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  Sanāciet i, Jāņa bērni, līgo, līgo ! 
  Te ir laba līgošana, līgo.                                      
  Te ziedēja dāboliņis, līgo, līgo!  
  Deviņām i lapiņām, līgo.                       
                                                                                      (l.t.dz.)  

     Visiem pagasta iedzīvotājiem novēlu skanīgus un līksmus Līgo 
     svētkus !  Jāņuguns liesmās lai izkvēlo visas rūpes un raizes !  

     Jāņu dienas rīts lai nes gaišas un tīras domas, dāvā vasaras  
     pilnbrieda spēku un veselību!   

            
                                     Bērzgales pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Dunskis 

Platību maksājumiem vēl var pietiekties līdz 
šā gada 15.jūnijam (ieskaitot), ar atbalsta samazināju-
mu - 1% apmērā par katru nokavēto darbadienu. Ie-
sniegumi, kas iesniegti pēc 15.jūnija un vēlāk, tiks 
noraidīti (izņemot gadījumus, ja iesniegumu līdz 
2016.gada 15.jūnijam nebija iespējams iesniegt ārkār-
tas apstākļu dēļ). Savukārt, tie lauksaimnieki, kas ie-
sniegumus jau iesnieguši, līdz 15. jūnijam var veikt 
labojumus, ja tas nepieciešams. 

Droši vien daļa lauksaimnieku pamanīja, ka 
šogad sniedzot platību maksājumu iesniegumu elek-
troniski varēja redzēt platību pārklājumus, kas rodas, 
ja vienas un tās pašas teritorijas EPS lauku bloku kar-
tē ir iezīmējuši vairāki LAD klienti. Šogad LAD 
klientiem ir izsūtījis e-pastus, lai informētu par platību 
pārklājumiem, un aicina klientus izlasīt e-pastā atro-
damo informāciju un pārliecināties, vai lauku robežas 
EPS lauku bloku kartē ir norādītas korekti. Labojumi 
nav jāveic, ja lauku bloku kartē norādītās lauka robe-
žas atbilst faktiskajai situācijai. Savukārt, konstatējot, 
ka lauka robežas nav norādītas korekti, tās jākoriģē 
līdz šā gada 25.jūnijam. Ja labojumi tiks veikti noteik-

tajā termiņā, par samazināto platību LAD nepiemēros 
administratīvo sodu - samazināto platību neuzskatīs 
par pārdeklarētu.  Avots: www.lad.gov.lv 

 Atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu dar-
bību attīstībai. Varēs sniegt projektu pieteikumus 
nelauksaimnieciskās darbības attīstībai no 2016.gada 
11.jūlija līdz 10.augustam. To paredz Lauku atbalsta 
dienesta (LAD) izsludinātā projektu iesniegumu pie-
ņemšana Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstī-
bas programmas (LAP) pasākuma "Lauku saimniecī-
bu un uzņēmējdarbības attīstības" apakšpasākuma 
"Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu 
darbību radīšanā un attīstīšanā" pirmās kārtas aktivi-
tātēm "Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstī-
ba", "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko dar-
bību dažādošana" un "Tūrisma aktivitāšu veicināša-
na". Avots: www.llkc.lv  

Informāciju sagatavoja SIA „Latvijas Lauku kon-
sultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes konsultāciju biroja 
Augkopības konsultante Anita Dzene, mob. 26571714.  

 

▪ 21. jūnijā  folkloras kopa kopā ar Rēzeknes  
    novada folkloras kopām Rikavā ieskandinās  
         vasaras  saulgriežus. 
▪ 22. jūnijā skolēnu deju kolektīvs Vasaras  
     saulgriešus iedejos Lendžos. 
▪ 23. jūnijā plkst.22.00 folkloras kopa aicina  

    pulkā bērzgaliešus līgot pussaliņā.               

 Kopā iedegsim ugunskuru, līgosim, kājas iz-
kustināsim Jāņu rotaļās. Līdzi ņemsim jāņuzā-
les, ko ziedot uguns kuram. Par jautru dejasso-
li gādās Anitra un Laima.  Ieeja brīva. 

    ▪ 2. jūlijā Bērzgalē motociklistu saiets  
                                  „Pīteru ryucīņs”.  

http://www.lad.gov.lv
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Novusa turnīrs     
 
          Uzvarētāji     
 
Foto autore  Ilze  
               Čudare                                                                             
  
 
 
  

                                Līdzjūtība  

 

Mūža mierā aizgājis 
 

Jurijs Nikolajevs 
                 

 
                 Izsakām līdzjūtību tuviniekiem. 

 

   Lai aizgājējam vieglas dzimtās zemes smiltis.  

 
           Informē Bērzgales pagasta sociālā darbiniece Natālija Platpīre 

 

 Maijā Bērzgales  
pagastā piedzimuši                                     

divi zēni:  
                                              

Kevins un  Nauris                                       

    
     Apsveicam vecākus un vecvecākus! 

 

 

 

                „ Eko – aktīvs dzīvesstils.’’ 

Arī šī vasara jauniešiem solās būt aktīva. Projekta 
ietvaros tika iegūts finasējums 750 eiro apmērā no Rē-
zeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes kon-
kursā par finansējuma piešķiršanu jaunatnes nometņu 
un neformālo apmācību projektiem 2016. gadā. Tadēļ 
mūsu vasaras moto ir „Eko – aktīvs dzīvesstils”. 

Projekta galvenais mērķis ir veicinot fiziskās akti-
vitātes, iniciatīvu jaunu iemaņu apgūšanā un populari-
zējot veselīgu dzīvesveidu, stiprināt jauniešu, kā piln-
vērtīgu sabiedrības locekļu, attīstību. 

Lai būtu laba veselība, ir jālieto pilnvērtīgs uzturs 
un jābūt fiziski aktīvam, kas ir ļoti svarīgi mūsu  laik-
metā, kad bērni un jaunieši ir pakļauti tehnoloģiju ie-
tekmēm (mazkustīgs dzīvesveids pie datoriem) un lē-
tā, neveselīgā ēdiena. Tādēļ ļoti svarīgi ir veicināt 
jauniešos interesi, kā uzturēt sevi labā fiziskā formā 
un rūpēties par savu veselību. Jo tas ir labākais pamats 
turpmākai jauniešu attīstībai un izaugsmei. 

Tēdēļ vasaras garumā notiks dažādas aktivitātes, 
kas ietvers sevī gan seminārus par ekoloģijas saglabā-
šanu un dabas saudzēšanu, gan radošās darbnīcas, gan 
veselīga ēdiena pagatavošanas meistarklases, gan 
koku stādīšanu, gan dābīgo nātru ziepju vārīšanu, gan 
pārgājienu ar zāļu tēju vākšanu un daudz dažādas 
sporta aktivitātes.  Būsim aktīvi, sportiski un veseli! 

          Novusa turnīrs jauniešiem 2016. 

 Februārī Bērzgales kultūras namā jaunieši sa-

centās par goldalgotājam vietām novusa turnīrā. Pie-

dalījās gan zēni, gan meitenes vecumā no 12 līdz 16 

gadiem. Pirmās trīs vietas ieguva zēni. Cīņā I vietu un 

kausu izcīnīja Aidas Česnakovas, II vietu un sudraba 

medaļu izcīnīja Lauris Lelis, III vietu un bronzas me-

daļu izcīnīja Artis Zvīdris.   

     Galda tenisa turnīrs jauniešiem 2016. 

19.aprīlī Bērzgales jauniešu centrā aizritēja 

galda tenisa turnīrs jauniešiem. Turnīrā aktīvi un ar 

lielu aizrautību piedalījās 14 jaunieši vecuma grupā no 

12 līdz 18 gadiem. Turnīrā piedalījās gan zēni, gan 

meitenes, taču pirmās trīs vietas arī šoreiz savā starpā 

sadalīja zēni.  

Spraigā cīņā I vietu un kausu izcīnīja Artis 

Zvīdris, II vietu un sudraba medaļu izcīnīja Matīss 

Teodors Seleckis, III vietu un bronzas medaļu izcīnīja 

Aidas Česnakovas.  

Jaunieši ieguva pozitīvas emocijas un izteica 

vēlmi piedalīties līdzīga veida pasākumos arī turpmāk, 

bet organizētāji saņēma labas atsauksmes.             

             Jaunatnes lietu speciāliste Ilze Čudare.  

http://thumbs.dreamstime.com/z/stork-baby-vector-cartoon-cute-carrying-to-its-destination-file-type-eps-ai-compatible-39168193.jpg
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Pirmo reizi Latvijā 
izdota Antona  

Rupaiņa grāmata  
“Māra mostas” 

 Latgales Kultūras 
Centra izdevniecībā izdo-
ta rakstnieka Antona Ru-
paiņa romānu triloģija 
“Māra mostas”. Tas ir 
pirmais šī Latgales vēstu-
rei veltītā vērienīgā pro-
zas darba izdevums Lat-
vijā, jo romānu triloģi-
ja tapusi, rakstniekam 
trimdā esot,  un izdota 
 

(Foto - Jānis Elksnis ar grāmatu rokās.)      
 “Latgaļu izdevnīceibā” Minhenē.  („Poļu dumpis”, 
1951, „Gaiļi pusnaktī”, 1952, „Pēteris Miglenieks”, 1956). 

800 lappušu biezā grāmata tagad iznākusi, patei-
coties ilggadējam Latgales Kultūras centra (LKC) izdev-
niecības dibinātājam un vadītājam Jānim Elksnim un viņa 
komandai, kā arī Antona Rupaiņa dēlam Jānim Rupainim, 
kurš dzīvo ASV Denverā. 

 Rakstnieka Antona Rupaiņa dēls Jānis  
devies mūžībā 

(1938.21.05. – 2016.17.05. ) 
 Jānis dzimis 1938.gada 21.maijā, Latvijā. Kara 

laikā Rupaiņu ģimene emigrēja 1944.g. uz Vāciju, bet vē-
lāk 1948.g. uz ASV Minesotu, kur  viņus atbalstīja Svētās 
Māsas Krukstonā, Minesotā. Krukstona ir maza pilsēta 
Minesotas ziemeļos. Jānis gāja Katoļu skolā šajā pilsētā un 
to pabeidza 16 gadu vecumā.  

Jānis sāka mācīties Ziemeļu Dakotas universitātē, kas 
atradās Grand Forksā, 1954.gadā un dzīvoja studentu pil-
sētiņā turpat koledžas teritorijā. Pa to laiku viņa ģimene 
pārcēlās uz St.Paulo pilsētu, kas bija lielākā valsts dienvi-
du daļā. Gadu vēlāk Jānis pārcēlās uz Minesotas Universi-
tāti Mineapolisā un dzīvoja mājās. 1962.gadā viņš pabei-
dza universitāti ar zinātnisko grādu psiholoģijā un sociolo-
ģijā. Par ASV pilsoni viņš kļuva 1963.gadā. 

Pēc universitātes pabeigšanas Jānis dabūja darbu Lab-
klājības ministrijā St.Paulo pilsētā un strādāja tur apmē-
ram gadu līdz viņu iesauca armijā 1963.gada aprīlī. Kara-
dienesta lielāko daļu viņš pavadīja Ft.Hoodā, Teksasā me-
dicīnas bataljonā 2.bruņotajā divīzijā. Jānis tika atbrīvots 
no armijas 1965.gada aprīlī. Pēc tam Jānis atgriezās pie 
sava iepriekšējā darba St.Paulo. Neilgi pēc tam Jānis pār-
cēlās uz Džeimstaunu Ņujorkā un viņu uzņēma par biedru 
sociālā darba programmā valsts universitātē Ņujorkā – 
Bufalo. 
     1970.gadā Jānis  saņēma speciālista grādu un aizgāja 
strādāt uz psihiatrisko slimnīcu turpat pie Bufalo. Vēlāk 
Jānis strādāja Vašingtonā, D.C. rajonā. 1973. gadā pārcē-
lās uz Vīni. Strādāja Labošanas departamentā, kas bija  
viņam izdevīgi, jo tas atradās Lortonā, Virdžīnijā. Viņš tur 
strādāja, kamēr aizgāja pensijā 1995.gadā. Pēc tam viņš 
aizbrauca   uz Denveru. Bērnu viņa ģimenē  nav.  

Jāņa dzīve Denverā bija 
rosīga. Viņš ar sievu Betiju (pēc tautības itālieti)  apceļoja nes-
kaitāmas vietas ASV, Mehiko un Itālijā, kur Betijai ir  ļoti daudz 
radinieku. Jānis vadīja senioru klases veciem cilvēkiem brīvprā-
tīgo punktā. Viņa ekspertējamie priekšmeti ir tādi kā vēsture un 
psiholoģija (Linkolns, Pilsoņu karš, Montaigne u.c.) Jānim, pro-
tams,  daudz draugu Denverā, taču tur nav neviena radinieka. 
“Viņš būtu ļoti priecīgs beidzot iepazīties ar kādu no radinie-
kiem Latvijā!”, tā rakstīja Betija 2008. gada maijā.  

Pirmo vēstuli muzejā no Betijas saņēmu e- pastā  2008. 
gada 7. aprīlī. Betija meklēja Rupaiņu radus caur internetu. Tas 
viņai tik tiešām izdevās. Turpmāk mēs regulāri sarakstījāmies. 
Vēstules man tulkoja AR juridiskās fakultātes studente Diāna 
Štikāne.  

2009. gada 25. jūlija vakarā pirmo reizi Jāni sagaidījām 
Bērzgalē. Jānis ieradās kopā ar dzīvesbiedri Betiju un Antona 
jaunākā brāļa Pētera trim bērniem: Annu, Mariju un Juri. Prom-
braucot Jānis apņēmās Latviju apciemot katru gadu, ko arī darī-
ja. Šogad, tikko nesen – 6. maijā Jānis rakstīja, ka ielidos Latvijā 
14. jūlijā. Tā būtu arī noticis, ja kaulainā klusi un nemanāmi Jāni 
nebūtu savākusi 17. maijā plkst. 10.oo no rīta pēc Denveras lai-
ka, Latvijā tad bija 19.oo vakarā.  21. maijā Jānim būtu 78 dzim-
šanas diena. Pietrūka 4 dieniņu.  

Ciemodamies 2009. gada vasarā Latvijā Jānis atkal atcerē-
jās latviešu valodu, ko nebija regulāri lietojis 65 gadus. Jānis ne 
tikai centās runāt, bet arī turpmāk uz muzeju vēstules rakstīja 
latviešu valodā. Vēstules bija īsas, bet tajās viss bija labi sapro-
tams. 

Pēdējā vēstule e-pastā pienāca 2016.g. 16. maijā, ļoti īsa, 
tikai viena rindiņa: “Sveiks Olga! Mans dators ir beigts, lai gan 
adrese ir ta pat. Rakstu uz cita . Busu Latvia 14 Juluja. Uz re-
dziti! Janis.” 

Diemžēl…vairs nebūs…   Jānis miris 2016.g. 17.05. 
plkst.10.oo ASV Denverā, 77 gadu vecumā. 

(Jānis un Betija Rupaiņu radu pulkā muzejā 2009.g.26.07) 

Šī sēru vēsts ātri aplidoja visus Jāņa Rupaiņa radus, draugus 
Latvijā. Vēlēsim Jānim, lai Viņa dvēselītei debesīs ir labi.   

 

Muzeja ekspozīciju zālē notiek remonts. Līdzekļus  
remontam piešķīra novads  6751.51 eiro. Ekskursijas pa 
pagasta vēsturiskajām vietām notiek.                      

                                  Muzeja vadītāja Olga Pekša. 
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 Ar pavasara atnākšanu dabā, skolā sākas vēl lielā-
ka rosība. Katrs cenšas uzlabot savus mācību rezultātus, 
īpaši svarīgi tas ir 9. klasei, piedalās dažādos pasākumos. 

Tradicionāli maija sākumā skolēni aicina savas 
māmiņas, lai ar koncertu un ziediem pagodinātu viņas. Mā-
miņas līdz sirds dziļumiem aizkustināja filmiņa, kurā bērni 
pastāstīja, kāpēc katram sava māmiņa ir pati labākā. 

Pēdējā skolas mācību diena 9. klasei pienāca 13. 
maijā. Skolas aktu zālē visi skolēni novēlēja devītajiem 
veiksmi eksāmenos. Vēlāk 8. klase pārbaudīja vecāko 
biedru spējas un zināšanas, kas iegūtas skolas laikā un ko 
varēs izmantot turpmākajās skolās. Tā notika tradicionā-
lā ,,izsvētīšana’’. 

Kā ik gadu, mācību gada izskaņā mūsu skolas sko-
lēni dodas tuvākās un tālākās ekskursijās. 
 Šoreiz apmeklēja Cēsīs Zinātnes izglītības centru 
„ZJNOO” un Ozoklkalnā „Supervāveres” trasē centās pār-
varēt bailes no augstuma. 
 Apmeklēja Balvus un Balvu novadu. Iepazinās ar 
muzeja ekspozīciju. Apciemoja amatnieku Ēriku Kanavi-
ņu. Bērni varēja izmēģināt koka rotaļlietas un apskatīt ve-
cos amatnieku rīkus un sadzīves lietas. Bija iespēja izmēģi-
nāt virpot uz vecās virpas, zāģēt, kalt, kā arī seno laiku ba-
da pannā uz malkas plīts cept pankūkas. Atpakaļceļā ap-
meklēja dabas parku „Balkanu kalni”.  24. maijā mūsu sko-
las skolēni piedalījās riteņbraukšanas sacensībās Rēzeknē, 
kur ieguva 1. vietu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tāpēc 1.un 2.jūnijā varēja doties uz Biķernieku 
trasi, lai sacenstos ar visas Latvijas labākajiem riteņbraucē-
jiem. 

26. maijā skolā ,,Sporta dienā” 1.-4. klase sacentās 
vieglatlētikas disciplīnās. Vecākās klases fotoorientējās 
Bērzgalē. Pēc kartes bija jāatrod aptuveni 20 objekti un pie 
tiem jānofotografējas visai komandai. Uzvaras laurus plūca 
7. klases komanda. Skolēni ne tikai sportoja, bet iepazina 
savu apkārtni. Visi ieguva ,,saldās balvas”. 

28. maijā deju kolektīvs ,,Bērzgalīte” uzstājās tau-
tas deju festivālā Ludzā ,,Latvju bērni danci veda’’. Svēt-
kos piedalījās 4769 dejotāji no 32 novadiem un 6 pilsētām. 
Koncertā tika izdejoti Ežuļa piedzīvojumi. Pēc koncerta 
visi dalībnieki bija aicināti uz diskotēku. Diena bija gara, 
bet piepildīta. Mūsu skolas sportistiem un līdzjutējiem vis-
lielākais prieks bija par saņemto 1. vietu starp visām Rē-
zeknes un Viļānu novadu pašvaldības skolām sporta spēļu 
kopvērtējumā   2015./ 2016. mācību gadā. Skolas katra 
gada galvenais notikums ir izlaidums vairāku gadu darba 
rezultāts.  

Šogad 9. klasi pabeidza: Viktorija Adijāne, Dāvis 
Caunišs, Emīls Donāns, Lauris Lelis, Elīza Lukste, Eva 
Medinika, Raitis Romanovs, Ivonna Patrīcija Šmate, 
Artis Zvīdris.   

Kāds dzīves posms ir noslēdzies, un durvis ir at-
vērtas. Tās ir vaļā. Tās gaida droši un pārliecinoši spertu 
soli pāri slieksnim – pretī nākošajam dzīves mērķim.         
        Ziņas sagatavoja skolotājas Sarmīte Orlovska, Inga Kroiča. 

             Bērzgales pamatskola  25. jūnijā plkst. 18.00  
(reģistrācija no plkst. 16.00) pulcēs absolventus un bijušos darbiniekus, lai satiktos ar  sen neredzētiem klases 
un skolas biedriem, un pavadītu atkal kopā neaizmirstamus atkalredzēšanās svētkus.  Bērzgales skola vienmēr ir bi-
jusi radošu ideju šūpulis, mājas, patvērums un labo zināšanu krātuve, kurā laimīgi ir bijuši it visi.  
            Salidojums vienmēr  raisa pozitīvas un siltas atmiņas par kopā piedzīvoto. Atkalredzēšanās prieks vienmēr ir 
neviltots, jo katrā no mums ir saglabājusies vienkāršība, patiesums, līdz ar to atmosfēra ir brīnišķīga un kopā pavadī-
tais laiks paskrien nemanot.  
 Mūsu atmiņu lādītē glabājas pastaigas pa skolas gaiteņiem, sarunas, smiekli, joki stundās, pirms un pēc eksā-
menu laiks, fotografēšanās, ekskursijas, kopīga svētku svinēšana, sporta spēles, tāpēc būsim kopā šajā dienā un ka-
vēsimies atmiņās par skaisto skolas laiku.                 

                                                                                        Uz tikšanos Bērzgales pamatskolā!  Bērzgales pamatskolas skolotāja Guntra Kuzmina 


