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Bērzgala pamatskolā bijis gana jauks un

patīkams gan skolēniem, gan skolotājiem. No 33 audzēkņiem 16 skolēniem liecībās
vērtējums nav zemāks par 6 ballēm. Tas ir ļoti labs sekmju rādītājs, kas panākts skolēnu un
skolotāju rūpīgā un nenogurstošā ikdienas darbā.
Esam piedalījušies vairākās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Mājturības
olimpiādē 9.klases skolniecei Mairitai Tabunovai 1.vieta (sk. I.Zariņa), latviešu valodas
olimpiādē 9.klases skolniecei Nellijai Kovaļevskai jau otro gadu pēc kārtas 2.vieta un 8.klases
skolniecei Ilutai Tauriņai – atzinība (sk. I.Puķīte). Skatuves runas konkursā viens 2. pakāpes
diploms 6.klases skolniecei Sanitai Tumšai un divi 3.pakāpes diplomi – 2.klases skolniecei
Unai Mažorei un 8.klases skolniecei Ilutai Tauriņai (sk. S.Audzīte).
Ārpus bijušā rajona robežām un republikas mērogā esam piedalījušies Latviešu
valodas aģentūras organizētajā konkursā „Starp tevi un mani ir valoda” (9.kl.skolniece Aija
Avotiņa), R.Blaumaņa 7.literārajā konkursā, kurā 7.klases skolniece Rainelda Žinka ieguva
atzinību un no rakstnieces I.Baueres rokām saņēma grāmatu ar autores autogrāfu, divas
skolnieces (Gita Pērkone, I.Tauriņa) saņēma pateicības(konsultēja sk. I.Puķīte).
7.klases kolektīvs audzinātājas I.Tauriņas vadībā piedalījās konkursā „Labāk radošs,
nekā pārdrošs”, kuru organizēja izdevniecība „Jumava ”sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību
„Latvijas dzelzceļš”.
Jēkabpils novada organizēto eseju konkursā, kas veltīts J. Akurateram, savu eseju
iesniedza 7.klases skolniece Gita Pērkone (konsultēja sk. M.Pērkone).
5.-7.klašu skolēni piedalījās konkursā „Lasītprieks”, kuru organizēja novadu
bibliotekāri.
Skolā darbojās Bērnu žūrija, piedaloties Lasīšanas veicināšanas projektā nu jau
desmito gadu. Dalībnieki lasīja, vērtēja viņiem piedāvātās grāmatas, zīmēja, tikās ar grāmatu
varoņiem Tatu un Patu, brauca ekskursijā uz amatniecības centru „Rūme”, atbalstīja
Grāmatu svētkus Jēkabpilī, piedaloties dažādās aktivitātēs.
2012. gada 23. martā mūsu skolas audzēknes G. Pērkone un L. Nazarova piedalījās
Jēkabpils novada organizētajā pasākumā, kurš bija veltīts 1949. gada 25. marta izsūtīto
novadnieku atcerei. Viņas sagatavoja un prezentēja materiālus par Ritu Vabuli – Lazdiņu no
Kalna pagasta un Veltu Minkeviču – Vilcāni no Leimaņu pagasta (konsultēja sk. M. Pērkone).
Skolā darbojās ansamblis (sk. E.Balode), deju kolektīvs (sk. A.Pore), dramatiskais
pulciņš (sk. S.Audzīte), kuri regulāri visos svētkos sniedza koncertus gan skolā, gan pagastā.
Interesantāku un pilnvērtīgāku skolas dzīvi padarīja daudzās ekskursijas, kuru
organizēšanā finansiāli palīdzēja Austrālijas „Daugavas Vanagi”. Viņi sedza ekskursijas
izmaksas. Daži skolēni pirmo reizi redzēja jūru, līdzi dzīvoja Dailes teātra mākslinieku
izpildījumā izrādes „Vārnu ielas republika” varoņiem. Ja nebūtu šāda atbalsta, daudzus
skolēnus vecāki nekad nevarētu aizvest ekskursijās.

Katru gadu kaut vienu reizi cenšamies aizvest skolēnus izglītojošās ekskursijās. Arī
šogad vecāku sarūpētu ekskursiju noorganizējām uz Braku muzeju un līdzās tam izveidoto
šķēršļu trasi. Bērni bija ļoti apmierināti, jo šajā mācību gadā bijām piecās ekskursijās.
Tāpat kā katru gadu, tā arī šajā mācību gadā materiālu pabalstu sniedza „Lietišķo
sieviešu apvienība” Irinas Pētersones vadībā, piedāvājot skolēniem noskatīties Rīgā baleta
izrādi „Sniega karaliene”, kā arī pasniedzot Ziemassvētku dāvanas.
Vienmēr atsaucīgas ir Leimaņu pagasta saimniecības, nodrošinot balvas konkursu
uzvarētājiem.
Mūsu skolas dzīve nav iedomājama bez dažādu svētku svinēšanas. Kopjam un godā
turam latviešu tradīciju svētkus Mārtiņus, Ziemassvētkus, Lieldienas. Vienmēr patiesi jauka ir
Zinību diena ar krāšņo ziedu izstādi pie Leimaņu Tautas nama, Skolotāju diena, kuru organizē
9.klase. Šajā mācību gadā skolēni priecājās un emocijas vēl ilgi nerima pēc florbola
sacensībām un daudzveidīgās un interesantās sporta dienas (sk. J.Puķītis). Nepieciešamo
inventāru florbola sacensībām pašu spēkiem izgatavoja sporta skolotājs un skolas saimnieks.
Svinīgi un emocionāli skaisti tika noorganizēti Latvijas valsts svētki, kā arī pēdējais koncerts
29.maijā Mežgales kultūras namā kopā ar Leimaņu pagasta pašdarbniekiem.
Patiesi atzinīgus un labus vārdus un atbalstu esam saņēmuši no Leimaņu pagasta
pārvaldes darbiniekiem.
Esam gandarīti par jauno tehnoloģiju – interaktīvās tāfeles ienākšanu mācību
procesā.
Kad skolas budžets ir pavisam niecīgs, ļoti daudzas lietas tiek organizētas tikai ar
skolēnu, vecāku, pagasta pārvaldes un skolotāju pašaizliedzīgu darbu, nesaņemot par to
samaksu. Skolotāji savu brīvo laiku velta skolēniem – konsultē mācību darbā, vada
pasākumus un dara visu iespējamo, lai skolā ikdiena ne ar ko neatšķirtos no lielajām skolām
ar pietiekami lielu budžetu.
Mēs sakām visiem paldies par atbalstu, sapratni, līdzdalību mūsu mazās skoliņas
mācību un audzināšanas darba pilnvērtīgā nodrošināšanā: Austrālijas „Daugavas Vanagiem”,
„Lietišķo sieviešu apvienībai ” Irinas Pētersones vadībā, Leimaņu pagasta saimniecībām ,
Leimaņu pagasta bibliotekārei Līgai Lācītei, Leimaņu pagasta kultūras dzīves vadītājam
Gintam Audzītim, skolēnu vecākiem, ikvienam cilvēkam par labiem un sirsnīgiem vārdiem.
Īpašs paldies Leimaņu pagasta pārvaldes darbiniekiem par ikdienas rūpēm un silto
uzņemšanu pārvaldes telpās, sirdssiltiem vārdiem un sarūpētajām brīnišķīgajām dāvanām.
Bērzgala pamatskolas nelielais kolektīvs koncertu Mežgales kultūras namā maijā
veltīja visiem, kas ir palīdzējuši mācību gada laikā kaut tikai ar labu vārdu.

2012./2013. m.g. pirmais mācību semestris mazajā lauku skolā Bērzgalā ir
bijis labs. Desmit skolēniem liecībās nebija mazākas balles par 6, tas nozīmē, ka 36%
skolēnu mācās optimālā un augstā līmenī. Pieciem skolēniem liecībās gan iesprucis pa
kādam nepietiekamam vērtējumam un tas ir labs iemesls vairāk pacensties otrajā
mācību cēlienā.
Rudens ir bijis ražīgs ar dažādiem izglītojošiem konkursiem, pasākumiem un
aktivitātēm. Septembrī piedalījāmies Olimpiskajā dienā, gan rakstot domrakstus, gan
zīmējot, gan vingrojot kopā un fotografējot olimpiskos apļus.
6. klases skolniece Aivita Mārāne piedalījās konkursā „Dāvini Latvijai”, izgatavojot
plāksnīti ar novēlējumu Latvijai. Skolniece saņēma pateicību un balvu. 8. klases
skolniece Rainelda Žinka jau otro gadu pēc kārtas ieguva atzinību R.Blaumaņa
literārajā konkursā un 8. decembrī saņēma diplomu un balvu no R.Blaumaņa
radinieces Ilzes Gertneres. Pateicību saņēma vēl 2 skolnieces - Gita Pērkone un Iluta
Tauriņa. Iluta Tauriņa arī pārstāv skolu vēstures olimpiādē.
9. klases skolēni piedalījās laikraksta „ Diena” organizētajā konkursā „ Kas notiek?”,
kurā bija iespēja demonstrēt visaptverošas zināšanas par aktualitātēm Latvijā un
pasaulē.
Oktobrī skolā viesojās kāds īpašs viesis - Latvijas Vēstures institūta direktors,
vēstures zinātņu doktors Guntis Zemītis un lasīja lekciju „ Arheoloģiskais mantojums
kā kultūras mantojuma sastāvdaļa”. Skolēni aizrautīgi klausījās interesanto stāstījumu
un izprata „melnās arheoloģijas” nodarīto postu vēstures izpētē.
Mūsu mazajā lauku skoliņā notiek arī vairākas ilgstošas aktivitātes, kuru pirmsākumi
iesniedzas vairākus gadus senā pagātnē. Skolā ļoti aktīvi darbojas Bērnu žūrija,
iepazīstot jaunāko bērnu un pusaudžu literatūru. 1. – 4. klases skolēni brauca uz
Leimaņu pagasta bibliotēkas ikgadējo pasākumu, kurā lasīja Bērnu žūrijas grāmatas,
dalījās atzinumos par izlasītajām grāmatām, piedalījās spēlēs.
Šogad Ziemeļvalstu kultūras nedēļai veltītajā pasākumā ciemos bija ieradušies
„pirāti” no Jēkabpils Galvenās bibliotēkas. Pasākums bija ļoti aizraujošs ar spēlēm,
konkursiem un filmām.
Trešo gadu pēc kārtas piedalāmies programmā „Skolas auglis”, kas nodrošina mūsu
skolēnus ar svaigiem augļiem šajā vēsajā laikā. Paldies k.s. „ Poceri ” par garšīgajiem
āboliem.

Jau otro gadu piedalījāmies Līgatnes papīrfabrikas organizētajā makulatūras vākšanas
kampaņā un nopelnījām 10 kg jauna papīra, kas ir ļoti jauka balva skolai.
Ja ir godam pastrādāts, tad godam arī jāatpūšas un jāsvin svētki.
Skolēnu veidotie kabaču kuģi, kartupeļu vīri un kāpostu sievas ikdienā sveicināja
skolas darbiniekus un viesus, bet vēlāk devās uz Leimaņu Tautas nama Miķeļdienas
pasākumu iepriecināt tā dalībniekus.
Rudens veltes un mājās gatavoti gardumi ir ikgadējā Mārtiņdienas tirgus svarīgākā un
pieprasītākā prece. Paldies skolēnu vecākiem par iesaistīšanos un atbalstu, gatavojot
rudens kompozīcijas un našķus tirgum.
Novembrī piedalījāmies pasākumā, veltītā Lāčplēša dienai, kas norisinājās A.Grīna
piemiņas vietā Kalna pagastā, tādējādi piešķirot šai dienai īpašu svētku noskaņu. 20.
novembrī skolā notika koncerts, veltīts Latvijas dzimšanas dienai.
Ļoti daudz laika, izdomas un darba ieguldījām Ziemassvētku pasākuma sagatavošanā.
Klašu, zāles, koridoru greznošanā piedalījās visa skola – gan skolēni, gan skolotāji un
tehniskie darbinieki. Viss bija pašu rokām veikts, nevis pirkts veikalā. Klašu eglītes
un telpas ar interesantiem greznojumiem – no papīra grieztām mantiņām, adītām,
tamborētām, no diegiem un lentītēm darinātiem rotājumiem. Varēja vērot arī skolēnu
zīmējumu izstādi par ziemas tēmu. Mums visiem, arī vecākiem, bija prieks, ka ikviens
skolēns bija aktīvi darbojies un skolu greznoja bērnu, nevis pirkti vai mākslinieku
veidoti darbi.
Ziemassvētku pasākumā labākie skolēni mācībās un skolēni, kas 1.semestrī nebija
kavējuši nevienu mācību dienu, saņēma pateicības un balvas. Koncertā visi skolēni
rādīja, ko paveikuši ārpusstundu nodarbībās – dziedāja, dejoja, rādīja ludziņu
„Sprīdītis”. Varam lepoties, ka gandrīz visi ( 93% ) bērnu ir iesaistījušies kādā no
skolas interešu izglītības pulciņiem, tādējādi svētku sajūtai ienākot ikviena sirdī un
sajūtās. Vecāki varēja priecāties par saviem bērniem. Pēc koncerta skolēni kopā ar
vecākiem piedalījās jautrās rotaļās un atrakcijās.
L. Stašules dzejolī ir šādas rindas:
Skolas sirdspuksti ir skolēni
Bet skolas stiprums – skolotāji.

Arī mūsu skolas stiprums ir skolotāji. Atskatoties uz šī mācību gada pirmo semestri,
mēs varam lepoties ar to, ka mūsu mazajā Bērzgala skoliņā strādā tik radoši, izdomas
bagāti, aizrautīgi un mīļi skolotāji. Viņi ar savu darbu un idejām padara mūsu skolu
stipru un veido drošu un atbalstošu vidi skolēniem. Paldies skolēniem, ka viņi to
novērtē un ir izteikuši atzinību skolotājiem, izsakot savu viedokli skolas aptaujās.
Bērzgala pamatskolas kolektīvs

