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Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes  

informatīvais izdevums novembrī 

Dzīvosim un strādāsim skaistā, sakoptā vidē! 

 

                    

                Nāk rudens apgleznot Latviju, 
            Bet necenties, nepūlies tā, 
            Man viņa ir visskaistākā, 
            Tik un tā.  

                                    Māra Zālīte 

   Sveicu Latvijas valsts neatkarības proklamēšanas 101.gadadienā! 

Lai katram personīgi Dieva svētība, veselība, veiksme un sekmes 

ikdienas gaitās!  

                                                                                                     Bērzgales pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Dunskis 
 

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

Aicina pieteikties jaungada dāvanu saņemšanai 
 
Bērzgales pagasta pārvalde aicina bērnu, kur i neapmeklē Bērzgales pagasta pirmsskolas izglītības iestā-
di un ir reģistrēti Bērzgales pagasta teritorijā, vecākus pieteikties Jaungada dāvanu saņemšanai Bērzgales pa-
gasta pārvaldē. Pieteikšanās termiņš 15.decembris. tālrunis 64644633, e-pasts: info@berzgale.lv 

 

 
 
 

 

Līdz 30.novembrim biškopjiem Lauksaimniecības datu centrā jāiesniedz pārskats par bišu saimēm uz 1.novembri. 

 

Vēlreiz par atbalsta pasākumiem 

 
►Līdz 21. novembrim (mainīts termiņš) LAD pieņems iesniegumus apdrošināšanas polišu iegādes izdevu-

mu daļējai segšanai (mājlopi, sējumi). LAD mājaslapā informācija atrodama pie ATBALSTA veidiem zem no-
saukuma RISKA pārvaldība. 

► Vēl līdz 4. decembrim var pieteikties atbalsta saņemšanai divos investīciju atbalsta pasākumos "Atbalsts 

ieguldījumiem lauku saimniecībās" un "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" (pa vecam – modernizācijas projekti). 

►Līdz šī gada 30.decembrim turpinās pieteikumu iesniegšana LAD meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivi-
tātēm, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai. Konsultācijas var saņemt  Meža konsultāciju pakal-
pojumu centrā, kas atrodas Dārzu ielā 7a, tel. 28692818.  

                                                           LLKC Rēzeknes biroja lauku attīstības konsultante Anastasija Saleniece  
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Bērzgales ziņas                                                                                                                                                                  2019.gada novembris                              

 

Latvijai – 101: 
 
 1. -  30.novembris - izstāde “Bērzgalieši neatkarības  
     kara ceļos” Latvijas armijas vēsture fotogrāfijās no  
     muzeja krājuma. 
 

 16.novembrī plkst. 19.00 kultūras namā - “Mana dzim-
tene tik un tā ir liela”. Pārvaldes vadītāja uzruna un svei-
ciens svētkos. Koncerts (Gaigalavas dzejas teātris 
«Apinis», Mežvidu un Malnavas vidējās paaudzes deju 
kolektīvs.  

      plkst.21.00 - Balle (spēlē Jānis Poplavskis). Iespējams 
līdzi ņemt “groziņu”. 

 

 18.novembrī – “Tikai dzimtajā zemē spēku var gūt”: 
           plkst.10.00 skolas spor ta zālē - Bērzgales kauss volejbolā; 
           plkst.10.00 baznīcā – Sv. Mise Latvijas valsts svētkos; 
           plkst.11.00 kultūras namā pagasta pārvaldes vadītāja uzruna un sveiciens svētkos. Dokumentālā fil-
ma “Lidija”. Vissmagākajos pārbaudījumos rūdīts, gandrīz gadsimtu ilgs mūžs vienā trīsdesmit minūšu tuvplānā. 
Cilvēka seja, viņa acis glabā pieredzi labāk kā jebkurš dokuments vai pierakstīts atmiņu stāstījums. Īpaši, ja šis cil-
vēks ir tik daudz piedzīvojis kā pazīstamā disidente Lidija Lasmane- Doroņina. Viņa sevi par disidenti nemaz neat-
zīst. Savus trīs cietuma un lēģeru termiņus – kopumā četrpadsmit nebrīves gadus – viņa saņēmusi kā sodu nevis 
par pagrīdes cīņām, bet par to, ka atļāvusies saglabāt savus principus, pārliecību un ticību. Lidijas bērnībā iegūtie 
ideāli – Latvijas kā neatkarīgas valsts idilliskais tēls, stipras ģimenes vērtības un ticība Dievam kā morāla mērauk-
la katrai rīcībai – ir izdzīvojuši ne tikai cauri divām okupācijām un dažādu varu represijām, bet arī apstākļos, kad 
apkārtējā pasaulē cilvēcība šķita neatgriezeniski zudusi. Jebkurā politiskajā režīmā, jebkuros, visnežēlīgākajos ap-
stākļos Lidija vienmēr palīdz cilvēkiem, pat ja tie neko labu viņai nav darījuši. Viņas acis vēl šodien, 94 gadu ve-
cumā, ir gaišas un dzīvi veras pasaulē. Filmai piešķirta nacionālā kino balva Lielais Kristaps:  – Labākā īsmetrāžas 
dokumentālā filma 
        pēc filmas – pārrunas pie tējas tases, svētku torte. 

        15.– 30. novembris-  Gundegas Rancānes gleznu izstāde  
 
   1.decembrī (svētdiena) plkst. 11.00 kultūras namā filma “Dvēseļu putenis”. Ieeja 2.00 EUR 
   Gada nogalē tiks demonstrēta filma “Jaungada taksometrs 2”. Par konkrētu laiku – lūgums sekot ziņām. 
     Dejot gribētājiem! 
Visus dejot gribētājus (tautu dejas) lielus un mazus vadītāja Sintija Gailuma aicina pieteikties Bērzgales kultūras 
namā vai pa tālr.:26185204 (Daila). 
    Dziedāt gribētājiem! 
Visus dziedāt gribētājus (lielus un mazus) vadītāja Sigita Kuzmina aicina pieteikties Bērzgales kultūras namā vai pa 
tālr.: 26185204 (Daila). 
                                                                                                                Ziņas sagatavoja KN vadītāja Daila Ekimāne 
 
 
                    

Projekta ''Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā'' 
aktivitātes Bērzgalē 

 
  Bērzgales kultūras namā sestdien, 23. novembrī plkst. 10:00 (līdz 16;00) notiks veselības diena, kurā ieradīsies tādi 
ārsti kā kardiologs, neirologs, endokrinologs un psihiatrs. Ārsti stāstīs par dažādām interesantām tēmām, kuras no-
derēs tālākajā dzīvē. 

                                                                                                         Info tālr.:27885145 Diāna Drozdova  
                                  

                            

 

 

Latvijas armija 1929.gadā. Foto no A. Rupaiņa muzeja 

krājuma 
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Bērzgales ziņas                                                                                                                                                             2019. gada novembris 

           

   Bērzgales jaunieši realizē projektu ‘’Saglabājam vēsturi’’ 

  Skulptūra ‘’Lapsa un dzērve’’ atrodas šosejas A13 malā, ciemā Peščanka, 

Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads. Veicot pētniecisko darbu, noskaidro-

jām, ka tā uzstādīta ne vēlāk kā 60. gadu sākumā un ir daudzu iedzīvotāju 

atmiņās no bērnu dienām. Līdzīga skulptūra ir saglabājusies Medumos un 

ir manīta Ukrainā. Pēckara gados tika uzstādītas vairākas skulptūras, taču 

līdz mūsdienām saglabājušās pavisam maz. Šī skulptūra ir svarīgs mūsu 

pagasta vides objekts, kas daudzos iedzīvotājos raisa atmiņas, kad braucot 

garām ar auto vai autobusu, to vienmēr redzēja pa logu. Arī tagad bērni 

vienmēr cenšas to ieraudzīt braucot garām vietai, kur tā uzstādīta. Taču lai 

saglabātu šo skulptūru nākošajām paaudzēm, bija jāveic restaurācijas darbi. 

Šo darbu šogad uzņēmāmies kopā ar Bērzgales pagasta jauniešiem. 

  Iesniedzām projektu Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldē konkursam par finansēju-

ma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem 2019. gadā, kur mūsu projekts ‘’Saglabājam vēstu-

ri’’ tika atbalstīts. Septembrī ar jauniešiem ķērāmies pie skulptūras restaurēšanas. Kopā ar vizuā-

lās mākslas skolotāju Silviju Barkāni no jauna izveidojām laika gaitā pazudušās skulptūras daļas 

un aizpildījām plaisas. Špaktelējām, slīpējām un krāsojām. Darbos mums palīdzēja un aktīvi pie-

dalījās arī vietējā Soldonu ģimene ar bērniem.  

  Projekta ietvaros atjaunojām arī koka 

norādi uz Kirkas kalnu. Restaurācijas 

darbus vadīja mājturības skolotājs 

Oļegs Žukovs. Jaunieši slīpēja, frēzēja 

un tonēja koka norādi. Tika atrasts un 

apstrādāts dekoratīvs stabs zīmes stip-

rināšanai.  

Ir liels gandarījums par paveikto dar-

bu. Iepazīstinājām jauniešus ar Bērzgales kultūrvēsturisko mantoju-

mu, kopīgi atjaunojot pagastu  raksturojošos vides objektus. 

 

 

 

 

                                                                            

                          Bērzgales pagasta bibliotēkas vadītāja Ilze Čudare-Sergejeva  

 

               

  Mobilās brigādes pakalpojums Rēzeknes novadā 

  No šī gada oktobra mēneša Rēzeknes novada iedzīvotāji, it 

sevišķi vientuļie pensionāri, invalīdi un trūcīgās personas, 

kam ir vajadzīga sociālā aprūpe, var izmantot sociālo aprūpē-

tāju mobilās brigādes pakalpojumus.  

  Ir jāņem vērā, ka katrās personas sociālā  situācija  tiek iz-

skatīta  individuāli. Izvērtējot personas materiālo un sociālo 

situāciju, piemēram, ienākumus, ģimenes un atbalstāmo per-

sonu sastāvu, dzīvesvietas attālumu, veselības stāvokli, un 

vajadzības, Sociālais dienests pieņem lēmumu piešķirt perso-

nai vai atteikt pieprasīto pakalpojumu. 

  Darbinieki -sociālais darbinieks, sociālais aprūpētājs un 

šoferis sniedz nepieciešamu palīdzību, ko seniors nespēj pa-

veikt saviem spēkiem, piemēram, atnest malku, tīrā ūdens 

ienešana telpās un netīrā iznešana, atkritumu iznešana, doties 

uz veikalu, lai iegādātos pārtiku, medikamentus un citas ik-

dienā nepieciešamās preces. Aprūpētāji var aizvest klientu uz 

pagasta centru, kur pieejama duša, veļas mazgātava un frizie-

ra pakalpojumi. 

  Mobilās brigādes  pakalpojums ir paredzēts ātrai  

(operatīvai) darbību veikšanai, kas ļauj dienas laikā palīdzību 

sniegt daudziem senioriem.    

  Transportlīdzeklī ir paredzēta vieta arī diviem ratiņkrēsliem  

un nestuvēm, kas dod iespēju, gulošo personu un personu 

ratiņkrēslā nogādāt pie ārsta, un citiem  viņam vajadzīgiem 

speciālistiem. 

  Mobilās brigādes pakalpojumam var pieteikties pie Vērēmu 
pagasta sociālā darbinieka, kontakttālrunis: 64605904;  mob. 
28666449.                           Ziņas sagatavoja Natālija Platpīre  
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Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633                                                                       Atbildīgais par izdevumu: Skaidrīte Apeināne 

    Pār mūsu dzimto zemīti lieliem soļiem staigā rudens, visiem līdzekļiem pierādīdams savu varenību – gan vēji, gan lietus – 
viss liecina par to, ka ziema nav aiz kalniem. Tikai dažas dienas priecē ar siltumu un sauli, bet tumšie vakari un drēgnie rīti 
ikvienam uzdzen zināmu skumju noskaņojumu. Bet, neraugoties uz to, katrā dienā var saskatīt kādu prieka dzirksti, īpaši sko-
las ikdienā.  
  Rudens ir bagāts vīrs, kas mūs priecē ar savām dārza bagātībām. Par to varēja pārliecināties arī mūsu skolā, jo  veselu nedē-
ļu bija skatāma rudens  ziedu, dārzeņu un augļu izstāde. To papildināja Miķeļdienas tirdziņš, kur galvenās veltes nebija  vis 
dārza labumi, bet gan pašu vai kopā ar vecākiem  pagatavotie labumi. 
  Mūsu skolas skolēniem patīk ielūkoties zinātnes atklājumos, iepazīties ar jaunām tehnoloģiju idejām, tāpēc 27. septembrī 
vecāko klašu skolēni apmeklēja Zinātnieku nakti Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. 
  Katru gadu oktobrī Latvijas skolās tiek svinēta Skolotāju diena, un mūsu skola nav izņēmums. 9.klases skolēni bija parūpē-
jušies par svētku dienu skolotājiem – vadīja stundas viņu vietā un visus godināja šajos svētkos, dāvājot gan atpūtu, gan  ap-
sveikumus, gan ziedus. 
  Mūsu skolas skolēni aktīvi izmanto iniciatīvas „Latvijas skolas soma ” piedāvājumus klātienē iepazīt Latviju mākslas un 
kultūras norises. 8. klases skolēni devās uz Krāslavas Vēstures un mākslas muzeju, iepazina Krāslavas pils un parka teritori-
ju, muzeja bagātības, apskatīja sava novadnieka V. Zlidņa mākslas darbus, savukārt 5.,6.,7.,9.klases skolēni apmeklēja Latvi-
jas smilšu animācijas izrādi  „Mazais princis” Latgales vēstniecībā “Gors”.  ESF  projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai” ietvaros  7.klases skolēni  devās vizītē  uz Igauniju, apmeklēja zinātnes centru „AHHAA” un Ledus 
laikmeta centru. Jaunāko klašu skolēni apmeklēja Leļļu teātra izrādi Nautrēnu sporta hallē.  
  Oktobrī vecāki tika aicināti uz Vecāku dienu, lai varētu vērot  savu bērnu mācību stundas, tikties individuāli ar skolotājiem, 
klašu audzinātājiem un atbalsta personālu. Oktobrī arī  notika vecāku kopsapulce, kurā skolas psiholoģe deva padomus, kā 
vecāki var iesaistīties sava bērnu izglītošanā. Šajā mēnesī skolā tika rīkotas arī klašu vecāku sapulces. 
  Mēs vienmēr esam bijuši draudzīgi un atvērti, tāpēc 15. oktobrī vecāko klašu skolēni  piedalījās Bērzgales muižas teritorijas 
apzaļumošanas darbos, iestādot košumkokus. 
  Arī karjeras izvēles jautājumi mums ir īpaši aktuāli, tāpēc karjeras nedēļas laikā  skolēni skatījās video filmas par karjeras 
izvēli, aizpildīja anketas, noskaidrojot,  kura profesija viņiem ir  vispiemērotākā, izspēlēja lomu spēles.  
  Mūsu skolas skolēni piedalās arī sporta sacensībās. 
  No 21.oktobra līdz 25. oktobrim  skolēni baudīja  rudens brīvdienas, bet skolotāji apmeklēja kursus, seminārus. 
  Oktobra pēdējā dienā skolu pieskandināja skaļa mūzika, jo tika rīkots ikgadējais  pasākums „Popiela”, kurā skolēni iejutās 
gan latviešu estrādes mākslinieku, gan krievu slavenību, gan pasaules mēroga zvaigžņu lomā. 
  Arī laikrādi esam nostellējuši uz ziemas laiku, tāpēc nekas cits neatliek, kā gaidīt Ziemassvētkus, bet pa starpu  gan vēl daži 
priecīgi notikumi – Lāčplēša diena, mūsu mīļās Latvijas dzimšanas diena, Adventes laiks. 
                                                                                                                                                     Ziņas sagatavoja Gunta Kopeika 

    

  Rudens atnāk un aiziet ar savu burvību, krāšņumu un krāsām, 
bet nu uz papēžiem jau min ziema. 
  No 2019. gada 16. septembra  līdz 22. oktobrim piedalījā-
mies SIA “ALAAS” rīkotajā konkursā “KONTEINERĪTIS 
BATERIJĀM  - PA ROKAI!”. Konkursā tika iesniegti 49 
darbi, kurus vērtēja komisija. Darbi tika sadalīti 1., 2. un 3. 
godalgotās vietās. Konkursa apbalvošanas pasākums notika 5. 
novembrī plkst. 1030  ARPC “Zeimuļs” sadarbībā ar Dabas 
aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālo administrāciju un 
SIA “Eco Point”. 
  3. oktobrī Gaigalavas kultūras namā svinējām Skolotāju die-
nu. No iestādes Pateicības raksta saņemšanai izvirzījām  mū-
zikas skolotāju Ivetu Kopelu, viņa saņēma pateicību par rado-
šu un izcilu darba veikšanu.  
 Rudens izstādei bērni un viņu vecāki atnesa dažādus dārzeņus 
un augļus, kā arī no tiem pagatavotus interesantus veidoju-
mus. Paldies vecākiem, bērniem un iestādes skolotājām par 
ieguldīto darbu un atsaucību. 
  31.oktobrī vecākus aicinājām uz kopsapulci, lai pārrunātu 

viņiem un mums aktuālus jautājumus. Pēc sapulces kopīgi 
izbaudījām koncertu “Vitamīni manā dārziņā”. Vecāki darbo-
jās atrakcijās – šķiroja pupas un novāca rudens ražu. Par aktī-
vo darbošanos visi saņēma bērnu gatavotas medaļas. 
  Profesionālās pilnveides kursus apmeklēja skolotājas Vivina 
Kaļva un Elita Zvīdre.  
   7.novembrī skolā apmeklējām cirka izrādi, kur bērnu smiek-
li nevarēja rimties. Bērniem bija iespēja  darboties kopā ar 
klauniem. 
  Latvijas dzimšanas dienu iestādē draudzīgā  pulkā svinēsim 
un svētku kliņģeri ēdīsim 14.novembrī. 
  Decembris paies, gaidot Ziemassvētkus – rotāsim telpas, mā-
cīsimies dzejoļus, tautasdziesmas, gatavosim priekšnesumus, 
cepsim piparkūkas… 19.decembrī iestādē ciemosies Ziemas-
svētku vecītis (viņa ierašanās laiku vēl precizēsim).  
 
                                                   Ziņas sagatavoja Elita Zvīdre 


