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GAIGALAVAS ZIGAIGALAVAS ZIŅASŅAS  
Sirsnīgi sveicam visus Gaigalavas pagasta iedzīvotājus  

Latvijas dzimšanas dienā! 
 
    Ai māte Latvija, - zem sniega rudzuzāle, 
    Uz galda maizes klaips. Sirds akā veldzi smeļ. 
    Un āra birzēs balti bērzi balē, 
    Skrien tālu tālumā tavs baltais ceļš. 
                                          (pēc A.Vējāna) 

    Turēsimies cieši kopā, jo mūsu kopējās mājas, Latviju, pretī 
izaugsmei vedīs tikai visu te dzīvojošo cilvēku saticība, gara 
stiprums un darba uzcītīgums. 
    Novēlam visiem skaistus un līksmus šos svētkus! 
 

Gaigalavas pagasta pārvalde 

Vasara aizsteigusies, raža novākta, rudens 

darbi līdz  Mārtiņdienai  apdarīti un klāt garie, 

tumšie vakari. Katram ir kāda sev tīkama 

nodarbe, ar ko tos aizpildīt - ar rūpēm par 

mājiniekiem, ar tradicionālajiem rokdarbiem, 

dažādiem radošiem darbiņiem, jaunu recepšu 

izmēģināšanu, interesantu žurnālu vai labas 

grāmatas lasīšanu. Ja vakarā labprāt palasāt, 

tad pastāstīšu par jaunākajām grāmatām 

bibliotēkas plauktos. Lasītāji vairāk  izvēlas 

latviešu autoru darbus. Šoreiz tās būs zināmu 

un iecienītu, kā arī mazāk pazīstamu autoru 

grāmatas - S.Gailīte „ Es stāstīšu visu”, 

D.Žuravska „ Nakts mūža garumā”, A.Līce 

„Lielais lakats”, N.Ikstena „Ulubeles pasakas”, 

K.Ieviņš  „Mežrozītes mīlestība”, L.Loinerte 

„Latgales sāga”, I.Liepiņa „ Nāve stiprāka par 

mīlu”, V.Lācis „Vēlais pavasaris”, U.Neiburgs  

„Dievs, Tava zeme deg!”, jaunākie Lata romāni. 

Ārzemju bestselleru klāstā D.Devero, 

D.Menselas, D.Čemberlenas, L.Frānsisas, 

K.Lekbergas, P.Koelju u.c. autoru darbi. Idejas 

darbotiespriekam kopā ar bērniem var smelties 

dažādās praktisku padomu grāmatās „Mājīgam 

interjeram”, „Tinam, pinam, līmējam”, „Čaklās 

rokas”, „Krāsaini aksesuāri”, „Atjaunotas lietas”, 

„Zīda apgleznošana”. Redzesloka 

paplašināšanai noderēs P.Struberga ceļojumu 

apraksti „Tuvie Austrumi”, M.Greja „Svešvaloda 

2 stundās”. Bērnu grāmatplauktā aicina 

krāsainas un mīļas grāmatiņas par Mašu un 

lāci, pelēnu Ancīti, lācēnu Padingtonu, vakara 

pasakas par zvēriņiem, princešu stāsti, 

ziemassvētku dzejoļi. 

Atgādināšu, ka vēl līdz gada beigām turpinās 

2014.gada Valsts Kultūrkapitāla fonda 

lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu/

jauniešu/ vecāku žūrija”. Aicinu arī vecākus, 

vecvecākus un jebkuru pieaugušo iesaistīties 

grāmatu kolekcijas lasīšanā un vērtēšanā, 

pārrunāt ar bērniem izlasītās grāmatas, jo 

lasīšanas tradīcijas veidojas un nostiprinās 

ģimenē. 

Uz tikšanos bibliotēkā! 

Gaigalavas bibliotēkas vadītāja 

M.Vabale 

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 
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Gaigalavas pamatskolā 2014.gadā tika 

realizēts Eiropas Savienības Eiropas 

Zivsaimniecības fonda projekts „Gaigalavas 

pagasta sporta aktivitāšu pilnveidošana”.  

Projekta mērķis ir uzlabot vietējo 

iedzīvotāju dzīves līmeni, sakārtojot 

apkārtējo vidi un radot iespēju pilnvērtīgi 

pavadīt brīvo laiku. 

Projekta ietvaros tika rekonstruēts 

Gaigalavas pamatskolas sporta laukums, 

kuram paredzēts apļveida skrejceļš 200 m 

garumā un 2,4 m platumā (divas joslas), 60 

m skrejceļš, tāllēkšanas bedre, futbola 

laukums. Tika izveidots gājēju celiņš no 

sporta laukuma līdz skolai un aprīkots sporta 

laukums ar apgaismojumu. Futbola 

laukumam tika iesēts speciāls sporta zāliens, 

skrejceliņam - gumijots segums, savukārt 

gājēju celiņam - bruģakmens. Izveidotais 

sporta laukums kalpos vietējiem 

iedzīvotājiem vairākus desmitus gadu. 

Sporta laukums veicinās skolēnu labāku 

fizisko sagatavotību ikdienā un sporta 

sacensībām, iespēju organizēt sporta 

pasākumus un sacensības skolā un pagastā. 

Jaunieši un bērni šo laukumu varēs izmantot 

savai fiziskai attīstībai, jo bērniem jābūt 

veseliem un fiziski attīstītiem.   

Projekta realizācijā visi paredzētie 

teritorijas darbi tika veikti saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. Visi 

paredzētie darbi tika saskaņoti ar Rēzeknes 

novada pašvaldības būvvaldi, attiecīgi 

izstrādāta nepieciešamā tehniskā 

dokumentācija. 

   Projektā paredzētais 

Eiropas Savienības 

finansējums – 52 916,72 

EUR, Rēzeknes novada 

pašvaldības Gaigalavas 

pagasta pārvaldes 

līdzfinansējums – 56 318,07 

EUR. Kopējais projektā 

paredzētais finansējums – 

109 234,79 EUR.  

 

Gaigalavas pamatskolas 

direktores vietniece 

izglītības jomā Ineta Kruste 

SKOLAS ZIŅAS 

Sporta laukuma rekonstrukcija Gaigalavas pagastā 

SABIEDRISKĀS 

AKTIVITĀTES 

Gaigalavas pagasta Kvāpānu dīķos 

augustā sākusies biedrības „Lubāna vilnis”  

Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) 

atbalstītā  projekta „Niedru pļāvēja ar 

aprīkojumu un dūņu sūcēja iegāde niedru 

izpļaušanai ūdens un vides kvalitātes 

uzlabošanai Gaigalavas pagasta teritorijā 

esošajos Kvāpānu dīķos un Lubāna ezerā” 

realizācija, kas apstiprināts pasākuma 

"Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana" 

aktivitātes „Ar zivsaimniecību un tūrismu 

saistītas maza mēroga infrastruktūras un 

pakalpojumu attīstība” ietvaros.  

Projekta realizācijas gaitā biedrība ir 

iegādājusies niedru pļaujmašīnu ar 

agregātiem un dūņu sūcēju, lai spētu veikt 

lokālu niedru izpļaušanu un piekrastes 

seguma korekcijas gan Kvāpānu dīķos, gan  

Šogad Kvāpanu dīķos uzsākta lokāla niedru izpļaušana 
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Gaigalavā tiek īstenots Biedrības 
"Radītprieks"  projekts  "Jauniešu 
centra izveide un telpu 
labiekārtošana 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 pasākuma ”Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” ietvaros.  Projekta kopējā summa ir 
EUR 3446.16, Atbalsts no Eiropas 
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda 
ir EUR 2957,50, savukārt līdzfinansējums  
EUR 488,66 ir no Rēzeknes novada 
Gaigalavas pagasta pārvaldes budžeta. 

29.augustā notika jauniešu centra „Enjoy” 

atklāšana.   Centru iesvētīja draudzes 
prāvests Mārtiņš Klušs. Iegādātās spēles 
spēlēja ne tikai jaunieši, bet arī pārējie 
ciemiņi, kas priecājas par šāda centra 
atvēršanu mūsu ciematā. 

Kas attiecas uz jauniešu centra 
turpmāko darbību, tad centra darba 
laiks tiks sastādīts kopā ar pašiem 
jauniešiem tuvākajā sanāksmē. 

Jauniešu koordinatore Liene 
atgādina, ka šis centrs ir domāts 
katram mūsu pagasta jaunietim, 
kurš vēlas kvalitatīvi pavadīt laiku 
un atpūsties kopā ar pārējiem 
draugiem. 

 Turpmāk arī plānots realizēt cita veida 
projektus, kas ļaus iegādāties papildus 
inventāru un uzlabot jau esošās jauniešu 
centra telpas.  

  Biedrības „Radītprieks” valdes  
priekšsēdētāja V.Deksne, 

projekta koordinatore Liene Drule 

Lubāna ezerā, tādējādi ierobežojot niedru 

agresīvo izplatību šajās ūdens tilpnēs, kas 

sekmēs ūdens kvalitātes uzlabošanos un 

vizuālo koptēlu, sekmējot tūrisma nozares, jo 

sevišķi tādu pakalpojumu kā makšķerēšana, 

laivošana, vindsērfings, supošana u.c. 

attīstību.  

Projekta attiecināmās izmaksas: 15582.38 

Publiskais finansējums: 14024.14 

Gaigalavas pagasta pārvaldes 

līdzfinansējums:1558.24 

Biedrība „Lubāna vilnis” izsaka pateicību 

Rēzeknes novada pašvaldībai un Gaigalavas 

pagasta pārvaldei par ciešo sadarbību 

projekta realizācijā un sekmīgā norisē.  

 

Biedrības „Lubāna vilnis” valdes 

 priekšsēdētāja Liene Drule 

LAUKSAIMNIECĪBAS ZIŅAS 

! LLKC Rēzeknes birojs 28.11.2014. rīkos 
semināru par jaunākajām tendencēm 
aitkopībā, seminārs notiks Rēzeknē, 
seminārs būs bezmaksas. Lai iegūtu 
papildus informāciju par tēmām, norises 
laikiem un vietu, lūgums zvanīt pa telefonu 
27885686. 
! Lauku atbalsta dienests ar novēlošanos 
tomēr izsludinās projektu kārtu "Ieguldījumi 

materiālajos aktīvos", provizoriskais 
izsludināšanas datums ir 7.decembris. 
Jaunajā plānošanas periodā projektu 
pasākumiem būs daudz lielas un mazas 
atšķirības salīdzinot ar iepriekšējā perioda 
projektiem. Tāpēc saimniecībām, kas vēlas 
piedalīties kādā no projektu pasākumiem, 
būtu ieteicams laicīgi konsultēties ar LAD vai 
LLKC speciālistiem. 
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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 

! LLKC aprēķini liecina, ka Krievijas embargo dēļ 
samazinātās piena iepirkuma cenas Latvijas 
piena ražotājiem - lauksaimniekiem - rada 
zaudējumus 7 līdz 9 miljonu eiro apmērā katru 
mēnesi. LLKC iepriekš veiktie aprēķini liecina, ka 
Latvijā piena ražošanas pašizmaksa ir vidēji 27 
eiro centu par kg piena. Jāuzsver, ka šis ir 
vidējais rādītājs, jo piena pašizmaksa katrā 
saimniecībā ir atšķirīga un ir diapazonā no 22 līdz 
35 eiro centiem par piena kg, atkarībā no 
saimniecības lieluma un darba efektivitātes. Taču 
piena iepirkuma cenas kritums no vidēji 27 eiro 
centiem par kg augustā uz vidēji 22 eiro centiem 
par kg oktobra sākumā iespaido katras piena 
saimniecības ekonomisko dzīvotspēju. 

Šobrīd izskanējusi neoficiāla informācija, ka 

Eiropas Komisija plāno piešķirt 20 miljonus eiro 
Krievijas embargo radīto zaudējumu 
kompensācijai Baltijas reģionam un Somijai. 
Šāda palīdzība vērtējama kā ļoti pieticīga. Turklāt 
pagaidām nav informācijas, kad, kam un kā šāds 
kompensācijas varētu tikt piešķirtas. Līdz šim 
palīdzību Latvijas piena ražotājiem sniegta tikai 
nacionālā līmenī - piešķirti seši miljoni eiro 
ciltsdarbam piena lopkopībā, sedzot līdz 70% jeb 
līdz 46 eiro no izmaksām, kas saistītas ar šķirnes 
govs produktivitātes kontroles testiem. Šodien 
valdība vērtē vēl 7,9 miljonu eiro liela 
finansējuma piešķiršana ciltsdarba 
maksājumiem. 

Sagatavoja Uldis Andrejevs 

18.novembrī Gaigalavas KN plkst.19.00 

Latvijas Republikas proklamēšanas 

gadadienai veltīts svinīgs pasākums „Mūsu 

mīlestība - Latvijai”.  

21.00 – balle, spēlē Kaspars Maks. Ieeja - brīva, 
līdzi varat ņemt groziņu. 

 

26. novembrī Gaigalavas KN plkst.17.00 

Floristikas nodarbība. Dalības maksa - 1 EUR.  

Gatavosim konfekšu pušķi un adventes vainagus. 

Līdzi jāņem konfektes un dabas materiālus 

darbam (piem. kastaņus, zīles, rotājumus...) 

 

Piektdien, 28. novembrī  Gaigalavas KN 

plkst.20.00 Balle lauksaimniekiem 
  Laikā, kad rudens darbi padarīti, pirms 

adventes, aicinām visus pagasta zemniekus,  

piemājas saimniecību īpašniekus, uzņēmējus, -

visus, kuru  nodarbošanās un dzīvesveids ir 

lauksaimniecība, uz  kopīgu atpūtas vakaru.    

Pasākumā  būs priekšnesumi, atrakcijas, rudens 

ražas balvu izloze, par jautru deju mūziku gādās 

Zintis Krakops, līdzi ņemiet labu garastāvokli un 

groziņu. 

 Ieeja - brīva. Ja vēlaties, lai tiktu rezervēts 

galdiņš, pieteikties pa tālr. 29498655  

 

22.novembrī plkst. 22.00 “Bākā” sezonas 

noslēguma pasākums “Es mīlu tevi Latgale”. 

Ieeja 7.00  EUR (mūzika—Māris Leidums, 

uzkodas no “Annas Receptēm”, balvas). 

Pieteikšanās pa t. 26663358 

 

25. decembrī plkst. 15.00 Gaigalavas KN  

Ziemassvētku koncerts Ineta Rudzīte un 

Sympathique koncertā “Eņģeļu pieskāriens”   

Mīlestības, piparkūku un šokolādes smarža kopā 

ar skaistākajām Ziemassvētku melodijām latviešu 

un franču valodās. Vokāls: Ineta Rudzīte, piano: 

Edgars Jass, trompete: Oskars Ozoliņš, kahons: 

Pauls Eglītis.  

  Ineta Rudzīte, kas jau pazīstama ar saviem 

jutekliskajiem franču šansoniem un izbraukājusi 

Latviju ar koncertprogrammu „Baltais Zieds” 

savus pirmos soļus solo karjerā 

spēra  2012.gadā izdodot  pirmo studijas albumu 

„Baltais zieds”, kas strauji iemantoja popularitāti 

un tika nominēts „Latvijas Mūzikas ierakstu gada 

balvai” kā viens no labākajiem 2012.gada 

šlāgermūzikas albumiem. Šoreiz viņa 

sagatavojusi akustisku programmu ar mīļām 

Ziemassvētku dziesmām. Ineta saka: „Vēlos 

dāvāt mieru, svētku sajūtas, ziemas gaišumu un 

baltus eņģeļus sniegā.  Ziemassvētku sajūtas jau 

nevar sajust izkarinot skaistas gaismiņu virtenes 

vai piestiprinot pie ārdurvīm zaļu egļu zaru 

vainagu.  Tās var tikai sasmaržot, sajust sevī un 

varbūt sadzirdēt mūzikā. Lai mums izdodas!”  

Ieeja- 2 EUR, skolēniem- 1 EUR. 

 


