
2014. gada septembris 

GAIGALAVAS ZIGAIGALAVAS ZIŅASŅAS  

Šogad Gaigalavas pamatskolas pirmklasnieki: Apšenieks Markuss, Bruģe 
Sindija, Elksnis Dāvids,  Gavars Dāniels, Lucjanova Lorete, Macāne Evita, 
Skābarde Rebeka, Trimalniece Arīna, Zabalujeva Santa, klases audzinātāja 

Andra Širina. 

Gada kalendārā ir viena tāda diena, kura panāk pretī ar ziedu pušķi rokās… Tas ir 1. septem-

bris - Zinību diena. Šī diena sasniedz ikvienu, gan tos, kas paši apgūst jaunas zināšanas, gan 

vecākus, kuriem jāpalaiž bērni uz skolu, gan arī tos, kas šajā dienā dodas garām kādai skolai un 

redz priecīgi satrauktus bērnus ar ziediem rokās, kas rada svētku sajūtu.  

Andras Širinas foto 

Lai mācības sniedz prieku, rada jaunus izaicinājumus  

un vēlmi izzināt vēl un vēl! 
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No 15. līdz 18. jūlijam Rēzeknes novada Gai-
galavas  pagasta ŪTC „ Bāka” norisinājās biedrī-
bas „Lubāna vilnis” organizētās neformālās ap-
mācības „Jaunie dabas draugi” bērniem vecumā 
no 10-15 gadiem, kas tika realizētas, finansiāli 
atbalstīja Rēzeknes novada pašvaldības Izglītī-
bas pārvalde. Apmācību mērķis bija aicināt jaun-
iešus atrauties no mūsdienu tehnoloģijām un 
dzīves tempa, iepazīstot dabu aizraujošā un 
priekpilnā veidā.  

Pirmajā dienā neformālo apmācību dalībnieki 
apmeklēja G. Igauņa mūzikas instrumentu dar-
bnīcu, kurā varēja uzzināt par dažādiem mūzi-
kas instrumentiem - kā tie tapuši (lielākā daļa 
gatavoti no koka), dzirdēt to skanējumu, kā arī 
pašiem spēlēt kādu no mūzikas instrumentiem. 
Vēlāk notika nodarbība „Pirmās palīdzības 

sniegšana” , kuru vadīja ātrās neatliekamās palī-
dzības feldšere Sandra Vasiļevska. Vakarā iepa-
zīšanās ugunskurs ar dažādām spēlēm, atrakci-
jām.  

Otrajā dienā, kura tika nosaukta par Purva die-
nu, apmācību dalībnieki devās uz Tīrumnieku 
purva taku, kur nodarbību vadīja Anna Macāne, 
tad praktiskās nodarbības purvā vadīja vecākā 
valsts vides inspektore Dace Vikšere. Bērni mā-
cījās noteikt purva augus, pētīja purva dzīvnie-
kus un kukaiņus, vāca materiālus, kā arī ieguva 
informāciju par purva izmantošanu un aizsardzī-
bu.  

Trešajā dienā, kura tika nosaukta par Meža 

dienu, neformālo apmācību dalībnieki devās uz 
Gaigalavas mežu, kur iepazinās ar dažādiem 
meža tipiem, uzzināja, kādi dzīvnieki, kukaiņi 
dzīvo mežā,  pētīja dažādus kukaiņus, taureņus, 
dzīvnieku pēdas. Nodarbības vadīja Dace Vikše-
re un Dagnis Vasiļevskis. Vakarā tika stādīti sku-
ju un lapu kociņi „ Bākas” teritorijā.  

Bērniem bija iespēja izpausties arī radoši.  
Mākslas nodarbībās pie pasniedzējas Aigas 
Bērziņas tika mezglotas aproces no ādas aukli-
ņām un pērlēm,  dekupāžas tehnikā izveidoti 
gaismas lukturīši. Pie Lienes Skraučas no Purva 
un Meža dienās savāktajiem materiāliem, darbo-
joties grupās, tika veidoti purva, meža maketi un 
kolāžas.  

Ceturtajā, noslēdzošajā -  Ezera - dienā, no-
metnes dalībnieki tikās ar Daini Tuču. Tad visi 

devās ekskursijā uz 
Lubānu pie Māra Va-
laiņa uz akmens laik-
meta apmetnēm, kur 
varēja šaut ar bul-
tām, lokiem, rāpties 
pa virvēm, malt grau-
dus ar diviem akme-
ņiem, šķilt uguni,  
uzzināt, no kādiem 
materiāliem bija dari-
nāti pirmatnējie trau-
ki, darbarīki, ieroči. 
     Neformālo apmā-
cību laikā dalībnie-
kiem bija iespēja 
sportot, spēlēt volej-
bolu, peldēties, vizi-
nāties ar kuteri. Kat-
ras dienas beigās 
izvērtējām redzēto, 
dzirdēto,  padarīto– 

kas izdevās, kas nē, kas patika, kas nepatika, 
kopīgi dzērām tēju, klausījāmies mūziku.  

Neformālo apmācību dalībnieki  bija ļoti ap-
mierināti par kopā  pavadīto laiku (daži pat negri-
bēja doties mājās), un aicināja arī nākošgad or-
ganizēt šāda veida apmācības.  

Paldies Rēzeknes novada pašvaldībai par to, 
ka organizē šādus projektu konkursus un finan-
siāli atbalsta tos. Milzīgs Paldies arī Gaigalavas 
pagasta pārvaldei par finansiālu atbalstu un 
transporta nodrošināšanu visu apmācību garu-
mā. 
Uz tikšanos nākamgad! 

Biedrība „Lubāna vilnis” 

„Jaunie dabas draugi”  
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2014. gada 27.jūnijā 
tika  saņemts lēmums par ELFLA projekta 
„Ģimeņu klubiņa izveide Gaigalavas pagastā” 
Nr.13-01-LL23-L413201-000030 īstenošanas at-
balstu. Projektu  līdz 2014.gada 30. septembrim, 
realizēs lauku iedzīvotāju atbalsta biedrība 
"Svētenis". 

Projekta mērķis ir izveidot Ģimeņu klubiņu un 
iegādāties tā vajadzībām nepieciešamo aprīkoju-
mu, lai veicinātu bērnu un ģimenes stāvokļa uzla-
bošanos, atbalstot izglītojošas aktivitātes un pa-
sākumus, kas veicina kultūru apmaiņu, rada ģi-
menēm ar bērniem draudzīgu un drošu vidi, pa-
līdz rast risinājumus aktuālām problēmām. 

Projektā plānots iegādāties divus portatīvos 
datorus, mūzikas centru, televizoru, DVD atska-
ņotāju, videokameru, digitālās klavieres, bezvadu 
mikrafonu portatīvo sistēmu, attīstošos līdzekļus 
un galda spēļu komplektus, kā arī mēbeles attīs-
tošo līdzekļu un galda spēļu komplektu izvietoša-

nai. 
Realizējot projektu tiks izveidots Ģimeņu klu-

biņš Rēzeknes novada Gaigalavas pagasta Gai-
galavas pirmsskolas izglītības iestādes telpās. Tā 
būs vieta, kur atpūsties, pavadīt brīvo laiku, uz-
krāt zināšanas, uzklausīt vecāku un speciālistu 
viedokļus, darboties kopā ar bērniem. 

Mūsu bērni iegūs vēl labākus, gudrākus un 
saprotošākus vecākus, bet vecāki- zinošākus 
un atraktīvākus bērnus! 

Šis ir jau biedrības 3 atbalstītais  projekts. Pro-
jekta kopējās budžets ir 6 827,07 EUR, kuru vei-
do 90% ELFLA un  10% Rēzeknes novada paš-
valdības Gaigalavas pagasta pārvaldes finansē-
jums. 

 
Ilga ŠvarceIlga Švarce  

projekta vadītāja  

                              

Gaigalavas pagastā tiks īstenots ELFLA  projektsGaigalavas pagastā tiks īstenots ELFLA  projekts  

„Ģimeņu klubiņa izveide Gaigalavas pagastā”„Ģimeņu klubiņa izveide Gaigalavas pagastā”  

Gaigalavā tiek īstenots Biedrības "Radītprieks"  projekts  "Jauniešu centra izveide un telpu lab-

iekārtošana Gaigalavas pagastā”. Projekts ir apstiprināts LAD ar lēmumu Nr. 01.6-11/14/244, 

03.03.2014. Projekta Nr. 13-01-LL23-L413201-000029 . Projekta mērķis ir iekārtot jauniešiem  telpu 

kultūras namā — iegādāties mēbeles, datortehniku un spēles, lai radītu vidi, kur kvalitatīvi pavadīt 

savu brīvo laiku. Projekts tika iesniegts un apstiprināts ELFLA Lauku attīstības programmas pasāku-

ma ”Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īs-

tenošanas teritorijā” ietvaros.  Projekta kopējā summa ir EUR 3446.16, atbalsts no Eiropas Savienī-

bas Eiropas Lauksaimniecības fonda ir EUR 2957,50, savukārt līdzfinansējums  EUR 488,66 ir no 

Rēzeknes novada Gaigalavas pagasta pārvaldes budžeta. Projekta koordinatore Liene Skrauča. 

  Biedrības „Radītprieks” valdes priekšsēdētāja V.Deksne 

Gaigalavā tiek īstenots Biedrības "Radītprieks"  projekts  "Jauniešu 

centra izveide un telpu labiekārtošana Gaigalavas pagastā” 
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Sabiedrisko aktivitāšu centra 

„Strūžānu skola” darbs 
 

Ātri un nemanāmi ir paskrējusi vasara. Vienā mirklī 

ir beigušies atvaļinājumi un skolas brīvlaiki... Vasaras 

darbu vietā ir iestājies aktīvais rudens ražas novākša-

nas laiks. 

SAC „Strūžānu skola” šī vasara ir bijusi ļoti aktīva. 

Aktivitāšu centrā vasaru ieskandinājām ar zaļum-

balli „Iedejosim vasarā”. Kā parasti, Strūžānu estrādē 

pulcējās daudz dejotāju un jautrība sita aukstu vilni 

līdz pat rīta gaismai. 

Jau deviņpadsmito gadu Vecstrūžānos tika atzīmēta 

Pēterdiena un Vecstrūžānu estrādē uzstājās Gaigala-

vas amatierteātris „Bykovīši” ar izrādi „Precības ķipī-

šos”. Lai suminātu mūsu ciema 14 Pēterus, tika sapīti 

īpaši vainagi. Diemžēl, lielākā daļa Pēteru uz pasāku-

mu tā arī neieradās... 

Kad mācības un mājas darbi jau bija aizmirsušies, 

sportlaukumā tika rīkotas futbola sacensības jaunie-

šiem līdz 15 gadiem. Jāatzīst, ka Strūžānos aug jauna, 

nopietna futbolistu paaudze. No mūsu sportistiem nobi-

jās un neieradās komandas, kuras bija pieteikušās sa-

censībām, tāpēc 1. un 2. vietas kausi un diplomi tika 

sadalīti pašu starpā. 1.vietu sacensībās ieguva koman-

da [ WS-TM ] (Sandis Caune, Kristaps Gorsāns, Kas-

pars Rudzusieks, Raivis Plušs un Aivars Plušs). 2.vieta 

komandai „Rūgtie gurķīši” (Jānis Delveris, Gatis Delve-

ris, Mārtiņš Macāns, Ralfs Namsons un Ainārs Muiž-

nieks). Pēc pamatīgas skriešanas un speršanas, visi 

dalībnieki un atbalstītāji cienājās ar karstu gaileņu 

zupu.  

Liels prieks par jaunajiem sportistiem, jo viņi ir ap-

ņēmības pilni pierādīt savus spēkus arī ārpus Strūžā-

niem un šogad pirmo reizi piedalījās Rēzeknes novada 

dienu rīkotajos pasākumos – Sporta dienā Gaigalavā 

un Jaunatnes dienā Rogovkā. Lai jums nākotnē daudz 

uzvaru un zaudējumi dot papildus spēkus jaunām cī-

ņām un uzvarām! 

Šīs vasaras galvenais notikums bija Rēzeknes nova-

da dienu rīkotie pasākumi. Strūžānu iedzīvotāji piedalī-

jās gandrīz visos tematiskajos pasākumos – cīnījās par 

vietām un medaļās Zvejnieksvētkos Nagļos, iesūtīja 

savas bildes fotoizstādei „Gaigalavas pagasts noskaņu 

dažādībā”, piedalījās Sporta dienā Gaigalavā, apmeklē-

ja pasākumus Jaunatnes dienā Rogovkā, un, protams, 

lielākā daļa devās uz noslēguma pasākumu Ančupā-

nos, kur ēda, dzēra, dejoja un atpūtās no visas sirds! 

Paldies SIA „Gamma Trans”, par sagādāto autobusu 

bezmaksas nokļūšanai uz Ančupāniem. Žēl, ka šo ie-

spēju iedzīvotāji neizmantoja un uz pasākuma devās ar 

saviem transportlīdzekļiem. Jāsecina, ka krīze pie 

mums laikam ir beigusies... 

Viens no pasākumiem, Novada dienu ietvaros, tika 

rīkots tepat, Vecstrūžānos – Ģimenes dienas ietvaros 

pulcējāmies uz tradicionālo ģimeņu parādi – gājienu 

pa Vecstrūžāniem. Šogad gājiena tēma bija SPORTS un 

vienā pulkā savācās nūjotājas, velobraucēji, basketbo-

listi, baletdejotājas, ratiņbraucēji, skrējēji, nirēja, viegl-

atlēte, tenisiste... Paldies visiem dalībniekiem par at-

saucību un izdomu! Oriģinālākie sportisti saņēma sal-

dumus un Pateicības rakstus par radošumu un izdomu. 

Pēc gājiena visi dalībnieki cienājās ar pīrādziņiem un 

buljonu. Uz tikšanos nākošgad, kad gājiena tēma būs – 

Mūzika! 

Kā katru gadu, arī šogad, Rēzeknes novada pašval-

dība rīko pašvaldības deputātu un darbinieku sporta 

spēles, šogad šis pasākums norisinājās Nagļos. Gaiga-

lavas pagasta komanda cīnījās braši un, no 18 koman-

dām, ieguva godpilno 6.vietu. Prieks par rezultātiem un 

komandas dalībniekiem no Strūžāniem – Solvitu Plušu, 

Mārtiņu Armušku, Jolantu Mihailovu un Juri Sjomkānu. 

Mūsu devīze sacensībās bija: 

 Mēs pašu velnu pārspļaut VARAM, 

 Ja to kopā braši DARAM! 

 Uz veiksmi sacensībās CERAM! 

  Un mazāk veiksmes pretiniekiem VĒLAM! 

Liels paldies mūsu atbalstītājiem – Vijai Armuškai 

par ieguldīto darbu īpašā Lubānas karpa tapšanā! Tā-

pat paldies aktivitāšu centra darbiniecēm un šefpavā-

rei Annai Matisanei par garšīgajiem pīrādziņiem! 

Šogad, pirmo gadu, Strūžānu dramatiskais pulciņš 

„Tādi Šādi” piedalījās amatierteātru festivālā „Lubāna 

vilinājums”. Paldies par jauko pasākumu un izbraucie-

nu uz Lubāna ezeru organizatorei Valentīnai Deksnei! 

Pēc karstās, saspringtās un pasākumiem pārpildī-

tās vasaras, aktīvākie 

Strūžānu pašdarbnieki 

sapulcējās kopīgam 

braucienam uz ŪTC 

„Bāka”, lai kārtīgi at-

pūstos - izpeldētos, 

pasauļotos, pavizinā-

tos ar laivu, pamakšķe-

rētu, paceptu šašlikus 

un desiņas, paspēlētu 

bumbu un vienkārši 

baudītu jauko vasaras 

dienu. 

    Tuvojoties rudenim, 

kā katru gadu, arī šo-

gad aktivitāšu centrā 

tika rīkota ziedu izstā-

de. Karstā vasaras sau-

le un mainīgie laika apstākļi šogad ir darījuši savu – 

daļa rudens ziedu jau beiguši priecēt, bet otra daļa vēl 

tikai gatavojas uzziedēt...  

Tradicionālā ģimeņu parāde – gājiens pa Vecstrūžāniem 
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Tomēr neskatoties uz to, ziedu izstāde izveidojās 

bagātīga un daudzveidīga. Liels paldies visām meite-

nēm, kas piedalījās ziedu izstādes veidošanā – Ivetai 

Bikovskai, Solvitai Plušai, Vijai Sjomkānei, Venerandai 

Puisānei, Sanitai Borisānei, Broņislavai Ostrovskai, 

Aijai Selinai, Ivetai Babrovai, Ingai Plušai, Innai Gorsā-

nei, Ludmilai Bobrovai, Ivetai Mihailovai un Diānai Mi-

hailovai. Lai jūsu dārzos vienmēr aug krāšņi ziedi, kas 

priecē visu acis! 

 

Rīts sapogā pīlādžu pogas, 

Tad pastumj mākoņus mazliet 

Un, ņēmis vasaru pie rokas –  

Dejot atvadu valsi iet.... 

Tuvojoties skolas laikam, vasaras iz-

skaņā, 29.augustā, Strūžānu estrādē tika 

rīkots tradicionālais pasākums „Atvadas 

vasarai”. Uz mūsu mazās estrādītes sati-

kās 6 pašdarbnieku kolektīvi, lai priecētu 

savus skatītājus ar dejām, dziesmām, 

teātri un jokiem. Liels paldies par piedalī-

šanos koncertā deju grupai 

„Ūdzeņis” (vadītāja Iveta Babrova), vidē-

jās paaudzes deju kolektīvam 

„Dancari” (vadītāja Nataļja Sprukte), meiteņu ansam-

blim „Turbo” (organizatore Kristīne Mihailova), teātra 

pulciņam „Tādi Šādi” (vadītāja Jolanta Mihailova), 

jauniešu pašdarbnieku grupai (vadītāja Aiva Pluša) un 

ansamblim „Dzelme” (vadītāja Ināra Kuzmina). 

Īpašs paldies koncerta vadītājiem – tv ziņu 

diktoriem Aivai un Normundam!  Paldies par 

izturību skatītājiem, ka nenobijās no lietus un 

noskatījās koncertu līdz galam. Un vislielākais 

paldies mūsu danču meistaram Inārai Kuzmi-

nai, kas kopā ar mums ir visu šo gadu un spēlē 

jautras balles pēc katra mūsu pasākuma! Lai 

Inārai turpmāk daudz baļļu un jautru dejotāju 

un ceru uz aktīvu sadarbību arī turpmāk! 

Rudens sezona aktivitāšu centrā sākās 

ļoti nopietni – pie mums ciemojās Rēzeknes 

novada pašvaldības deputāti. Ciemiņiem tika 

piedāvāta ekskursija pa bijušo skolas ēku, 

izrādītas agrākās klases, kas tagad ir pārtapu-

šas par bibliotēku, darba un atpūtas kabine-

tiem. Iepazīstinājām ar mūsu ikdienas dar-

biem, pašdarbnieku gaitām un panākumiem. Lepojā-

mies ar sportistu panākumiem un ar realizētajiem pro-

jektiem.  

Iespējams, ka vainīga bija uz ugunskura vārītā sē-

ņu zupa, jo saņēmām daudzus labus atzinības vārdus 

par redzēto un paveikto. Cerams, ka tagad novada de-

putāti zinās, kas ir Strūžānu aktivitāšu centrs un bie-

žāk iegriezīsies palūkot, kā mums iet. 

 

Septembra pirmā nedēļa pagāja skaista un saulai-

na, taču nedēļas nogalē Strūžānu ciemu pāršalca bēdī-

ga vēsts… Mūžībā aizgājis Pēteris Žogots....  

No Tevis tik daudz bija ko gūt. 

Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd, 

Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt... 

Milzīgs paldies, Pēter, par visu labo, ko esi 

darījis Strūžānu pamatskolas un aktivitāšu 

centra labā! Nav iespējams uzskaitīt, cik 

daudz atbalstījis, ziedojis, dāvinājis un palī-

dzējis esi, lai Strūžānu ciema iedzīvotājiem 

sagādātu prieku. 

Sabiedrisko aktivitāšu centra „Strūžānu sko-

la” darbinieki izsaka visdziļāko līdzjūtību ģi-

menei, tuviniekiem, „Gamma Trans” darbinie-

kiem par smago zaudējumu. 

 

Sabiedrisko aktivitāšu centra  

„Strūžānu skola” 

vadītāja    Jolanta Mihailova 

Gaigalavas komanda pašvaldības darbinieku spēlēs  

"Tādi Šādi" Lubāna vilinājumā  

 Futbola secensības  
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Gaigalavas kultūras nama vasaras 

perioda pasākumi 
Līgo vakarā amatierteātra „Bykovīši” pirmizrāde: 

Rīksteskoks „Precības Ķipīšos”. Režisore — Ērika 
Bozoviča. Lomās darbojās – Juris Bikse, Ainārs Gai-
lums, Valentīna Deksne, Annēlija Melne, Maruta Su-
harevska, Artis Plušs. Pasākumā līgo dziesmas skan-
dēja folkloras ansamblis „Gaigalas”( vad. Jānis Trūps). 

Rēzeknes novada dienu ietvaros  Gaigalavā noti-
ka  vairāki pasākumi.  Amatnieku dienā kultūras namā 
veidojām dekorus no dabas materiāliem, izstāžu un 
mākslas dienā tika atklāta foto izstāde „Gaigalavas 
pagasts noskaņu dažādībā” un notika teātra izrāde -
amatierteātra „Bykovīši” izrāde: Rīksteskoks „Precības 
Ķipīšos”, Sporta dienā notika volejbola un strītbola 
sacensības „Enjoy”, lauku dienā  z/s „Bukši” īpašniece 
Baiba Viļuma  iepazīstināja ar aitu cūku ganāmpulka 
turēšanas pieredzi.  19.jūlijā Ančupānu kartadromā 
notika pagastu dižošanās . Mūsu pagasta prezentācijā 
varēja apskatīt  un iegādāties Pētera Iruka  koka karo-
tes, Margaritas Začevskas medu un apgleznotu zīdu, 
izgaršot Zentas Patmalnieces ceptās kūkas un tortes,  
z/s „Krēsle”  kafejnīcas „Dzirnas” gaļas izstrādājumus, 

z/s „Sīļusala” Aivara Poča izaudzētās ogas, 
V.Deksnes sierus un „Liepusalu” Ilzes un Lucijana 

Vugulu- veselības dzērienu. 
3.augustā  amatierteātru svētki „Lubāna vilinā-

jums” pulcēja teātra spēlētājus no vairākiem nova-
diem. Svētkos piedalījās: Madonas novada Aronas 
pagasta amatierteātris „Aronieši”, Rugāju novada Laz-
dukalna pagasta amatierteātris "Zibšņi", Madonas no-
vada Ošupes pagasta Degumnieku amatierteātris 
„Cits modelis”, Rēzeknes novada Nautrēnu pagasta 
Rogovkas amatierteātris, Rēzeknes novada Gaigala-
vas pagasta amatierteātri - „Tādi Šādi”, „Optimisti”, 
„Bykovīši”, „Apīnis”. Pasākumu kuplināja Gaigalavas 
KN kolektīvi - folkloras ansamblis „Gaigalas”, deju gru-
pa „Raffaello” un   titula „Dižais stāstnieks” ieguvējs 
Imants Spīčs.  

9.augustā mūsu pagasta piecgadniekiem tika svi-
nēti Bērnības svētki. Uz svētkiem  ieradās gaviļnieki- 
Jānis Bruģis, Martins Drulis, Elīna Poča, Madara 
Zvaigzne. 

23.augustā svinējām Pilngadības svētkus  pagas-
ta  jauniešiem.  Svētkos piedalījās  Sintija Bikovska, 
Gaitis Bobrovs, Diāna Mihailova, Agnese Muižniece, 
Armands Počs, Lāsma Reine, Normunds Stanka, Vik-
torija Špundzāne, Anete Vugule, Juris Začevskis. Da-
žas dienas pirms svētkiem jaunieši izbrauca ekskursijā 
pa Rēzeknes novadu - viesojās Audriņu mini zoodārzā 

„Rozīte”, apmeklēja koncertzāli „GORS”, ap-
skatīja dolomītatradni un atpūtas kompleksu 
„Pērtnīki, atpūtās ”ŪTC „Bāka”,  izbaudot kopā 
būšanas prieku. Par to, kāda viņiem bija šī 
diena, varējām redzēt filmā, kura tika demon-
strēta pasākuma laikā.  Filmēja un montēja 
video Sandis Taukuļs. Jauniešus svētkos 
sveica pagasta pārvalde, tika veltīti priekšne-
sumi un apsveikumi no kultūras nama kolektī-
viem - no amatierteātriem „Apīnis” un 
„Optimisti”, folkloras ansambļa „Gaigalas”, 
jauniešu deju kolektīva „Krēslīte”. Īpašu no-
skaņu radīja  „Dricānu dominantes”  skaistās 
dziesmas.  Pilngadnieki arī paši bija sagatavo-
juši priekšnesumu - skeču  par skolas dzīves 
ainiņām. 

KN vadītāja V.Deksne 

Gaigalavieši “Pagastu dižošanās pasākumā” Rēzeknes 
novada dienās 

Aivars Počs un Zenta Patmalniece 
prezentē savu produkciju 
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29.augustā notika jauniešu 

centra „Enjoy” atklāšana.   

Centru iesvētīja draudzes prāvests Mārtiņš 
Klušs 

“Lubāna vilinājumā”pie ezera dalībniekus 

sagaidīja Neptūns ar divām nārām 

Spēles azarts aizrauj visus 

Katram kolektīvam tika dots kāds uzdevums ko 
izpildīt 

Fotomirkļi no dažādiem pasākumiem 

“Bykovīšu” pirmizrāde Līgo vakarā 
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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 

27.septembrī  plkst 15.00 Gaigalavas KN Dzejas die-

na 

Programmā: 

  Franča Trasuna fabulas amatierteātra „Apīnis” 

sniegumā, 

 Viesosies novadnieks  - dzejnieks Juris Vuguls. 

Laipni aicināti uz pasākumu, jaukā noskaņā pie tējas 

tases baudīsim dzejas valdzinājumu! 

 

3.oktobrī plkst.21.00 - Muzikantu saiets 

   Rudentiņš bagāts 

vīrs, 
   Daudz tu vedi vezumā? 

    Zirņus, pupas, kartu-
peļus, 
    Bietes, ķirbjus, burkā-

niņus… 

Pilngadnieki! Gaviļnieki! 

Armands Počs, Viktorija Špundzāne,  Gaitis Bobrovs, Diāna Mihailova, Agnese Muižniece, Sintija 

Bikovska, Anete Vugule, Lāsma Reine, Juris Začevskis, Normunds Stanka 

Veterinārārste Ieva Vugule uzsāk 

mazo un lielo dzīvnieku veteri-

nārārstes privātpraksi Gaigala-

vas pagastā. 

 

Tel. 26265536 

DER ZINĀT 


