
2014. gada  jūnijs 

GAIGALAVAS ZIGAIGALAVAS ZIŅASŅAS  

 

Nauris Vabaļs, Annija Vecstaudža, Kaspars Poļaks, 
klases audzinātāja Inga Aniņa, Regīna Špundzāne, 
Arturs Ksenofontovs, Sandris Ceiruļs. 

Gaigalavas pamatskolas absolventi 

Priecīgus Jāņus, 
 

lustīgus Līgo svētkus, 
  

dārgie lasītāji! 

13.07. Amatnieku diena – rado-

šā darbnīca „Veidosim dekorus 

no dabas materiāliem” - Gaigala-

vas KN 

14.07. Izstāžu, mākslas diena –  

Plkst.9.00 - Fotogrāfiju izstādes 

„Gaigalavas pagasts noskaņu 

dažādībā” atklāšana-Gaigalavas 

KN   (Izstāde veidota no iedzīvo-

tāju iesūtītajām fotogrāfijām. 

Plkst. 21.00 - amatierteātra 

"Bykovīši" izrāde "Precības Kipī-

šos" 

15.07. Sporta diena -    

Plkst 10.00 - Starppagastu volej-

bola un strītbola sacensības  

„Enjoy"  - Gaigalavas centrā.  

 Plkst. 18.00 - Atpūtas vakars 

dalībniekiem – Gaigalavas KN 

16.07. Jaunatnes diena -  izzino-

ši pētnieciskais pārgājiens - 

maršruts: Gaigalava - Teirumnie-

ki – Īdeņa -   Bāka  "Bākuguni 

m e k l ē j o t " .  P u l c ē š a n ā s 

plkst.13.00 pie kultūras nama. 

17.07. Lauku diena  -  Viesoša-

nās z/s „Bukši” pie Baibas un 

Raita Viļumiem un  aitu cūku 

(Mangalica)  ganāmpulka apska-

te. Pulcēšanās plkst.14.00 pie 

kultūras nama un izbraukšana 

uz saimniecību. 

18.07. Ģimenes diena –  

Plkst. 15.00 - ģimeņu parāde 

Vecstrūžānos 

Pasākumi Gaigalavā Rēzeknes novada dienās 

Foto: Māris Vabaļs 
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Rok gan labajā ceļa pusē, gan kreisajā... 

Gaigalavas pagastā vēlēšanās piedalījās 176 vē-
lētāji. 

 "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija - 3 
vēlēšanu zīmes; 

 Politiskā partija "Alternative" - 2 vēlēšanu 
zīmes; 

 Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku par-
tija - 0; 

 "Par prezidentālu republiku" - 0; 

 Latvijas Atdzimšanas partija –1 vēlēšanu 
zīme; 

 Kristīgi demokrātiskā savienība - 0; 

 "SUVERENITĀTE" - 1 vēlēšanu zīme; 

 Latvijas Reģionu Apvienība  - 4 vēlēšanu zī-
mes; 

 Zaļo un Zemnieku savienība  - 43 vēlēšanu 
zīmes; 

 Latvijas Sociālistiskā partija - 2 vēlēšanu zī-
mes; 

 Partija "VIENOTĪBA" - 101 vēlēšanu zīmes; 

 "Latvijas Krievu savienība" - 1 vēlēšanu zī-
me; 

 "Latvijas attīstībai" - 2 vēlēšanu zīmes; 

 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-
"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" -16 vēlēšanu 
zīmes. 

No 15. līdz 18. jūlijam biedrība „Lubāna vilnis” 

ūdenstūrisma attīstības centrā „Bāka” Gaigalavas 

pagastā, Lubāna ezera krastā organizē neformā-

lās apmācības „Jaunie dabas draugi”, kas pare-

dzētas 10 līdz 15 gadus veciem bērniem un jaun-

iešiem no Rēzeknes novada un Viļānu novada. 

Apmācību mērķis ir aicināt jauniešus atrauties no 

mūsdienu tehnoloģijām un dzīves tempa, iepazīs-

tot dabu aizraujošā un priekpilnā veidā: dzīvoties 

svaigā gaisā, sportot, aktīvi atpūsties, iepazīt 

jaunas vietas un cilvēkus, mācīties patstāvību un 

lietderīgi izmantot savu brīvo laiku. 

Apmācību laikā bērniem būs iespēja iepazīt Gu-

nāra Igauņa mūzikas instrumentu muzeju, Tei-

rumnīku purva taku, Latvijas lielākā ezera – Lu-

bāna – floru un faunu, kā arī citas interesantas 

vietējā mēroga atpūtas vietas. Svarīgi atzīmēt, ka 

bērniem, kuri piedalīsies apmācībās, jābūt vakci-

nētiem pret ērču encefalītu, kā arī jāuzrāda ārsta 

zīme par veselības stāvokli. 

Pateicoties Rēzeknes novada pašvaldības fi-

nansiālajam atbalstam, dalība apmācībās ir bez 

maksas. 

Pietikšanās līdz 3. jūlijam pa e-pastu 

inag06@inbox.lv vai tālruni 26184023 

(Ina Gutāne). 

Aicinām piedalīties apmācībās „Jaunie dabas draugi” „Bākā” 

Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultāti Gaigalavā  

Mūsu pagastā intensīvi norit visādi rakša-

nas darbi, rok gan labajā ceļa pusē, gan krei-

sajā, pagasta iedzīvotāji interesējas, kas tur 

notiek? Neliels ieskats: 

 Vienā ceļa pusē strādā AS „Sadales tīkls”, kas 

īsteno vienu no Rēzeknes novadā šogad plāno-

tajiem elektroapgādes tīkla uzlabošanas projek-

tiem. Lai paaugstinātu elektroenerģijas piegādes 

kvalitāti un drošumu Gaigalavas ciema iedzīvotā-

jiem, AS „Sadales tīkls” veic atsevišķu novecojo-

šo zemsprieguma 0,4kV (kilovoltu) gaisvadu 

elektrolīniju posmu pārbūvi par kabeļu līnijām. 

Esošās - 1973.gadā izbūvētās - elektropārvades 

līnijas ir gan morāli, gan fiziski novecojušas. 

Aicinājums 14.jūlijā, Rēzeknes novada dienu ietvaros, Gaigalavas kultūras namā tiks rīkota 

izstāde „Gaigalavas pagasts noskaņu dažādībā”. Izstāde tiks veidota no iedzīvotāju iesūtītajām foto-

grāfijām. 

Aicinām iesūtīt fotogrāfijas, kurās uzņemti mūsu pagasta dabas skati, notikumi, mirkļi.  Klāt pie bil-

des jāuzraksta: autors, fotogrāfijas nosaukums, vieta, kur foto uzņemts. Kvalitatīvākie, oriģinālākie 

darbi tiks izstādīti.  Fotogrāfiju failus iesūtiet uz e-pastu gaigalavakn@inbox.lv  vai arī datu nesējos 

iesniegt kultūras namā vai pagasta pārvaldē  līdz 6.jūlijam, tālr. 29498655. 

mailto:gaigalavakn@inbox.lv
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Elektroapgādes tīkla rekonstrukcijas laikā tiks 

veikta jaunas transformatora apakšstacijas izbū-

ve, samazinot bojājumu un atslēgumu skaitu un 

paaugstinot sprieguma kvalitāti ikvienam lietotā-

jam. 

Elektroapgādes uzlabošanas darbi Gaigalavas 

ciemā pabeigti viensētās: „Taukuļu mājas”, 

„Ievulejas”, „Ceļmalas”, „Lazdu kalns”, „Liepas”, 

„Cerība”, „Vilnauce”. Šobrīd elektroapgādes tīkla 

rekonstrukcija tiek veikta Rēzeknes ielā, pēc 

elektroapgādes tīkla pieņemšanas ekspluatācijā, 

AS „Sadales tīkls” investīciju projekti Gaigalavas 

ciemā būs pabeigti. 

 Otrā pusē - tiek realizēts VAS „Latvijas Valsts 

radio un televīzijas centrs” projekts „Nākamās 

paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lau-

ku reģionos”. Projekta pamatideja ir tā sauktās 

"vidējās jūdzes" optiskā pieslēguma izbūve, kurai 

savukārt pieslēgtos vietējie interneta pakalpoju-

mu sniedzēji, lai apkalpotu gala lietotājus – gan 

iedzīvotājus, gan uzņēmumus. Tā rezultātā Latvi-

jas lauku reģionu iedzīvotājiem būs pieejams ātrs 

internets par pieejamu cenu, savukārt uzņēmu-

miem un iestādēm radīsies iespēja piedāvāt 

jaunus pakalpojumus. Šis projekts arī ļaus mobi-

lajiem operatoriem ātrāk un ar lielāku pārklājumu 

attīstīt jaunās paaudzes mobilo datu pārraidi 

(LTE). 

    Projekta ietvaros ir plānots izbūvēt aptuveni 

1900 km optiskās šķiedras kabeļa trases un iz-

veidot aptuveni 165 optiskā tīkla piekļuves pun-

ktus Latvijas teritorijā. Latgales reģionā tiks izvei-

dots visvairāk piekļuves punktu – 47, un izbūvēti 

aptuveni 450 km optiskā kabeļa tīkla. Visu būv-

niecības - montāžas darbu un dokumentācijas 

sagatavošanas pabeigšana plānota šī gada jūlijā.  

 

Informāciju sagatavoja  

Laura Sarnoviča 

Atgādinājums par datumiem 

Jānodod cūku kustības kopsavilkums pēc 30 

jūnija (pašpatēriņam) par pirmo pus gadu. 

Jāizņem bezakcīzes degviela līdz 30 jūnijam 

ieskaitot. 

Līdz 1. jūlijam var pieprasīt papildus piena kvo-

tas no valsts rezerves - tie, kam izpildīti 100%. 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 

(LLKC) ir sagatavojis bruto segumu aprēķinu 

2013. gadam, ar mērķi palīdzēt lauksaimniekiem 

racionalizēt savu ražošanu. Izdevumā ir apkopoti 

augkopības un lopkopības nozares bruto segumu 

aprēķini lauksaimniecības uzņēmumā par 2013. 

gadu, kas atšķiras pēc ražošanas intensifikācijas 

pakāpes un ražošanas specifikas. Katrā bruto 

seguma aprēķinā ir izmantota konkrēta optimāla 

ražošanas tehnoloģija. Lai bruto segumus varētu 

izmantot konkrētas saimniecības vajadzībām, ir 

jāņem vērā tajā lietotā ražošanas tehnoloģija un 

citi apstākļi. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītī-

bas centrs saviem klientiem piedāvā arī datorpro-

grammas augu mēslošanas un dzīvnieku ēdinā-

šanas plānu izstrādei, par pamatu ņemot aug-

snes agroķīmisko analīžu kartes un saimniecībā 

pieejamos dzīvnieku ēdināšanas līdzekļus. Bruto 

segumi ir pieejami internetā - www.llkc.lv 

 Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID) infor-

mē, ka no 2014.gada 1.jūnija, lai pieslēgtos VID 

elektroniskajai deklarēšanas sistēmai (turpmāk - 

EDS), vairs nebūs jāslēdz līgums ar VID, bet ik-

viens varēs kļūt par EDS lietotāju, izmantojot por-

tāla www.latvija.lv piedāvātos autentifikācijas lī-

dzekļus (vairāku Latvijas kredītiestāžu - 

Swedbank, SEB, Citadele, Norvik banka, Nordea 

un DNB - internetbanku lietotājvārdu un paroli), 

Pilsonības un migrācijas pārvaldes izsniegto eID 

viedkarti vai VAS "Latvijas Valsts radio un televī-

zijas centra" izsniegto elektronisko paraksta vied-

karti (e-parakstu).    

   No 2014.gada 1.jūnija, lai kļūtu par VID elektro-

niskās deklarēšanas sistēmas lietotāju, vairs ne-

būs jāslēdz līgums "Par elektronisko dokumentu 

parakstīšanu ar elektronisko parakstu, izmantojot 

Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarē-

šanas sistēmas pakalpojumus". Arī iesniedzamās 

nodokļu un informatīvās deklarācijas vairs nebūs 

elektroniski jāparaksta, proti, juridisks spēks tām 

būs arī tad, ja tās nebūs elektroniski parakstītas. 

Dokumentu «parakstīšana» notiks, nospiežot sis-

tēmā pogu «Iesniegt». 

Lustīgus Līgo svētkus vēlot  

Lauku attīstības konsultants  

Uldis Andrejevs, 27885686 

LAUKSAIMNIECĪBAS ZIŅAS 

http://www.latvija.lv/
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Sākums katrai gaitai ir skolas 

ceļš, kas pēc tam aizved turp, kur 

esam nolēmuši nokļūt... 
 

24.maija sestdienas pēcpusdienā satikšanās 

prieks aicināja kopā Gaigalavas skolas audzēk-

ņus - gluži sirmus un nedaudz sirmus, mūža va-

saras kalngalā stāvētājus, rudenī iesoļojušos un 

tos, kam sirdī tikai jaunības cīruļu laiks, lai atriti-

nātu gadu jostas un mirkļus pagājušos kopā sie-

tu. Viena saime sanāca savā skolā – kādreizējā 

un tagadējā, arī nākotnes cerības tikai vēl nojau-

šamajā skolā. Gaigalavas skolas vēsturi veido-

jam mēs paši… Katra paaudze ar savu laika izjū-

tu, ar savu devumu un attieksmi ieraksta kārtējo 

lapu Gaigalavas vēstures stāstu grāmatā, lai pēc 

gadiem to atšķirot, atpazītu sevi. Pakavēties sko-

las gadu atmiņās, satikties ar klases un skolas 

draugiem, bērnības un jaunības gadiem, ar sa-

viem padarītiem darbiem un dažreiz arī nedar-

biem, kuri tāpat pieder mums un veido mūsu lik-

teni. Gaigalava šodien ir tie paši sirmie ozoli un 

liepas, aizvien vēl bezrūpīgā jaunība, bet tomēr 

cita - ar jaunām idejām dzīves jēgas meklējumos. 

   Gaigalavas skolas vēstures lappusēs savus 

zīmju nospiedumus ir atstājuši daudzi skolotāji: 

mainījušās valsts iekārtas, mainījušies cilvēku 

personīgie likteņi, nomainījušās veselas paau-

dzes, bet katrs skolotājs - gan tas, kas Gaigala-

vas skolā nostrādājis visu savu darba mūžu, gan 

tas, kas darbojies tikai dažu gadu garumā - veido 

vienu kopīgu atmiņu mozaīku un visiem akmenti-

ņiem šajā mozaīkā sava vieta. Sakām paldies 

visiem par mūsu skolai veltīto darbu mūžu – gan 

tiem, kuriem bija iespēja būt klāt pasākumā, kas 

bija domās kopā ar mums, gan noskatās uz 

mums no mākoņa maliņas... 

   Paldies mūsu absolventiem, visiem, kas pieda-

lījās skolas absolventu tikšanās vakarā, dalījās 

atmiņu stāstos un dāvināšanas priekā - 

1986.gada Gaigalavas vidusskolas absolventam, 

skolas padomes priekšsēdētājam Valdim Stan-

kam. 

1970.gada Gaigalavas vidusskolas absolventam 

Pēterim Stankam. 

1985.gada Gaigalavas vidusskolas absolventam 

Monvīdam Švarcam. 

1968.gada Gaigalavas vidusskolas absolventei 

Vandai Puzulei (Klavcānei). 

1973.gada Gaigalavas vidusskolas absolventam 

Gunāram Gabrišam. 

SKOLAS ZIŅAS 

Foto: Valentīna Deksne 
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Rēzeknes pilsētas un novada atklātais teātra sporta 

turnīrs, Rēzeknē. Sk. G.Reine, 4.kl. V.Reble, S.Reble, 

E.Bolmane, 7.kl. V.Bolmane, 6.kl. I.Spīčs –Diploms. 

5.Balvu Vilka turnīrs teātra sportā 08.02.2014. Bal-

vos. Sk. G.Reine, 6.kl. I.Spīčs, D.Rutuļs, 7.kl. 

V.Bolmane, 9.kl. R.Špundzāne - 1.vieta. 

5.Balvu Vilka turnīrs teātra sportā 08.02.2014. Bal-

vos. Sk. G.Reine, 4.kl. S.Reble, V.Reble, E.Bolmane, 

1.kl. E.Spīča - Diploms. 

Rēzeknes un Viļānu novadu skolu jaunatnes mūzi-

kas, deju un prasmju šovs „Vara Talants 2014” 

07.02.2014. Rēzeknē. Sk. R.Igaune, 6.kl. 

A.Matisane, 5.kl. L. Skudriņa – Pateicības raksts; 

3.kl. S.Sakne -  Pateicības raksts; 2.kl. N.Birze un 

V.Kurilina - Pateicības raksts. 

Rēzeknes un Viļānu novada skolu jaunatnes vides 

pētnieku forums „Skolēni eksperimentē” 

28.02.2014. Rēzeknē. Sk. V.Armuška, 8.kl. J.Počs — 

Diploms I pakāpe,  9.kl. A.Vecstaudža — Diploms I 

pakāpe, 3.kl. R.Svilāns un J.Delveris – Diploms I pa-

kāpe; 

Ziemeļlatgales tradicionālās dejošanas un skalu 

lēkšanas, kadriļu un dvieļu deju konkurss. Dejotāju 

sacīkstes „Vedam danci” 26.02.2014. Rēzeknē. Sk. 

R. Igaune, I pakāpe Vislielākie dejotāji: 4.kl. V.Reble 

un J.Sarnovičs, 8.kl. K.Vērdiņš un 6.kl. A.Matisane, 

3.kl. J.Delveris un 5.kl. I.Kurilina, 2.kl. N.Birze un 3.kl. 

S.Sakne. II pakāpe Lielie dejotāji: 3.kl. R.Namsons un 

2.kl. V.Kurilina. III pakāpe Mazie dejotāji: 4.kl. 

E.Barinovs un 5.kl. M.Miščenko, 3.kl. R.Svilāns un 

4.kl. S.Reble, 2.kl. G.Delveris un 5.kl. L.Skudriņa, 

3.kl. J.Kursītis un 2.kl. M.E.Čakārne. 

Ziemeļlatgales tradicionālās dejošanas un skalu 

lēkšanas, kadriļu un dvieļu deju konkurss. „Skalu un 

jostu lekšanas sacīkstes” 26.02.2014. Rēzeknē. Sk. 

R. Igaune,  I pakāpe Vislielākais dejotājs: 4.kl.  

V.Reble un S.Reble, 2.kl. N.Birze, 6.kl. A.Matisane. II 

pakāpe Lielais dejotājs: 3.kl. S.Sakne, R.Namsons, 

2.kl. V.Kurilina ,G.Delveris, 4.kl. E.Barinovs. 

Konkurss „Laima. Izvēlies mīlestību…” 

02.2014.Rīgā. Sk.  M.Krustāne, 9.kl. R.Špundzāne, 

8.kl. S.Kalvāne, 7.kl. V.Bolmane, 6.kl. I.Spīčs 

A.Matisane – Pateicība. 

Folkloras kopas „Mozō Rykova” 25 gadu pastāvēša-

nas pasākums 21.02.2014. Rikavā. Sk. R. Igaune, 

Folkloras kopa „Purineņš” – Pateicība. 

Rēzeknes un Viļānu novadu skolu jaunatnes skatu-

ves runas  literāro kompozīciju konkurss 05.03.2014. 

Rēzeknē. Sk. Ē.Bozoviča, Diploms II pakāpe: 3.kl. 

R.Svilāns, 8.kl.  S.Kalvāne, R.Dakule, 7.kl. 

V.Bolmane, 4.kl. V.Reble, E.Bolmane, Ē.Banzere, 2.kl. 

L.Kalvāns, 1.kl. E.Spīča, A.Jaudzema. Diploms III pa-

kāpe – 8.kl. J.Počs. 

Neaizmirstulei veltītais Latgales lauku skolu 

9.jaunrades darbu konkurss  13.03.2014. Aglonā. Sk.  

M.Krustāne, 8.kl. R.Dakule, V.Kolneja, L.Kolneja, 

6.kl. I.Spīčs - Atzinības raksts. Pateicības raksts: 8.kl. 

S.Kalvāne, 7.kl. M.Dakule. 

Jaunatnes vides pētnieku forums „Skolēni eksperi-

mentē” 15.03.2014.Rīgā. Sk. V.Armuška, 8.kl. 

J.Počs - Pateicības raksts. 

Ziemeļlatgales tradicionālais muzicēšanas konkurss 

„Klaberjakte” 27.03.2014. Rēzeknē. Sk. R. Igaune, 

Diploms I pakāpe, Tituls  „Vislielākie muzikanti”: 

Jaunākā grupa 1.kl. E.Spīča, 2.kl. N.Birze, 3.kl. 

S.Sakne, 4.kl. V.Reble, S.Reble, E.Barinovs, 5.kl.  

L.Skudriņa, 6.kl. A.Matisane, 8.kl. K.Vērdiņš; Diploms 

I pakāpe, Tituls  „Vislielākie muzikanti”: Vidējā grupa: 

8.kl.  A.Barinova, K.Vērdiņš, 6.kl. I.Spīčs, D.Rutulis, 

A.Plušs. 

Ziemeļlatgales tradicionālais dziedātāju konkurss 

„Dziesmu dziedu kāda bija” 27.03.2014. Rēzeknē.  

Sk. R. Igaune, Diploms I pakāpe Vislielākā dziedātā-

ja— 5.kl. L.Skudriņa un Vislielākais dziedātājs – 6.kl. 

I.Spīčs, Diploms II pakāpe Lielā dziedātāja: 4.kl. 

V.Reble un 1.kl. E.Spīča. 

Stāstnieku konkurss „Anekdošu virpulis 2014” 

01.04.2014. Rīgā. Sk. R. Igaune,  Diploms Tituls 

„Ekselentais smīdinātājs" – 6.kl. D.Rutuļs. 

 

 Gaigalavas pamatskolas sasniegumi 2013./2014. m.g. otrajā pusgadā 

1984.gada Gaigalavas vidusskolas absolventei  

Ērikai Bozovičai (Zaļūksnei). 

Mūsu vissirsnīgākais paldies – 

Bikavas draudzes prāvestam Mārtiņam Klušam. 

Rēzeknes novada Izglītības pārvaldei. 

Gaigalavas pagasta pārvaldei. 

Gaigalavas pamatskolas struktūrvienības Rika-

vas pamatskola kolektīvam. 

Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestādes kolek-

tīvam, vadītājai Ilgai Švarcei. 

Gaigalavas kultūras nama direktorei Valentīnai 

Deksnei. 

Gaigalavas kultūras nama deju kolektīvam 

„Krēslīte”, vadītāja Silvija Bokta. 

   Paldies skolas saimei - skolēniem, skolotājiem 

un darbiniekiem par prieka mirkļiem skolas svēt-

kos, paveikto gatavojoties svētkiem. 

   Lai mums vienmēr izdodas krāt gaismu sevī, lai 

tajā varētu dalīties ar citiem, domāt par savu un 

līdzcilvēku esības prieku. Lai ik septembri skola 

atver durvis jauniem skolas stāstiem, kas patiesī-

bā nekad nebeidzas...... 

Uz tikšanos Gaigalavas skolā - 2019.gada maijā!                                                                                        

 

Ināra Ūsīte 

                        Gaigalavas pamatskolas direktore 

     Gaigalavas vidusskolas 1976.gada absolvente 
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Rēzeknes pusmaratons 2014.  06.04.2014. Rēzek-

nē. Sk. A.Ceirule, 9.kl. R.Špundzāne, 7.kl. V.Bekere, 

V.Bolmane, 8.kl. A.Barinova, 6.kl. A.Plušs – Diploms. 

Ziemeļlatgales novada folkloras kopu sarīkojums 

“Naudu bieru zōbokūs”  11.04.2014. Gaigalavā. Sk. 

R. Igaune, Folkloras kopa „Purineņš” – Pateicības 

raksts. 

Latgales novada skatuves runas un literāro uzvedu-

mu konkurss 15.04.2014. Rēzeknē. Sk.  Ē.Bozoviča, 

Diploms I pakāpe: 8.kl. S.Kalvāne, R.Dakule, 7.kl. 

V.Bolmane, 4.kl. V.Reble, E.Bolmane, Ē.Banzere, 2.kl. 

L.Kalvāns, 1.kl. E.Spīča, A.Jaudzema. Diploms II pa-

kāpe: 3.kl. R.Svilāns. 

Līvānu un Rēzeknes novadu teātra sporta komandu 

turnīrs 16.04.2014. Līvānos. Sk. G. Reine, 2.vieta: 

6.kl. I.Spīčs, D.Rutuļs, 7.kl. V.Bolmane, 9.kl. 

R.Špundzāne. 3. vieta: 4.kl.  V.Reble, S.Reble, 

E.Bolmane, 1.kl. E.Spīča. 

Monreālas latviešu sabiedrības centra projekts 

‘Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi”  04.2014. Sk. 

M. Krustāne, 5.-8.kl. – Sertifikāts. 

Rēzeknes, Viļānu skolu sporta spēles Pavasara kross 

grupā 2002.dz.g.un jaunāki 23.04.2014. Kaunatā. 

Sk. A.Ceirule, 3. vieta – 4.kl. S.Reble. 

Rēzeknes un Viļānu novadu Tautas deju skate  

25.04.2014. Rēzeknē. Sk. S. Bokta, Diploms I pakā-

pe: 1.-4. kl.; Diploms II pakāpe: 5.-8.klase. 

Latvijas valsts mežu Mammadaba projekta mežu 

olimpiāde 2014,  26.04.2014.Tērvetē.  Sk. M. Krustā-

ne, 3. vieta: 8.kl  L.Kolneja, A.Sarnovičs. Atzinība: 

8.kl  L.Kolneja, A.Sarnovičs, V.Kolneja, L.Kolneja, 

S.Kalvāne, A.Barinova, J.Počs, E.Netlis-Galejs, 

S.Caune, K.Vērdiņš. 

Skatuves runas konkurss „Vuolyudzāni” 26.04.2014. 

Rēzeknē.  Sk. Ē.Bozoviča, Atzinība – 3.kl. R.Svilāns.  

Valsts izglītības satura centra diploms Tradicionālās 

dejošanas konkurss „Vedam danci 2014” skalu, jostu 

dejās 26.04.2014. Rīgā. Sk. R. Igaune, Diploms I pa-

kāpe  Zelta dejotāja – 4.kl. V. Reble, Diploms II pakā-

pe Sudraba dejotāja – 4.kl. S.Reble, 2.kl. V.Kurilina, 

3.kl. S.Sakne, 6.kl. A.Matisane un Sudraba dejotājs – 

2.kl. N.Birze. 

Valsts izglītības satura centra diploms Tradicionālās 

dejošanas konkurss „Vedam danci 2014” rotaļdejās 

26.04.2014. Rīgā. Sk. R. Igaune, Diploms I pakāpe: 

6.kl. A.Matisane, 8.kl. K.Vērdiņš, 4.kl. V.Reble, 

J.Sarnovičs, S.Reble, 3.kl. J.Delvers, S.Sakne, 2.kl. 

N.Birze. 

Valsts izglītības satura centra diploms Tradicionālās 

dziedāšanas konkurss „Dziesmu dziedu, kāda bija 

2014” 26.04.2014. Rīgā. Sk. R. Igaune, Diploms II 

pakāpe Dižā dziedātāja – 5.kl. L.Skudriņa.Valsts izglī-

tības satura centra diploms Tradicionālās muzicēša-

nas konkurss „Klaberjakte 2014” 26.04.2014. Rīgā.  

Sk. R. Igaune, Diploms II pakāpe Jaunākā grupa: 1.kl. 

E.Spīča, 2.kl. N.Birze, 3.kl. S.Sakne, 4.kl. V.Reble, 

S.Reble, E.Barinovs, 5.kl. L.Skudriņa, 6.kl. 

A.Matisane, 8.kl. K.Vērdiņš. Diploms II pakāpe Vidējā 

grupa; 8.kl. A.Barinova, K.Vērdiņš, 6.kl. D.Rutulis, 

A.Plušs. 

A./S Latvijas finieris Zaļās klases konkurss „Sakop 

savu zemi”. Sk. V.Armuška, 5.-9.kl. Dabas draugu 

pulciņš - Izvirzīti uz finālu Abragciemā. 

SIA Zaļās Jostas Makulatūras vākšanas konkurss 

„Tīrai Latvijai!” 2014.gads. I.Kruste, klašu audzinātā-

ji, 1.-9.klašu skolēni, Pateicības raksts. 

SIA Zaļās Jostas Bateriju vākšanas konkurss „Tīrai 

Latvijai!” 2014.gads. I.Kruste, klašu audzinātāji, 1.-

9.klašu skolēni, Pateicības raksts. 

ZZ Čempionāts 2014 08.05.2014. Daugavpilī.  Sk. 

Ē.Bozoviča, 4.klase -  Pateicības raksts. 

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas domrakstu 

konkurss „Par labu bērnu būt tik grūti…” 

03.05.2014. Sakstagalā. Sk. M. Krustāne, 2. vieta – 

9.kl.  R.Špundzāne, 3.vieta – 8.kl. S.Kalvāne. 

J.Klīdzēja 100.dzimšanas dienai veltītais bērnu zīmē-

jumu konkurss „Ar Boņuka acīm” 03.05.2014. Sak-

stagalā. Sk. J.Dundeniece, 1.kl. L.Lucjanova un 2.kl. 

M.E.Čakārne -  Atzinības raksts. 

Rēzeknes un Viļānu skolu sporta spēles vieglatlētikā 

– 100 m skrējienā: 2.vieta – 7.kl.   R.Plušs  un tāllēk-

šanā: 2.vieta – 7.kl.   R.Plušs,  Sk. A.Ceirule, Viļāni 

08.05.2014.  

Latgales reģiona Vizuālās un vizuāli plastiskās māk-

slas konkurss „Trejdeviņas saules lec” 13.05.2014. 

Sk. J.Dundeniece, 5.kl. I.Kurilina, M.Miščenko, 

K.Rudzusieks, L.Skudriņa, R.Stanka, I.Ceiruļs, 4.kl. 

S.Reble, V.Reble, 7.kl. M.Dakule – Pateicība. 

Rēzeknes novada skolu jaunatnes teātru festivāls – 

skate 27.05.2014. Rēzeknē. Sk. Ē.Bozoviča, Diploms 

II pakāpe: 8.kl S.Kalvāne, R.Dakule, 4.kl. S.Reble, 

V.Reble, E.Bolmane, Ē.Banzere, 2.kl. L.Kalvāns. 

Mammas dabas meistarklaseVides izglītības prog-

ramma „Izzini mežu” 2013./2014.mācību gadā Rīgā. 

Skolotājas A.Širina, Ē.Bozoviča, I.Birķe, M.Krustāne, 

V.Armuška, Meistaru diploms: 2., 3., 4., 5., 7., 8. kla-

ses, Dabas draugu pulciņš. 

Mammas dabas meistarklase Vides izglītības prog-

ramma „Izzini mežu” 2013./2014.mācību gadā Rīgā. 

Skolotājas I.Bikovska, I.Aniņa, Zeļļu diploms: 1., 6., 

9. klases. 

VISC Pateicības raksts Tautas deju festivālā „Latvju 

bērni danci veda” Balvos, 31.05.2014. Sk. S.Bokta,  

Pateicības raksts- 5.-8.klase. 

Rēzeknes novada skolu jaunatnes eseju konkurss 

„Atklātā vēstule smēķētājam” Rēzeknē, 31.05.2014. 

Sk. M. Krustāne, Diploms par izteiksmīgu darbu: 9.kl. 

A.Vecstaudža un 7.kl. V.Bolmane, Diploms par izcilu 

darbu – 8.kl. J.Počs, Diploms par labu darbu: 8.kl. 

R.Dakule, V.Kolneja, K.Vērdiņš. 
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Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Lat-

vijas Bibliotekāru biedrību un Valsts Kultūrkapitā-

la fondu visā valstī īsteno lasīšanas veicināšanas 

programmu “Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija”, kura 

iesaistījusi tūkstošiem jauno lasītāju grāmatu lasī-

šanā un vērtēšanā un bibliotēku apmeklēšanā. 

Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijas dalībniekiem kat-

ram savā vecuma grupā līdz gada beigām jāizla-

sa un jānovērtē piecas grāmatas. Žūrijas grāma-

tas izvēlas un izvirza no iepriekšējā gadā izdota-

jām labākajām gan tulkotajām, gan oriģināllitera-

tūras grāmatām ekspertu komisija, kurā ir gan 

augstskolu pasniedzēji, gan rakstnieki, gan Latvi-

jas Nacionālās bibliotēkas darbinieki. „Bērnu žūri-

jā” lasot un vērtējot grāmatas, bērni iemācās iz-

teikt savas domas, izvērtēt, pamatot savu viedok-

li. Bērnu žūrija ir iemantojusi popularitāti lasītāju 

vidū un norisinās jau 13. gadu. Pagājušajā gadā 

šajā programmā piedalījās 35 mūsu bērni un 6 

pieaugušie. Aicinu visus lasītgribētājus arī šogad 

aktīvi iesaistīties Bērnu žūrijas darbā. Tā kā žūri-

jas grāmatu kolekcija vēl kavējas Rīgā, aicinu 

paskatīties, varbūt mājās ir kāda no šīm grāma-

tām un sākt lasīšanu jau vasarā. Bibliotēkā pa-

gaidām pieejamas dažas grāmatas, pārējās gai-

dām tuvākajā laikā.   

Bērnu žūrijas grāmatu kolekcija 2014.gadā 

1.-2.klase (5+) 

Cielēna M. Mazais mākoņzaurs 

Vācietis o. Astoņi kustoņi 

Zvirgzdiņš J. Ahoi! Plūdi Daugavā! 

Lorēna K. Vistiņa iemīlējusies 

Skotons R. Runcis Puncis 

3.-4.klase (9+) 

Auseklis U. Man ir runcis Francis 

Pastore L. Maskačkas stāsts 

Bālinta A. Vējainā ģimene 

Ridels K. Ada un peles rēgs 

Uspenskis E. Tēvocis Fjodors, suns un kaķis 

5.-7.klase (11+) 

Rungulis M. Lapsu kalniņa mīklas 

Viks Kenijas pasaciņas 

Dimzone M. Rozā kvarca brālība 

Tungalda L. Daudzpusīgais ronis 

Ambjērnsens I. Samsons un Roberto 

8.-12.klase (15+) 

Vivo Noljāras kristāli 

Andresone H. Emma Glorija un sarkanā Ilgu grā-

mata 

Alberti R. Jūrnieks uz sauszemes 

Rigss R. Mis Peregrīnas nams brīnumbērniem 

Selzniks B. Hugo Kabrē izgudrojums 

Vecāku žūrija 

Kota L. Matilde un Terēze 

Ložiņskis M. Grāmata 

Zālīte M. Pieci pirksti 

Penaks D. Cilvēkēdāju paradīze 

 

Saulainu un izdevušos vasaru vēlot, 

Gaigalavas bibliotēkas vadītāja M. Vabale 

Sākas Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija 2014! BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

Ģimenes diena. Ģimenes svētki Rēzek-

nes novadā. 
"Ģimene ir tautas pamatšūniņa un sakne tau-

tas dzīvības kokam". 
Šis jau ir ceturtais gads, kad Rēzeknes nova-

dā īpašajā ģimenes svētkiem veltītajā dienā 
sveiksim ģimenes, lai popularizētu ģimeniskās 
vērtības un tradīcijas, kuras vienmēr ir un būs 
katras tautas pastāvēšanas vērtība. 

Aicinām Rēzeknes novada iedzīvotājus pie-
teikt ģimenes 5 ģimeņu nominācijās: ZELTA 
PĀRIS, KUPLĀKĀ ĢIMENE, TALANTĪGĀ ĢIME-
NE, IZPALĪDZĪGĀ ĢIMENE, NESAVTĪGĀ ĢIME-
NE. 

Rēzeknes novada dienu ietvaros 2014.gada 
18.jūlijā sumināsim un sveiksim mūsu ģimenes. 
Ģimenes diena notiks Rēzeknes novada Vērēmu 
pagastā, Sondoros, Brīvdabas estrādē. Jau no 

pl.15.00 visas Rēzeknes novada ģimenes tiek 
aicinātas piedalīties dažādajās ģimenes dienas 
programmas aktivitātēs: radošajās darbnīcās 
bērniem un viņu vecākiem, sportiskajās sacensī-
bās, bērni varēs izpriecāties piepūšamo atrakciju 
pilsētiņās, ģimeņu nominantus aicināsim simbo-
liski iestādīt dzīvības kociņus un 18.00 sveiksim 
mūsu ģimenes īpašajā koncertā ar dažādu paš-
darbības kolektīvu un vieskolektīvu uzstāšanos. 
Pēc tam, kas vēlēsies, varēs uzdejot arī kādu 
valsi vai polku. 
  Nominanti var pieteikties vai var tikt pieteikti, nogā-

dājot pieteikuma anketu, līdz 2014.gada 7.jūlijam uz 

adresi:  
Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95A, 

LV-4601 ar norādi "Ģimenes nominācija" vai uz e-pasta 

adresi: guntars.skudra@saskarsme.lv 

Pieteikuma anketa www.rezeknesnovads.lv 

Sīkāka informācija pa telefonu  29495624   

mailto:guntars.skudra@saskarsme.lv
http://www.rezeknesnovads.lv/
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Gaigalavas pagasta pārvaldes bezmaksas izdevums ”Gaigalavas Ziņas”.  
Elektroniski izdevumu var izlasīt Rēzeknes novada mājas lapā, E-avīzes. Atbildīgā par izdevumu: Laura Sarnoviča t. 29325674  

            e-pasta adrese:laura.sarnovica@inbox.lv 

PASĀKUMI        PASĀKUMI        PASĀKUMI 

23.jūnijā plkst.21.00 - Amatierteātra 

„Bykovīši” pirmizrāde: Rīksteskoks 

„Precības Ķipīšos”. Ieeja - 0.80 EUR, skolē-

niem- 0.50 EUR.  

Pēc izrādes kopīga Jāņuguns iedegšana, 

sadziedāšanās kopā ar folkloras ansambli 

„Gaigalas” un līgošana līdz saullēktam.  

2.augustā Amatierteātru svētki ”Lubāna 

vilinājums”. 

 

Augustā – Bērnības svētki 

 

Augustā - Pilngadības svētki 

Sveicam vecākus un vecvecākus 

ar priecīgo notikumu —  

bērniņa piedzimšanu! 

Pirmajā pusgadā skaistas dzīves  

jubilejas svinēja 

Nauris Čiča  

Emīls Kroičs  

Elīza Ķirsone  

Žanis Valters  

80 
Janīna Svikle  

 
 Marija Mironova
  

85 

 

Janīna Vaišle  

 

Paulīna Deksne

  

 
  

60 
Anna Kalva  
 
Anita Hlebnaja 
  
Vladimirs Miščenko 
 
Leons Mozmačs 

Jānis Sviklis  

70 
 Ortija Drabāka  
 
Aleksandrs Kudurs
  

 
  

75 
Jāzeps Puisāns  
 
Anastasija Žukova
  
Broņislava Bērziņa 
 
Jānis Drabāks  
  

90 

 
 Spiča Jevgeņija 

 
  
  

 
Augstas cenas!  

  Jūlija sākumā savu darbību 
atsāks meža ogu uzpirkšanas 
punkts (mellenes, brūklenes, 
dzērvenes) arī gailenes.  
   
tel. 29325674  
Laura Sarnoviča 

 
 28. jūnijā plkst. 15.00 – Pintānu kapsētā 
 5. jūlijā plkst. 15.00 – Svēteņu kapsētā 
 26. jūlijā plkst. 15.00 – Gaigalavas kapsētā 
(plkst. 13.00 Sv.Mise baznīcā) 
 9. augustā plkst.13.00 – Īdeņas kapsētā (ar 
Sv. Misi) 

 SLUDINĀJUMI  Informācija par kapusvētkiem 


