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Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes informatīvais izdevums  

2018. gada novembrī 

Dzīvosim un strādāsim skaistā, sakoptā vidē! 

  

Pieejams finansējums pasākumā  
                              “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 

 No šā gada 2018.gada 18.oktobra līdz 22.novembrim 
var pieteikties atbalsta saņemšanai trīs investīciju atbalsta 
pasākumos "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās", 
"Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" un "Atbalsts ieguldījumiem 
lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā". 

 Šajā atbalsta pasākuma kārtā ir vairākas izmaiņas. 
Piemēram, lai veicinātu investīciju ieguldīšanu klimatu pār-
maiņu mazināšanas pasākumā, izmaiņas paredz piešķirt 
papildu atbalsta intensitāti kūtsmēslu krātuvju izveidei un 
pārbūvei, kā arī piespiedu ventilācijas sistēmas izveidošanai 
vai pārbūvei lauksaimniecības dzīvnieku novietnēs. Ir precizēti 
nosacījumi par projektu atlases kritēriju punktiem. Tie tiks 
piešķirti investīcijām klimatu pārmaiņu mazināšanas pasākumi-
em. Tomēr turpmāk projektu atlases kritēriju punkti netiks 
piešķirti jauniem lauksaimniekiem. Jaunajiem lauksaimniekiem 
saglabāsies iespēja saņemt papildus atbalsta intensitāti par 
veiktajām investīcijām. Turpmāk precizēta maksimālās atbalsta 
intensitātes apjoms un tā nepārsniegs 70%. Jaunie nosacījumi 
arī paredz, ja šajā plānošanas periodā (LAP 2014-2020. gadam) 
pretendents ir jau iegādājies traktoru vai graudu kombainu vai 
arī uzņēmies saistības par to iegādi, tad otrreiz šādas tehnikas 
iegādi neatbalstīs. 

 Plašāka informācija par atbalsta saņemšanas 
nosacījumiem un prasībām pretendentiem pieejama dienesta 
mājaslapā www.lad.gov.lv. 

 Pieejams atbalsts inovāciju un jaunu produktu, teh-
noloģiju izstrādei lauksaimniecībā 

 Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2018.gada 
2.novembra līdz 3.decembrim izsludina projektu iesniegumu 
pieņemšanu pasākuma "Sadarbība" apakšpasākuma "Atbalsts  

 Eiropas Inovāciju partnerības (EIP) lauksaimniecības 
ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas 
darba grupu projektu īstenošanai" trešās kārtas 1.posmam un 
apakšpasākuma "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehno-
loģiju izstrādei" trešajai kārtai. Avots: www.lad.gov. 

Pārskats par bišu saimēm. Medus bišu saimju īpašnie-
kiem vai turētājiem Lauksaimniecības datu centram ir jāsniedz infor-
mācija par bišu saimju skaitu uz 1. maiju un 1. novembri. Dati snie-
dzami attiecīgā mēneša laikā. Pārskats par bišu saimēm ar atskaites 
datumu 01.11.2018. ir jāiesniedz no 01.11.2018. līdz 30.11.2018. 
Atskaites datumi ziņām, kas sniedzamas par mājputniem, trušiem, 
savvaļas dzīvniekiem, kažokzvēriem un akvakultūrām, nemainās – šīs 
ziņas joprojām jāsniedz uz attiecīgā gada 1. janvāri un 1. jūliju! 

Visi cūku sugas dzīvnieki un novietnes ir jāreģistrē LDC. 
Tā kā Latviju skāris Āfrikas cūku mēris (ĀCM) un valstī ir noteikti 
biodrošības pasākumi, Zemkopības ministrija atgādina, ka saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem visiem cūku īpašniekiem un turētājiem - arī 
tad, ja saimniecībā tiek turēta tikai viena cūka - ir jāreģistrē 
Lauksaimniecības datu centrā (LDC) gan ganāmpulks, gan novietne, 
un jāsniedz informācija par cūku pārvietošanu. Ganāmpulku un novi-
etni cūku īpašnieks var reģistrēt LDC vai Zemkopības ministrijas 
Klientu apkalpošanas centros (ZM KAC), iesniedzot eletroniski vai 
papīra formātā ganāmpulka kartīti un novietnes kartīti, kā arī vienlai-
kus paziņojot par cūku skaitu novietnē, iesniedzot informāciju par 
dzīvnieku kustību. Informāciju par dzīvnieku kustību var iesniegt gan 
papīra formātā, gan – tās lietotāji - izmantojot Elektronisko ziņojumu 
ievades sistēmu (EZIS).   

 Cūku īpašniekiem, kuri jau ir reģistrējuši ganāmpulku un 
iesnieguši informāciju par dzīvnieku kustību, jāņem vērā, ka 
gadījumā, ja ir bijušas izmaiņas cūku skaitā kādā no novietnēm vai 
reģistrēta jauna novietne, kurā tiks turētas cūkas, obligāti vēlreiz jāak-
tualizē cūku skaits visās novietnēs. Avots: www.ldc.gov.lv  

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

        Kur zemi lai krāšņāku rastu,                   Tā zeme ir dzimtene mana, 
        kam skaistākas dziesmas lai dzied,          te izaugt un dzīvot man ļauts. 
        kā zemi pie dzintara krasta,                     Ik puķe tās vārdu man zvana, 
        kā zemi, kur ābeles zied.                          Šo zemi par Latviju sauc. 
                                                                                                             ( A.Skalbe) 

Latvija mūsu sirdīs ir ik dienu, bet tieši novembrī mēs dzīvojam īpašā       
pateicībā un priekā par neatkarību un brīvību. Bērzgales pagasta  

pārvaldes vārdā sveicu pagasta iedzīvotājus 100. Latvijas Republikas      
proklamēšanas gadadienā un novēlu sirsnīgus svētkus!  

Saules mūžu Latvijai!  
 

                                                Bērzgales pagasta pārvaldes vadītājs A.Dunskis 
                        

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

http://www.lad.gov
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Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633                                                                        Atbildīgais par izdevumu: Olga Pekša 

Ir aizvadīti krāsainākie rudens mēneši, kad visapkārt viss bija gluži kā no zelta. Ir aizritējis arī pirmais darba 
cēliens šajā mācību gadā un pagājušas rudens brīvdienas. Skolēni pa šo laiku ne tikai mācījās, bet arī aktīvi piedalījās 
dažādās aktivitātēs gan skolā, gan ārpus tās. 

Septembra beigās vecāko klašu skolēni jau tradicionāli apmeklēja Zinātnieku nakts pasākumu Rēzeknes 
Tehnoloģiju akadēmijā. 

Skolā notika Miķeļdienas tirdziņš, kurā bērni varēja ne tikai pirkt, bet arī pārdot savu sarūpēto preci.  Varēja 
aplūkot arī rudens velšu izstādi, jo šogad raža padevusies varen bagāta. 

Devītās klases skolēni sarīkoja skaistu svētku dienu saviem skolotājiem. Paši iejutās skolotāju lomās. 
Bērzgales KN šogad  pulcējās Rēzeknes novada skolotāji, lai kopā atzīmētu savus profesionālos svētkus. Tika 

godināti novada labākie pedagoģi. No mūsu skolas atzinības rakstu un pateicību par darbu saņēma struktūrvienības 
vadītāja Irina Žukova. 

30. oktobrī 1.- 4. klašu skolēni piedalījās sporta stafešu sacensībās, kurās ieguva 3. vietu. Skolēni apmeklēja 
arī interaktīvo nodarbību Nautrēnu vidusskolā par Latvijas saldūdens un sāļūdens zivīm un to attīstības stadijām. 

15. novembrī vecāko klašu skolēni Bērzgales KN apmeklēja lekciju/ praktisko nodarbību ,,Ņirgāšanās, 
pazemojumi bērnu un jauniešu vidū – kā rīkoties, ko darīt?" 

Skolēni turpina apmeklēt nodrošinātās zobārstniecības procedūras Rēzeknes poliklīnikas stomatoloģijas 
nodaļā. 

Otrās klases skolēni katru nedēļu apmeklē peldēšanas nodarbības Rēzeknes  5. vidusskolas peldbaseinā. 
Turpinām mācīties, piedalīties dažādās aktivitātēs un gatavoties Latvijas  100. dzimšanas dienai. 
 

                                                                                                                     Ziņas sagatavoja skolotāja  Inga Kroiča 

 Šis laiks ir bijis notikumiem un pasākumiem bagāts mūsu iestādei. Lai padziļinātu  bērnu zināšanas par dzimto 

vietu, paralēli plānotajiem ikdienas darbiem iestādē, bērni regulāri iet mācību ekskursijās. Vecākās grupas bērni jau ir 

apmeklējuši  Bērzgales muižas ēku, priecājušies par tās parku, izveidoto atpūtas vietu pie dīķa. Tāpat ir  bijuši A. Ru-

paiņa atdusas vietā Bērzgales kapsētā, kur tika nolikti ziedi, runāts par rakstnieka devumu un nozīmi latviešu tautai. 

 

  25.septembrī, Eiropas spor ta 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. Katrā grupā notika sporta aktivitātes. Vecākās grupas bērni sacentās veiklībā sporta laukumā, vidējās 

grupas bērni sporta zālē, bet paši mazākie darbojās mūzikas pavadījumā zālē. 

 

 No 29.septembra līdz 17.oktobrim mūs pr iecēja Rudens izstāde. Neskatoties uz lielo vēju un lietaino lai-

ku, šogad to veidoja paši bērni iestādes laukumā. Tur varēja skatīt ziedu paklājus, dārzeņu dažādību. Paldies visiem, 

kas pielika savu roku, izdomu un fantāziju, lai taptu šī izstāde.  

 

 5.oktobrī Skolotāju dienai veltīts novada pasākums Bērzgalē. Rēzeknes novada  pārvaldes Pateicības 

rakstu saņēma pirmsskolas skolotāja Elita Zvīdre un iestādes vadītāja Olga Jurčenko. Priecājamies par viņu darba no-

vērtējumu. 

 2.novembrī notika vecāku kopsapulce, kurā tika apspr iesti aktuāli jautājumi. Vecāki tika iepazīstināti 

ar 18.10.2018. apstiprināto iestādes Nolikumu un 31.10.2018. apstiprinātajiem Iekšējās  kārtības noteikumiem.  

 

 Lai ievērotu bērnu datu aizsardzības noteikumu ievērošanu, vecāki rakstiski apstiprināja savu piekrišanu “Par  

bērnu fotografēšanu, fotogrāfiju, filmēšanas materiālu un bērnu zīmējumu un citu radošo darbu publiskošanu un iz-

mantošanu”. Vadītāja informēja, ka ar bērnu vecākiem “Par vecāku tiesībām un pienākumiem, kuru bērni apmeklē 

Bērzgales pirmsskolas izglītības iestādi” tiks slēgtas Vienošanās. Sapulces izskaņā  tika ievēlēta iestādes padome.  Ie-

stādes padomes darbu vadīs Natālija Platpīre, bet tajā darbosies bērnu vecāki: J.Cvetkova, J.Opincāns, K.Šulberga, 

O.Rupainis, no skolotāju vidus - I.Voskāne un E.Zvīdre, no novada pašvaldības- deputāts N. Zušs un vadītāja 

O.Jurčenko.                                                                                                                                    (turpinājums 3. lpp.) 
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    (turpinājums no 2. lpp.) 
 2.novembrī vecāki varēja pr iecāties par  bērnu sagatavoto “Rudens balli”. 
Jaunākās grupas bērni iejutās dažādu dzīvnieku lomās, kas palīdzēja Žagatai (skolotāja Jolanta Polukejeva) vārīt  svēt-
ku zupu Rudens ballei. Tad zālē ieradās Rudens vīrs (skolotāja Ināra Voskāne), kas zālē aicināja dārzeņus (maskās 
tērptos bērnus): sarkanās bietes, zirņus un pupas, kāpostus un burkānus, gurķus un ķirbīšus. Tika minētas mīklas, 
skandētas tautas dziesmas, dziedātas dziesmas, iets rotaļās, dejots. Paldies mūzikas skolotājai Ivetai Kopelai par sarū-
pētajām maskām. Svētku izskaņā visi tika cienāti ar pavāres Margaritas Vaginas cepto ābolmaizi. 
 Par godu Lāčplēša dienai 9.novembrī  grupas bērni  mērosies spēkiem sporta svētkos. 15.novembrī svinēsim 

Latvijas 100.dzimšanas dienu  iestādē, bet 18.novembrī ar audzēkņu sagatavotajiem  priekšnesumiem uzstāsimies pa-

gasta kultūras namā. 

                                                                                                             Ziņas sagatavoja vadītāja Olga Jurčenko  

                                                                                                             Foto autore skolotāja Vivina Kaļva 

 

 

 
 

Valentīnu Lempu 

                Jevģēniju Rupaini           

 Sveicam 90.dzīves jubilejā ! 

Vēlam stipru veselību,  

dzīvesprieku, možu garu! 
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                  Līdzjūtība  

           Mūža mierā aizgājuši 

                Jānis Sarkans 

              Vilhelms Buļs 
 

   Izsakām līdzjūtību tuviniekiem. 

 Lai aizgājušajiem vieglas dzimtās zemes smiltis.  

 

 Bērzgales pagastā             

 piedzimis viens puisītis  

 

NIKITA  

   Sveicam laimīgos vecākus un vecvecākus !                                                                                                             

 

Afiša novembrī; 
 ▪ Līdz 16.oktobrim apskatāma izstāde “Latvieši Eslingenā 1947”.   
 ▪ Izstāde caur fotogrāfijām un dokumentiem atklāj nometnes sabiedrisko un kultūras dzīvi lai-
ka posmā no 1945. – 1947. gadam, kā arī vēsta par lielo notikumu – pirmajiem trimdas latviešu 
dziesmu svētkiem, kuri norisinājās 1947. gadā no 23. – 25. maijam.   
 ▪ Izstādes organizatori ir Latviešu kultūras biedrība „Saime“ (Štutgarte, Vācija).  
 ▪ No 16.-25. novembrim ar izstādes materiāliem varēs iepazīties pie KN vadītājas Dailas. 
 ▪ No 17. novembra apskatāma foto izstāde “Bērzgale fotogrāfa acīm” no 2015. gada fotop-
lenēra arhīva. 
 ▪  No 17. novembra konkursa “Latvija, es esmu Tavs bērns” darbu izstāde. 
 ▪ 17.novembrī plkst. 10.00 Bērzgales pamatskolas spor ta zālē telpu futbola turnīrs 
“LATVIJAI 100”. Ar nolikumu var iepazīties Bērzgales pagasta mājas lapā: www.berzgale.lv. 
 ▪ 18. novembrī plkst. 10.00 Bērzgales pamatskolas spor ta zālē volejbola turnīrs 
„LATVIJAI 100”. Ar nolikumu var iepazīties Bērzgales pagasta mājas lapā: www.berzgale.lv  
 ▪ 18.novembrī: plkst. 19.00 kultūras namā pasākums, veltīts LR proklamēšanas 100 ga-
dadienai “Mēs esam Latvija”. Programmā: 
  pagasta pārvaldes vadītāja uzruna, 
 konkursa “Latvija es esmu Tavs bērns” rezultātu paziņošana un dalībnieku apbalvošana.  
 Aicināti tiek visi skolēni, kuri piedalījās konkursā.  
 Pagasta aktīvāko iedzīvotāju godināšana, 
  Pagasta pašdarbnieku koncerts.      
  Plkst. 21.00: svētku balle. Spēlē grupa “Ezers”. Ieeja brīva. Līdzi var ņemt “groziņu”. 
          Svētku torte. 
 ▪ 25.novembrī plkst. 11.00 kultūras namā filma “Homo novus” (pārpratumu komēdija, ro-
mantika). Pēc Anšlava Eglīša romāna motīviem. Režisore Annija Viduleja.  20.gs. 30.  gadu Rīga, 
mākslinieku aprindās bohēma sit augstu vilni! Galvaspilsētā no laukiem ierodas jauns un nabadzīgs, 
taču ambiciozs mākslinieks Juris Upenājs, lai iekarotu savu vietu mākslas pasaulē. Jau pirmajā va-
karā nokļūstot mākslinieku bohēmā un satiekot savu mīlestību, Jura pirmie soļi Rīgā izvēršas par 
komisku, reizēm aizkustinošu pārpratumu virknējumu.                                           
                                                                                                                    Ziņas sagatavoja KN vadītāja Daila Ekimāne 

ESF projekts “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” 
Aktivitātes Bērzgalē: 

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

Psiholoģes lekcija kultūras namā 
20.novembrī plkst. 9.oo  

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

                           Informē projektu vadītāja  Daila  Ekimāne 
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