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Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes  

informatīvais izdevums jūnijā  

Dzīvosim un strādāsim skaistā, sakoptā vidē! 

                                                                                       
 

                 Visas puķes uzziedēja, 
               Papardīte neziedēja, 
               Tā ziedēja Jāņu nakti 
               Zeltītiem ziediņiem. 
 
     Lai lustīgi, skanīgi un līksmi Līgo svētki! 
 
            Bērzgales pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Dunskis 
 

Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633                                                                       Atbildīgais par izdevumu: Skaidrīte Apeināne 

 

 

 

 

► Līdz 26.jūnijam turpinās pieteikumu iesniegšana 

LAD atbalsta saņemšanai pasākumā "Atbalsts jaunajiem 

lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai". 

► No 17. jūnija līdz 18. jūlijam varēs pieteikties atbal-

sta saņemšanai pasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības 

uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības". 

►Līdz 17. jūnijam saimnieciskās darbības veicējiem 

Valsts kasē bija jāieskaita iedzīvotāju ienākuma nodoklis 

50 eiro apmērā (pēc iesniegtās deklarācijas). Ja kurš 

piemirsis, izdariet.  

► Sekojiet informācjai savos e pastos! Vēl līdz 27. jūni-

jam Lauku atbalsta dienests ziņos par  lauku platību 

pārklājumiem. Iesniedzot pārklājumu labojumus līdz 

minētajam datumam, sankcijas nepiemēros. 

 

 

 

 

 

 

 

► Uz e pastiem ziņas sūta gandrīz visas lauksaimnieki-

em saistošās iestādes. Jālasa! Saprotu, ja nav internets, 

ko tad. Jaunie jālūdz palīgā. Var iegriezties pagasta bib-

liotēkā. Pirmdienās, otrdienās Nautrēnu  pagasta pār-

valdē, pirms tam gan labāk piezvanīt – 25645875. 

► Mainot telefona numuru, lūgums to paziņot iestādēm. 

Diezgan bieži nākas saskarties ar problēmu, kad klientus 

nevar sazvanīt. Tas taču parasti ir cilvēku interesēs.  

►Pagājušajā sezonā piešķirtā bezakcīzes dīzeļdegviela 

jāizņem līdz 30.jūnijam (ieskaitot). 

►Jūlijā Lauksaimniecības datu centrā būs jāiesniedz 

pārskats par mājputnu, trušu, kažokzvēru skaitu un ak-
vakultūrām  novietnē uz 1.jūliju, kā arī cūku pašpatēriņa 
kopsavilkums. 

          Anastasija Saleniece,  LLKC Rēzeknes nodaļas 

                                                lauku attīstības konsultante 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/6-1-atbalsts-jaunajiem-lauksaimniekiem-uznemejdarbibas-uzsaksanai-223
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/6-1-atbalsts-jaunajiem-lauksaimniekiem-uznemejdarbibas-uzsaksanai-223
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/6-3-atbalsts-uznemejdarbibas-uzsaksanai-attistot-mazas-lauku-saimniecibas-221
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/6-3-atbalsts-uznemejdarbibas-uzsaksanai-attistot-mazas-lauku-saimniecibas-221
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 Šogad vasaras Saulgriežus sagaidīt un Jāņu nakti līgot aicina: 
21.06. plkst.20.00  Lendžu brīvdabas estrāde  Vasaras saulgriežu pasākums ar dziesmām un dejām, sieru un 

alu, ugunskuru (iedegšana kopā ar Bērzgales folkloras kopu) un zaļumballi. Spēlē grupa “Ezers”. Ieeja brīva 
22.06. plkst.20.00 Nautrēnu pagasts, Rogovka Ielīgo Rogovkā. Gājiens, koncerts un zaļumballe kopā ar 

Ginc&Es. Ieeja brīva. 
23.06. plkst.19.00 Vērēmu brīvdabas estrāde Līgo vakara mistērijas (“perestroika, kremplīns un botas”). Pieda-

lās  tautas nama  kolektīvi. Siera vārīšana uz ugunskura, Jāņu un Līgu sumināšana. Ieeja brīva. 
29.06. Pēterdiena Nautrēnu pagastu apvienībā: 
            plkst 11.00 Bērzgalē Pīteru ryucīns 2019.. Tuvākas ziņas pie Aivara Medinika (29382672) 
            Ilzeskalna pagasta Jaungailumos, “Podniekos” pie Maijas Gailumas:   

        Plkst 9.00 Ilzeskalna folkloras kopa; plkst 10.00 cepļa izņemšana (Uģis Puzulis no Alūk-
snes).Tirdzniecība; stādaudzētāji no Cesvaines puses. Tirdzniecība; plkst 11.00 radošā keramikas dar-
bnīca bērniem un vecākiem (par ziedojumiem); Pētera Gailuma podu privātkolekcijas izstāde; Maijas 
daiļdārza apskate; Filmas par podniekiem; Kroma kolnā apskatāmi vides objekti no dabas materiāliem; 

      Jāņa Gleizda piemiņas vietas apmeklējums; plkst 13.00– 13.30  piemiņas brīdis Pēterim Gailumam Gai-
lumu kapos 

              Nautrēnu pagasta Rogovkā: 
       Plkst 13.45 “Pīteru Ryucīns” piestāj Rogovkā pie halles; plkst 14.00 pie halles tirdziņš “Lobs lobam”; 
      radošās darbnīcas un aktivitātes pie halles, skolas birzītē, “zaļajā klasē”, skolas muzejā, bibliotēkā, lat-

galiešu valodas centrā skolā,; Dainas Zvejsalnieces dārza apskate; Baznīcas apskate; plkst 18.00 piemi-
ņas brīdis Pēterim Jurciņam Desetnieku kapos;  plkst.20.00 apvienības pagastu (Bērzgale, Ilzeskalns, 
Nautrēni, Lendži, Vērēmi, Audriņi) pašdarbnieku koncerts “Lobs ar lobu sazatyka” pie halles; plkst 
22.00 – zaļumballe pie halles ar Zinti Krakopu. Ieeja brīva. 

                                                          Ziņas sagatavoja KN vadītāja Daila Ekimāne 
 

 
 

 
   Jau vairākus gadus jauniešu centrs un bibliotēka, projekta ietvaros, rīko dažādas aktivitātes un radošās darbnīcas. 
Šogad projektā plānojam ietvert tēmu “Latviskums” . Aktivitātes, kuras plānots realizēt būs saistītas ar dzimto vietu 
un latviešu tradīcijām. 
  Visas šīs nodarbības veicinās jauniešu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, personības izaugsmi, dos iespēju papildus 
izglītoties un vasaru padarīs krāsaināku un pozitīvāku. Tādēļ visas vasaras garumā notiks dažādas aktivitātes: 

Liepu ziedu un medus ekoloģisku ziepju vārīšanas meistarklase; 
Bišu vaska sveces; 
Sutažas diegu latviskās aproces; 
Latvisku ēdienu gatavošanas meistarklases; 
Auduma somu šūšana un apgleznošana; 
Celaiņu (jostu) aušana; 
Pirts slotu siešana un ieskats pirts zinībās; 
Puzuru veidošana 
Plenērs ‘’Uzglezno dzimto pusi’’ 
Māla trauku un figūru izgatavošana 
Darbs ar koku un koka priekšmetu restaurācija 
Sporta aktivitātes (volejbola turnīrs) 
Uz nodarbībām tiek ļoti gaidīti un aicināti arī pieaugušie. Informācija par nodarbību laiku un datumiem tiks ie-

vietota mājaslapā berzgale.lv, facebook un uz ziņojumu dēļa. Sekojiet līdzi un piedalieties. 
                                                                                                                                 Bibliotēkas vadītāja  Ilze Čudare 
                             

Pagasta pārvaldes 2.stāva foajē telpā ir apskatāma izstāde  ”No Pīteru ryucīņs 

vēstures”. Pirmajā stāvā blakus muzejam ir skatāma Bērzgales pamatskolas sko-
lēnu projekta “Bērzgales ciema veco māju pagātne, tagadne un nākotne”darbi. Nepaejiet garām, apskatieties! 

Iepazīsieties ar interesantu skolēnu pagātnes un tagadnes pētījumu un skatījumu nākotnē.               

                                                                                                                 A.Rupaiņa muzeja vadītāja Skaidrīte Apeināne                                                                                            

 Aktivitātes jauniešiem un pieaugušajiem vasarā  

    Muzeja aktualitātes 
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    Aiz loga silti spīd saulīte, stārķu ligzdā rosās stārķi, nu jau noziedējušas 

pienenes, tulpes un narcises, ārā vasara Arī mūsu iestādē ir jūtama tās atnāk-

šana.. Nu bet nedaudz par to, kas interesants  ir noticis aprīlī, maijā un kas 

mūs sagaida. 

   25.04.2019. 5-6 gadīgie bērni savu varēšanu rādīja PRN Izglītības pārval-

des organizētajā pasākumā Lendžu KN ”Mazo talantu saiets”. Savus priekš-

nesumus sniedza jaunie  talanti no 12 izglītības iestādēm.  Lieldienu Zaķis 

mīļi aicināja visus dalībniekus uzstāties. Mūsu iestādes bērni sniedza priekš-

nesumu “Krāsainā Pasaule”. Dziesmas, dejas,  mākslas vingrošana, sporta 

dejas…. Par balvām bija parūpējusies  Izglītības pārvaldes pirmsskolas darba 

organizatore Biruta Rīvāne. Katrs dalībnieks saņēma Pateicības rakstu, saldu-

mus; iestāde – lupas, ko 

bērni varēs izmantot savā 

pētnieciskajā darbā  turp-

māk- gan individuālajās, 

gan grupu nodarbībās. 

Noslēgusies metodisko 
izstrādņu skate. Visa 
mācību gada garumā no-
vada skolotājas gatavoja 
spēles, didaktisko materi-
ālu. Mūsu iestādes  skolo-
tājas iepriecināja ar  di-
daktiskajiem darbiem:  
Jolanta- “Ežu pastaiga”  
Ināra – “Saskaiti un at-
ņem” , “Izšuj”  ,Vivina- 
“Lielais loms”. 
  Uz novadu skatei tika 
izvirzīts un nosūtīts Elitas 
didaktiskais darbs 
“Attīstoša grāmata”. Vēr-
tēšanas komisija ir veikusi 
darbu un no 30 iesūtīta-
jiem- Elitas darbs  tika 
atzīts  par otro labāko. Kā 
balva par darbu- pieredzes 
apmaiņas brauciens kopā 
ar pirmsskolas iestāžu 
vadītājiem  uz Tartu 12 un 
13 jūnijā. 
Paldies visiem pedagogiem, kuri dalījās ar 
saviem  darbiem, idejām  “Metodisko iz-
strādņu skatē! 
  
10. maijā- Mātes diena. 

  Māte- tā vienīgā, mīļākā, visdārgākā… . 

Bērni sniedz koncertu, sveica savas mā-

miņas ar pašdarinātām dāvaniņām  un zie-

diem. Pēc koncerta  dzērām tēju, cienājā-

mies ar pašceptu ābolmaizi  un kliņģerī. 

Paldies visām māmiņām, kas bija kopā ar 

saviem bērniem. Paldies grupu skolotājām 

par priekšnesumu sagatavošanu un zāles 

dekorēšanu 

17. maijā – ekskursija. 

   Ekskursijā devās tie bērni, kuri šogad aizgāja uz skolu. Jau iepriekš bijām 

vienojušies, ka bērni dosies ekskursijā uz Ugunsdzēsēju Depo. Ugunsdzēsēju 

depo bērnus laipni sagaidīja ugunsdzēsēji, bērniem bija iespēja apskatīt 

ugunsdzēšamos rīkus, ierāpties ugunsdzēsēju mašīnā uzvilkt ugunsdzēsēja 

masku, ķiveri, pamēģināt “nodzēst” ugunsgrēku. Paklausīties stāstījumu par 

ugunsdzēsēju ikdienu un viņu grūto un atbildīgo darbu.  

  Šai dienā bērni devās pie Latgales Māras pieminekļa nolikt ziedus. 

  Pēc tam ceļš veda uz Audriņu mini zoodārzu, kur bērni varēja apskatīt dažā-

dus dzīvniekus, tos pabarot, apmīļot. Uzzināt,  ko katrs dzīvnieks ēd, kas 

viņiem vislabāk garšo. Šeit arī paši bērni mielojās ar līdzi paņemtajām  

sviestmaizēm, saldējumu. Redzētais  un dzirdētais radīja bērnos pozitīvas  

emocijas un prieku.. Paldies šoferītim Ivaram, kas bija kopā ar bērniem visas 

dienas garumā. Tieši pēc viņa iniciatīvas brauciens uz Rēzekni notika ne jau 

pa ierasto  ceļu , bet gan braucām caur Lendžiem. Pa ceļam vērojām  skaisto 

Latgales dabu. Paldies pagasta pārvaldei, ka rada iespēju izmantot  skolēnu 

autobusu bērnu  ekskursijai 

31. maijs- izlaidums.  

  Šogad tas  jau bija iestādes četrdesmit trešais izlaidums. Tie bija svētki mū-

su absolventiem : Irbei Bārbalai Kārkliņai, Ramonai Micānei, Jānim Ranti-

ņam, Evijai Kļimovai, Mārtiņam Gleizdam. Tie  bija svētki ne tikai šiem 

bērniem, bet arī viņu vecākiem, radiem, draugiem un protams, mums- iestā-

des pedagogiem un  tehniskajam personālam. 

  Izlaidums pagāja draudzīgā, sirsnīgā gaisotnē. 5-6gadnieki- atcerējās, kā 

viņiem gājis pa šiem ga-

diem, ko iemācījušies 

dārziņā. To viņi atklāja 

dziesmās, dejās, skandējot 

dzejas rindas un skaitot 

tautas dziesmas. Pievērsa 

uzmanību šodienas lielā-

kajam biedam- 

“INTERNETAM”. 

  Izlaidumniekus sveica 3-

4-gadnieku grupas bērni,  

kas rādīja “Simtkāja de-

ju”. Paši  mazākie absol-

ventus aicināja salasīt 

zemenes, bet 5-gadnieki 

uzņemt daudz vitamīnu, 

labi atpūsties vasarā, lai 

pietiktu spēka lielajam 

darba cēlienam  

1.septembrī –skolas gaitu 

uzsākšanai.  

  Bērni pateicās vecākiem, 

bērnudārza kolektīvam. 

Katrs absolvents saņēma 

apliecību un izziņu par to, 

ka ir apmeklējis  obligāto 

5-6 gadīgo programmu un 

Pirmsskolas izglītības 

satura apguves vērtējumu, piemiņas balvi-

ņas.  Vadītāja pateicās vecākiem par sadar-

bību un atbalstu. 

  Lai viņiem visiem veiksmīgas skolas 

gaitas! 

  Paldies vecākiem par apsveikumu izlaidu-

ma dienā- paldies par laba vēlējumiem, 

ziediem. Paldies Jānīša vecākiem, kas  

katrai  absolventu ģimenei dāvāja “ Sapņu 

laternas”, ko izlaiduma izskaņā palaida 

gaisā. Lai viņu sapņi piepildās! 

  Paldies  kolektīvam par radošo, apzinīgo 

un neatlaidīgo darbu visa gada garumā, 

īstenojot pirmsskolas izglītības program-

mu.  

Vecāku ievērībai!  

  Iestāde strādās līdz  2019. gada 30. jūnijam. 

  No 01.07.2019. līdz 15.08.2019 - iestādē bērnus neuzņems. Šajā laikā darbi-

niekiem tiks piešķirti  ikgadējie apmaksātie atvaļinājumi, tiks novērsti Būvin-

spekcijas pārbaudē konstatētie pārkāpumi un veikts kosmētiskais remonts 

telpās.  

  Lai  Jums visiem saulaina, veiksmīga un darbīga vasara! Tiksimies  atkal- 

16. augustā! 

                                                         Ziņas sagatavoja vadītāja Olga Jurčenko,  

               
                                                   Fotogrāfijas: Iveta Kuzmina un Anita Potaše 
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Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633                                                                       Atbildīgais par izdevumu: Skaidrīte Apeināne 

    Dabas atmodas laikā, kad raisās pumpuri un saule ir tuvu savam augstākajam punktam debesīs, pati daba uzgavilē 
mātei- vistuvākajam cilvēkam, kas ikvienam no mums šajā pasaulē ir.  

  Arī skola 10. maijā aicināja ciemos mīļas māmiņas un vecmāmiņas uz apsveikuma koncertu. Bērni bija sagatavojuši 
skaistas un sirsnīgas dāvaniņas savām māmiņām. 

 17. maijā Bērzgales pamatskolas 9. klases skolēniem izskanēja,,Pēdējais skolas zvans”. Šis zvans ieskandināja no-
pietno un darba pilno eksāmenu laiku. Katra klase vēlēja veiksmi un izdošanos zināšanu pārbaudījumos. 8. klases 
skolēni bija noorganizējuši savus sagatavotos pārbaudījumus, kuri bija jautri, radoši un atraktīvi. 

 Mācību gada izskaņā, kad skolēnu domas jau steidzas pretī ilgi gaidītajai vasarai, dodamies nelielos izbraucienos pa 
mūsu dzimto novadu, projekta “Skolas soma” ietvaros. 

 22.maijā un 24.maijā 1. - 6. klases apmeklēja Rēzeknes TIC radošās darbnīcas, kur pašu rokām katrs bērns izgatavo-
ja savu īpašo ziepju gabaliņu. Apskatīja arī pilsētas ievērojamākās tūrisma un atpūtas vietas. 

 23. maijā 8. -9.klases apmeklēja Lūznavas muižu. Skolēni tika iepazīstināti ar muižas ēkas vēsturi un parku. Kā arī 
apskatīja Ismeru atkritumu poligonu un iepazinās ar tās darbību. 

 30. maijā 7.klases un aktīvākie citu klašu skolēni devās ekskursijā uz Teirumnieku purva taku, kā arī apskatījās atpū-
tas bāzi “BĀKA”. 

 Kā vienmēr katra mācību gada noslēguma pēdējās skolas dienās notiek „Sporta diena”. Skolēni varēja pārbaudīt sa-
vas fiziskās spējas, piedaloties dažādās sportiskās aktivitātēs. Bērni sacentās pa vecuma grupām. Visi saņēma saldas 
balvas. 

Ar vasaras ziedu reibinošajām smaržām tuvojas izlaidumu laiks skolās. 
Bērzgales pamatskolas 9. klases skolēniem: 

Antonam Adijānam 

Ralfam Kopelam 

Elmāram Kurdeko 

Laurai Lucatnikai 

Edvardam Rancānam 

Renāram Šarkovskim 

Annai Tripanei 

Viktorijai Žukovai 

izlaiduma diena bija 14. jūnijā. 

 

Lai izdodas izbaudīt absolventiem 
sauli un vēju, atpūsties, uzkrāt spēkus 
un enerģiju nākamo pārbaudījumu 
pārvarēšanai! 

 

Jauku, siltu un saulainu vasaru visiem 
pagasta iedzīvotājiem novēl Bērzgales  

pamatskolas kolektīvs! 

            Ziņas sagatavoja  Inga Kroiče 

              Foto Sarmīte Orlovska 

                                                                    

                                                                          


