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Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes informatīvais izdevums 2021. gada jūlijā 

Dzīvosim un strādāsim skaistā, sakoptā vidē! 

                    Kultūras Ziņas 

Ievērībai! 
Svētdien, 25.jūlijā no plkst 9.oo – 13.oo pie Bērzgales kultūras nama Nacionālais ve-

selības dienests organizē izbraukuma vakcināciju pret Covid-19. Būs pieejama Pfizer-
BioNTech ražotā vakcīna. Vakcinēties iespējams no 12 gadu vecuma.  

Annas diena Bērzgalē 25.jūlijā: 
 No plkst. 9.oo – 13.oo – tirgus. Apmeklētāji aicināti tirgū ievērot kustības virziena norādes; 
 Baznīcas dārzā Viktorijas Grappas zīmējumu izstāde “Rēzeknes novada sakrālais mantojums”; 
 Plkst. 10.oo – Sv mise baznīcā; 
 No plkst.10.30 – individuāla darbošanās pie bērnu jauniešu centra; 
 Kultūras nama foajē – Agijas Stakas bērnu grāmatu ilustrāciju izstāde;  
 No 9.oo – 13.oo – pie KN darbosies izbraukuma vakcinācijas pret Covid–19 telts. 

Ievērosim visus valstī noteiktos ierobežojumus saistībā ar Covid–19 infekciju! 
 

 Kultūras nama bērnu un jauniešu centra telpas logos akcijas “Veltījums Bērzgales bērziem” radošo darbu iz-
stāde. Apskatāma līdz septembrim. 

 
                                           ***************************************************  

Projekta Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā ietvaros 
 

Otrdien, 27.jūlijā no 9.oo lapenē pie skolas darbosies izbraukuma veselības istaba. Pieteikšanās obligāta pa t. 
26466734 (Kristīne Rimša) vai 26185204 (Daila) 

 
Ceturtdien, 12.augustā plkst. 19.oo Bērzgales pussaliņā brīvdabas estrādē projekta aktivitātes ar sarunām un lek-

cijām par veselīgu dzīvesveidu un ar deju nodarbībām. Konkrētāka info sekos. Lūdzu sekot afišām un paziņo-
jumiem. Vietu skaits ierobežots, tāpēc būs iepriekšēja pieteikšanās. 

 
***************************************************  

Bērnu svētki  
šogad nenotiks, jo pandēmijas Covid-19 laika ierobežojumi nav atcelti un publiski pasākumi nenotiek. 

Svētkus atceļam uz nākošo gadu! 
 

***************************************************  
Kapusvētki 

                                                                              7. augustā, sestdien   
                                                                      Sv. Mise Bērzgales baznīcā pl.12.00 
                                                                      Kapusvētki Bērzgales kapos pl.13.00  
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Bērzgales ziņas                                                                                                                                                                             2021.gada jūlijs                              

                      Bibliotēkas Ziņas     

                            

  Bērzgales pagasts saņēma finansējumu Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes konkursa jaunatnes no-

metņu un neformālo apmācību projektiem 2021.gadā ietvaros. No 5.jūlija līdz 16.jūlijam Bērzgalē norisinājās nefor-

mālo apmācību kurss volejbolā jauniešiem. Šajās aktivitātēs piedalījās vidēji katru dienu 20 sportot gribētāji. Nodar-

bības vadīja Oļegs Žukovs. Nodarbībām tika izmantota skolas sporta bāze.  

  Jaunieši  tika dota iespēja ne tikai saturīgi, lietderīgi, veselīgi pavadīt brīvo laiku, bet arī paaugstināt volejbola spēles 

prasmes un iemaņas. 

  Pēc neatlaidīgiem treniņiem neizpaliek arī labi rezultāti sacensībās. 10.jūlijā sacensībās pie Rāznas ezera “Vasaras 

svētki pludmales volejbolā” sacensībās piedalījās arī bērzgalietes un ieguva 2 otrās vietas. 19.jūlijā Gulbenē norisinā-

jās "16. Vasaras spēles volejbolā" U-11, U-13, U-15 vecuma grupās. 

  Pirmo reizi sacensībās piedalījās Katerina Žukova, Katrīne Marcinkēviča un Sintija Vagina. Meitenes izcīnīja uzva-

ru, vinnējot Viļakas komandu. Kristiāna Kopela un Marija Sarkane kopā ar Rēzeknes meitenēm izcīnija 3.vietu. Ma-

rija Kurdeko, Rasa Kopela, Elīza Kuzmina un Anelia Cvetkova, pārstāvot komandu "Bērzgale", ierindojās augstajā 

astotajā vietā, atstājot aiz sevis komandu "Rēzekne", kurā arī spēlēja jaunietes no Bērzgales Samanta Vagina un Ane-

te Tripane. Tas dot tiesības piedalīties Lielajā finālā, kas notiks Rīgā. 

   Projekta ietvaros tika iegādāts papildinājums volejbola nodarbībām nepieciešamajam inventāram (bumbas, laukuma 
apmales, tīkla antenas, u.c.).      

                                       Pēc sporta organizatora Oļega Žukova sniegtajām ziņām 

                                                                                                                                                   sagatavoja Daila Ekimāne  

 

 

                    Agijas Stakas  ceļojošā izstāde  

   Bērzgales kultūras namā un bibliotēkā jūlijā un augustā būs skatāma bērnu grā-
matu ilustratores Agijas Stakas ceļojošajā izstāde. Grāmatas Agija Staka ilustrē 
kopš 1991. gada, kad ar viņas zīmējumiem tapa “Ābece speciālo skolu 1. klasei”. 
Trīsdesmit radošās darbības gados ir ilustrētas vairāk nekā 200 grāmatas, sarakstī-
tas un ilustrētas  divas autorgrāmatas „Āpsēns Pēcis negrib mazgāties” un 
“Āpsēna piedzīvojums”. Māksliniece veidojusi ilustrācijas arī periodiskajiem iz-
devumiem, reklāmām, spēlēm, suvenīriem. Regulāri zīmē pastkartes, puzles. 
   Izstādē aplūkojami zīmējumi no daudzām bērnu iemīļotām grāmatām, bet bib-
liotēkas plauktos ir skatāmas mākslinieces ilustrētās grāmatas. Apmeklējot izstādi, 
ir lieliska iespēja nofotografēties kopā ar kazlēniem, trim sivēntiņiem vai vilku. 

   Atnāc un izbaudi mākslinieces Agijas Stakas ilustrēto tēlu pasauli. 
                     

          Par lasīšanas veicināšanas programmu  "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021" 
 
  Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) izveidotā un vadītā lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrija” šogad notiek jau 21. gadu. Mūsu mīļie bibliotēkas lasītāji - bērni, jaunieši un vecāki, jaunā žūrijas grā-
matu kolekcija jūs  jau gaida Bērzgales bibliotēkas plauktos. Šī gada “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” kolekciju 
veido 28 grāmatas  no 8 izdevniecībām.  
  Tuvāk ar programmas nosacījumiem var iepazīties LNB mājas lapā 
https://lnb.lv/lv/aktuali/lasisanas-veicinasanas-programma-bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija#Par-programmu 
 Lai veicas lasīšanā un vērtēšanā!                                                Ziņas sagatavoja bibliotēkas vadītāja Baiba Lucatnika 
 
                                           

                    Jauniešu aktivitātes 

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