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Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes informatīvais izdevums 

2016. gada novembrī 

Dzīvosim un strādāsim skaistā, sakoptā vidē! 

 

Klāt  rudens 
un oktobra pirmā svētdiena – Skolotāju diena. Tā bija emocijām 
pārpilna, kurā skolotāji tika īpaši lutināti. Vecāko klašu skolēni 
vadīja mācību stundas saviem jaunākajiem skolasbiedriem. Katrs 
devītklasnieks varēja „pagaršot” skolotāja darba saldo groziņu. 
Audzēkņi sirsnīgi apsveica skolotājus ar labiem vārdiem un krā-
sainajiem ziedu pušķiem. 

7.oktobrī Maltas daudzfunkcionālajā zālē pulcējās Rēzeknes no-
vada pedagogi uz svinīgu pasākumu. Tika apsveikti labākie sko-
lotāji. Mūsu  skolas sporta, mājturības un tehnoloģiju skolotājs 
Oļegs Žukovs saņēma novada pateicības r akstu. 

Vējainā 5. oktobra rītā 5., 7., 8. klašu skolēni ar  zinātkār i 
devās iepazīt Gulbeni. Kā pirmais pieturas punkts bija Gulbenes 
vēstures un mākslas muzejs, kur apskatīja ekspozīciju „Jūlijs Ma-
dernieks”. Ekspozīcijā bija redzami divi J. Madernieka projektē-
tie mēbeļu komplekti, unikāls ogles zīmējums, ko muzejs saņē-
mis kā dāvinājumu. Skolēni izmēģināja roku, veidojot mākslinie-
ka ornamentus uz magnētiskās tāfeles, un salika digitālās puzles. 
Uzzinājām, ka tieši Gulbenē ražo gludekļus. Ekskursija uz Gulbe-
ni nav iedomājama bez Gulbenes – Alūksnes šaursliežu vilciena 
jeb bānīša apskates.  Atpakaļceļā iegriežamies brīvdabas muzejā 
„Saipetnieki” Rugāju novadā. Te varēja skatīt senos darbarīkus, 
braucamrīkus un saimniecības inventāru. Acis priecēja košs daiļ-
dārzs, kurš ietver neskaitāmas krāšņu puķu kompozīcijas.  

Savukārt 6. un 9.klases skolēni apmeklēja Zinno centru 
Cēsīs un saņēma adrenalīna devu Ozolkalna piedzīvojumu parkā 
„Supervāvere”. 6. oktobrī 1. – 4. klase dienu sāka tiekoties ar 
Salliju, Lido un Respektu. Kas viņi ir? Zirgi! Ekskursijas laikā 
„Untumos” skolēniem bija iespēja izmēģināt, kāda sajūta ir jājot  
zirga mugurā, barojot zirgus ar āboliem, sajūtot uz plaukstas zir-
ga mīksto purnu… 

 

Rēzeknē Latga-
les Kultūrvēstures muzejā varēja iejusties arheologa lomā un 
izpētīt zemes dzīļu noslēpumus, apskatīt, ko ir atraduši īstie arhe-
ologi Rēzeknes teritorijā. Muzejā gaidīja arī tikšanās ar gandrīz 
īstiem filmu, leģendu, vēstures, mūzikas pasaules varoņiem – 
vaska figūrām. 

       Izstāde „Betmens un citi” atceļojuši no Sanktpē-
terburgas. Katra skulptūra ir veidota apmēram gadu, lielākajai 
daļai no tām ir īsti mati. Interesanti, laikmetam un lomai atbil-
stoši tērpi. 

Par visgaršīgāko tradīciju skolā ir kļuvis Miķeļdie-
nas tirdziņš, kad bērni kopā ar  saviem vecākiem pagatavo 
dažādus labumus un tirdziņā tos tirgo. Tirgotāju lomā iejūtas visu 
klašu skolēni. Prieks bija visiem, gan mazajiem, gan lielajiem. 
Pārdevēji bija ļoti atsaucīgi - varēja kaulēties no visas sirds. Pal-
dies bērnu vecākiem par atbalstu bērniem, gatavojoties tirdziņam! 
Acis priecēja neparastā dārzeņu izstāde, kurā gan gurķi, gan ka-
bači, gan kāposti un kartupeļi bija pārvērtušies neparastās būtnēs.  

Šogad, 21.oktobrī Jaunie Rīgas sargi savu nometni 
rīkoja Rēzeknes novada Bērzgalē – pussaliņā. Sacensībās atļauts 
piedalīties jauniešiem no 14 līdz 18 gadu vecumam. Bērzgales 
pamatskolas jaunieši arī bija izveidojuši savu komandu 6 cilvēku 
sastāvā: Katrīna Adijāne, Agnese Tripane, Aurēlija Usačova, 
Matīss Teodors Seleckis, Jānis Stoders, Rūdis Grietiņš.  

Pirmajā dienas daļā notika apmācības nometnes ierīko-
šanā, medicīniskās palīdzības sniegšanā, vēstures faktu zināšanā, 
nepieciešamā ekipējuma salikšanā, tad visi jaunie sargi tika pie 
garšīgām pusdienām ēdnīcā „Rīts”. Otrajā dienas pusē noritēja 
sacensības. Mūsu skolas komanda startēja ar numuru 15. Jaunieši 
ieguva labu pieredzi, prasmes un atmiņas par Jauno Rīgas sargu 
sacensībām.   Ziņas sagatavoja Bērzgales pamatskolas skolotāji:  

              G.Kopeika., I. Kroiča, S.Orlovska., A. Kroiče. 

   Mums ticis viszilākais ezers               Un tieši Latvijai ticis 
   Un rudākais rudzu lauks.                  Vissvētākais debesu jums 
   Visbaltākā bērzu birze,                      Jo savu visskaistāko zemi 
   Vismelnākais rupjmaizes klaips.       Dievs ir atdevis mums. 
                                                                                      (L.Vāczemnieks) 
 
         Sirsnīgi sveicu Bērzgales pagasta iedzīvotājus Latvijas Republikas 

proklamēšanas 98.gadadienā! Lai spēks, veselība,  izturība un izdoma 

veikt labus darbus ikdienā, lai svētki ienāk katrā ģimenē, lai ikviens sa-

jūt piederību mūsu zemei un valstij!                                         

                                                      Bērzgales pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Dunskis 

Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633                                                                     Atbildīgais par izdevumu: Olga Pekša 
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Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos”.  Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016.gada 21.novembra līdz 
2016.gada 21.decembrim izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumos „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimnie-
cībās”, „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstī-
bā”. 

Plašāka informācija par atbalsta saņemšanas nosacījumiem, finansējuma sadalījumu pa reģioniem un citiem jautājumiem ir 
pieejama LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē “Atbalsta pasākumi”.  

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu 
likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu ap-
kalpošanas centrā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē (tālr. 67095000).  

Lauksaimnieki jau saņem vairākus platību maksājumus. LAD informē, ka kopš šā gada oktobra vidus lauksaimnie-
ki saņem Vienotā platību maksājuma (VPM) avansus 70% apmērā apmērā no kopējās provizoriskās maksājuma. Ir uzsākts izmaksāt 
arī maksājumu apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumu (ADSI). Tā kā pavasarī lauksaimnieki platību maksāju-
miem pieteicās elektroniski, tad šajā platību maksājumu sezonā klientiem ir vairāki būtiski ieguvumi. Viens no ieguvumiem – kļūdas 
bija iespējams novērst jau pieteikuma iesniegšanas brīdī, tas savukārt ļāva izvairīties no sankcijām. Otrs nozīmīgs ieguvums – šogad 
lauksaimniekiem ir iespēja saņemt maksājumus ātrāk. 

2016.gadā maksājumi tiks izmaksāti pēc šāda grafika: 

  Decembrī tiks uzsākts izmaksāt gala maksājumus šādos pasākumos: Maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaim-
niecības praksi (ZAL), Brīvprātīgs saistītais atbalsts par slaucamām govīm (SSG), Brīvprātīgs saistītais atbalsts par miežiem (SMI), 
Brīvprātīgs saistītais atbalsts par vasaras rapsi (SVR), Brīvprātīgs saistītais atbalsts par dārzeņiem (SDA), Brīvprātīgs saistītais at-
balsts par augļiem un ogām (SAU), Brīvprātīgs saistītais atbalsts par proteīnaugiem (SAP), Mazo lauksaimnieku atbalsta shēma 
(MLS), Atdalītais PPVA par platībām (APL), Atdalītais PPVA par laukaugiem (ALA), Atdalītais PPVA par kartupeļu cieti (AKC) 
un Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā (VSMD). Pārējie maksājumi tiks izmaksāti 2017.gada sākumā. Avots: 
www.lad.gov.lv 

Graudaudzētāji saņems atbalstu. Valdība 25.oktobr ī, uzklausīja Zemkopības ministr ijas sagatavoto infor matīvo zi-
ņojumu par situāciju graudkopībā Latvijā, kā arī lēma par izmaiņām tiešmaksājumu piešķiršanas kārtībā. 

Graudaugu sektors Latvijā saskaras ar finanšu grūtībām, ko izraisīja nelabvēlīgi labības audzēšanas apstākļi, graudu kvalitā-
tes un iepirkuma cenas kritums un graudu ražošanas un pirmapstrādes izmaksu palielinājums. Lai palīdzētu graudkopjiem, tiek pār-
nests pārejas posma valsts atbalsta (PPVA) par laukaugu platībām finansējums no 2017.gada uz 2016.gadu sešu miljonu eiro apmērā. 
To saņems visi graudaudzētāji, balstoties uz šogad maijā iesniegtā vienotā iesnieguma datiem par deklarētajām un apstiprinātajām 
laukaugu platībām. Grozījumi tiešmaksājumu piešķiršanas kārtībā noteic, ka turpmāk arī mazie lauksaimnieki, kas piedalās mazo 
lauksaimnieku shēmā, varēs saņemt tādas pašas nodokļu atlaides un citus atvieglojumus kā vienotā platības maksājuma (VPM) saņē-
mēji. Tas nozīmē, ka prasība par lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības deklarēšanu un apstiprināšanu VPM saņemšanai ir 
uzskatāma par īstenotu arī tad, ja tiek saņemts mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājums. Avots: www.zm.gov.lv 

                         Informāciju sagatavoja SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes konsultāciju biroja  

                    Augkopības konsultante Anita Dzene, mob. 26571714.  

Atbalsta veids Oktobris Novembris Decembris 

Vienotais platības maksājums (VPM) 
avansa maksājums 

70% 
avansa maksājums 70% 

avansa (70%) un gala  

maksājumi 

Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifis-
ki ierobežojumi (ADSI) 

avansa maksājums 
85% 

avansa maksājums 85% 
avansa (85%) un gala  

maksājumi 

Bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts (BLA)  avansa maksājums 85% 
avansa (85%) un gala  

maksājumi 

Bērzgales pagastā  

piedzimusi 

ELORITA 

Sveicam laimīgos vecākus  

                                un vecvecākus ! 
                                            

              Līdzjūtība  

Mūža mierā aizgājuši 

Anastasija Adijāne 

Jānis Babris 

                                  Ēriks Grietiņš                                     

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem. 

   Lai aizgājušajiem vieglas dzimtās zemes smiltis.  

http://lad.gov.lv/
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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 Šis laiks ir bijis notikumiem  un pasākumiem bagāts mūsu iestādei. 

    27.septembrī  Eiropas sporta dienas ietvaros  kopā ar citiem Rēzeknes novada pašvaldības pirmsskol-

niekiem vienojāmies kopīgā zibakcijā „Augsim stipri un veseli Latvijā”, sportoja ikviens – liels un mazs, katrs 

pēc savām spējām.   

    No 29.09 līdz 7.10. mūs priecēja Rudens velšu izstāde.  Paldies ģimenēm par viņu izdomu un fantāzi-

ju!  

    6.10. notika vecāku kopsapulce, kurā tika apspriesti aktuāli jautājumi, ievēlēta iestādes padome. Bērni vecā-

kus iepriecināja ar Miķeldienas koncertu. 

   7.10. Skolotāju dienai veltītajā pasākumā, kurš notika Maltas vidusskolā, mūsu skolotāja Jolanta Polukejeva 

saņēma Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes pateicības rakstu. Priecājamies par viņas darba novērtējumu. 

   Lai popularizētu putru kā veselīgu un organismam nepieciešamu  ēdienu, vecākajā grupā 14.10. notika Put-

ras dienas pasākums. 

   „Mārtiņi, ziemai vaļā vārtiņi!”- tā sauksies jautrs pasākums 10.novembrī, kad, ievērojot latviešu tautas tradī-

cijas, iestādē svinēsim  Mārtiņdienu. 

   Par godu Lāčplēša dienai 11.novembrī vecākās grupas bērni  mērosies spēkiem stafetēs. 

   17.11. svinēsim Latvijas dzimšanas dienu mūsu iestādē, bet 18.11. ar saviem priekšnesumiem uzstāsimies 

kultūras namā. Lai visiem jauki svētki! 

                                                                                          Ziņas sagatavoja skolotājas: Vivina Kaļva un Elita Zvīdre. 
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