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Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes  

informatīvais izdevums jūnijā  

Dzīvosim un strādāsim skaistā, sakoptā vidē! 

Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633                                                          Atbildīgais par izdevumu: Skaidrīte Apeināne 

         Pirmsskolas izglītības iestādes ziņas 

  Katram pumpuram ir vajadzīgs laiks, saule, gaiss un mitrums, lai uzziedētu 
un nestu sēklas. Tā arī mēs savas vēlmes ar varu nevaram īstenot. Neatlaidība 
un sīksta pacietība vainago darbu un palīdz arī mazā dārzā izaudzēt krāšņas 
rozes. 

 Nemanot ir pagājis kārtējais mācību gads pirmsskolas izglītības iestādē. Izlai-
dums mūsu gudrajiem, mīļajiem, nepacietīgajiem, laimīgajiem 10 bērniem – 6 
smaidošajām meitenēm un 4 zinātkāriem zēniem, kuri beidzot ar lepnumu va-
rēja teikt: paliec sveiks, bērnudārzs, es jau tūdaļ būšu pirmklasnieks! Svētku 
lentītes un sacirtoti matiņi, džentelmeniska nostāja, ziedu smarža un krāsaini 
baloni - tas viss deva iespēju vēlreiz iejusties skaistajā zelta dzīves laikā, ko 
visi saucam par bērnību. Tad skolotāja ar bērniem devās nelielā ceļojumā pa 
pirmsskolas izglītības iestādi. Atcerējās, kā pa kāpnēm  nākot uz bērnudārzu, 
skaitīja cipariņus, nosauca uzzīmētos burtiņus. Ciemojās arī savā   guļamista-
bā, kur pēdējo reizi katrs varēja iekrist savā gultiņā, noklausīties Lāčuka šūpļa 
dziesmu. Atgriežoties zālē, bērni sniedza nelielu koncertiņu. Tad jau arī bija 
pienācis īstais brīdis saņemt savu pirmo izglītības dokumentu. Skanot mūzi-
kai, bērnus sveica pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja, skolotājas. Bērniem 

skanēja vēlējums: lai skolā vienmēr labi klātos, lai būtu mīļi skolotāji, lai paši būtu veseli un gudri, lai būtu 
daudz draugu un katru dienu kaut kas jauns, ko uzzināt. Šī bija neaizmirstama un neparasta svētku diena arī ve-
cākiem, kuri savus bērnus varēja sagaidīt un apsveikt pie iestādes durvīm. Neskatoties uz to, mēs  sakām lielu 
paldies visiem vecākiem un vecvecākiem par sadarbību un atsaucību, lai nekad nepietrūkst izturības un mīlestī-
bas, mazo ciparu un burtu gariņus lolojot!  

Iestāde šogad strādās visu vasaru. Vasaras darba laiks no 700  - 1900   

                                                                                                          Ziņas sagatavoja PII vadītāja p.i. Elita Zvīdre  

Jauka bija Jāņu diena 

Par visām dieniņām. 

Līgo saule, līgo bite 

Līgo visa radībiņa. 

 

   Lai saulgriežu nakts burvība un Jāņu zāļu spēks pa-

vada visa gada garumā. Priecīgus un līksmus Līgo 

svētkus. 
           Bērzgales pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Dunskis. 
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                       Kultūras ziņas 

 

   

             No 1.jūnija tiek atsākti pašdarbības kolektīvu mēģinājumi, ievērojot sanitārā protokola prasības. 
 

 Par Bērnu svētkiem. 
Bērnu svētki pašlaik tiek plānoti 23.augustā. Ja valstī noteiktā situācija neļaus r īkot svētkus augustā, 

tad tie tiks pārcelti uz nākošo gadu. Tāpēc turpinām apzināt Bērzgales pagastā deklarētos piecgadniekus. Ja vēla-
ties, lai jūsu mazulis tiktu īpaši godināts, aicinām pieteikt pagasta pārvaldē (64644633) vai kultūras namā 
(26185204) Bērzgales pagastā deklarētos bērnus, kuri dzimuši 2015.gadā. Paldies tiem, kuri jau pieteikušies! 

 

                                          Foto akcija “Dzīve pandēmijas laikā” 
 
  No 1.jūnija līdz 31.augustam ikviens aicināts iemūžināt interesantas dabas norises, savu un līdzcilvēku darboša-
nos šajā laikā fotogrāfijās un ievietot www.facebook.com ar tēmturi #bērzgalepandēmija vai iesūtīt muzeja, 
bilbliotēkas un KN vadītājai WhatsApp, Messenger. Foto paredzēts ievietot Bērzgales pagasta mājas lapā un ar 
īpašnieku atļauju izveidot foto izstādi kultūras namā. Fotogrāfijas var būt uzņemtas jau kopš ārkārtas stāvokļa iz-
sludināšanas 12.martā. 

                                Orientēšanās akcija “Apceļo Bērzgales pagastu”  
 
    Sagaidot vasaras saulgriežus, Bērzgales pagasta pārvalde rīko orientēšanās akciju “Apceļo Bērzgales pagastu”.  
   Līdz 17.jūnijam ikviens aicināts atrast dabā un apmeklēt sarakstā norādītās 10 Bērzgales vēsturiskās vietas, no-
fotografēties, atsūtīt foto (selfijs) caur WhatsApp, Messenger Bērzgales kultūras nama vadītājai, muzeja vadītājai 
vai bibliotēkas vadītājai.  
  Dalībnieki: gan individuāli, gan grupā (viena mājsaimniecība). 
  Apliecinājums par dalību akcijā—atsūtītie foto. 
  Informācija par sarakstā minētajiem objektiem atrodama grāmatā „Bērzgales novads”, kuras ir pieejamas muzejā 
un bibliotēkā. 

                                                             Skolas ziņas 

   Noslēdzies  kārtējais mācību gads, kura pēdējie mēneši aizvadīti attālinātā mācību režīmā. Tas bija liels pārbaudī-
jums visiem: gan skolotājiem , gan skolēniem, gan viņu vecākiem. Neskatoties uz grūtībām un izaicinājumiem, šis 
laiks iemācījis katram no mums jaunas prasmes, sniedzis jaunu pieredzi .  
  Skolēnu mācību  darbs  šajā laika posmā notika  mājās, bet skolotāji strādāja vai nu klātienē,  vai attālināti. Īsteno-
jot attālināto mācību procesu, kā arī nodrošinot saziņu  un atgriezenisko saiti, mūsu skolas skolotāji  izmantoja   
dažādus digitālos resursus, kā e-klase, uzdevumi.lv, WhatsApp, skola.lv, maconis.zvaigzne.lv,  Google, yuotu-
be.com, protams, arī mācību grāmatas, darba burtnīcas, darba lapas,  digitālo materiālu krātuves un savus veidotos 
mācību materiālus. Daudzas mācību stundas, protams,  notika tiešsaistē. Vecāko klašu skolēni ļoti labi tika ar visu 
galā patstāvīgi, bet jaunāko klašu skolēniem, balstoties uz viņu mācību darba rezultātiem, daudz palīdzējuši  vecāki. 
Milzīgs paldies skolēniem un viņu vecākiem par izturību, atbalstu un sadarbību šajā  laikā! Kopā mums izdevās! 
  Gala rezultātus par ieguldīto darbu , tas ir, sekmju izrakstus,  šogad visi skolēni saņēma pēdējā skolas dienā, proti, 
29. maijā, bet šoreiz   netradicionālā veidā -  elektroniski , bet nu jau ar 1. jūniju  skolēni vai viņu vecāki, norunājot   
tikšanos ar klases audzinātāju un ievērojot dezinfekciju un distancēšanos, var ierasties skolā, lai nodotu mācību grā-
matas un saņemtu liecības par pabeigtu mācību gadu. 
  Īpaši gribas pieminēt mūsu skolas devītās klases skolēnus: Kristianu, Denisu, Juri, Mariju, Amandu, Danielu, Jūli-
ju, Lindu. Viņiem šis mācību gads noslēdzies neierasti - bez valsts noslēguma pārbaudījumiem un īstas izlaiduma 
balles. Apliecību par pamatskolas beigšanu  viņiem  izsniegs  12. jūnijā -  svinīgā pasākumā, kurā piedalīsies  tikai 
paši absolventi, viņu vecāki un skolotāji. Viņi ir nonākuši  savas lielās dzīves izvēles priekšā – kur doties tālāk? Vai 
izvēle „kritīs ” uz kādu vidusskolu, ģimnāziju vai tūlīt izvēlēsies savu nākotnes profesiju un mācīsies profesionālās 
ievirzes skolās? Lai arī kāds būtu jūsu tālākais dzīves ceļš ,mēs turēsim par jums īkšķus un domāsim labas domas. 
  Veselīgu, drošu, aktīvu, skanīgu, saulainu vasaru jums visiem! 

                                                                                                    Ziņas sagatavoja Gunta Kopeika 
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  Katram dalībniekam jāatrod un jāfiksē visi ob-
jekti: 
 

Objekts Nr.1. Kad Bērzgalē starp Čumu 
(Meirānu) un Kohsa (Micānu) ezeriem tika 
uzcelta bruņinieku pils (to cēla Manteifelis), 
Priežukalnā 1792. gadā uzcēla luterāņu 
baznīcu, kura pastāvēja līdz 1912.gadam. 
Tad baznīcas koka tornī iespēra zibens un tā 
nodega. 
Objekts Nr.2. Pussagrautās Bērzgales 
bruņinieku pils vietā uzcelta skaista muižas 
ēka, kurā saimnieko poļu muižnieks Ka-

zimirs Veitko un viņa dzimta. 1922.gadā muižā iekārtoja skolu.  
Objekts Nr.3. Bērzgalē pirmajos br īvvalsts gados kār tības  uzturēšanai un sabiedr iski 

kulturālās dzīves rosināšanai bija sava Aizsargu organizācija. Bērzgalē tika uzcelts Aizsargu 
nams. 

Objekts Nr.4. Muižas ēka, kurā no 1965.gada līdz 1972.gadam bija izvietota  lauku slim-
nīca  

Objekts Nr.5.  Ēka, kurā līdz 1922.gadam atradās 3 - klasīgā skola. Pēc tam šeit tika ierīko-
ta pagastmāja. Pagastmājas pagrabos esot bijis pagaidu cietums. Pēc II pasaules kara ēkā 
darbojās ciema padome, vēlāk arī bibliotēka, sadzīves pakalpojumu punkts, dzīvokļi, grā-
matnīca. 

Objekts Nr.6. Ēka ar diviem kvadrātveidīgiem tr īsstāvu torņiem, kas ir  būvēti baroka sti-
lā. Fasāde rotāta ar daudzpakāpju pilastriem, dekoratīvām logu apmalēm. Starp torņiem ir 
zelmenis ar krustu vidū. Ēku sāka celt 1770. gadā. 

Objekts Nr.7. Ezers no kura iztek Rītupe. Tas tiek saukts ar ī par Bērziņu, Čuma, Čumi-
ņas, Bērzgales ezeru. 

Objekts Nr.8. Muiža, kurā atradās viena no lielākajām bibliotēkām apkaimē. Līdz I pa-
saules karam, tās īpašnieki bija Zagorski. Sākoties karam bibliotēka tika pārvesta uz Rēzek-
ni. Tagad no muižas saglabājušies vien pagraba mūri. Bijušās muižas apkārtnē ir arī muiž-
nieku dzimtas kapi, par to liecina vientuļi kapakmeņi. Kapos vērts ir apskatīties lapegļu ale-
ju, kuras stāvoklis ir labs. 

Objekts Nr.9. Muižkungu Veitko dzimtas apbedījumi. 
Objekts Nr.10. Latvijas pirmās br īvvalsts laikā šī ēka piederēja baznīcai un šeit bija ier ī-

kots pagasta nespējnieku nams. Pēc II pasaules kara nams tiek nacionalizēts un šeit ierīkots 
klubs. Kopš Latvijas neatkarības atgūšanas ēka atkal pieder Bērzgales draudzei.  

 
  Aicinām savus interesantākos foto mirkļus no šīs akcijas ievietot sociālajos tīklos www.facebook.com, Instagram 
ar tēmturi #apceļobērzgali, tā popularizējot mūsu Bērzgali. 
 Akcijas noslēgumā dalībnieki pateicības par piedalīšanos saņems pasākumā 22.jūnijā Bērzgales brīvdabas estrādē, 
kur Jāņus ielīgosim kopā ar  dziedošo Slišānu ģimeni no Upītes. Par  konkrētu laiku sekojiet, lūdzu Bērzgales 
mājas lapā un sociālajos tīklos. 
   
  Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, katrs pasākuma apmeklētājs aicināts tos ievērot un parūpēties par indi-
viduālajiem aizsardzība līdzekļi 
                                                                                                                 Ziņas sagatavoja KN vadītāja Daila Ekimāne 
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                                                   Lauksaimniecības ziņas           

 Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633                                                               Atbildīgais par izdevumu: Skaidrīte  Apeināne 

Termiņi un informācija 
15.jūnijs – iesniegums elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) platību maksājumu saņemšanai bez atbalsta samazinājuma. 

15.jūnijs – jābūt kārtībā zemes apsaimniekošanas tiesību dokumentiem (faktiski tas attiecas uz nomas līgumiem). 

15.jūnijs – iesniegums individuālās atļaujas saņemšanai bioloģiskajai saimniecībai konvencionālās sēklas materiāla iegādei. 

Sēklu var pirkt pirms atļaujas saņemšanas, sēt vai stādīt gan drīkst tikai pēc atļaujas saņemšanas. 

16. jūnijs – iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksas termiņš (runa par 50 eiro, kurus daži saimnieciskās darbības veicēji nav 

nomaksājuši vēl par iepriekšējo gadu).  

30.jūnijs – platību maksājumu pieteikuma iesniegšana ar 1% atbalsta samazinājumu par katru nokavēto darbdienu pēc 

15.jūnija.  

30.jūnijs – labojumu veikšana jau iesniegtajā platību maksājumu iesniegumā. 

30.jūnijs –piešķirtās dīzeļdegvielas izņemšana. Ja dīzeļdegviela  piešķirta jau par jauno sezonu, tā nav jāizņem līdz 30. jūni-

jam. Zinām taču, ka tiem, kuri iesnieguši iesniegumu platību maksājumu un dīzeļdegvielas saņemšanai 2020. gadā, avansā 

tiek piešķirta puse no 2019. /2020. saimnieciskā gada dīzeļdegvielas apjoma. Šis daudzums pēc tam tiks atrēķināts no piešķir-

tā dīzeļdegvielas daudzuma 2020./2021.saimnieciskajam gadam. 

3.jūnijs – 3.augusts – projektu iesniegšana atbalsta pasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku 

saimniecības”. Vairāki nosacījumi.  

No 21. maija līdz 15. augustam Lauku atbalsta dienestā, pielietojot EPS, var pieteikties bezprocentu īstermiņa aizdevumam, 
kurš rudenī tiks dzēsts no  vienotā platības maksājuma. Arī šeit vairāki nosacījumi. Aizdevuma saņemšanai jābūt pamatoju-
mam par Covid – 19 negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību noteiktā laika posmā.  
 

  Atbalsts ienākumu stabilizēšanai noteiktām lopkopības nozarēm 
  Šis ir vienreizējs atbalsts ienākumu stabilizēšanai paredzēts atsevišķu lopkopības nozaru lauksaimniekiem, kas nodarbojas 
ar piena ražošanu, gaļas liellopu un nobarojamo cūku audzēšanu, bet tikai tajā gadījumā, ja nozares ieņēmumi periodā no šī 
gada aprīļa līdz jūnijam samazināsies par 20 % salīdzinājumā ar noteikto atsauces periodu. Līdz 20. jūlijam Zemkopības mi-
nistrija noteiks, vai nozarēs bijuši zaudējumi. 

  Riska pārvaldība. No maija ir  skaidr ība par  dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanas atbalsta saņem-

šanu. Atbalstam LAD varēs pieteikties līdz 1.decembrim. 

  Atbalsta intensitāte ir 70 procenti no apdrošināšanas polises iegādes izdevumiem, bet ne vairāk kā 50 eiro  par vienu hektāru 
(kultūrauga augšanas sezonā) vai vienu liellopu vienību (gadā). 
  Par mācībām. LLKC pakāpeniski  atsāks klātienes mācību nodrošināšanu, ievērojot Veselības ministr ijas ieteiktos 

profilaktiskos pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.  Liels skaits interesentu bija tieši uz mācībām zālāju 

biotopu apsaimniekošanā. Sākotnēji uz tām tiks aicināti lauksaimnieki, kuri mācībām bija pieteikušies iepriekš, taču tie, kuri 

saistības uzņēmušies tikai šogad, aicināti interesēties LLKC birojā par iespējām mācīties. Vietu skaits katrā grupā ir ierobe-

žots, tāpēc iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta.  

Par mācību norises vietu, laiku, tematu var skatīt LLKC mājaslapā –Noderīgi - Mācību pasākums 2018-2022.  
  Līdz 1.jūnijam  bija jāaizpilda Lauksaimniecības datu centra anketa INFRASTRUKTŪRA. Tas attiecas uz visiem ga-

nāmpulku īpašniekiem, kuriem uz 01.01.2020. novietnē bija kaut viens liellops, aitas vai kazas – 5, mājputni no 10, sivēnmāte 

– 1, pārējās cūkas – 3. Ja nu kurš piemirsis, jāizdara. 

  Jūlijā atceramies par  pārskatu iesniegšanu par  ganāmpulka stāvokli novietnē uz 01.07.2020. Pārskats jāsniedz par 
mājputniem, trušiem. Par cūkām – pašpatēriņa kopsavilkums vai ikmēneša kopsavilkums. 

Cienījamie Bērzgales iedzīvotāji un apmeklētāji! 
Bērzgalē ar dažādu projektu piešķirto finansējumu un privātiem ziedojumiem tiek veidoti apstādījumi centrā, 

muižas teritorijā un pie iztīrītajiem dīķiem. Tiek stādīti dažādi košumkrūmi, kuru mērķis ir priecēt visus Bērzgales 
apmeklētājus. Skumji, ka starp tiem, kas apmeklē šīs atpūtas teritorijas, ir negodprātīgi pilsoņi, kuri bojā iestādītos 
kokus. Aicinām ikvienam būt atbildīgam par mūsu kopējo dzīves telpu un ziņot par vandāļiem. Pēdējie postījumi: 
 pagājušajā vasarā tika vairākkārt izsisti logi muižas ēkai un iekšpusē aprakstītas sienas; 
 rudenī tika sadedzināts atkritumu konteiners pussaliņā; 
 ziemas periodā apstādījumiem pie muižas dīķa tika nozagts sieta pinums; 
 maijā ceriņu krūmam (iestādīts rudenī) tika nolauztas visas vēl neizplaukušās ziedu vārpas; 
 pie iztīrītajiem dīķiem makšķernieki regulāri atstāj atkritumus.  

Skumji! 


