņa... Un nekādi ne-
varēja saprast, kā tas īsti ir iespējams. 
5.- 6.klases bērnus Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pas-
niedzēja aicināja uz nodarbību latgaliešu valodā. Pēc no-
darbības katrs skolēns bija nopelnījis grāmatu ,,MOZAIS 
PRIŅCS" latgaliešu valodā. 
25.aprīlī vecākiem bija iespēja apmeklēt skolu un visas 
dienas garumā novērot, kā mācās viņu bērni, kā arī 
aprunāties ar skolotājiem. Aprīļa darba cēliens noslēdzās  
 

 

ar tradicionālo talku, kuras laikā skolas ļaudis palīdzēja  
pavasara ainavai kļūt tīrākai, sakopa ceļa malas Bērzgales 
tuvumā. Darbs noslēdzās ar cienastu pussaliņā.  
Arī maijs ir notikumiem bagāts. Galvenais, protams, go-
dam pabeigt mācību gadu, taču ir arī citi pasākumi. 
2.maijā skolēni no 6.-8.klasei apmeklēja angļu valodas 
darbnīcas Nautrēnu vidusskolā. 4.maijā, svinot Latvijas 
neatkarības atjaunošanas gadadienu, pie skolas svinīgi tika 
iestādītas liepiņas, svinēti Baltā galdauta svētki. 10.maijā 
4.un 5.klase piedalījās festivālā ,,Lidojums" Nautrēnu vi-
dusskolā. Ludzas mākslas skolas pārstāvji organizēja 
dažādas radošās darbnīcas. 11.maijā Bērzgales pamatskolā 
viesojās Laimdota Straujuma. 15.maijā māmiņām veltīts 
koncerts. 18. maijā pēdējais zvans 9. klasei.  
21.maijā ,,Berga foto"  iemūžinās ,,skolas seju"   
2017./2018.m. g. 31.maijā skolēni dosies ekskursijā uz 
Rīgu. Ceļu apmaksās pašvaldība, skolēni - tikai ieejas 
biļetes.  

              Ziedoņa laiks aicināt aicina laiku pavadīt dabā, 
tomēr vēl mazlietiņ jāsasparojas un godam jāpaveic visi 
pavasara darbi skolas solā.                

                                 Ziņas sagatavoja skolotāja Sarmīte Orlovska 

    
   17.maijs plkst.14.00 -filma „Mērijas ceļojums” Mu-
zeju nakts pasākuma ietvaros.  
   Bez viņas Latvijas muzeji būtu tukši – Daiga Kažociņa doku-
mentālajā spēlfilmā „Mērijas ceļojums” atveido Mēriju Grīn-
bergu (1909–1975), pateicoties kurai, nacistu 1944.gadā izves-
tās Latvijas mākslas vērtības atgriezās dzimtenē.  
   Kristīnes Želves filma balstīta uz Mērijas Grīnbergas vecākās 
autentiskajām dienasgrāmatām, kas portretē savas dzimtas lik-
teni no 20.gadsimta sākuma līdz dziļiem padomju laikiem – no 
augstākās sabiedrības līdz proletāriskam trūkumam. Cauri dra-
matiskajai iekārtu maiņai abas Mērijas iznesa uzticību dzimte-
nei, mākslai un pienākumam, ko diktē sirdsapziņa un audzinā-
šana.        

       Daiga Kažociņa un Marina Janaus izstāsta stāstu  par  
neafišētu varoņdarbu, par piepildītu dzīvi ārēji necilā  liktenī.            

 

3.jūnijā plkst. 12.00 – Bērnu svētki. Programmā: Ka-
ķenītes Tinces un Suņa Franča ceļojums muzikālajā vilcienā.  
Francis ir vietējais pagalma DJ, kurš ļoti labi pārzina mūzikas 
stilus un dažādu tautu kultūru. Tince savukārt ir zinātkāra kaķe-
ne, kura nepārtraukti izjautā Franci par mūziku, mūzikas sti-
liem un suņa ceļojumiem. Kopā ar Tinci un Franci izzini, dzie-
di, dejo un priecājies visas izrādes garumā.  

 
 

▪ Bērzgales piecgadīgo bērnu sveikšana. 
▪ Radošās darbnīcas. 
▪ Saldumi un atspirdzinājumi.  
 

                                        Ziņas sagatavoja KN vadītāja Daila Ekimāne 

                 

Bērzgalē tika īstenots Rēzeknes novada Vides  
aizsardzības fonda projekts 

 Martā tika saņemts apstiprinājums projektam, ko finan-
sē Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonds.   

           Bērzgales pagasta pārvaldes projekta “Teritorijas un 
zaļo zonu vides stāvokļa uzlabošana Bērzgales pagasta teri-
torijā” mērķis ir veidot estētisku un pievilcīgu pagasta centra 
vizuālo tēlu, sakopjot sabiedriski pieejamo objektu teritorijas 
Bērzgalē. 

 Lai uzlabotu kopējo ainavu, šogad turpinās Bērzgales 
pagasta teritorijas sakopšana, izzāģējot vecos un bīstamos 
kokus. 

 Projekta ietvaros ir sākta sakopt degradētā teritorija 
vecās katlumājas rajonā – aizaugušais dīķis. Dīķis tika iztīrīts 
un teritorija turpmāk tiks iekārtota kā atpūtas zona.  

 

 Projekta kopējā summa ir  EUR 3658.00. 

 

                                       Projektu vadītāja Daila Ekimāne 

Atbalstīti divi jaunatnes iniciatīvu projekti 

 

 Rēzeknes novada Izglītības pārvalde atbalstījusi divus 
Bērzgales pagasta projektus jauniešu aktivitātēm:                                      
jaunatnes iniciatīvu projekts ”Minam uz pedā-
ļiem!” (finansējums 295.00 EUR).  

 Projekta ietvaros jaunieši velobraucienā iepazīs Cirmas 
ezera apkārtni. Jaunatnes nometņu un neformālo apmācību                 

 projekts „Savs pagasts-motivējošs pagasts”  (finansējums – 
485.00 EUR).   

  Projekta ietvaros jauniešiem būs iespēja iepazīties ar 
uzņēmējdarbību savā pagastā, kā arī iemācīties ko jaunu dažā-
dās meistardarbnīcās.  

  Meistardarbnīcās aicināti piedalīties ne tikai jaunieši, 
bet visi interesenti. 

                                     Jaunatnes lietu speciāliste Ilze Čudare 
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      Bērzgalē tiks īstenoti divi LEADER programmas projekti: 

 

„ Pieejamības nodrošināšana Bērzgales feldšeru vecmāšu punkta telpām ” 

 

                Aprīlī tiek uzsākta ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sa-
biedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” Rēzeknes novada paš-
valdības projekta “Pieejamības nodrošināšana Bērzgales feldšeru vecmāšu punkta telpām” (turpmāk FVP) īstenošana. Projekta 
attiecināmās izmaksas ir EUR 3 897.23. Atbalsta intensitāte ir 90%, līdz ar to publiskais finansējums  EUR 3507.50, pašu līdzfi-
nansējums – EUR 389.72. Projekta rezultātā tiks ierīkota uzbrauktuve (metāla panduss) Bērzgales FVP telpām, lai telpās var 
iekļūt cilvēki ar īpašām vajadzībām (ratiņkrēslos, māmiņas ar bērnu ratiņiem, kā arī ar bruģi noklāta uzbrauktuvei piegulošā 
teritorija.  Cenu aptaujas rezultātā tiesības veikt projektā paredzētos darbus ieguva SIA “Inteco Wood”. 

 
 

„ Kas pagātni pētī – nākotni svētī ” 

 

 Aprīlī tika saņemts lēmums par atbalstu ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īsteno-
šana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” Rē-
zeknes novada pašvaldības projektam, kuram nosaukumā izmantoti Raiņa vārdi “Kas pāgātni pētī – nākotni svētī”. 
     Projekta mērķis ir palielināt Bērzgales pagasta potenciālu un pievilcību, izvietojot Bērzgales pagasta teritorijā informatīvos 
stendus ar tūrisma, kultūrvēsturisko, sabiedrisko un dabas objektu nosaukumiem un vēsturiskām ziņām. 
     Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 5193.84. Atbalsta intensitāte ir 90%, līdz ar to publiskais finansējums  EUR 4674.46, 
pašu līdzfinansējums – EUR 519.38. Cenu aptaujas rezultātā tiesības veikt projektā paredzētos darbus ieguva SIA 
“Metāldekors” un SIA “Intecowood”. 
                              

                                                                                                                             

                           Projektu vadītāja Daila Ekimāne 

  

 No 27.—28. aprīlim J elgavas novada Vircavas vidusskolā 

notika Latvijas jaunatnes čempionāta pārspēles volejbolā meitenēm  

U-15 grupā, kur Rēzeknes BJSS meitenes sacentās ar Jelgavas NSC, 

Minusas volejbola skolas, Kuldīgas NSS un Aizputes komandām.  

 Uzvarot visas spēles, mūsu meitenes iekļuva lielajā finālā, 

kurš norisinājās 12.-13.maijā 

 29. aprīlī nor isinājās telpu futbola sacensības „Bērzgales 

kauss”. Kopā piedalījās 10 komandas – Dagda, Verēmi, Rogovka, 

Audriņi, Bērzgale, Baltinava, 2 komandas no Kārsavas un Rēzeknes. 

Spraigā cīņā I vietu izcīnīja komanda Šellats, II vietu Verēmu koman-

da, bet III palika Bērzgales komanda. 

 30. aprīlī nor isinājās Jaunstrūžānu volejbola turnīr s 

jauktajām komandām, kur 7 komandu konkurencē Bērzgale izcīnīja  

I vietu. 

 4. maijā  Baltā galdauta svētku dienā nor isinājās volej-

bola turnīrs par godu Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienai. 

Turnīrā piedalījās 5 komandas – Salnava – I vieta, Rogovka – II vieta, 

SK Spāks – III vieta, Bērzgale un Malta. Šajā dienā notika arī ikgadē-

jais skrējiens Rāzna – Moukūņkolns 2018, kurā piedalījās 4 Bērzgales 

pagasta jaunietes.  

 6.maijā Bērzgales komanda piedalījās volejbola turnīr ā 

„Rāznas kauss”, kur izcīnīja III vietu.  

 

 

                      Informē Rēzeknes BISS volejbola treneris Oļegs Žukovs 

Lielās Talkas diena ir svarīga diena Latvijai. Tā 

ir diena, kad mēs visi kopā varam padarīt savu valsti, 

novadu, pagastu un dzimto sētu tīrāku un zaļāku. Arī mūsu pa-

gasta iedzīvotāji aktīvi iesaistījās Lielajā Talkā. Kopā šogad 

piedalījās 48 talkotāji. Skolas bērni vāca atkritumus gar pagasta 

un valsts  ceļiem, kas pieguļ Bērzgalei. Pieaugušie talkotāji 

vāca koku lapas gar muižu un pussaliņā. Pēc talkošanas visi 

dalībnieki tika sagaidīti pussaliņā ar gardu zupu un biezpiena 

plācenīšiem. Gaļu zupai deva vietējie mednieki, bet biezpienu 

un krējumu - vietējais zemnieks Antons Tripans.  Paldies talko-

tājiem un dāsnajiem dāvinātajiem! 

                             Informē  bibliotekāre Ilze Čudare 

 
 4.maijā Bērzgalē notika vairāki pasākumi. Rīta pusē pie 
skolas ļaudis pulcējās, lai iestādītu liepas Bērzgalei.  
 Visas liepas tika iestādītas skolas teritorijā. Tur akcijas da-
lībniekiem vēlāk piepulcējās sportisti, kuri skolas sporta zālē piedalī-
jās volejbola turnīrā par godu Latvijas neatkarības atjaunošanas 
28.gadadienai. 
 Pēc labi padarīta darba liepu stādītāji pulcējās pie balti klāta  
galda, lai baudītu siltu tēju, plātsmaizes un pašu dalībnieku sarūpētos  

 
cienastus. Bērzgalē Baltā galdauta svētku akcijai atsaucas arī iedzīvo-
tāji privātos pasākumos. Daudzdzīvokļu mājas Rītupes ielā Nr. 21 
iedzīvotāji pēcpusdienā pulcējās pagalmā pie balti klāta galda jau 
otro gadu pēc kārtas, lai ne tikai atpūstos, bet  arī apspriestu mājas 
apsaimniekošanas jautājumus.   
 Savukārt Dārzu un Ozolkalna ielu iedzīvotāji pie balti klāta 
galda sanāca  trešo gadu pēc kārtas. 

 
 

                                                       Informē bibliotekāre Ilze Čudare 
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Aiz loga silti spīd saulīte, stārķu ligzdā rosās 
stārķi, pļavas pamazām piebirst ar pieneņu ziediem, zied 
ievas, ķirši, ābeles - tātad ārā pavasaris. Arī mūsu iestādē 
ir jūtama tā atnākšana. Paspēts piedalīties Lielajā talkā, 
Baltā galdauta svētkos. Notiek rosība sakņu dārzā, puķu 
dobēs, esam sajutuši jau svaigi nopļautās zāles smaržu. 
Nu bet nedaudz par to, kas interesants  ir noticis aprīlī, 
maijā un kas mūs sagaida… 
3. aprīlī –Lieldienas.  
Tematiskajā pasākumā bērni tika iepazīstināti ar latvju 
tradīcijām, ticējumiem Lieldienās. Katra grupa  bija sa-
gatavojusi mazu uzvedumu šiem svētkiem, notika olu 
kaujas, olu ripināšana. 
10.aprīlī–novada pirmsskolas iestāžu “Mazo talantu 
saiets” Gaigalavā. 
Pasākumā piedalījās 5-6-gadnieki no 12 mācību iestā-
dēm. Tā, kā šis mācību gads paiet Latvijas simtgades 
gaidās, tad arī priekšnesumam bija jāatbilst šīm prasī-
bām. Mūsu iestādes bērni skatītājus iepriecināja  ar lat-
viešu tautas dziesmas “Ods no zara nokrita” uzvedumu, kurā bērni dziedāja, dejoja un spēlēja  tautas instrumentus. 
Akcentu visam pielika Jeļenas Cvetkovas akordeona pavadījums. Paldies skolotājai Vivinai, mūzikas skolotājai Ivetai 
par interesanto priekšnesumu. 
18.aprīlī  - metodisko izstrādņu skates noslēgums. Nu jau otro gadu novadā rīko  metodisko izstrādņu skati, kurā 
visu pirmsskolas iestāžu skolotāji gatavo spēles, didaktisko materiālu. Arī mūsu iestādes skolotājas aktīvi piedalījās 
šajā pasākumā.  Skolotāja Jolanta savai grupai  izgatavoja didaktisko spēli “Krāsainās puķes”, Ināra “Bērzgale - mans 
ciems”, Vivina “Latvju zīmes”, Elita izveidoja “Sajūtu taku”, Iveta didaktisko materiālu :“Muzikālās skudras jeb 
skudras radio kastē”. No katras iestādes novada skatei varēja izvirzīt 1-2 labākos darbus.  Mūsu iestādi pārstāvēja 
Ivetas un Elitas darbi.   Vērtēšanas komisija  no 26 iesūtītajām metodiskajām izstrādnēm atlasīja  9 pretendentus, kuri 
šai datumā tika aicināti uz sava veikuma prezentēšanu. Pretendentu sarakstā uz godalgotām vietām bija arī abu mūsu 
iestādes skolotāju darbi. Žūrija piešķīra 2  pirmās, otrās un trešās vietas. Un neviltots prieks, jo tieši  mūsu skolotājas 
izcīnīja godalgotās vietas un naudas balvas: Ivetai Kopelai  viena no pirmajām vietām, Elitai Zvīdrei otrā vieta. Pal-
dies visiem pedagogiem, par veikumu skatei. 
23.aprīlī -  burvju mākslinieka šovs “Abra, kadabra”, kurā bērni vēroja dažādus trikus, burvju pārvērtības. Pēc pa-
sākuma pārrunājām, kā  var izveidot tādas burvestības, kā zīmējums var izdzert pienu, krāsainas lentas mainīt krāsu… 
11. maijā- Mātes diena. 

Lai arī kur uz zemes nebūtu, visiem bērniem ir māte. Māte-tā vienīgā, mīļākā, visdārgākā… Šogad savas mā-
miņas gribējām sveikt īpaši. Bērni bija sagatavojuši īpašu apsveikuma koncertu, mazas dāvaniņas. Vecākiem  bija ie-
spēja noskatīties visu grupu sniegumu. Pirmajā stāvā  tika izveidota bērnu darbu izstāde ”Ziedi māmiņai”. 
17. maijā – ekskursija.  

  Ekskursijā brauks tie bērni, kuri šogad ies uz skolu. Esam  vienojušies, ka bērni dosies ekskursijā uz Uguns-

dzēsēju Depo, lai iepazītos ar ugunsdzēsēju grūto un atbildīgo darbu, apskatītu ugunsdzēšamos rīkus, ierāptos uguns-

dzēsēju mašīnā un, ja paveiksies, uzvilkt ugunsdzēsēja  tērpu, masku, ķiveri. Pēc tam plānojam braukt uz Audriņu zo-

odārzu “Rozītes”, kur bērni varēs apskatīt dažādus dzīvniekus, tos pabarot, apmīļot, uzzināt,  ko katrs dzīvnieks ēd, 

kas viņiem vislabāk garšo. Domāju, ka šai dienā redzētais un dzirdētais bērnos radīs pozitīvas  emocijas un prieku.  

Izlaidums - šogad 1. jūnijā.  Tie būs svētki mūsu absolventiem: Samantai Volkovai, Sintijai Vaginai, Sigitai Sol-

donei, Esterei Lucatnikai, Katei Matvejenko, Mārim Voitenko, Renāram Dāvidam-Senkānam, kuri mācības turpinās 

Bērzgales pamatskolas 1. klasē.  Tie  būs svētki ne tikai šiem bērniem, bet arī viņu vecākiem, radiem, draugiem un 

protams, mums, iestādes pedagogiem un tehniskajam personālam. Lai viņiem visiem veiksmīgas skolas gaitas! 

 Vecāku ievērībai! 
Iestāde strādās līdz 2018.gada 30.jūnijam. No 01.07.2018. līdz 14.08.2018. iestādē bērnus neuzņemsim. Šai laikā dar-

biniekiem tiks piešķirti  ikgadējie apmaksātie atvaļinājumi, tiks veikts kosmētiskais  remonts telpās. Lai  Jums visiem 
saulaina, veiksmīga un darbīga vasara!                                           Ziņas sagatavoja  Bērzgales PII  vadītāja Olga Jurčenko  

                                                                                                                                                                 Foto autore Anita Potaše 


