Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes
informatīvais izdevums novembrī
Dzīvosim un strādāsim skaistā, sakoptā vidē!
Maza mana tēvu zeme,
divu roku platumā.
Mīļa mana tēvu zeme,
divu roku siltumā.
Dziļa mana tēvu zeme,
visa mūža garumā.
Knuts Skujenieks

Sirsnīgi sveicu Bērzgales pagasta iedzīvotājus Latvijas Republikas proklamēšanas 102.gadadienā! Lai spēks, veselība, izturība un izdoma veikt labus darbus ikdienā, lai svētki ienāk katrā ģimenē, lai ikviens sajūt piederību mūsu zemei un valstij!
Bērzgales pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Dunskis

Aktualitātes saistībā ar epidemioloģisko situāciju valstī
Aicinām pašvaldības pakalpojumus pēc iespējas saņemt attālināti, ierobežojot ēkas apmeklēšanu klātienē. Klientu pieņemšana un pakalpojumu sniegšana klātienē notiek pēc iepriekšējās apmeklētāju pieteikšanās:
Pārvaldes vadītājs – 28378899
Lietvede – 64644633
Grāmatvede – 64644644
Sociālais darbinieks - 2202050
Bibliotekāre – 27297743
Muzeja vadītāja – 29497151
KN vadītāja – 26185204

Obligāta prasība – lietot sejas masku!

Bērzgales baznīcai atjaunota torņu fasāde
Iebraucot Bērzgalē, jau pa gabalu viesus sveicina majestātiskās Bērzgales Svētās Annas Romas katoļu baznīcas baltie
torņi. Teju vai divus ar pusi gadsimtus senais dievnams ne tikai sniedz veldzi ikvienam, kam nepieciešamība saņemt garīgo
aprūpi, bet ir atvērts vietējiem un ārvalstu tūristiem, ikvienam interesentam. Baznīca ir nozīmīgs Bērzgales vizītkartes elements.
Oktobrī noslēdzās baznīcas torņu ārsienu atjaunošanas darbi. Finansējumu šiem darbiem draudze saņēma, piedaloties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas” projektu konkursā ar projektu “Bērzgales katoļu baznīcas fasādes atjaunošana”.
Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633
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Projekta mērķis ir nodrošināt kultūrvēstures pieminekļa saglabāšanu un radīt labvēlīgu vidi sakrālā tūrisma attīstībai, tā palielinot Bērzgales pagasta potenciālu un pievilcību.
Projekta kopējais budžets ir 32 270.04 EUR (ar PVN), tai skaitā ES finansējums 90% jeb 28 102.99 EUR, līdzfinansējums –
3222.55 EUR, ko piešķīra Rēzeknes novada pašvaldība. Torņu fasādes atjaunošanas darbus veica SIA “IntecoWood”.
Baznīcā dievkalpojumi notiek darbdienās plkst. 17.00, svētdienās plkst. 10.00. Ārpus dievkalpojumu laika baznīcu iespējams
apmeklēt, iepriekš piesakoties: priesteris – 28345990, A.Rupaiņa muzeja vadītāja – 29497151, kultūras nama vadītāja –
26185204.

Ziņas sagatavoja projekta vadītāja Daila Ekimāne

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

Turpinās dīķu teritorijas sakopšanas darbi
Šogad tika pabeigti vides sakārtošanas pamatdarbi degradētajā teritorijā - dīķu apkārtnē aiz vecās katlumājas. Šīs teritorijas
sakopšana iesākās jau vairākus gadus atpakaļ. Dīķi ir iztīrīti, teritorija nolīdzināta, iesēts zāliens. Pamazām tiek veidoti apstādījumi. Darbi šajā teritorijā tiek veikti ar Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda projektu konkursā iegūto finansējumu, kā arī piesaistot vietējās zemnieku saimniecības ar traktortehniku.
2020.gadā no Rēzeknes novada Vides aizsardzības fonda līdzekļiem Bērzgales pagastam tika piešķirti 5106.20 EUR.
Šis finansējums tika izlietots, lai uzbērtu un nolīdzinātu granti, nostiprinātu apmales caurbraucamajam ceļam, kas ved no skolas katlumājas uz saimniecības ēkām, kā arī tika sakopta atkritumu šķirošanas punktam piegulošā teritorija - tai uzlikts betona
plākšņu segums. Tika iegādāta pārvietojamā tualetes kabīne, kuru pēc nepieciešamības var izmantot sabiedriski pieejamās vietās: pussaliņā pie brīvdabas estrādes Micānu ezera krastā, pludmalē pie Meirānu ezera, pie muižas ēkas, utt
Ar iedzīvotāju un pagasta pārvaldes darbinieku atbalstu dīķu teritorijā tiek veidoti apstādījumi. Jau ir iestādītas liepas, grimoņi, etiķkoki un citi dekoratīvie augi. Pavasarī paredzēts iestādīt bērzu aleju.
Paldies visiem iedzīvotājiem, kuriem nav vienaldzīgs Bērzgales vizuālais tēls, kuri palīdz un piedalās teritorijas labiekārtošanā gan ar padomiem, izsakot savas domas un ierosinājumus, gan ar darbiem, piedaloties talkās.

Kultūras nama vadītāja Daila Ekimāne

Kultūras pasākumi novembrī var mainīties atbilstoši Valstī noteiktajiem ierobežojumiem. Lūdzu sekot
informācijai Bērzgales pagasta mājas lapā, sociālajos tīklos vai zvanot.
No 9. novembra kultūr as namā ir apskatāma foto izstāde “Mums līdzās…”. Darbi izstādei ir izgatavoti no
2015.gada fotoplenēra bagātīgā arhīva. Izstādi iespējams apskatīt, iepriekš piesakoties pa tālruni 26185204 (Daila),
29497151 (Skaidrīte), 227297743 (Sanita).
11.novembrī Lāčplēša dienā iedzīvotāji tiek aicināti savu māju pagalmos un logos iedegt svecītes par godu
Latvijas Valsts neatkarības cīņām. Svecītes tiks iedegtas arī pie kultūras nama.
15. novembrī visi aicināti doties “Pirmssvētku ceļojumā pa Nautrēnu pagastu apvienību”. Dalībnieki: komandas vai individuālie braucēji. Noteikumi: ieteicams izrotāt auto atbilstoši Valsts svētkiem.
Starts 15.11.2020. plkst. 11.00 no tā pagasta centra, kurā esi pieteicies. Pulcēšanās no plkst. 10.45.
Finišs: Sarkaņkalnā (Vērēmu pagasts).
Maršruts ved cauri visiem Nautrēnu pagastu apvienības centriem, kuros ceļotājus gaidīs interesantas aktivitātes.
Pieteikties: zvanot, ar SMS vai Whats App, vēlams līdz 11.11.2020:
Bērzgalē – 26185204, Daila
29497151, Skaidrīte
227297743, Sanita
Nautrēnos – 28335357, Inga
Ilzeskalnā – 29498652, Anna
Lendžos – 29397068, Ligita
Vērēmos – 29131963, Sarmīte
Audriņos – 25412872, Tamāra

Tiekamies ceļojumā!
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18. novembrī “Latvijai – 102”:
plkst. 16.00 gaismas gājiens “Izgaismo Bērzgali”. Pulcēšanās pie kultūras nama. Lāpu gājiena noslēgums pie kultūras nama: pagasta pārvaldes vadītāja uzruna un apsveikums, svētku našķis.
no plkst. 18.00 iedzīvotāji un pagasta pār valdes iestāžu dar binieki aicināti iedegt svecītes pagasta pār valdes iestāžu un privātmāju, dzīvokļu logos.
Vasaras sākumā izsludinātajai foto akcijai “Dzīve pandēmijas laikā” atsaucība no iedzīvotājiem bija neliela, tāpēc izstāde no iesūtītajiem darbiem netiks veidota. Iesūtītās fotogrāfijas un foto no kultūras nama arhīva tiks ievietotas un būs apskatāmas Bērzgales pagasta mājas lapā www.berzgale.lv sadaļā “Galerija”. Paldies par atsaucību Ivetai, Evitai, Madarai!
Cienījamie pasākumu apmeklētāji!
Aicinu būt atbildīgiem par savu un līdzcilvēku veselību un apmeklējot pasākumus, ievērot valstī noteiktos
ierobežojumus un noteikumus saistībā ar Covid – 19!

Ziņas sagatavoja KN vadītāja Daila Ekimāne

No 1.novembra līdz 30.novembrim Lauksaimniecības datu centr am jāsniedz infor mācija par bišu saimju
skaitu uz 1. novembri.
Līdz 1.decembrim Lauku atbalsta dienestam jāiesniedz iesniegums apdrošināšanas polises iegādes izdevumu daļējai segšanai (mājlopi, sējumi). Atbalstu piešķir tikai par spēkā esošām un līdz šī gada 1.decembr im
pilnībā apmaksātām apdrošināšanas polisēm. Polises apmaksu var veikt pa daļām, bet pēdējais maksājums nevar
būt vēlāks par 2020 gada 1.decembri.
Lai saņemtu atbalstu, Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) jāiesniedz iesniegums,
apdrošināšanas polises kopija, apdrošināšanas prēmiju samaksu apliecinoša dokumenta kopija.
Informācija LAD mājaslapā – Atbalsta veidi – Valsts atbalsts – Apdrošināšana
Parēķiniet, kas darās ar ieņēmumiem. Dīzeļdegvielas ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi saņemšanai konvencionālajām saimniecībām jābūt 350 eiro/ha, bioloģiskajām – 210 eiro/ha. Ja kas, vēl var pagūt ko izdarīt. Tā nav obligāta prasība, ja ieņēmumi būs mazāki, attiecīgi degvielas būs mazāk (runa jau par nākošo sezonu).
Šobrīd iestādēs apmeklētāji tiek pieņemti pēc iepriekšēja pieraksta. Lai saņemtu konsultācijas vai lai vienotos par apmeklējuma laiku, jāzvana.
LAD infor matīvais tālr unis 67095000 (darbdienās no plkst.8.00 -20.00).
LDC Rēzeknē (4.kab.) - 26510583, 26510576 (ceturtdienās no plkst.9.00 – 12.30 un no 13.00 – 15.00).
VID konsultatīvais tālr unis – 67120000 (P. - C. no plkst.8.15 – 17.00, piektdienās no 8.15 līdz 15.45).
Turpinās lauku saimniecību apsekojums - LAUKSAIMNIECĪBAS skaitīšana 2020, kura vienlaicīgi notiek visās
Eiropas Savienības dalībvalstīs. Ja zemes apsaimniekotājs pats nav iesniedzis informāciju statistikas pārvaldei (e
pastos bija CSP aicinājums), tad līdz 22.decembrim apsekošanu veiks LLKC un Pārvaldes intervētāji.
Iegūtie dati nepieciešami Latvijas KLP Stratēģiskā plāna 2021.–2027. gadam sagatavošanai un īstenošanai, īpaši
– tiešo maksājumu pamatojumam, lauku attīstības pasākumiem un nozaru stratēģijas, pārvaldības un koordinācijas
sistēmu attīstībai, modernizācijai un administratīvā sloga samazināšanai atbalsta saņēmējiem.
Anastasija Saleniece, lauku attīstības konsultante
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Ir pagājuši jaunā mācību gada pirmie divi mēneši. Laiks ir aizsteidzies ļoti ātri. Pa šo laiku skolā ir notikuši arī
vairāki pasākumi, kuri ir padarījuši raibāku skolas ikdienas dzīvi.
11. septembrī bērni devās pārgājienā pa dzimto pagastu, arī daba lutināja ar brīnišķīgiem laika apstākļiem.
Projekta ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai “ ietvaros 16. septembrī Bērzgales pamatskolā
3. – 9. klašu skolēniem norisinājās Tehniskā diena ,,Eksperimentē kopā ar citiem”.
Atvasaras saules sasildīti, 25.septembrī Bērzgales pamatskolas 6.-7.klases un Nautrēnu vidusskolas
3.,4.,5.klases skolēni devās projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” finansētā ekskursijā
uz Jaundomes muižas vides izglītības centru, kas atrodas Dagdas novadā, Rāznas nacionālā parka teritorijā.
29. septembrī skolā atkal notika gadskārtējais Miķeļdienas tirdziņš un rudens augļu un dārzeņu izstāde.
Prieks par čaklajiem skolēniem, kas gādāja patīkamu noskaņu ne tikai sev, bet priecēja arī pircējus.
Paldies visiem, kas atbalstīja šo pasākumu, bet īpašs paldies skolēnu vecākiem par sapratni, atsaucību un līdzdarbošanos.
Šogad 2. oktobris mūsu skolā bija tā diena, kurā skolēni, sveica savus skolotājus, sagādājot patīkamus pārsteigumus.
Skolēni paspēja jau pavadīt arī rudens brīvdienas. Bet, diemžēl, sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī, mācības klātienē atsāka tikai 1.- 6. klašu skolēni. Vecāko klašu skolēni mācās attālināti. Ceram uz drīzu tikšanos skolā!
Ziņas sagatavoja Inga Kroiče
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Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633
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