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Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes
informatīvais izdevums aprīlī
Dzīvosim un strādāsim skaistā, sakoptā vidē!

Vēju šūpolēs augšā un lejā
Līdz pat galotnei sirdis nes līdz.
Lai caur Lieldienu gaismu no jauna
Atkal tiek dāvāts cerību rīts!
Sirsnīgi sveicu pagasta iedzīvotājus Kristus Augšāmcelšanās svētkos!
Lai Lieldienas atnes spēku lieliem un svētīgiem darbiem! Lai katrā ģimenē valda miers, saticība,
veselība un labklājība!
Bērzgales pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Dunskis

Informācija lauksaimniekiem
►Līdz 15. aprīlim jāiesniedz atskaite VID un jāveic maksājums par valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI) Valsts kases kontā
LV37TREL1060000220000 (nejaukt ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontu). Obligātās iemaksas neattiecas uz pensionāriem, I un II grupas invalīdiem.
►Gada ienākumu deklarācija, kā jau ierasts, iesniedzama līdz 1. jūnijam.
Pildot, esiet uzmanīgi, pārskatiet visas ailes.
►17. aprīlī Rēzeknē, Dār zu ielā 7a notiks seminār s, ko r īko LLKC Rēzeknes birojs, tieši par grāmatvedības jautājumiem un tiešajiem maksājumiem.
►Platību apsaimniekotājam, kurš uzņēmies 5 gadu saistības Eiropas nozīmes
biotopu apsaimniekošanā (BDUZ), otrajā saistību gadā jābūt iegūtai apliecībai par mācību kursu pabeigšanu. Ja apmācības nepieciešamas, steidzīgi dodiet ziņu. Mācīties drīkst arī ģimenes pārstāvis. Var skatīties LLKC mājaslapā www.llkc.lv sadaļā NODERĪGI par piedāvātajām mācībām ne tikai Rēzeknes birojā, arī citviet.
►Bioloģiskās saimniecības. Ja nepieciešams iegādāties vasarāju vai zālāju
sēklu, vispirms pārbaudiet Valsts augu aizsardzības dienesta mājaslapā informāciju par bioloģiski sertificētu sēklu piedāvājumu. Ja piedāvājuma nav,
piemēram, miežiem, jāraksta iesniegums individuālās atļaujas saņemšanai.
Atļaujas drīkst pieprasīt līdz 15. jūnijam. Jāsamaksā valsts nodeva EUR 7.11.
Sēklu drīkst pirkt iepriekš, nedrīkst sēt līdz atļaujas saņemšanai.
►Šogad nebūs maksājuma par specifiskiem dabas ierobežojumiem (agrāk
teicām MLA). Līdz ar to prasība par lopu blīvumu nav obligāta, bet tikai
attiecībā uz šo maksājumu (45 EUR/ha). Gan dīzeļdegvielai (zālāju platībām), gan bioloģiskajām saimniecībām prasība par dzīvnieku vienībām nav
atcelta.
►Ganāmpulku īpašnieki LDC mājaslapas sadaļā VETERINĀRIJA var izlasīt
informāciju par obligāti veicamajiem izmeklējumiem novietnē.

Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633

►Drīzuma LAD plāno izsludināt projektu iesniegšanas kārtu mazajām saimniecībām. Diemžēl netiks atbalstīti ieguldījumi ilggadīgo stādījumu ierīkošanā un gaļas lopu nozarē. Ja pretendents jau darbojas kādā no šīm nozarēm,
projekts varētu tikt skatīts. Nianšu dažādu daudz, jākonsultējas. Tas pats attiecībā uz atbalstu jaunajiem zemniekiem. Par šiem projektiem būs seminārs
Rēzeknē.
►Pieteikumus platību maksājumiem var iesniegt no 10. aprīļa līdz 22. maijam. Ar atbalsta samazinājumu līdz 17. jūnijam. Bēr zgalē konsultācijas
EPS pieteikumu aizpildīšanā būs 9. maijā (no plkst.9.00,bibliotēkā).
►Pieteikumu bezakcīzes dīzeļdegvielai varēs iesniegt no 10.aprīļa līdz 3.
jūnijam.
►Atgādinājums! Visi darījumi, darbības novietnē jāreģistrē 7 dienu laikā no
fakta. Vienīgi dzīvnieka apzīmēšanu var veikt 20 dienu laikā liellopiem, 30
dienu laikā aitām, bet pie nosacījuma, ja paziņota atnešanās 7 dienu laikā.
Datu centram noziņoto informāciju bez maksas drīkst labot 3 mēnešu laikā.
►Konsultāciju birojā saimniecības var saņemt bezmaksas pakalpojumus
augkopībā, lopkopībā, ekonomikā, piemēram, kultūraugu mēslošanas plāna
sastādīšana, lauku vēstures sagatavošana, augu aizsardzības līdzekļu uzskaites sakārtošana. Jāraksta iesniegums, jāvienojas.
►Lauksaimniekiem aktīvi jāskatās savs e pasts, kur informāciju sūta gan
LAD, gan VID un LDC.
► Konsultācijas Bērzgales pagasta lauksaimnieki var saņemt
Nautrēnu pagasta pārvaldē
pirmdienās, otrdienās no plkst.9.00 līdz 16.30, pusdienu pārtraukums no
plkst.12.00 līdz13.00,
Ilzeskalna pagasta pārvaldē
otrajā mēneša trešdienā Ilzeskalna pagasta pārvaldē no plkst.8.30 līdz
12.00.
Pirms braukšanas vēlams piezvanīt - 25645875
Anastasija Saleniece,
LLKC Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultante
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Bērzgales kultūras namā:
20.aprīlī plkst. 10.00 skolas spor ta zālē futbola turnīrs “Bērzgales kauss 2019”
Lieldienās 21.aprīlī:
plkst. 14.00 Lieldienu pasākums “Atnōca Leldīna pōr augstu kalņeņu”. Kopā ar kultūras nama dziedātājiem
un dejotājiem atdzīvināsim Lieldienu svētku tradīcijas, ticējumus, minēsim mīklas. Lūgums līdzi ņemt krāsotas
olas, pūpolus, plaucētus zariņus.
plkst. 21.00 diskotēka. Ieeja 2.00 eur
25.aprīlī
plkst. 13.00 J āņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas akor deonistu koncerts “Vizbuļu laikā”.
Ieeja brīva
4.maijā Baltā galdauta svētki:
plkst. 10.00 volejbola tur nīr s “Latvijas neatkarības atjaunošanai – 29” skolas sporta zālē.
plkst. 18.00 filma “Dziesmu vara”. Izcils dokumentālais vēstījums par Dziesmu Svētku vēsturi no pašiem
pirmajiem svētkiem līdz pat neatkarības atgūšanai - Askolda Saulīša režijā. Filma veidota pēc latviešu kara lidotāja un ērģelnieka Jāņa Osvalda Muižnieka atmiņu stāsta “Putnu Ceļš” motīviem. Tas ir unikāls vēsturisko materiālu apkopjums gan no foto, gan kino arhīviem. Filma "Dziesmu vara" ir stāsts par tādiem mūsu tautas izciliem
varoņiem kā Jānis Cimze, Juris Neikens, Baumaņu Kārlis, Krišjānis Barons, Atis Kronvalds, Auseklis, Jāzeps
Vītols, Jānis Akuraters, Krišjānis Barons, Teodors Reiters un citiem. Filmas formāts - vēsturisku notikumu secīgas hronikas - pieļauj arī brīvo skatīšanās veidu, kad cilvēki var ienākt un iziet no kinoskatīšanās vietas jebkurā
laikā, kas "nepiesien" skatītāju visam seansam un ir svarīgi šādos pasākumos. Filmas garums - 58 minūtes.
2.jūnijā plkst. 12.00 Bērnu svētki. Bērzgalē viesosies apvienība “Bambino atrakcijas”. Paredzams lielo ziepju burbuļu šovs, spēles un konkursi ar balvām, spīdumu tetovējumi vai seju apgleznošana un dažādas citas izdarības.
Uz svētkiem īpaši tiek aicināti pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni, kā arī visi pārējie interesenti.

Ievērībai!
Kā ierasts, arī šogad Bērnu svētkos īpaši sveiksim Bērzgales pagastā deklarētos piecgadniekus. Ja vēlaties, lai
jūsu mazulis tiktu īpaši godināts, aicinām svētkiem pieteikt Bērzgales pagastā deklarētos bērnus, kuri dzimuši
2014.gadā, līdz 20.maijam pagasta pārvaldē (64644633) vai kultūras namā (26185204)

Precizējums par podiem!
Aprīļa beigās Bērzgalē podnieku dienu izstādes nebūs. Tiek plānots, ka keramikas izstāde būs Annas dienā
28.jūlijā, tāpēc aicinājums bērzgaliešiem, īpaši seno māju īpašniekiem, apskatīties, vai māju bēniņos, klētiņās kaut
kur nav saglabājušies senie māla trauki (roku darināti, ne rūpnieciski ražoti), kurus vairs nelietojam (vai varbūt lietojam?), paliek spēkā. Traukiem nav jābūt ideālā stāvoklī, tie var būt arī ar robiem, ieplēsti, iesisti, kāda trauka daļa, utt.
Aicinu šādus traukus aizdot pagasta pārvaldei uz Annas dienas pasākuma laiku izstādes iekārtošanai.
(Kontakttālrunis: Daila, 26185204).
Ziņas sagatavoja KN vadītāja Daila Ekimāne

Aicinājums!
Pašreiz notiek lielāki un mazāki projekti muižas ēkas “atdzīvināšanai”. Ir idejas un domas dažas telpas izmantot izstāžu zāles ierīkošanai. Tāpēc aicinām iedzīvotājus – varbūt jums mājās ir saglabājušās vecas lustras, gaismekļi, kas varētu noderēt muižai? Aicinām izrevidēt istabaugšas, klētiņas, šķūnīšus un atrastās mantas ziedot pagasta pārvaldei muižas iekārtošanai! Tiem nav jābūt seniem muižas laiku gaismekļiem. Der visas padomju laiku lustras.
Kapusvētki šovasar

27.jūlijā, sestdien, Grebēžu kapos plkst. 16.00
10. augustā, sestdien Bērzgalē:
Sv. Mise baznīcā baznīcā pl. 12.00
Kapusvētki kapos pl. 13.00
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Arā pavasaris, tas jūtams arī bērnu noskaņojumā.
Katru dienu bērni pavēsta ko jaunu- pie manis jau atlidoja
stārķi, mežā zied vizbulītes, kādam puķu dobē bez
sniepulsteņiem un krokusiem uzziedējusi narcise….
Ar satraukumu un neziņu jaunā mācību gada atnākšanu gaida
skolotāji, jo ar 01.09.2019. spēkā stāsies 21.11.2018. MK
noteikumi Nr 716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas
izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu
paraugiem” Tāpēc skolotājas apmeklē kursus, ceļ savu profesionālo līmeni apgūst jaunākas norādes par mācību saturu un
mācību metodēm: Vivina Kaļva 19.02.2019. apmeklēja pasākumu “Praktikums ceļā uz kompetencēm balstītu saturu“,
13.03.2019. “Digitālā pratība mācību procesa dažādošanai
pirmsskolā un sākumskolā”.
Ināra VOSKĀNE zināšanas un praktiskās iemaņas
guva 24 stundu kursos pirmsskolas pedagogiem
“Kompetenču pieejā balstīta mācību satura un pieejas ieviešana pirmsskolā“ – 2019. gada 12.03., 20.03. un 26. 03.
Anita KRAVALE 14.03.2019 apmeklēja semināru „Logopēdu darba organizācija un darba metodes, strādājot ar
mazākumtautību izglītojamajiem “,
Elita ZVĪDRE gūst pieredzi profesionālās kompetences kursos “Dabas zinību apguves sekmēšana pirmsskolas
izglītības iestādē” 2019. gada 09.04.,16. 04.un 30. 04.
Iestādes izglītojamiem arī daudz darba un dažādi pasākumu, kuros jāspēj uzstāties, parādīt savu varēšanu gūt prieku sev un dāvāt citiem:
13.04.2019. Evija Kļimova un Irbe Bārbala Kārkliņa piedalīsies J.Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas organizētajā konkursā “Saules zaķis”, bet 25.04.2019. 5-6 gadīgie bērni rādīs savu varēšanu PRN Izglītības pārvaldes organizētajā pasākumā Lendžu KN ”Mazo talantu saiets”. Novēlēsim veiksmi!
Blakus tam, tiek gatavota programma ” Lieldienām”, “Mātes dienai”.
1.marts . Iestādē notika vecvecāku pēcpusdiena. Šogad katr s no vecvecākiem saņēma ceļojuma biļeti
un tika aicināts "Ceļojumā uz Āfriku” . Visi laipni tika sagaidīti un aicināti zālē, kur notika pasažieru reģistrācija.
Izrādījās, ka ceļojumā šodien dosies 47 ceļotāji- vecmammas un vectētiņi, dažu bērnu māmiņas un tēti, brāļi un māsas un pat viena vecvecmāmiņa. Zālē ieradās stjuarte- skolotāja Vivina un gide skolotāja- Ināra, kas visus aizveda
uz tālo Āfriku. Te ceļotāji satikās ar Bao cilts iemītniekiem- nēģerīšiem no 3-4-gadīgo grupas. Āfrikas noskaņas radīja Ariānas un Milānas putnu priekšnesums, Īstu jautrību ceļotājiem sagādāja mazie, draiskie pērtiķīši – mūsu paši
mazākie audzēkņi. Un tad nāca satikšanās ar krokodiliem, lauvām un leopardu, čūskām, žirafi un ziloņiem- vecākās
grupas bērniem, kas klātesošos pārsteidz ar saviem priekšnesumiem- ar lielu mīlestību un sirsnību dziedot dziesmas,
dejojot jautras dejas. Ik pa brīdim “ceļotāji”, ne tikai bija skatītāju lomās, bet arī paši aktīvi darbojās- cienājās ar banāniem, centās noturēt skaisto putna spalvu un uzmest laso zilonim.
Kad bijām laimīgi atgriezušies no ceļojuma, visi cienājāmies ar sviestmaizēm, plātsmaizēm, augļiem un saldumiem, dzērām sulu.
Katrs bērniņš saviem vecvecākiem dāvināja kopā ar grupas skolotājām darinātu apsveikumu Visu klātesošo
acīs mirdzēja prieks, jo katrs mazbērns ir daļiņa no vecmāmiņas un vectētiņa. Pats labākais darbs, ko vecmāmiņa un
vectētiņš var darīt, lolojot savus mazbērnus, ir iemācīt dzīves gudrības un tikumus Cik labi, ja bērnam ir vecmāmiņa
un vectētiņš – mīļie, jaukie, strādīgie, sirds gudrie! Paldies visiem vecvecākiem, kuri atnāca, lai pabūtu kopā ar saviem mazbērniem!
5.marts. Iestādē Meteņi. Meteņi jeb metenis ir seni latviešu pavasar a gaidīšanas svētki laikā, kad īsās
ziemas dienas sāk stiepties garākas un kad laiks sāk griezties uz pavasara pusi Meteņus svin 7 nedēļas pirms Lieldienām ,šogad tos svinējām 5. martā.
Tā kā šogad ir sagadījies, ka ārā sniega nav, svētkus bija jāsvin ar radošu pieeju., Meteņos beidzas ķekatu
laiks un ķekatas saistās ar rotaļās iešanu, tāpēc arī bērnudārza audzēkņi iesaistījās dažādās rotaļās, atrakcijās. Neizpalika mīklu minēšana, ticējumu skaidrošana un pankūku ēšana.
Ziņas sagatavoja Bērzgales PII vadītāja Olga Jurčenko,
Foto Anita Potaše
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Informējam, ka Sociālā dienesta mērķis ir palīdzēt personām,
ģimenēm un personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās
problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta
sistēmas, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām
trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību savas
situācijas uzlabošanā.
MK Nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” Noteikumi nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene,
kas sastāv no laulātajiem vai personām, kurām ir kopēji izdevumi pamatvajadzību nodrošināšanai un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona tiek atzīta par trūcīgu.
Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi
katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro un ja tai: nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi vai īpašums; tā nav noslēgusi uztura līgumu; tā nesaņem
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas
sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā; persona ir
reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks
(ja neveic algotu darbu).
Par īpašumu un naudas līdzekļu uzkrājumu nav uzskatāmi:
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atbalsts konkrētam mērķim), kas pārskata perioda beigās nepārsniedz 128,06 euro ģimenei (personai).
Atbilstoši Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 17.jūlija
saistošiem noteikumiem Nr.33 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Rēzeknes novadā” Par
maznodrošinātu atzīstama ģimene (persona), kuras ienākumi
nepārsniedz 170,00 euro mēnesī. Pārējie maznodrošinātā statusa iegūšanas nosacījumi ir analoģiskie trūcīgā statusa iegūšanai.
Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija
saistošie noteikumi Nr.54 „Par sociālās palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā”

Rēzeknes novada iedzīvotājiem ir pieejami sekojoši
sociālās palīdzības un citu pašvaldības pabalstu veidi:
pabalsts garantētā minimālā ienākumu (turpmāk - GMI)
līmeņa nodrošināšanai; dzīvokļa pabalsts; vienreizējs pabalsts krīzes situācijā; pabalsts pilngadību sasniegušam
bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības; dzīvokļa (mājokļa) pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš
palicis bez vecāku gādības; pabalsts audžuģimenei; pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs un
pirmskolas izglītības iestādēs; vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu; pabalsts veselības aprū1. nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu dekla- pei; pabalsts pirmklasniekiem; apbedīšanas pabalsts; parējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga balsts no ieslodzījuma atbrīvotām personām; pabalsts apsaimniecība ar iesniedzēju (var piederēt viens nekustamais īpa- rūpes mājās nodrošināšanai; pabalsts nozīmīgā dzīves jušums);
bilejā.
2. zemes īpašums, kas nepārsniedz 5 ha ģimenei (personai), kā
arī šim nekustamajam īpašumam funkcionāli piederīgas saimniecības ēkas (piemēram, garāža, kūts, klēts, šķūnis, pagrabs,
pirts, dārza māja) vai ne vairāk kā divas saimniecības ēkas uz
nomātas zemes;
3. bērna nekustamais īpašums un naudas līdzekļu uzkrājumi
kredītiestādēs, ja nav bāriņtiesas atļaujas ar tiem rīkoties;
4. kustamā manta – mehāniskie transportlīdzekļi – ne vairāk kā
viena vienība ģimenei (personai);
5. kapitāla daļas, ja maksātnespējas procesa dēļ vai atbilstoši
citu kompetentu institūciju nolēmumam īpašniekam nav iespēju
gūt ienākumus no šā īpašuma vai rīkoties ar to vai ja 12 mēnešu
periodā nav gūti ienākumi saimnieciskās darbības apturēšanas
dēļ;
6. skaidras naudas līdzekļu uzkrājums un naudas līdzekļu uzkrājums vai atlikums kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmā,
kas veidojies no ienākumiem vai kontā saņemtajiem maksājumiem (tai skaitā atgūtais parāds, citas personas sniegtais materiālais

Ir aizvadītas pavasara brīvdienas un iesācies pēdējais darba
cēliens šajā mācību gadā.
3. un 6. klases skolēni sekmīgi nokārtoja valsts pārbaudes
darbus.
Marta sākumā sākumskolas skolēni piedalījās radošajā darbnīcā “Veido pats!” Darba rezultātā katrs tika pie pašizveidota
zīmuļu trauciņa.
Skolēnu brīvdienās, kad bērni izbaudīja atpūtu no mācībām,
skolotāji apmeklēja seminārus un piedalījās metodiskajā dienā
Tiskādu vidusskolā.
Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633

Sociālais dienests vēlas atgādināt, ka Rēzeknes novada
domes pieņemti saistošie noteikumi atšķiras, piemēram no Rēzeknes pilsētas vai blakus novada pieņemtajiem noteikumiem.
Dzīvesvietas deklarēšana ir viens no priekšnosacījumiem,
lai pieteiktos sociālās palīdzības saņemšanai. Pieteikties sociālajai palīdzībai var tajā pašvaldībā, kurā ir reģistrētā dzīvesvietā, vēršoties ar iesniegumu pašvaldības sociālajā dienestā.
Pēc sīkākas informācijas, lūdzam griezties Bērzgales pagasta
pārvalde Sociālajā dienestā.
Kontaktinformācija: sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm
un bērniem Natālija Platpīre – tālr. 22020507;
e - pasts: natalija.platpire@rezeknesnovads.lv,
sociālais darbinieks ar pilngadīgām personām Alla Dervinikatālr.22020507; e - pasts::alla.dervinika@rezeknesnovads.lv
Sagatavoja: sociālā darbiniece Natālija Platpīre

18. un 29. martā pamatskolas skolēni turpināja apmeklēt
lekcijas projekta “Dzīvo droši!” ietvaros.
8.klases skolēni organizēja un novadīja interesantu pasākumu “Popiela”, kurā ar lielu aizrautību piedalījās visu klašu
skolēni. Uzvarētāji saņēma saldas balvas un diplomus, pārējie
cienājās ar cepumiem.
Skolas kolektīvs visiem skolēniem, viņu vecākiem un
pagasta iedzīvotājiem novēl saulainas, priecīgas un gaišas
Lieldienas!
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Ziņas sagatavoja skolotāja Inga Kroiča.
Atbildīgais par izdevumu: Skaidrīte Apeināne
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Bērzgalē īstenots projekts “Kas pagātni pētī – nākotni svētī”
Aprīļa sākumā Bērzgalē un Marientālē pie kultūrvēstures un dabas objektiem tika izvietoti stendi un informācijas plāksnes ar vēsturiskām ziņām un informāciju par objektu. Info stendi tika izgatavoti ar 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 iniciatīvas”
finansējumu. Rēzeknes novada pašvaldības projekts “Kas pāgātni pētī – nākotni svētī” tika atbalstīts 2018.gada aprīlī. Projekta mērķis ir
palielināt Bērzgales pagasta potenciālu un pievilcību.
Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 5193.84. Atbalsta intensitāte ir 90%, līdz ar to publiskais finansējums EUR 4674.46, pašu
līdzfinansējums – EUR 519.38.
Informācijas stendus un plāksnes izgatavoja SIA “Metāldekors”, savukārt SIA “Intecowood” izgatavoja un uzstādīja afišu stendu
Marientāles ciemam un afišu stabu un puķu kastes Bērzgales centram. Dizainu stendiem izveidoja bērzgaliete Ilze Čudare, prasmīgi savienojot vēsturisko informāciju ar Bērzgales logo un Bērzgales novada tautas tērpa villaines raksta motīvu.
Savukārt stendu uzstādīšanas darbos tika pieaicināti zemessargi.
Ziņas sagatavoja projektu vadītāja Daila Ekimāne

ESF projekts “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”
Aerobika Bērzgales kultūras namā:
27.aprīlī plkst.15.00

Bērzgales pagasta bibliotēkā no 23.aprīļa skatāma iespieddarbu izstāde “27. aprīlis – Latgales kongresa diena”
10. maijā r adošā dar bnīca ''Dāvana māmiņai''
Bibliotēkas vadītāja Ilze Čudare

Otrā stāva foajē telpās apskatāma Bērzgales pamatskolas skolēnu zīmējumu izstāde “Lieldienas gaidot”.
2019.gada 18.maijā notiks gadskār tējais Muzeju nakts pasākums. Iekļaujoties Latvijas simtgades stāstā,
Muzeju nakts tēma 2019.gadā ir Tālavas taurētājs. Tas ir īstais brīdis novērtēt un lepoties ar tiem cilvēkiem, kuri ar
savu darbu, neatlaidību un varoņstāsiem ir spodrinājuši mūsu valsts tēlu, sagaidot Latvijas simtgadi. Muzeju naktī
aicinu uz tikšanos ar Latvijas Gada balvas sportā par mūža ieguldījumu 2017. gadā ieguvēju Arkādiju Sveci, kurš
visu savu dzīvi veltījis savai lielajai mīlestībai- riteņbraukšanai. Būs apskatāma arī izstāde no muzeja krājuma par
Arkādiju Sveci un kopīgi noskatīsimies dokumentālo filmu “Pulksteņmeistars”.
A.Rupaiņa muzeja vadītāja Skaidrīte Apeināne

Gribu pateikties ar lielu “paldies” visiem tiem pagasta iedzīvotājiem, kuri nobalsoja par mani Latvijas pasta rīkotajā aptaujā par labāko darbinieku. Lai jums visiem ikdienas soļos Dievs dod labu veselību, spēku, enerģiju un
izturību jebkurās dzīves situācijās.
p.n. Bērzgale priekšniece Emerita Adijāne
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