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

Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes informatīvais izdevums 2022.gada novembrī 

                          Dzīvosim un strādāsim skaistā, sakoptā vidē! 

                                                       Tev mūžam dzīvot, Latvija, 

                                                      Tu tēvzeme mums Dieva dota! 

                                                      Lai latvju tauta vienota, 

                                                      Aug spēkā, slavā, daiļumā! (V. Plūdonis) 
    
Lai mūsu darbs, ticība saviem spēkiem un ieceres palīdz celt vienotu un spē-
cīgu Latvijas valsti! Lai skaisti un piepildīti svētki ģimenē, pagastā, novadā 

un valstī! 
                                          Bērzgales pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Dunskis  

                             Latvijas valsts proklamēšana 1918. gada 18. novembrī  

  1918. gada 18. novembra pēcpusdienā mūsdienu Latvijas Nacionālajā teātrī proklamēja neatkarīgas Latvi-
jas valsts izveidošanu. Šajā pašā datumā darbu uzsāka Kārļa Ulmaņa vadīta Latvijas Pagaidu valdība. Tai nācās 
darboties ārkārtīgi grūtos apstākļos. 
 Latvijas Republikas proklamēšanas process nebija viegls. Politiskās ķildas neatkarības oficiālo pasludināšanu aiz-
kavēja par veselu nedēļu. 
 Visus svarīgākos lēmumus par valsts dibināšanu pieņēma jau 1918. gada 17. novembra vakarā. Tādēļ šo dienu arī 
varētu uzskatīt par valsts proklamēšanas datumu. Tomēr LTP (Latvijas Tautas padome) lēma, ka ir nepieciešams 
organizēt sevišķu svinīgu pasākumu nākamajā dienā. Par LTP svinīgās sēdes norises vietu izraudzījās Rīgas pilsētas 
2. teātri jeb Latvju operas namu (mūsdienu Latvijas Nacionālajā teātrī darbojās Latvju operas trupa), lai 
gan tika apspriesta arī iespēja valsti proklamēt Rīgas pilī. Tomēr galu galā nolēma, ka Rīgas pils telpas ir pārāk šau-
ras tik nozīmīgam pasākumam.  
  Uz Latvijas Republikas proklamēšanas svinīgo aktu bija aicināti 1200 viesi. Teātra telpas jau labu laiku pirms lielā 
notikuma bija pārpildītas. LTP svinīgā sēde sākās pulksten 16.30. Uz skatuves kāpa 38 politisko partiju pārstāvji. 
Svinīgo sēdi atklāja vēlākais Latvijas Valsts prezidents Gustavs Zemgals. Viņš deva vārdu LTP sekretāram Erastam 
Bitem, kurš nolasīja 17. novembra sēdes protokolu un pieņemto politisko platformu. Sekoja Pagaidu valdības vadī-
tāja K. Ulmaņa runa. Pēc tās dalībnieki trīsreiz nodziedāja himnu „Dievs, svētī Latviju”. Otrajā sēdes daļā ar runām 
uzstājās visu astoņu politisko partiju pārstāvji un Latgales pārstāvis Staņislavs Kambala. Latvijas valsts proklamē-

šanas sēde noslēdzās pulksten 17.45.  
  Par neatkarības pasludināšanu Latvijas iedzīvotājus informēja 
speciāls LTP sastādīts uzsaukums „Latvijas pilsoņiem”. Tāpat par 
valsts proklamēšanu plašus rakstus publicēja visas nozīmīgākās 
Latvijas avīzes. Daudzviet Rīgā jau 18. novembrī plīvoja sarkan-
baltsarkanie karogi. 
    Četrus gadus vēlāk pirmo reizi sanāca Saeima. 1.Saeima uz savu 

pirmo sēdi pulcējās 1922.gada 7.novembrī pulksten 12.00. Līdz ar 
parlamenta sanākšanu stājās spēkā arī Latvijas valsts pamatlikums 
jeb Satversme, kas noteica valsts iekārtu un varas īstenošanas prin-

cipus. Šogad Latvijas parlamentam nozīmīga jubileja – aprit 100 
gadi. 
V. Rīdzenieka foto:Latvijas Republikas proklamēšana 1918. gada 18. novembrī. 
                         Materiāla sagatavošanā izmantoti interneta vidē pieejamie dati     

https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_Republikas_proklam%C4%93%C5%A1ana_1918._gada_18._novembr%C4%AB
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 No 3.novembra kultūras nama logos skatāma Bērzgales mednieku trofeju izstāde “Pie Rītupes iztekas”.  
 Bibliotēkā apskatāma iespieddarbu izstāde “Uz meža takas” 
 No 7.novembra bibliotēkā apskatāma izstāde “Novadnieks Staņislavs Kambala un Latvijas Republikas di-

bināšana”. Materiāli no A. Rupaiņa muzeja krājuma. 
 10.novembris plkst. 12.00 – Antona Rupaiņa muzeja atklātā krājuma atvēršana. 
 11.novembrī plkst. 16.00 – Lāčplēša diena. Gaismas gājiens “Iepazīsti Bērzgales vēsturi”. Pulcēšanās pie 

kultūras nama, līdzi ņemot kādu gaismas objektu.  
         Vides objekta “Kunga bērzs” atklāšana pie muižas dīķa. 
 
 18.novembris. LR proklamēšanas 104 gadadiena: 
              Plkst. 10.00 skolas sporta zālē volejbola turnīrs “Latvijai – 104”. 
              Plkst. 19.00 – Kultūras namā svinīgs pasākums “Par zemi, ko mīlam”.  
              Koncertā uzstāsies vokālie ansambļi “Karameles”, “Azarpuče” un “Skonai”; 
              Plkst. 21.00 – svētku balle. Spēlē Aigars Kaupužs. Līdzi var ņemt groziņu. Ieeja brīva. 
 18. novembrī plkst.10.00 Rogovkā notiks Nautrēnu pagastu apvienības “Valsts svētku skrējiens”. Reģis-

trēšanās no plkst.9.30. Distances: Bērnu distance, 2 km distance, 5 km distance. 
          Pagastu stafete: komandā 5 dalībnieki no 15 g.v. (3 vīr. 2 siev.). 
          Info un stafešu komandu pieteikšana: Daila (26185204), Oļegs (28313957), Ilze (28740141). 
 
                    ******************************************************************* 

                                                  Mazajiem dejotājiem un dziedātājiem 
Visiem mazajiem dejotājiem lūgums atnest un atdot tautu tērpus. Paldies tiem, kuri to ir izdarījuši!  
Vokālā ansambļa meitenēm lūgums atnest savus tērpus (baltos kreklus un zilos svārciņus). Arī tām, kuras 

vairs nedzied. Nāk svētki, tērpi jāsaved kārtībā. 
Jau iepriekš - paldies! 

 
Bērnu vokālais ansamblis “Karameles” un sieviešu vokālais ansamblis ”Azarpuče” aicina pie-

vienoties jaunus dziedātājus! Nāc un dziedāsim kopā ! Daila (26185204), Sigita (26647377). 
 

   JAUTĀJUMS: Vai būs atsaucība, ja organizēsim bērnu deju kolektīvu? Gaidu atbildi-Daila, T: 26185204 
              *************************************************************************                                         

                                                           Bērnu un jauniešu centrs ‘’Baterija’’ 
         Katru novembra mēneša sestdienu, jaunieši vecumā no 13 gadiem, aicināti piedalīties video nodarbībās projek-
ta “Video nodarbību organizēšana Rēzeknes novadā” ietvaros. Nodarbības notiek plkst. 16.00. Šo jaunatnes inici-
atīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazi-
nāšanai” (PuMPuRS).                                                                                 Jaunatnes dabinieks Ilze Čudare-Sergejeva 
                                                     
 
 
 
 
             Bērzgalē ir īstenoti 3 jauniešu centra “Baterija” iesniegtie jaunatnes iniciatīvu un inventāra projekti, ko finansē Rēzek-
nes novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvalde.  

Vasarā bija iespēja nodarboties dienas nometnē un spēlēt volejbolu, kā arī sacensties ar citu apdzīvotu vietu komandām. 

Brīvā laika aktivitāšu dažādošanai ir iegādātas jaunas lielformāta spēles, muzejpedagoģisko nodarbību organizēšanai ir 
iegādāts pužļu komplekts ar nosaukumu “Antona Rupaiņa zeme”. 

Realizēts projekts „Antona Rupaiņa muzeja atklātais krājums”, kuru finansēja Valsts kultūrkapitāla fonds un Bērzgales 
pagasta pārvalde. 

Informāciju sagatavoja  
Bērzgales pagasta kultūras pasākumu organizatore Daila Ekimāne  

                                                  Projektu ziņas 



 

 3 

Bērzgales ziņas                                                                                                                                                                   2022.gada novembris 

                                                          Sociālās ziņas 

    Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests atgādina, ja persona ir nonākusi krīzes situācijā, un ir nepieciešama sociālā 

palīdzība vai cits materiāls atbalsts, viena no personām mājsaimniecībā vēršas savas pašvaldības administratīvās teritorijas so-

ciālajā dienestā ar iesniegumu.  

  Likums nosaka, ka trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā 
un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībā. 
  Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.14 nosaka, ka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākuma slieksnis ir 
327 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 euro pārējām personām mājsaimniecībā.  
  Trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statuss dod iespēju saņemt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 
pārtikas un pamata materiālo palīdzību. 
  Saistībā ar patēriņa cenu strauju pieaugumu zemu ienākumu mājsaimniecībām būs pieejamas papildu pārtikas pakas. 
  Katrai personai zemu ienākumu mājsaimniecībā laika periodā no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 30. aprīlim 
būs  iespēja saņemt papildu pārtikas komplektu par trīs mēnešu periodu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām per-
sonām atbalsta sniegšanas vietā.  
   Pārtikas pakas varēs saņemt uzrādot derīgu pašvaldības sociālā dienesta izsniegtu izziņu par atbilstību trūcīgās mājsaimniecī-

bas statusam,  maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, krīzes situācijā nonākušās mājsaimniecības statusam. 

  !!! Priekšnosacījums pamata sociālās palīdzības saņemšanai ir mājsaimniecības materiālās situācijas (ienākumu un īpašumu) 
izvērtēšana. Ienākumi tiek vērtēti par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem un neregulāra rakstura ienākumi - par pilniem 
pēdējiem 12 kalendāra mēnešiem. Mājsaimniecībai jāpieder vienīgais nekustamais īpašums, kur savu dzīvesvietu deklarējis un 
dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, ne vairāk kā viena vieglā automašīna mājsaimniecībā,  kā arī var piederēt līdz 5 ha ze-
mes īpašums. 
         Sociālais dienests atgādina, ka  personām, kuras ir sasnieguši 85, 90, 95, 100, 105 gadu jubileju ir iespēja 

saņemt vienreizējo pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā.  
   Plašāku informāciju var gūt zvanot sociālajai darbiniecei uz tel. nr.28666449  

  ************************************************************************* 
Atgādinājums par valsts atbalstu iedzīvotājiem energoresursu cenu pieauguma kompensācijai 
 Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto granulas vai briketes: 
     Atbalsta veids: 

 Kompensēs 50% no izmaksām, kas pārsniedz 300 eiro/tonnu, bet ne vairāk kā 100 eiro/tonnu 

 Atbalsta periods: 

 No šā gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim 

 Kā saņemt? 
Jāiesniedz pašvaldībā maksājumu apliecinošs dokuments (maksimālais atbalsta apjoms 1 mājsaimniecībai - 10 tonnas) 

Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto malku: 
 Atbalsta veids: 

 Kompensēs 50% no iegādes cenas, kas pārsniegs 40 eiro/ber.m3, bet ne vairāk par 15 eiro/ber.m3 

 Atbalsta periods: 

 No šā gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim 

 Kā saņemt? 
Jāiesniedz pašvaldībā maksājumu apliecinošs dokuments (maksimālais atbalsta apjoms 1 mājsaimniecībai - 35 ber.m3) 

 Atbalsta veids:  

 vienreizējais pabalsts 60 eiro pabalsts (ja malka iegādāta līdz šā gada 31. augustam un nav maksājumu apliecinošs dokuments)- 

 Kā saņemt? 
Jāiesniedz pašvaldībā pieteikums (no šā gada 1. oktobra līdz 30. novembrim) 

Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto elektroenerģiju : 
 Atbalsta veids: 

 Kompensēs izmaksas par patēriņu virs 500kWh/mēnesī, bet ne vairāk kā 2000 kWh - 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniegs 0,160 eiro /kWh, 
bet ne vairāk kā 0,100 eiro /kWh 

 Atbalsta periods: 

 No šā gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim 

 Kā saņemt? 
Jāiesniedz pašvaldībā pieteikums 
                         Pieteikumu atbalstam var pieteikt Bērzgales kultūras namā muzeja vadītājas kabinetā pēc iepriekšējā 

pieraksta, zvanot pa T:29497151 vai elektroniski www.epakalpojumi.lv 
 

https://www.mk.gov.lv/lv/valsts-atbalsts-iedzivotajiem-energoresursu-cenu-pieauguma-kompensacijai#kas-un-ka-var-iesniegt-iesniegumu
https://www.mk.gov.lv/lv/valsts-atbalsts-iedzivotajiem-energoresursu-cenu-pieauguma-kompensacijai#kas-un-ka-var-iesniegt-iesniegumu
https://www.mk.gov.lv/lv/valsts-atbalsts-iedzivotajiem-energoresursu-cenu-pieauguma-kompensacijai#kas-un-ka-var-iesniegt-iesniegumu
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    Septembra un oktobra aktivitātes Bērzgales pamatskolā. 

 

Latvijas Finiera “Zaļā klase” - no sēklas līdz tankkuģim 

   8. septembrī Rēzeknes novada Verēmu pagasta “Sarkaņkalnā” pulcējās vairāk nekā 1200 pamatskolas vecuma bērnu no 35 
skolām, tajā skaitā arī Bērzgales pamatskolas 6. - 9. klašu skolēni. Pasākumu organizēja “Latvijas Finieris” sadarbībā ar AS 
“Latvijas valsts meži”, izglītojošajās aktivitātēs piedaloties vairāk nekā 20 uzņēmumiem, organizācijām, zinātnes un izglītības 
iestādēm. Visas dienas garumā pasākuma organizatoru un sadarbības partneru sagatavotajās informatīvajās pieturās skolēnus 
uzņēma meža nozares profesionāļi. Klasēm bija iespēja piedalīties izglītojošās aktivitātēs un uzzināt par mežu, tajā sastopama-
jiem kokiem un dzīvniekiem, kā arī šo dabas vērtību ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Tika demonstrēta meža uguns apsardzības un 
meža apsaimniekošanas tehnika, kā arī Latvijā ražoti koksnes produkti. Skolēni varēja uzzināt par iespējām apgūt ar meža noza-
ri saistītas specialitātes, kā arī spert pirmos soļus valsts aizsardzības procesu apgūšanā.  

                                                                                             Dzejas dienas 

  Šogad dzejas dienu sauklis skolā  bija „Dzeja uz trotuāra”, tāpēc  literatūras stundās 5.-9.klašu skolēni ar krāsainiem  krīti-
ņiem rokās devās ārā un rakstīja skolas apkārtnē uz trotuāra iepriekš izvēlētas mīļākās dzejas rindas vai pantus. Bija gan klasiķu 
darbu fragmenti, gan mūsdienu autoru dzeja. Tā kā septembris ir arī mūsu novadnieka A. Rupaiņa dzimšanas dienas mēnesis, 
apmeklējām arī pagasta  Dzejas dienu rīkoto  pasākumu, kurā skolēni piedalījās glītrakstīšanas darbnīcā un puzļu likšanā no 
sērijas „Antona Rupaiņa zeme”. Bija iespēja skatīties  videofilmu „Laiks i myuža roksti”, kas stāsta par A. Rupaiņa dzīvi un 
daiļradi. 
  Neviens nepalika vienaldzīgs un jutās kā aktīvs  līdzdalībnieks gan skolas, gan pagasta pasākumā. 
 

Pārgājiens “Pretī rudenim” 

  22.09.2022.  Bērzgales skolēni devās tradicionālajā rudens pārgājienā. Lai arī bija apmācies un brīžiem smidzināja lietus, laiks 
bija pietiekoši patīkams rudens vērošanai. Maršrutā pavērās skaisti skati ar Meirānu jeb Bērzgales ezeru. Ezera krastā tika spē-
lētas aktīvas rotaļas.  Ejot bija uzdevums atrast un  izveidot fotogleznas ar noteiktiem nosaukumiem, piemēram ,,Rudens pa-
klājs”, ,,Trīs meitenes dejo”, ,,Meža pils”, ,,Lietus”. Pārgājiena diena pagāja jaukā noskaņā.  

Skolotāju diena Bērzgales pamatskolā 

  Bērzgales pamatskolā šo dienu svinēja 4.oktobrī. Tradicionāli, šī diena pārtapa par 

svētku dienu ne tikai skolotājiem, bet arī skolēniem, jo mācību stundas bija saīsinā-

tas un tās vadīja 9.klases skolēni. Tā kā gandrīz puse devītās klases skolēnu uz to 

brīdi bija slimi, 1.un 2.klases skolotāju lomā iejutās 8.klases meitenes. Paldies Kris-

tiānai un Ludmilai! Arī skolotāji pa to laiku netika atstāti “pašplūsmā”, bet tika  luti-

nāti ar ‘enerģijas lādiņiem” un dažādiem atjautības un veiklības uzdevumiem. 

    Pēc stundām visi pulcējās skaisti izrotātā aktu zālē, kur  katra klase ar ziediem un 

apsveikuma priekšnesumiem sveica skolotājus. Devītās klases skolēni īpaši pateicās 

katram skolotājam, pasniedzot ziedus un visam skolotāju kolektīvam dāvājot grez-

nu.  

   Dienas noslēgumā, aptaujājot skolēnus, vai patika “jaunie skolotāji”, visi teica – 

jā! 

 Jautājot 9.klases skolēniem vai viņiem patika skolotāja darbs, visi teica:” Fū – kā Jūs to varat izturēt! Tagad mēs Jūs sapro-

tam”. Tāda pieredze ir ļoti svarīga un novērtējama. 

   Paldies 9.klasei par skolotāju dienas organizāciju, īpašs paldies Jānim-Andrim Kačkānam, kurš uzņēmās gan direktora, gan 
skolotāja, gan organizatora lomu. 

Miķeļdiena 

  Septembra izskaņā mūsu skolā rudenīgās noskaņās tika sagaidīta Miķeļdiena. 
  Skolas gaitenī ikviens varēja apskatīt skolēnu veidoto  rudens ražas izstādi. Pārliecinājāmies par bērnu ieinteresētību un izdo-
mu. Katrs darbiņš bija unikāls un ievērības cienīgs. 
   29. septembrī notika gadskārtējais Miķeļdienas tirdziņš.  Pārsvarā jaunāko klašu skolēni atkal iejutās pārdevēju lomā. Par tir-
gus preci pārvērtās pašcepti un pašizgatavoti konditorejas kārumi.  
  Priecīgi bija visi, gan pārdevēji par nopelnīto naudiņu, gan pircēji par gardumu baudīšanu.  
  Gribas pateikt paldies arī bērnu vecākiem par līdzdalību un atbalstu! 
                                                                                                                                             Informāciju sagatavoja Irina  Žukova 


