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Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes informatīvais izdevums 2021. gada decembrī 

Dzīvosim un strādāsim skaistā, sakoptā vidē! 

                             Cienījamie Bērzgales pagasta iedzīvotāji!  

Klāt Advents – laiks, kad ikviena sirdī iedegas cerība un gaidas  
pēc Ziemassvētku brīnuma.  

Esot kopā ar tuvajiem cilvēkiem, lai miers un siltums, laime un mīlestība mājo  
jūsu sirdīs un jūsu mājās! 

Domājot par nākotnes plāniem, vienmēr atcerieties, ka neviens sapnis nav par lielu! 
Novēlu, lai piepildās viss iecerētais un neizsīkst idejas turpmākajiem darbiem. 

Darbiem bagātu ikdienu, labu veselību, mīlestību, saticību, veiksmi! 
Priecīgus Ziemassvētkus 

 un skaistiem, prieka pilniem notikumiem bagātu Jauno gadu! 
                                                 

                                                 Bērzgales pagasta pārvaldes vārdā vadītājs Arvīds Dunskis 

Ko nozīmē vārds “advents”? Kāpēc Adventa vainagā ir četras  
svecītes 

 
               Četras nedēļas pirms Ziemassvētkiem sākas Advents. Vārds „advents” tulkojumā no latīņu valodas nozīmē 
„atnākšana” vai „nākšana”, un Adventa laiks simboliski kristiešus aicina sagatavoties Jēzus Kristus atnākšanai jeb 
piedzimšanai.  

   Adventa laika būtisks simbols ir vainags jeb aplis, kas apzīmē mūžību un vienotību, gaismas uzvaru pār 
tumsu. To veido no mūžzaļiem priežu vai egļu zariem, kas simbolizē cerību un mūžīgo dzīvību. Vainaga dekorāci-
jas (čiekuri, rieksti, utt.) atgādina par Dieva bagātību un dāsnumu attiecībā uz cilvēkiem. 

  Sava nozīme ir arī Adventa vainaga četrām svecēm, kuras ik svētdienu tiek aizdegtas. Tās ir kā simbols 
gaismas nākšanai tumsā. 

 Pirmajā svētdienā tiek aizdegta pirmā svecīte – sākas atmošanās un tuvošanās gaismai. Pirmā svecīte sim-
bolizē cerību. Otrā svētdiena aicina uz salabšanu, miera izlīgšanu un pestīšanu. Trešā svecīte tiek aizdegta par prie-
ku, cilvēki tiek aicināti dzīvot pacietībā. Ceturtā adventes svecīte tiek aizdegta par mīlestību.   

 Gan rakstos, gan sarunvalodā joprojām Adventa laiks tiek apzīmēts gan ar vīriešu dzimtes („advents”), gan 
sievietes dzimtes („advente”) vārdu. Valodnieks Jānis Endzelīns aizrādījis: „Laiks priekš  ziemassvētkiem (4 nedē-
ļas) saucamas nevis „advente” bet “advents”. Advente ir jaunākā laikā radies apzīmējums arī atsevišķai adventa lai-
ka svētdienai. Varam teikt: „adventa vainagā iededzinām pirmās (otrās, trešās, ceturtās) adventes svecīti”. 

 
Sagatavots pēc interneta materiāliem 

INFORMĀCIJA PAR MAKSAS PAKALPOJUMU IZMAIŅĀM NO 01.01.2022. 

Bērzgales pagasta pārvalde informē, ka sākot no 01.01.2022. stājas spēkā šādas maksas pakalpojumu cenas: 

Aukstais ūdens Bērzgales un Marientāles ciemā bez PVN 21% - 1,49 EUR/m3 (iepriekš 1,33 EUR/m3) 

Notekūdeņu savākšana un attīrīšana Bērzgales ciemā bez PVN 21% -1,63 EUR/m3 (iepr iekš 1,50 EUR/m3) 
Siltumapgāde Bērzgales ciemā bez PVN 12%  – 39 EUR /MWh (iepr iekš 37,81 EUR/MWh) 
Tarifi apstiprināti Rēzeknes novada domes 04.11.2021. sēdē, lēmums Nr. 98 (prot. Nr. 6,32.§) , lēmums Nr. 99 

(prot.Nr.6,33. §). 
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                     KULTŪRAS ZIŅAS  

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

BĒRZGALES PAGASTA  KONKURSA “LAI NĀK GAIŠI ZIEMASSVĒTKI!” 
  NOLIKUMS 

1.Vispārīgie jautājumi 
 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Bērzgales pagasta pārvalde organizē konkursu “Lai nāk gaiši Ziemassvētki!” un ap-

balvo konkursa dalībniekus. 
 1.2.  Konkursa mērķis ir: 

1.2.1. veicināt Ziemassvētku laikam atbilstošas noskaņas radīšanu; 
1.2.2. sekmēt pašdarinātu un oriģinālu Ziemassvētku rotājumu veidošanu; 
1.2.3. veicināt iedzīvotāju un ēku (būvju) īpašnieku aktīvu līdzdalību pagasta Ziemassvētku noformējuma veidošanā; 
noskaidrot veiksmīgāk noformētos dzīvokļu, privātmāju ēku fasādes, lodžijas, logus, pagalmus, laukumus. 

 1.3. Konkursā var piedalīties ikviena fizika persona ar Ziemassvētku tematikai atbilstošu noformējumu, privātmāju, 
daudzstāvu dzīvojamo māju (dzīvokļu lodžijas, logi) fasādēs, sētās, pagalmos, laukumos. 

                                                                     2.Konkursa pieteikumu iesniegšana 
  2.1. Noformēto objektu dalībai konkursā var pieteikt vērtējamā objekta pārstāvis vai jebkura cita persona (saskaņojot ar 

īpašnieku vai lietotāju) no 2021. gada 7. decembra līdz 2021. gada 20. decembrim (ieskaitot). 
  2.2. Konkursam pretendentus var pieteikt: 

2.2.1. Kultūras namā, tālrunis 26185204 (Daila Ekimāne), 
2.2.2. Antona Rupaiņa muzejā, tālrunis 229497151 (Skaidrīte Apeināne), 
2.2.3. Bibliotēkā, tālrunis 28334942 (Baiba Lucatnika). 

3.Vērtēšanas kritēriji un kārtība 
3.1. Konkursam pieteiktie objekti tiek vērtēti pēc šādiem kritērijiem: 

3.1.1. noformējuma atbilstība Ziemassvētkiem un Jaunajam gadam; 
3.1.2. ideja un tās realizācija, pielietoto materiālu oriģinalitāte; 
3.1.3. īpaša uzmanība - pašdarināti  dekori; 
3.1.4. objekta vizuālais koptēls. 

 3.2. Konkursa uzvarētājus nosaka vērtēšanas komisija 3 locekļu sastāvā, kuru apstiprina Bērzgales pagasta pārvaldes 
vadītājs; 

3.3.  Konkursa vērtēšanas komisija vērtē objektus saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem. Objekti tiek vērtēti pēc punktu skalas 
no 0 līdz 10. Par labāko atzīstams objekts, kura noformējums novērtēts ar vislielāko punktu skaitu. 

3.4. Komisija ir tiesīga piešķirt vienu vietu vairākiem pretendentiem vai kādu no vietām nepiešķirt nevienam pretenden-
tam.  

3.5.  Savu objektu – favorītu ir iespēja izvirzīt arī pašiem iedzīvotājiem, atstājot komentāru www.facebook.lv profilos: 
Antona Rupaiņa muzejs, Bērzgales pagasta bibliotēka vai Bērzgales BJC “Baterija”, ierakstot ziņu komentāru sadaļā 
zem pieteikto pretendentu saraksta. 

3.6. Konkursa objektu vērtēšana notiek  no 20. - 30.decembrim.  

               4.Konkursa uzvarētāju apbalvošana 

 4.1. Konkursa rezultāti tiek paziņoti un dalībnieki balvas saņems līdz Zvaigznes dienai 2022. gada 6. janvārim. 
 4.2. Finansējums balvu fondam tiek piešķirts no Bērzgales pagasta 2021. gada budžeta līdzekļiem. 
                                                                         5. Noslēguma jautājums 

Informācija par konkursu (t.sk. nolikums) un konkursa rezultātiem tiek publicēta Rēzeknes novada mājas lapā 
www.rezeknesnovads.lv, Bērzgales pagasta mājas lapā www.berzgale.lv, www.facebook.com profilos: Antona Rupaiņa mu-
zejs, Bērzgales pagasta bibliotēka 
                    ——————————————————————————————————————— 

 
No 1. decembra līdz 10.janvārim apskatāmas vairākas izstādes: 

  
 bibliotēkā apskatāma Samantas Barkānes (8 gadi) zīmējumu izstāde; 
 KN logos un zālē - mākslinieces, bērnu grāmatu ilustratores Agijas Stakas darbu izstāde “Putni”; 
 KN foajē logā – austo plecu lakatu izstāde “Sasildīt ziemu”. Lakati no Bērzgales folkloras kopas kolekci-

jas (autore Anita Lukača) un bērzgaliešu pūra lādēm. 
 

      Apmeklējot izstādes, jāievēro valstī noteiktie ierobežojumi! 

http://www.facebook.lv
http://www.rezeknesnovads.lv
http://www.berzgale.lv
http://www.facebook.com

