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Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes informatīvais izdevums
2014. gada februārī

Dzīvosim un strādāsim skaistā, sakoptā vidē!

Mēs zinām, ka ir 12 horoskopu zīmes, katrs lasām savu horoskopu. Ticēt vai neticēt – tas katra
paša ziĦā, taču piekritīsiet, ka katrs ir nonācis situācijā, kurā horoskopos ir kā āmurs naglai uz galvas, bet ir
brīži, kuros viss ir pilnīgi šėērsām.
Nu jau tiek vadīts otrais mēnesis, Jaunajā - 2014.gadā, kurš pēc Austrumu kalendāra šogad ir
Zirga gads. Astrologi šo gadu sola pārmaiĦām bagātu. Iespējams, tas būs patīkamām pārmaiĦām bagāts.
Zirgs ir gudrs un mīĜš dzīvnieks. ěoti cerēsim, ka visas solītās pārmaiĦas būs tikai uz labu vien.
Cerēsim, taču kā zināms, bez ražīga darba nekas nenotiek, pašiem vien tas zirga vezums ir jāvelk,
un labi, ka mums katram ir tas vezums, ko vilkt, jo bez tā dzīve būtu tukša un posta. Ir jāturas! Ir čakli jāstrādā, ir jāsapĦo, un ja būs iestrādes, viss iešot tik uz augšu vien. Lai mūsu izsapĦotie sapĦi piepildās !

Bērzgales pagasta pārvalde aicina pagasta iedzīvotājus uz ikgadējo IEDZĪVOTĀJU SAPULCI
2014.gada 26.martā plkst.16.00 kultūras nama 2.stāvā.
Bērzgales pagasta pārvalde atkārtoti aicina darbā autobusa un automobiĜa vadītāju ar
2014.gada 1.jūniju.
Sociālā darbiniece pieĦem apmeklētājus pirmdienās un otrdienās no 8.00 līdz 16.30.
T.: 64644644, mob.: 220220507
Bērzgales pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Dunskis

Jaunumi zemes izmantošanā un būvniecībā
Rēzeknes novadā
Latvijā katrā pašvaldībā zemes īpašniekiem,
izmantojot savu zemi vai būvējot būves, ir jāievēro
pašvaldības teritorijas plānojuma normas. Teritorijas
plānojums nepieciešams tādēĜ, lai līdzsvarotu kaimiĦu
intereses zemes izmantošanā, piemēram, lai viens kaimiĦš otra kaimiĦa viesu namam blakus pēkšĦi neuzceltu cūku fermu. Teritorijas plānojums atĜauj vai aizliedz konkrētas darbības, piemēram, nosaka, cik augstas, cik stāvu privātmājas drīkst būvēt un kādā attālumā
no kaimiĦa zemes robežas un tamlīdzīgi.
Rēzeknes novadā kopš 2013. gada 15.oktobra ir spēkā
jaunais teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam jeb
pašvaldības saistošie noteikumi Nr.3 „Rēzeknes nova
Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633

da teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daĜa”. Teritorijas plānojuma izstrāde ilga aptuveni 2,5
gadus, un pašvaldība saĦēma aptuveni 700 zemes
īpašnieku iesniegumus par to, ko viĦi vēlas darīt savā
zemē. Pārsvarā zemju īpašnieki vēlējās apmežot aizaugušu zemi, būvēt privātmājas, pirtis un dīėus, kas lielākajā daĜā gadījumu arī ir atĜauts. Jaunais plānojums
paredz vienādus zemes izmantošanas noteikumus visos novada pagastos, elastīgi atĜaujot daudznozaru uzĦēmumu attīstību laukos. Jaunā plānojuma teksts ir
pieejams
pašvaldības
mājas
lapā:
http://
www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/2/1/33/, kur tas
sastāv no divām daĜām. Pirmā daĜa saucas „Grafiskā
daĜa”,
Turpinājums 2. lpp.
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Turpinājums no 1. lpp.

lauksaimniecību, zivsaimniecību, kokapstrādi,
un zaĜā krāsā, kas visbiežāk laukos arī tā ir, tad Jūsu zemē tirdzniecību, tūrismu un citiem pakalpojumiem, atĜauts
ir atĜauta „Lauku zemes (L)” (bēšā krāsa) izmantošana un iegūt derīgos izrakteĦus, arī sapropeli visos ezeros.
„Mežu teritoriju (M)” (zaĜā krāsa) izmantošana. Otrā Teritorijas plānojums nosaka divpadsmit izmantošanas
plānojuma daĜa saucas „Teritorijas izmantošanas un zonas ciemos un deviĦas izmantošanas zonas lauku
apbūves noteikumi”, kuros Jūs varat no ēkas uz ēku, tādēĜ teritorijā. Teritorijas izmantošanas zonas tika noteiktas
savrupmāju apbūve mazdārziĦu teritorijā nav atĜauta Kā pagastu pārvalžu un novada speciālistu darba grupās, kur
jaunums ir iestrādātas obligātās un rekomendējoša balstoties uz vēsturisko teritorijas attīstību, tika plānota arī
rakstura ainavu aizsardzības prasības, kuras attiecas uz turpmākā darbība. Piemēram, ja līdz šim zemes gabals tika
ainaviski pievilcīgākajām teritorijām, kur jau vēsturiski izmantots lauksaimniecībā un īpašnieks citu savu
attīstās tūrisms. Kā pati augstvērtīgākā ir noteikta Rāznas izmantošanas priekšlikumu netika iesniedzis, tad arī
ezera ainavu telpa (Rāznas ezers ar apvedceĜu) un seši turpmāk tika ieplānota lauksaimnieciskā izmantošana.
ainaviski ceĜu posmi, piemēram, A12 ceĜa posms Gribam uzsvērt, ka vēsturiski veidojušās mazdārziĦu
Ozolmuižas pagastā skatoties no ceĜa uz Rēzeknes upes teritorijas, piemēram, Rēzeknes pilsētas tuvumā, arī
ieleju. Ainavu saglabāšana ir nepieciešama, lai ne tikai turpmāk tiek plānotas kā mazdārziĦu teritorijas, kur
pašiem iedzīvotājiem, bet arī tūristiem būtu vēlēšanās primārā izmantošana ir dārzniecība, līdz ar to atĜauta dārza
uzturēsies skaistā vidē, kur harmoniski iekĜaujas ēkas un māju, nevis privāto savrupmāju būvniecība. Turklāt
būves. Ainavu telpās nav vēlama pilsētas tipa apbūve, mazdārziĦu teritorijā esošā apbūve ir tik blīva, ka izmantot
arhitektoniski neatbilstošu objektu būvēšana un šādas mājas pastāvīgai dzīvošanai nemaz nepieĜauj
nepieciešams saglabāt Latgales kultūrvēsturiskajai un ugunsdrošības normatīvi. Reāli ugunsgrēka gadījumā sīkie
dabiskajai ainavai raksturīgo arhitektūras stilu, kā arī zemes gabali un šaurie pievedceĜi padara ugunsgrēka
krāsu paleti. Ainaviski augstvērtīgajos skatu punktos, kur dzēšanu par praktiski neiespējamu vai neefektīvu, un blīvā
paveras skats uz plašu ainavu, tiks ierobežota apmežošana apbūve pieĜauj ātru ugunsgrēka izplatību zemju
un citas darbības, kas negatīvi ietekmē ainavu. Teritorijas apmežošana, jo šo zemju meliorēšanā ir ieguldīti nozīmīgi
plānojumā ir noteiktas arī pašvaldības nozīmes katra līdzekĜi, tādēĜ tās pirmām kārtām ir jāizmato
pagasta kultūrvēsturiskās vērtības un dabas objekti, kuru lauksaimnieciskā ražošanā, nevis mežsaimniecībā. Turklāt
saglabāšana pagastam ir svarīga. Tie ir krucifiksi, senkapi, novada lauksaimnieki aktīvi izrāda interesi par brīvo
piemiĦas vietas, koku alejas, senie akmeĦi, piemēram, zemju nomu vai iegādi lauksaimnieciskās ražošanas
Āžmuguras akmens Mākonėalna pagastā. Šie pašvaldības attīstībai. TādēĜ plānojuma izstrādes laikā tika rīkota
nozīmes vērtīgie objekti kalpo ne tikai kā katra pagasta speciāla darba grupas tikšanās, lai izstrādātu šos
atpazīstamības simboli, bet ir nozīmīgi turpmākā tūrisma apmežošanas ierobežojumus, kuri galvenokārt attiecas uz
attīstība, kā vēl pilnībā neizmantots resurss.
meliorētām lauksaimniecībā izmantojamo zemju platībām,
Jaunajā plānojumā ir ierobežota vērtīgo meliorēto kas lielākas par 3 ha ar auglību vismaz 30 balles un kuras
lauksaimniecībā izmantojamo izlasīt, kas ir vai nav atĜauts tiek izmantotas lauksaimniecībā. Tas nozīmē, ka šādā
konkrētajās zonās – šajā gadījumā Lauku zemēs un Mežu augstvērtīgā zemē, kura tiek izmantota lauksaimniecībā,
teritorijās. Īpašnieks var gan pats apskatīt savā zemē meža ieaudzēšana ir aizliegta. Savukārt nemeliorētajās
atĜauto novada mājas lapā, gan arī var griezties Rēzeknes lauksaimniecībā izmantojamās zemēs meža ieaudzēšanas
novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaĜā un ierobežojumi nepastāv. Ar detalizētāku informāciju
saĦemt atzinumu vai izziĦu par atĜautajām darbībām. aicinām iepazīties novada pašvaldības mājas lapā, lasot
Atzinums tiek sniegts par vienu konkrētu darbību, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus vai
piemēram, par apmežošanu, bet izziĦa ietver visu konsultējoties Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības
informāciju par zemes vienībā atĜauto/aizliegto un par to plānošanas nodaĜā Rēzeknē (Atbrīvošanas aleja 95,
28.kabinets (3.stāvā), Brigita Arbidāne, tālr. 64607189, ejāmaksā pašvaldības nodeva 2,13 EUR apmērā.
pasts: Brigita.Arbidāne@rdc.lv). Pagastu pārvaldēs
Kādi tad ir jauninājumi jaunajā Rēzeknes novada
teritorijas plānojuma jautājumos, aicinām konsultēties pie
teritorijas plānojumā? Pirmkārt plānojums atĜaut lauku
vietēja pagasta zemes ierīkotāja, kura kontakti ir pieejami
saimniecībām, kuras Rēzeknes novadā ir pārsvarā,
pagastu pārvaldēs un pašvaldības mājas lapā: http://
nodarboties ar daudzām nozarēm paralēli.
www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/1/3.
Bēšā krāsā esošajā Lauku zemju teritorijā (L), kādā ir
Attīstības plānošanas nodaĜas teritorijas
lielākais zemju vairākums laukos, ir atĜauts nodarboties ar
plānotāja Brigita Arbidāne
Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633
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AudzēkĦi jautri pavadīja laiku: dejoja, rotaĜājās un piedalījās konkursos.

13.janvārī 1. un 2. klases skolēniem notika klases vakars,
klases audzinātājas Inga un Sarmīte izdomāja bērniem inte- 30.janvārī 8. – 9. klases skolēni bija draudzības vakarā
resantus konkursus un spēles, bērni aktīvi piedalījās spēlēs Nautrēnu vidusskolā.
un dejās.
30.janvārī skolā ieradās ciemiĦi - Rēzeknes novada domes
deputāti,
kuri apskatīja skolas telpas.
Kā parasti, skolēni aktīvi piedalās dažādās sporta sacensībās.
31.janvārī skolā ciemojas no Rēzeknes novada izglītības
23. janvārī Bērzgales pamatskolas sporta zālē notika Rē- pārvaldes bērnu tiesību aizsardzības speciāliste Aija Dundure, pedagoăiski metodiskā darba un mūžizglītības specizeknes novada sacensības basketbolā
āliste Elita Opincāne un sociālais pedagogs Lilija Šodna„Skolu kauss” 8.- 9 klasēm, kurā mūsu skolas meitenes
ka.
ieguva 3. vietu.
Februārī 3. klases skolēni kārto valsts pārbaudījumus lat24. janvārī 7. klases skolēni bija uzaicināti Verēmu paviešu valodā un matemātikā.
matskolā uz draudzības vakaru.
No 10. līdz 14. februārim 1. klases skolēniem ir brīvdie27.janvārī skolas aktu zālē 1. – 6. klašu skolēniem tika
nas. 14. februārī skolā notiks Valentīndienai veltīts pasāorganizēta masku balle. Skolēni bija izveidojuši dažādas
kums, organizē 9. klases skolēni.
interesantas maskas un kostīmus.

ZiĦas sagatavoja Bērzgales pamatskolas Nautrēnu
vidusskolas struktūrvienības vadītāja Irina Žukova
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Augu aizsardzības līdzekĜu lietotāja un operatora ap- piem, lai saglabātu liellopu gaĜas ražošanu. Paredzēts, ka īpašais
mācības. Jauns gads jau rit pilnā sparā – ar jaunām idejām, dar- atbalsts par liellopiem tiks piešėirts par buĜĜiem un vēršiem, kā
biem, pašizglītošanās iespējām. Līdz ar to, izmantojot lauksaimniekiem no darbiem mazliet mierīgāko laiku, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes konsultāciju birojs
šogad martā piedāvā apmeklēt apmācības profesionālās
2.reăistrācijas klases augu aizsardzības līdzekĜu lietotāju apliecības iegūšanai, tās derīguma termiĦa pagarināšanai un profesionālo augu aizsardzības līdzekĜu lietošanas operatoru apliecību iegūšanai.
Sakarā ar to, ka ar 2013. gada 1. jūniju stājās spēkā Ministru kabineta 2013. gada 19. marta noteikumi Nr. 147
„Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekĜu lietotāju,
augu aizsardzības līdzekĜu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekĜu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtību”, ir mainījusies augu aizsardzības līdzekĜu (AAL) lietotāja, konsultanta un tirgotāja apliecības saĦemšanas kārtība, kā arī izveidots vēl viens apliecības veids
– augu aizsardzības līdzekĜu lietošanas operators. Līdz šim apmācību procesu veica un apliecības izsniedza Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD), bet ar jauno noteikumu spēkā stāšanās
brīdi apmācības veic VAAD sertificēti apmācību vadītāji – starp
kuriem ir arī SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs” Rēzeknes konsultāciju birojs. Ja jums ir augstākā vai vidējā profesionālā izglītība lauksaimniecībā, apmācību programma
nav obligāta – var iesniegt tuvākajā VAAD reăionālajā struktūrvienībā iesniegumu un jānokārto eksāmens bez apmācību kursa
noklausīšanās.
Jaunums ir augu aizsardzības līdzekĜu lietošanas operatora
apliecības – tās nepieciešamas visiem, kas veic darbības ar otrās
reăistrācijas klases AAL, piemēram, gatavo augu aizsardzības
līdzekĜu maisījumus, atšėaida tos vai izsmidzina uz lauka. Lai
saĦemtu šo apliecību, nepieciešams apgūt sešu stundu apmācību
programmu un nokārtot VAAD sagatavoto eksāmenu. Ja operatoram ir augstākā vai vidējā profesionālā izglītība lauksaimniecībā,
apmācību programmas apguve nav obligāta.
Apmācību grafiks:
Pamata apmācības 2.reăistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekĜu lietotāju apliecību iegūšanai notiks 04.03.2014.,
05.03.2014., 12.03.2014., 13.03.2014., 19.03.2014., 20.03.2014.
Zināšanu atjaunošana 2.reăistrācijas klases profesionālo augu
aizsardzības līdzekĜu lietotāju apliecību pārreăistrēšanai notiks
11.03.2014. un 21.03.2014. Lielā dalībnieku skaita dēĜ apmācības
notiks divās grupās. Šobrīd notiek pieteikšanās uz grupu, kas tiks apmācīta 21.03.2014.

Pamata apmācības augu aizsardzības līdzekĜu lietošanas
operatoru apliecību iegūšanai notiks 18.03.2014. Visas apmācības norisināsies SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs” Rēzeknes konsultāciju biroja telpās Rēzeknē, Dārzu ielā
7a. Lai piedalītos apmācībās, iepriekš noteikti jāpiesakās, zvanot
uz tālruni 26571714 (Anita Dzene). Apmācības ir par maksu.
Lauku atbalsta dienesta jaunumi. Jauns atbalsta
veids – īpašais atbalsts par liellopiem. Zemkopības ministrija
pieĦēmusi lēmumu ieviest 2014. gadā īpašo atbalstu par lielloIzdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633

arī par tīršėirnes, kombinētajām vai krustojumos iegūtām gaĜas
šėirnes telēm. Īpašo atbalstu varēs saĦemt tikai par tādiem liellopiem, kuri pretendenta saimniecībā 2014. gadā būs sasnieguši 16
mēnešu vecumu un saimniecībā turēti vismaz 6 mēnešus, kā arī ja
tiks ievēroti visi ar dzīvnieku identifikāciju un reăistrēšanu saistīti noteikumi. Atbalsta likme būs atkarīga no atbalsttiesīgo dzīvnieku skaita, taču provizoriski aprēėini liecina, ka atbalsta likme
būs ap 100 eiro par liellopu. Lai saĦemtu īpašo atbalstu par liellopiem, lauksaimniekiem būs jāiesniedz platību maksājumu iesniegums Lauku atbalsta dienestā līdz šī gada 15. maijam, taču atbalsttiesīgo dzīvnieku skaitu noteiks, balstoties uz Lauksaimniecības datu centra dzīvnieku reăistra datiem. Īpašā atbalsta shēmas
tiks īstenotas vairs tikai 2014. gadā, savukārt ar 2015. gadu lauksaimniekus sagaidīs jaunas izmaiĦas, jo tiks ieviesta tiešo maksājumu reforma. Informācijas avots: www.zm.gov.lv
Vienotā platības maksājuma saĦemšanai 2014. gadā
var pieteikt visu zemi, kas ir labā lauksaimniecības stāvoklī
un tiek apsaimniekota. No 2014. gada vienotā platības maksājuma saĦemšanai var pieteikt visu zemi, kas ir labā lauksaimniecības stāvoklī un tiek apsaimniekota, jo ir atcelts 2003.gada nosacījums. Līdz šim vienoto platības maksājumu varēja saĦemt par
lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kura tika apsaimniekota un
bija bijusi labā lauksaimniecības stāvoklī 2003.gada 30.jūnijā. Šis
nosacījums neĜāva saĦemt maksājumu par to lauksaimniecības
zemi, ko lauksaimnieki bija iekopuši pēc 2003.gada, piemēram,
bija atbrīvojuši no krūmiem. Šobrīd šis nosacījums ir atcelts.
LAD jau ir uzsācis esošo datu par labā lauksaimniecības stāvoklī
esošo platību atjaunošanu Lauku bloku kartē. Lauksaimnieki aktuālo situāciju ar aktualizētājiem lauku blokiem var redzēt LAD
mājas lapā www.lad.gov.lv sadaĜā „Lauku bloku karte”. Gadījumos, ja LAD jau ir aktualizējis lauku bloku kartes un
tās atbilst situācijai realitātē, tad lauksaimniekam LAD nav nekas
jāiesniedz. Ja situācija dabā atšėiras no informācijas lauku bloku
kartēs, tad lauksaimniekam pašam jāiesniedz lauku bloku precizēšanas pieprasījums. Lauku bloku precizēšanas pieprasījumus
var iesniegt gan elektroniski no šā gada 4.februāra, izmantojot
Elektronisko pieteikšanās sistēmu, gan aizpildot un iesniedzot
Lauku bloku precizēšanas pieprasījuma veidlapu.
Kūtsmēslu krātuves – aktuālais jautājums lauksaimniekiem. Jau šī gada 27. jūlijā beidzas pārejas periods, kurā bija
jānodrošina kūtsmēslu apsaimniekošana atbilstoši Ministru kabineta noteikumu prasībām. Ministru Kabineta noteikumos nr.
628 „Īpašās vides prasības piesārĦojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs”, noteikts, ka kūtsmēslu krātuve nepieciešama
visās saimniecībās, kurās ir 10 un vairāk dzīvnieku vienību. Noteikumi nosaka prasības kūtsmēslu savākšanai, novadīšanai, uzglabāšanai, skābbarības glabāšanai tranšejā un kaudzēs, šėidro
kūtsmēslu un vircas glabāšanai. Pēc Zemkopības ministrijas
sniegtās informācijas, iespējams, ka jau šajā gadā varētu tikt atvērta ES fondu modernizācijas programma, ar kuras palīdzību
šajā vai nākamajā gadā varētu sakārtot mēslu krātuvju izbūves
jautājumus lauku saimniecībās. Sīkāka informācija mājaslapās
www.llkc.lv vai www.laukutikls.lv
Turpinājums 5. lpp.
Atbildīgais par izdevumu: Olga Pekša
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Turpinājums no 4. lpp.
Jau zināmi tiešo maksājumu veidi, saĦemšanas nosacījumi un provizoriskās atbalsta likmes 2014.gadā. Šī informācija pieejama mājaslapā www.llkc.lv, kā arī pieejama informācija par valsts atbalstu lauksaimniecībai (MK noteikumi Nr.
1524 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai”).

Svarīgi datumi lauku uzĦēmējam
Aktivitāte

TermiĦš (pēdējā dokumentu iesniegšanas diena)

Deklarācija par ienākumu no kapitāla (par mēnesi) - ja
ienākums no kapitāla pieauguma iepriekšējā mēnesī
pārsniedzis 711,44 eiro
Pievienotās vērtības nodokĜa mēneša deklarācija un
maksāšanas termiĦš

15.03.2014.
20.03.2014.

Avots: LLKC informatīvais izdevums „Lauku Lapa”.
Informāciju sagatavoja SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Rēzeknes konsultāciju biroja Lauku attīstības konsultante Anita Dzene, mob. 26571714.

Aktīvi notiek pašdarbības kolektīvu mēăināju- kumentālā filma „Antons Kūkojs”. Ieeja brīva.
mi un gatavošanās skatēm un Lieldienu koncertam
20.aprīlī – Lieldienas. Kultūras namā notiks pašdarbības kolektīvu koncerts.
savās mājās.
Pēc iedzīvotāju ierosinājuma 20.aprīlī plkst. 21.00
4.martā – AizgavēĦi un pasākums kultūras namā.
Ja būs sniegs, brauksim no kalna, ja nē – padziedāsim un – balle Bērzgales pagasta ražotājiem un strādīgiem ciliesim tautas dančus kultūras namā. Pankūkas būs noteikti. vēkiem (uzĦēmējiem, zemniekiem, piemājas saimniecību
īpašniekiem, amatniekiem). Būs nepieciešams pieteikties
9.martā plkst. 11.00 kultūras namā tiks rādīta doiepriekš. Dalības maksa tiks precizēta. Spēlēs Jānis Poplavkumentālā filma „Latgales Māras ceĜš”. Ieeja brīva.
skis.
19.martā Bērzgalē notiks Rēzeknes novada uz25.aprīlī novada skolēnu deju kolektīvu skatē RēĦēmēju diena. Notiks novada labāko uzĦēmēju godināšana
zeknē piedalās Bērzgales 1.-2. klašu deju kolektīvs.
un koncerts.
26.aprīlī deju grupa „Šiks” piedalās līnijdeju festi23.martā folkloras kopa piedalās novada folkloras vālā AudriĦos.
kopu skatē „Baltica 2014” Dricānos.
27.aprīlī plkst. 12.00. Bērzgalē Pensionāru balle.
29.martā vokālais ansamblis „Knifs” piedalās no- Koncertu sniegs kaimiĦu pagastu pašdarbnieki. Par jautru
vada vokālo ansambĜu skatē AudriĦos.
dziedāšanu un dejošanu gādās Zvirgzdenes kapela.
6.aprīlī plkst. 11.00 kultūras namā tiks rādīta doInformē kultūras nama vadītāja Daila Ekimāne

Ir sācies jaunais 2014. gads. Ātri skrien diena aiz dienas
un skat - aiz loga jau februāris. Kāds tas būs? Ko tas mums nesīs,
kaut kur zemapziĦā skan jautājums .
Nedaudz atgriežoties atpakaĜ, sirds ietrīsas patīkamās
atmiĦās. Par ko jāpateicas Liānai Seleckai- Jones, kura pašlaik
dzīvo un strādā Anglijā. Kā visi zinām, Ziemassvētki ir dāvanu,
dāvināšanas un saĦemšanas laiks un prieks. Liāna, kā mazs rūėis,
sarūpēja humānās palīdzības kravu, ko Ziemassvētku priekšvakarā izdalīja pagasta daudzbērnu un trūcīgajām ăimenēm ar bērniem, tā radot prieku neviena vien bērna un vecāka sirdī. Īpaša
dāvana tika arī mums - liels, liels lācis un attīstošās rotaĜlietas un
spēles. Paldies, Liānai! Arī novada pirmsskolas izglītības iestāžu
Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633

vadītājām 2014. gads sākās ar Salaveča atnākšanu, dāvanām un
laba vēlējumiem 3. janvārī, izbraukuma seminārā, Ozolaines PII
”JāĦtārpiĦš”. Tajā tika runāts par uzdevumiem Jaunajā gadā, veicamajiem darbiem, galvenajām prioritātēm pirmsskolas izglītībā.
14.janvārī iestādē „Jautrais ziemas karnevāls”, kurā bērni griezās jautrā deju virpulī, dziedāja un gāja rotaĜās, cienājās ar saldumiem, katrs karnevāla dalībnieks saĦēma pateicību par piedalīšanos karnevālā. 28. janvārī 3 - 4 gadīgo bērnu grupiĦā skolotāja
Elita Zvīdre, runājot par veselīga uztura principiem, sadarbībā ar
vecākiem organizēja „Sviestmaižu dienu”. Sviestmaizes mācījās
gatavot paši audzēkĦi, un arī priecājās par vecāku sagatavotājām
sviestmaizēm.
Turpinājums 6. lpp.
Atbildīgais par izdevumu: Olga Pekša
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Turpinājums no 5. lpp.
30.janvārī iestādē viesojās un ar iestādi iepazinās Rēzeknes novada pašvaldības deputāti. 31.janvārī ar 5 - 6 gadīgajiem bērniem strādāja Rēzeknes novada atbalsta centra sociālā
pedagoăe Lilija Šodnoka. Bērni apguva vienu no „Džimbas „
programmas nodarbībām, kurā runāja par savstarpējām attiecībām. Savukārt centra psiholoăe Natālija Melne šajā dienā atbildēja uz vecākus interesējošiem jautājumiem, strādāja ar bērniem, veicot attīstības testus, saskaĦā ar vecāku iesniegumiem.
2. februāris - Sveču diena, šī nedēĜa tika veltīta svecēm, tāpēc
bērni gan veidoja, gan zīmēja, gan aplicēja, gan paši darināja
sveces. Šajā laikā tika domāts arī par skolotāju profesionālās
meistarības paaugstināšanu: 6. februārī skolotājas Jolanta Polukejeva un Vivina KaĜva piedalījās un savas zināšanas papildināja seminārā „Fiziskās aktivitātes pirmsskolā”. Iegūtās zināšanas
skolotājas cenšas pielietot savā darbā. 8. janvārī skolotāja Elita
Zvīdre piedalījās novada organizētajā pieredzes apmaiĦas seminārā Ludzā. Te iepazinās ar darbu Ludzas pirmsskolas izglītības
iestādē un priecājās par Ludzas ievērojamākajām un skaistākajām vietām. Janvāra un februāra otrdienās zināšanas darbā ar
datortehniku papildināja vadītāja Olga Jurčenko. Līdzīgās nodarbībās no 10.februāra uzsāka skolotāja- Jolanta Polukejeva.
Nodarbības organizē novada datorcentra speciāliste Dace Barkāne. 7.februārī Bērzgales kultūras namā, pēc vecāku Guntas un
Ingemāra Kuzminu iniciatīvas konkursā „Vara Talants” piedalījās mūsu iestādes audzēknis Markuss Kuzmins, kurš ir nepil-
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nus divus gadus vecs. Markuss uz skatuves jūtas drošs un pārliecināts. ViĦš klātesošos pārsteidz ar savām zināšanām. Zēns
nosauc un pazīst visus alfabēta burtus, kad tos rāda, arī kad uzraksta uz tāfeles. Markuss pazīst ciparus, krāsas un nosauc tos
kā latviski, tā angliski, mēăina arī krieviski. Kā atzīst Markusa
tētis, tad pirmais impulss šīm zināšanām meklējams gada vecumā uzdāvinātajā burtu komplektā, tad pievienojot abu vecāku
neatlaidīgu un sistemātisku darbu, izmantojot arī datoru, ir
sasniegts šis rezultāts.
Iestāde šogad ir iesaistījusies makulatūras vākšanas
konkursā, kas turpināsies līdz 15. martam. Kopīgiem spēkiem
esam savākuši 800 kg, bet vajag vismaz tonnu. Paldies visiem,
kas mūs ir atbalstījuši šajā kampaĦā. Čaklākie vācēji: Elita Zvīdre (200 kg), Markuss Lankovskis (200 kg), Arvīds Dunskis (52
kg). Varbūt kādam mājās ir veci žurnāli, grāmatas vai cita makulatūra, tad lūdzam mūs atbalstīt. Priecāsimies par katru makulatūras kilogramu, ko atnesīsiet uz mūsu iestādi. ŠonedēĜ Mīlestības nedēĜa, arī iestādē darbs pakārtots šai tēmai. Ir izstāde ar
mīĜām rotaĜlietām un sirsniĦām. Bērni zīmē, aplicē, gatavo mazas dāvaniĦas saviem mīĜajiem: vecākiem, brāĜiem, māsām, fotografējas, diskutē un apspriež – „Kas ir mīlestība?” un „Kur ir
mīlestība?”Februāra beigās, ja bērnus nepieveiks slimību vīrusi,
plānojam iestādē aicināt ciemos vecvecākus, lai godinātu īpaši
viĦiem veltītos svētkos. Gatavojamies MeteĦiem, teātra dienai,
ko atzīmēsim martā.
ZiĦas sagatavoja PII vadītāja Olga Jurčenko

Pagasta iedzīvotājus lūdzam rakstīt savus priekšlikumus un ierosinājumus, kas saistīti ar sadzīvi, kultūru, sociālajiem un citiem jautājumiem. Šim nolūkam pagastā, pārvaldes priekštelpā ir novietota kastīte. Visi iesūtītie priekšlikumi un ierosinājumi tiks izskatīti. Atbildes būs pagasta avīzē.
Pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome
Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633

Atbildīgais par izdevumu: Olga Pekša

