
  

  

 

 

               Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes informatīvais izdevums 2017. gada jūnijs                             

Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633                                                                  Atbildīgais par izdevumu: Olga Pekša 

  Sit Jānīti vara bungas, 
                        Sakur Jāņa uguntiņu 
                        Lai sanāk Jāņa bērni, 
                        Jāņa svētkus nosvinēt. 
                                                                                      (l.t.dz.)  
         Visi pagasta iedzīvotāji un ciemiņi tiek laipni aicināti  
     š.g. 23.jūnijā plkst. 22.00 uz kopīgu līgošanu Bērzgales pussaliņā. 
 

                    Bērzgales pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Dunskis 

● 17.jūnijā folkloras kopa piedalījās deju festivālā 
“Spīganu dejas ezeru atspulgā” Gaigalavā.  

 

● 21.jūnijā Bērzgales folkloras kopa piedalās 
starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2018” 
modelēšanas pasākumā  
                     “Vasaras saulgriežu svētki Dagdā”.  

 
● Zāļu vakarā 23.jūnijā plkst.22.00 Bērzgales ie-
dzīvotāji un ciemiņi aicināti līgot pussaliņā. Kopā ar 
Jāņiem un folkloras kopu pavadīsim sauli, iedegsim 
ugunskuru, līgosim, ievingrināsim kājas līgo rotaļās. 
Līdzi vēlams paņemt trejdeviņas jāņuzāles, ko ziedot 
ugunskuram. Par jautru dejassoli līdz saullēktam gā-
dās Valdis un Līdumnieku meitenes. Ieejas maksa 
metama muzikantiem cepurē. 

 

● 1. jūlijā Bērzgalē “Pīteru ryucīns 2017”. Pulcē-
šanās plkst. 11.00 Bērzgales centrā. Izbraukšana 
plkst. 12.00. 

 

● 1.jūlijā līnijdeju grupa “Gingerry” piedalīsies 
Volkenbergas pils svētkos Mākoņkalnā.  

● 15. jūlijā Rēzeknes novada svētki Ančupānu  
    ielejā.  

 

● 22. jūlijā līnijdeju grupa “Gingerry” piedalās 
pirmajā pirts festivālā Latgalē “Ozolpēriens” Ozolai-
nes pagastā. 

 

●  23.jūlijā Bērzgalē Annas diena:   

 

No plkst. 8.00 tirgus ;    
Plkst. 10.00 Dievkalpojums baznīcā;                                                                     
Plkst. 11.00 piepūšamās atrakcijas bērniem ; 
No plkst. 11.00 radošās darbnīcas. 

 

●  12.augustā kapusvētki Bērzgalē: 

 

                 Plkst. 12.00 Sv mise baznīcā 
                 Plkst. 13.00 svētbrīdis kapos 
                 Plkst. 22.00 Zaļumballe. Spēlē Aigars  
                                                                      Kaupužs.  

                                                    
Vasarā daudz un dažādas nodarbības un pasākumi  
notiks bērniem un jauniešiem. Sekojiet afišām. 

 

               Informē kultūras nama vadītāja Daila Ekimāne. 

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

 
 
 
 

  
Jūnijā atbalstīts ES ELFLA programmas 2014.–
2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģi-
ju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības inicia-
tīvas” Rēzeknes novada pašvaldības projekta 
“Pieejamības nodrošināšana Bērzgales feldšeru vec-
māšu punkta telpām”. Projekta attiecināmās izmaksas ir 
EUR 3856,66. Atbalsta intensitāte ir 90%, līdz ar to pub-
liskais finansējums  EUR 3470,99, pašu līdzfinansējums –                        
EUR 385.67. Projekta rezultātā feldšeru vecmāšu punkta  

                 
        

                                            telpām tiks  ierīkota uzbrauktuve, tā nodrošinot  
                telpu pieejamību apmeklētājiem ar kustību  
               traucējumiem.  

 

                              ********************                                                                              
             Atbalstīts Bērzgales pagasta pārvaldes 
      Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammai 
„Latvijas valsts mežu atbalstītā     Latgales  kultū-

ras programma 2017” iesniegtais projekts “Komponistes 
Guntras Kuzminas dziesmu/nošu krājuma “Sirdsgunteņa” 
izdošana”. Piešķirtais finansējums ir  1500 EUR. Projekta 
prezentācijas pasākums paredzams decembra nogalē. 

Ziņas sagatavoja projektu vadītāja D.Ekimāne 
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          BJC ‘’Baterija’’ projekti vasarai. 

Katru gadu Bērzgales jauniešu centrs piedalās projektu 
konkursos. Arī šogad Rēzeknes novada dome ir apstiprinā-
jusi un piešķīrusi finansējumu 3 projektiem ar kopējo sum-
mu 1640 EUR.  

Projektu ietvaros jaunieši tiks pie jauniem formas tēr-
piem. Centram iegādāsimies aktīvo skandu ar akumulatoru.  

Jūnijā Bērzgales BJC „Baterija” centrā ir paredzēts 
novadīt apmācības 3 dienu garumā, kuru laikā jauniešiem 
tiks dots ieskats tērpu modelēšanā, šūšanā un pārveidošanā. 
Katrs varēs radoši izpausties kāda tērpa izgatavošanā un 
demonstrēšanā. Bērzgales pagasta pārvalde jauniešu cen-
tram piešķīra dažādu krāsu audumu gabalus, no kuriem tad 
arī darināsim interesantus un „fantasy” stila tērpus un pa-
pildināsim tos, kurus jaunieši paši sev gribēs pārveidot un 
uzlabot. Tas ir labs veids, kā atjaunot savu garderobi, netē-
rējot daudz līdzekļu un izskatīties stilīgi, kas jauniešiem ir 
ļoti aktuāli. Nodarbības vadīs Ilona Dumurāne, kas ir piere-
dzējusi šuvēja un tērpu modelētāja. Viņa pastāstīs ar ko 
sākt, kā pareizi kombinēt un sašūt audumus, kā rīkoties ar 
šujmašīnu un kā piešķirt jau esošajam apģērba gabalam 
„otru dzīvi”. Tam tiks paredzētas divas dienas. Viena diena 
tiks paredzēta interesantu rotu un aksesuāru izgatavošanai 
no auduma strēmelēm, pērlītēm, lentām u.c. materiāliem. 

 

Jau trešo gadu pēc kārtas Bērzgales jauniešiem piedā-

vāsim piedalīties dažāda veida aktivitātēs, kuru laikā būs 

iespēja apgūt dažādas rokdarbu tehnikas, apmeklēt radošās 

darbnīcas un sporta pulciņus. Katru gadu meklējam un aici-

nām vieslektorus, kas dalās ar savām zināšanām un piere-

dzi. Arī šogad vēlamies noorganizēt dienas apmācību cik-

lus ar daudzām, dažādām aktivitātēm. Visas šīs nodarbības 

veicinās jauniešu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, perso-

nības izaugsmi, dos iespēju papildus izglītoties un vasaru 

padarīs krāsaināku un aktīvāku. Tāpēc visas vasaras 

garumā notiks dažādas aktivitātes ar kopējo stundu skaitu – 

72 h: 
  ●  Ziepju izgatavošana; 
  ●  Vannas bumbu izgatavošanas meistarklase; 
  ●  Īsto ziedu mandalas; 
  ●  Ar rokām pīti paklāji no auduma strēmelēm; 
  ●  Celots mājas sargs;  
  ●  Komandu saliedēšanas aktivitātes un spēles; 
  ● Mezglu siešana, virvju trašu izveide un uzdevumu 
      pildīšana; 
  ●  Sporta aktivitātes un pašaizsardzības apguve; 
  ●  Zīmēšanas un gleznošanas pamatu apguve; 
  ●  Nometņu noslēguma diena tiks veltīta sporta 

      aktivitatēm, kopīgai pasēdēšanai pie ugunskura 

      ar siltu zupu un tēju un pludmales volejbola 

      sacensībam. 

   ● Pavasara karnevāls jauniešiem   

                               Jauniešu lietu speciāliste Ilze Čudare 

 

 Būs pieejams atbalsts ar lauksaimniecību ne-
saistītām saimnieciskajām aktivitātēm. Lauku atbalsta 
dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemša-
nu "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstības" 
apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimnie-
cību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" otrās kārtas 
trim aktivitātēm: 

 "Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība", 

 "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību 
dažādošana", "Tūrisma aktivitāšu veicināšana". 

Projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātēs notiks no 
2017. gada 1. augusta līdz 31.augustam. Pasākuma mērķis 
ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko dar-
bību un nodarbinātību lauku teritorijās, dodot iespēju īste-
notās dažādas ar lauksaimniecību nesaistītas, kā arī tūris-
ma aktivitātes, tādējādi palielinot ienākumu līmeni lauku 
reģionos.  

 Platību maksājumi. Līdz 25. jūnijam laukiem 
jābūt apsētiem vai apstādītiem ar vienotajā platību maksā-
juma pieteikumā norādīto kultūru, nodrošinot kultūraugu 
biezība vismaz 60% apmērā no laukā augošajiem augiem. 
 Līdz 31. augustam LAD jāspēj konstatēt audzētais 
kultūraugs vai tā atliekas uz lauka. 

 Līdz 15.augustam ir jābūt noganītiem vai nopļau-
tiem un novāktiem zālājiem, kas nav ES nozīmes zālāju 
biotopi un kas nav zālāji, ko izmanto biškopībā nektāra 
vākšanai vai ārstniecības augu vākšanai. 

 Līdz 15.septembrim ir jābūt noganītiem vai no-
pļautiem un novāktiem zālājiem, kas ir ES nozīmes zālāju 
biotopi vai tie zālāji, ko izmanto biškopībā nektāra vākša-
nai vai ārstniecības augu vākšanai. 

 15.septembris ir arī termiņš, kad papuvēm jābūt 
mehāniski apstrādātām; rindstarpām, kuru platums pār-
sniedz vienu metru, jābūt izpļautām vai mehāniski apstrā-
dātām, nokaltušie ilggadīgo stādījumu koki vai krūmi jā-
aizvāc. 

 Līdz 15. septembrim jāsaglabā platības ar stieb-
rzāļu pasēju, kas bija sēta zem vasarājiem. 

 Līdz 1.oktobrim jābūt nokultiem zālājiem, kas 
izmantojami sēklaudzēšanai. 

 Šajā gadā kā ekoloģiski nozīmīga platība zaļinā-
šanas prasību ievērošanai tiek uzskatīta arī starpkultūras, 
bet tām jābūt iesētām līdz 1.septembrim un uz lauka jābūt 
vismaz līdz 31.oktobrim. Avots: www.lad.gov.lv 

Informāciju sagatavoja SIA „Latvijas Lauku konsultā-
ciju un izglītības centrs” Rēzeknes konsultāciju biroja Augkopī-
bas konsultante Anita Dzene, mob. 26571714.  

http://lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/lap-investiciju-pasakumi/6-4-atbalsts-ieguldijumiem-ar-lauksaimniecibu-nesaistitu-darbibu-radisana-un-attistisana/
http://lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/lap-investiciju-pasakumi/6-4-atbalsts-ieguldijumiem-ar-lauksaimniecibu-nesaistitu-darbibu-radisana-un-attistisana/


3 

3 

Bērzgales ziņas                                                                                                                2017. gada  jūnijs 

   Dabā jau vasara.  Nedaudz par to, kas interesants notika 

aprīlī, maijā. 26.aprīlī –novada pirmsskolas iestāžu  

“Mazo talantu saiets” Dricēnos. Pasākumā piedalījās  

5-6-gadnieki no 15 mācību iestādēm. Tā kā šis mācību 

gads paiet Globālās izglītības gaisotnē, tad arī priekšnesu-

mam bija jāatbilst šīm prasībām. Mūsu iestādes bērni dejo-

ja Indiāņu deju. Paldies skolotājām un it īpaši mūzikas 

skolotājai Ivetai Kopelai  par interesanto priekšnesumu, 

tērpiem, par ieguldīto darbu to darināšanā. 12. maijā - Mā-

tes diena.  Šogad savas māmiņas gr ibējām sveikt īpaši. 

Bērni bija tērpušies indiāņu un kovboju  tērpos.  Uz svēt-

kiem bija ieradies Tītars  Donalds Daks, un visi mēs atra-

dāmies tālajā Amerikā. Lai arī kur mēs uz zemes nebūtu, 

visiem bērniem ir māte. Māte - tā vienīgā, mīļākā, visdār-

gākā…. Bērni sniedza koncertu, sveica savas māmiņas ar 

pašdarinātām dāvaniņām  un ziediem. Pēc koncerta  visi  

dzērām tēju,  cienājāmies ar pašceptu ābolmaizi un cepu-

miem. 17. maijā – ekskursija.  Ekskursijā devās tie 

bērni, kuri šogad aizgāja uz skolu. Jau iepriekš bijām vie-

nojušies, ka bērni dosies ekskursijā uz Ugunsdzēsēju De-

po. Ugunsdzēsēju depo  bērnus laipni sagaidīja ugunsdzē-

sēji, bērniem bija iespēja apskatīt ugunsdzēšamos rīkus, 

ierāpties ugunsdzēsēju mašīnā, uzvilt ugunsdzēsēja masku, 

ķiveri, noklausīties stāstījumu par ugunsdzēsēju ikdienu 

un viņu grūto un atbildīgo darbu.  Tālāk ceļš veda uz Aud-

riņu mini zoodārzu, kur bērni varēja apskatīt dažādus dzīv-

niekus, tos pabarot, apmīļot, uzzināt,  ko katrs dzīvnieks 

ēd, kas viņiem vislabāk garšo. Bērni  arī paši mielojās ar 

līdzi paņemtajām  sviestmaizēm, saldējumu. Šai dienā re-

dzētais un dzirdētais radīja bērnos pozitīvas  emocijas.  

26. maijs  Izlaidums. Šogad tas bija četrdesmi-

tais  izlaidums iestādē. Tie bija svētki mūsu absolventiem : 

Katerinai Žukovai, Samantai Lucatnikai, Katrīnei 

Marcinķevičai, Eldaram Cvetkovam, Ramonai Bojā-

rei, kuri mācības turpinās Bērzgales pamatskolas 1. 

klasē un Dzintaram Leitānam, Markusam Tučam un 

Gvido Pekšam, kas skolas gaitas uzsāks Rēzeknes 5. 

vidusskolas 1. klasē. Jā, tie bija svētki ne tikai minēta-

jiem bērniem,  bet arī viņu vecākiem, radiem, draugiem un 

protams, mums - iestādes pedagogiem un  tehniskajam 

personālam.  Izlaidums pagāja draudzīgā, sirsnīgā gaisot-

nē. Izlaidumniekus sveica 3-4-gadnieku grupas bērni, kas 

bija pārģērbušies par “bebīšiem” un savā priekšnesumā  

parādīja gaviļniekiem,  kādi viņi bija šai vecumā,  paši 

mazākie bērni  rādīja rotaļu ar lelli, bet paši 5-6- gadnieki 

atcerējās, kā viņiem gājis pa šiem gadiem, ko iemācījušies 

dārziņā. To viņi atklāja dziesmās, dejās, skandējot dzejas 

rindas un skaitot tautas dziesmas. Bērni pateicās vecā-

kiem, bērnudārza kolektīvam. Katrs absolvents saņēma 

izziņu par to, ka ir apmeklējis  obligāto 5-6-gadīgo 

programmu un Pirmsskolas izglītības satura apguves vēr-

tējumu, piemiņas balviņas.   

Lai viņiem visiem veiksmīgas skolas gaitas!   Pal-

dies vecākiem par apsveikumu izlaiduma dienā, paldies 

par laba vēlējumiem, ziediem, dāvanām. Paldies bērnudār-

za kolektīvam par radošo, apzinīgo un neatlaidīgo darbu 

visa gada garumā, īstenojot pirmsskolas izglītības 

programmu.    Vecāku ievērībai !   Iestāde strādās līdz  

2017. gada 30. jūnijam. No 01.07.2017. līdz 15.08.2017.  

iestādē bērnus neuzņemsim. Šai laikā darbiniekiem tiks 

piešķirti ikgadējie atvaļinājumi, tiks veikts kosmētiskais 

remonts jaunākās grupas guļamistabā un bruģa ieklāšana 

pie centrālās ieejas. Lai  Jums visiem saulaina, veiksmīga 

un darbīga vasara! Tiksimies  atkal 16. augustā!     
       Ziņas sagatavoja  Bērzgales pirmsskolas izglītības  

                                 iestādes  vadītāja   Olga Jurčenko 

                   Foto autores -     Iveta Kuzmina  un  Anita Potaše 

 

 

 
                                                                                                                                                 Līdzjūtība  

                            Mūža mierā aizgājuši  
 

                       Jānis Škapars                                                                                                                
                     Konstantīns Krasovskis   

            

                                      Izsakām līdzjūtību tuviniekiem  

  

  Lai aizgājējiem vieglas dzimtās zemes smiltis 
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 Aizritējis kārtējais mācību gads, kad visa daba ir 

ziedu pilna un skolēni priecājas par gaidāmo vasaru un at-

skatās uz paveikto un sasniegto mācību darbā. 

 Esam piedalījušies un guvuši panākumus daudzās 

mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sporta sacensī-

bās, rīkojuši pasākumus skolā, braukuši ekskursijās. Pēdē-

jais darba cēliens mūsu skolā aizsākās ļoti krāsaini – katru 

dienu gājām uz skolu atbilstošas krāsas apģērbā.  

8. maijā vieglatlētikas sacensībās Maltā mūsu meitenes 

ieguva godalgotas vietas: 1. vieta Laurai Lucatnikai šķēpa 

mešanā, 2. vietas Dagmārai Helēnai Laureckai lodes grūša-

nā un šķēpa mešanā, 3. vieta Viktorijai Žukovai augstlēkša-

nā, 3. vieta Katrīnai Adijānei 800m skrējienā. 

13. aprīlī Rīgā notika Valsts olimpiāžu laureātu apbal-

vošana, kurā tika godināta mūsu skolas 9. klases skolniece 

Aurēlija Usačova par iegūto atzinību latviešu valodas un 

literatūras olimpiādē. Arī Rēzeknes novadā viņa tika apbal-

vota ar Pateicības rakstu un prēmiju. 

12. maijā izskanēja zvans uz pēdējo mācību stundu 9. 

klasei. Audzēkņi apciemoja katru klasi un skolotājus, vei-

cot dažādus interesantus pārbaudījumus, lai apliecinātu, ka 

ir gatavi nokārtot valsts eksāmenus. 

13. maijā uz skolu tika aicinātas mūsu māmiņas un vec-

māmiņas uz sirsnīgu koncertu veltītu Māmiņu dienai. 

19. maijā skolēni piedalījās Muzeju nakts pasākumā, 

izrādot savas iestudētās ludziņas. 

26. maijā visi pulcējās skolas spor ta laukumā uz tradici-

onālo Sporta dienu, kurā tika noskaidroti stiprākie un veik-

lākie. 

Rēzeknes un Viļānu novada izsludinātajā eseju konkur-

sā ,,Vēstule smēķētājam” 7.klases skolnieks Ralfs Kopels 

ieguva 1. vietu. 

5., 7., 8. klase apmeklēja Alūksni. Tur iegriezās E.Glika 

Bībeles muzejā, kur bija iespēja apskatīt no pašas 1. Bībe-

les līdz pat mūsdienu izdevumiem.  Dabas muzejā ,,Vides 

labirinti”, iepazīstot putnu dziesmas, mirdzošo akmeņu 

stāstus, uzkāpa Alūksnes skatu tornī, apskatot pilsētu no 

putna lidojuma. 

25. maijā Rēzeknē notika Jaunatnes turnīr s pludmales 

volejbolā.  Mūsu skolas skolnieces ieguva pašus augstākos 

rezultātus. 

25. maijā sākumskolas klašu skolēni turpināja izzināt 

dzimto novadu. Savu ekskursiju sāka ar Kolnasātas apmek-

lējumu, kur apskatījās, kā cilvēki dzīvoja Latgalē aptuveni 

pirms simts gadiem. Uzzināja par F.Trasuna darbību un 

nopelniem Latvijas labā. Ančupānos apmeklēja memoriālu, 

skatu torni, kā arī dabā pētīja silu. Kājām izstaigāja Rēzek-

ni, lai no jauna skatupunkta aplūkotu svarīgākos piemi-

nekļus, pievērstu uzmanību, kāpēc tie tika uzstādīti Rēzek-

nē. Izmantoja arī bērnu izklaides laukuma piedāvātās iespē-

jas. Ekskursijas laikā varēja secināt, ka vēl ir daudz neizzi-

nātu un interesantu vietu novadā un Rēzeknes pilsētas teri-

torijā, ko pētīt nākamajās ekskursijās. 

31. maijā 3., 4. un 6. klases skolēni devās tālākā izbrau-

cienā pa Vidzemi.  

Valmierā apmeklēja Gaujas stāvo krastu Sajūtu parku, kurā 

bērni centās pārvarēt savas bailes no augstuma. Apskatīja 

BMX trasi. Vizinājās Gaujas tramvajā pa upi, klausoties 

interesantus stāstījumus par pilsētu. Apbrīnoja Sietiņieža 

burvību un varenību. Atpakaļceļā iegriezās ,,Beverīnas labi-

rintos” , kur aplūkoja interesantas koka skulptūras un izmē-

ģināja dažādas aizraujošas spēles. 

8. jūnijā Liepājā notika Latvijas jaunatnes čempionāts 

pludmales volejbolā. Viktorija Žukova un Anna Tripane 

sīvā cīņā 41 komandas konkurencē izcīnīja 1. vietu savā 

vecuma grupā. 

Gaisā jūtama meiju smarža. Ir patīkams satraukums, kas 

liecina – skolās ir izlaidumu laiks.  9. jūnijā arī mūsu skolu 

absolvēja 8 jaunieši: Katrīna Adijāne, Lāsma Bernāne, 

Kaspars Pekšs, Matīss Teodors Seleckis, Kintija Stode-

re, Jānis Stoders, Agnese Tripane, Aurēlija Usačova. 

Lai saules siltie stari, lietus lāšu svaigums, varavīksnes 

krāšņums un ziedošo pļavu smarža dod spēku, labu noska-

ņojumu visas vasaras garumā!                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Pamatskolas  absolventi un audzinātājs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Skolas direktore Anita Ludborža, laureāte  

       Aurēlija Usačova un viņas  māmiņa Astrīda Usačova.   

                       

                                       Ziņas apkopoja skolotāja Inga Kroiča 


