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Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes informatīvais izdevums
2015. gada novembri
Šodien, Kungs, mēs Tevi lūdzam:
neĜauj latvju tautai zust,
Liec mums vienmēr Tavu sauli
brīviem pāri galvai just!
/Leonīds Breikšs/

Latvijas dzimšanas dienā domāsim labas domas par
savu zemi, tautu un valsti, dāvāsim savus darbus
Latvijai.

Sveicu svētkos !
Bērzgales pagasta pārvaldes vārdā
vadītājs Arvīds Dunskis

ATGĀDINĀJUMS IEDZĪVOTĀJIEM PAR
ŪDENS SKAITĪTĀJU UZSTĀDĪŠANU!

IEDZĪVOTĀJU SAPULCE

Pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības
2012.gada 1.marta noteikumiem Nr.7 „Par aukstā un
karstā ūdens skaitītāju uzstādīšanas, lietošanas un pārbaudes kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā” lūdzam
iedzīvotājus, kuri nav uzstādījuši ūdens skaitītājus, to
izdarīt līdz šī gada beigām.
Pretējā gadījumā, kuri nebūs uzstādījuši ūdens
skaitītājus, tiks palielināts ūdens limits uz vienu cilvēku.
Pašlaik noteiktais limits uz vienu cilvēku ir 3m3 aukstā
ūdens un 1,5 m3 karstā ūdens

Iedzīvotāju sapulce, kurā tiks pārvēlēta
Iedzīvotāju Konsultatīvā Padome, notiks
2015. gada 12. novembrī plkst.: 18.oo kultūras nama zālē, 2. stāvā.
Ja sapulces apmeklējumam vajadzīgs
transports, lūdzu ziĦojiet pa t.: 28378899,
tiks nodrošināts transports.

Bērzgales pagasta pārvalde
Bērzgales pamatskolas riteĦbraukšanas pulciĦā
Bērzgales pamatskolas riteĦbraukšanas pulciĦam būs
jauni velosipēdi
Bērzgales pamatskola oktobrī Rēzeknes novada
pašvaldības Izglītības pārvaldes izsludinātā konkursa par
finansējuma piešėiršanu materiālās bāzes papildināšanai
tehniskās jaunrades aktivitātēm iesniedza projektu “Brauc
droši!”. Projekts guva atbalstu un finansējumu EUR
550.00. Bērzgales pagasta pārvaldes līdzfinansējums ir

Bērzgales pagasta pārvalde

EUR 50.00. Par iegūtajiem līdzekĜiem iegādāti trīs velosipēdi skolas riteĦbraukšanas pulciĦam.
Bērzgales pamatskolā jau ceturto gadu darbojas
riteĦbraukšanas pulciĦš. PulciĦā aktīvi darbojas 3.- 6. kalšu
skolēni. PulciĦa dalībnieki aktīvi piedalās sacensībās.
2012.\13. mācību gadā, pirmo reizi piedaloties „Jauno satiksmes dalībnieku forumā 2013”, kas notika Rēzeknē,
Bērzgales komanda starp Rēzeknes un ViĜānu novada komandām ieguva 2. vietu.
Turpinājums 2. lpp.

Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633
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Turpinājums no 1. lpp.

2013.\14. mācību gadā Rēzeknē tika izcīnīta 1. vieta un
iegūtas tiesības pirmo reizi piedalīties CSDD sacensību
„Jauno satiksmes dalībnieku forums 2014” Lielajā Latvijas
finālā, kurš notika 2014.gada 6. - 7.jūnijā. Tajā par Latvijas
labākās jauno velosipēdistu komandas titulu un par dalību
Eiropas jauno satiksmes dalībnieku sacensībās spēkiem
mērojās 32 Latvijas reăionu labākās komandas. Bērzgales
komandai 28. vieta.
2014.\15.m.g. Rēzeknē atkārtoti tika izcīnīta 1.
vieta un tiesības otro reizi pārstāvēt Rēzeknes un ViĜānu
novadus CSDD sacensībās „Jauno satiksmes dalībnieku
forums 2015” Lielajā Latvijas finālā. Šoreiz Bērzgales

Bērzgales bērnu un jauniešu centrā
Aizvadīta aktivitātēm bagāta vasara Bērzgales bērnu un jauniešu centrā. Vasaras sezonā tika īstenoti trīs Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes atbalstītie
jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa projekti.
Projekta “Spēlēsim priekam un veselībai” mērėis veicinot aktīvās atpūtas iespēju un fizisko nodarbību pieejamību Bērzgales pagasta jauniešiem, radīt labvēlīgus apstākĜus jauniešu fiziskai attīstībai un veselīgam dzīvesveidam.
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komandai 13. vieta no 32 komandām - labākais rezultāts no
Latgales komandām.
PulciĦa vajadzībām nebija piemērotu velosipēdu.
Bija lietotie velosipēdi, kurus skolai dāvināja Dānijas palīdzības organizācija. Visi esošie velosipēdi bija fiziski un
morāli novecojuši, neatbilda tehniskajām prasībām. Skolēni trenējās un sacensībās piedalījās uz saviem velosipēdiem.
Projekta ietvaros iegādātie jaunie trīs velosipēdi
sekmēs riteĦbraukšanas pulciĦa darbu, tas tiks organizēts
kvalitatīvāk un labāk varēs sagatavoties sacensībām. Bērzgales pagasta pārvalde pulciĦa vajadzībām iegādāsies ceĜa
zīmju komplektu.
nieki apguva dažādas jaunas tradicionālās mākslas
prasmes un rokdarbus, teātra spēles un pašaizsardzības pamatus, atklāja savus talantus, tiekoties ar dažādiem profesionāĜiem savās jomās. Nodarbības vadīja Tautas lietišėās
mākslas studijas “DzīpariĦš’’ vadītāja, māksliniece, meistare rokdarbu specialitātē un sociālais pedagogs Anita Kairiša, eko celtnieks, bijušais darbmācības skolotājs ar lielu
pieredzi darbā ar koku Kaspars Rimšs, bijušais Valsts Robežsardzes apmācību dienesta Metodikas un plānošanas
nodaĜas priekšnieks Aivars Čudars, amatnieki Pēteris un
Maija Gailumi, režisore Ināra GrietiĦa, dizainere Ilze Čudare. Dalība projektā ‘’Radošās darbnīcas Bērzgalē “Es varu
pats!” veicināja jauniešu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu,
personības izaugsmi, deva iespēju papildus izglītoties.

Projekta ietvaros vasaras beigās Bērzgalē tika noorganizēta sporta un atpūtas diena, uz kuru ieradās novada
pagastu jauniešu komandas. Galvenā aktivitāte komandām
bija pludmales volejbola turnīrs. Individuālajiem sportot un
atpūsties gribētājiem bija iespēja piedalīties atsevišėos atKopā šajā projektā vasaras sezonā tika aizvadītas
raktīvos sporta veidos: “Ar pleznu pa bumbu”, “Zābaks
76 radoša darba un aktivitāšu stundas.
mucā”, šautriĦu mešana. Komandas spēkiem mērojās, lai
Jauniešu inventāra projekta “Čaklās rokas” mērėis
noskaidrotu veiklāko ūdensnesēju, stiprāko spēka mitriėi
bija
stiprināt
jauniešu kā pilnvērtīga sabiedrības locekĜa
un prasmīgāko Bērzgales safari mednieku. Noslēgumā daattīstību, veicinot aktivitātes un iniciatīvu jaunu iemaĦu
lībnieki tika cienāti ar zupu.
apgūšanā.
Sporta dienas sadarbības partneris bija ilggadējais
Projekta ietvaros tika iegādāti Sizzix spiešanas
Bērzgales sporta svētku atbalstītājs Dainis Svece.
(embossing) un griešanas mašīna ar trafaretiem papīram un
Jaunatnes neformālo apmācību projekta “Es varu
divi koka-ādas iededzināšanas aparāti. Tika organizētas
pats” ietvaros bērniem un jauniešiem visu vasaru bija pie- radošās darbnīcas, kurās interesenti iepazinās un apguva
ejami dažādi pulciĦi un aktivitātes.
darbu ar abām iekārtām. Projektu vadītāja un koordinatore
15 veidu radošo darbnīcu un nodarbību laikā dalīb- bija Bērzgales pagasta jaunatnes speciāliste Ilze Čudare
Bērzgales KN vadītāja Daila Ekimāne

Līdzjūtība
Mūža mierā aizgājušas

Tad kad manis nebūs
Manā baltā zemē
Baltas, baltas takas
Bērnu kājas skries
Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633

Anita Apeine
Ilga Orlovska
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.
Lai aizgājējām vieglas dzimtās zemes smiltis.
Informē Bērzgales pagasta sociālā darbiniece
Natālija Platpīre
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Lai saĦemtu atbalstu iesniegumā par zīdītājgovīm saĦemšanai 2015.gadā norāda zīdītājgovju skaitu, kas nav
mazāks par 60% no kopējā maksājumam pieteikto dzīvnieku skaita attiecīgajā gadā (kopējo maksājumam pieteikto
Seminārs par kartupeĜu audzēšanu. SIA
„Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) dzīvnieku skaitu veido papildu valsts tiešajam maksājuRēzeknes nodaĜa 11.novembrī plkst. 10:00 Rēzeknē, Dārzu mam par zīdītājgovīm pieteiktās govis un teles). Maksājuielā 7a, semināru zālē rīko bezmaksas izglītojošo semināru mam pieteikto telīšu skaits nedrīkst pārsniegt 40% no kopējā maksājumam pieteikto dzīvnieku skaita. JāĦem vērā, ka
„Galda un pārstrādes kartupeĜu audzēšanas tehnoloăijas”.
Seminārā piedalīsies LLKC vecākais speciālists dārzkopībā ganāmpulkā, iesniegumā norādīto dzīvnieku skaitu un to
proporciju jāsaglabā vismaz sešus mēnešus pēc iesnieguma
Māris Narvils. Savu dalību seminārā noteikti iepriekš jāiesniegšanas dienas, kā arī jāievēro citi nosacījumi.
piesaka, zvanot pa tālr. 64625254 vai 26571714.

Saulainajās rudens dienās var baudīt zeltaino lapu
birumu, kā arī var apmeklēt dažādus pasākumus un smelties informāciju, kas varētu noderēt saimniekošanā.

Pieredzes apmaiĦas brauciens par zivju audzēšanu. LLKC Rēzeknes nodaĜa 5. novembrī rīko braucienu
uz Krustpils novada Kūku pagasta ZS „Kalves”, kur varēs
uzzināt informāciju par zivju dīėu ierīkošanu, zivju mazuĜu
audzēšanu, zivju sugām, produkcijas realizācijas iespējām.
Izbraukšana no Rēzeknes plkst. 8:00, atgriešanās plānota
plkst. 18:30. Sīkāka informācija un savlaicīga pietiekšanās
zvanot pa tālr. 64625254.

Valsts augu aizsardzības dienesta aktualitātes.

Apstiprinātas integrētās audzēšanas vadlīnijas.
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs 2015.gada 20.oktobrī
apstiprināja astoĦas integrētās audzēšanas vadlīnijas, kuru
galvenais uzdevums ir palīdzēt lauksaimniekiem savās
saimniecībās sekmīgāk ieviest integrēto augu audzēšanu
(attiecas uz visiem, kas lieto 2. reăistrācijas klases augu
aizsardzības līdzekĜus vai Ħem pakalpojumu šajā jomā).
Vadlīnijās atradīsiet informāciju par vietas izvēli, augu
Lauku atbalsta dienesta aktualitātes.
maiĦu, šėirĦu izvēli, augsnes sagatavošanu un apstrādi,
Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm. mēslošanu, sēšanu/stādīšanu, sējumu kopšanu, kaitīgo orVēl līdz š.g. 15. novembrim LAD var iesniegt iesniegumu, ganismu uzskaiti un prognozi, izplatītākajām slimībām un
lai saĦemtu atbalstu par zīdītājgovīm. Atbalstu var saĦemt kaitēkĜiem, profilaktiskajiem, agrotehniskajiem un ėīmiskapar: * gaĜas šėirnes zīdītājgovi vai zīdītājgovi, kas iegūta
jiem ierobežošanas pasākumiem, kā arī ražas novākšanu un
krustojumā ar gaĜas šėirnes dzīvnieku;
uzglabāšanu Latvijā plašāk audzētajiem kultūraugiem. Vad* govi, ja to neslauc, bet izmanto teĜu zīdīšanai (Latvijas Brū- līnijas un ar tām saistītā informācija atrodama mājaslapā
nā, Latvijas Zilā, Šveices, Norvēău Sarkanā, Tiroles Pelēkā
http:// noverojumi.vaad.gov.lv
u.c. šėirnes);

Informāciju sagatavoja SIA „Latvijas Lauku konsultā* telīti, kas uz iesnieguma iesniegšanas brīdi sasniegusi astoĦu ciju un izglītības centrs”Rēzeknes konsultāciju biroja Augkopības
mēnešu vecumu.
konsultante Anita Dzene, mob. 26571714.

Meirānu ezerā ir ielaisti zandartu mazuĜi
Oktobrī tika īstenots Zivju fonda atbalstī tais Bērzgales pagasta pārvaldes projekts
“Zivju resursu pavairošana Meirānu ezerā”.
Projekta mērėis ir palielināt zivju krājumus Meirānu
ezerā, lai nodrošinātu ezera efektīvu izmantošanu racionālas
zvejas un makšėerēšanas organizēšanai. Projekta rezultātā
Bērzgalē īstenoti divi Rēzeknes novada Vides aizsardzības
fonda projekti

oktobrī Meirānu ezerā tika ielaisti desmit tūkstoši zandartu
vienvasaras mazuĜi. Tie tika iepirkti SIA “Rūjas zivju audzētava”. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 2420.00 , tai skaitā 80%
(EUR 1936.00) Zivju fonda finansējums un 20% (EUR 484.00 )
līdzfinansējums. Līdzfinansējums un ceĜa izdevumi par zivju
mazuĜu piegādi tiks segti no Rēzeknes novada pašvaldības Vides
aizsardzības fonda līdzekĜiem.
Līzdfinansējuma summa ir EUR 762.30.

Koki Bērzgales kapsētā. Projekta kopējā summa ir
EUR 2951.70. Projekta “Zivju resursu pavairošana Meirānu
2015.gada vasarā un rudenī tika īstenoti divi Bērzgales pagas- ezerā” mērėis ir palielināt zivju krājumus Meirānu ezerā, lai
ta pārvaldes projekti, kas saĦēma finansējumu no Rēzeknes no- nodrošinātu ezera efektīvu izmantošanu racionālas zvejas un
vada pašvaldības Vides aizsardzības fonda. Projekta “Dzīvosim makšėerēšanas organizēšanai. Meirānu ezerā oktobrī tika ielaisti
un strādāsim skaistā, sakoptā vidē” mērėis ir veidot estētisku un 10 000 zandartu vienvasaras mazuĜi. Zivju mazuĜi tika iepirkti
pievilcīgu pagasta centra vizuālo tēlu, sakopjot un labiekārtojot SIA “Rūjas zivju audzētava”. Par šī projekta līdzekĜiem tiks
apmaksāti 20 % no mazuĜu iegādes izmaksām (80% tiks segti no
sabiedriski pieejamās vietas Bērzgalē. Projekta rezultātā tika
atjaunoti brīvdabas estrādes skatītāju soliĦi un laipa pussaliĦā un Zivju fonda līdzekĜiem) un mazuĜu piegādes ceĜa izdevumi. Projekta kopējā summa ir EUR 762.30.
atjaunotas šūpoles pagasta centrā, kā arī tika izzāăēti bīstamie
3.
Projektu vadītāja Daila Ekimāne
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Ikdienas steigā dažkārt nepamanām otru, dažkārt pietrūkst siltu vārdu un maiguma. Un tieši pirmsskolas laiks ir tas,
kad mācām radīt šo vienkāršo brīnumu – cienīt un mīlēt otru sev
blakus. Nu jau par tradīciju ir kĜuvis, ka septembra otrajā nedēĜā
dārziĦā svinam Tēvu dienu.
Tā arī šogad 11.septembrī aicinājām tēvus uz tematisku
pēcpusdienu, veltītu tieši viĦiem. Sākumā bērni visus klātesošos
iepriecināja ar nelielu apsveikuma koncertiĦu un pašu gatavotām
apsveikuma kartiĦām. Pēc tam tika organizēta darbošanās īpašās
darbnīcās. Darbā tika iesaistīti visi, kas bija atnākuši uz svētkiem:
tēti, mammas, māsas un brāĜi. Viena grupa darbojās Garšu laboratorijā, tiem no sarūpētajiem produktiem bija jāgatavo sviestmaizes, otra grupa - Jautro muzikantu darbnīca - no dabas materiāliem, pogām un zvārgulīšiem taisīja mūzikas instrumentus, bet
trešā- Gudrie Kramplauži - skrūvēja dažāda veida aizveramos.
Garšu laboratorijā pagatavotais lieti noderēja kā kopīgs mielasts
svētku noslēgumā, mūzikas instrumenti -tiek izmantoti mūzikas
nodarbībās, bet aizveramo siena Ĝauj bērniem iepazīties ar aizvirtĦu dažādību un pielietojumu. Pasākumā neizpalika kopīgas rotaĜas, mīklu minēšana, bet galvenais - tas bija prieks par kopā būšanu. Paldies visiem, kas piedalījās šo svētku organizēšanā un norisē!
2.oktobrī vecāki tika aicināti uz vecāku kopsapulci. Vecākiem bija iespēja noklausīties Rēzeknes novada pašvaldības
bērnu tiesību aizsardzības speciālistes Aijas Dudures lekciju „Par
vecāku pienākumiem un tiesībām”. Tāpat šajā dienā klātesošie
tika iepazīstināti ar iestādes galvenajiem normatīvajiem dokumentiem. Bērni vecākus iepriecināja ar mazu koncertiĦu, un visi
kopā priecājāmies par rudens ziedu un dārzeĦu izstādi, kurai
eksponātus darināja bērni kopā ar vecākiem.
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9. oktobrī- Rēzeknes novada pašvaldības Skolotāju diena Nautrēnos. Ināra Voskāne bija to pretendentu vidū, kas par
ilggadēju, radošu un apzinīgu darbu tika apbalvota ar Rēzeknes
novada pašvaldības Pateicības rakstu.
15. oktobrī „Vispasaules roku mazgāšanas dienā”,
bērniem bija iespēja iepazīties ar Ziepju Burbulīti un Neganto
Mikrobu. Lai roku mazgāšanas svarīgums bērniem paliktu atmiĦā labāk un ilgāk,
bērni tika iepazīstināti ar izglītojošiem
materiāliem par pareizu roku mazgāšanu.
Tāpat kā pagājušajā
mācību gadā arī šogad no 1.oktobra
iestādē bērniem ir
iespēja piedalīties
interešu izglītības
pulciĦā „Teātris”.
Skolotājas Ivetas
Kopelas vadībā tajā
darbojas bērni no 4
līdz 6 gadu vecumam.
ZiĦas sagatavoja
Olga Jurčenko

Foto autore Iveta Kuzmina
Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633
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Aizritējuši pirmie mēneši jaunajā mācību gadā.
Šajā laikā skolas dzīvē ir notikuši dažādi pasākumi.
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Piedalies!” Arī mēs aktīvi atbalstījām šo sportisko pasākumu.

Saulaino septembri iesākām ar „Pārgājienu dienu”.
23. septembrī skolas ātrākie skrējēji devās uz KauDevāmies pārgājienā apkārt Meirānu ezeram, lai uzzinātu natu, lai piedalītos rudens krosā. Mūsu skolas labākā sporko vairāk par ezeru gan faktos, gan skatos, lai iepazītu ap- tiste Viktorija Adijāne sīvā konkurencē izcīnīja godpilno
kārtni un trenētu izturību. Dienas noslēgumā skolēni baudī- 1. vietu. Apsveicam!
ja gardo zupu, lai būtu spēks arī kādai Ħiprai spēlei.
24. un 25. septembrī Rēzeknes novada skolu direkPar visgaršīgāko tradīciju skolā ir kĜuvis MiėeĜdienas tirdziĦš, kad skolēni kopā ar saviem vecākiem pagatavo
dažādus labumus un tirdziĦā tos tirgo. Tirgotāju lomā iejūtas visu klašu skolēni. Prieks bija visiem, gan mazajiem,
gan lielajiem. Pārdevēji bija Ĝoti atsaucīgi - varēja kaulēties
no visas sirds. Paldies visiem centīgajiem tirgotājiem, kas
pārdeva preces! Paldies skolēnu vecākiem par atbalstu bērniem, gatavojoties tirdziĦam!
Acis priecēja neparastā dārzeĦu izstāde, kurā gan
gurėi, gan kabači, gan kāposti un kartupeĜi bija pārvērtušies
neparastās būtnēs.
Pēdējā septembra dienā vecākiem bija dota iespēja
apmeklēt un iepazīties ar bērnu ikdienas darbu skolā, vērot
mācību procesu un piedalīties stundās.

toru vietnieki mācību darbā, struktūrvienību vadītāji un
izglītības pārvaldes speciālisti devās pieredzes apmaiĦas
braucienā uz Brocēnu vidusskolu un Liepājas RaiĦa 6. vidusskolu.
ViĦu vidū arī mūsu skolas pārstāves Irina Žukova
un Dace Barkāne. Galvenais vizītes mērėis: iegūt pieredzi
par to, kā izmantot pedagoăiskos resursus dažādos projektos, un kā organizēt jēgpilnu IKT izmantošanu starpdisciplinārā mācību procesā.
9. klases audzēkĦi bija parūpējušies par saviem
skolotājiem – sagādājot viĦiem svētku noskaĦu, atĜaujot
šajā dienā atpūsties. Visas rūpes par mācību stundu vadīšanu gūlās uz viĦu pleciem.

Oktobra sākumā tautas deju kolektīva dalībnieLai popularizētu Olimpisko kustību, veselīgu dzī- kiem, kuri aizvadītajā vasarā piedalījās XI Latvijas skolu
ves veidu un godīgas spēles principus sportā, Latvijas
jaunatnes dziesmu un deju svētkos, Bērzgales pagasta pārOlimpiskā komiteja katru gadu rīko Olimpisko dienu. Šo- valde sarīkoja interesantu ekskursiju uz Ludzu.
gad Olimpiskās dienas vienojošā devīze bija ,,Nebrīnies.
9. oktobra pēcpusdienā Nautrēnu kultūras un
sporta hallē pulcējās Rēzeknes novada skolu pedagogi,
lai svinētu savas profesijas
svētkus – Skolotāju dienu.
Ar Rēzeknes novada pašvaldības Pateicības rakstu tika
apbalvoti labākie novada
pedagogi, arī mūsu skolas
skolotāja Renāte Jurdža.
Ar Izglītības un zinātnes
ministrijas Atzinības rakstu
tika apbalvotas trīs izcilas
skolotājas, to skaitā Nautrēnu vidusskolas direktore Anita Žogota.
Pirms rudens brīvdienām 2., 3., 5. klases
skolēni kopā ar savām klases
audzinātājām devās mācību
ekskursijā uz Rāznas Nacionālo parku. Bet 8. un 9.
klases audzēkĦi apmeklēja

MiėeĜdienas tirgus skolā
Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633
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Kara muzeju Aglonā.

Šis rudens skolas saimei nesis arī skumjus brīžus. No mums mūžībā pēc smagas slimības aizgāja
latviešu un krievu valodas skolotāja Anita Apeine.
Pēdējā gaitā izvadījām arī pensionēto skolotāju
Ilgu Orlovsku. Lai vieglas smiltis aizgājējām!
ZiĦas sagatavoja pamatskolas skolotāji

Izstāde

Skolotāji Skolotāju
dienā
Foto autors skolnieks
Dāvis Caunišs

18. novembrī plkst. 13.00 kultūras namā svinīgs
pasākums, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 97 gadadienai. Fotoplenēra darbu izstāde. Koncerts “Teic, kur zeme skaistākā…”. Piedalās vokālā
studija “Skonai” un deju kopa “Dziga”.
Ieeja brīva.

AFIŠA:
Otrdien, 10. novembrī plkst. 16.00 ražas pēcpusdiena jautrās noskaĦās “Mārtenītis bagāts
vīrs”. Piedalās Bērzgales folkloras kopa un Rēzeknes pilsētas senioru deju kopa “Zelta atvasara” (vadītāja Olga Deksne). Nāciet pabūt kopā.
Līdzi vēlams paĦemt kādu burciĦu no saviem
ziemas krājumiem, lai padalītos pieredzē ar citām saimniecēm.
Trešdien, 11. novembrī plkst. 17.00 Gaismas gājiens „Iepazīsti Bērzgales vēsturi”. Pulcēšanās
pie kultūras nama. Vēlams līdzi Ħemt savus gaismas objektus – lāpas, svecītes utml. Gatavojoties
gājienam, šogad palasīsim Bērzgales vēsturi par
aizsargu un citām organizācijām, par amatniecību, par kursiem, par ezeriem, par kultūras un
atpūtas vietu pussaliĦā.
Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633

Piektdien, 20. novembrī plkst. 20.00 kultūras namā atpūtas vakars “Lielā rudens balle” ar galdiĦiem. Spēlē Aigars Kaupužs.
Ieeja brīva.
Domājot un plānojot nākošā gada darba plānu un budžetu,
labprāt uzklausītu jūsu, mīĜie bērzgalieši, ierosinājumus kultūras norisēm un aktivitātēm! Ierosinājumus uzklausīšu mutiski,
telefoniski vai rakstiski (var izmantot vēstulēm domāto kastīti
KN pie ieejas durvīm) līdz jaunajam gadam.
Informē kultūras nama vadītāja Daila Ekimāne

6.
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