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Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes  

informatīvais izdevums septembrī  

Dzīvosim un strādāsim skaistā, sakoptā vidē! 

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

                     Bērzgales pagasta iedzīvotāju ievērībai! 
  Zemessardzes 32.kājnieku bataljons informē, ka šī gada 26.-28.septembrī 
Bērzgales pagasta teritorijā notiks lauka taktiskais vingrinājums “Zobens 
2019”. Lauka taktiskais vingrinājums “Zobens 2019” ir Zemessardzes or-
ganizētās militārās mācības, kas ir militāro mācību “Namejs 2019” sastāv-
daļa, un norisināsies visā Latvijas teritorijā. 
  Mācību mērķis ir pilnveidot komandvadības spējas, pārbaudīt vienību 
gatavību plānot un īstenot aizsardzības un aizkavēšanas operācijas, kā arī 
kauju apbūvētā vietā. 
 Mācību scenārija izpildes laikā tiks lietota mācību munīcija un kaujas imi-
tācijas līdzekļi, kas rada troksni, bet neapdraud veselību un dzīvību. Atro-
dot mācību vietās nezināmus priekšmetus, tos aizliegts aiztikt vai pārvie-
tot.  
  Latvijas un sabiedroto karavīru (Lietuvas) un tehnikas pārvietošanās pa 
laukiem, mežiem un ceļiem ir saskaņota un notiek mācību ietvaros.  
  Bērzgales pagasta teritorijā 26. un 27. septembrī notiks mācību sagatavo-
šanas fāze, kuras laikā notiks militārās tehnikas pārvietošanās, savukārt, 
militāro mācību aktīvā fāze notiks 28.septembrī laika posmā no 09:00 
līdz 13:00, izmantojot autoceļu Vonogova- Bērzgale (līdz pussaliņai), 
pieguļošie ceļi Meirāni- Bērzgale un Bērzgales ciemata ceļi, kā arī 
Bērzgales vecā skolas ēka Rītupes ielā 27 un tai pieguļošā teritorija.  

Mācību laikā tiks slēgta/ierobežota pārvietošanās pa ceļiem: 
28.09.2019. no plkst. 09:00 līdz 11:30 – ceļš Vonogova- Bērzgale (līdz baznīcai); 
28.09.2019. no plkst. 11:30 līdz 12:30 – Bērzgalē – Rītupes iela no centra līdz pussaliņai. 

  Mācību aktīvās fāzes laikā militāro tehniku uz koplietošanas ceļiem pavadīs un satiksmes plūsmu kontrolēs un 
ierobežos Valsts policija.  
  Bruņotie spēki atvainojas par sagādātajām neērtībām un lūdz ar izpratni izturēties pret iespējamiem satiksmes 
kustības īslaicīgiem apgrūtinājumiem, kā arī mācību munīcijas un kaujas imitācijas līdzekļu radītiem trokšņiem.  
  Iedzīvotāji tiek aicināti neuztraukties, redzot arī karavīru un zemessargu pārvietošanos ārpus militārajiem poligo-
niem un vienību izvietojumiem, tehnikas un cita veida aprīkojuma izvēršanu un pozīciju ieņemšanu dažādās Latvi-
jas vietās. 
  Cienījamie Bērzgales pagasta iedzīvotāji, ZS 32.kājnieku bataljona komandieris majors Edgars Belinskis 
visus interesentus un mācību atbalstītājus gaidīs un uz Jūsu jautājumiem atbildēs š.g. 25.septembrī plkst. 
19:00 Bērzgales Kultūras namā. 
                   28.09.2019. Jums būs iespēja vērot militāro mācību norisi tam noteiktās vietās: 

                 1.  no plkst. 10:15- iepretī remontdarbnīcām; 
                 2.  no plkst. 11:30 Rītupes ielā 33 (pie Vanadžu kalniņa). 
 
                                                           Edgars Belinskis, ZS 32.kājnieku bataljona komandieris majors  
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ATGĀDINĀJUMS 
Bērzgales ciema iedzīvotājiem, kuri nav pieslēgti ciemata centrālajai kanalizācijas sistēmai 

 
Pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 18.oktobra saistošajiem noteikumiem 
Nr.19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Rēzeknes no-
vada pašvaldībā”, visu Bērzgales ciemata mājsaimniecību īpašniekiem, kuru īpašumi nav pieslēgti 
ciemata centrālajai kanalizācijas sistēmai un kuriem nav iespējas pieslēgties, līdz š.g. 
31.decembrim jāierodas pagasta pārvaldē, lai reģistrētu savu decentralizēto kanalizācijas sis-
tēmu. 
 
 
 
 

 
 
 
► Ar oktobri tiks izsludināta pieteikšanās atbalstam mežsaimniecībā trijos apakšpasākumos. Saistošs būtu 
apakšpasākums par meža ieaudzēšanu un kopšanu. Uz atbalstu var pretendēt gan juridiskas, gan fiziskas personas – 
meža īpašnieki. Jābūt sagatavotam un Valsts meža dienestā saskaņotam meža apsaimniekošanas plānam. Pieteiku-
mu iesniegšana Lauku atbalsta dienestā sāksiesno šī gada 1. oktobra līdz šī gada 30.decembrim. 
Ja ir interese, var griezties pēc padoma Meža konsultāciju pakalpojumu centrā, kas atrodas Dārzu ielā 7a, iepriekš 
piezvanot uz numuru 28692818. 
 
►Līdz šī gada 1. decembrim LAD pieņems iesniegumus apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu daļējai segšanai 
(mājlopi, sējumi). LAD mājaslapā informācija atrodama pie ATBALSTA veidiem zem nosaukuma RISKA pār-
valdība. 
Lauku atbalsta dienestā jāiesniedz: 
               1.iesniegums;  
               2.apdrošināšanas polises kopija, kurā norādīti apdrošinātie riski; 
               3.apdrošināšanas prēmiju samaksu apliecinošu dokumentu kopijas; 
               4.uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu. 
 
►Zālāju nopļaušanas un novākšanas termiņš pagarināts līdz 15.septembrim (oficiālā informācija parādījās tikai 
16.augustā). 
 
► 15.septembris – jābūt apartām papuvēm. 
 
► Oktobrī bioloģiskās shēmas dalībniekiem par fasētas un marķētas produkcijas realizāciju jāiesniedz iesniegums 
elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) atbalsta saņemšanai. Šo atbalstu piešķir 5 gadus. Informācija lasāma LAD 
mājaslapā pie VALSTS atbalsta veidiem. 
 
► Atgādinājums. Jāseko līdzi informācijai savā e pastā. Ilgāku laiku nelietojot, tas paliek neaktīvs.  Tāpat, 
ja nelieto Lauksaimniecības datu centra (LDC) elektronisko ziņojumu datu ievades sistēmu (EZIS), pieeja tiek 
bloķēta. Tad atliek zvanīt LDC (67027240) par piekļuves atjaunošanu. Vispirms gan jāpārliecinās, vai darbojas Jūsu 
norādītais e pasts. 
 
 ► Uz darba telefona numuru šobrīd neesmu sazvanāma, tāpēc, ja jautājumi, zvaniet 28658199. 
 
                                                                                                          Anastasija Saleniece, Lauku attīstības konsultante 
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           Bibliotēkas un jauniešu centra aktivitātes 

  Vasara Bērzgales bērniem un jauniešiem bija piepildīta 
ar dažādām aktivitātēm un nodarbībām. Tika realizēti vai-
rāki projekti un iegūtas ne tikai jaunas zināšanas, bet arī 
inventārs. Vasaras garumā bērni, jaunieši, vecāki un visi 
pārējie interesenti apguva – kulinārijas prasmes, vārīt lie-
pu ziedu un medus ziepes, celot jostas, pīt sutažas rokas-
sprādzes, siet pirts slotas un pareizi nopērties pirtiņā, vei-
dot bišu vaska sveces, pīt salmu puzurus, veidot māla fi-
gūras, šūt un apgleznot auduma somas, gleznot, restaurēt 
koka objektus. Augusta vidū tika rīkots ikgadējais plud-
males volejbola turnīrs Rēzeknes novada jauniešiem. Dar-
bnīcas tika realizētas Rēzeknes novada pašvaldības Izglī-
tības pārvaldes konkursa par finansējuma piešķiršanu 
jaunatnes nometņu un neformālo apmācību projekta 
“Latviskums visā ko darām” ietvaros.  

  Jauniešu centra materiāltehniskā bāze tiks papildināta ar 
lielajām dārza spēlēm un galda spēlēm, Rēzeknes novada 
pašvaldības Izglītības pārvaldes konkursa par finansējuma 
piešķiršanu inventāra un aprīkojuma iegādei jaunatnei 
projekta ‘’Esi atjautīgs’’ ietvaros. Jauniešu centra virtuvei 
ir iegādāta mini krāsns. 

  Bibliotēkā vi-
su paaudžu 

grāmatmīļiem 
jau ir pieejama 
lasīšanas veici-

nāšanas pro-
grammas 
“Bērnu, jaunie-

šu un vecāku 
žūrija” 2019. gada grāmatu kolekcija. Programma ir Kul-
tūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu 

literatūras centra iniciatīva ar plašu aptvērumu, kura tiek 
īstenota visā Latvijā. Tās mērķis – sekmēt lasītprasmi, 
veicināt augstvērtīgas literatūras izplatību, rosināt diskusi-

jas par un ap grāmatām. 

                                                        Ilze Čudare-Sergejeva,  

                 bibliotēkas vadītāja un jaunatnes lietu speciāliste      

 

             Pirmsskolas izglītības iestādē 

   
  Jaunais mācību gads sācies ar lielām izmaiņām. 
  Praksē tiek ieviesta jaunā kompetenču pieeja mācību saturā. Būs izmaiņas mācību pieejā pirmsskolā – bērni 
vairāk izzinās, pētīs un radīs paši. No mācību satura un apgūstamo prasmju viedokļa izmaiņas nav nemaz tik lielas. 
Taču mainās uzsvari, mainās pieeja tam, kā skolotājs vada mācību procesu un sadarbojas ar bērniem. 
  Šogad iestādi apmeklē 39 izglītojamie. 
  Pēc 40 nostrādātiem gadiem pelnītā atpūtā ir aizgājusi vadītāja Olga Jurčenko. Nomainījusi savu darba profilu un 
atstājusi pirmsskolas skolotāja palīga darbu Iveta Kuzmina. Bijušajām kolēģēm sakām paldies par kopā būšanu, 
novēlām labu veselību, dzīvesprieku. 
  8. septembrī Latvijā tika atdzīmēta Tēvu diena. Mūsu iestādes bērni arī centās iepriecināt savus tētus. Bērni 
zīmēja apsveikuma plakātu, tētu portretus un gatavoja apsveikumus.  
  Iestadē gatavosimies ražas svētkiem, nesīsim uz iestādi savā dārza izaudzētus brīnumus.  
  Skolotāja Jolanta Polukejeva apmeklēs 2 dienu pedagogu profesionālās pilnveides kursus “Izglītības iestādes un 
ģimeņu sadarbība”. 
                                                                                                                         Elita Zvīdre, Bērzgales PII vadītāja p.i.   
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 Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests 

Bērzgales pagasta pārvaldes informē, ka 2019. gada 2. 

maijā tika veikti grozījumi (spēkā esoši no 2019. gada 

26. jūlijā)  Rēzeknes novada pašvaldības saistošos notei-

kumos Nr. 54 “Par sociālās palīdzības pabalstiem”. 

   Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna pie-

dzimšanu - Vienreizējo pabalstu sakarā ar  bērna pie-

dzimšanu EUR 150,00 apmērā par katru jaundzimušo ir 

tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem, ja viena no 

bērna vecākiem reģistrētā dzīvesvieta un bērna reģistrē-

tā dzīvesvieta kopš dzimšanas brīža ir Rēzeknes novada 

administratīvajā teritorijā. 

EUR 300,00  apmērā par katru jaundzimušo ir tiesības 

saņemt vienam no bērna vecākiem, ja abu bērna vecāku 

reģistrētā dzīvesvieta un bērna reģistrētā dzīvesvieta 

kopš dzimšanas brīža ir Rēzeknes novada administratī-

vajā teritorijā. 

  Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi 

Nr. 33 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) sta-

tusa noteikšanu Rēzeknes novadā”. 

Ģimene/persona atzīstama par maznodrošinātu, ja tās 

ienākumi uz katru ģimenes locekli 

pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 50% no valstī no-

teiktās minimālās algas. 

Pārējie palīdzības pieprasītāja kritēriji  (ienākumi un ma-

teriālais stāvoklis) tiek vērtēts  atbilstoši Latvijas Repub-

likas Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteiku-

miem Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzī-

vojošas personas atzīšanu par trūcīgu” un Latvijas Re-

publikas likumam „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā”. 

  Ar 2019. gada 01. jūliju ir mainījies pārtikas preču 

komplekts Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām 

personām. Individuālajai izdalei paredzētais pār tikas 

preču komplekta P2019 sastāvā ietilpst: Auzu pārslas 

(0,4 kg); Makaroni (1.5kg); Pilnpiena pulveris (0,4 kg); 

Iebiezināts piens ar cukuru (0,4 kg); Augstākā labuma 

kviešu milti(0,4 kg); Kartupeļu biezputra bez piena(0,2 

kg); Manna(0,4 kg); Griķi (0,4 kg); Sautēta cūkgaļa(0,5 

kg); Sautēta liellopu gaļa(0,5 kg); Tvaicēti rīsi (0,4 

kg); Rafinēta rapšu eļļa (0,5 l); Olu pulveris(0,1 kg); Cu-

kurs(0,5 kg); Šķeltie zirņi(0). 

                          Natālija Platpīre,  sociālā darbiniece  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
  
 Kad koku lapas sāk zaudēt savu vasarīgo sulīgumu, zaļā 
krāsa lēnām pārtop dzeltenā vai sarkanā tonī, klāt rudens, 
klāt arī jaunais mācību gads. 
  Tradicionāli Zinību dienas svinīgā līnija pulcināja kopā 
visu skolas saimi  – skolēnus, vecākus, skolotājus-  sko-
las pagalmā. Klātesošos uzrunāja skolas direktore A. 
Ludborža, Rēzeknes novada domes deputāts G. Rasims, 
Bērzgales KN vadītāja D. Ekimāne. Īpaši skolēnu vidū 
tika godināti mūsu pirmklasnieki. Viņi saņēma skolēnu 

apliecību un dāvanas, kuras sarūpējusi Rēzeknes novada 
pašvaldība. Pēc svinīgās līnijas visi skolēni devās uz kla-
ses stundām, lai kopā dalītos vasaras iespaidos, piedalī-
tos dažādas aktivitātēs. 
  Dažas dienas pirms mācību gada sākuma Bērzgales pa-
matskolas skolotāji piedalījās Rēzeknes un Viļānu nova-
da izglītības darbinieku sporta spēlēs. Komanda ieguva 
godpilno 2. vietu. 
  8. septembrī daudzi skolas futbola fani apmeklēja Arē-
nu Rīga (kur norisinājās UEFA U19 telpu futbola 
čempionāta finālturnīrs), lai justu līdzi savējiem spēlē 
pret Portugāli. Transportu braucienam sponsorēja Bērz-
gales pagasta pārvalde. 
  Lai iepazītu skaisto un mainīgo dabu, dažādus objektus 
un pagastu, saulainajā 10.septembra rītā skolēni devās 
pārgājienos. Rudens ir lielisks laiks, kad var izzināt, iz-
pētīt, salīdzināt un daudz ko secināt. 
  Jau drīz, 13. septembrī, vecāko klašu skolēni piedalīsies   
Eiropas kultūras mantojuma dienās Sarkaņos. 
  Darbs skolā rit savu gaitu, skolotāji strādā, māca, tā-
lākizglītojas, skolēni iegūst zināšanas, paplašina savu 
redzesloku. 
                                                                 Gunta Kopeika  

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

                                            Bērzgales kultūras namā: 
 

  20.septembris plkst. 13.00 Dzejas dienas.  

 Pie mums ciemosies dzejniece  Ineta Atpile- Jugane un iepazīstinās ar  savu dzejoļu grāmatu”Lobuo i nalo-
buo”.Par skanīgām dziesmām parūpēsies vokālais ansamblis “Karameles”. 
Visu septembra mēnesi būs skatāma Bērzgales skolēnu zīmējumu izstāde: “A.Rupaiņa dzejolis Mōras zeme manā 
skatījumā.” 
  13.oktobrī  - animācijas filma visai ģimenei:  Lielais ceļojums/BIG TRIP , filmas garums 1 h 24 min. Žanrs: 
Piedzīvojumu filma, komēdija, animācija, ģimenes filma. 
Kāds izklaidīgs stārķis ir sajaucis adreses un atnesis lācim pandu mazuli. Kārtībai jābūt, tāpēc lācis nolemj nogādāt 
mazuli īstajiem vecākiem. Kopā ar ceļabiedriem – zaķi, alni, pelikānu, vilku un tīģeri – lācis mēro grūto un raibiem 
piedzīvojumiem bagāto ceļojumu uz Dienvidķīnu. 
Filma dublēta latviešu  valodā. 
 20.oktobrī plkst. 11.00  - spēlfilma Oļegs / Oleg, rež. Juris Kursietis, 84′, Latvija / Beļģija / Lietuva, 2019 
Psiholoģiska drāma par jauna vīrieša cerībām uz labāku dzīvi – caur viesstrādnieka statusu un savas dzīves dziļāko 
bezdibeni tomēr atrodot spēku celties augšup. 
Oļegs ir krievu izcelsmes Latvijas nepilsonis, pēc profesijas miesnieks, kurš devies labākas dzīves meklējumos – 
strādāt gaļas kombinātā Beļģijā. Tomēr nepilsoņa statuss apgrūtina peļņas iespējas, Oļegs zaudē darbu, nonāk atka-
rībā no poļu viesstrādnieku mafijas un attopas dziļākajā savas dzīves bezdibenī. Kad sasniegts viszemākais punkts, 
viņam tomēr pietiek spēka atsperties un celties augšup – psiholoģiskā spriedze spiež galveno varoni pieņemt lēmu-
mu par bēgšanu, kas sākumā šķiet neiespējama. Filmas pamatā ir patiesos notikumos balstīts un uz spēcīga sociāla 
fona veidots cilvēcīgs stāsts par jauna vīrieša cerībām un sapņiem izcīnīt sev labāku dzīvi. 
 https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kino-foto-un-tv/kursiesa-filma-olegs-ieklauta-prestizaja-kannu-kinofestivala-directors-fortnight-skate.a316757/  
 

Dejot gribētājiem! 
Visus dejot gribētājus (tautu dejas) lielus un mazus vadītāja Maira Gribuste aicina pieteikties Bērzgales kultūras 
namā vai pa t. 26185204 (Daila). 

Dziedāt gribētājiem! 
Visus dziedāt gribētājus (lielus un mazus) vadītāja Sigita Kuzmina aicina pieteikties Bērzgales  
kultūras namā vai pa t. 26185204 (Daila). 

 
Svecīšu vakari Bērzgales pagasta kapsētās 3.novembrī: 
 
Plkst. 10.00 Sv.mise Bērzgales baznīcā  
Plkst. 11.00 – mirušo atceres brīdis Bērzgales kapsētā 
Plkst.12.30 – Grebežu kapsētā 

Aicinājums izteikt priekšlikumus! 
 
  Plānojot nākošā gada pasākumus, pagasta pārvalde, kultūras nams, bibliotēka, muzejs aicina izteikt savas domas 
par pasākumu nepieciešamību. 
  Viens no plašākajiem pasākumiem vasarā ir Annas diena. Tā notiek tradicionāli svētdienā (2020.gadā būs 
26.jūlijā). Ir doma šo dienu izvērst plašāku un svinēt kā pagasta svētkus. Tāpēc aicinām izteikt savas domas, kādas 
aktivitātes varētu notikt šajā dienā. Uzsvaru vēlams likt uz aktīvu dzīves veidu (skriešana, orientēšanās, peldēšana, 
citas aktivitātes…..). 
  Aicinu izteikt priekšlikumus un ierosinājumus un iesniegt pagasta pārvaldē, kultūras namā, bibliotēkā, muzejā, 
iemest ziņojumu kastītē pie KN ārdurvīm rakstot, vai mutiski, vai zvanot, sūtot SMS, vai caur sociālajiem tīkliem. 
   

                                                                                                               Ziņas sagatavoja Daila Ekimāne, KN vadītāja  

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kino-foto-un-tv/kursiesa-filma-olegs-ieklauta-prestizaja-kannu-kinofestivala-directors-fortnight-skate.a316757/
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                         Projektu ziņas 

Bērzgales baznīcai tiks atjaunota torņu fasāde 
 
   Jūlija beigās ar    Lauku atbalsta dienesta lēmumu tika atbalstīts Bērzgales Svētās Annas Romas katoļu draudzes 
projekts baznīcas torņu fasādes krāsojuma atjaunošanai. Projekts “Bērzgales katoļu baznīcas fasādes atjaunošana” ir 
atbalstīts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-
2020.gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” akti-
vitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. 
  Projekta mērķis ir nodrošināt kultūrvēstures pieminekļa saglabāšanu un radīt labvēlīgu vidi sakrālā tūrisma attīstī-
bai, tā palielinot Bērzgales pagasta potenciālu un pievilcību. 
  Bērzgales Sv.Annas Romas katoļu baznīcas celta 1776.gadā renesanses stilā ar baroka stila elementiem, no akme-
ņiem. 1938.gadā tika uzsākti celtniecības darbi baznīcas paplašināšanai. Celtniecību pārtrauca karš un tā tika pa-
beigta vien 1946.gadā. Baznīca ir valsts aizsargājams kultūras piemineklis. 
  Visā pastāvēšanas laikā baznīca ir aktīvi darbojusies un bijusi sava veida kultūras centrs Bērzgalē. Pirmās Latvijas 
brīvvalsts laikā baznīcā kalpojošie priesteri daudz darba veltījuši latgaļu literatūras izdošanai, izplatīšanai, organizē-
juši un vadījuši Bērzgalē kori un teātri, paši rakstījuši lugas un iestudējuši tās (S.Pipiniuss 1912.- 1919, P. Apšinīks 
1919.– 1920, J.Kazlass 1920.–1928). Bērzgales baznīca kā liels sabiedriskais centrs pieminēta Antona Rupaiņa vēs-
turiskajos romānos un stāstos Māra mostas, Zemes sōļs, Pasaules vējos.  
  Projekta kopējais budžets ir 32 444,62 EUR (ar PVN), tai skaitā ES finansējums 90% jeb 29 200,16 EUR, līdzfi-
nansējums – 3 244,46 EUR, kas tiks nodrošināts no draudzes līdzekļiem. Projektu paredzēts īstenot līdz 2020.gada 
oktobra beigām. Projektā paredzētos darbus veiks SIA “TUTOR”. 

Ziņas sagatavoja projekta vadītāja Daila Ekimāne 
 

Iekrāso rudeni pagalmā! 
 

  Septembra vidū Bērzgalē daudzstāvu mājas Rītupes ielā 21 pagalmā pulcējās Bērzgales bērni un jaunieši kopā ar 
jaunatnes lietu speciālisti Ilzi uz interesantu, vēl nebijušu aktivitāti – feldšeru vecmāšu punkta pandusa apgleznoša-
nu.  
  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” Rēzeknes novada 
pašvaldības projekta “Pieejamības nodrošināšana Bērzgales feldšeru vecmāšu punkta telpām” īstenošana tika 
pabeigta jau 2018.gada vēlā rudenī. Projektā bija paredzēts, ka uzbrauktuve tiks ne tikai ierīkota, bet arī 
“atdzīvināta” ar košām krāsām, lai iederētos pagalma kopējā interjerā. Pagalmā ir ierīkots rotaļu laukums ar krāsai-
nām konstrukcijām. 
  Kaut arī dabā vēl rudens košuma visai maz, projekta dalībnieki ar krāsām to Bērzgalē ienesa. Bērnu atsaucība bija 
liela un darbs veicās raiti. 
  Noslēgumā visi čaklie mākslinieki tika cienāti ar mājas iedzīvotāju sarūpētiem saldumiem. 

  
 Ziņas sagatavoja projektu vadītāja Daila Ekimāne 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē. 
 

ESF projekts “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” 
Jogas nodarbības Bērzgales kultūras namā: 

  21.septembrī, plkst.10.00 
   28.septembrī, plkst.10.00                     

                                                                                                                               Informē KN vadītāja Daila Ekimāne 
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https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

