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Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes informatīvais izdevums
2015. gada aprīlī
Dzīvosim un strādāsim skaistā, sakoptā vidē!
MīĜas Mātes!
Lai vienmēr saule aust pār jums un naktīs zvaigznes svētī! Vienmēr lai ir mīlestība,
ko ceĜamaizē dot, un vienmēr ir kāds, ko mājās sagaidīt!
Bērzgales pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Dunskis

Bērzgalē tiks iegādāti spēĜu galdi
2015. gada janvārī tika atbalstīts biedrības Sieviešu interešu klubs “Astra” projekts ELFLA pasākuma
"Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēăiju īstenošanas teritorijā"
ietvaros, kurš tika iesniegts biedrībai „Rēzeknes rajona
kopienu partnerība”.
Projekta „Nāc un spēlē” ietvaros biedrība sadarbībā ar Bērzgales pagasta pārvaldi kultūras namā bijušajās
kafejnīcas telpās izvietos spēĜu galdus: biljardu, galda tenisu, galda futbolu, galda hokeju, gaisa hokeju,

novusu, kā arī mašīndejas un dārtu un Twister.
Projekta mērėis ir aktivizēt bērnus un jauniešus
lietderīgai brīvā laika izmantošanai, veicinot dažādu telpu
spēĜu pieejamību un apguvi.
Ierīkojot spēĜu galdu zāli Bērzgalē, tiks paplašinātas iespējas saturīga brīvā laika pavadīšanai pagastā. Izmantot iegādāto inventāru varēs ne tikai bērni un jaunieši,
bet arī ikviens interesents.
Projekta kopējais budžets ir EUR 3912.18 , kas ir
arī 100 % publiskais finansējums.
Projekta vadītāja Daila Ekimāne

*****************************************************************************************************************************

Meirānu ezerā tiks ielaisti
zandartu mazuĜi
2015. gada martā Zivju fonds atbalstīja Bērzgales
pagasta pārvaldes iesniegto projektu ” Zivju resursu pavairošana Meirānu ezerā”.
Projekta mērėis ir palielināt zivju krājumus Meirānu ezerā, lai nodrošinātu ezera efektīvu izmantošanu
racionālas zvejas un makšėerēšanas organizēšanai.
Projekta rezultātā šovasar Meirānu ezerā tiks

ielaisti desmit tūkstoši zandartu vienvasaras mazuĜi.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 2420.00 , tai
skaitā 80% (EUR 1936.00) Zivju fonda finansējums un
20% (EUR 484.00 ) līdzfinansējums. Līdzfinansējums un
ceĜa izdevumi par zivju mazuĜu piegādi tiks segti no Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda līdzekĜiem. Līzdfinansējuma summa ir EUR 762.30 .
Projekta vadītāja Daila Ekimāne

**********************************************************************************************************************

Bērzgalē pludmales volejbola turnīrā tiksies novada
jauniešu komandas
Martā Bērzgales jauniešu klubiĦš iesniedza projektu Rēzeknes novada pašvaldības jauniešu iniciatīvu
projektu konkursam un guva atbalstu.
Projekta “Spēlēsim priekam un veselībai” mērėis veicinot aktīvās atpūtas iespēju un fizisko nodarbību pieejamību Bērzgales pagasta jauniešiem, radīt labvēlīgus
apstākĜus jauniešu fiziskai attīstībai un veselīgam dzīvesveidam. Projekta ietvaros paredzēts vasaras beigās BērzIzdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633

galē noorganizēt sporta un atpūtas dienu, uz kuru ieradīsies novada pagastu jauniešu komandas. Galvenā aktivitāte būs komandām pludmales volejbola turnīrs, bet individuālajiem sportot un atpūsties gribētājiem būs iespēja piedalīties atsevišėos atraktīvos sporta veidos. Noslēgumā
paredzēta atpūta pie ugunskurā vārītas zupas un diskotēka.
Projekta kopējā summa ir EUR 472.00 . Projekta
atbalstītāji ir Bērzgales pagasta pārvalde un biedrība Sieviešu interešu klubs “Astra”.
Jaunatnes lietu speciāliste Ilze Čudare
Atbildīgais par izdevumu: Olga Pekša
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Turpinājums no 1. lpp.

Projekta kopējā summa ir EUR 2951.70.

Bērzgalē tiks atjaunoti skatītāju soli un laipa pussaliĦā

Projekta “Zivju resursu pavairošana Meirānu ezerā”
2015.gada martā tika atbalstīti divi Bērzgales pagasta pār- mērėis ir palielināt zivju krājumus Meirānu ezerā, lai novaldes projekti, kas tika iesniegti Rēzeknes novada pašval- drošinātu ezera efektīvu izmantošanu racionālas zvejas un
makšėerēšanas organizēšanai. Meirānu ezerā vasarasdības Vides aizsardzības fondam.
rudens periodā tiks ielaisti 10 000 zandartu vienvasaras
Projekta “Dzīvosim un strādāsim skaistā, sakoptā vidē”
mazuĜi. Par šī projekta līdzekĜiem tiks apmaksāti 20 % no
mērėis ir veidot estētisku un pievilcīgu pagasta centra vimazuĜu iegādes izmaksām (80% tiks segti no Zivju fonda
zuālo tēlu, sakopjot un labiekārtojot sabiedriski pieejamās
līdzekĜiem) un mazuĜu piegādes ceĜa izdevumi. Projekta
vietas Bērzgalē. Projekta rezultātā tiks atjaunoti brīvdabas
kopējā summa ir EUR 762.30.
estrādes skatītāju soliĦi un laipa pussaliĦā un uzstādītas
Projektu vadītāja Daila Ekimāne
šūpoles pagasta centrā, kā arī tiks izzāăēti bīstamie koki
Bērzgales kapsētā.
**********************************************************************************************************************

Muzejam atbalstīti 2 projekti. VKKF (Valsts Kultūrkapitāla fonds) piešėīris līdzekĜus A.RupaiĦa galdasekretera restaurācijai EUR 3000.00 ,un trauku skapja restaurācijai EUR 2800.00
Muzeja vadītāja Olga Pekša

* 26.aprīlī netradicionālo deju grupa „Šiks” piedalās
V līnijdeju festivālā “Zem laimes lietussarga” AudriĦos.
* 4.maijā plkst. 11.00 Bērzgales kultūras namā dokumentālās pilnmetrāžas filmas „Uz spēles Latvija” izrāde.
Režisors Pēteris Krilovs.
Filmas atslēgas kods ir gadskaitlis 1949. Šajā gadā ir piedzimis filmas režisors. ViĦa stāsts par tēvu cieši savijas ar
padomju Latvijas čekistu viltīgo spēli pret zviedru-angĜuamerikāĦu izlūkdienestiem.
Vairāku gadu garumā ir savākti unikāli dokumenti, liecības, čekas apsūdzību materiāli un intervijas ar aculieciniekiem un ekspertiem. Čekas sausās un skarbās nopratināšanas protokolu lapas filmā atdzīvojas melnbaltās plastilīna animācijās. Viegli ironiska kino arhīvu montāža,
atdzīvināta Eiropas politiskā karte un grafikas līdzēs arī
nesagatavotam skatītājam noorientēties līdz šim maz zināmos vēsturiskos notikumos.

* 14. maijā deju kolektīvs “Bērzgalīte” viesosies Ozolaines tautas namā
* No 15. maija līdz 15. jūnijam norisināsies skate
„Bērzgales pagasta sakoptākā sēta”. Aicināti visi piedalīties. Skates noslēgums būs Līgo vakarā.
* 30.maijā netradicionālo deju grupa „Šiks” uzstājas Lendžu brīvdabas estrādes atklāšanas koncertā
* 31. maijā plkst. 14.00 Bērzgalē Bērnu svētki. Pirmo
reizi Bērzgalē bērniem tiks piedāvātas lielformāta spēles:
„Domino”, „Puzle”, „AtmiĦas spēle” un „POP - UP” . Izmantojiet iespēju un apmeklējiet pasākumu!
* 5.jūnijā vasaras sezonas atklāšanas koncerts un balle
pussaliĦā brīvdabas estrādē. Ballē spēlēs “Ginc & ES “.
Jaunatnes lietu speciāliste Ilze Čudare regulāri
vada dažādas radošās darbnīcas. Sekojiet reklāmai un piedalieties!
Informē kultūras nama vadītāja Daila Ekimāne

Februārī Bērzgales

Līdzjūtība

pagastā piedzimusi
meitene Sofija un
zēns - Raivis

Apsveicam vecākus !
AICINĀM pagasta iedzīvotājus piedalīties avīzes veidošanā - iesniegt aktuālu un interesantu informāciju par notikumiem, faktiem
un cilvēkiem! Par publicētajiem faktiem un
skaitĜiem atbild rakstu autori.

Mūža mierā aizgājuši

AdeĜa Kroiče un
Evalds Kambals
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.
Lai aizgājušajiem vieglas dzimtās zemes smiltis.
Informē Bērzgales pagasta sociālā darbiniece
Natālija Platpīre

Ierosina konsultatīvā padome.
Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633
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Vai viegli būt mātei?
Maija otrajā svētdienā mēs svinam vienus no skaistākajiem svētkiem – Mātes dienu. Uz sarunu es aicināju divas mūsu
pagasta kuplāko ăimeĦu mammas – Ingūnu LejiĦu un Ivetu Kopelu. Katrā ăimenē aug četri bērni. Tas ir drosmīgi mūsdienās,
kad daudzas ăimenes domā, vai var atĜauties vienu bērnu?
Ingūna bērnus audzina viena. Ăimenē aug trīs meitas
un dēls.
– Vai viegli būt mammai?
- Mammai nav būt viegli. Reizēm ir tāda sajūta, ka aklais ved aklos, jo nepārtraukti jāmeklē ceĜš, kur virzīties, ir jārāda priekšzīme, ir jāmotivē bērni kustēties uz priekšu un neapstāties. Tas ir Ĝoti sarežăīti, jo pēdējie 18 gadi faktiski nav vairs
manis kā atsevišėas personas, es esmu tik Ĝoti saaugusi ar bērniem, ar ăimeni, ka katra diena, katrs moments, katra saruna ir
kaut kas cits, kaut kas jauns, kaut kas neparasts. Katru dienu
priecājos, kad bērni pārnāk no skolas un pastāsta par saviem
piedzīvojumiem, savām izjūtām. Mēs esam kā viens vesels, es
pat nevaru pateikt, kas ir īpašāks, kas mazāk īpašs, jo katra diena
ir kā piedzīvojums, dzīvojot ar tik kuplu ăimeni. Tas ir tieši tas,
kas man ir vajadzīgs pilnvērtīgai dzīvei.
Kas Tev ir Mātes diena?
Mātes diena man ir vismīĜākie un svarīgākie svētki, jo mātes būtība tā ir mana būtība. Mātes diena bieži sakrīt arī ar manu
dzimšanas dienu, un tad skolās un dārziĦos ir pasākumi, un man
ir sajūta, ka tie pasākumi ir tieši man un tas Ĝoti aizkustina, jo tā
ir visskaistākā svinēšana – būt vienkārši visiem kopā un priecāties vienam par otru. VismīĜākais pārsteigums man bija kāds rīts,
kad es pamodos un man pie gultas stāvēja toreiz vēl maza LauriĦa ar kaut kādiem zariĦiem rokās. Es biju Ĝoti pārsteigta: - kur
Tu tos Ħēmi? Kas tie tādi ir? Un tad viĦa man teica: - es viĦus
nograuzu no kokiem! Tas bija vissiltākais apsveikums. Puėu
tobrīd vēl nebija, tomēr bērns bija izdomājis, kā mani pārsteigt!
Ko Tu novēlētu citām mammām Mātes dienā?
Mātēm novēlu izturību, pacietību un izaugsmi, jo tagad ir
citādāki bērni nekā bijām mēs, un lai viĦus izprastu, visu laiku
vajag augt līdzi viĦiem.
Ivetas ăimenē arī aug trīs meitas un dēls, un Iveta vēl
paspēj strādāt dārziĦā par mūzikas skolotāju, vadīt pagasta bērniem kristīgo pulciĦu un organizēt dažādus interesantus pasākumus.
Vai viegli būt mammai?
Man patīk būt mammai. Tas ir manas dzīves lielākais sapnis. Viegli un grūti tie ir relatīvi jēdzieni. Liekas - ai, cik grūti!
Lūdz Dievu un kĜūst vieglāk, pienāk bērns, pieglaužas, uzsmaida, un pasaule uzzied. Bet tas, kas reizēm šėiet viegls, prasa tik
daudz piepūles, pacietības un rūpju. Būt mammai tas ir tik fantastiski un reizē arī Ĝoti atbildīgi. Es nespēju iedomāties, kā būtu,
ja man nebūtu Dievs, uz ko es varu paĜauties visās dzīves situācijās un uzticēt jebkuru problēmu, un arī mans vīrs – mūsu
ăimenes stiprais balsts, cilvēks ar augstu atbildības sajūtu un
pienākuma apziĦu, rūpīgs un gādīgs tētis. Un tas, ko mēs varam,
ir pateikties Dievam par mums uzticētajiem četriem brīnišėīgiem bērniem, mīlēt viĦus, rūpēties un censties iemācīt tās vērtības, kas ir nemainīgas. Viss pārējais būs Dieva un viĦu pašu
rokās.
Kas Tev ir Mātes diena?
Svētki bērnudārzā, skolā, draudzē. Tā ir mana darba specifika. Bet visīstākie svētki ir tad, kad visi svētki ir beigušies, kad
varu būt kopā ar savu ăimenīti. Bērnu bučas, uzzīmētie zīmēju-
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mi, saplūktie pĜavas ziedi, uzticēts noslēpums – tie ir īsti svētki
man kā mammai.
Ko Tu novēlētu citām mammām Mātes dienā?
Bērni ir Tā Kunga dāvana, un mātēm ir dota īpaša privilēăija lūgt par saviem bērniem un tapt uzklausītām. Nedomā, ka
Dievs tevi nedzird, ja nenotiek pēc tava prāta. Lūdz pēc Dieva
prāta, jo ViĦš zina, kas tavam bērnam ir vislabākais.
Man bija interesanti uzzināt arī bērnu viedokli par savām
mammām.
Kāda ir Tava mamma?
Man šėiet, ka mana mamma ir vismīĜākā, skaistākā un gudrākā, bet, kā jau visiem bērniem, katram sava mamma ir vismīĜākā! /Laura/
Mamma ir vismīĜākais cilvēks, kāds jebkad bija, ir, būs...
Mamma ir tieši tā, kas saprot un atbalsta vienmēr, arī tad, kad it
kā nesaprot... ViĦa ir arī vienīgais cilvēks, kurš atklāti pateiks,
ko domā par kādu konkrētu lietu, nemelojot un neapskaužot.
Vienmēr ieteiks, kā labāk darīt un kā nedarīt, arī ja pa savam
izdarām un kĜūdāmies, mamma nenosodīs, bet turpinās atbalstīt
un motivēt. Mamma ir visa dzīve, jo ja viĦas nebūtu, tad arī mūsu pašu nebūtu. /Madara/
Mūsu mamma ir draudzīga un kruta! /Viesturs un Juris/
Tavs novēlējums visām mammām Mātes dienā.
Es novēlu, lai visas mammas būtu veselas, stipras un, lai
visās nebēdās būtu kāds prieks! /Laura/
Mammām vēlu labu pacietību, stiprus nervus un labu veselību, tad viss pārējais būs kārtībā. /Madara/
Izturību, veselību, stiprumu. Un lai samīĜo savus nepaklausīgos bērnus! /Viesturs un Juris/

Atceramies Mātes dienā arī savas mammas, samīĜojam
viĦas /reāli vai domās, pēc iespējām/ un vienkārši pasakām – paldies.

Lai sirsnīga
Mātes
diena!
Ingūnas
LejiĦas
ăimene

Kopelu
ăimene
Rakstu sagatavoja Meldra
Gailāne
Foto no ăimenes arhīviem
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Ikdienas steigā dažkārt nepamanām otru, dažkārt
pietrūkst siltu vārdu un maiguma. Un tieši pirmsskolas
laiks ir tas, kad mācām radīt šo vienkāršo brīnumu – cienīt
un mīlēt otru sev blakus. Viens no mūsu uzdevumiem ir
mazajam cilvēkbērnam mācīt darīt prieku otram, mācīt
pateikt paldies saviem tuvākajiem cilvēkiem, mācīt saprast,
ka viĦš ir mīlēts, ka viĦam vienmēr būs
atbalsts ne tikai no vecākiem, bet arī vecvecākiem. Jau par

atbildīgi: rakstīja ielūgumus, gatavoja dāvanas, mācījās
dziedāt un skaitīt pantiĦus. Interešu pulciĦa dalībnieki, skolotājas Ivetas Kopelas vadībā, iestudēja un parādīja leĜĜu
teātra izrādes - „Ilzītes kliĦăeris” un „Trīs sivēntiĦi”.
Pēc koncerta, pie tējas tases un vecvecāku sarūpētajiem
gardumiem,–neformālā gaisotnē, tika izspēlētas spēles, minētas mīklas, tika dziedāts, zīmēts. Pasākumā valdīja sirsnīga noskaĦa, vecvecāki ar prieku izbaudīja savu mazbērtradīciju ir kĜuvis, ka iestādē atzīmējam vecvecāku dienu. nu sniegumu. Paldies visiem, kas piedalījās šo svētku orgaTā arī šogad, 17. aprīlī , aicinājām mīĜās vecmāmiĦas un nizēšanā un norisē!
Sagatavoja PII vadītāja Olga Jurčenko
vectētiĦus uz tematisko pēcpusdienu veltītu tieši viĦiemFoto autore Aija Ločmele
vecvecākiem.
Bērni šim pasākumam gatavojās jau laicīgi un

Latvijas vērienīgākā skriešanas seriāla “BIGBANK Skrien Latvija” piektā, jubilejas sezona, tika atklāta 6.aprīlī Rēzeknē.
”BIGBANK Skrien Latvija” mērėis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu Rēzeknē, Latgalē un visā Latvijā. Kā ierasts skrējēji varēja izvēlēties sev parocīgāko distanci: rūdītākie skrējēji – pusmaratonu 21,0975 km, tie, kuri vēlējās cīnīties arī par Latvijas čempiona titulu
vai veikt uz pusi īsāku distanci – NIKE 10 kilometru skrējienu, bet iesildīties skriešanas sezonai un labi pavadīt laiku ikviens varēja
5 km Tautas skrējienā un četrās dažādās Bērnu skrējiena distancēs, kuru garums būs 200 līdz 800 metri. Pusmaratonā piedalījās arī
daudzi Bērzgales pamatskolas pārstāvji. Lūk, dažu skolēnu atziĦas par šo sportiski aktīvo pasākumu. Emīls: man Ĝoti patika maratonā tas, ka nebija grūti skriet distanci. Patika Ĝoti šī gada medaĜas. Maratona skriešana man ir jau kā katra gada lielais pārbaudījums.
Pēc maratona vienmēr iedod kuponu, ar kuru var paēst putru. Šogad Ĝoti patika, ka varēja uzrādīt skrējēja numuru un deva vitamīnus.
Patrīcija: patika tas, ka cilvēku bija daudz, un pazīstamo arī. Pēc 5 km skrējiena sajutos atvieglota, jo biju pieveikusi šādu skrējienu
jau trešo reizi pēc kārtas. Jauki bija arī tas, ka, atnākot uz mājām, internetā bija atrodami mani lieliskie rezultāti. Viktorija: piedaloties Rēzeknes pusmaratonā bija labs treniĦš. Skrienot tautas distancē jutos Ĝoti vienota ar pārējiem dalībniekiem. Noskrienot šos
5 km, es sajūtu atvieglojumu. Bija arī liels prieks saĦemt medaĜu kā apbalvojumu. Šī bija laba pieredze un noteikti piedalīšos vēl.
Dāvis: mans pirmais iespaids bija tāds, ka mēs atbraucām un es redzēju daudz cilvēku. Maratonā bija garšīga putra, un tēja bija Ĝoti
garšīga. Sākumā visa mūsu komanda skrēja kopā no starta līnijas, taču distances laikā mēs sākam izretoties, un man patika skriet ar
nepazīstamiem cilvēkiem. Raitis: man pirms maratona bija uztraukums, jo es pagājušajā gadā pēc skrējiena jutos slikti un saslimu.
Šogad man nebija tik slikti, bet es arī saslimu. Man maratons šogad vairāk patika, jo medaĜa bija labāka. MaisiĦā bija tikai ābols un
ūdens, un tas man nepatika: patika, ka varēja ēst putru un dzert tēju. Es, kad biju atbraucis uz mājām, gribēju atkal braukt uz maratonu, jo man Ĝoti patika. Artis: man no maratona bija jaukas emocijas. Patika piedalīties un pārbaudīt savus spēkus. Savs rezultāts
apmierināja, un šī aktivitāte man Ĝoti noderēs manai sportiskajai izaugsmei.
Apkopoja skolotāja Anita Apeine

Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633
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