
2014. gada decembris 

GAIGALAVAS ZIGAIGALAVAS ZIŅASŅAS  
Noliksim bēdu zem egles zariem, 

Aizdegsim sveces, lai mieru sirds rod. 
Lūgsim no egles sev zaļo spēku, 

Paņemsim gaismu, ko Svētvakars dod! 
/V. Kokle- Līviņa/ 

 

Lai gaišās domas, miers, prieks un mīles-
tība, kas ielīs mūsu sirdīs Svētvakarā, pavada 
mūs arī visu nākošo gadu! 

 
Gaigalavas pagasta pārvalde 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKOS  

24.decembris 
Plkst. 15.00 Strūžāni 

Plkst. 20.00 Gaigalava 
25.decembris 

Plkst. 9.30 Strūžāni 
Plkst. 11.30 Gaigalava 

26.decembris 
Plkst. 9.00 Gaigalava 

Plkst.10.30 Īdeņa 
31.decembris 

Plkst. 9.00 Gaigalava 

25. decembrī Gaigalavas KN plkst. 15.00 Ziemassvētku koncerts 
Ineta Rudzīte un Sympathique koncertā “Eņģeļu pieskāriens”   

Ar skaistākajām Ziemassvētku melodijām latviešu un franču valodās. 
Vokāls: Ineta Rudzīte, piano: Edgars Jass, trompete: Oskars Ozoliņš, kahons: Pauls Eglītis.  
               Ieeja- 2 EUR, skolēniem- 1 EUR. 

No 23.decembra Gaigalava KN Jauniešu centra „Enjoy” darba laiks:  

28.decembrī Gaigalavas KN plkst.14.00 Jāņa Keiča grāmatas 
„Zvaigzne drīz nāks” atvēršanas svētki 
   Dzejoļus par kluso gaidīšanas laiku, Ziemassvētkiem, Jaungadu un ziemu lasīs dzejas teātra 
„Apīnis” dalībnieki un autors, pasākumu ar dziesmām un mūzikas skaņām bagātinās folkloras 
ansamblis „Gaigalas” un flautiste Kristīne Keiča.  Būs iespēja arī iegādāties grāmatas. 

Pirmdienās 

Otrdienās 

Ceturtdienās  

    Laipni aicināti!  no plkst. 
13.00 līdz 18.00.  
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15. novembrī Rikavas KN notika Rē-

zeknes novada pašvaldības svinīgais pasā-
kums par godu Valsts svētkiem. Sarīkojuma 
laikā par profesionālu, godprātīgu un radošu 
darba devumu sava novada un valsts labā 
ar novada augstāko apbalvojumu – Atzinī-
bas rakstu un dāvanu – „Baltijas ceļa” 25. 
gadskārtai veltītu kolekcijas monētu – tika 
godināti 44 novada iedzīvotāji. 

Arī mūsu pagasta iedzīvotājs: 

Valdis Stanka - zemnieku saimniecības 
"Jasmīni" īpašnieks, Gaigalavas pamatsko-
las padomes priekšsēdētājs. Ar neizsīkstošu 
enerģiju darbojas zemnieku saimniecībā, 
audzējot maizi un patiesi saprotot tās vērtī-
bu. Vadot Gaigalavas pamatskolas padomi, 
Valdis Stanka arvien iesaka jaunas idejas 
mācību vides sakārtošanai, tāpat viņš nekad 
neatsaka atbalstīt skolu arī finansiāli. 

LEPOJAMIES 

18.novembrī Gaigalavas KN  valsts 
svētkos tika godināti mūsu pagasta 

iedzīvotāji 

Atzinība - ŪTAC „BĀKA” administratorei, 
KN jauniešu koordinatorei, 
SO „Lubāna vilnis” valdes 
priekšsēdētājai Lienei Dru-
lei par inovatīvu un radošu 
darbu Gaigalavas ciema sa-
biedriskās un kultūras dzī-
ves attīstībā, ieguldījumu 
projektu realizācijā. 

Atzinība - Ģimenes ārsta 
prakses A. Fedotovas sani-
tārei, SIA „Erbergs” aptiekas 
filiāles Gaigalavas farma-
ceitei Marijai Jurkišai par 
ilggadēju, profesionālu un 
rūpīgu darbu veselības aprūpes jomā Gaiga-
lavas pagastā. 

Atzinība -  SAC „Strūžānu skola” vadītājai, 
Strūžānu ciema    jaun-
iešu koordinatorei Jo-
lantai Mihailovai par 
inovatīvu un radošu 
darbu Strūžānu ciema 
sabiedriskās un kultū-
ras dzīves attīstībā. 

Atzinība -
SO „Svētenis” valdes 
priekšsēdētājai Ilonai 
Delverei par aktīvu sa-
biedrisko darbību pro-
jektu realizācijā Gaiga-
lavas pagastā. 

Atzinība -
 Gaigalavas pamatsko-

las skolotājai Inetai Krustei un Z/s „Sīļusala” 
īpašniekam Aivaram Počam par inovatīvu 
un radošu darbu izglītībā un kopēju ieguldīju-
mu pagasta tautsaimniecības attīstībā. 

   Atzinība - Gaigalavas pamatskolas sko-
lotājai un folkloras ko-
pas „Purineņš” vadītājai 
Rasmai Igaunei par ra-
došu darbu izglītības un 
kultūras dzīves attīstībā 
Gaigalavas pagastā. 

   Pateicība - VAS 
„Latvijas Pasts” pastnie-
kam Andrim Rudzusie-
kam par rūpīgu darbu, 
uzņēmību, atsaucību un 
veiksmīgu sadarbību ar 
pagasta iedzīvotājiem 
un iestādēm. 
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Gaigalavietis Einārs Deksnis nes Latvijas vārdu pasaulē 
         Latvija uzvar pasaules Sumo Robotu čempionātā Japānā 

 Prieka vēsts nāk no Japānas, kur prestiža-
jās All Japan Robot-Sumo Tournament Inter-
national 2014 robotu būvēšanas sacensībās 
uzvaru izcīnījusi Latvijas Robotu Skolas ko-
manda. Komandas dalībnieki Einārs Deksnis 
un Agnese Kapace ar robotu “Blitz” ir pirmie 

ārzemnieki, kas spējuši izcīnīt uzvaru visā 
sacensību 26 gadu vēsturē.   

 Robot Sumo Tournament ir pirms 26 ga-
diem dibināts turnīrs, kurā visa gada laikā 
visos Japānas reģionos notiek priekšsacīk-
stes, kuru uzvarētāji kvalificējas finālsacensī-
bām Tokijā. Kopējais sumo robotu - dalībnie-
ku skaits ir mērāms daudzos tūkstošos, bet 
finālsacensībām kvalificējas tikai 48 labākie. 

 Robotu Sumo cīņas ir tradicionāls izglīto-
joši-zinātnisks sporta veids, kura pamatā ir 
gadiem ilgs darbs, projektējot un būvējot ro-
botus. Sacensību laikā šie roboti bez cilvēka 
līdzdalības, tikai balstoties uz iepriekš ieprog-
rammētām stratēģijām, ar sensoriem mēģina 

ieraudzīt pretinieku, izvairīties un īstajā brīdī 
ar savu dzinēju un magnētu spēku izgrūst 
pretinieku no ringa - līdzīgi kā cilvēku sumo 
cīņās. Lai izveidotu spēcīgu Sumo robotu, tā 
radītājiem lieliski jāpārzin gan mehānika, gan 
elektronika, gan programmēšana. Robotu 

Sumo tehnoloģijas ir 
sasniegušas tādu 
līmeni, ka labākie 
roboti, kas paši sver 
tikai 3 kg, īstenojot 
sarežģītus manev-
rus, pie metāla ringa 
ar magnētiem pievel-
kas ar vairāk kā 200 
kg spēku un tajā pat 
laikā pārvietojas ar 
ātrumu 5 metri se-
kundē, mainot kustī-
bas virzienu gandrīz 
momentāni. 

    Tā nav nejaušība, 
ka tieši Latvijas robo-
tikas entuziasti ir kļu-
vuši par pirmajiem 
ārzemniekiem, kas ir 
uzvarējuši Japānā. 

2010. gadā Baltijas valstu robotikas čempio-
nāts "Baltic Robot Sumo" kļuva par pirmo ār-
zemju robotikas čempionātu, kura uzvarētāji 
kvalificējās finālsacensībām Japānā un varē-
ja cīnīties plecu pie pleca ar Japānas reģionu 
uzvarētājiem. Kopš tā laika Japāņi ir krietni 
palielinājuši licencēto ārzemju robotikas čem-
pionātu skaitu, un tagad mēs, Latvieši, uz 
Japānu tiekam gan kā Eiropas čempioni, gan 
kā Robogames uzvarētāji ASV, gan kā savu 
Baltic Robot Sumo sacensību uzvarētāji. Pē-
dējos gados regulāri uzvarējām visur pasau-
lē, izņemot Japānu, par ko šodien ir patiess 
prieks, jo uz šo mērķi gājām ilgi.  

Interneta resursi 

Publicitātes foto 

Pateicība - Piemājas saimniecības saimniekiem Skaidrītei Bārtuliņai un Aldim Kalne-

jam par ieguldīto darbu saimniecībā un  pagasta tautsaimniecības attīstībā. 

Pateicību saņēma Z/s „Nākotne” saimnieki Silvija Žogota un Romas Pupels par ieguldī-
to darbu saimniecībā un  pagasta tautsaimniecības attīstībā. 
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 Septembrī rīkojām dze-
jas dienu pasākumu. Šogad mūsu izcilajam 
Latgales sabiedriskajam darbiniekam Fran-
cim Trasunam svinēja 150.gadu jubileju, mū-
su cieņas apliecinājums  Latgales gaismas 
nesējam  bija  viņa rakstīto  fabulu iestudē-
jums   amatierteātra  „Apīnis ”  sniegumā. Pa-
sākuma otrajā daļā savu dzeju lasīja mūsu 
novadnieks (no Liepusalām) Juris Vuguls. Ar 
fabulām „Apīnis” arī  viesojās Kolnasātā, kur 
notika pasākums „Fabulu rīts”, priecēja pen-
sionārus Lūznavā, piedalījās “Tāvu zemes 
kalendāra” atvēršanas svētkos Rēzeknes 
Centrālajā bibliotēkā un piedalījās starpnova-
du amatierteātru  festivālā „Dakters dos, dak-
ters dos, dakters brīvu dienu dos” Rugāju no-
vada Lazdukalnā. Šajā festivālā piedalījās arī 
amatierteātris „Bykovīši”, parādot fragmentu 
no izrādes „Sīvasmuotes lobuo sirds”.  
Bykovīši  priecēja mūsu novada šoferu balles 
dalībniekus ar skeču „Pie Miertiesneša” jaunā 
versijā. Folkloras ansamblis „Gaigalas” pie-
dalījās Franča Trasuna jubilejas pasākumā 
Kolnasātā un viesojās  senioru ansambļa 
„Rudens ziedi” jubilejas pasākumā Viļānos. 

Deju grupa „Raffaello” uzstājās Preiļu no-
vada Pelēču kultūras namā, kur notika mūzi-
kas aparatūras iegādes projekta īstenošanas 
koncerts.  

Arī šogad aktīvi darbojas rokdarbnieču pul-
ciņš. Novembrī notika nodarbības Innas Gor-
sānes vadībā - gatavojām konfekšu pušķus 
un  darinājām adventes vainagus. Decembrī 
kopā ar Inesi Puriņu mācījāmies adīt jaunu 
cepures formu un etnogrāfisko kvadrātiņu 
rakstu. Sanākam kopā un mācāmies arī vie-
na no otras dažādas rokdarbu tehnikas. Plā-
nojam dažādas radošās darbnīcas, viena no 
tām būs – Kolāžu veidošana, kuru vadīs Mai-
ja un Pēteris Gailumi. Finansējumu šai dar-
bnīcai pieteicām  Rēzeknes novada Mūžizglī-
tības pasākumu finansēšanas konkursā, mū-
su iesniegtais projekts tika atbalstīts.  

Oktobra pirmajā piektdienā notika gads-
kārtējais Muzikantu saiets. Šogad divdesmit 
pirmais festivāls, kurā  uz skatuves viens otru 
nomainīja četrpadsmit muzikanti un grupas. 
Šogad saiets pulcēja daudz skatītāju un dejo-
tāju. 

18.novembrī notika svinīgs pasākums 

„Mūsu mīlestība Latvijai”. Latvijas valsts svēt-
kos  tika pasniegti atzinības raksti no Gaiga-
lavas pagasta pārvaldes izvirzītajiem nomi-
nantiem.  

 Svētku koncertā piedalījās Gaigalavas pa-
gasta kolektīvi: amatierteātris ”Apīnis”, folklo-
ras ansamblis „Gaigalas”, JDK „Krēslīte”, 
VPDK „Dancari”,  vijolniece Anna Barinova, 
stāstnieces  Viktorija un Sintija Rebles no 
”Purineņa”, koncertmeistare Rasma Igaune, 
viesojās Nagļu TN vokālais ansamblis - trio 
„Rondo” un solistes – Baiba Puncule, Liene 
Matveja,  Līvija  Reine, Lāsma Reine  un In-
gars  Puncuļs.  Savu dzejoli „Latvijai” nolasīja 
dzejnieks  Juris Vuguls. Pasākuma noslēgu-
mā varējām nobaudīt svētku torti un uzsaukt 
tostu par Latvijas ilgmūžību, kā  arī uzdejot 
ballē, kurā spēlēja Kaspars Maks. 

28.novembrī notika pasākums - Balle lauk-
saimniekiem. Priekšnesumus sniedza KN ko-
lektīvi - amatierteātris „Apīnis” un deju grupa 
„Raffaello”, kā arī Preiļu novada Pelēču KN 
deju grupa „Dejotprieks”. Par jautru dejas soli 
gādāja muzikants Zintis Krakops. Jāsaka, ka 
šis pasākums bija maz apmeklēts. Pagājušo 
gadu pagasta avīzē tika uzdots jautājums - 
kāpēc pie mums nav balles zemniekiem? 
Lūk, sarīkojām un ,protams, gaidījām jūs vi-
sus - Gaigalavas pagasta lauksaimniecības 
nozarēs saistītos zemes kopējus. Visi, kuri 
dzīvojam laukos un saimniekojam savā zem-
nieku vai piemājas saimniecībā, neatkarīgi no 
tā, vai apsaimniekojam daudz hektāru zemes 
vai mazāk, visi, kuru nodarbošanās un dzī-
vesveids saistīts ar zemi, tika gaidīti uz šo 
atpūtas vakaru. Nākamgad  gaidīsim kuplākā 
pulkā uz šo rudens ražas balli. 

3.decembrī kultūras namā pieredzes apmai-
ņas brauciena ietveros viesojās Tukuma no-
vada kultūras darbinieki. Viņiem bija intere-
santi apskatīt mūsu nama skaistās telpas, 
iepazīties ar stāstījumu par darbību, apskatīt 
Latgales keramiķu darbu izstādi  un   gūt ie-
skatu arī kolektīvu radošajā darbībā, jo ama-
tierteātris „Optimisti” sagaidīja un līdzi lika 
darboties lugas „Augstākais bauslis” noska-
ņās, dzejas teātris „Apīnis” uzstājās ar fabu-
lām.   

Piedalījāmies  arī Trasuna šalles adīšanas  

Rudens sezonas aktivitātes kultūras namā SABIEDRISKĀS  

AKTIVITĀTES 
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Sabiedrisko aktivitāšu centra „Strūžānu skola”  
pasākumi gada nogalē 

Tuvojoties gada nogalei, aktivitāšu centra 
amatierteātris „Tādi Šādi” tika uzaicināts pie-
dalīties Mārtiņdienai veltītajā pasākumā Pu-
šas Saietu namā. Uzzinājām, ka Pušā dzīvo 
ļoti jauki un sirsnīgi ļaudis, kas mūs uzņēma 
ar lielu prieku. Draudzība ir nodibināta un nā-
kotnē gaidīsim Pušas pašdarbniekus ar 
priekšnesumiem Strūžānu estrādē. 

Novembra sestdienā, kad uzkrita pirmais 
baltais sniegs, aktivitāšu centrā bija iespēja 
iegādāties vilnas dziju, kas vērpta no kaimiņu 
novadā audzētām aitām. Krāsu un toņu izvē-
le bija ļoti plaša! Laipnās saimnieces ar gan-
darījumu stāstīja par vilnas mazgāšanas un 
dzijas tapšanas procesu, kurā tiek izmantots 
roku darbs. 

Kā katru gadu, tuvojoties pirmajai adven-
tei, aktivitāšu centrā notika Adventes vainagu 
darināšana. Jau laicīgi tika sarūpēti dažādi 
dabas materiāli – čiekuri, kastaņi, citronu 
šķēles, sūnas, brūklenāji, priežu, egļu un vir-
šu zariņi. Neskatoties uz to, ka pasākumā 
bija pavisam maz dalībnieku, tapa ļoti skaisti 
un sirsnīgi adventes vainadziņi. Paldies da-
lībniecēm par pacietību un ieguldīto darbu! 

Šogad jau trešo gadu pēc kārtas, aktivitā-
šu centrā tika rīkota radošā darbnīca 

„Ziemassvētku apsveikumu gatavošana”. Šī 
pasākuma mērķis ir pagatavot tik daudz ap-
sveikumu, lai tos saņemtu katrs Strūžānu 
ciema iedzīvotājs un aktivitāšu centra draugi 
un atbalstītāji. Šogad apsveikumu gatavoša-
na notika ar Rēzeknes novada domes rīkoto 
mūžizglītības pasākumu finansēšanas kon-
kursu, kura rezultātā aktivitāšu centram tika 
piešķirti 85 EUR, par kuriem tika iegādāts 
kartons, papīrs, dažādi spiedogi, krāsas, de-
kori, dekoratīvās šķēres utt. Pateicoties pie-
ejamo materiālu un dažādu palīglīdzekļu 
daudzveidībai, kopā ir tapuši 120 apsveiku-
mi! Darbam netraucēja pat ārā esošais lielais 
vējš un elektrības traucējumi! Paldies jauka-
jiem un atsaucīgajiem 10 rūķīšiem, kas grie-
za, spieda, līmēja, zīmēja, krāsoja un visādi 
citādi darbojās, lai sagādātu prieku apkārtē-
jiem! 

Tuvojas Ziemassvētki un šajā klusajā ad-
ventes laikā aicinu katru Strūžānu ciema un 
Gaigalavas pagasta iedzīvotāju padomāt par 
to, kas šogad ir paveikts. Vai gads ir bijis 
labs vai slikts? Ko esmu paveicis savā, drau-
gu un sabiedrības labā? Vai būs ko atcerē-
ties pašam un vai par mani atcerēsies citi? 
Savās ikdienas rūpēs un steigā esam iegri-
muši tik ļoti, ka neatliek laika nekam  vairs 

akcijā. Šalli dzintar-
krāsu toņos sāka 
adīt   šī gada maijā, 
Muzeju naktī, tā ce-
ļoja pa mūsu nova-
du un pilsētu, kur 
kopumā 197 adītāji 
bija uzadījuši 7.5 
metrus. Kad „Apīnis 
” viesojās Kolnasā-
tā, šalli atvedām 
mūsu pagasta adītā-
jām. Savus rakstus 
tajā ieadīja Valentī-
na Deksne, Marija Vabale, Ilona Reine, Lau-
ra Sarnoviča, Valentīna Puste, Ludmila Bob-
rova, Inna Gorsāne, Dzintra Igaune, Iveta 
Putniņa, Anita Macāne  kopā noadot 3.77 
metrus.       Paldies čaklajām rokdarbniecēm! 
Tālāk šalle aizceļoja pie Nagļu adītājām. 

    Gaidīsim jūs uz pa-
sākumiem Ziemas-
svētkos un nākamajā 
gadā!  

    3.janvārī Jaungada 
eglītes svētki seni-
oriem. Visus, kuri sa-
snieguši cienījamo se-
nioru vecumu, neatka-
rīgi no tā, vai ir pensijā 
vai nav, aicinām uz šo 
atpūtas pēcpusdienu. 
Piebildīšu, ka  Eiropā 

senioru vecums ir no 55 gadiem.  Laipni gai-
dīti! 

Lai gaiši, mīlestības pilni Ziemassvētki 

un laimīgs, svētīgs Jaunais gads! 

 

KN vadītāja Valentīna Deksne 
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Jāņa Pāžas foto 

citam. Mums 
neatliek laika 
paraudzīties 
apkārt, neat-
liek laika, lai 
apciemotu 
mīļos un tu-
vos, neatliek 
laika, lai re-
dzētu un ie-
mācītos ko 
jaunu, neat-
liek laika, lai 
aizietu uz 
mums veltītu 
pasākumu, 
neatliek lai-

ka, lai paceltu no zemes tur nomestu plast-
masas maisiņu... 

Toties mums ir laiks, lai īgņotos, lai iegrim-
tu sevī, lai skaustu tuvajiem, lai kritizētu citus, 
lai teiktu, ka nekas nenotiek un lai piedrazotu 
ceļmalas.  

Šajā laikā, kad viss ir tik dārgs, mēs neno-
vērtējam iespējas, kas mums ir pieejamas 
tepat, sava pagasta robežās. Tāpēc aizdo-
māsimies visi – iedzīvotāji, pašdarbnieki, 
lauksaimnieki, seniori, puķkopji un rokdarb-
nieki.... – vai nenotiks tā, ka nākotnē mums 
vairs nebūs pasākumu uz kuriem aiziet? Vai 
arī ja tie būs, tad mēs gribēsim par tiem mak-
sāt? Mēs visi kopā esam atbildīgi par to, kas 
notiek mums apkārt. 

Rit pēdējās šī gada dienas... Vēl mazliet, 
mazliet un sāksies jauns gads, ar jaunām ce-
rībām, jauniem mērķiem, ar jauniem sap-
ņiem.... Jaunajā Gadā novēlu visiem LIELAS 
PĀRMAIŅAS! Lai pārmaiņas ienāk jūsos, jū-
su mājās, jūsu darbos un jūsu panākumos! 

Gaišus un sirsnīgus Ziemassvēt-

kus un  

pārmaiņām bagātu Jauno Gadu! 
 

SAC „Strūžānu skola” vadītāja 

Jolanta Mihailova 

Vienā no oktobra tumšajām dienām, Saule 
iemirdzējās mūsu skolā, jo pie mums vieso-
jās ciemiņi no Rēzeknes Mākslas un dizaina 
vidusskolas un Jāņa Ivanova Rēzeknes mū-
zikas vidusskolas. Projekta „Pa Saulei – no 
Miķeļiem līdz ziemas Saulgrie-
žiem” ietvaros Gaigalavas pa-
matskolā tika organizēta radošā 
pietura „Par Sauli Mārtiņos”.  

Projekts ,,Pa Saulei – no Mi-
ķeļiem līdz ziemas 
Saulgriežiem’’ tika īstenots Kul-
tūras ministrijas Radošo partne-
rību programmas ietvaros, un 
tajā  tika iesaistītas četras Rē-
zeknes novada skolas – Gaiga-
lavas pamatskola, Feimaņu pa-
matskola, Rēznas pamatskola 
un Jāņa Klīdzēja Sakstagala 
pamatskola. Visās skolās tika 
organizētas radošās darbnīcas. 
Mūsu skolā darbojās trīs radošās darbnīcas 
– keramikas, mūzikas un gleznošanas dar-

bnīca. Rēzeknes Mākslas un dizaina vidus-
skolas un Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas 
vidusskolas skolēni un pieredzējuši pasnie-
dzēji mūsu skolas skolēniem mācīja no māla 
veidot bļodiņas un svečturus, tajos iegravējot 

saules rakstus. Savukārt, mūzikas darbnīcā 
bija iemācītas un atkārtotas dziesmas par 
Sauli:  

SKOLAS ZIŅAS ,,Pa Saulei – no Miķeļiem līdz ziemas Saulgriežiem’’ 

https://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F114424553806981844749%2Fabout%3Fgl%3Dlv%26hl%3Dlv&ei=JMmGVKLZHsv_ywOitoDwDA&usg=AFQjCNF0O7bVZSXFJsQ8aGRCDi2L5Fcqjg&sig2=x22oLA4jdMV
https://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F114424553806981844749%2Fabout%3Fgl%3Dlv%26hl%3Dlv&ei=JMmGVKLZHsv_ywOitoDwDA&usg=AFQjCNF0O7bVZSXFJsQ8aGRCDi2L5Fcqjg&sig2=x22oLA4jdMV
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,,Saule pina vainadziņu’’, ,,Ģērbies, saule, 
sudrabota’’, ,,Zīdi, zīdi rudzu vuorpa’’. Līdzte-
kus minētas mīklas, stāstīts par mūzikas in-
strumentiem, 
kā arī bija pašu 
muzicēšana.  
Lielākā daļa no 
mums pirmo 
reizi dzīvē 
gleznoja uz 
audekla, tādēļ 
darbi tika radīti 
jo īpaši rūpīgi, 
tajos tika ielikta 
daļiņa savu 
izjūtu, atcero-
ties saules pil-
nās vasaras 
dienas. Dar-
bnīcas radīja interesi caur darbošanos dalīb-
niekiem pašiem iepazīt Saules zīmi, tās nozī-
mi.  Diena bija izdevusies, bija arī laba viela 
pārdomām par to, uz kurieni doties mācīties 
pēc šīs skolas beigšanas. 

Pēc tam daudzi skolēni piedalījās arī rado-
šo darbu konkursā 
„Ai, Saulīte, mīļa, bal-
ta”. Savus spēkus iz-
mēģināja Santa Zaba-
lujeva, Sindija Bruģe, 
Dāvids Elksnis, Evita 
Macāne, Monta Sak-
ne, Alise Jaundzema, 
Evelīna Spīča, Valēri-
ja Kurilina, Marta Eli-
zabete Čakārne, Sa-
manta Sakne, Sintija 
Reble, Viktorija Reble, 
Evija Bolmane, 
Imants Spīčs, Agate 
Matisane, Kristīne Mi-
hailova, Sidnija Kalvā-
ne, Renāte Dakule, 
Vilma Kolneja. 

Šī gada 11. oktobrī Sakstagala „Kolnasāta” 
pulcināja visu skolu  pārstāvjus uz gala pasā-
kumu, kur varēja aplūkot visu četru skolu ra-
došos darbus – gleznotās saulītes uz audek-
la (kopā tādu bija 150), metāla rotaslietas, 
austos un koka darbiņus, priecēja mūsu sko-

las keramikas izstāde (daudzi no darbiņiem 
aizceļoja uz Kultūras ministriju). Jaukās mūzi-
kas skaņās un raitā rotaļu solī ātri pagāja 

laiks, visi bija 
priecīgi par savu 
veikumu projek-
tā. Tika sumināti 
arī radošo darbu 
laureāti. Kopā 
tika iesūtīti 78 
darbi, tādēļ ap-
balvoti tika labā-
kie no labāka-
jiem. Mūsu skola 
var lepoties, jo 
atzinības rakstus 
saņēma lielākā 
daļa no konkur-
sā iesūtīto darbu 

autoriem: Santa Zabalujeva, Sindija Bruģe, 
Dāvids Elksnis, Evita Macāne, Monta Sakne, 
Alise Jaundzema, Evelīna Spīča, Samanta 
Sakne, Viktorija Reble, Agate Matisane, Sid-
nija Kalvāne, Renāte Dakule un  Vilma Kol-
neja. Darbiņus lasīja arī Rēzeknes Augstsko-
las žūrija, un īpašas atzinības guva Saman-

tas Saknes un Agates Matisanes darbiņi. Ap-
sveicam! Paldies visiem skolēniem, skolotā-
jiem un arī vecākiem par līdzjušanu un līdz-
darbošanos! 

Maruta Krustāne 

Gaigalavas pamatskolas skolotāja 
Jāņa Pāžas foto  
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Atkal nemanot paskrējis gads… Klāt Ad-
vente — Ziemassvētku gaidīšanas laiks. 

Kad vainagā iededzām četras svecītes — 
pa vienai katru svētdienu - pirmā tiek dēvēta 
par pravieša sveci, simbolizējot cerību… arī 
mūsu pagasta iedzīvotāji novembra pēdējā 
svētdienā uz baznīcu devās ar cerībām… Kā 
nu bija, kā nu būs! Jo Bikavas draudzē nozī-
mēts jauns prāvests - Ivars Vigulis.  Neliela 
intervija. 
- Pastāstiet nedaudz par sevi! 
- Miers jums, gaigalavieši!  
  Esmu dzimis Rīgā 1972. gada 12.janvārī. 
Audzis un izglītojies Latgalē. Uzreiz pēc vi-
dusskolas beigšanas iestājos Rīgas Garīgajā 
Seminārā, lai sekotu Kunga Jēzus aicināju-
mam. Priestera svētības saņēmu 1996.gada 
2.jūnijā, Rēzeknes Jēzus Sirds Katedrālē. Pa 
šiem gadiem esmu kalpojis piecās draudzēs. 
Bikavas draudze tagad ir sestā pēc skaita. 
Ceru, ka Dievs caur mani, necienīgo, palī-
dzēs kādam atgūt sirdsmieru un atrast ceļu 
pie Jēzus! Man vairāk arī neko nevajag. Ma-
na misija pie jums, dārgie gaigalavieši, ir būt 
par instrumentu Dieva rokās! Ja mīļajam Die-
vam izdosies caur mani, necienīgo, vismaz 
kaut cik kādam no jums palīdzēt, es būšu 
bezgala priecīgs un pateicīgs Dievam! Savu 

kalpojumu pie jums, dārgie gaigalavieši, uzti-
cu mūsu visudārgajai  Dieva Mātei, Jaunavai 
Marijai!  Par visu paldies Dievam! 
- Pastāstiet, kā Jūs saņēmāt aicinājumu 
kalpot Dievam? Vai šis lēmums bija 
viegls? 
- Aicinājumu saņēmu pēkšņi un negaidīti. 
Pusgada laikā Dieva žēlastība mani uzvarē-
ja. Lēmums sekot Jēzum Viņa Priesterībā 
nebija viegls, bet nebija arī pārāk smags. 
Dieva žēlastība palīdzēja. Ko tur ilgi domāt, 
ja tevi aicina Jēzus? Protams, kādu laiciņu 
pārdomāju, pacīnījos ar šaubām, lūdzos un, 
beigās,  Dieva žēlastība maigi pastūma aici-
nājuma virzienā. Iestūma mani, necienīgo, 
Dieva sliedēs! Gala vārds bija Jēzus aicinā-
jumam tā vai tā! 
- Vai Jums ir kādi hobiji jeb mīļākā nodar-
bošanās? Vai tam laika pietiek? 
- Mani hobiji ir: spēlēšana uz klavierēm vai 
ērģelēm, zīmēšana, galda teniss, zivju zvejo-
šana, šahs. Visam pietiek laiks.   
-Tuvojas Ziemassvētki, kas Jums pašam 
ir Ziemassvētki? Ko Jūs gribētu teikt sa-
vai jaunajai draudzei svētkos. 
- Dārgie gaigalavieši! Dārgie brāļi un māsas 
Kristū! No visas savas sirds vēlu šajos  

Iededzām pirmo Adventes sveci. Ar cerību!   

Uz egļu zariem lēni sasnieg sniegs, 
Katrs kaut ko cer un kaut ko gaida. 
Nāk Ziemassvētki, klusi atnāk prieks, 

Sirds paliek gaišāka, un acis smaida... 

 

... gaismiņas mirdz un sirsniņā 
prieks... Klāt ir pienācis gada skaistāko 
svētku gaidīšanas laiks, kad apkārt viss 

kļūst gaišāks,  mīļāks, sirsnīgāks.  Un 
tā vien  gribas būt labākiem un apkārt 

sev radīt skaisto.  

 

Mēs, Gaigalavas PII, čaklie rūķi arī pie-
pildījām bērnudārzu ar gardu piparkūku 

smaržu.  

 

Sirsnīgi sveicam Ziemas-
svētkos un vēlam brīnumu 

pilnu Jauno 2015. gadu! 

 BĒRNUDĀRZA ZIŅAS 

 INTERVIJA 
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Kristus dzimšanās svētkos katram no jums 
Svētā Gara pieskārienu sirdij! Vēlu sirdsmie-
ru, ko vēlas dot katram no mums bezgala mī-
ļais Jēzus Bērns! Vēlu piedošanu, savstarpē-
jo izlīgšanu un mīlestību vienam uz otru! Vēlu 
Svētā Gara iepriecinājumu katram no mums! 
Lai Dievs jūs visus svētī! 

Paldies par interviju 
Lai cilvēki pēc vajadzības var sazvanīt 

mūsu prāvestu, lūk telefona numurs 
26649317 

P.S. Ticēsim saviem spēkiem, gribēšanai, 
varēšanai ik dienu darīt ko labu. 

Mīlēsim sevi, savus līdzcilvēkus, vietu, kur 
dzīvojam un esam piederīgi. 

Priecāsimies par mazumiņu, par savu un 
citu veiksmi, par skaistu dienu ko piedzīvo-
jam. 

Priecīgus Ziemassvētkus un raže-
nu Jauno gadu! 

 
Laura Sarnoviča 

Būtiskākās izmaiņas sociālajā jomā, kas stāsies spēkā nākamgad 

DER ZINĀT 

Īstenojot valsts sociālo politiku darba, soci-
ālās aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzī-
bas, bērnu un ģimenes lietu, kā arī cilvēku 
ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jomā, Lab-
klājības ministrija (LM) informē par vairākām 
būtiskām izmaiņām, kas stāsies spēkā 2015. 
gadā. 

No 2015.gada 1.janvāra: 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu objekta maksimālais apmērs 
būs 48 600 eiro. 

Slimības, maternitātes, paternitātes un 
vecāku pabalstus, kā arī bezdarbnieku pa-
balstu izmaksās bez līdz šim noteiktajiem 
ierobežojumiem. Tas nozīmē, ka daļai cilvē-
ku pieaugs pabalstu apmērs, jo tos pilnībā 
izmaksās atbilstoši cilvēku veiktajām soci-
ālajām iemaksām. 

Ģimenes valsts pabalsta apmērs būs no-
teikts atkarībā no bērnu skaita ģimenē. Par 
pirmo bērnu – 11,38 eiro mēnesī, par otro 
bērnu ģimenē pabalsts būs 22,76 eiro (2 rei-
zes lielāks), par trešo bērnu un nākamajiem 
bērniem – 34,14 eiro jeb trīs reizes lielāks 
nekā par pirmo bērnu ģimenē. 
Valsts atbalstu celiakijas slimniekiem izmak-
sās arī bērniem, kuriem ir noteikta invaliditā-
te. Tāpat atbalstu izmaksās celiakijas slim-
niekiem, kas pēc 18 gadu vecuma sasnieg-
šanas mācās vispārējās vai profesionālās 
izglītības iestādēs un nav vecāki par 20 ga-
diem vai studē augstskolā dienas nodaļā 
(pilna laika klātienē) un nav vecāki par 24 
gadiem. 

Pabalstu par asistenta izmantošanu cilvē-

kiem ar I grupas redzes invaliditāti turpmāk 
maksās Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūra (VSAA). Pabalsta apmērs būs līdz-
šinējā apmērā, proti, 17,07 eiro nedēļā. Līdz 
šim minēto pabalstu maksāja Nodarbinātī-
bas valsts aģentūra. 

Valsts sociālais pabalsts Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas seku likvidēša-
nas dalībniekiem un mirušo Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas seku likvidēša-
nas dalībnieku ģimenēm pieaugs no 85,37 
līdz 100 eiro. Līdz 2015.gada 31.martam 
piešķirtos valsts sociālos pabalstus VSAA 
pārrēķinās un izmaksās līdz 2015.gada 
30.aprīlim. 

Ieviesīs pilnveidotu, starptautiskajiem kri-
tērijiem atbilstošu invaliditātes noteikšanas 
sistēmu. Tas nozīmē, ka cilvēkiem no 18 ga-
diem līdz valsts vecuma pensijas piešķirša-
nai, nosakot invaliditāti, ņems vērā ne tikai 
veselības traucējumus, bet arī to radītos ak-
tivitāšu un funkcionēšanas ierobežojumus. 
Tādējādi noteiks gan invaliditātes grupu, gan 
arī darbspēju zaudējumu procentos. 

Minimālā mēneša darba alga būs 360 eiro. 
Minimālā stundas tarifa likme būs 2,166 eiro, 
pusaudžiem un cilvēkiem, kuri ir pakļauti 
īpašam riskam, minimālā stundas tarifa lik-
me būs 2,477 eiro. 

Ieviesīs sociālās rehabilitācijas pakalpoju-
mu (psihosociālais atbalsts) vardarbībā cie-
tušiem pieaugušiem cilvēkiem un arī pašiem 
vardarbības veicējiem. Tas nepieciešams, 
lai sniegtu atbalstu  gadījumos, kad ģimenē 
notiek vardarbība, kā arī situācijās,  
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Sakārtosim ar kokiem aizaugušās zemes! 
Ar 2015. gada 1. janvāri stājas spēkā grozījumi 

Meža likuma 3. panta 1. daļas 2. punktā, kas no-
saka, ka Meža likuma objekts ir arī ,,cita zemes 
lietošanas kategorijas zeme 0,5 hektāru un lielā-
kā platībā, uz kuras ir izveidojusies mežaudze ar 
koku vidējo augstumu vismaz pieci metri un mež-
audzes šķērslaukums ir vienāds vai lielāks par 
mežaudzes minimālo šķērslaukumu”. 

Līdz likuma spēkā stāšanās brīdim zemes 
īpašniekiem tika doti trīs gadi lēmuma pieņemša-
nai par turpmāko zemes apsaimniekošanas mēr-
ķi un atbilstoši tam sakārtotu informāciju Nekus-
tamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistē-
mā. Lai aktīvāk veicinātu lēmumu pieņemšanu, 
arī Lauku atbalsta dienests katru gadu līdz kārtē-
jā gada 20. novembrim veic apsekošanu un 
sniedz informāciju pašvaldībām, kas aprēķina 
paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokli zemei, 
kas tiek atzīta par neapstrādātu lauksaimniecības 
zemi, ja tās platība pārsniedz 1 hektāru. 

Zemes īpašnieka pienākums, sākot ar 
1.janvāri, ir reģistrēt Meža valsts reģistrā ar ko-
kiem aizaugušās zemes, ja izpildās visi trīs nosa-
cījumi: platība ir lielāka par 0,5 ha, koku augs-
tums ir virs 5 metriem un to skaits vai mežaudzes 
šķērslaukums atkarībā no koku sugas un koku 
augstuma ir vismaz minimālais, kāds noteikts MK 
noteikumu Nr. 935 ,,Noteikumi par koku ciršanu 
mežā” 1. un 2. pielikumos (tabula Čiekura 16. 
lpp.). To varēs izdarīt, veicot meža inventarizāciju 
zemes īpašumā vai, ja mežaudzes koku vidējais 
augstums nepārsniedz 10m, iesniedzot Pārskatu 
par meža ieaudzēšanu Valsts meža dienestā. 
Jauno mežu var reģistrēt arī par plantāciju mežu, 
ja tiek ievērota MK noteikumos Nr.308 “Meža at-
jaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju 
meža noteikumi” noteiktā plantāciju meža ieau-
dzēšanas un reģistrēšanas kārtība. Plantāciju 
meža reģistrēšana meža īpašniekam dod virkni 
priekšrocību meža apsaimniekošanā: minimāli 
nepieciešamais koku skaits uz hektāru atzīšanai 
par ieaudzētu ir mazāks, kā pārējās mežaudzēs, 
jaunaudžu kopšana nav noteikta kā obligāts kritē-
rijs, uz plantāciju mežiem neattiecas koku cirša-
nas un meža atjaunošanas tiesiskā kārtība. Meža 

īpašnieks plantāciju mežu var cirst pēc saviem 
ieskatiem, pirms koku ciršanas uzsākšanas pazi-
ņojot Valsts meža dienestam. Gadījumos, kad 
plantāciju meža vietā grib atjaunot lauksaimniecī-
bas zemi, atmežošanas kārtība ir atvieglota − 
atmežošanas kompensācija par platību pārveido-
šanu atpakaļ lauksaimniecības zemē nav jāmak-
sā. Tas atvieglos zemes turpmāku izmantošanu 
lauksaimnieciskai ražošanai, ja zemes īpašnie-
kam būs tāda vēlme. 

Līdz grozījumu spēkā stāšanās dienai zemes 
īpašnieks zemē, kas Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēta kā 
mežs, kokus varēja cirst saskaņā ar Ministru ka-
bineta noteikumiem par koku ciršanu ārpus me-
ža. Taču sākot ar 1. janvāri, visām šādām platī-
bām koku ciršanai jau vajadzēs tuvākajā Valsts 
Meža dienesta birojā saņemt Koku ciršanas ap-
liecinājumu. Pirms tam vajadzēs aizaugušo platī-
bu iestigot un sagatavot skici, veikt meža inventa-
rizāciju vai rakstīt pārskatu par meža ieaudzēša-
nu, kur vienā no ailēm var atzīmēt, ja īpašnieks 
vēlas ieaudzēto platību reģistrēt kā plantāciju me-
žu. Tikai tad, saskaņā ar iesniegumu, varēs sa-
ņemt ciršanas apliecinājumu uz kādu no cirtēm, 
tajā skaitā, uz atmežošanas cirti. 

Ja meža ieaudzēšana ir notikusi meliorētās 
platībās, tad jāatceras, ka meža ieaudzēšana ne-
drīkst būt pretrunā ar meliorācijas sistēmas eks-
pluatāciju un uzturēšanu regulējošajiem normatī-
vajiem aktiem. 

Ja zemes īpašnieks šādās platībās pēc 1. janvā-
ra kokus cirtīs bez apliecinājuma, atbilstoši Meža 
likumam zemes īpašnieks var tikt sodīts par pat-
vaļīgu koku ciršanu, saskaņā ar Latvijas Adminis-
tratīvo pārkāpuma kodeksa 67. panta pirmo daļu 
− fiziskām personām uzliekot 70-140 eiro, bet 
juridiskām personām 140-1400 eiro lielu sodu. 
Šobrīd Valsts Meža dienests speciāli šādas platī-
bas neapsekos, bet, atskanot „zāģa dziesmai”, 
zemes īpašniekam jābūt gatavam, ka mežzinis 
atbrauks un pārbaudīs, vai veiktā darbība ir liku-
mīga un netiek zāģēts lauksaimniecības zemes 
apaugums, kas nu jau ir Meža likuma objekts ar 
visām no tā izrietošajām sekām. 

kad cilvēks atzīts par cietušo administratīvā pār-
kāpuma lietvedības vai kriminālprocesa ietvaros, 
ir pieņemts tiesas, vai tiesneša lēmums par pa-
gaidu aizsardzību pret vardarbību, vai policijas 
lēmums par nošķiršanu. 

2015. gadā trūcīgie cilvēki bez maksas varēs 
saņemt trīs veidu pakas jeb komplektus – pārti-

kas preču komplekts, individuālo mācību piede-
rumu komplekts un higiēnas un saimniecības 
preču komplekts. Palīdzības izdalīšanu vistrūcī-
gākajām personām nodrošinās biedrības, nodi-
binājumi, reliģiskas organizācijas un pašvaldības 
vai to iestādes, iepriekš piedaloties Sabiedrības 
integrācijas fonda organizētajā atlasē. 
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Nodibinājums „Lauku ekonomikas attīstībai Rē-
zeknes novadā” (turpmāk tekstā Nodibinājums 
LEARN) izsludina atklātu projektu pieteikumu 
konkursu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstī-
bai.  

Mērķi:  
Atbalstīt sabiedriski nozīmīgu lauku uzņēmēj-

darbības attīstības projektu īstenošanu Rēzek-
nes novadā,  

Sekmēt uzņēmējdarbības attīstību un rūpēties 
par bezdarba samazināšanu Rēzeknes novada 
teritorijā,  

Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību ak-
tuālu problēmu risināšanā, sekmējot viņu dzīves 
kvalitātes uzlabošanos. 

Kopējais pieejamais finansējums: EUR 
30 000.00 Projektu pieteikumu iesniegšanas 
laiks: 15.01.2015. – 16.02.2015.  

Uz atbalstu var pretendēt: 
Fiziskas personas, kuras plāno uzsākt saimnie-

cisko darbību un kuru deklarētā un faktiskā dzī-
vesvieta ir Rēzeknes novada teritorijā, 

Fiziskas personas, kuras veic saimniecisko dar-
bību Rēzeknes novada teritorijā un kuru neto ap-
grozījums no saimnieciskās darbības iepriekšējā 
noslēgtajā gadā nepārsniedz EUR 7000,00, 

Juridiskas personas, kuras saimniecisko darbī-
bu veic Rēzeknes novada teritorijā un kuru neto 
apgrozījums no saimnieciskās darbības iepriek-
šējā noslēgtajā gadā nepārsniedz EUR 15 
000,00.  

Atbalstāmās izmaksas: 
inventāra, iekārtu iegāde, ar kuru palīdzību pro-

dukts tiks ražots, pārstrādāts, šķirots, celts, pār-
vietots (izņemot autotransportu), sagatavots uz-
glabāšanai, iepakots, uzglabāts vai arī tiks 
sniegts pakalpojums, 

inventāra, iekārtu piegādes un uzstādīšanas 
izmaksas 

lauksaimniecības dzīvnieku iegāde, 
specifiskas datorprogrammatūras iegāde, 

biroja tehnikas iegāde, ja izmaksas nepār-
sniedz 10% no projekta kopējās attiecināmās 
summas 

mārketinga materiālu izstrāde, 
būvmateriālu iegāde ražošanas vai pakalpoju-

mu sniegšanas telpu remontdarbiem, 
PVN, ja atbalsta pretendents nav reģistrēts ar 

PVN apliekamo personu reģistrā. 
Nodibinājuma LEARN līdzfinansējuma maksi-
mālais apmērs: 

nav lielāks par EUR 3 000,00 un nepārsniedz 
90% no projekta kopējām attiecināmajām izmak-
sām, 

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām 
sabiedrībām (izņemot graudkopības un pien-
saimniecības kooperatīvus) nav lielāks par EUR 
10 000,00 un nepārsniedz 90% no projekta kopē-
jām attiecināmajām izmaksām. 

Projekta iesniedzēja līdzfinansējums: ne ma-
zāks kā 10% no projekta kopējās attiecināmās 
summas. 
SVARĪGI! 2015.gada 12.janvārī Rēzeknes no-
vada pašvaldības ēkā (Atbrīvošanas alejā 
95A, lielajā zālē) pl.10:00 notiks seminārs, ku-
rā tiks sniegta plašāka informācija un skaid-
rojumi par projekta pieteikuma sagatavošanu. 
Projektu konkursa nolikums, vērtēšanas kri-
tēriji, pieteikuma veidlapa un atskaišu formas 
pieejamas Rēzeknes novada pašvaldības mā-
jas lapā www.rezeknesnovads.lv 

Konsultācijas var saņemt pie Nodibinājuma LE-
ARN vecākās konsultantes Dainas Butleres, zva-
not 26543286 vai tiekoties personīgi Rēzeknes 
novada pašvaldības ēkā, Atbrīvošanas alejā 95A, 
Rēzeknē, 34.kab. (pieņemšanas laiki: pirmdienās 
un ceturtdienās pl.09:00 – 12:00 vai iepriekš sa-
skaņojot vizītes laiku.) 

Pieejams finansējums uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Rēzeknes novadā 

Katrā pašvaldībā ir savi nosacījumi un dažādas 
pieejas lēmumu pieņemšanā attiecībā uz pašval-
dību teritoriālajiem plānojumiem saistībā ar šā-
dām aizaugušām lauksaimniecības zemēm. Jāat-
zīst, ka šobrīd šādas platības saskaņā ar Meža 
likumu būs jāreģistrē kā mežs, bet pašvaldība ar 
tās rīcībā esošiem administratīvajiem instrumen-
tiem varēs likt īpašniekam atjaunot iepriekšējo 
zemes lietošanas veidu. Meža likums kā augstā-
ka līmeņa normatīvais akts visiem meža īpašnie-
kiem uzliek pienākumu ievērot meža apsaimnie-

košanu un izmantošanu regulējošos normatīvos 
aktus, ja zeme juridiski un faktiski atbilst Meža 
likuma objekta definīcijai. 

Arī gadījumos, kad ar mežu aizaugusī zeme 
atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, kur 
nedrīkst mainīt zemes lietošanas kategoriju vai 
šādai darbībai nepieciešama Dabas aizsardzības 
pārvaldes atļauja, Meža valsts reģistrā tiks fiksēts 
faktiskais stāvoklis un platības apsaimniekošanā 
būs jāievēro Meža likuma prasības, tajā skaitā 
par koku ciršanu un atmežošanu. 

http://www.rezeknesnovads.lv


12 Gaigalavas Ziņas 

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 

26. decembrī GaigalavaKN plkst.15.00   
Ziemassvētku eglīte pirmskolas vecuma 

bērniem. 

31.decembrī GaigalavasKN plkst. 23.00 
pasākums „Sagaidīsim jauno gadu kopā”, 
ballē spēlē Juris Ķirsons ( No  grupas „Otto”),  
ieeja- 2,50 EUR.  Programmā- sagaidām 
jauno gadu un sveicam  to ar salūtu, dejojam, 
līksmojam, starpbrīžos uzspēlējam spēles un 
izlozējam laimīgās Jaungada nakts biļetes.  
Līdzi varat ņemt „groziņu”. Galdiņus rezervēt 
var pa tālr. 29498655. 

 

3. janvārī Gaigalavas KN plkst.14.00  
Jaungada eglītes svētki senioriem. Priekš-
nesumus sniegs Sīļukalna senioru vokālais 
ansamblis „Zilais lakatiņš”, senioru deju gru-
pa „Pagrieziens”, Rožupes skolotāju vokālais 
ansamblis un Gaigalavas folkloras ansamblis 
„Gaigalas” un dzejas teātris „Apīnis”. Par de-
ju mūziku rūpēsies Anita un Uldis Mičuļi.   
Līdzi varat ņemt „groziņu”.  Ieeja – brīva.   

KN no 22.decembra līdz 3.janvārim apska-
tāma Latgales keramikas  izstāde- pārdo-
šana. Laipni gaidīti darba dienās no 9.00-
15.00 un svētku dienās pasākumu ietvaros. 

Sveicam vecākus un vecvecākus ar priecīgo notikumu —  

bērniņa piedzimšanu! 

Otrajā pusgadā skaistas dzīves jubilejas svinēja 

Spīčs Mārtiņš 
Babris Aivis 
Saleniece Estere 
Lele Eva 
Delvere Annija 
Lācis  Zemgus 
Saleniece Jūlija 

80 
Zakarkevičs Nikolajs 

85 
 
Sukaruks Nikodems 
Kūčina Genovefa 
Buļs Pēteris 

60 
Drele Olīvija  
Sjomkāns  Antons 

Stanka Inita 

Iruks Pēteris 
Doropoļskis Romalds 
Gorsāne Valija,  
Ziemelis Ludvigs 
 

 

70 
  
Putniņš Georgijs 
 

Ozoliņa Ināra 
 

Ludborža Anna 

 

  

75 
  
Reine Janīna 

Marga Vilis 

Ciukmača Raisa 
Kūčins Aloizs 

 

 

91 un vairāk 
 
Salenieka Anna 
Stanka Viktors 
Buravcova Anna 


