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

Informācija par pašvaldības ceļu Bērzgale - Červonka
2015.gadā pagastā notika iedzīvotāju sapulce, kurā tika apspriesti varianti par viena pašvaldībai piederoša
ceļa grants kārtas uzlabošanu. Tika nolemts piedalīties projektā "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā" ar ceļu Bērzgale-Červonka. Visas ceļa remonta izmaksas sedz Eiropas fonda finansējums un Rēzeknes
novada pašvaldības Ceļu fonda līdzfinansējums. Bērzgales pagasta pārvalde šī ceļa remontā līdzekļus neiegulda.
Šis projekts ir paredzēts tikai pašvaldībai piederošu ceļu uzlabošanai. Iedzīvotāji vairākkārt ir griezušies pagasta pārvaldē ar lūgumu saremontēt ceļu Bērzgale - Marientāle. Šis ceļš nav pašvaldības, bet valsts ceļš, tāpēc Rēzeknes novada pašvaldība tā remontā un kopšanā savu finansējumu izmantot nedrīkst.
Informē Bērzgales pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Dunskis

Mācības augu aizsardzības jomā. SIA „Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes konsultāciju
birojs Rēzeknē Dārzu ielā 7a rīko maksas mācības augu aizsardzības jomā.
Apliecību derīguma termiņa pagarināšana 2. reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietošanā. Apmācības notiks 12.03.2019., 02.04.2019.,
04.04.2019., plkst. 9:00 (3 atsevišķas grupas, katra mācās 1
dienu).
Pamata apmācības augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apliecību iegūšanai (var lietot augu aizsardzības līdzekļus, nevar iegādāties). Mācības notiks vienu dienu 09.04.2019. plkst. 10:00. Šajā dienā paredzēts kārtot
arī eksāmenu. Sīkāka informācija un pieteikšanās apmācībām,
zvanot SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultantei Vijai Isajevai
pa tālruni 26157521, epasts vija.isajeva@llkc.lv.
Lauku atbalsta dienesta jaunumi.
Lauksaimnieki 2019.gadā vairs nesaņems ADSI maksājumu. No 2019.gadā lauksaimnieki vair s nesaņems maksājumu apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi
(ADSI). Ņemot vērā ierobežotās budžeta iespējas, tika
nolemts, ka maksājumu par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi
specifiski ierobežojumi, saņems par platībām, kas aptver
lielāku Latvijas teritoriju (aptuveni 90% no platības), bet par
īsāku periodu – līdz 2018.gadam. Ja maksājums tiktu saglabāts
līdz 2020. gadam, tad tas tiktu ieviests daudz mazākā Latvijas
Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633

teritorijas daļā.
Var iesniegt lauku bloku precizējumus. No šā gada
4.februāra lauksaimnieki var veikt lauku bloku / ainavu elementu precizēšanu 2019.gadam. Precizēšanas pieprasījumus
varēs iesniegt līdz šā gada 1.aprīlim. Platībai ir jābūt sakoptai
uz lauku bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi,
jo LAD inspektori to pārbaudīs arī dabā. Ja tā nebūs sakopta,
tā netiks iekļauta lauku blokā un sezonas laikā netiks veikta
atkārtota platības apsekošana. Svarīgi arī atcerēties, ka lauku
bloku precizēšanas pieprasījums nav iesniegums platību
maksājumu saņemšanai.
No 2019.gada 4.februāra līdz 2019.gada 4.martam
būs iespējams pieteikties atbalsta saņemšanai lauku tūrisma attīstības veicināšanai.
Pasākuma "Sadarbība" apakšpasākuma "Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai" mērķis ir veicināt sadarbību
starp mazajiem ekonomikas dalībniekiem ar lauku tūrismu
saistītu pakalpojumu un mārketinga darbību īstenošanā - lauku
tūrisma pakalpojumu virzība un attīstīšana tirgū, mārketings
un mārketinga kampaņas popularizēšanai lauku vidē un jaunu
tirgu sasniedzamības paplašināšana.
Atbalsta pretendenti var būt sadarbības grupas: mazie
ekonomikas dalībnieki – lauku tūrisma pakalpojuma sniedzēji,
kā arī biedrības vai nodibinājumi.
Avots: www.lad.gov.
Informāciju sagatavoja SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītība centrs” Rēzeknes konsultāciju biroja Augkopības konsultante Anita Dzene, mob. 26571714.
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Bērzgales kultūras namā:
22.februārī plkst. 16.00 konkursa “Rēzeknes novada Jaunatnes Gada balva 2018” svinīgā
ceremonija”. Ieeja brīva.
24.februārī plkst. 11.00 spēlfilma “Tēvs nakts”. Ieeja 1.00 EUR. (16+). To, ka Žanis Lipke kļūs
par varoni, nespēja iztēloties neviens. Pa dienu viņš strādāja militārās aviācijas noliktavās, bet
naktīs pārvadāja kontrabandu. Brīdī, kad nacisti sāka izrēķināties ar Rīgas iedzīvotājiem, viņš
pieņēma lēmumu, kas varēja izrādīties liktenīgs gan viņam pašam, gan viņa sievai un mazajam
dēlam. Burtiski vācu karavīru acu priekšā drošībā tika nogādāti vairāk nekā piecdesmit cilvēku.
Patvērumu izglābtajiem Žanis iekārtoja pats savās mājās. Kas bija Žaņa Lipkes drosmes noslēpums – azarts, pārgalvība, spīts vai vienkārši spēja ekstremālos apstākļos saglabāt cilvēcību?
6.martā plkst.10.00 Rēzeknes un Viļānu novadu skolēnu deju kolektīvu sadancis – skate.
Ieeja brīva.
8.martā plkst. 11.00 Rēzeknes novada skolu jaunatnes dziesmu, deju un prasmju šovs
“Vara talants”. Ieeja brīva.
17.martā plkst. 11.00 animācijas filma “Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi”. Ieeja 1.00 EUR.
Pilnmetrāžas animācijas filma visai ģimenei pēc Luīzes Pastores grāmatas „Maskačkas stāsts”
motīviem. Piedzīvojumu stāsts par diviem bērniem, runājošu suņu baru un priekšpilsētas glābšanu: Jēkabs dzīvo Rīgas centrā, viņam patīk sapņot un viņš tic, ka sapņi piepildās. Pēkšņi tētis
paziņo, ka Jēkabam vesela nedēļa būs jāpavada pie radiem pilsētas nomalē. Maskačkas svešādā
vidē, pašpārliecinātā māsīca Mimmi, tēvocis – pirāts un suns, kas miedz ar aci, ir tikai sākums
neparastiem piedzīvojumiem. Izrādās, uzņēmējs Rausis plāno pārvērst romantisko priekšpilsētu
bezpersoniskos debesskrāpjos. Bērni un suņi ir gatavi to glābt. Vai izdosies?
23.martā plkst. 11.00 Bērzgales pagasta novusa turnīrs. Dalībnieki no 16 gadu vecuma.
24.martā spēlfilma “Klases salidojums”. Ieeja 2.00 EUR. Viņu draudzība ir izturējusi laika pārbaudi un tagad, 25 gadus pēc skolas absolvēšanas, viņi saņem ielūgumu doties uz klases salidojumu. Viens no viņiem ir no dzīves un hemoroīda noguris ģimenes galva, otrs ir mežonīgs rokeris ar kaislīgām pielūdzējām katra koncerta aizkulisēs, trešo tikko pametusi sieva. Viņu tikšanās
- tās ir jaukas atmiņas, veču vēlme palīdzēt viens otram, bet galvenais - tā ir neprātīga ballīte,
kur viņus gaida trakas lietas.
13.aprīlī Rēzeknes un Ludzas kor u apr iņķa kor u sadziedāšanās – skate. Ieeja brīva.

Aicinājums!

Šogad aprīļa beigās Bērzgalē tiks rīkota viena no tradicionālā pasākuma “Latgales podnieku
dienas 2019” izstādēm. Paredzams, ka izstādē būs izstādīti mūsdienu podnieku izgatavoti saimniecībā noderīgi trauki. Lai kuplinātu izstādi, būtu interesanti
līdzās mūsdienu traukiem parādīt senos māla podus, stādītes, vārauniekus, utt. Tāpēc aicinu bērzgaliešus, īpaši seno
māju īpašniekus, apskatīties, vai māju bēniņos, klētiņās
kaut kur nav saglabājušies senie māla trauki (roku darināti,
ne rūpnieciski ražoti), kurus vairs nelietojam (vai varbūt
lietojam?). Traukiem nav jābūt ideālā stāvoklī, tie var būt
arī ar robiem, ieplēsti, iesisti, kāda trauka daļa, utt. Aicinu
šādus traukus aizdot pagasta pārvaldei uz Podnieku dienu
pasākuma laiku izstādes iekārtošanai. (Kontakttālrunis:
Daila, 26185204)
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Aiz loga februāris, ar sniegu, aukstumu, skolnieki - Jānis un Oskars, kuri ēnoja dārziņā. Ja
ziemas baltumu. Iestādē rit ikdienas darbs.
Oskars sekoja savam tētim, tad Jānis mēģināja
iejusties pirmsskolas skolotājas un vadītājas
10. janvārī notika “Jautrais Karnevāls” “ādā”.
jautrs pasākums, kurā bērni dziedāja dziesmiņas,
dejoja, gāja rotaļās, sacentās atjautības uzdevumu
14. februārī un visu šo nedēļu iestādē
risināšanā, mērojās spēkiem veiklības sacensībās. daudz runājām par mīlestību. Bērni zīmēja
Ja vecākās grupas bērni minēja mīklas un sirsniņas, gatavoja apsveikumus saviem vecā–
mēģināja salasīt vārdus, vidējās grupas bērni lika kiem Mīlestības dienā.
ziemas siluetus, izmantojot dabas materālus, tad
Vislielākais darbs tomēr tiek ieguldīts gapaši mazākie griezās jautrās rotaļās.
tavojoties vecvecāku dienas pasākumam. Nu jau
“biļetes”-ielūgumi
vecvecākiem
Kā katru gadu, tā arī šogad karnevāla aizsūtītas
“Ceļojumam
uz
Āfriku”,
kurš
notiks
šī gada
laikā tika pasniegti “SLAVINĀJUMA raksti”
1. martā plkst.15.15 . Koncerts un pārbērniem un viņu vecākiem par dalību radošajā
konkursā “Palīdzi Zvaigžņu rūķiem atrast savu steigumi vecvecākiem plānoti Āfrikāņu ritmos.
eglīti un satikt jaunus draugus”. Kā nevienu Darāmā vēl daudz: jāgatavo apsveikumi,
gadu, šogad iesniegto darbu bija daudz. Liels piemiņas veltes un zīmējumu izstāde. Cerams, ka
paldies visiem, kas piedalījās šajā radošajā viss plānotais izdosies, lai teiktu mīļu paldies
vecvecākiem.
19.februārī skolotāja Vivina dosies
uz Griškānu pirmsskolas izglītības iestādi
”Sprīdītis”, lai praktiski darbojoties,
apgūtu kompetenču izglītību, jo nav aiz
kalniem
tas
laiks
2019.gada
1.septembris, kad visai pirmsskolai būs
jāpāriet uz jauno apmācības modeli.
Ziņas sagatavoja PII vadītāja Olga Jurčenko,
foto Anita Potaše

konkursā.
Februāris - sveču mēnesis, tāpēc
ikviens tika aicināts atnest savu svecīti
- to vienīgo, īpašo “Sveču parādei”, kas
ļāva mums visiem priecāties, skatīt un
sajust sveču formu, krāsu un smaržu
daudzveidību.
13. februāris - Ēnu diena.
Pārsteigumu bērniem sagādāja
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No 2019.gada 1. janvāra VISAS PERSONAS,
(trūcīgās un maznodrošinātās) var saņemt ne tikai pārtikas, bet arī HIGIĒNA S UN SA IMNIECĪBA S PRECES,
ko līdz šim varēja saņemt tikai bērni vecumā līdz 18 gadiem.
Tāpat kā līdz šim, pamats Fonda atbalsta saņemšanai ir
pašvaldības sociālā dienesta izsniegta rakstiska izziņa.
Pēc sīkākās informācijas, lūdzam, griezties Bērzgales pagasta pārvaldes Sociālajā dienestā.
No 2018. gada 1. septembra daudzbērnu ģimenes
skolēniem un studentiem (līdz 24 gadu vecumam) autobusos un vilcienos atlaide ir 90% apmērā.
Skolēni un studenti (līdz 24 gadu vecumam), uzrādot 3+
Ģimenes karti un personu apliecinošu dokumentu
(pasi vai ID karti) vai attiecīgi skolēna vai studenta
apliecību, var saņemt atlaidi 90% apmēr ā no vienas
biļetes cenas.
Savukārt pārējie daudzbērnu ģimenes locekļi
var saņemt atlaidi 50% apmērā no vienas biļetes cenas (šiem pasažier iem ir nepieciešams uzr ādīt 3+ Ģimenes karti un personu apliecinošu dokumentu).

Ir iesācies mācību gada otrais semestris, kuru mēs
uzsākam ar ikgadējo “Masku balli”. Bērni bija ietērpušies
skaistās un interesantās maskās. Laiks pagāja nemanot
jautrās dejās un rotaļās, arī mielojoties ar atnestajiem gardumiem.
Janvārī vairākās Latvijas pilsētās – Rīgā, Ogrē,
Daugavpilī, Liepājā un Bauskā – notika Bērnu vieglatlētikas reģionālie posmi, ko rīkoja Latvijas Vieglatlētikas savienība sadarbībā ar veikalu tīklu MAXIMA un Latvijas
Sporta federāciju padomi. Šajā pasākumā piedalījās arī
mūsu 1. un 2. klases skolēnu komandas.
Skolēni turpina piedalīties projektā “Latvijas skolas soma”, kuras ietvaros ir iespēja apmeklēt dažādus kultūras pasākumus un objektus.
Izstāde
bērnudārzā

Bez minētā daudzbērnu ģimenes locekļi var
saņemt 40% atlaidi abonementa biļetei, uzr ādot 3+
Ģimenes karti un personu apliecinošu dokumentu vai
attiecīgi skolēna vai studenta apliecību.
Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūru īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Proti un dari”.
Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus
vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās,
nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki, kā arī veicināt viņu iesaisti izglītībā, t.sk. aroda apguvē, iniciatīvas
«Jauniešu garantija» pasākumos, ko īsteno NVA un
Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Sīkāka informācija
http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/par-projektuproti-un-dari vai interesēties personīgi Rēzeknes nova-

da Izglītības pārvaldē pie programmas vadītājas Lidijas
Šodnakas.

Informāciju sagatavoja sociālā darbiniece
Natālija Platpīre

Februāra sākumā 1. klases skolēni veselu nedēļu
atpūtās papildus brīvdienās.
9.klases audzēkni aktīvi gatavojas Valentīndienas
svinībām.
No 18. līdz 22. februārim skolā notiks “Krāsainā
nedēļa”. Lūgums vecākiem palīdzēt bērniem sagatavot
piemērotus tērpus.
20.februārī skolā skolēnu vecāku kopsapulce. Psihologes Natālijas Melnes lekcija “Bērnu dusmas – vecāku
bērna emociju izpratne un palīdzība”, bet februāra beigās
3. un 6. klasei sāksies pirmie valsts pārbaudes darbi.
Lai skolēniem veicas!
Ziņas sagatavoja skolotāja: Inga Kroiča

Līdzjūtība
Mūža mierā aizgājis

Voldemārs Pekšs
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem un draugiem.
Lai aizgājējam vieglas dzimtās zemes smiltis
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