Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes informatīvais izdevums
2016. gada aprīlis
Dzīvosim un strādāsim skaistā, sakoptā vidē!

Lielās talkas rīts uzausa saulains. Bērzgaliešiem darbi jau iepriekš
bija saplānoti. Talcinieki, paņēmuši līdzi darbarīkus, pulcējās kultūras nama
pagalmā.
Pieaugušie strādāja pussaliņas
sakopšanā, grāba pērnās lapas, dedzināja ziemā izzāģētos krūmus. Daļa vīriešu
strādāja pie Bērzgales muižas ēkas teritorijas sakopšanas. Vīrieši, kuriem veicas namdara darbi, pussaliņai izgatavoja
koka galdus un solus. Arī skolēni aktīvi
piedalījās talkā. Kuplais talkotāju pulks sadalījās trijās komandās un vāca gružus Mediņmuižas, Marientāles un Grebeižu ceļmalās skolotāju vadībā. Daudzi iedzīvotāji kopa savu individuālo māju apkārtni. Uzņēmēji sakopa savu uzņēmumu teritorijas. Talkas beigās pussaliņā visi mielojās ar gardu, uz ugunskura vārītu zupu.
Lielā talka nu ir beigusies. Gribu visiem pateikt lielu paldies! Gan tiem, kas piedalījās pagasta organizētajā pasākumā, gan tiem, kas kopa savu tuvāko apkārtni.
Kā jau iepriekšējos gados, arī šogad aiz pagasta ēkas stāvēja lielā kravas automašīna, un iedzīvotāji varēja bez
maksas tikt vaļā no atkritumiem un nevajadzīgām lietām. Tika savākta pilna krava. Kopā tika nodoti 3960 kg atkritumu.
Vēlreiz paldies visiem talciniekiem, un turpmāk būsim acīgi un neiecietīgi pret mūsu zemes piemēslotājiem!
Pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Dunskis

● Lauku atbalsta dienesta aktualitātes. Pagar ināts
lauku bloku un ainavu elementu precizēšanas termiņš - tagad tas
ir 1.maijs, kad Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) ir iespējams iesniegt lauku bloku un ainavu elementu precizēšanas
pieprasījumus 2016.gada Platību maksājumu sezonai.

● Lauksaimniecības datu centra aktualitātes. Tur pmāk, saskaņā ar grozījumiem noteikumos, medus bišu saimju
īpašniekiem vai turētājiem Lauksaimniecības datu centram ir
jāsniedz informācija par bišu saimju skaitu uz attiecīgā gada 1.
maiju un 1. novembri. Tā kā medus bišu saimju īpašnieki vai
● Pieteikties platību maksājumiem var līdz 23.05.2016. turētāji ir jau iesnieguši informāciju par bišu saimju skaitu uz 1.
(vai līdz 15.06.2016. ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmē- janvāri (līdz šim informācija bija jāsniedz par ganāmpulka stāvokli uz attiecīgā gada 1. janvāri un 1. jūliju), tad papildus būs
rā par katru nokavēto darba dienu).
jāsniedz informācija par bišu saimju skaitu uz 1. maiju un uz 1.
● Iesniegumus dīzeļdegvielas piešķiršanai LAD pieņem novembri. Informācija par bišu saimju skaitu uz 1. jūliju nav
līdz 2016. gada 1.jūnijam.
jāsniedz. Avots:www.ldc.gov.lv/
● Lai ātrāk novērstu platību pārdeklarāciju no 2016.
● Valsts augu aizsardzības dienesta informācija.
gada EPS tiek ieviesta paškontroles sistēma, kas brīdinās, ja dek- Izdots ikgadējais Valsts augu aizsardzības dienesta izdevums
larētie zemes gabali telpiski pārklāsies. LAD uz atbalsta preten- „Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu sadenta norādīto e-pastu nosūtīs brīdinājuma vēstuli. Šādos gadīju- raksts 2016”. Šajā izdevumā Jūs varat atrast informāciju par aumos līdz 2016. gada 27. jūnijam varēs iesniegt attiecīgus laboju- gu aizsardzības līdzekļiem, kuri ir Augu aizsardzības līdzekļu
mus.
reģistrā uz 2016.gada sākumu, par to lietošanu, arī par lietošanas
● Šajā platību maksājumu sezonā vēl ir arī daudzas ci- ierobežojumiem. Izdevumu var iegādāties tuvākajā Valsts augu
dienesta
reģionālajā
nodaļā.
Avots:
tas izmaiņas, ar tām var iepazīties mājaslapā www.lad.gov.lv vai aizsardzības
www.vaad.gov.lv
griezties tuvākajā reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, vai SIA
“Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes konInformāciju sagatavoja SIA „Latvijas Lauku
sultāciju birojā. Avots: www.lad.gov.lv
konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes konsultāciju biroja
Augkopības konsultante Anita Dzene, mob. 26571714.
Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633
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4.martā Maltas vidusskolā notika volejbola sacensības
„Lāse 2016”, kurās līdzdalību ņēma arī mūsu skolas meiteņu un zēnu
komandas (skolotājs Oļegs Žukovs). Sīvā cīņā tika izcīnītas pirmās vietas. Mūsu skolēni kļuva par čempioniem. Prieks par mūsu bērnu panākumiem!
9.aprīlī skolēni devās uz Rīgu, lai piedalītos „Lāses kausā
2016”. Komandas godam pārstāvēja mūsu skolu un novadu valsts mēroga sacensībās.
No 14. līdz 18. martam skolēni izbaudīja pavasar a brīvdienas. Pa to laiku skolotāji turpināja savu darbu, apmeklējot dažādus kursus, seminārus un metodisko dienu Feimaņu pamatskolā.
No 21. marta līdz 24. martam Bēr zgales pamatskolā nor itēja projektu nedēļa ,,Pretī Lieldienām.”Šīs nedēļas laikā visu klašu skolēni čakli un aizrautīgi gatavoja Lieldienu dekorus, lai izrotātu savas
klašu telpas un skolas gaiteņus. Ar interesi izzināja Lieldienu tradīcijas
un paražas. Projektu nedēļas laikā skolā notika labdarības akcija „Viens
otram”.
31.martā Nautr ēnu vidusskolā viesojās Ventspils stikla
pūtēji. Visi zināt gribētāji piedalījās šajā pasākumā, arī mūsu skolas 1. 8.klašu skolēni. Varēja izmēģināt stiklu pūst paši dalībnieki un skatīties,
kā pūš stiklu meistars. Pasākuma gaitā varēja tikt pie vērtīgām balvām,
atbildot uz dažnedažādiem jautājumiem par stiklu. Pasākuma beigās
varēja iegādāties suvenīrus, kuri bija izveidoti no stikla. Pēc pasākuma
skolēni devās nelielā ekskursijā pa Nautrēnu vidusskolu un apmeklēja
skolas muzeju. Joku dienā – 1. aprīlī vokālā ansambļa „Karameles”
meitenes un līnijdeju grupa „Džindžeri” rādīja savas spējas novada pasākumā” Vara talants”, kurš notika Bērzgales KN.
7. aprīlī bija lieliska iespēja piedalīties kanisterapijas speci-

ālistu 40 minūšu garajā apmācību nodarbībā. Nodarbības laikā suns bija
kā motivators jaunu prasmju, iemaņu aktivizēšanai vai attīstīšanai. Skolēni varēja aplūkot vienlaikus vairāku šķirņu suņus, kā arī piedalīties
dažādās aktivitātēs. Jauniešu acīs bija neviltots prieks un sajūsma par
skaistajiem un gudrajiem dzīvniekiem. Ļoti piepildīts bija 9.aprīlis, kad
skolas bērni piedalījās vairākos pasākumos. Līnijdeju grupa „Džindžeri”
ņēma līdzdalību līnijdeju olimpiādē „Rīgas kauss 2016”. Grupa izcīnīja
4. vietu, bet individuālajās dejās Dāvis Caunišs – 2. vietu, Viktorija
Adijāne – 6. vietu. Daudzi skolēni star tēja BIGBANK Skr ien Latvija
pusmaratonā Rēzeknē. 23. aprīlī sakopām savu pagastu, kopīgi piedaloties Latvijas Lielajā Talkā.
Ziņas apkopoja skolotāja Inga Kroiča

30. aprīlī plkst. 15.00 Bēr zgales pagasta kultūr as
namā Pārrunas par dzimtas vēstures pētniecību un ciltskoka veidošanu. Pier edzē dalīsies radur akstu pētnieks bērzgalietis
Jānis Apīnis, stāstot, kā baznīcu grāmatās un citos dokumentos
atrast savus senčus.
Bērzgales pagasta apdzīvotās vietas. Ciemi kā kultūrvēstures sastāvdaļa.
Novadpētniece, kartogrāfe Andra Zubko-Melne stāstīs par pagasta ciemu un citu apdzīvoto vietu vēsturi, nosaukumu un administratīvi teritoriālā iedalījuma maiņu.
Laipni aicināti visi, kam ir interese par radurakstu izzināšanu.
Papildinformācija un jautājumi pa tālruni 28308513 (vakaros),
e-pasts: apinis333@inbox.lv.
 4. maijā plkst. 19.00 dokumentālā filma “Dzintara latvietis 87”. Tā ir dzīvespriecīga, smieklīga un humoristiska reportāža par dzīvi Latvijā 1987. gadā, dažādās vietās un sabiedrībās meklējot atbildi uz jautājumu, kāds ir īstenais latvietis, kas latviešus vieno (aizkadra balss ar smieklīgiem
komentāriem filmu padara izklaidējoši vieglu un jautru).
Tas ir arī stāsts par to, no kā mēs esam tikuši vaļā,

izcīnot brīvību. Tā kā filma ir 35 min gara, tā tiek papildināta
ar Animācijas filmu Latvietis, studija Animācijas Brigāde. Filma ir īss, koncentrēts, leļļu animācijas tehnikā veidots
stāsts par Latviešu tautas vēsturi no pirmssākumiem līdz neatkarības atjaunošanai. Ieeja brīva.
 28.maijā skolēnu tautu deju kolektīvs piedalīsies festivālā “Latvju bērni danci veda” Ludzā.
 30. maijā skolēnu tautu deju kolektīvs piedalīsies Rēzeknes novada Dziesmu un deju dienā.
 3. jūnijā Vasaras sezonas atklāšana brīvdabas estrādē.
Plkst. 19.00 – koncerts, plkst.21.00 – balle. Spēlēs Raimonds un
Edis. Ieeja EUR 3.00.
 5. jūnijā plkst.12.00 Bērnu svētki.
Informē KN vadītāja Daila Ekimāne

Līdzjūtība
Mūža mierā aizgājis
ilggadējais matemātikas skolotājs,
pensionārs

Aprīlī Bērzgales
pagastā piedzimis
zēns - Austris
Apsveicam vecākus un vecvecākus !

Pēteris Igaunis
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.
Lai aizgājējam vieglas dzimtās zemes smiltis.
Informē Bērzgales pagasta sociālā darbiniece Natālija Platpīre
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Projekta ietvaros augustā tiks rīkots futbola turnīrs jauniešiem, kurā tiks aicināti piedalīties Rēzeknes novada pagastu
jaunieši sadraudzības veicināšanai, veselīga dzīvesveida un lietderīga laika pavadīšanas popularizēšanai. Komandās varēs piedalīties dalībnieki vecuma grupā no 15-25 gadiem.
Bērzgalē futbols kādreiz bijis populārs sporta veids, taču ar
laiku skolas sporta laukums un inventārs ir pamatīgi nolietojies.
Pagājušajā gadā ar Bērzgales pagasta pārvaldes atbalstu ir uzsākta futbola laukuma uzlabošana. Tas tika nolīdzināts un pavasarī tiks iesēts jauns zālājs.
Galvenais projekta mērķis ir veicinot aktīvās atpūtas iespēju
un fizisko nodarbību pieejamību Bērzgales pagasta jauniešiem,
radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu fiziskai attīstībai un veselīgam dzīvesveidam.
Inventāra iegāde

Bērzgalē tiks īstenoti divi Rēzenes novada Vides
aizsardzības fonda projekti
Martā tika saņemts apstiprinājums diviem projekti, ko
finansē Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonds.
Bērzgales pagasta pārvaldes projekta “Vides stāvokļa
uzlabošana Bērzgales pagasta teritorijā” mērķis ir veidot estētisku un pievilcīgu pagasta centra vizuālo tēlu, sakopjot, atjaunojot un labiekārtojot Bērzgales kultūrvēsturisko objektu teritorijas.
Projekta ietvaros paredzēts muižas teritorijā atjaunot
dīķi un atpūtas teritoriju ap to, ierīkojot celiņus apkārt dīķim,
soliņus, apgaismojuma elementus un tiltiņu pāri grāvim, kurš
iztek no dīķa.
Lai uzlabotu kopējo ainavu, šogad jāturpina kopt Bērzgales pagasta teritorija, izzāģējot vecos un bīstamos kokus. Projekta kopējā summa ir EUR 3714.00.
Bērzgales pamatskolas Nautrēnu vidusskolas struktūrvienības projekta “Ieklausies, daba runā ar Tevi!” mērķis ir
veicināt vides izglītību un audzināšanu Bērzgalē, ierīkojot brīvdabas mācību kasi. Projekta ietvaros skolas teritorijā tiks uzstādīta lapene ar soliem un galdu, kuru varēs mācību izmantot stundu vadīšanai brīvā dabā. Projekta kopējā summa ir EUR
1750,20.

Pagājušajā gadā Bērzgales BJC “Baterija” piedalījās
Rēzeknes novada izglītības pārvaldes rīkotajā konkursā par aktīvākajiem pagasta jauniešiem. Diemžēl neieguvām nevienu no
trim godalgotajām vietām, taču Rēzeknes novada pašvaldība
piešķīra balvu par dalību konkursā EUR 50,00. Iegūtais finansējums tika izmantots inventāra iegādei jauniešu centram: 6 jaunas
Stiga galda tenisa raketes, galda tenisa bumbas, uzgaļi biljarda
kijām un viena novusa kija.

Projektu vadītāja Daila Ekimāne

Jaunatnes lietu speciāliste Ilze Čudare.

Radītprieks

A.Rupaiņa muzejā tiks pārveidota
ekspozīcija

Bērzgales pamatskola Nautrēnu vidusskolas struktūrvienība februārī piedalījās Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes rīkotajā projektu konkursā materiālās bāzes papildināšanai vizuālās mākslas aktivitātēm. Projekts tika atbalstīts
un saņēma finansējumu EUR 180.00. Par šiem līdzekļiem tika
iegādāti materiāli vizuālās mākslas pulciņa “Radītprieks” darbībai: keramikas sienas flīzes, flīžu griezējs, dažāda veida krāsas,
krāsainais papīrs, gleznu rāmīši, u.c. pulciņa darbam nepieciešamas lietas.

Muzejā taps jaunā ekspozīcija, kas kopumā darīs interesantāku muzeja apmeklējumu, ceram uz muzeja apmeklējuma palielināšanu.
Mūsdienu klients negrib sevi apgrūtināt ar informācijas
apgūšanu lasot, studējot. Klientam aug prasības pēc viegli un
bez pūlēm uztverama, kvalitatīva produkta. Nepieciešams, lai šis
produkts tiktu uzskatāmi un viegli pieejams, viegli, bez piepūles
apgūstams un iegaumējams.
Latvijā sadzīves priekšmetu muzeju nav mazums, bet Antona Rupaiņa muzejā būs restaurēti un izvietoti sadzīves priekšmeti tieši no A.Rupaiņa dzimtajām mājām „Pūriskos”.
Priekšā stāv liels darbs: telpu remonts un jaunās ekspozīcijas izveidošana.
Šogad muzejā septembrī, dzejas dienās paredzēts vēl viens
liels pasākums – rakstnieka Antona Rupaiņa 110. jubilejas svinības.

Skolotāja Silvija Barkāne

“Laiks futbolam’’
Bērzgales BJC ‘’Baterija’’ piedalījās Rēzeknes novada
pašvaldības Izglītības pārvaldes konkursā par finansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem 2016. gadā un ieguva
atbalstu EUR 305,00.
Projektā iegūtais finansējums tiks izmantots jaunu āra futbola vārtu tīklu un bumbu (Select futbola un futsal bumbas)
iegādei.
*************************

Muzeja vadītāja Olga Pekša

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

Ir jāsvin tas, ka mēs drīkstam domāt.
4. maijs ir mūsu PAR diena.
Sanāksim ar saviem tuvajiem, uzklāsim baltu
galdautu un svinēsim svētkus.
Jo lielas dienas ir jāsvin.
PAR to, ka mēs esam.
Latvijas valsts simtgades svinību ieskaņā Latvijas valsts simtgades birojs (Kultūras ministrija) aicina rīkot Baltā galdauta svētkus par
godu Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai – vienai no būtiskākajām
pieturzīmēm Latvijas simts gados. Baltā galdauta svētku mērķis ir iedibināt un stiprināt tradīciju 4. maijā cilvēkiem pulcēties pie viena galda
ģimenes, draugu, kaimiņu vai kopienas lokā, apzināti svinot savas
valsts esību un godinot tos, kuri palīdzējuši to radīt un nosargāt. Baltā
galdauta svētkus cilvēki rada sev paši, uz tiem katrs nāk ar savu cienastu, katrs pievieno galdā un kopīgajās sarunās savu devumu, kopīgi radot
svētku sajūtu. Baltā galdauta svētki atgādinās to, ka Latvijas Republikas neatkarības atjaunošana - Latvijas valsts otrā dzimšanas diena, bija
rezultāts konkrētu cilvēku neatlaidīgai rīcībai, drosmei un uzdrīkstēšanās.
Informē KN vadītāja Daila Ekimāne

******************
Latvijas valsts simtgades birojs
aicina svinēt 4.maiju
pie balta galdauta

1990. gada 4. maijā ar Latvijas
PSR
Augstākās Padomes Deklarāciju Par Latvijas
Republikas neatkarības atjaunošanu tika atjaunota Satversmes sapulces 1922.
gada 15. februārī pieņemtā Latvijas Republikas Satversme.
1990. gada 4. maijā mēs nobalsojām PAR Latviju. 4. maijs
mums ir devis otru elpu. Atvēris ne tikai robežas, bet arī acis, sirdis un
prātus. Tā ir tā mūsu brīvība. Tā ir tā brīvība, kas jāsvin.
Tāpēc mēs sakām PAR tām grāmatām, kas drīkst būt mūsu grāmatplauktos. PAR mūsu ceļojumu fotogrāfijām. PAR mūsu draugiem
no visas pasaules. PAR brīvo informāciju, kas mums ir pieejama. PAR
tam, ka varam arī nesvinēt vai svinēt pilnīgi citus svētkus.
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Šajā mācību gadā iestāde uzsāka piedalīšanos Rēzeknes novada pašvaldības projektā ”Global Shool EYD 2015 to embed Global Learning in Primary Education” Tā ietvaros Ināra Voskāne piedalās 48
stundu profesionālās kompetences pilnveides programmā par globālo
izglītību pirmsskolā un sākumskolā. Gūtās zināšanas Ināra cenšas nodot
gan bērniem, gan kolēģēm.
● 3.martā 5-6-gadīgajiem bērniem nodarbība „Mana zemeslode”.
Nodarbības laikā audzinātāja bērnus iepazīstināja ar zemeslodi. Pētīja, kas atrodas uz globusa, kādas krāsas uz tā dominē. Skaidroja
bērniem, ka ar zilo krāsu apzīmē ūdeņus: okeānus, jūras, upes un ezerus.
Uz zemeslodes ir 4 okeāni, balti savukārt ir abi poli - Dienvidpols un
Ziemeļpols, jo tur valda sniegs un mūžīgais sasalums, bet pārējās krāsās
iezīmēti kontinenti. Par katru kontinentu bija sagatavoti materiāli: raksturīgākie augi, dzīvnieki, putni, rāpuļi un kukaiņi. Pārrunāja, kur var
sastapt bifeļus, bizoņus, krokodilus, tapīrus, žirafes un lauvas, kura ir
visindīgākā čūska, apskatīja, kā izskatās katra kontinenta raksturīgākie
augi. Tad bērniem vajadzēja piepūst lielu, zilu balonu, iezīmēt ekvatoru
un uz tā izveidot savu zemeslodi, uzlīmējot kontinentu siluetus, uz
tiem uzzīmējot raksturīgāko augu vai dzīvnieku. Tāpat bērniem vajadzēja atrast Latviju, Rīgu. Tika bērniem parādīts, cik maza valsts mēs esam,
bet galvenais, ka katram jābūt lepnam par to, ka dzīvo Latvijā, ka ir
latvietis, ar savu valodu, savu kultūru.
● 4.martā:“Vecvecāku diena”. Pasākumā piedalījās tik ļoti
gaidītās vecmāmiņas, omītes, opīši un vectēvi, kuri vēroja mazbērnu
sagatavotu uzvedumu “Pie saulītes ciemos”. Vecvecāku acīs bija vērojams gandarījums par savu mazo ķiparu veikumu, jo ikviens mazbērns
taču ir arī daļiņa no viņiem.
Emocionālu pārdzīvojumu radīja izjustā paaudžu saikne un
mijiedarbība. Aizkustinoši bija redzēt, kā bērni, gādīgi un stingri turot
vecvecākus pie rokas, aicināja tos darboties radošajās darbnīcās, kurās
varēja gatavot: apsveikumus, dzijas cālīšus, izrotāt olas, veidot konfekšu ziedus. Pasākuma beigās visi tika aicināti uz kopīgi sarūpēto cienastu. Kopīga darbošanās, kopīgas dziesmas, rotaļas, lika bērnu sirsniņām
sisties straujāk, tas sniedza prieku, jautrību un arī noderīgas zināšanas.
Paldies vecvecākiem par viņu atsaucību, siltiem, mīļiem pateicības
vārdiem. Lieldienās
audzēkņi šogad
tika uzaicināti

piedalīties pagasta kultūras nama Lieldienu pasākumā. Daudziem tā bija
pirmā uzstāšanās tik lielas auditorijas priekšā. Ir liels prieks, ka bērni ar
savu uzdevumu tika galā, sagādājot neviltotu prieku koncerta apmeklētajiem.
● 29.martā: Lieldienas iestādē. Kas būtu Lieldienas, ja
tajās nebūtu olu, šūpoļu, jautrības un smieklu? Jā, tas viss bija. Bērni visi bija mazi cālīši, bet audzinātājas un auklītes bija iejutušās kukaiņu
lomā, te bija gan Zirneklis, gan Lielā muša, gan Skudriņa. Jautrās spēlēs
un rotaļās noritēja pasākums. Tajā noskaidroja, kam ir visskaistākā, kam
vislielākā un protams, kam visstiprākā ola. Lieti noderēja arī Lielās
pagasta šūpoles, kas ļāva izšūpoties vai visiem bērniem uzreiz, jo ir ticējums:” Kas Lieldienās nešūpojas, to visu vasaru odi kož”.
● 5.aprīlī-festivāls “Talantu parāde”. Lai veicinātu daudzveidīgu pirmskolas vecuma bērnu talantu izpausmi, aktivizētu bērnu
valodas un kustību kultūras prasmes, rosinot rast pozitīvu un emocionālu
pārdzīvojumu, mūsu iestāde 5.aprīlī Bērzgales kultūras namā organizēja
Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes festivālu pirmsskolas
vecuma bērniem “Talantu parāde”. Festivālā piedalījās bērni no Ilzeskalna, Makašānu, Vērēmu, Nautrēnu un Bērzgales izglītības iestādēm kopā 39 dalībnieki. Pasākumu vadīja personāži no pasakas “Tītarbikši”Ķinķēziņš un Ausainis. Talantu klāsts tik tiešām iespaidīgs-kopā 13
priekšnesumi. Te varēja vērot Ilzeskalna kapellas un moderno deju sniegumu, tautu dejas no Vērēmiem, Nautrēniem, Makašāniem, breikdanci
no Bērzgales, klausīties dziesmas gan solo gan ansambļu izpildījumā un
kur nu bez dzejas skandēšanas. Dāvanas un pateicības raksti bērniem un
viņu skolotajām no novada izglītības pārvaldes, ko pasniedza Biruta
Rīvāne, Piemiņas emblēmas un Festivāla zaķi no mūsu iestādes. Prieks,
pozitīvas emocijas, kopīgas rotaļas un cienasts pasākumu padarīja par
neaizmirstamu ikvienam, kas to apmeklēja.
● 12.aprīlī – Multfilmas “Lupatiņu jaunie piedzīvojumi”
noskatīšanās , ko piedāvaja Kino punkts. Filma lieku reizi atgādināja
bērniem, cik liela nozīme ir higiēnas ievērošanai, un, kas notiek ar tiem,
kas baidās
no ūdens
un ziepēm.
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