Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes informatīvais izdevums
2014. gada novembrī

Dzīvosim un strādāsim skaistā, sakoptā vidē!
Latvija, šī Tava diena
Latvju zeme, latvju gars,
Tauta, valsts - viss elpa viena
Tavu zvaigžĦu vienots stars.

Šogad mūsu valsts svin 96. dzimšanas dienu. Valsts svētku
priekšvakarā gribu novēlēt, lai mūsu valsts dzimšanas diena katram no
mums ir gaišs un priecīgs notikums, lai mēs justos lepni par savu valsti,
priecātos kopā kā tauta par to, ka mums ir sava
brīva un neatkarīga valsts Latvija.
Bērzgales pagasta pārvaldes vārdā
vadītājs Arvīds Dunskis

Bērzgalē aizvadīts II pagasta novusa turnīrs
25.oktobrī Bērzgales kultūras namā norisinājās II Bērzgales pagasta novusa turnīrs. Turnīra ierosinātājs un sponsors ir bērzgalietis Dainis Svece.
Neierastāk, kā ikdienā kultūras namā, šeit pārsvarā skanēja vīru balsis. Kopumā turnīrā piedalījās 19
šīs spēles cienītāji, tostarp 1 daiĜā dzimuma pārstāve.
Dalībnieku vecums bija visai plašs – no 16 līdz
teju vai 80 gadiem. Netrūka arī līdzjutēju.
Jāteic, kopumā zālē valdīja draudzīgs sacensību gars. Arī sievietes turēja līdzi vīriem un rezultāti
neizpalika: I vieta un kauss – Arkādijam Svecem, II
vietu spraigā cīĦā ieguva pats turnīra organizators Dainis Svece, aiz sevis III vietā atstājot OĜegu Žukovu.
Šie prasmīgie novusa spēlētāji saĦēma medaĜas
un balvas. Pārsteiguma balvas saĦēma azartiskākais
spēlētājs rēzeknietis Nikolajs Suvorovs un līdzjutēji.

Afiša :
Lāčplēša dienā 11.novembrī
Gaismas gājiens „Iepazīsti Bērzgales vēsturi”
Plkst.17.00 pulcēšanās pie pamatskolas. Vēlams līdzi
Ħemt savus gaismas objektus – lāpas, svecītes utml.
17. novembrī:
Plkst.19.00 kultūras namā svinīgs pasākums un
koncerts, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 96 gadadienai
Plkst.21.00 balle (ar galdiĦiem). Spēlē Ainārs Lipskis. Ieeja brīva
18.novembrī plkst.17.00 kultūras namā filmas
“JōĦa Klīdzēja dabasu puse” .
Domājot un plānojot nākošā gada darba plānu un budžetu, labprāt uzklausītu jūsu, mīĜie bērzgalieši, ierosinājumus kultūras norisēm un aktivitātēm! Ierosinājumus uzklausīšu mutiski, telefoniski vai rakstiski (var izmantot vēstulēm domāto kastīti KN pie ieejas durvīm) līdz jaunajam
gadam.

Bērzgales pagasta pārvalde aicina darbā kultūras namā skaĦas un gaismas operatoru (līgumdarbs).
Kultūras nama vadītāja Daila Ekimāne
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SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs” Rēzeknes nodaĜa Valsts Lauku tīkla pasākumu
ietvaros rīko izglītojošu semināru „Netradicionālo
dzīvnieku audzēšana (Aitkopība)". Seminārs notiks
šā gada 28. novembrī Rēzeknē, Dārzu ielā 7a. Profesore Daina Kairiša no Latvijas Lauksaimniecības universitātes stāstīs par aitu ganāmpulka veidošanas nosacījumiem, pārraudzības uzsākšanu ganāmpulkā, aitu ēdināšanu, turēšanas īpatnībām, vaislas aitu izvēli, jēru
audzēšanu, Latvijā audzētajām aitu šėirnēm un citiem
ar aitu audzēšanu saistītiem jautājumiem. Savu dalību
semināram jāpiesaka, zvanot lauku attīstības konsultantei Anita Dzenei, mob. 26571714 vai uz SIA
„Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes konsultāciju biroja tālruni 64625254.
Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā no 19.09.2014. ir iespēja iesniegt
Lauku
bloku
precizēšanas
pieprasījumus
2015.gada Platību maksājumu sezonai.

ganāmpulka ciltskodolā valdība apstiprināja
MK
noteikumus „Grozījumi Ministru kabineta
2014.gada 26.augusta noteikumos Nr.511 „Valsts atbalsta piešėiršanas kārtība piena šėirĦu slaucamo govju produktivitātes datu izvērtēšanai””. Šie grozījumi
stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”. Noteikumi nosaka 7,9 miljoni
eiro lielu ciltsdarba avansa maksājumu, lai nodrošinātu piena šėirĦu slaucamo govju produktivitātes datu
noteikšanas un izvērtēšanas pakalpojumu. Atbalsts
segs līdz 70 procentiem no izmaksām, kas saistītas ar
piena šėirnes slaucamās govs produktivitātes kontroles
testiem. Avots: www.zm.gov.lv
UzĦēmums “Lat Eko Food” šī gada 10. oktobrī Ādažos atklāja bērnu pārtikas „Rūdolfs” ražotni, kurā ražos bioloăisko bērnu pārtiku. Rūpnīcas jauda ir tāda, ka tā varētu pārstrādāt visu Latvijas
bioloăisko augĜu un dārzeĦu ražu. “Latvijas bioloăisko
augĜu un dārzeĦu audzētājiem būs iespējas realizēt savu ražu, turklāt pārstrādē radītā pievienotā vērtība paliks Latvijā”, saka Gustavs Norkārklis, Bioloăiskās
lauksaimniecības asociācijas vadītājs.

Savukārt, no 31.10.2014. - 01.12.2014. notiks
pieteikšanās pasākumā "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana". Pasākuma ietvaros atbalstāmās aktivitātes jaunaudžu kopšana un mazvērtīgo mežaudžu
UzĦēmums apĦēmies iepirkt izejvielas arī no
tiem Latvijas bioloăiskās produkcijas audzētājiem,
nomaiĦa
Piensaimnieki saĦems maksājumu par cilts- kuri nespēs nodrošināt lielus apjomus, tajā pašā laikā
darbu. Lai segtu piensaimniekiem radītos zaudējumus uzĦēmuma vadītāja Egija Martinsone sola, ka kvalitāun Ĝautu saglabāt ražošanas apmēru, vienlaikus noves- tes prasības būs visaugstākās.
tu augstvērtīgu piena šėirĦu slaucamo govju izkaušanu
Svarīgi datumi lauku uzĦēmējam
Aktivitāte
Pievienotās vērtības nodokĜa mēneša deklarācija un maksāšanas termiĦš
Deklarācija par ienākumu no kapitāla (par mēnesi) - ja ienākums no kapitāla pieauguma iepriekšējā mēnesī pārsniedzis
711,44 eiro
Nekustamā īpašuma nodokĜa maksāšanas termiĦš

TermiĦš (pēdējā dokumentu iesniegšanas
diena)
20.11.2014.
15.11.2014.
15.11.2014.

Avots: LLKC informatīvais izdevums „Lauku Lapa”.
Aicinājums būt aktīviem un sekot līdzi aktualitātēm lauksaimniecības nozarē, jo nākotnē paredzēti daudzi jaunumi.
Informāciju sagatavoja SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Lauku attīstības konsultante
Anita Dzene, mob. 26571714.

Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633

Atbildīgais par izdevumu: Olga Pekša

Bērzgales ziĦas

Bērzgales pagasta rakstnieka Antona RupaiĦa muzejs tika
iesniedzis projektu Kultūras ministrijas projektu konkursam “Par
valsts finansējumu nacionālā muzeju krājuma uzturēšanai un
izmantošanai pašvaldību, autonomajos un privātajos muzejos un
privātajās kolekcijās” telpas izveidošanai izstādei „Latgales
lauku sētas senie sadzīves priekšmeti”. Projekts tika atbalstīts.
Izstāde ir ierīkota kā stikla vitrīna. Sienas noklātas ar
fototapetēm, kurās attēloti Bērzgales kultūrvēsturiskie
pieminekli: baznīca, muižas ēka, Meirānu ezers. Uz šī fona
izvietotas senlietas.
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Projekta partneri: Latgales plānošanas reăions, Latgales
reăiona attīstības aăentūra, Polockas rajona izpildkomiteja un
Utenas Novadpētniecības muzejs.

Iesaistīti 16 Latgales muzeji, tajā skaitā arī Antona RupaiĦa
muzejs Bērzgalē. Šī projekta ietvaros muzeja vadītāja piedalījās
pieredzes ekskursijās Lietuvā, Baltkrievijā, arī tepat Latvijā.
Muzeja vadītājas kabinetam iegādātas pilnīgi jaunas mēbeles,
skapji krājuma glabāšanai un tehniskais aprīkojums, kopā –
6002,40 EUR. Pagasta pārvaldes līdzekĜi te nav izmantoti ne
cents. Tas ir Ĝoti liels atbalsts muzejiem, pateicoties Latgales
DaĜēji tika atbalstīts arī otrs projekts mēbeĜu restaurācijai, plānošanas projektu izstrādātājiem.
kurš tika iesniegts VKKF. Tiek restaurēts rakstāmgalds. Tas
Mēbeles izgatavoja un paši arī uzstādīja Daugavpils firma
muzejā būs apskatāms tikai nākošā gada maijā.
SIA „Far Lux”. Te liels nopelns un pateicība Latgales plānošanas

2013.gada 26.februārī starp Latgales plānošanas reăionu un agentūrai un projekta vadītājiem Daugavpilī, t.sk. Ivetai
Lietuvas republikas Iekšlietu ministriju tika parakstīts Granta Mukānei un Inārai Krūtkrāmelei .
līgums Nr.1S-133 par projekta „Museum Gateway”, LLB-2-208
Antona RupaiĦa muzeja vadītāja Olga Pekša
ieviešanu.

Septembra izskaĦā tradicionāli tika rīkots MiėeĜdienas
Bērzgales pamatskolā nemanot ir aizritējis šī mācību
tirdziĦš. Mūs priecēja skaisto un krāšĦo rudens ziedu, augĜu un
gada pirmais darba cēliens. Skolā ir notikuši vairāki pasākumi.
12.septembrī, Dzejas dienu ietvaros 1. – 5. klašu skolē- dārzeĦu kompozīcijas.
7. oktobrī 9. klases skolēni bija sarīkojuši pasākumu,
ni kopā ar klašu audzinātājiem piedalījās rakstnieka A.RupaiĦa
veltītu skolotāju dienai, sagādājot interesantu pārsteigumu saviem
piemiĦas brīdī Bērzgales kapsētā.
skolotājiem rīkotajā foto galerijas izstādē. Visu klašu skolēni
Skolēni apskatīja gleznu izstādi Bērzgales KN.
sveica skolotājus ar rudens ziediem un skaistiem vārdiem.
17. un 19. septembrī mūsu skolas meiteĦu un zēnu ko10. oktobrī NagĜu kultūras namā tika rīkots svinīgais
mandas piedalījās futbola sacensībās ViĜānos.
pasākums visa novada pedagogiem. Šogad Pateicības rakstu saNo 22. – 26. septembrim skolā notika „Drošības nedē- Ħēma mūsu skolas skolotāja Inga Kroiča.
Ĝa”. Šīs nedēĜas laikā klases stundās skolēni noskatījās vairākas
21. oktobrī Nautrēnu vidusskolā notika draudzības vavideofilmas par drošību uz ceĜiem.
kars, uz kuru tika uzaicināti 8., 9. klases skolēni.
23. septembrī Kaunatā notika rudens kross, kurā Ħēma
Pirms rudens brīvdienām, 24. oktobrī , 4., 5. klases skolīdzdalību arī mūsu skolas skolēni. MeiteĦu individuālajā konkulēni
rīkoja
klases vakaru, kurā jautri pavadīja laiku spēlējot un
rencē 8.klase skolniece Viktorija Adijāne ieguva 2.vietu, bet zēnu
dejojot.
individuālajā konkurencē 9. klases skolnieks Aigars Mediniks
No 27. oktobra skolēniem sākās rudens brīvdienas, kuieguva 3.vietu. Komandu kopvērtējumā iegūstot godpilno 1. vietu. Pateicoties izciliem rezultātiem, mūsu skolas meitenes Vikto- ras ilgst līdz 31.oktobrim. Bet neskatoties uz to, daži skolēni pierija Adijāne, Eva Medinika, Emīlija Marcinkēviča piedalījās Lat- dalās Nautrēnu vidusskolas rīkotājā jaunsargu nometnē „Mēs
augam Latvijai”.
vijas krosa sacensībās Rīgā..
Brīvdienu laikā skolotāji turpina pašizglītoties gan pie26. septembrī visās Latvijas skolās tika rīkota
„Olimpiskā diena”. Arī mēs atbalstījām šo pasākumu, piedaloties daloties metodiskajā dienā Tiskādu speciālajā internātpamatskolā,
gan dažādos semināros.
kopīgajā vingrošanā.
Rēzeknes Augstskolā notika „Zinātnieku nakts” pasākums, kurā Ħēma līdzdalību 7., 8. klases audzēkĦi.

Mūsu iestādē dienas paiet pilnveidojot prasmes un iemaĦas, apgūstot jaunas zināšanas: zīmējot un līmējot, lasot, rakstot,
rēėinot, dziedot un sportojot. Jaunākajā grupā viens no uzdevumiem ir iepazīt iestādi, brīvi darboties. Vecākajā grupā: izzināt
dzimto vietu, apmeklēt vēstures pieminekĜus, tāpēc dzejas dienu
laikā ar ziediem gājām uz kapiem pie A. RupaiĦa, ekskursijas uz
vecās skolas - muižas ēku.
Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633

ZiĦas apkopoja struktūrvienības vadītāja Irina Žukova

Interesantākie pasākumi vidēja grupā: krāsu
nedēĜa, rudens sporta svētki.
8. septembrī iestādē svinējām
Tēvu dienu. Pasākuma moto: „ Īstam tētim savā dzīvē jāiestāda
koks, jāuzceĜ māja un jāuzaudzina dēls vai meita”. Improvizētu
uzdevumu veidā tēvi kopā ar bērniem cēla mājas, vārīja zupu,
stādīja koku, vāca ražu, minēja mīklas.
Turpinājums 4. lpp.
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Turpinājums no 3. lpp.
Konkursā noskaidrojām visstiprākā,
Par apzinīgu un radošu darbu mūzikas skolotājai Ivetai Kopeatjautīgākā un erudītākā tēta titulu ieguvējus. Neizpalika kopīgas lai Rēzeknes novada pašvaldības Pateicībās raksts. 5. novembrī
rotaĜas un cienasts. Pasākumā piedalījās ne tikai tēvi, bet arī vec- iestādes sešgadnieki „Pērtiėēni” piedalījās novada pirmsskolas
tēvi.
izglītības iestāžu sporta svētkos Nautrēnos.

Tā kā tuvojas valsts svētki - Lāčplēša diena, Latvijas 96.
29. septembrī iestādē notika vecāku kopsapulce. Tika svinēta
MiėeĜdiena un izskanēja pirmais koncerts. Šajā dienā skatījām dzimšanas diena, tad šajā sakarā 11. novembrī sporta diena iestāizstādi „Viss, kas aug dārzā, puėu dobē, laukā....”10. oktobrī dē, bet vakarā visi aicināti piedalīties Lāpu gājienā, ko organizē
Rēzeknes novada pašvaldības Skolotāju diena NagĜos.
pagasta pārvalde. Valsts svētki 13. novembrī. No rīta „Maizes
diena – viss ap, un par maizi”, bet pēcpusdienā tematiskā pēcpusdiena „Daudz laimes, Tev Latvija !”

PII iestādes foto galerija

ZiĦas apkopoja iestādes vadītāja Olga Jurčenko

Skolas foto galerija

Inga Kroiča
Apbalvotā skolotāja

