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Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes informatīvais izdevums 

2017. gada novembrī 

Dzīvosim un strādāsim skaistā, sakoptā vidē! 

                         

 

Šis ir pirmais mācību semestris, bet nemanot ir jau aizritējuši 

divi mēneši. Dzīves ritms kļūst ātrāks un spraigāks. Šajā laikā ir notikuši 

dažādi pasākumi.  

Septembris bija Dzejas dienu mēnesis. Dzejas dienu ietvaros  

7. un 9. klases skolēni mēģināja uzburt un radīt savu dzejas pasauli, lite-

ratūras stundu laikā rakstot dzeju. Skolēni, pieminot mūsu novadnieku 

Antonu Rupaini, devās uz Bērzgales kapsētu, lai pie rakstnieka piemi-

nekļa skandētu kādu sev tuvu dzejoli. 

22. septembrī skolēni un skolotāji atbalstīja un piedalījās 

Latvijas Olimpiskās komitejas rīkotajā pasākumā ,,Olimpiskās dienas 

2017”. Šogad šo dienu ievadīja pulcēšanās skolas pagalmā, jo devīze 

bija ,,Vingro svaigā gaisā!” Pasākums iesākās ar kopīgu Olimpisko rīta 

vingrošanu. Vingrojumu kompleksu demonstrēja sporta skolotājs Oļegs 

Žukovs. 

Veselu nedēļu no 25.septembra līdz 2. oktobrim skolas 

gaiteņos bija skatāma rudens ziedu, krāsaino lapu, dārzeņu un 

augļu izstāde, kas tapusi ar lielu vecāku atbalstu un izdomu. Jau 

tradicionāli uz Miķeļiem skolā tika organizēts Miķeļdienas tir-

dziņš. Šajā tirdziņā skolēni piedāvāja to, ko paši vai kopā ar vecā-

kiem bija radījuši. Galvenokārt tie bija dažādi pašu cepti našķi – 

vafeles, keksi, plātsmaizes, kā arī svaigi spiestas sulas. Tirdziņu 

atbalstīja ļoti daudz tirgoties gribētāju un vēl vairāk pircēju. Katrs 

pircējs atzinīgi novērtēja preču piedāvājumu, un daudzi tirgus 

galdi ātri vien kļuva tukši. 
5. oktobrī skolā tika atzīmēta Skolotāju diena. Šī diena, 

kad skolotāji beidzot varēja atpūsties, jo mācību stundas vadīja devītās 

klases skolēni. Skolotājus iepazīstināja ar ziedu horoskopu, bet skolē-

niem nācās minēt, kurš raksturojums pieder kādam konkrētam skolotā-

jam. Minēšana izraisīja jautrību. Skolotājiem tika veltīts muzikāls svei-

ciens, dāvanas un ziedi. Arī katra klase sveica skolotājus ar īsiem, ļoti 

interesantiem priekšnesumiem, kuros bija redzama katras klases ideju 

dažādība.  

 

6. oktobrī Skolotāju diena tika atzīmēta Rēzeknes 

novadā, Silmalas pagastā, Gornicā, kurā tika godināti labākie 

novada skolotāji.  
Arī mūsu skolas skolotājas Gunta Kopeika un Antonija Kroiče. 

Oktobra sākumā skolā viesojās klaunu šovs ,,OKI DOKI” ar izklaidējošu 

cirka programmu, kurā bija redzami dzīvnieki, burvju triki un žonglieri. 

Mūsu skolas skolēni aizvien aktīvi turpina piedalīties dažādās 

sportiskās aktivitātēs gan savā novadā, gan visas valsts mērogā. 

Jau piekto gadu pēc kārtas 2. klases skolēni apmeklē peldēša-

nas nodarbības Rēzeknes 5. vidusskolas peldbaseinā. 

Ar pagasta pārvaldes atbalstu skolēni apmeklē zobārstu, kurā 

tiek veikta zobu labošana un higiēna. 

9. klases skolēni ar klases audzinātāju Renāti  Jurdžu 

piedalījās konkursā ,,Gardēžu klase”. Pagatavoja ,,Pērļu” vistu ar 

dārzeņiem un pikanto mērci.   

Oktobra beigās skolā viesojās muzikanti, novadot skolē-

niem interesantu klasiskās mūzikas meistardarbnīcu, spēlējot 

dažādus pūšamos mūzikas instrumentus, ļāva izbaudīt to skanēju-

mu, kā arī pašiem pamēģināt tajos iepūst. 
Piedalāmies arī makulatūras vākšanas konkursā ,,Tīrai Latvi-

jai”. Lūgums arī skolēnu vecākiem ņemt līdzdalību šajā pasākumā, atbrī-

vojot māju no liekajām avīžu un žurnālu kaudzēm. 

Pirms rudens brīvdienām skolēni piedalījās ,,Labo dar-

bu” nedēļā, uzkopjot vecās muižas teritoriju. 
Rudens brīvdienās skolotāju darbs neapstājās – turpināja ap-

meklēt dažādus seminārus, kursus, metodisko dienu Maltas vidusskolā. 

 Mūsu skolā arī notika novada sporta skolotāju seminārs, 

kurā sporta skolotājs Oļegs Žukovs novadīja atklāto stundu, de-

monstrējot kolēģiem interesantus volejbola vingrinājumus.  

 

                                                Ziņas sagatavoja skolotāja Inga Kroiča 

 

 Sēsties, saulīte, dimanta krēslā, 

     Valdi pār Latvijas pakalniem brīviem. 

                      Sēsties, saulīte, skaidrības kalnā, 

                            Aizdzen miglu no birzīm un druvām, 

                                 Susini purvus, susini dangas, 

                                      Rādi tautai skaidrības ceļu. 

                                                                                 /K.Skalbe/ 

 

     Lai valstiskā un privātā telpā mūs virza godprātība,  
krietnums un saprātīga mērķtiecība! 

 

                               Bērzgales pagasta pārvaldes vadītājs A.Dunskis 

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



 

2 

Bērzgales ziņas                                                                                                                                                  2017.gada novembris                                  

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

      

Pieejams finansējums pasākumā “Ieguldījumi 
materiālajos aktīvos”. No šā gada 2017. gada 7. novembra 
līdz 7. decembrim var pieteikties atbalsta saņemšanai trīs 
investīciju atbalsta pasākumos "Atbalsts ieguldījumiem 
lauku saimniecībās", "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" un 
"Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimnie-
cības infrastruktūras attīstībā". Plašāka informācija par at-
balsta saņemšanas nosacījumiem un pretendentiem pieeja-
ma dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv. 

Turpinās platību maksājumu izmaksa. Lauku 
atbalsta dienests no 16.oktobra ir uzsācis izmaksāt Vienotā 
platības maksājuma un maksājuma par apgabaliem, kuros ir 
dabas vai citi specifiski ierobežojumi, avansus.  

Vienotā platības maksājuma (VPM) avansi uz 
1.novembri ir izmaksāti vairāk kā 85% klientu. VPM avan-
sa maksājuma atlikušo daļu plānots izmaksāt līdz šā gada 
beigām. No 1.novembra tiks izmaksāts bioloģiskās lauk-
saimniecības atbalsta avanss, bet decembrī atbalsta maksā-
jums par zaļināšanu. Plašāka informācija par izmaksu grafi-
ku un likmēm ir skatāma dienesta mājas-
lapā www.lad.gov.lv izvēlnē “Atbalsta likmes un izmaksas 
termiņi”. Avots: www.lad.gov.lv 

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

 

Bērzgales pagastā  

piedzimušas 

ANCE  un  ALISE 

Sveicam laimīgos vecākus  

                                un vecvecākus ! 
                                            

              Līdzjūtība  

Mūža mierā aizgājuši 

Ilga Vasiļjeva 

Arvīds Stoders 
 

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem. 

   Lai aizgājušajiem vieglas dzimtās zemes smiltis.  

 

 

 

ESF projekts “Dzīvo veselīgi Rēzek-
nes novadā!” 

Aktivitātes Bērzgalē: 

Nūjošanas nodarbību cikls Bērzgalē (8 nodarbī-
bas) 

Instruktors Aivars Kaupužs 

Nodarbību laiks no plkst. 10.00—11.00: 

                      ¨ 11. un 25. novembris 

                      ¨ 2., 9. un 16.decembris  

 

Seminārs—praktiskā nodarbība "Veselīgs ekono-
misks uzturs ikdienā"  

 

kultūras namā 10.novembrī plkst. 9:00   

Seminārs "Kā pareizi sastādīt ēdienkarti,   

lai nerastos liekā svara problēmas" 

kultūras namā 16. novembrī plkst. 17.00  

                     Lektore Dagne Kantāne-Indrika 

 Kopā ar uztura speciālistu uzzināsim, ko gata-
vot pamatmaltītēs un pasniegt uzkodās, lai nerastos 
liekā svara problēmas, būtu iespējams uzturēt organis-
mu labā fiziskā formā un tiktu veicināta veselība ko-
pumā. Diskutēsim, mācīsimies sastādīt sabalansētu 
ēdienkarti, kā arī interesentiem būs iespēja veikt ķer-
meņa masas mērījumus, noteikt ķermeņa masas in-
deksu, vidukļa-gurnu apkārtmēru!   

                                                                                                                                 Piesakies jau šodien!  

 

       Aerobikas nodarbības  

·  19.novembrī plkst. 18.oo –20.oo – skolas   

         sporta zālē 

·  02.decembrī plkst. 18.oo –20.oo 

·  10.decembrī plkst. 18.oo –20.oo  

             Boules spēle  

 

    ·   12.novembris plkst. 18.oo –20.oo 

    ·   26.novembris plkst. 18.oo –20.oo 

    ·   09.decembris plkst. 18.oo –20.oo 

 

http://lad.gov.lv/
http://lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/atbalsta-likmes/
http://lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/atbalsta-likmes/
http://www.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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 ” Rudentiņš bagāts vīrs...”- tā teic latviešu tautasdzies-
ma. Arī mūsu  iestādē rudens ir bagāts ar dažnedažādiem svēt-

kiem un pasākumiem. Nedaudz par tiem: 
29.septembrī- iestādē notika vecāku kopsapulce, kurā vecāki tika 
iepazīstināti ar iestādes darbības galvenajiem dokumentiem-
Nolikumu, Iekšējās kārtības noteikumiem, Pirmsskolas vadlīni-
jām un programmu. Par pirmsskolas posma nozīmi bērna dzīvē, 
tā pareizu organizāciju, savā pieredzē dalījās novada atbalsta cen-
tra sociālā pedagoģe- Ilona Bruskovska. Vadītāja iepazīstināja ar 
jauno izglītības saturu “Skola 2030”, kas patreiz ir nodots ap-
spriešanai. Tā ieviešana pirmsskolā tiek plānota jau no 
2018./2019. mācību gada.  Sapulces izskaņā vecāki varēja apska-
tīt  un priecāties par skaisto rudens ziedu, savu un bērnu kopdar-
bu, no dārzeņiem meistaroto eksponātu izstādi. 

4.oktobrī iestādes bērniem Bērzgales pamatskolā bija iespēja 
noskatīties cirka programmu “Oki, Doki”. 

6. oktobrī – pedagoģi piedalījās novada rīkotajā Skolotāju dienas 
pasākumā, kurā skolotāja Vivina Kaļva,  par radošu  un apzinīgu 
darbu, tika apbalvota ar Rēzeknes novada pašvaldības Pateicības 
rakstu. 

 13. oktobrī  vecākus aicinājām  uz  Rudens svētkiem. 
 Katra grupiņa bija sagatavojusi  savu uzdevumu. Vecā-

kās grupas bērni paši stāstīja pasaku  „Ak, šīs sēnes” un iejutās 
tārpiņu, sēņu un citās lomās.  Vidējās grupas bērni kā mazās 
skudriņas darīja savus lielos skudru darbus, dziedāja un dejoja 
kopā ar siseni un skudru no latviešu tautas pasakas „Sisenis un 
skudra.” Paši mazākie iestādes audzēkņi savus rudenīgos iespai-
dus atspoguļoja muzikālā stāstā „Bērni rudenī.” Čaukstošas, krā-
sainas lapiņas, lietutiņš, kas pakšķēdams līst no debesīm un Es – 
iztēloties, parādīt, dziesmās un dejās izdejot –tas ir ceļš uz pasau-
les izzināšanu.  

    Liels paldies visiem vecākiem, kas izbrīvēja laiku un atnāca uz 
šo pasākumu, jo katram bērnam ir tik bezgala svarīgi skatītāju 
rindās ieraudzīt savu vecāku mīļās sejas un prieku par viņa veiku-
mu! 

14.oktobrī- Iestādes darbinieku pieredzes apmaiņas  brauciens uz 
Cēsīm, Cēsu 1. pirmskolas izglītības  iestādi, Cēsu pili. 

27.oktobrī un 3. novembrī grupu vecāku sapulces. Sapulču  laikā 
vecāki tika iepazīstināti ar mācību programmām, pārrunāts par bērnu 
audzināšanas principiem. Bērnu zināšanu un prasmju līmeni mācību 
gada sākumā . 

No 7. līdz 11. novembrim skolotāja Ināra Voskāne piedalīsies pro-
jekta “Global Schools  EYD 2015”pieredzes apmaiņas braucienā uz 
Bulgāriju.                                                                                                                                   

                                    18.oktobrī- Iestāde -GLOBĀLĀS DIENAS PASĀKUMS   
 Uzdevumi  šai dienai: 

1. Sekmēt bērnos tādas vērtības kā savstarpēja cieņa un toleran-
ce daudzveidīgā mūsdienu sabiedrībā, izprotot dažādas kultūras 
un tautu tradīcijas. 

2. Iepazīt un izprast citu tautu kultūru-tradīcijas, mākslu, deju 
Ar vienkāršiem paņēmieniem izgatavot videi draudzīgu paklājiņu 
no auduma, tā veicinot radošu domāšanu, attīstot praktiskas ie-
maņas. 

Pasākumā bērni un skolotājas bija ģērbušies latviešu  un 
indiāņu tautas tērpos. Iestādē ciemojas “indiāņi”. Pasākumā cie-
miņus plānots  pacienāt ar Latvijas lielāko bagātību –maizi.  

Tāpēc bērni tika iepazīstināti ar maizes rašanās garo ceļu
-no grauda līdz smaržojošam maizes klaipam. Bērni apskatīja 
dažādus graudus: auzas, miežus, kviešus. Skatījās filmiņas- “Kā 
top maize’’, ‘’Lāču maizes ceptuve’’, kā dzīvo  indiāņu ciltis- 
filma’’Native Americans People of the forest’’ .Mācījās “Indiāņu 
deju”. Gāja  rotaļās: ‘’Rupjmaizes kukulis’’, “Mala, mala pelīte’’, 
‘’Klip, klap, klap’’, “Auzas , kvieši”, ”Rudzi aug”, ‘’Suseklis’’. 
Minēja mīklas par maizi un labību , dziedāja dziesmiņas.  Pagar-
šoja  dažādas maizes-baltmaize, rudzu,  rudzu maize ar sēkliņām. 

Savukārt skolotājām Globālas dienas ietvaros tika piedāvāts 
no auduma lupatu pīnēm pīt paklājus. Pieredzē dalījās Olga 
Jurčenko. Pasākumu sagatavoja un vadīja skolotāja Ināra Voskā-
ne. 

               Ziņas sagatavoja iestādes  vadītāja Olga Jurčenko  
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 21.oktobrī  Bērzgales kultūras namā tika svinēti svētki tautasdziesmai. Bērzgales folkloras kopa uz-
ņēma ciemiņus – 10 etnogrāfiskos un folkloras ansambļus no Rēzeknes novada, Mežvidiem un Zvirgzdenes.  

 
Savukārt 27.oktobrī folkloras kopas dziedātājas viesojās Isnaudas pagasta Tautas namā pasākumā 

“Rudineigi es dzīdōju, par rudiņi gavilieju…”  

 
AFIŠA 

 

 12.novembrī plkst. 11.30. Bērzgales kultūras namā filma “Vectēvs, kas bīstamāks 
   par datoru”.  Ieeja 1.00 EUR 

 
 18. novembrī LR proklamēšanas 99. gadadienai veltīti pasākumi Bērzgalē:  

 
 Plkst. 9.oo – skola sporta zālē volejbola turnīrs “Latvijai – 99”. 
 Kultūras namā apskatāma Gundegas Rancānes gleznu izstāde. 
 Plkst. 19.oo kultūras namā svinīgs pasākums. 
 Plkst. 19.30 grupas “Rūnas” (Rēzekne) koncerts. Vadītājs Jānis Mežinskis.  
                                                                                                                   Ieeja brīva. 

 

 Plkst. 21.00 – svētku balle. Var ņemt “groziņu”. Spēlē Jānis Poplavskis. Ieeja brīva. 
 
 26.novembrī plkst. 12.oo Bērzgalē viesosies Isnaudas pagasta tautas nama teātra kopa 

ar M. Zīles izrādi “Pilns džentelmeņa komplekts”. 
 

Jaunu darba cēlienu kultūras namā uzsākuši pašdarbības kolektīvi. Paldies par atsaucību dejot un dziedāt 
gribētājiem.  

Atsaucoties uz dažām klusām vēlmēm un baumām, aicinu būt drošākus, sasparoties un pieteikties pieaugu-
šos dejot gribētājus, lai ar jauno gadu varētu izveidot deju kolektīvu.   

 

                                                                                                             Ziņas sagatavoja KN vadītāja Daila Ekimāne 
 

 

Projektu ziņas 
 

 

 
 

 
  
 
 
 

 Noslēgusies ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības ini-
ciatīvas” Rēzeknes novada pašvaldības projekta “Bērzgales kultūras nama koncertzāles vienkāršota atjau-
nošana” īstenošana. Projekts tika uzsākts aprīlī. 

 

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 47049.67. Atbalsta intensitāte ir 90%, līdz ar to publiskais fi-
nansējums  EUR 42 344.67, pašu līdzfinansējums – EUR 4705.00. Projekta rezultātā koncertzālei tika nomai-
nīts griestu segums, atjaunotas apgaismojums, nokrāsotas sienas, atjaunoti apkures radiatori, kā arī uzstādīti 
sofītu stangu pacelšanas/nolaišanas mehānismi. Darbus veica SIA “Inteco Wood”. 
 

Ziņas sagatavoja projektu vadītāja D.Ekimāne 


