Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes informatīvais
izdevums
Dzīvosim un strādāsim skaistā, sakoptā vidē!

Bērzgales pagasta pārvalde informē ka pagasta iedzīvotāju sapulce notiks
2018. gada 6. martā plkst. 15.30 kultūras nama zālē.
Sapulcē piedalīsies novada vadība.
Aicinām visus uz sapulci!

Informē pagasta lietvede Janīna Adijāne

Dārgās sievietes!
Tāpat kā pavasaris zemei dod sauli, siltumu, gaismu
un atdzimšanu, tāpat arī jūs sniedzat pasaulei mīlestību,
maigumu un skaistumu.
Ne tikai svētkos, bet ik dienu lai jums labs noskaņojums,
patiess prieks, sapratne ģimenē, stipra veselība un laime!
Pārvaldes vadītājs A.Dunskis

2018.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējā tehniskā apskate Bērzgales pagastā notiks

5.aprīlī plkst. 10: 00 Bērzgalē, Rītupes ielā 9
1.jūnijā plkst. 10: 30 Marientālē, “Ceļmala 1”
plkst. 11: 00 Bērzgalē, Rītupes ielā 9
Tehniskās apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas
vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai, un jābūt derīgai OCTA polisei.
No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem
varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumiem. Tālrunis 29268965, 25733592;
www.vtua.gov.lv
Informē pagasta lietvede J.Adijāne
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Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633

Atbildīgais par izdevumu: Olga Pekša

Bērzgales ziņas

Jaunais gads vēl tikko sācies, bet jau „uzņēmis
apgriezienus”. Arī skolā savu skrējienu uzsācis mācību
gada otrais semestris. Kā ierasti, spraigi rit mācību darbs,
bet netiek aizmirstas arī skolas tradīcijas.
Dzeltenā Zemes Suņa gadu sagaidot, skolēni pulcējas aktu zālē, lai līksmotos ikgadējā „Masku ballē”.
Dalībnieki bija tērpušies gan skaistos balles tērpos, gan
daudzveidīgās maskās. Zālē kopā tikās princeses, rūķi,
suņi, runči, zaķi, lāči, peles. Visi balles dalībnieki kopīgi
priecājās, spēlēja spēles, mielojās ar kārumiem un ļāvās
dažādiem deju ritmiem.
No 5.februāra līdz 9.februārim 1.klases skolēni
baudīja papildus brīvdienas.
Gada Vissirsnīgākajā dienā, Valentīndienā, skolā
valdīja īpaša gaisotne. Visi skolēni bija aicināti būt radošem un atļauties šajā dienā apģērbā iekļaut sarkanos
akcentus, lai dienu padarītu daudz kvēlāku, košāku.
Pasākuma laikā 1.- 4. klašu skolēni darbojās apsveikumu
kartīšu veidošanas darbnīcā saviem tuvajiem un draugiem,
5.- 9.klašu skolēni piedalījās jautrās atrakcijās. Par aktivitāti pasākuma laikā sākumskolas skolēni saņēma saldas balvas, bet pamatskolas skolēniem tika piešķirti diplomi 5 nominācijās: „Skaistākais pāris” – Anna Tripane un
Elmārs Kurdeko, „Romantiskākais pāris” – Laura Lucatnika un Rūdis Grietiņš, „Aktīvākais pāris” – Viktorija Žukova un Daniels Laureckis, „Viskautrīgākais pāris” – Marija Kurdeko un Antons Adijāns, „Vissmaidīgākais pāris”
– Annelia Cvetkova un Viesturs Valters Kačkāns.

2018. gada marts

Par pasākuma norisi un dažādām aktivitātēm bija
parūpējušies 9. klases skolēni.
Vecāko klašu skolēni (8. un 9.kl.) šajā laika posmā
diezgan aktīvi apmeklēja sadraudzības pasākumus: 8. un
9.klašu sadraudzības pasākumu Nautrēnu vidusskolā,
volejbola sadraudzības spēles Baltinavas vidusskolā,
„Draugubolu” Maltā, „Prāta spēles” Nautrēnu vidusskolā.
Viesojoties šajās mācību iestādēs, jaunieši darbojās neierastā vidē, tas ir, jauktās komandās. Viņi tika iesaistīti
dažādās sadraudzību veicinošās spēlēs, demonstrējot savu
erudīciju, veiklību, atjautību, spēku. Kopā darbojoties,
jaunieši ieguva jaunus draugus, interesanti pavadīja brīvo
laiku.
Skolēni aktīvi iesaistījās sporta pasākumos. Basketbola sacensībās „Oranžā bumba” Maltā 5.klases
skolnieces (Anete, Annelia, Rasa, Elīza) apvienotajā komandā ar Nautrēnu vidusskolu ieguva 2. vietu, 5. klases
skolēns Konstantīns kopā ar Nautrēnu vidusskolas 5.
klases zēniem ieguva 3.vietu. Malnavas koledžas volejbola turnīrā jaunietēm „Malnavas kauss 2018” mūsu skolas
skolnieces Anna, Viktorija, Dagmāra, Laura kopā ar Nautrēnu vidusskolas meitenēm ieguva 1.vietu. Rotaļā
„Tautas bumba” Maltā 5.klases skolnieks Konstantīns
kopā ar Nautrēnu vidusskolu ieguva 2. vietu.
Daudz ko jau esam paspējuši izdarīt un vēl priekšā
daudz nopietna darba: valsts pārbaudes darbi latviešu
valodā un matemātikā 3. un 6.klasei konkursi, sacensības
un pārējās aktivitātes.
Ziņas sagatavoja skolotāja Gunta Kopeika

Par apliecībām augu aizsardzības līdzekVar iesniegt lauku bloku precizējumus.
ļu lietošanā. SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un No šā gada 5.februāra lauksaimnieki var veikt
izglītības centrs” Rēzeknes konsultāciju birojs lauku bloku / ainavu elementu precizēšanu
05.03.2018. un 07.03.2018. rīkos mācības tiem, 2018.gadam. Precizēšanas pieprasījumus varēs
kam nepieciešams pagarināt augu aizsardzības iesniegt līdz šā gada 3.aprīlim. Precizēšanas pielīdzekļu lietotāju apliecības derīguma termiņu prasījumi jāiesniedz tikai tad, ja klients vēlas ie(apliecība izdota 2013. gadā), 28.03.2018. būs kļaut lauku blokā jau sakoptu platību, pievienot
mācību diena augu aizsardzības līdzekļu lietoša- jaunus ainavas elementus vai no lauku bloka iznas operatora apliecību iegūšanai (var lietot augu ņemt neapsaimniekotu platību.
aizsardzības līdzekļus, bet nedrīkst iegādāties) un Svarīgi ievērot, ka platībai ir jābūt sakoptai uz
13.03.2018.,
lauku bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegša15.03.2018.,20.03.2018.,22.03.2018.,27.03.2018. nas brīdi (nav krūmu, celmu, kūlas u.c.), jo tā tiks
notiks arī mācības tiem, kas vēlas iegūt apliecību apsekota arī dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā netiks
2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu iekļauta lauku blokā un sezonas laikā netiks veiklietošanā. Sīkāka informācija par šīm mācībām un ta atkārtota platības apsekošana. Avots:
pieteikšanās pie SIA „Latvijas Lauku konsultāciju www.lad.gov.lv.
un izglītības centrs” Rēzeknes konsultāciju biroja
sagatavoja SIA „Latvijas Lauku konsultāciju
Augkopības konsultantes Anitas Dzenes, mob. un Informāciju
izglītības
centrs”
Rēzeknes konsultāciju biroja Augkopī2
26571714.
bas konsultante Anita Dzene, mob. 26571714.

Bērzgales ziņas

2018.gada marts

Ir februāris, un iestādē pilnā sparā rit mācību process.
Mēs izbaudām katru dienu: darām savus darbus, apgūstam jaunas iemaņas un prasmes, mācāmies, augam, dzīvojam…
Skolotājas- Ināra Voskāne un Elita Zvīdre, lai dalītos
pieredzē ar kolēģēm, vadīja atklātās nodarbības. Ināra savā nodarbībā 5-6-gadniekiem lika darboties ar svecēm: tās skaitīt,
noskaidrot kura ir pēc kārtas, salīdzināt pēc lieluma, dekorēt un
izveidot savu sveci dzimšanas dienas tortei.
Sveču dienā Elita kopā ar 3-4-gadīgajiem bērniem
meklēja atbildes uz jautājumiem par mūsu “mazākajiem brāļiem”- mājdzīvniekiem: Kur dzīvo? Kā sauc viņu mājas un
mazuļus? Bērni centās tos saskaitīt, atpazīt pēc balss, ievietot
pareizajā mājā, iepriecināt kaķīti ar savu zīmējumu.
Turpinās darbs pie darbinieku kvalifikācijas celšanas,
jo no jaunā mācību gada pirmsskola pāriet uz jauno mācību
saturu, kas balstās uz kompetenču pieeju, veidojot caurviju
prasmes, kas integrētas mācību jomās. Šai sakarā skolotājas
apmeklēja kursus pirmsskolas pedagogiem, ko organize novada izglītības pārvalde: “Digitālie un praktiskie mācību līdzekļi
pirmsskolā latviešu valodas, matemātikas un dabaszinību
apguvei”, ”Kas jāzina skolotājiem par kompetenču pieeju ? ”,
”Kā bērnam mācīt mācīties?”
Viens no ievērojamākajiem pasākumiem aizvadītajā
laikā notika piektdien-9.februārī, kad iestādē pulcējās vectētiņi
un vecmāmiņas uz “Cepuru balli”. Šim pasākumam bērni gatavojās ar lielu atbildības sajūtu. Tika gatavoti apsveikumi, darbi istādei. Vecāko grupu bērni aplicēja vecvecāku portretus, bet
paši mazākie izrotāja “cepuri un kaklasaiti”. Katra grupa gatavoja apsveikuma koncertu: 5-6- gadnieku apveikums retro
stilā, 3-4-gadnieki, uzsvars tika likts uz savstarpējām attiecībām, bet paši mazākie imitēja ikdienas dzīvi.

Kā jau īstā cepuru ballē, arī katras grupas bērniem bija
īpašas cepurītes. Pēc apsveikuma koncerta vecvecākiem bija
jāpastāsta, kāpēc pasākumam viņi izvēlējās tieši šo cepuri, par
ko katrs saņēma Suminājuma rakstu. Pēc tam vecvecāki,
izvēles kārtā, rādīja savas prasmes bižu pīšanā, žonglēšanā ar
baloniem, mazbērna portreta zīmēšanā. Pēc šiem pārbaudījumiem sekoja svētku mielasts, kura laikā tika izdziedātas
dziesmas, kuras nosaukums sākas ar konkrētu burtu, tika attīts
“Uzdevumu kamols”, kurā bija ietīti dažādi uzdevumi, kā
piemērs: “Pastāsti savu blēņu stāstu, iemīļotāko vakara pasaciņu;
padalies
ar
interesantāko
recepti,
nodziedi
šūpļdziesmu…”
Kā allaž šī tikšanās bija miera, labestības un prieka
pilna. Vecvecāku acis mirdzēja.
Tajās
bija redzams
gandarījums, milzīgs prieks un mīlestība par mazbērnu veikumu.
13. februārī pasākums “Meteņi”. Šajā dienā bērni
vispirms darbojās zālē, ejot rotaļās un izspēlējot spēles. Sevišķi bērniem patika rotaļas ar pogām, čiekuriem, Jautra
izvērsās balonu spēle, bet visinteresantākā—izlīšana cauri
“sniega tunelim” un “vizināšanās ar segu ragaviņām”. Kas tad
meteņi bez pankūkām? Protams, bija arī pankūkas. Tad bērni
devās ārā. Zīmēšana sniegā, jautras stafetes, pārnesot sniega
pikas, vizināšanās no kalna lika bērnu acīm mirdzēt, vaigiem
sārtoties…
Tā kā 14.februāris ir Mīlestības diena, tad šai dienā
tika zīmētas un līmētas sirsniņas, gatavoti apsveikumi saviem
mīļajiem. Bērni diskutēja: ”Kas ir mīlestība?”, “Kur ir
mīlestība?, un nonāca pie secinājuma, ka ”Mīlestība dzīvo
katra cilvēka sirdī, ka mīlēt nozīmē otram darīt labu…”.
Ziņas sagatavoja iestādes vadītāja - Olga Jurčenko

Jāni Vigupu sveicam
90. dzīves jubilejā !
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Vēlam stipru veselību,
dzīvesprieku, možu garu!

Bērzgales ziņas

2018. gada marts

21.janvārī līnijdejotājas Veneranda Kuzmina un Elita Zvīdre piedalījās Latvijas līnijdeju un kantr i-vesterna
deju asociācijas rīkotajās sacensībās Rīgā. Dejotājas mājās atgriezās ar balvām: Venerandai I vieta un kauss, Elitai – II vieta un kauss, katr ai savā vecuma gr upā. Apsveicam!
17.februārī Audr iņu tautas namā notika ”Latvijas vokālo ansambļu konkursa 2018” I kārtas skate. Tajā piedalījās
Rēzeknes un Viļānu novadu vokālie ansambļi, tostarp arī Bērzgales kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis.
Dziedātājām veicās labi un tika izvirzītas dalībai II kārtas skatē, kura norisināsies Ilūkstē 10. martā.
Vēlēsim veiksmi!
No 23.-25. februārim dejotājas Elita Zvīdre un Veneranda Kuzmina piedalījās 13. star ptautiskajā Baltijas
kantri - vesterna deju čempionātā, kurš norisinājās Rīgā. Veneranda mājās pārveda diplomu un kausu par iegūto III vietu savā vecuma grupā. Apsveicam dejotājas!

Afiša Bērzgales kultūras namā:

3. martā plkst. 11.00 novusa turnīrs jauniešiem.
4.martā plkst.16.00 - filma “Nameja gredzens”. Ieeja 2.00 EUR. Vecuma ierobežojums 12+.
Filma ir leģenda par 13. gadsimtu, kad bagātās un varenās baltu pagānu zemes kļūst par iekārojamu mērķi Romai.
Īpaši Zemgale, kura kontrolē tirdzniecības ceļus un nekad nepakļaujas nevienam. “Nameja gredzens” runā par
vērtībām, ko svarīgi apzināties ikvienam. Tās veido mūsu nacionālo pašapziņu un izceļ unikālo brīvības kodu, ar
ko varam lepoties. Filma nav vēsturiska rekonstrukcija, bet asu piedzīvojumu pilna leģenda. Filma ir angļu valodā
ar tulkojumu (voice over) divās balsīs latviski.
9.martā plkst. 12.00 - Rēzeknes un Viļānu novadu skolu jaunatnes dziesmu, deju un prasmju šovs Talantu parāde.
10.martā-novusa turnīrs“Bērzgales kauss 2018”:no plkst.10.00–dalībnieku reģistrācija, plkst.11.00 sākums.
17.martā plkst 16.00. - pasākums “Uzziedi sevī un pavasarī”. Līnijdeju grupai Šiks – 10. Koncertā piedalās Rēzeknes novada un kaimiņu novadu līnijdejotāju grupas.
18. martā plkst. 16.00 - filma “Paradīze 89” (režisore Madara Dišlere). Ieeja – 1.00 EUR. Filmas garums 1h 29min.
Žanrs - sirsnīga filma visai ģimenei. Filmas sižets: Ir 1989. gada vasara. Rīdzinieces Paula un Laurēns vasaras
brīvlaiku pavada mazpilsētā pie māsīcām Maijas un Lindas. Savā vaļā atstātā četru meiteņu komanda bauda brīvību, iztēlojas pieaugušo dzīvi un iekuļas satraucošos piedzīvojumos. Uz patiesiem notikumiem balstīts deviņgadīgās Paulas pieaugšanas stāsts laikā, kad Latvija spēra savus pirmos soļus pretī neatkarībai.
Treileris: https://vimeo.com/248872767
1.aprīlī - Lieldienu koncerts
Aprīlī par edzētas cikla “Latvijas filmas Latvijas simtgadei”: Ivara Selecka jaunā dokumentālā filma
“Turpinājums”. Dokumentālā filma ir veidota divu gadu garumā, sekojot sešiem bērniem, kuri 2015. gadā uzsāka skolas gaitas dažādās Latvijas vietās. https://lv100.lv/programma/kalendars/latvijas-filmas-latvijas-simtgadei- turpinajums/
“Bille” (pēc V.Belševicas autobiogrāfiskā romāna motīviem). Režisore Ināra Kolmane.
4.maijs - Baltā galdauta svētki. Bēr zgale iesaistās liepu stādīšanas akcijā, kopīgi iestādīsim pagastā liepiņas.
3.jūnijā plkst. 12.00 – Bērnu svētki.
Par precīziem laikiem un datumiem sekojiet Bērzgales pagasta mājas lapā www.berzgale.lv un “Rēzeknes vēstis”.
Ņemot vērā to, ka ikgadējos atpūtas pasākumus senioriem, kas notiek aprīlī, apmeklē arvien mazāk interesentu,
aicinu izteikt savas domas un ierosinājumus par šo tēmu telefoniski (Daila 26185204) vai iesniegt kultūras namā,
pagasta pārvaldē vai pasta kastītē kultūras namā pie ieejas durvīm.
Ziņas sagatavoja KN vadītāja D.Ekimāne

18.02.1968. gadā gredzenus mijuši

Līdzjūtība

Anna un Valentīns Adijāni

Mūža mierā aizgājusi

Jevgeņija Kupre

Sveicam ZELTA kāzās !

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem un draugiem

Lai stipra veselība, saskanīgs mūžs visus
turpmākos dzīves gadus!

Lai aizgājušajai vieglas dzimtās zemes smiltis
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Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633

Atbildīgais par izdevumu: Olga Pekša

