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Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes informatīvais izdevums
2014. gada jūnijā

Dzīvosim un strādāsim skaistā, sakoptā vidē !

Sit Jānīti vara bungas
Vārtu staba galiĦā,
Lai sanāca JāĦu bērni
No maliĦu maliĦām.
Apsveicu pagasta iedzīvotājus Līgo svētkos un visus aicinu uz kopīgu
līgošanu Bērzgales pussaliĦā š.g. 23. jūnijā plkst. 21.30
Spēlēs Anitra un Laima. Ieeja brīva.
Pārvaldes vadītājs A. Dunskis

Kultūras nama afiša
•

ZāĜu vakarā 23. jūnijā plkst. 21.30 Bērzgalē Līgošana pussaliĦā:
* Konkursa „Bērzgales pagasta sakoptākā sēta 2014” dalībnieku godināšana.
* Kopā ar JāĦiem un folkloras kopu tiks aizdegts ugunskurs,
* Meitām iespēja piedalīties konkursā par skaistāko galvas rotu,
* Līdzi vēlams paĦemt trejdeviĦas jāĦuzāles, ko ziedot ugunskuram uz veiksmīgu
izdošanos visās lietās,
Par jautru dejassoli gādās Anitra un Laima.

•

28. jūnijā plkst. 13.00 Bērzgalē sporta svētki. Ar nolikumu var iepazīties pagasta pārvaldē,
bibliotēkā, kultūras namā;

Lūgums!
Visiem iedzīvotājiem, kuriem bijis sakars ar pašdarbību (izĦemot aktīvo kolektīvu dalībniekus) lūgums pārskatīt savus skapjus un atgriezt nejauši aizėērušos un piemirstos tautas tērpus (paši vai bērni piedalījušies, vai aizĦēmušies individuāli).
Kultūras nama vadītāja Daila Ekimāne
Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633

Atbildīgais par izdevumu: Olga Pekša
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Rēzeknes novada Bērzgales pagasta rakstnieka
Antona RupaiĦa muzejs iesniedza 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.

interesantos stāstos. Tā katrai lietai radīsies savs
dzīvesstāsts, kas papildinās ekspozīciju un darīs
interesantāku muzeja apmeklējumu. Latvijā sadzīves
priekšmetu muzeju nav mazums, bet Antona RupaiĦa
muzejā būs sadzīves priekšmeti tieši no Bērzgales senču
pagātnes.

Platību maksājumu iesniegumu iesniegšanas laiks beidzies, tagad aktīvs laiks darbos uz lauka – gan graudaugu sējumu
kopšana, gan lopbarības gatavošana, gan citi darbi. Kā arī pa vidu
tam visam – zināšanu papildināšana un sekošana jaunākajām
aktualitātēm nozarē.
Par piena kvotām. Zemkopības ministrija informē,
ka ir sācies pēdējais piena kvotas gads un šajā gadā valsts kopējās
piena kvotas apjoms ir palicis iepriekšējais – 781 132 tonnas.
2014./2015. piena kvotas gadā valsts kvota vairs netiek palielināta par vienu procentu, kā tas bija līdz šim.

Kārtējais piena kvotas gads ir sācies 2014. gada 1. aprīlī
un beigsies 2015. gada 31. martā.

Mūsdienu klientam aug prasības pēc kvalitatīvi
pasniegta produkta- nepieciešams, lai šis produkts tiktu
Projekta mērėis ir nodrošināt Antona RupaiĦa muzeja uzskatāmi un viegli pieejams, viegli apgūstams un
krājuma plašāku izmantošanu un kvalitatīvāku uzturēšanu. iegaumējams.
Projekta rezultātā izstādei „Latgales lauku sētas
Esošajā muzeja ekspozīciju zālē izstāde izvietota
senie sadzīves priekšmeti” tiks ierīkota atbilstoša
nepārskatāmi.
Tika nolemts, ka muzeja vajadzībām var
uzglabāšanas un eksponēšanas telpa.
iekārtot telpu blakus ekspozīciju zālei.
Izstāde “Latgales lauku sētas senie sadzīves
Telpa tiks ierīkota kā stikla vitrīna. Sienas paredzēts
priekšmeti” uzskatāmi stāstīs apmeklētājiem par to, kā
noklāt
ar fototapetēm, kurās būs attēlotas Bērzgales
dzīvoja, darbojās, strādāja, veidoja savu sadzīvi mūsu senči
ievērojamās
vietas: baznīca, muižas ēka un ezers.
19., 20.gadsimtā un padomju gados.
Projekta mērėis ir, papildinot muzeja krājumu ar
Jaunajai paaudzei būs interesanti redzēt senos
jauniem,
vēsturiski nozīmīgiem priekšmetiem, sekmēt
priekšmetus, salīdzināt tos ar šodienas sadzīves
sabiedrības
ieinteresētību un izglītošanu par vēsturi,
priekšmetiem.
materiālās un nemateriālās kultūras vērtību popularizēšana.
Vecākajai paaudzei būs interesanti atcerēties savu
Antona RupaiĦa muzeja vadītāja Olga Pekša
jaunību. ViĦi tiks rosināti dalīties atmiĦās,

Jūlijā notiks Zemkopības ministrijas reăionālās
konferences lauksaimniekiem „Esi informēts un ražo
laukos”. Konferences norisināsies: 10. jūlijā Kurzemē,
11. jūlijā Zemgalē, 17. jūlijā Latgalē un 18. jūlijā Vidzemē.
Konferences darba kārtībā paredzēts runāt par tiešajiem
maksājumiem un jauno sistēmu no 2015. gada, kā arī Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. pasākumiem un to ieviešanu.
Avots: www.zm.gov.lv

Svarīgi datumi lauku uzĦēmējam
Aktivitāte

TermiĦš (pēdējā dokumentu iesniegšanas diena)

Pārejas posma valsts atbalsts par aitu mātēm

15. 07. 2014.

Pievienotās vērtības nodokĜa mēneša, ceturkšĦa, pusgada
deklarācija un maksāšanas termiĦš
Īpašais atbalsts cietes kartupeĜu kvalitātes uzlabošanai
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – atskaite un nodokĜa maksāšana pašnodarbinātajiem

20. 06. 2014.
15. 07. 2014.
15. 07. 2014.

Avots: LLKC informatīvais izdevums „Lauku Lapa”
Informāciju sagatavoja Lauku attīstības konsultante Anita Dzene.
Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633

Atbildīgais par izdevumu: Olga Pekša

Bērzgales ziĦas

Bērzgales pamatskolas ziĦas aprīlis – jūnijs.
Mācību gada beigas ir saspringts un svarīgs darba periods gan
skolēniem, gan skolotājiem - notiek zināšanu pārbaudījumi atsevišėos
mācību priekšmetos.
2.aprīlī Rēzeknes novada domē notika kombinētā olimpiāde
4.klasei, mūsu skolu pārstāvēja 4. klases skolniece Anna Tripane.
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Maija mēnesī visā Latvijā, arī Bērzgalē, vairākus gadus pēc
kārtas tiek rīkota „Muzeju nakts”. Šogad šī pasākuma tēma bija
„Dzintars – saules akmentiĦš”. Bērni kopā ar vizuālās mākslas skolotāju
Silviju Barkāni jau laicīgi gatavojās šim pasākumam, zīmējot atbilstošus
zīmējumus. Skolā varēja aplūkot zīmējumu izstādi „Dzintars – Latvijas
sievietes rota”. 19. maijā visi skolēni tika aicināti Bērzgales KN uz interesantu JāĦa Macāna stāstījumu par LatgaĜu apmetnēm, par dzintara
atradnēm.

Tajā pat dienā Mežvidu KN notika tautas deju skate 1. – 4.
klasēm, un 25. aprīlī tautas deju skate 1. – 4. klasēm notika Rēzeknes
23.maijā Rēzeknes 5.vidusskolā notika Latvijas Jauno satikKN, mūsu skolas deju kolektīvs ieguva augsto 1.pakāpi (skolotāja Anita smes dalībnieku Forums, kurā piedalījās mūsu skolas riteĦbraucēju pulTurlaja).
ciĦa komanda skolotāja OĜega Žukova vadībā. Šajās sacensībās komanda
4. aprīlī Adamovas sporta zālē tika rīkotas sacensības „Drošie ieguva godpilno 1.vietu. 6.un 7. jūnijā komanda tika uzaicināta uz Latviun veiklie”, kur piedalījās skolas komanda kopā ar sporta skolotāju An- jas mēroga Jauno satiksmes dalībnieku Forumu 2014, kurš notika Tukuma novada, Klapkalnciemā.
toniju Kroiči.

Noslēdzoties mācību gadam, bērni tika iepriecināti ar dziedātā23. aprīlī Kaunatā notika pavasara kross, kurā mūsu skolas 7.
jas un komponistes Ingūnas Lipskas dziesmu un rotaĜu koncertprogramklases skolniece Viktorija Adijāne izcīnīja godpilno 1.vietu.
mu Bērzgales KN.
24. aprīlī ARPC „ZieimuĜs” notika mūzikas skolotājas Gun30. maijā, pēdējā skolas dienā, skolēni saĦēma liecības, kurās
tras Kuzminas vokālo ansambĜu koncerts „Pavasara pasaka”. Koncertā
atspoguĜojās viĦu mācību darba rezultāti.
piedalījās mūsu skolas vokālais ansamblis „Karameles”.
1. jūnijā Bērzgales KN mazos piecgadniekus priecēja sākum29. aprīlī skolas teritorijas labiekārtošanai skolēni iestādīja 46
skolas
skolēnu
teātra izrādīte „Nekaunīgais zirnis”, kuru iestudēja teātra
bērzus.
pulciĦa vadītāja Inga Kroiča.
Pavasarī visu klašu skolēni piedalījās SIA „Alba” rīkotajā
Aiz loga ir vasara un bērni izbauda skolēnu brīvdienas, bet 9.
zīmējumu konkursā „Mans mīĜākais „Alba” veikals”, divi skolēni saĦēklasei
turpinājās
saspringtais un nopietnais eksāmenu laiks.
ma simpātiju balvas un 25 skolēni saĦēma dāvanu kartes no veikala
„Alba.”
Ar pīpeĦu un peoniju ziedu smaržu tuvojās skaistā izlaiduma
8. maijā ViĜānos notika vieglatlētikas sacensības, mūsu skolas diena, kura notika 13.jūnijā skolā, un turpinājās ar dejām Bērzgales kultūras namā.
komanda izcīnīja 13 medaĜas.
10. maijā skolā notika MāmiĦu dienai veltīts koncerts. Bērni
ar saviem priekšnesumiem sveica savas māmiĦas un vecmāmiĦas.

Novēlam veiksmi mūsu absolventiem !

16.maijā pēdējais skolas zvans izskanēja Bērzgales pamatskolas 9. klases skolēniem. Šo skaisto dienu Berga foto iemūžināja brīnišėīgās bildēs.

Informāciju
apkopoja
Struktūrvienības
vadītāja
Irina Žukova
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22. aprīlī pirmsskolas izglītības iestādē svinējām Lieldienas - dziedājām dziesmas, gājām rotaĜās, minējām mīklas,
atcerējāmies ticējumus. Noslēgumā bija olu kaujas, noskaidrojām, kuram stiprākā ola. Liels paldies vecākiem par sadarbību un
piedalīšanos konkursā „Pati skaistākā ola”. DarbiĦi bija dažādi un
interesanti.

28. maijā pirmsskolas izglītības iestādes bērni un audzinātājas apmeklēja Bērzgales kultūras namā dziesmu un rotaĜu
koncertprogrammu „Rūėenīte NotiĦa un draugi”.

30. maijā pirmsskolas izglītības iestādi absolvēja 8 bērni, kuri ar asarām acīs atvadījās no iestādes un mīĜajām, labajām
audzinātājām. Iestādes vārdā bērniem novēlējām veiksmīgas sko9. maijā svinējām MāmiĦu dienu. Bērni savām mīĜajām las gaitas.
māmiĦām sniedza koncertu un apsveica ar pašgatavotām dāvaniPirmsskolas izglītības iestāde strādā no 16.06.—27.06.
Ħām.
ar darba laiku no plkst.7.00-19.00. Jūlijā iestāde slēgta. Pirmssko-

Ko lai māmulītei veltu ?

Uzzīmēšu sauli zelta,

Rīt jau svētku diena klāt.

Steigšu viĦai dāvināt.

21. maijā sešgadīgie bērni ar audzinātājām devās ekskursijā uz
Rēzeknes RaiĦa parka rotaĜu laukumu, tad apmeklēja AudriĦu
zooloăisko dārzu. Bērniem ekskursija Ĝoti patika, it īpaši zooloăiskajā dārzā mītošie dzīvnieki.

Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633

las izglītības iestāde augusta sākumā tiks sagatavota jaunajam
mācību gadam, bērnus iestādē uzĦemsim no 19.augusta.

Lai visiem jauka un saulaina vasara!
ZiĦas sagatavoja skolotāja Elita Zvīdre

Atbildīgais par izdevumu: Olga Pekša

