Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes informatīvais
izdevums 2016. gada septembrī
Dzīvosim un strādāsim skaistā, sakoptā vidē!
Rudentiņš, bagāts vīrs,
Daudz tu mums dāvināji:
Pilnas klētis labībiņas,
Pilnas ķešas sudrabiņa. (Latv. t. dz.)

Lai visiem bagātīgs rudens, lai pilni apcirkņi un pagrabi!

pagasta pārvaldes grāmatvedībā.
Cienījamie komunālo
Pamatojoties uz 09.12.2008. MK noteikumiem
pakalpojumu saņēmēji!
Lūdzam laicīgi nolasīt un paziņot ūdens skaitītāja
rādījumus par auksto ūdeni, kā arī turpmāk apkures sezonā
skaitītāja rādījumus par karsto ūdeni.
Ūdens rādījumus lūdzam ziņot katru mēnesi, vēlams līdz mēneša 10.datumam.
Ziņot var telefoniski: 646-44644,
pa e-pastu: marite.kuzmina@berzgale.lv vai personīgi

Šogad Bērzgales kultūras nams dzīvo trīsdesmit gadu
jubilejas zīmē. Pārkāpt pāri teju trešdaļgadsimta slieksnim, novērtēt ieguldījumu un saskatīt nākotnes iespējas, uzstādīt mērķus,
kuri sākumā liekas augstāki, nekā spējam sasniegt, meklēt iespējas un rezultātā saprast, ka esam komanda, kas spēj daudz. Tāds
ir mūsu - darbinieku, kas šodien strādā kultūras namā, uzdevums.
Katrā darbā ir ļoti svarīgs ģimenes atbalsts, tādēļ vēlos
pateikt paldies visiem kultūras nama darbinieku un pašdarbnieku
tuviniekiem, kuri ir pieņēmuši, ka šis darbs, darbošanās amatiermākslas kolektīvos paņem laiku un enerģiju. Darbs kultūras namā ir dzīvesveids, kuru mēs paši izvēlamies. Esmu pārliecināta,
ka, saņemot gandarījumu, tīkamu nogurumu savā darbā, mēs
varam dot enerģiju un mīlestību arī saviem mīļajiem. Jo mūsu
tuvinieki mums ir doti, lai dzīve būtu līdzsvarā – savs laiks darbam, savs ģimenei, savs - sev pašam. Par kultūras darbinieku
bērniem, man šķiet, ir īpašs stāsts jebkurā kultūras iestādē, jo
lielāko daļu bērnības un jaunības viņi pavadījuši namā, esot
līdzās saviem vecākiem, veidojot pasākumus, apskaņojot un dekorējot, paši piedaloties pašdarbībā, sniedzot puķes vai vienkārši
esot te – kultūras namā, kamēr rit darbs.
Bijušajiem un tagadējiem kultūras nama darbiniekiem,
pašdarbniekiem un apmeklētājiem – katram ir savas pozitīvās
emocijas par piedzīvoto trīsdesmit gadu garumā. Folkloras kopa
ar saviem stāstiem, dejotāji ar piedzīvojumiem skatēs, olimpiādēs, festivālos un Dziesmu svētkos. Dziedošie, dejojošie, aktiermākslu pārstāvošie kolektīvu dalībnieki- jums katram ir savi stāsti, kas priecē sirdi. Un nav svarīgi, kurā gadā tas izdzīvots, svarīIzdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633

Nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu
mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa
īpašuma lietošanu” tiks veikta ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu un plombu tehniskā pārbaude.
Pārbaudes datums tiks iepriekš saskaņots ar dzīvokļa īpašnieku.
Galvenā grāmatvede – Inese Adijāne

gi, ka šīs sajūtas glabājas jūsos uz mūžu. Laiks uzliek savus nospiedumus - kāds kolektīvs beidz pastāvēt, kāds rodas no jauna,
taču vēlme kopt tradīcijas un tās attīstīt ir nepārejoša vērtība.
Esmu pateicīga dzīvei, ka man ļauts piepildīt ikdienu,
jau 15 gadus strādājot kopā ar radošiem, uzticamiem un profesionāliem kolēģiem: pašdarbības kolektīvu vadītājiem, sporta un
jaunatnes darba organizatoriem, kolēģiem pagasta pārvaldē, bibliotēkā, muzejā, komunālajā saimniecībā, skolā, pirmsskolas izglītības iestādē, brīvprātīgajiem palīgiem. Ar cilvēkiem, kuri ikdienā rūpējas, lai nams ir tīrs un sakopts, lai mūsu namam ir sava
odziņa, ar ko tas atšķiras no citiem kultūras namiem. Tikai kopā,
darbojoties komandā, šajos gados esam spējuši Bērzgalē organizēt lielus novada un republikas mēroga pasākumus, uzņemt vieskolektīvus no Latvijas un ārzemēm, paveikt lielos kultūras nama
rekonstrukcijas un teritorijas labiekārtošanas darbus. Šogad atjaunošanas darbus paredzēts veikt koncertzālei.
Daudz laimes jubilejā, mūsu lielais nams! Un daudz
baltu dieniņu, Laimiņa, dodi katram, kas ir pārkāpis šī nama
slieksni!

Šogad, 22. oktobrī plkst. 15.00 aicinu sanākt
kopā, atcerēties mūsu kultūras nama aizvadītos 30 gadus. Kā dāvanu jubilejā visiem kultūras nama darbiniekiem, pašdarbniekiem, apmeklētājiem pagasta pārvalde
dāvina koncertu “Saules gaismā” (Elizabete Zagorska,
Atis Auzāns, Jānis Lemežis, Ēriks Upenieks).

Bērzgales kultūras nama vadītāja Daila Ekimāne

Atbildīgais par izdevumu: Olga Pekša
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Eiropas Komisijas kompensācija piena ražotājiem par
īslaicīgu piena ražošanas samazināšanu
Zemkopības ministrija jau informēja, ka Eiropas
Komisija (EK) ir piešķīrusi 150 miljonus eiro atbalstu visu
ES dalībvalstu piena ražotājiem, kuri, tirgus problēmu un
finansiālo grūtību spiesti, apsver iespēju brīvprātīgi
samazināt piena ražošanas apjomus 3 mēnešu periodā savā
saimniecībā. Šā atbalsta mērķis ir kompensēt ražotājiem
īslaicīgu piena piegādes samazināšanu. Atbalsta shēmas
izmantošana ir brīvprātīga, un katram piena ražotājam
pašam ļoti atbildīgi jāizvērtē nepieciešamība un iespējas
ražošanu samazināt vismaz 3 mēnešu periodā.
Ja piena ražotājam ir interese par šo EK
piedāvājumu, kas būs spēkā no šā gada 11. septembra,
ražotājs varēs tam pieteikties saskaņā ar Zemkopības
ministrijas izstrādāto kārtību.
Pieejamais atbalsts piena ražotājam paredzēts par piena
piegādes samazināšanu 3 mēnešu periodā, salīdzinot ar tādu
pašu references periodu iepriekšējā gadā, ja ražotājs 2016.
gada jūlijā ir veicis piena piegādi pirmajam pircējam
(neattiecas uz tiešo tirdzniecību). Patlaban atbalsta likme
paredzēta 140 eiro par tonnu par references periodā
samazināto piegādes apjomu, t.i., par “nepiegādāto” piena
daudzumu:
ja piena piegādi samazina vismaz par 1500 kg 3 mēnešu
periodā;
par apjomu, kas nepārsniedz 50% no references periodā
piegādātā daudzuma (var samazināt vairāk, bet atbalsts
pienāksies tikai par 50%).

Kad koku zaros sāk iemirdzēties dzeltenās lapas, ir zināms, klāt septembris – jauns mācību gads skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem.
Zinību dienu svinējām kā ierasti, pulcējoties skolas mājīgajā pagalmā uz svinīgo līniju. Skanot aplausiem, tika sagaidīti
1. un 9. klases skolēni. Skolas draudzīgajam kolektīvam pievienojās pirmklasnieki.
Zinību dienas dalībniekus uzrunāja direktora vietnieks
mācību darbā - Marija Mazure, uzsverot, ka satraukts šis rīts ir
9. klasei, jo skolā aizritēs pēdējais mācību gads, neparasts 1. klasei, jo daudz kas būs pirmo reizi. Uzmundrinošu runu teica novada pašvaldības pārstāvis G.Rasims, kā arī labus vārdus visiem
novēlēja pagasts pārvaldes vadītājs A. Dunskis.
Pēc pasākuma visu klašu skolēni devās uz savām klasēm, lai dalītos vasaras iespaidos.
Jau 15 gadu garumā notiek Rēzeknes novada izglītības
darbinieku sporta spēles. Šoreiz 26. augustā visi pulcējās Feimaņu pamatskolā. Pasākumā piedalījās 14 komandas no Rēzeknes
novada skolām un izglītības pārvaldes. Dalībnieki veica 10 jautras un interesantas disciplīnas un stafetes. Netrūka arī jautru mirkļu gan pašiem, gan skatītājiem.
Mūsu skolas komanda kopvērtējumā izcīnīja 2. vietu un
ieguva uzvaras kausu un 5 diplomus atsevišķās disciplīnās.
Pēc aktīvi sportiskajām norisēm visi tika pulcināti sko -
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Pieteikties atbalstam par brīvprātīgu piena ražošanas
samazināšanu lauksaimnieki varēs Lauku atbalsta dienesta
(LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS). Ņemot
vērā, ka pieteikšanās pirmajam samazināšanas periodam
noslēgsies jau š.g. 21. septembra plkst.13:00, aicinām
ieinteresētos ražotājus sekot līdzi informācijai par šo
atbalstu un par elektroniskās pieteikšanās uzsākšanu.
Atbalsta izmaksa notiks 90 dienu laikā pēc samazināšanas
perioda beigām.
Centrālā statistikas pārvalde (CSP) uzsāk 2016. gada
lauku saimniecību struktūras apsekojumu
Šādu apsekojumu reizi trīs gados veic visās Eiropas
Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs, tostarp
Latvijā. Apsekojumā paredzēts iegūt informāciju par zemes
izmantošanu, sējumu un stādījumu struktūru, cūku un
mājputnu skaitu, saimniecības tehnisko aprīkojumu,
nodarbinātajiem lauksaimniecībā, saimnieciskās darbības
aktivitātēm un par vairākiem agrovidi raksturojošiem
rādītājiem. Datus trīs nedēļas varēja iesniegt elektroniski
CSP Elektroniskajā datu vākšanas sistēmā no 22. augusta
līdz 11. septembrim. No 26. septembra līdz 16. decembrim
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra intervētāji
klātienē apsekos saimniecības, no kurām nebūs saņemta
informācija elektroniski, bet CSP intervētāji veiks
telefonintervijas.
Avots: www.llkc.lv
Informāciju sagatavoja SIA „Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes konsultāciju
biroja Augkopības konsultante Anita Dzene, mob.
26571714.

las dārzā, kur cienājās ar karstu zupu un garšīgiem pīrādziņiem. Svētku dalībniekus priecēja arī neliels koncertiņš.
Diena pagāja ļoti interesanti, aizraujoši un relaksējoši.
Baudīt saulaino atvasaru noteikti labāk ir brīvā dabā,
nevis skolas solā. Tāpēc 9. septembrī visi skolēni devās rudens
pārgājienā.
1.-4. klase atklāja jaunus, neietus ceļus, apskatīja laukus, mājdzīvniekus, iestiprinājušies spēlēja spēles Kirkas kalnā.
5. un 8. klasei, izejot savu maršrutu, bija negaidīta iespēja iepazīties ar ceļu remontstrādnieku darbu.
6. klase nogāja 10 km, kuru laikā bija fotosesija pie siena ruļļiem. Kirkas kalnā viņus sagaidīja kalna valdniece - Ķirzaka.
7. klase veica maršrutu Bērzgale - Vonogova – Červonka - Bērzgale, ceļā izbiedējot zaķus un mājot garāmbraucējiem.
Bēdīgākais - uz ceļa redzēja nobrauktu jenotu, kurš laikam nezināja ceļu satiksmes noteikumus.
9. klase - iepazina Bērzgales floru, noslēgumā uz grila
cepa gaļu un mielojās.
Bet skolas pavārītes visus nogurušos ceļotājus sagaidīja
ar garšīgām pusdienām. Diena bija izdevusies. Lai pasākumiem
bagāts un mācībās sekmīgs šis jaunais mācību gads!

Ziņas sagatavoja skolotājas I. Kroiča, G. Kopeika.
Foto autore skolotāja S.Orlovska.

Turpinājums 3. lpp.
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Turpinājums no 2. lpp.

Pirmā klasīte: audzinātāja S. Orlovska, vecāki un
skolēni: Renārs Dančs, Patriks Platpīrs, Agate
Opincāne, Adrians Sarkans.

Aktīvie Bērzgales jaunieši.
Lai gan vasara paskrēja ātri, tomēr mūsu pagasta jaunieši bija ļoti aktīvi, azartiski un paspēja pa
šiem 3 mēnešiem piedalīties daudzās gan pašu, gan
citu pagastu rīkotajās aktivitātēs un sporta pasākumos.
Šovasar priekšroka tika dota sportiskajām aktivitātēm:
Jūnijā Bērzgales jauniešu centrā norisinājās biljarda turnīrs.
Kaunatas pagastā jūnijā pulcējās jaunieši no vairākiem Rēzeknes novada pagastiem, lai kopīgi
sacenstos, iepazītos un lietderīgi pavadītu laiku Rēzeknes novada rīkotajā Jauniešu dienā.
Spēlējām gan futbolu, gan volejbolu, gan tautas bumbu. Vilkām virvi, piedalījāmies radošajās darbnīcās un ēdām garšīgu zupu.
Apmeklējām Ilzeskalna pagasta rīkotos sporta
svētkus „Vienoti sportā” . Spēlējām volejbolu
un frīsbiju, skrējām stafeti. Piedalījāmies arī
individuālajās sacensībās, kur tikām arī pie medaļām.

Līdzjūtība
Mūža mierā aizgājusi
ERNESTĪNE DUNDURE
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem

Pārgājienā

Volejbolā izcīnījām 1.vietu.
Piedalījāmies volejbola sacensībās Balvos
2.posmā. Volejbolu spēlējām arī Feimaņos,
Kārsavā un Ilzeskalnā, kur mūsu jaunieši ieguva 3.vietu.
Jūlijā sportojām un atpūtāmies Ozolmuižas pagasta rīkotajos sporta svētkos. Spēlējām volejbolu, futbolu, strītbolu. Vilkām virvi, skrējām
stafeti un veiksmīgi startējām arī individuālajās sacensībās.
Augustā Bērzgales pagastā notika orientēšanās
sacensības.
Septembra vidū Bērzgales pussaliņā norisinājās
jauniešu diena, kur pulcējāmies kopā un spēlējām pludmales volejbolu, sildījāmies pie
ugunskura, ēdām zupu un cepām desiņas.
Visu vasaru bija iespēja apmeklēt arī jauniešu
centrā rīkotās radošās darbnīcas.
Jaunatnes lietu speciāliste Ilze Čudare

Bērzgales pagastā piedzimuši

Viktorija un Patriks
Svecīšu vakari Bērzgales pagasta kapsētās 30.oktobrī:
plkst.10.oo—Sv.mise baznīcā,
plkst.11.oo—mirušo piemiņas brīdis Bērzgales kapsētā,
plkst.12.oo—mirušo piemiņas brīdis Grebežu kapsētā.
Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633

Apsveicam vecākus un vecvecākus !
Atbildīgais par izdevumu: Olga Pekša
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Sācies jaunais mācību gads. Šogad iestādi apmeklē 39
bērni. Iestādē tiek realizēta Vispārējā pirmsskolas izglītības
programma. Programmas kods 01 01 0000, kuras ietvaros
tiek nodrošināta bērnu obligāta 5-6 gadīgo sagatavošana
pamatizglītības apguvei.
Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde
2016./2017.m.g. kā galveno prioritāti pirmsskolas izglītībā
izvirzīja:
*Bērnu patstāvības un pašapkalpošanās iemaņu veidošana un sistemātiska nostiprināšana gan rotaļnodarbību, gan
ārpus nodarbību laikā.
*PII komandu darbu aktualizēšana globālo jautājumu
integrācijai izglītības procesā.
Vasaras periodā iestādē tika remontētas telpas, vecākajā grupā tika izremontēta guļamistaba, iegādātas jaunas
mēbeles, aktu zālē ieklāts jauns grīdas segums, tualetēs
veikts daļējs remonts. Vidējā grupa ir tikusi pie jauna paklāja, bet vecākā pie jauniem aizkariem guļamistabā. Paldies visiem par ieguldīto darbu un atbalstu!

1 septembris - Zinību diena.
Atkalredzēšanās prieks, ziedi, smaidi, smiekli, dažam
asariņas, laba vēlējumi jaunajā mācību gadā. Iestādē bija
ieradusies “Gudrā Pūce” - mūzikas skolotāja Iveta. Bērniem tika piedāvāti dažādi uzdevumi. Kopā ar Pūci zīmējām, vingrojām, spēlējām un gājām rotaļās! Noslēgumā svētku pusdienas un kliņģeris.
9.septembrī - Tēvu diena.
Šogad šis pasākums bija netradicionāls. Svētki tika
kupli apmeklēti- tajos piedalījās bērnu tēvi, brāļi un māsas,
vecmammas un mammas. Svētku dalībniekus aicinājām
iestādes laukumā. Tika izveidotas 3 komandas –zaļa, zilā
un dzeltenā. Katrai komandai bija jāstartē šādās disciplīnās:
“Trāpīgā kāja”, “Florbols”, “Kalnā kāpējs, lejā braucējs”,
“Ziemas krājumi vāverītei”, “Ābolu torte”.
Bija tētim pašgatavots apsveikums: “Noķeru zelta
zivtiņas, kas izpilda mūsu 3 vēlēšanās. Noslēgumā kopīgas
rotaļas un cienasts - īsta ābolkūka, āboli plūmes.

Ziņas sagatavoja: Olga Jurčenko, Elita Zvīdre, Vivina Kaļva.
Foto autore: Iveta Kuzmina
Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633

Atbildīgais par izdevumu: Olga Pekša

