Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes informatīvais izdevums
2015. gada decembrī

Dedziet gaišu uguntiĦu
Ziemassvētku vakarā,

Lai dieniĦas baltas nāca
Visa gada garumā !
(Latv.t dz.)

Lai Ziemassvētku miers, gaisma un mīlestība mājo
Jūsu sirdīs un dod Jums spēku ikdienas gaitās.
Novēlu visiem priecīgus, gaišus Ziemassvētkus un
panākumiem bagātu Jauno 2016.gadu!
Bērzgales pagasta pārvaldes vārdā vadītājs Arvīds Dunskis

PAR ATKRITUMU ŠĖIROŠANU
Bērzgales pagasta Bērzgalē pie Bērzgales pamatskolas un Rītupes ielas mājas Nr. 21 (trīsstāvu mājas)
katlu mājas ir izbūvēta atkritumu šėirošanas nojume, kur novietoti atkritumu nodošanas konteineri atsevišėiem
atkritumu veidiem: PAPĪRAM, PLASTMASAI un STIKLAM. Nosūtam avīzes pielikumā uzskatāmo materiālu ko drīkst un ko nedrīkst mest šajos konteineros. Šėiroto atkritumu nodošana ir BEZMAKSAS. Lūdzam
iedzīvotājus šėirot savus atkritumus pareizi un bez maksas iemest šajos konteineros.
PAR ŪDENS SKAITĪTĀJU UZSTĀDĪŠANU
Bērzgales pagasta pārvalde ATKĀRTOTI lūdz visus dzīvokĜu un māju īpašniekus, kuri ūdeni saĦem no
pagasta centrālā ūdensvada, savos īpašumos uzstādīt ūdens skaitītājus.
UZMANĪBU! Sakarā ar to, ka visos dzīvokĜos nav uzstādīti ūdens skaitītāji, tuvākā mēneša laikā daudzdzīvokĜu mājām Rītupes ielā Nr. 15, 17, 36 un 42, tiks uzstādīti kopējie ūdens skaitītāji. Šo kopējo ūdens skaitītāju uzstādīšanu apmaksās to dzīvokĜu īpašnieki, kuros nebūs uzstādīti individuālie ūdens skaitītāji. Pēc kopējo
skaitītāju uzstādīšanas patērētais ūdens daudzums, atskaitot patērēto ūdens daudzumu dzīvokĜos pēc skaitītājiem, tik sadalīts uz iedzīvotāju skaitu tajos dzīvokĜos, kuros nebūs ūdens skaitītāju. Lai tas nebūtu jādara, lūdzu līdz š.g. beigām STEIDZĪGI uzstādiet ūdens skaitītājus savos dzīvokĜos. Neskaidrību un jautājumu gadījumā griezties pie A.Dunska vai zvanīt: 28378899.
ATBILDAM UZ IEDZĪVOTĀJU JAUTĀJUMIEM
Bez maksas izved sadzīves tehniku (ledusskapji, plītis, veĜas automāti u.c.). Zvanīt: 26691351
(publikācija laikrakstā „Rēzeknes Vēstis”).
Informē pagasta pārvaldes lietvede Janīna Adijāne
Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633
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Iznācis LLKC izdevums “Demonstrējumi augkopīūdensobjektiem, kur aizliegts lietot mēslošanas
bā un lopkopībā 2015”, kur apkopota informācija par dažā- līdzekĜus un ėīmiskos augu aizsardzības līdzekĜus.
dās saimniecībās ierīkotajiem demonstrējumiem augkopīGrozījumi paredz noteikt divus metrus platu joslu
bas un lopkopības nozarēs 2015. gadā. Izdevums pieejams gar virszemes ūdensobjektiem un vienu metru platu joslu
arī elektroniskā versijā mājaslapā www.llkc.lv
gar pašvaldību nozīmes koplietošanas, koplietošanas un
viena īpašuma novadgrāvi, kuru nedrīkst apstrādāt un kurā
Lauku atbalsta dienesta aktualitātes.
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu ie- nav atĜauts audzēt lauksaimniecības kultūraugus un lietot
sniegumu pieĦemšanu pasākuma „Ieguldījumi materiālajos mēslošanas līdzekĜus un augu aizsardzības līdzekĜus.
Šobrīd likumā noteikts, ka augu aizsardzības līdzekĜi tiek lietoti, ievērojot marėējumā norādīto attālumu
• “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”;
līdz virszemes ūdensobjektam. Ja marėējumā nav norādes
par lietošanas attālumu līdz virszemes ūdensobjektiem, ėī• „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”;
miskos augu aizsardzības līdzekli nav atĜauts lietot 10 met„Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimnieru platā joslā gar virszemes ūdensobjektu. IzmaiĦas likumā
cības infrastruktūras attīstībā”.
paredz aizliegumu lietot jebkuru augu aizsardzības līdzekli
Projektu iesniegumu pieĦemšana pasākumos notiks no neatkarīgi no marėējuma divu metru platā joslā gar virsze2016.gada 4.janvāra līdz 2016.gada 4.februārim. Projektu mes ūdensobjektiem un vienu metru platā joslā gar novadiesniegumi jāiesniedz izmantojot LAD elektroniskās pie- grāvjiem.
teikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu
Plašāka informācija par grozījumiem Aizsargjoslu
likumu, vai personīgi LAD reăionālajās lauksaimniecības
likumā, ko 10. decembrī, izsludināja Valsts sekretāru sapārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības minisnāksmē, pieejama Ministru kabineta mājaslapā. IzmaiĦas
trijas Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Republikas laukulikumā vēl tiks skatītas valdībā. Avots: www.vaad.gov.lv
mā 2, 2.stāva foajē. Avots: www.lad.gov.lv
aktīvos” apakšpasākumos:

Lai visiem sirsnīgi Ziemassvētki
un ražīgs Jaunais gads!
Informāciju sagatavoja SIA „Latvijas Lauku konsultāciPlāno izmaiĦas Aizsargjoslu likumā. Zemkopības ministrija sagatavojusi grozījumus Aizsargjoslu likumā, ju un izglītības centrs” Rēzeknes konsultāciju biroja Augkopības
konsultante Anita Dzene, mob. 26571714.

Valsts augu aizsardzības dienesta aktualitātes.

kas paredz mainīt aizsargjoslas platumu gar virszemes

23.decembrī Ziemassvētku vecītis aicina uz eglīti
Nedaudz iz vēstures: Grupa "EZERS" dibināpirmsskolas izglītības iestādē visus pirmsskolas ta 1984.gadā Bērzgales KN paspārnē. Grupas pamatu
vecuma bērnus:
veidojuši bērzgalieši Edgars Belinskis, Harijs Šmats,
plkst.12. 30; plkst. 13. 30; plkst. 15. 00
Eduards GrietiĦš, Zigurds Reksnis un Aivars

Elksnis.

24.decembrī plkst. 18.00 Bērzgales baznīcā Rēzeknes
Šādā sastāvā grupa pastāvēja līdz
novada
jauniešu
koncerts
“Klusa
2000.gadam,
piedaloties gan Latgales televīzijas mūnakts…” (vadītāja Guntra Kuzmina).
25. decembrī plkst. 16.00 kultūras namā koncerts
“Ziemassvētkos”. Piedalās pagasta pašdarbnieki.
Ieeja brīva.

3 0 . d ece mb rī p l k s t. 2 1 . 0 0 - b a l l e
“ATGRIEŠANĀS”. Spēlē vecā/jaunā, jebšu
jaunā/vecā grupa ‘Ezers”.
Līdzi var Ħemt “groziĦu”. Ieeja par ziedojumiem
muzikantiem cepurē.
Būsim dāsni !
Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633

zikas festivālā, gan rīkojot muzikantu saietu Bērzgalē
1999.gadā. Protams, balles un kāzas bērzgaliešiem un
ne tikai, vienmēr tika spēlētas ar prieku.
Tagad, ar Ziemassvētku laiku, grupa "EZERS"
ir atsākusi savu darbību, bet nu vairs tikai divu dalībnieku sastāvā, proti, ăitāra—Edgars Belinskis, taustiĦi un multiinstrumenti - Harijs Šmats, balss—Harijs
Šmats un Edgars Belinskis. Repertuārā gan labākās
no "vecajām labajām", gan jaunas dziesmas latviešu,
un arī angĜu valodā.
Informē kultūras nama vadītāja Daila Ekimāne
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Gada tumšākajos mēnešos skolas dzīve ir pilna ar Adamovā, izcīnīja kausu par 1. vietu, kas deva tiesības pārgaišiem un interesantiem notikumiem. Jau piedzīvoti un vēl stāvēt novadu ViĜakā, un tika iegūta 4. vieta.
gaidāmi daudzi pasākumi.
9. decembrī mūsu skolas 5. – 7. klašu meitenes,
Patriotu mēnesī – novembrī 6., 7., 4. un 1. klases piedaloties Rēzeknes un ViĜānu novadu pašvaldību skolu
tuvāk iepazina Latgales pilsētu Balvus. Lai arī Balvi atro- sacensībās volejbolā, izcīnīja 1. vietu, un 14. decembrī, pārdas samērā netālu, vairums, tur nebija bijuši, vai arī tikai stāvot Rēzeknes novadu, izcīnīja godpilno 3. vietu Latgales
braukuši cauri. Pilsēta atrodas divu ezeru krastā. Interesan- reăiona finālsacensībās volejbolā, kuras notika Līvānos.
tākie apskates objekti ir piemineklis Latgales partizāniem, Malači!!!
tautā saukts par Balvu StaĦislavu, akmeĦu parks Lāča
17. novembrī skolā notika konkurss ,, Mana Latvidārzs, ūdens triece, jeb savdabīgs „mūžīgais dzinējs”, kas ja,,. Komandas mērojās spēkiem zināšanās par Latviju, tās
darbojas bez elektrības, liekot ūdenim plūst no Balvu ezera cilvēkiem, notikumiem un ēkām. Radoši izpaudās dzejošaaugšup kalnā, baznīcas, skolas akmeĦi, dižkoki. Viss redzē- nas un monētu veidošanas prasmēs. Arī skatītāji varēja pārtais un dzirdētais nav pārstāstāms, tomēr visatšėirīgākais no baudīt sevi ăerboĦa krāsu zināšanā, kā arī radoši izgreznot
citām pilsētām ir muzejs, kur var apskatīt, sadzirdēt, izspē- Latvijas kontūru. Latvijas dzimšanās dienas svinības beilēt ZiemeĜlatgales nemateriālā kultūras mantojuma digitālo dzās ar uzvarētāju apbalvošanu un mūsu pavārīšu sagādātās
ekspozīciju. Ekskursijas noslēgumā Lāču dārzā apmeklē- ābolmaizes baudīšanu.
jām Seno amatu darbnīcu, kur varēja pazāăēt ar senu zāăi,
Jauku un gaišu noskaĦu 1.- 4.klasei sniedza izrādes
kalt naglu, apskatīt senus darbarīkus, kā arī nobaudīt ārā uz
–
lekcijas
ar fizikas eksperimentiem ,,MākoĦi,, apmeklēatklātas uguns ceptas siltas pankūkas, staigāt uz ėekatām un
jums
11.novembrī
Latgales vēstniecībā GORS. Jautri, intevingrināties spēlēt senas spēles. Tā ātri aizritēja ekskursijas
resanti
bērni
uzzināja,
kā rodas mākoĦi, lietus, varavīksne,
diena. Jauki ir kaut ko uzzināt par sava novada vietām, tomēr ne viss ir zināms arī par savu dzimto Bērzgali, tāpēc migla un citas dabas parādības.
tradicionālajā Lāpu gājienā piedalījās arī daudzi skolas bērSavukārt 4.-7. klases skolēni Latgales vēstniecībā
ni. Lāpu gājiena laikā dalībniekiem bija jābūt redzamiem GORS 11.decembrī ieklausījās īsta simfoniskā orėestra
autovadītājiem, tāpēc lieti noderēja atstarojošās vestes, lā- skaĦās izrādē bērniem ,,Lenesona neticamais ziemas
pas un lukturīši. Drošība pirmajā vietā. Tāpēc 16. novem- dārzs,,.
brī skolā bija ciemiĦi no policijas, kuri 1.- 4. klases skolē18. decembrī plkst. 11.00 skolā notika Ziemassvētniem stāstīja par drošību, kā arī deva iespēju izspēlēt spēli
ku pasākums „Baltā egle” un skolas 25. dzimšanas dienas
par drošības noteikumiem dažādos gadalaikos un dažādās
situācijās. Lai nostiprinātu savas zināšanas par drošību, svinības.
Bērzgales pamatskolas kolektīvs novēl visiem pavisas klases apmeklēja mācību stundu Austrumlatvijas ragasta
iedzīvotājiem
gaišus un mierīgus Ziemassvētkus un
došo pakalpojumu centrā ”ZeimuĜs” ,,Drošības klasē,,. Tur
skolēnus laipni sagaidīja policijas pārstāvis un atbilstoši panākumiem bagātu Jauno 2016. gadu!
katrai klašu grupai novadīja interesantu nodarbību par drošību uz ceĜa, mājās, skolā u.t.t.
11. novembrī par godu Lāčplēša dienai skolā notika sportiskās aktivitātes. Šajās sacensībās noskaidroja katras klases stiprāko zēnu un veiklāko meiteni.
12. novembrī Bērzgales pamatskolas sporta zālē
notika Rēzeknes un ViĜānu novadu pašvaldību skolu sacensības volejbolā vidusskolas skolniecēm. Mūsu skolas meitenes Viktorija Adijāne 9. klase un Viktorija Žukova 6. klase palīdzēja Nautrēnu vidusskolas komandai izcīnīt godpilno 1. vietu, iegūstot tiesības piedalīties Latgales reăiona
finālsacensībās volejbolā, kuras notika Daugavpilī 23. novembrī. Tur tika iegūta 4. vieta.
26.novembrī notika Rēzeknes un ViĜānu novadu
pašvaldību skolu sacensības volejbolā 8. , 9. klasēm. Mūsu
skolas meiteĦu komanda, spēlējot Bērzgales pamatskolas
sporta zālē, izcīnīja godpilno 2. vietu, bet zēni, spēlējot
Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633

Mācību stunda ”ZeimuĜs” ,,Drošības klasē,,.
ZiĦas sagatavoja pamatskolas skolotāji
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Katru gadu sagaidot Ziemassvētkus, Jauno gadu mēs cenšamies,
lai vecāki kopā ar bērniem padalītos
ar savām radošajām idejām. Iepriekšējos gados tika gatavoti eglīšu rotājumi, apsveikumi, dāvanu iesaiĦojumi.
Ir dzirdēts ka tieši rūėi ir ieviesuši
dāvināšanas prieku, palīdzot sarūpēt Ziemassvētku dāvanas. Pasakās, spēlēs rūėis ir īss, cilvēkveidīgs radījums, tam
ir dažādi maăiski talanti: ir gan Darba rūėis, gan Zemes
rūėis, gan TroĜĜu rūėis un kādu rūėu tik nav...
Šogad, šajā Ziemassvētku brīnuma gaidīšanas laikā, mēs aicinām katru padomāt par savu rūėīti, un kopīgiem spēkiem izveidot lielu „Rūėu ăimeni”, rūėīti darinot
no jebkura materiāla.

Iestāde pamazām ietērpjas svētku rotā. Logos, pāri
kupenām auĜo ZiemeĜbrieži, šur tur jau iedegas gaismiĦu
virtenes, jo drīz, pavisam drīz mēs ciemos gaidīsim Ziemassvētku vecīti.
Ziemassvētku vecītis šogad iestādē ciemosies
23.decembrī:

plkst. 12.30 - pie mūsu mazulīšiem;
13.30 - pie 5-6-gadniekiem;
15.00 - pie 3-4-gadniekiem.
Tuvojas gada beigas, mums katram nāksies pāršėirt
jaunu kalendāra lapu un mans novēlējums Jums Ziemassvētku miers lai katrā namā,
Laimi, veselību Jaunais gads lai nes!
Spēks un izturība lai mūs ceĜā vada,
Panākumiem bagāts lai ir Jaunais gads!

ZiĦas sagatavoja Bērzgales PII vadītāja O.Jurčenko

Vērēmu bāriĦtiesa aicina iedzīvotājus pieteikties audžuăimenes statusa iegūšanai. Vēlamies apzināt tās ăimenes, kuras būtu gatavas uzĦemties šos pienākumus un palīdzēt bērniem, pieĦemot viĦus uz laiku
savā ăimenē un tādējādi aiztaupot ievietošanu bērnu aprūpes iestādē.
Situācijas, kāpēc bērnus izĦem no ăimenēm ir dažādas, un tas nebūt nenozīmē, ka ăimene bijusi nelabvēlīga. Bērnus no ăimenēm izĦem arī, ja, piemēram, vecāki saslimst un viĦiem nepieciešama ilgstoša ārstēšanās. Gadījumos, ja bērns no ăimenes ir izĦemts, mēs vispirms meklējam bērna radiniekus un iespēju viĦu ievietot audžuăimenē, kas dzīvo tuvumā. Tikai tad, ja tas nav iespējams, bērnus ievieto aprūpes iestādē, bet ăimeniskā vide bērna attīstībai ir daudz svarīgāka, vēlamāka.
Audžuăimenes statuss var tikt piešėirts gan ăimenei (laulātajam pārim ar abu partneru piekrišanu), gan
personai, kura dzīvo viena. Lai pieteiktos šī statusa saĦemšanai, jādodas uz bāriĦtiesu, jāuzrāda pase, jāraksta
iesniegums un jāiesniedz vairāki dokumenti - laulības apliecības kopija, darba vietas izziĦa un dokuments par
izpeĜĦu, izziĦa par novada teritorijā deklarēto dzīvesvietu. BāriĦtiesa pretendentu nosūta pie ăimenes ārsta, jo
nepieciešams arī slēdziens par personas veselības stāvokli. Kad dokumenti iesniegti, bāriĦtiesa pieĦem lēmumu par pretendenta piemērotību audžuăimenes statusam. Ja tas ir pozitīvs, jāapgūst bezmaksas apmācības, ko
rīko Labklājības ministrija. Pirms galīgā lēmuma pieĦemšanas par audžuăimenes statusa iegūšanu, bāriĦtiesas
un sociālie darbinieki ăimeni apciemo, apskata un izvērtē dzīves apstākĜus, pārrunā interesējošās lietas.
Vērēmu bāriĦtiesas vārdā bāriĦtiesas locekle Daina Igaune

Bērzgales pagastā otrajā pusgadā
piedzimusi viena meitene un trīs zēni:

Nikola, Ralfs, Matīss un Nikolass
Apsveicam vecākus !
Informē pagasta sociālā darbiniece Natālija Platpīre

Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633
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