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GAIGALAVAS ZIGAIGALAVAS ZIŅASŅAS  

Atgādinājums parādniekiem! 
 

Zemes nomniekiem, kuriem zemes nomas maksa netiks samaksāta līdz 2015.gada 

30.martam, tiks lauzti zemes nomas līgumi un zeme nodota nomā citām personām. 

Komunālo maksājumu parādniekiem, atgādinām, ka ir jāievēro noslēgtās vienoša-

nās parādu atmaksas grafiks. Marta mēnesī tiks veikts vienošanos izpildes audits, tām perso-
nām, kuras neievēro parādu nomaksas grafiku, parāda summa tiks nodota parādu piedziņas 
firmai. 

Brīdinājums daudzdzīvokļu kūtiņu īpašniekiem un nomniekiem, kuriem ir pa-

rāds par elektroenerģijas padevi kūtiņās, ja parādi līdz 2015.gada 30.martam netiks nomaksāti, 
tiks atslēgta elektroenerģijas padeve kūtiņās. Ja arī turpmāk saglabāsies tendence neapmaksāt 
rēķinus, tad tiks skatīts jautājums par lēmuma pieņemšanu, ka turpmāk pašiem kūtiņu īpašnie-
kiem būs jānodrošina individuāls pieslēgums pa tiešo no Latvenergo, jo pagasta pārvalde at-
teiksies no starpnieka lomas.  

Svarīga ziņa! 
 

2015.gada 16.martā plkst.16.00 
visus pagasta iedzīvotājus aici-
nām uz iedzīvotāju kopsapulci 
Gaigalavas kultūras mana zālē.  

Iedzīvotāji varēs tikties ar deputātu 
 
Informējam, ka Rēzeknes novada do-

mes deputāts Pēteris Stanka pieņems iedzī-
votājus Gaigalavas pagasta pārvaldē katra 
mēneša pirmajā pirmdienā no plkst.15.00 
līdz 16.00 Gaigalavas pagasta pārvaldes 
vadītāja kabinetā. 

Esiet uzmanīgi! 
Mūsu pagastā atkal sarosījušies zagļi, apzagta privātmāja, daudzdzīvokļu māju kāpņutelpās 

nozagti kustību sensori. 
Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas inspektora, Aleksandra Cvetkova      (tel. 64662391), 

pieņemšanas laiks Gaigalavā: katra mēneša pirmā un trešā otrdiena no plkst.09:15 līdz 10:15.  

Tavas rokas vēju glāsta, 

Tavas rokas sauli nes,  

Nav par Tavām rokām labām  

Siltāku uz pasaules… 
 

   Lai pavasara svētku- 
8.marta diena visām mūsu 
sievietēm dāvā stipru veselību, labklājī-
bu ģimenē, veiksmi darbā, prieku sirdī 
un smaidu sejā! 

 
Pagasta pārvaldes vārdā 

Voldemārs Vabals 

Svarīga ziņa! 
 

Gaigalavas bibliotēkā š.g. 

24.martā notiks Valsts ieņēmumu die-

nesta (VID)  rīkots seminārs saimnie-

ciskās darbības veicējiem par gada ie-

nākumu deklarāciju iesniegšanu elek-

troniski, jaunumiem algas nodokļa 

grāmatiņu iesniegšanā u.c. jautāju-

miem.  
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                    Jauni instrumenti 

   Skola piedalījās Rēzeknes novada paš-
valdības izglītības pārvaldes projektā par 
finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes 
papildināšanai tehniskās jaunrades aktivi-
tātēm 2014.gadā. Skolai tika piešķirti 550 
EUR instrumentu iegādei mājturības kabi-
netam. Projekta ietvaros iegādājās 
SCHEPPACH HMS 1070 biezumēveli un  
5 lodāmurus ZD-972A koka iededzināša-
nai. Šos instrumentus izmanto 5.-9.klašu 
skolēni mājturības un tehnoloģiju stundās, 
kā arī kokapstrādes pulciņā.                                            

 Jānis Zapāns 

SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES 

Aktivitātes gada sākumā Gaigalavas kultūras namā 

   Puteņu mēnesis februāris ar saviem brī-
žiem skarbajiem laika apstākļiem ir tomēr 
nesis lielu pozitīvisma devu, apklājot zemi ar 
baltu, pūkainu un dziļu sniegu, sniedzot ie-
spēju visiem gribētājiem izbaudīt ziemas 
priekus visā to daudzveidībā, savukārt Gai-
galavas pagasta jauniešiem tas dāvājis jaun-
u sabiedroto, draugu un jaunatnes koordina-
toru―Daci Gabrišu. 

   Gaigalavas Jauniešu centrs „Enjoy” un Da-
ce sniegs atelpas brīdi ikvienam no ziemas 
priekiem sagurušajam jaunietim, palīdzēs 
izvēdināt galvu pēc garas mācību dienas un 

kvalitatīvi aizpildīt tukšuma, garlaicības māk-
tus brīžus, kā arī realizēt idejas labākai ikdie-
nai. Centrā pulcējamies katru otrdienu un 
ceturtdienu no plkst.14.30. līdz 

plkst.18.30. 

   Mūsos valdošo prieku vēlamies „neturēt 
zem pūra”, bet tajā dalīties ― esam atvērti 
draudzībai un kopīgām sadarbības iespējām 
ar citiem novada jauniešu centriem, ― lai 
kopīgi cīnītos pret ziemas-pavasara vīrusiem 
un viens otram dāvātu patīkamas emocijas! 

  

Gaigalavas Jauniešu centra „Enjoy” kolektīvs 

Gaigalavas Jauniešu centrā „Enjoy” jauns 

koordinators! 

SKOLAS ZIŅAS 

    Atkal sācies jauns gads ar jauniem dar-
biem, jaunām iecerēm. Pašdarbības kolektīvi 
aktīvi iesaistās kultūras pasākumos  gan sa-
vā, gan citos novados. 
   Pirmais janvāris sākās ar Jaungada balli, 
kurā par deju soli gādāja Juris Ķirsons no 
grupas „Otto”. 
   3.janvārī notika jaungada eglītes svētku 
balle senioriem. Priekšnesumus sniedza paš-
māju kolektīvi: folkloras ansamblis „Gaigalas” 
un dzejas teātris „Apīnis”, kā arī ciemiņi - Sī-
ļukalna senioru vokālais ansamblis „Zilais 
lakatiņš”, senioru deju grupa „Pagrieziens”, 
Rožupes skolotāju vokālais ansamblis un 
Nagļu tautas nama folkloras kopa „Skreine”. 
Par deju mūziku rūpējās Anita un Uldis Miču-

ļi.  
   10.janvārī jauniešu deju kolektīvs „Krēslīte” 
piedalījās Rēzeknes novada Sadancī  Ro-
govkā, tagad gatavojas skatei, kura notiks 
8.martā Rēzeknē. 
   17.janvārī amatierteātris „Bykovīši”  vieso-
jās Baltinavas amatierteātra „Palādas” 
15.gadu jubilejas pasākumā. 
 31.janvārī kolektīvi- amatierteātris „Bykovīši” 
un deju grupa „Raffaello” kuplināja Nagļu 
tautas nama rīkoto pašdarbnieku vakara kon-
certu. 
   13.februārī amatierteātri- „Bykovīši” un 
„Apīnis” piedalījās Rēzeknes novada ama-
tierteātru parādē „Kaudzēm smieklu”, kurš 
notika Strūžānu kultūras namā. 

http://www.salidzini.lv/click.php?itemid=108612603&q=%22biezum%C4%93vele%22
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   21.februārī amatierteātris „Bykovīši” pieda-
lījās skeču parādē Lubānā, kur ieguva skatī-
tāju balsojumā 1.vietu.  
   7.februārī mūsu teātra kolektīvs „Bykovīši” 
svinēja 20.gadu jubileju. Pasākumā piedalījās 
aktieri, kuri patreiz 
darbojas kolektīvā 
un arī  aktieri, kuri 
darbojās pēdējos 
piecos gados. Ko-
lektīvs sniedza ie-
skatu radošajā 
meistarībā, parādot 
fragmentus no ie-
studējumiem dažā-
dās tehnikās. Ska-
nēja kolektīva him-
nas „Ilūzija” un 
„Likteņa sūtnis” jubi-
lāru izpildījumā. 
    Kolektīvu svētkos 
sveica Rēzeknes 
novada domes 
priekšsēdētājs 
M.Švarcs un kultū-
ras nodaļas vadītāja 
I. Pleikšne, Gaigala-
vas pagasta pārval-
des vadītājs 
V.Vabals.  Sveicie-
nus teatrālu priekš-
nesumu veidā snie-
dza kultūras nama 
kolektīvi: amatierte-
ātri „Optimisti” un 
„Apīnis”, folkloras 
ansamblis 
„Gaigalas”, deju 
grupa „Raffaello”, 
JDK „Krēslīte”, sadraudzības kolektīvi: Strū-
žānu amatierteātris „Tādi Šādi”, Nagļu TN 
pašdarbnieki, Rogovkas dramatiskais kolek-
tīvs, Baltinavas amatierteātris „Palādas”, teāt-
ra himnu „Atkal, atkal ir debesis pušu” gaviļ-

niekiem veltīja Dricānu VPDK „Jumalo”.  Par 
jautru dejas soli rūpējās grupa „Nakts ekspre-
sis”.  
   Jauks, sirsnīgs aizritēja jubilejas pasākums 
draugu lokā, virmoja pozitīvas emocijas un 

laba aura, prieks par padarīto 
darbu pildīja kolektīva saimes 
sirdis. Katrs aktieris simboliski 
apliecināja savu mīlestību pret 
teātri ,pieliekot sirsniņu ar savu 
vārdu un kolēģu vārdiem, kuri 
šajā pasākumā nevarēja ieras-
ties, pie kopējās teātra sejas. 
„Bykovīši” mīl teātri un skatītājs 
mīl „Bykovīšus”, viņu izrādes ir 
gaidītas un apmeklētas. 
   Aktīvi darbojas interešu pul-
ciņš „Rokdarbiņš”. Adam, tam-
borējam pasniedzējas Ineses 
Puriņas vadībā, kā arī mācām 
viena otru dažādās rokdarbu 
tehnikās. Garajos ziemas vaka-
ros paveiktais būs apskatāms 
rokdarbu izstādē „Par prieku 

sev un Tev”, kura 
skatāma no 7. līdz 
13.martam.          
   Projekta „Kolāžu 
veidošana” ietvaros, 
mākslinieces Maijas 
Gailumas vadībā,     
gatavojam dekorus 
no dabas materi-
āliem kultūras na-
mam un bibliotēkai. 
    Folkloras ansam-
blis „Gaigalas” ( va-
dītājs Jānis Trūps) 
gatavo garīgo dzies-

mu programmu Jāzepa dienas Svētajai Mi-
sei, kura notiks 19.martā 11.30 Bykovas 
draudzes baznīcā. 
        Laipni aicināti uz pasākumiem! 

                       KN vadītāja Valentīna Deksne 

   1995.gada 23.jūnijā Gaigalavas kultūras 
nama lielā zāle bija skatītāju pilna. Un kā nu 
ne – tur tika izrādīta R.Blaumaņa luga 

„Skroderdienas Silmačos” pašmāju aktieru 
izpildījumā. Pavasarī nodibinātais teātris bija 
sagatavojis savējiem un ciemiņiem pārstei-
gumu – Līgo vakara izrādi 2 stundu garumā.  

“..ērgļa spārniem paskrējuši 20 gadi” 

Skeču paradē Lubānā “Bykovīšu” 

režisore Ē.Bozoviča saņem balvu— 

mākslinieka darinātu kazas cepuri 

par 1. iegūto vietu 

Radošā darbnīca—kolāžu veidošana 
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   Uz skatuves todien kāpa un ar ļoti lielu at-
bildību savu lomu spēlēja 12 aktieri: Aina Be-
rezovska (tagad – Gadišķe), Juris Bikse, Va-
lentīna Deksne, Gunta Gailume (tagad – Spī-
ča), Vilis Jaudzems, Anastasija Jurķiša, An-
nēlija Melne, Valdis Melnis, Dainis Mitrofa-
novs, Māris Reinis, Ērika Stūris (tagad – Bo-
zoviča), Zinaīda Zaļūksne. Kopš tā laika pa-
gājuši gandrīz 20 gadi, un katru gadu Līgo 
vakarā pirmizrādi ir piedzīvojis kāds Gaigala-
vas KN amatierteātra „Bykovīši” iestudējums. 

   Pirmos astoņus darbības gadus „Bykovīši” 
iestudēja 2 lielās izrādes gadā, vienu – Līgo 
vakaram, otru – Ziemassvētku laikam. Visas 
izrādes iestudētas latgaliski – mātes valodā, 
visas tās ir bijušas komēdijas, jo teātra moto 
– likt skatītājiem aizmirst rūpes un problē-
mas, nedomāt par skumjo, bet ļauties prie-
kam un patīkamām izjūtām. Teātris iestudējis 
dažādu autoru darbus: 5 Rūdolfa Blaumaņa 
lugas, vairākas Tuolivalda lugas un viencēlie-
nus, J.Jaunsudrabiņa, E.Vulfa u.c. autoru 
darbus. Starp lugu autoriem ir tikai viens ār-
zemnieks – 2007.gadā „Bykovīši” bija iestu-
dējuši Kena Ludviga komēdiju „Aizdodiet 
man tenoru!”.  

   Pašlaik „Bykovīšu” saimē ir 12 aktieri: kopš 
pašiem pirmsākumiem uzticīgi teātrim vēl jo-
projām ir Juris Bikse, Ērika Bozoviča, Valen-
tīna Deksne, Annēlija Melne un Valdis Mel-
nis, vēlāk pievienojušies Ainārs Gailums, Mā-
rīte Vugule, Aiga Spīča, Maruta Suharevska, 
Artis Plušs, Juris Sjomkāns, Aivars Bozovičs. 
Pārkāpjot 20 gadu slieksnim, nevar nepiemi-
nēt arī daudzus talantīgus gaigalaviešus, kas 
pašlaik dažādu iemeslu dēļ vairs nespēlē 
„Bykovīšos”, taču ar savu sniegumu priecēju-
ši skatītājus vairākās izrādēs: Zinaīda Zaļūk-
sne, Gunta Spīča, Vilis Jaudzems, Aina Ga-
dišķe, Viktors Milihs, Ruta Laizāne, Pēteris 
Tārauds, Ivars Stūris, Inese Veselova, Pēte-
ris Kalvāns, Ieva Stanka, Aivars Latkovskis, 
Vija Kolneja, Kristaps Vugulis, Imants Spīčs. 

„Bykovīši” ar savām izrādēm, skečiem un šo-
viem uzstājušies daudzviet tuvākā un tālākā 
apkaimē: katru gadu Pēterdienā, 29.jūnijā, 
notiek brīvdabas izrāde Gaigalavas pagasta 
Strūžānu ciema estrādē, esam viesojušies 
kādreizējo Madonas, Balvu, Ludzas, Jēkab-
pils, Krāslavas, Preiļu, Bauskas rajonu kultū-
ras namos, arī Salaspilī un Rīgā. Mums jāpa-

teicas Rīgas Latgaliešu biedrībai „Trešuo 
zvaigzne” (personīgi Teklai Zubko), kas mūs 
„cēluši saulītē” arī galvaspilsētā.  

   „Bykovīšu” lielākais sasniegums bija 
2004.gadā, kad teātris ar izrādi „Miķeļa 
preceibys” (pēc Tuolivalda lugas „Patenteits 
inteligents” motīviem) iekļuva 8 gada labāko 
republikas amatierteātru skaitā un piedalījās 
skatē „teātra tēva” Ādolfa Alunāna pilsētā 
Jelgavā. Togad kā labākie amatierteātru ak-
tieri tika nominēti „bykovīši” Zinaīda Zaļūksne 
un Viktors Milihs.  

   Kopš 1995.gada pagājuši, pareizāk sakot, 
ērgļa spārniem paskrējuši 20 gadi. 
„Bykovīšim” jau 20! Teiksit – tāds jaunieša 
vecums? 20 gadi arī cilvēka dzīvē nav ma-
zums, bet kolektīvam tas, var teikt, ir vesels 
mūžs. „Bykovīši” ir pratuši kopā priecāties, 
līksmot un izspēlēt jokus, pratuši līdzi just bē-
dās un viens otram dot derīgu padomu, tur-
klāt dzīve bieži vien ieviesusi savas korekci-
jas. 20 gadi nesuši daudz izmaiņu katra ak-
tiera personīgajā dzīvē, daudz kas mainījies 
arī kolektīvā. 7.februārī, kad tika svinēta 
„Bykovīšu” 20 gadu jubileja, kopā ar visiem 
bija jābūt arī četriem brīnišķīgiem aktieriem, 
kuru mūža gājums jau ir beidzies: Staņisla-
vam Skraučam, Zigfrīdam Garkājam, Vikto-
ram Samušenkovam un Sandrai Birzei. Lai 
mūžīga piemiņa viņiem! 

    „Bykovīšu” vārdā pateicos par palīdzību un 
atbalstu Rēzeknes novada domei, personīgi 
Monvīdam Švarcam, kurš bija klāt „Bykovīšu” 
dibināšanas brīdī, Rēzeknes novada domes 
Kultūras nodaļas darbiniecēm: vadītājai Inā-
rai Pleikšnei un metodiķei Inārai Grietiņai, 
Gaigalavas pagasta pārvaldei, Gaigalavas 
kultūras nama vadītājām Rutai Laizānei un 
Valentīnai Deksnei, tehniskajai darbiniecei 
Sandrai Čīčai, Gaigalavas pagasta pārvaldes 
un z/s „Gamma” šoferiem, galdniekam un 
mūsu dekorāciju veidotājam Elmāram Dek-
snim, ikvienam, kas palīdzējis „Bykovīšu” iz-
rāžu tapšanā un repertuāra veidošanā. Īpašs 
paldies mākslinieku „otrajām pusītēm”, kas 
garajos mēģinājumu vakaros un viesizrāžu 
laikā nesūrojoties vienas pašas tika galā ar 
ne vieglo ikdienas soli. Paldies! 

 

Ērika Bozoviča, „Bykovīšu” režisore 
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Fotomirkļi no “Bykovīšu” jubilejas pasākuma 

Skudriņas no deju grupas “Raffaello” sveic jubilārus                                           

Foto: L.Sarnoviča 
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BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

Ko lasīsim 2015.gadā? 
 
   2015.gadā bibliotēkā ir pieejams plašs pre-
ses izdevumu klāsts dažādām interesēm un 
vecumiem - kopumā 23 nosaukumi. Lasītāji 
iemīļojuši žurnāla „Ieva” sēriju „Ievas Māju”, 
„Ievas Stāstus”, „Ievas Veselību” un „Ievas 
Virtuvi”. Žurnālā „Dārza Pasaule” atradīsiet 
Latvijas labāko ekspertu padomus un piere-
dzi puķu, dārzeņu un augļu koku audzēšanā 
un dārza ierīkošanā. Žurnāls „Dari Pats” sa-
vukārt ir labākais padomdevējs praktiskiem 
un uzņēmīgiem cilvēkiem sava mājokļa labie-
kārtošanai un remontam. Par slavenībām va-
rēs lasīt žurnālos „A12” un „Privātā Dzīve”. 
Par jaunumiem Latvijas un pasaules zinātnes 
un tehnoloģiju sasniegumos, kā arī par atklā-
jumiem un dažādiem ceļojumiem var izlasīt 
žurnālos „Ilustrētā Zinātne”, „National Geog-
raphic Latvija”, „Ilustrētā Pasaules Vēsture”. 
Atbildes uz jautājumiem par veselību var rast 
žurnālos „ Ko ārsti tev nestāsta” un „36,6”. 
  Bibliotēkā ir arī savs žurnālu klāsts lauk-
saimniekiem, mājsaimniecēm, rokdarbnie-
cēm - „Praktiskais Latvietis”, „Saimnieks LV”, 
„Astes”, „Rokdarbu Vācelīte”, Citādā Pasau-
le”, „Lauku Avīzes Tematiskā Avīze”. Bēr-
niem un jauniešiem abonēti žurnāli „Avene” 
un „Ilustrētā Junioriem”. Žurnāls „Kas Jauns” 
bibliotēkā pieejams, pateicoties lasītāju dāvi-
nājumam.  Lasītāji bibliotēkai dāvinājuši gan 
žurnālus, gan arī grāmatas. Paldies visiem 
dāvinātājiem - Anastasijai Žukovai, Sarmītei 
Vabalei, Guntai Gustei, Ilzei Vugulei, Zinaīdai 
Krustei, Vilim Margam, Lilitai Vecstaudžai, 
Valentīnai Deksnei, Annai Rakvičai, Dainim 
Rutulim u.c. 
   Arī šajā gadā bibliotēkā tiks domāts par to, 
lai būtu grāmatas dažādiem vecumiem un 
dažādām gaumēm. Lielāks pieprasījums ir 
pēc  jaunākajām latviešu autoru grāmatām, 
praktisku padomu grāmatām, literatūras at-
pūtas brīžiem. 2014.gadā visvairāk lasītā bija 
L. Bērnes grāmata „Eņģeļi manos matos”, 
kas gada laikā lasīta 22 reizes. Latviešu au-
toru grāmatas I.Baueres „Marta, mana An-
dromeda”,  S.Gailītes „Es stāstīšu visu”, 
M.Zālītes „Pieci pirksti” un  D.Avotiņas 
„Dzērvju svētība” gada laikā pabijušas 20 la-
sītāju rokās. 

Gribu vērst uzmanību uz to, ka viss bibli-
otēkas krājums ir ievadīts vienotā Rēzek-
nes centrālās bibliotēkas  elektroniskajā 
katalogā un grāmatu izsniegšana arī no-
tiek elektroniski. Tātad ir iespējams apska-
tīt, vai interesējošā grāmata ir pieejama mū-
su bibliotēkā vai kādā no pilsētas vai novada 
bibliotēkām, vai tā ir bibliotēkas plauktā, vai ir 
izsniegta. To visu var apskatīt Rēzeknes CB 
mājaslapā www.rezeknesbiblioteka.lv sadaļā 
E-katalogs, ierakstot meklētājā grāmatas no-
saukumu vai autora uzvārdu. Svarīgi tas būtu 
skolēniem un studentiem, meklējot vajadzīgo 
literatūru mācībām.  
   Sīkāk par VID semināru 24.martā. Kā zi-
nāms, saimnieciskās darbības veicējiem ie-
nākumu deklarācija jāiesniedz elektroniskā 
veidā un šī nu būs tā reize, kad speciālistam 
no Rīgas varēs uzdot visus ar ienākumu dek-
larācijas iesniegšanu elektroniski saistītos 
jautājumus. Valsts ieņēmu dienests (VID) šo-
gad  ir vienkāršojis deklarācijas iesniegšanas 
procedūru. Ja vēl nav elektroniskā paraksta, 
tad deklarācijas iesniegšanai autorizēties var 
ar internetbankas parolēm vai arī saņemt pa-
roli e-pastā  no Valsts ieņēmumu dienesta, 
aizpildot noteiktas formas iesniegumu. Semi-
nāra norises laiks tiks precizēts.  Domāju, ka 
ikvienam saimnieciskās darbības veicējam 
(pārdod pienu, lopus, dārzeņus u.c.) šis se-
minārs ir svarīgs. Bibliotēkā pieejams bezva-
du internets, tāpēc varat uz semināru ņemt 
līdzi savus portatīvos datorus. Esiet aktīvi un 
izmantojiet iespēju apgūt praksē deklarācijas 
aizpildīšanu!  
   Laikā no 23.- 29.martam visā valstī nori-
sinās e-prasmju nedēļa. Arī Gaigalavas bib-
liotēka aicina visus interesentus, kas vēlas 
apgūt datorprasmes, droši griezties bibliotēkā 
un spert pirmos soļus datorzinībās. Kopīgiem 
spēkiem tiksim galā! 
Ja ir kādi jautājumi vai neskaidrības, lūdzu 
nāciet, zvaniet vai sazinieties ar e-pasta palī-
dzību gaigalavabiblioteka@inbox.lv.  
 

Gaigalavas bibliotēkas vadītāja M. Vabale 

http://www.rezeknesbiblioteka.lv
mailto:gaigalavabiblioteka@inbox.lv
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   R ē z e k n e s n o v a d a pašvaldības Soci-
ālās dienesta darbības mērķis ir nodrošināt 
kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības sniegšanu Rēzeknes novada iedzī-

votājiem.  

   Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā die-
nestā ir pieejami šādi sociālie pabalsti: 
*Garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodroši-
nāšanas pabalsts (GMI pabalsts)- 49,80 euro; 
*Dzīvokļa pabalsts - 99,60 euro; *Pabalsts brīv-
pusdienām skolā vai pirmskolas izglītības iestā-
dē; *Pabalsts aprūpei mājās nodrošināšanai; 
*Vienreizējs pabalsts jaundzimušā aprūpei -71,14 
euro, ja viens no vecākiem reģistrējis savu dzī-
vesvietu Rēzeknes novadā pēdējos 12 mēnešos 
pirms pabalsta pieprasīšanas vai 142,29 euro, ja 
abi vecāki reģistrējuši savu dzīvesvietu Rēzeknes 
novadā pēdējos 12 mēnešos pirms pabalsta pie-
prasīšanas; *Pabalsts politiski represētām perso-
nām (pabalsts tiek piešķirts vienu reizi kalendāra 
gadā martā vai jūnijā - 42,69 euro; *Pabalsts 
pirmklasniekiem (pabalsts tiek piešķirts vienu rei-
zi kalendāra gadā); *Vienreizējs pabalsts ārkārtas 
situācijā - 498,01 euro; *Vienreizējs pabalsts pēc 
atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas - 28,46 euro; 
*Vienreizējs pabalsts mirušā apbedīšanai - 
142,29 euro; *Pabalsts veselības aprūpei 
(hemodialīzes procedūras, hepatīta C1,4 ārstēša-
nai); *Vienreizējs pabalsts pilngadību sasniegu-
šiem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikuša-
jiem bērniem - 199,20 euro; *Pabalsts ikmēneša 
izdevumu segšanai pilngadību sasniegušiem bā-
reņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem bēr-
niem - 64,03 euro; *Pabalsts ar dzīvojamās tel-
pas īri saistīto ikmēneša izdevumu segšanai bā-
reņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem bēr-
niem; *Vienreizējs pabalsts audžuģimenēm - 
256,00 euro; *Ikmēneša pabalsts audžuģimenēm 
- 156,00 euro.  

   Sociālā dienesta Valsts apmaksātie sociālie 

pakalpojumi  

Valsts nodrošina: 1.Invalīdu profesionālā reha-
bilitācija; 2.Redzes un dzirdes invalīdu sociālā 
rehabilitācija; 3.No vardarbības cietušo bērnu so-
ciālā rehabilitācija; 4.No vardarbības cietušo piln-
gadīgo personu sociālās rehabilitācijas pakalpo-
jumus; 5.Sociālās rehabilitācijas pilngadīgām per-
sonām un bērniem, kuriem ir izveidojusies atkarī-

ba no narkotiskām, toksiskajām un citām apreibi-
nošām vielām; 6.Tehnisko palīglīdzekļu pakalpo-
jumus; 7.Personām ar funkcionāliem traucēju-
miem darb- spējīgā vecumā-sociālās rehabilitāci-
jas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas iestā-
des.  

   Pašvaldības apmaksātie sociālie pakalpoju-

mi  

Aprūpe mājās; 

   Aprūpe mājās nodrošina palīdzību mājas darbu 
veikšanā un personiskajā aprūpē personām, ku-
rām ir grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkci-
onālo traucējumu dēļ.  

Aprūpes mājās: pakalpojuma apjoms tiek noteikts 
četros līmeņos:  

   1. līmenis –aprūpe nepieciešama 4 stundas 
nedēļā; 2. līmenis –aprūpe nepieciešama 6 stun-
das nedēļā; 3. līmenis – aprūpe nepieciešama 12 
stundas nedēļā; 4. līmenis –aprūpe nepiecieša-
ma 35 stundas nedēļā.  

Sociālās aprūpes iestādes  

   Tiskādu bērnu nams. * Veco ļaužu pansionāts 
Strūžānos un filiāle Pilcenē. * Veselības un soci-
ālās aprūpes centrs „Malta”. * SIA „Viļānu slimnī-
ca” (sociālās gultas).  

Trūcīga ģimene/persona atzīstama par trūcīgo 

saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 299.  

   Ministru kabineta 2010. gada 30. marta notei-
kumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atseviš-
ķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” kas 
nosaka, ka ģimene (persona) atzīstama par trūcī-
gu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes locek-
lim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 
128, 06 euro. Maznodrošināta ģimene/persona 
atzīstama par maznodrošināto saskaņā ar Rē-
zeknes novada pašvaldības 2014. gada 17. jūlija 
saistošo noteikumu Nr.33 „Par maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusa noteikšanu Rēzek-
nes novadā”. Ar Rēzeknes novada pašvaldības 
2014. gada 17. jūlija saistošo noteikumu Nr.33 
„Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statu-
sa noteikšanu Rēzeknes novadā” kas nosaka, ka 
ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, 
ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim 
mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 
170, 00 euro.  

Interneta resursi 

Novadā tiek realizēts pasākums “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” 

DER ZINĀT 

Šogad pasākumu finansē valsts, nevis Eiropas Sociālais fonds, kā tas bija iepriekšējos gados. 
2015. gadā novadam ir piešķirtas tikai 130 vietas, kas, salīdzinot ar citos gados iesaistīto bezdarb-
nieku skaitu, ir trešā daļa.  
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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 

7.martā plkst.19.00 Gaigalavas KN -Teātra 
izrāde pēc Artura Rubeņa lugas „Vysa sīvys 
muoksla” motīviem. Dricānu vidusskolas 
12.klases audzēkņu iestudējumā. Režisore - 
Ināra Orlova. Ieeja- par ziedojumiem 
  
Pasākumā ietvaros apskatāma  rokdarbu iz-
stāde „Par prieku sev un Tev”. 

No 9.marta līdz 13.martam (no plkst.9.00-
15.00) apskatāma rokdarbu izstāde  „Par 
prieku sev un Tev” 
 
17.martā plkst.17.00 rokdarbu nodarbība 
kopā ar Inesi Puriņu.  Adīsim lakatu „Sapņu 
putns”. Varēs iegādāties dziju. 
 
Dalības maksa 2 EUR.  

Pērkam - mežus, cirsmas, briestaudzes 

utt., lauksaimniecības zemes. 

Kārtojam dokumentus: zemesgrāmatas, 
mantojuma tiesības, jebkuru apgrūtināju-
mu. 

Samaksa darījuma dienā. 

T. 29245044. Normunds 

SLUDINĀJUMI   SLUDINĀJUMI   SLUDINĀJUMI   SLUDINĀJUMI   SLUDINĀJUMI 

Piešķirto bezdarbnieku vietu skaitu pa pagastu 
pārvaldēm aprēķinājām proporcionāli reģistrēta-
jam bezdarbnieku skaitam pagastā, Gaigalavas 
pagastā – 5. 

Bezdarbnieks šajā pasākumā tiek iesaistīts ne 
ilgāk par četriem mēnešiem divpadsmit mēnešu 
periodā. Par savu darbu viņš saņem stipendiju 
142,29 EUR apmērā. Saskaņā ar Ministru kabi-
neta noteikumiem Nr. 219 un Nr. 494 bezdarbnie-
kus norīko uz pirmreizējo veselības pārbaudi. 
Pasākums apmaksā izdevumus ne vairāk kā 
28,46 EUR apmērā katram iesaistītajam bezdarb-
niekam.  

Pagasta pārvaldēs bezdarbniekus nodrošina ar 
palīgdarbam nepieciešamajiem materiāliem un 
inventāru, tajā skaitā nepieciešamajiem individu-
ālajiem aizsarglīdzekļiem.  

Katrā pagastā ir darbu vadītājs, kurš organizē 
praktisko apmācību, palīdz bezdarbniekiem no-
stiprināt un uzturēt darba iemaņas, veic bezdarb-
nieku pārraudzību un kontroli pagaidu darbu lai-
kā. Bezdarbnieki tiek apmācīti darba drošības, 
veselības aizsardzības, ugunsdrošības un citos 
darba aizsardzības jautājumos. Instrukcijas ir 
strikti jāievēro, lai nenotiktu nelaimes gadījumi.  

Katrā pagastā bezdarbnieki var nākt un pierak-
stīties Reģistrācijas žurnālā, šajā žurnālā bez-
darbnieki veido savu pagasta rindu. Ņemot vērā 

rindas kārtību un vadoties pēc pašvaldības sais-
tošajiem noteikumiem Nr. 69 „Par prioritāro bez-
darbnieku iesaistes kārtību Rēzeknes novada 
pašvaldības pasākumā „Algoti pagaidu sabiedris-
kie darbi””, tiek veikta bezdarbnieku atlase, pie-
šķirot tiem punktus pēc kritērijiem. Pēc šiem pun-
ktiem arī tiek iedalīts pasākuma iesaistes kārtas 
numurs. Ar izvērtēšanas kritērijiem un rindas kār-
tību var iepazīties pagasta pārvaldēs. Saistošie 
noteikumi Nr. 69 atrodami novada mājas lapā: 
rezeknesnovads.lv, sadaļā Saistošie noteikumi.  

Bezdarbnieki pagastos slauka ielas, tīra snie-
gu, mazgā iekštelpas, logus, palīdz pavārēm iz-
glītības iestāžu virtuvēs, sagatavo malku ziemas 
periodam, apseko un tīra pagastu autoceļu grāv-
jus, lasa un šķiro atkritumus, veic dažādus palīg-
darbus komunālajā saimniecībā; dažos pagastos 
palīdz PII iestādēs bērniem saģērbties, noģēr-
bties, mazākie skolas bērni tiek pavadīti uz mā-
jām, braucot līdzi skolas autobusos; palīdz ap-
strādāt mazdārziņu: sēj, ravē, novāc dārzeņus, 
ko audzē skolas vajadzībām; veic kosmētiskā 
remonta palīgdarbus un daudzus citus darbus 
sabiedrības labā. Pasākums tiek realizēts no 
2015. gada 1. februāra un turpināsies līdz 2015. 
gada 31. decembrim.  

Tatjana Kārkliniece 

PASĀKUMI   GAIGALAVAS KN        

Godātie klienti! 
            Vēlos atgādināt, ka vārda dienas    
gaviļniekiem matu griezums par 
BRĪVU!   

           Laipni gaidīti!                                                                             
 

                                Mārīte                            


