
2014. gada  aprīlis 

GAIGALAVAS ZIGAIGALAVAS ZIŅASŅAS  

Veidosim jaunu iedzīvotāju konsultatīvo padomi! 
Gaigalavas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes iepriekšējais sastāvs ir izbeidzis savu darbību, lūdzam vi-

sus pagasta iedzīvotājus  būt atsaucīgiem un izvirzīt savus kandidātus konsultatīvās padomes locekļu jaunajam sa-
stāvam. Kandidātus var pieteikt gan rakstiski, gan telefoniski 64644537 vai personīgi pagasta pārvaldē pie lietvedes. 

Kandidāti tiks sasaukti uz kopēju sapulci, kurā tie ievēlēs konsultatīvās padomes vadītāju. 
Konsultatīvās padomes galvenais uzdevums ir veicināt vietējās sabiedrības saikni ar pašvaldību. Lai veiksmīgi dar-

botos sava pagasta attīstībā,  mums – pagasta pārvaldes darbiniekiem ir nepieciešama jūsu – pagasta iedzīvotāju 
palīdzība - padomi, ierosinājumi, atbalsts un līdzdarbība. 

Cerot uz jūsu atsaucību un veiksmīgu sadarbību,  
Voldemārs Vabals 

22. aprīlī. plkst. 13:00. Gaigalavas pagastā LAD darbinieki izsniegs 
lauku bloku kartes  

Uldis Andrejevs, 27885686 

Lielā ceturtdiena  
Bikavas draudzē plkst. 17.00  

Lielā piektdiena  
Bikava plkst.11.00  
Strūžāni plkst. 14.00  
Vakarā plkst.18.00 Krustaceļs pa Gaigalavas 
ielām. Pulcēšanās un sākums pie kultūras 
nama. 

Lielā sestdiena  
Īdeņa plkst.10.00  

Strūžāni plkst. 14.00  
Bikava plkst. 19.00  

Lieldienās  
Bikava plkst. 8.00  
Strūžāni plkst. 10.00  

II Lieldienās  
Bikava plkst. 8.30  
Īdeņa plkst. 10.00 
 

Pr. Mārtiņš Klušs  

Dievkalpojumu kārtība Lieldienās 

Paveries debesīs, ieklausies vējā, 
Jūti kā mostas puķe un strauts. 
Lieldienu rītā dzīvības dziesmu 
Mūža garumā sadzirdēt ļauts. 
Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs, 
Glabāsim Lieldienu prieku arvien, 
Lai pazūd tumsa, kas dvēseles tirdī. 
Lieldienu saule atspīd arvien. 
 

 Priecīgas un saulainas Lieldienas! 
 

Pagasta pārvaldes vadītājs Voldemārs Vabals 
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DER ZINĀT 
 

 

Informācija par iznomātajām zemēm Gaigalavas pagastā uz 01.01.2014. 

 
 

Zemes statuss Kopējā platība 

pagastā ha 

t.sk. 

Lauks.zeme ha Mežs   ha 

Fizisku personu īpašumā 5350,3 3531,6 1441,5 

Juridisku personu īpašumā 1727,3 829,6 754,9 

Pašvaldības īpašumā 9,9 0,9 0 

Valsts īpašumā 7817,2 7,9 4905,7 

Kopā īpašumā 14905,4 4370,0 7102,1 

Fizisku personu lietošanā 946,6 653,5 229,9 

Juridisku personu lietošanā 0,3 0 0 

Kopā lietošanā 946,9 653,5 229,9 

Pašvaldībai piekritīgā zeme 2454 644,7 331,8 

Valstij piekritīgā zeme 127,1 14,2 0,2 

Zemes reformas pabeigšanai 0 0 0 

Rezerves zemes fonda zeme 282,1 219,6 9,3 

Zeme zem publiskiem ūdeņiem 548,7 0 0 

Pavisam kopā 19264,2 5902,0 7673,3 

Zemes nomas mērķis Noslēgto līgumu skaits 

laika periodā no 2007.- 

01.04.2014. 

Iznomātā zemes platī-

ba kopā 

 ha 

Zemes noma ar izpirkšanas tiesībām 66 422.05 

Zemes noma zem ēkām ēku uzturēšanai 20 32.90 

Zemes noma lauksaimnieciskai darbībai 115 476.52 

Kopā 201 931.47 

Informācija par visām zemēm Gaigalavas pagastā 

Zemes pārskats uz 01.01.2014. 

Par praksi jauniešiem Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņos 

Informēju visus zemes nomniekus, ka līdz 
2014.gada 1.jūnijam tiks veikta zemes nomas maksas 
un nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) nomaksas revī-
zija par iznomātajām zemēm un tiem, kuri nebūs no-
maksājuši nomas maksu un NĪN par laika periodu no 
nomas līguma noslēgšanas dienas līdz 2013.gada 
beigām, tiks lauzti zemes nomas līgumi un tās zemes 
nodotas nomā personām, kurām nav nodokļu vai no-
mas maksas parādu. 

Gaigalavas pagastā uz 2014.gada 1.aprīli brīvu 
zemju nav. Ja jūs redzat dabā kādu nesakoptu vai 
aizaugušu zemes gabalu, lūdzu informējiet, mēģinā-
sim noskaidrot zemes piederību un risināt jautājumu 

par iespēju to iznomāt un apsaimniekot. 

Lūdzu, tos zemes gabalu un objektu 
īpašniekus,  lietotājus vai nomniekus, kuru 
objekti atrodas Gaigalavas centrā, it īpaši uz 
Rēzeknes ielas, rast iespēju tuvākā laikā sa-
kopt un uzturēt vizuāli pieklājīgā izskatā bū-
ves, ēkas un to apkārtni. Mēs taču gribam, ie-
braucot Gaigalavā, gan pašiem gan viesiem 
parādīt, ka dzīvojam sakoptā vidē. 

Gaigalavas pagasta pārvaldes  
zemes lietu speciāliste 

Valentīna Puste 

2014.gada Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanās Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) sadarbībā ar portālu Prak-
se.lv īsteno projektu, kura ietvaros 16 līdz 25 gadu veciem jauniešiem ir iespēja pieteikties praksē EP vēlēšanu 
iecirkņos. Prakse paredzēta vidusskolēniem un studentiem, kuri vēlas iepazīt vēlēšanu iecirkņa komisijas dar - 
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bu, interesējas par vēlēšanām, ir sociāli atbildīgi, kā 
arī nākotnē vēlētos pildīt sabiedriski nozīmīgos vēlē-
šanu iecirkņa komisijas locekļa pienākumus.  

Prakses ietvaros jauniešiem būs iespēja piedalīties 
vēlēšanu iecirkņu komisijas darbā no iecirkņu atvērša-
nas 19. maijā līdz EP vēlēšanu dienai, 24. maijam. 
Tāpat, gatavojoties praksei, jaunieši varēs apmeklēt 
CVK rīkotos mācību seminārus vēlēšanu iecirkņu ko-
misijām.  

Apmeklēt „Virtuālo praksi” jaunieši aicināti tīmekļa 
vietnē www.prakse.lv, bet pieteikties praksei – CVK 
Informācijas nodaļā līdz š.g. 24.aprīlim, sūtot CV un 
motivācijas vēstuli uz e-pastu vita.brize@cvk.lv. Vairāk 
par prakses nosacījumiem - www.cvk.lv sadaļā „Prak-
se vēlēšanu iecirknī”. 

 

  8.aprīlī plkst. 16.00 notika Gaigalavas pagasta iedzī-
votāju sapulce, kurā piedalījās Rēzeknes novada paš-
valdības vadītājs Monvīds Švarcs, izpilddirektors Jānis 
Troška, pagasta pārvaldnieks Voldemārs Vabals un 
pagastu pārvaldes darbinieki, kuri iepazīstināja iedzī-
votājus ar paveikto savās jomās 2013.gadā un snie-
dza ieskatu par to, kas plānots šogad – sociālajā dar-
bā, finansēs un citos jautājumos. 
Pagasta kopējā platība: 192,6 km², 
tajā skaitā: meži -      6812 ha, 
                   purvi -      2938 ha, 
                   ūdeņi -     1425 ha, 
                   l/s zeme - 6393 ha. 
Iedzīvotāju skaits:  
01.01.2011 –   1040; 
01.01.2012 –   1037; 
01.01.2013 –   1033; 
01.01.2014  -   1016. 
Budžeta apspriede  
  Atnākušie pagasta iedzīvotāji tika iepazīstināti ar pa-
darīto 2013.gadā, gan ar budžeta ieņēmumiem, gan ar 
izdevumiem, atbilstoši funkcionālajām kategorijām. 
Tika izklāstīts 2014.gada budžeta plāns. Sīkāka infor-
mācija pieejama Rēzeknes novada mājas lapā—
www.rezeknesnovads.lv  
   Šogad jau ir pabeigta malkas noliktavas rekonstruk-
cija Gaigalavas pamatskolai - 4200 EUR. 
2014.gadā realizējamie un atbalstāmie projekti: 

Biedrībai “Radītprieks”, projekts “Jauniešu centra 
izveide un telpu labiekārtošana Gaigalavas pagastā” - 
597EUR; 

Biedrībai “Lubāna vilnis”, projekts “Niedru pļaujmašī-
nas iegāde niedru izpļaušanai un ūdens kvalitātes uz-
labošanai Gaigalavas pagasta teritorijā esošajos Kvā-
pānu dīķos un Lubāna ezerā” - 2775 EUR; 

Biedrība “Svētenis”, projekts “Ģimeņu klubiņa izveide 
Gaigalavas pagastā” - 798 EUR; 

Gaigalavas pagasta sporta laukuma rekonstrukcija— 
45224,55 EUR 

Sociālais darbs 
2013.gadā noteikts un piešķirts trūcīgas ģimenes 

(personas) statuss  60 ģimenēm (189 personām). 
   Sociālās palīdzības pabalstiem 2013. gadā izlietotie 
līdzekļi — 30509Ls, tajā skaitā GMI 23067 Ls, kas ir 
par 33% mazāk nekā 2012. gadā.  
   Noteiktais GMI līmenis ģimenei ar bērniem: 

 Par katru bērnu vecumā no 2-5 gadiem (ieskaitot) – 
40 lati ( 56,92 EUR) mēnesī; 

 Par katru bērnu obligātajā pirmskolas vecumā- 45 lati 

(64,03 EUR) mēnesī; 

 Par katru bērnu sākumskolas un pamatskolas vecu-
mā- 50 lati (71,14 EUR) mēnesī; 

 Par katru bērnu, kas sekmīgi mācās vispārējās vidē-
jās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē- 55 
lati (78,26 EUR) mēnesī. 

 Sociālās integrācijas valsts aģentūras pieejamie 
pakalpojumi (Valsts apmaksā 14 vai 21 dienu ilgu 
sociālās rehabilitācijas kursu): 

 Personām ar funkcionālajiem traucējumiem darba-

spējas vecumā; 

 Politiski represētam personām un nacionālās preto-
šanās kustību dalībniekiem; 

 Černobiļas AES avārijā cietušajiem un seku likvidē-
šanas dalībniekiem; 

 Personām ar prognozējamu invaliditāti. 
Iedzīvotāju jautājumi 

Iedzīvotāji varēja uzdot kādu sasāpējušu jautājumu 
pagasta un novada vadībai. Piemēram, izskanēja jau-
tājumi par bīstamo koku nozāģēšanu kapos, iedzīvotā-
ji tiek lūgti griezties pagastā pārvaldē, šis jautājums 
tiks risināts.  
No pagasta pārvaldes puses  

Visi privātmāju iedzīvotāji, kuri vēl nav noslēguši 
līgumu par atkritumu izvešanu ar SIA ALLAS tiek aici-
nāti to izdarīt tuvākajā laikā, lai pēc tam nebūtu jāsa-
ņem soda nauda.  

Sāpīgs jautājums ir “klaiņojošie suņi”, kuri nav bez 
saimnieka, bet tiek palaisti brīvā vaļā. Lūdzu, piesiet! 
Vienu reizi mēnesī tiks izķerti suņi, kuri klīst pa ciema 
ielām bez saimnieka pavadības. Tie tiks nogādāti su-
ņu patversmē (Feimaņu pag.) - sapotēti un atblusoti, 2 
nedēļu laikā suņa saimnieks varēs izpirkt savu suni. 

Vēlreiz lūgums: veicot kapu kopiņu sakopšanu - šķi-
rosim atkritumus: plastmasas un stikla izstrādājumus 
izmetīsim atkritumu konteinerī, bet kritušos zarus, la-
pas un skujas: komposta kaudzē.  
Visi pagasta iedzīvotāji tiek aicināti sakopt sev piede-

rošās teritorijas, salabot izkritušos logus,  nopļaut zāli 
ceļa malās, nevis gaidīt, kad to izdarīs Ceļu daļa. 
 
P.S. Skaistums priecē visus. Sakopsim, izdaiļosim 
savu māju apkārtni, iestādot  kādu košumkrūmu vai 
kādu augļu koku, kas rudeņos priecēs ar ražas pilniem 
zariem… Jo sakoptāka vide, jo koki stiprāk spēj sak-
ņoties zemē. Tāpat arī cilvēks, pagasta dvēsele, šajā 
sakoptībā jūtas arvien labāk un spēj realizēt savus 
mērķus un ieceres.  

Laura Sarnoviča 

Pagasta iedzīvotāju sapulce 

http://www.prakse.lv
mailto:vita.brize@cvk.lv
http://www.cvk.lv
http://cvk.lv/pub/public/30789.html
http://cvk.lv/pub/public/30789.html
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BĒRNUDĀRZA ZIŅAS 
Marta mēnesis Gaigalavas PII pavadīts ar jaukām 

aktivitātēm un patīkamiem pasākumiem. Kā pirmo 
pavasarīgo rituālu atzīmējām Meteņdienu.  Lai gan 
šogad ziema mūs nedaudz ir izjokojusi un sniegavīri tā 
arī netika uzcelti, tas netraucēja svinēt svētkus, izspē-
lējām rotaļas un  
mielojāmies ar Me-
teņdienas gardu-
miem. 
Neaizmirsām arī 

šogad jauku, sirsnī-
gu rītu un kopā ar 
pavasara saulīti, 
lielā un draudzīga 
pulkā sagaidījām  
vecmāmiņas un 
vectētiņus.  Bērni 
bija ļoti cītīgi gata-
vojušies svētku 
koncertam, jo gri-
bējās parādīt, ka 
viņi ir paši labākie 
mazbērni savām 
vecmāmiņām un 
vectētiņiem. Vec-
vecākus priecēja 
gan bērnu rādītā 
ludziņa: "Zaķīša 
tāšu namiņš un 
Lapsas ledus būdi-
ņa", gan dziedātās 
dziesmas un dejas, 

tika parādīta improvizācija dziesmai: "Vectētiņš un 
vecmāmiņa".  Paldies vecvecākiem par atsaucību un 
sarūpētajiem gardumiem.  
Marta noslēgumā ar lielu prieku gaidījām ciemiņus no 

citām Rēzeknes novada pirmsskolas izglītības iestā-
dēm, lai priecētu un parādītu savus talan-
tus Rēzeknes novada ”Teātra dienā”.  Pie 
mums ciemojās - Strūžānu PII, Audriņu 
PII, Rikavas PII, Dricānu PII. Katrs bērnu-
dārza kolektīvs bij sagatavojis priekšnesu-
mu. Pasākums radīja patiesu prieku gan 
bērniem, gan arī visiem pasākuma dalīb-
niekiem.  Gaidīsim Jūs arī uz citiem Gai-
galavas PII svētku pasākumiem! 
 
Saulstaros rotājas pūpolu smaidi, 
Zaķēns uz pirkstgaliem vizbulēs lec, 
Smaragda spāre pār dīķmalu laižas, 
Vējā kur šūpojas vītolzars vecs. 
Lieldienas steidzas sirds skaidrumu gaišu 
Zemei un cilvēkiem svētīgi dot- 
Atļausim cīrulim dvēselē jautri 
Saulainā balstiņā vīterot! 

 
Gaigalavas PII novēl visiem  

skaistas, krāsainas  
un saulainas Lieldienas! 

 
Sagatavoja: Ingrīda Pučeite 

Sabiedrisko aktivitāšu centrs „Strūžānu skola”   
Tāpat, kā pagājušajā pavasarī, arī šogad 4 nedēļas 

pēc kārtas – 22.martā, 29.martā, 5.aprīlī un 1.aprīlī, 
norisinājās galda spēļu turnīrs. Galda spēļu apmeklē-
tājiem bija iespēja pārbaudīt savu veiksmi, prasmi un 
pieredzi vairākās spēlēs – tenisā, novusā, šahā, dam-
bretē, durakā, zolītē, kartupelī, riču – raču u.c. 

Galda spēļu rezultāti tiks apkopoti un augstāko vietu 
ieguvēji tiks apbalvoti maija beigās, kad notiks paš-
darbnieku pavasara koncerts. 

Tuvākie pasākumi. 
No 14.līdz 17.aprīlim visi aicināti piedalīties labdarī-

bas akcijā un atnest uz aktivitāšu centru mantas, kuras 
jūs vairs nelietosiet, taču kuras varētu noderēt kādam 
citam. Tie varētu būt trauki, drēbes, apavi, rotaļlietas 
utt.  

Labdarības dienā - 22.aprīlī, no plkst.10.00, visi 
interesenti aicināti uz Sabiedrisko aktivitāšu centru, 
kad varēs mainīties, ziedot, dāvināt, palīdzēt un pateikt 
paldies. 

21.aprīlī plkst.12.00 - Lieldienām veltīts pasākums. 
Pataupiet visskaistākās un visstiprākās olas, jo būs olu 
kaujas, olu izstāde, olu ripināšana, šūpošanās un olu 
ēšanas sacensības. 

26.aprīlī visā Latvijā Lielā Talka. Arī Strūžānu cie-
mā talkosim – stādīsim jaunās liepiņas, lai atjaunotu 

vēsturisko liepu aleju. Tā kā lielākā daļa koku bija veci 
un bojāti, tad tie tika izgriezti un novākti. Visi aicināti 
piedalīties Talkā! Pēc talkošanas baudīsim karstu zu-
pu. 

Arī katrs pats paskatīsimies sev apkārt un sakopsim 
savas mājas pagalmu, apkārtni un ceļmalas līdz mā-
jām. Negaidīsim, ka kāds cits to izdarīs mūsu vietā. 
Rūpēsimies par vietu, kurā dzīvojam, visu gadu, ne 
tikai Talkas dienā! 

2.maijā, Sabiedrisko aktivitāšu centrā būs Seni-
oriem veltīta pēcpusdiena „Tiem, kam 50 un pāri...”. 

10.maijā – pavasara stādu tirdziņš. Aicināti visi pirkt 
un pārdot gribētāji!  

24.maijā – pašdarbnieku koncerts „Ieskandini pava-
sari”. Tuvāka informācija sekos. 

Paveries debesīs, ieklausies vējā –  
Jūti, kā mostas daba un strauts? 
Lieldienu rītā dzīvības dziesmu 
Mūža garumā sadzirdēt ļauts. 

Priecīgas un saulainas Lieldienas! 
Lai svētku prieks sasilda mūsu sirdis, nes 

mieru un svētumu mūsu mājās! 
Sabiedrisko aktivitāšu centra „Strūžānu skola” 

vadītāja Jolanta Mihailova 
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„Naudu bieru zōbokūs”  

Piektdien, 11.aprīlī Gaigalavas  KN notika pasākums 
„Naudu bieru zōbokūs” – Ziemeļlatgales novada bērnu 
un jauniešu folkloras kopu sarīkojums. 

Pasākuma organizatori: Rasma Igaune - Ziemeļlat-
gales novada bērnu un jauniešu folkloras kopu koordi-
natore, Gaigalavas pamatskolas folkloras kopas 
„Purineņš” vadītāja, Guntars Skudra – Rēzeknes no-
vada Izglītības pārvaldes interešu izglītības speci-
ālists. 

Pasākumā piedalījās: Rēzeknes novads, Viļānu no-
vads, Rēzeknes pilsēta, Ludzas novads, Ciblas  no-
vads, Viļakas novads. Kopā apmēram 325 dalībnieki. 

Pasākuma mērķis: Ziemeļlatgales novada lokālās 
dziedāšanas, stāstīšanas, muzicēšanas un dejošanas 
tradīciju apgūšana un pārmantošana saistībā ar tēmu 
„Nauda latviešu folklorā”. 

Ziemeļlatgales Novada sarīkojums „Naudu bieru 
zōbokūs” ir posms, kur katrs kolektīvs rādīja 7 minūšu 
programmu, iztirzājot tēmu par naudu. Bērni un jaunie-
ši dziedāja un spēlēja kopdziesmas, gāja rotaļās, stās-
tīja atgadījumus iz dzīves, anekdotes par naudu  un 
dejoja kopdančus.   

Pasākuma ietvaros bērni apmeklēja Igauņu ģimenes 
mūzikas instrumentu darbnīcu un brauca uz “Bāku”. 

Starptautiskajai Sievie-
šu dienai notika veltīts 
koncerts. Tajā uzstājās 
Madonas novada De-
gumnieku pagasta KN  
kolektīvi- Vokālais an-

samblis "Harmonija" un Dāmu deju grupa  „Orhidejas”, 
Feimaņu KN eksotisko deju grupa „Fazira”, Gaigala-
vas KN deju grupa „Raffaello”. 

Mūsu pašdarbības kolektīvi darbojas un piedalās 
Rēzeknes novada rīkotajās skatēs, kā arī pasākumos 
citos novados.  Vīru vokālais ansamblis „Ritums” pie-
dalījās Rēzeknes novada vokālo ansambļu skatē, kura 
notika 29.martā Audriņos, un ieguva pirmās pakāpes 
diplomu. Kolektīvi - „Ritums”  un deju grupa 
„Raffaello” piedalījās pasākumos Ilzeskalnā, Nagļos, 
Degumniekos, Blontos. Dejotājas gatavo priekšnesu-
mus   līnijdeju festivālam „Zem laimes lietussarga”, 
kurš notiks Audriņos 27.aprīlī. Jauniešu deju kolektīvs 
„Krēslīte” šogad piedalījās Rēzeknes novada Sadancī  
Feimaņos,  deju kolektīva „Pipariņš” jubilejas pasāku-
mā Nagļos, un 26.aprīlī piedalīsies Jauniešu deju 
kolektīva „Jumalēni” 10 gadu jubilejas koncertā Dricā-
nos. 

Visi trīs amatierteātri piedalījās Rēzeknes novada 
amatierteātru skatē - parādē „Kaudzēm smieklu”, ku-
ra notika Gaigalavā.  Amatierteātris  „Bykovīši” pieda-
lījās skeču parādē Lubānā un Meirānos, 9.maijā  rādīs 
izrādi „Sīvasmoutes lobuo sirds ”Lūznavā.  Amatierte-

ātris  „Optimisti”  8.aprīlī viesojās  Madonas KN ar iz-
rādi „Viesnīca”. 

   Aktīvi darbojās rokdarbnieču pulciņš, adījām, tam-
borējām, darbiņi tika arī uzlikti izstādē. Bijām aizbrau-
kušas uz radošo darbnīcu Bērzpilī „Satiec savu meis-
taru”, kur pilnveidojām aušanas prasmes. 

   10.maijā notiks pašdarbības kolektīvu koncerts, 
kurā uzstāsies mūsu kultūras nama kolektīvi,  sabied-
risko aktivitāšu centra „Strūžānu skola” kolektīvi- 
VPDK „Dancari”, deju grupa „Ūdzeņas”, amatierteātris 
„Tādi Šādi”,  kaimiņu pagastu kolektīvi- Dricānu KN 
tautas deju kolektīvi: „Jumalo” un „Jumalēni”, Nagļu 
TN vokālie ansambļi - „Trio Rondo”, „Septīma” un 

„Ilūzija”. Pēc koncerta 
balle kopā ar Rikardi-
onu, pašdarbniekiem 
ieeja - brīva.  
   Tuvojas Lieldienas,  
un kā tradīcija 
„Optimisti” aicina uz izrā-
di ’’Viesnīca”. 
  Aicinām uz pasākumu!  

Līdzi ņemiet Lieldienu 

olas, lai varam piedalī-

ties olu kaujās un ripinā-

šanas sacensībās. 

 Kultūras nama vadītāja Valentīna Deksne 

Radošojā darbnīcā                                                                     

Aktivitātes kultūras namā 

Annas Barinovas foto 

Valentīnas Deksnes foto 
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LAUKSAIMNIECĪBAS ZIŅAS 

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

No 22.- 27.aprīlim visā Latvijā tiek atzīmēta bibliotē-
ku nedēļa. 1997. gadā  to pirmo reizi organizēja pēc 
Latvijas bibliotekāru biedrības ierosinājuma. Ikgadējais 
bibliotēku pavasara pasākums saistīts ar Pasaules 
grāmatu un autortiesību dienu 23.aprīli, jeb Svētā Jura 
dienu. Kataloniešu leģenda vēsta, ka Svētais Juris 
uzveica pūķi un izglāba princesi. Vietā, kur pūķa asinis 
nopilēja zemē, uzziedēja skaista roze. Šis varoņdarbs 
simbolizē gaismas, gudrības un mīlestības uzvaru pār 
tumsonību, tādēļ 23.aprīlī cilvēki visā pasaulē dāvina 
cits citam rozes un grāmatas.  

Gaigalavas bibliotēkā šajā nedēļā tiks rīkota bibli-
otēkas lietotāju aptauja “Slēpto domu krājkasīte”, 
lūdzot apmeklētājus atbildēt uz jautājumiem par to,  
kas patīk un kas nepatīk bibliotēkā. Savus ierosināju-
mus var sūtīt arī elektroniski uz e-pastu gaigalavabibli-
oteka@inbox.lv.  

22.aprīlī būs jauno grāmatu diena. Lasītāju 
pieprasīta grāmata ir “Latvijas viensētu stāsti”, kur 
atrodams apraksts par mūsu pagasta “Liepusalām”, 
Nagļu pagasta “Zvejniekiem”, Dricānu pagasta 
“Pumpuriem” un daudzām citām lauku viensētām. 
Popularitāti iemantojusi Māras Zālītes grāmata “Pieci 
pirksti” par dzīves pirmajiem gadiem izsūtījumā un 
atgriešanos dzimtenē.  Īru mistiķe un dziedniece Lorna 

Bērne grāmatās “Eņģeļi manos matos” un “ Kāpnes uz 
debesīm” parāda eņģeļu īpašo lomu ikviena cilvēka 
dzīvē, aicina saudzīgi attiekties pret Zemi, atgādinot, 
ka ikvienai rīcībai ir sekas un savu nākotni veidojam 
paši. Populārajai rakstniecei Monikai Zīlei iznākušas 2 
jaunas grāmatas “Vientuļo spīganu dārzs” un 
“Vārdotājas brīvdienas”. Šīs un vēl daudzas citas in-
teresantas un noderīgas grāmatas gaida savu lasītāju.    

24.aprīlī 4.klases skolēni varēs pārbaudīt savas 
zināšanas par grāmatām viktorīnā “ Atpazīsti un atrodi 
grāmatu!” Kā parasti, bibliotēkā skatāmas dažādas 
grāmatu izstādes - “Pavasaris tuvojas”, “ Informēts un 
vesels”,  “Aptieka uz palodzes”, “Eiropas Savienības 
aktualitātes”, “Mēneša ievērojamie jubilāri”.  

 Bibliotēkā jūs varat  bez maksas izmantot datorus 
un internetu, izveidot savus e-pastus, kas ne-
pieciešami gada deklarāciju aizpildīšanai, pieteikties 
rēķinu saņemšanai e-pastā un apmaksāt tos internet-
bankā, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības el-
ektroniskajā vidē. 

Laipni gaidīti bibliotēkā! 
 

Gaigalavas bibliotēkas vadītāja M.Vabale 
 

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu 
iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un 
Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam 
"Lauku saimniecību modernizācija" saskaņā ar Mi-
nistru kabineta 2009.07.14.noteikumiem Nr.783 
"Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības 
atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā 
lauku un zivsaimniecības attīstībai" un Ministru kabi-
neta 2010.11.01. noteikumiem Nr.1026 "Kārtība, kādā 
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu 
projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam 
"Lauku saimniecību modernizācija"" (turpmāk - Notei-
kumi Nr.1026) jaunu kūtsmēslu krātuvju būvniecī-
bai, esošo kūtsmēslu krātuvju rekonstrukcijai, ne-
pieciešamo būvmateriālu un stacionāro iekārtu 
iegādei. Piecpadsmitās kārtas projektu iesniegumu 
pieņemšana lauku saimniecībām notiks no 
2014.gada 9.maija līdz 2014.gada 9.jūnijam ar pub-
lisko finansējumu 4 000 000 EUR, kuru īstenošanas 
vieta ir visa Latvijas teritorija. Iesniegto projektu īste-
nošanas beigu datums ir 8 mēneši no LAD lēmuma 
pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, 
bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.jūnijam.Saskaņā ar 
Komisijas 2011.01.27. regulas (ES) Nr.65/2011, ar ko 
nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Pado-
mes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 attiecībā uz pārbau-
des kārtību, kā arī savstarpējo atbilstību saistībā ar 
lauku attīstības atbalsta pasākumiem 24.panta 

2.punkta d) apakšpunktu, maksimālās attiecināmās 
izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai lagūnu 
būvniecības projektiem tiek noteiktas 30 EUR/m

3
 un 

betonētajām kūtsmēslu krātuvēm, saskaņā ar No-
teikumu Nr.1026 5.pielikumu maksimālās attiecināmās 
izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai ir no-
teiktas 49,80  EUR/m

3
. 

Lauksaimniekiem īpaša uzmanība šopavasar jāpie-
vērš vairākām vides aizsardzības prasībām, kas sais-
tītas gan ar augkopību, gan lopkopību. Tas ir, dzīvnie-
ku novietņu pareizai iekārtošanai, kūtsmēslu savākša-
nai un uzglabāšanai, saimniecības atkritumu apsaim-
niekošanai, notekūdeņu savākšanai un apsaimnieko-
šanai. Dzīvnieku novietnēs veicot vidi piesārņojošas 
darbības, jāievēro MK noteikumi "Īpašās vides prasī-
bas piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku noviet-
nēs". Tie nosaka prasības A un C kategorijas piesār-
ņojošām darbībām novietnēs, kurās atrodas 10 un 
vairāk dzīvnieku vienības. - Svarīgi! - Pēc 2014. gada 
28. jūlija jābūt nodrošinātai mēslu krātuvei. Turklāt 
pēc šī datuma nebūs vairs spēkā noteikumi, kas pieļā-
va pakaišu kūtsmēslu pagaidu uzglabāšanu kaudzē uz 
lauka. 

Lauku Atbalsta Dienests sāks izdot Lauku Bloku 
kartes sākot ar 22. aprīli.  
Gaigalavas pagastā LAD darbinieki lauku bloku 
kartes izdos 22. aprīlī. plkst. 13:00. 

Uldis Andrejevs, 27885686 

Lauku atbalsta dienesta paziņojums 

Bibliotēku nedēļa 

mailto:gaigalavabiblioteka@inbox.lv
mailto:gaigalavabiblioteka@inbox.lv
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...Skolas gadi - gadi, kas atstājuši Gaigalavas sko-

las stāstu katrai klasei, katram izlaidumam, katram 
absolventam - katram savu, tai laikā, kas pavadīts 
skolas skolā, kad iemācāmies sadzīvot ar citiem, ie-
gūstam jaunus draugus, kas bieži vien ir uz mūžu, 
sastopam savu pirmo skolotāju, speram pirmos soļus 
burtu un skaitļu pasaulē, pēc tam nāks daudzi citi, bet 
pirmais paliks atmiņā ar to, ka bija pirmais. Skola - tas 
ir pirmais solis ceļā uz mūža piepildījumu. 

Gaigalavā (Bikovā) Rēzeknes apriņķa Zemstes val-
de 1894.gadā atver pirmo skolu, kurā mācījās 24 sko-
lēni, skolotājs Konstantīns Nemajunskis. 

Dažādi laiki un notikumi ietekmējuši skolas dzīvi. Tā 
žurnāls „Latgolas škola” 1923.gada trešajā numurā, 
sniedzot pārskatu par Gaigalavas (Bikovas) pagasta 
skolām: 1921./22.mācību gadā Bikavas sešklasīgajā 
pamatskolā mācās 105 skolēni, strādā pieci skolotāji. 

Savukārt laikraksts „Jauno Straume” 1923.gada 
15.maijā Nr.12./41/ raksta - 1.maijā Bikovā notika ško-
lānu dorbu izstode - skolēnu roku darbi, mācību lī-
dzekļi, ko izgatavoja skolēni, mācību līdzekļi, kas iegā-
dāti par valsts, pašvaldības, sabiedrības līdzekļiem, 
vēsturiski izrakumi skolas apkārtnē, vēsturiski priekš-
meti, skolēnu rakstu darbi visos priekšmetos, kādi 
praktizēti mācību gada laikā, skolnieku žurnāli, zīmēju-
mi, diagrammas, skolas hronika, skolēnu priekšnesu-
mi, dziesmas, deklamācijas, rotaļas. 

Latvijas Lauksaimniecības kameras izdevumā 
1937.gadā „Rēzeknes apriņķis. Dzīve un darbs” sada-
ļā Gaigalavas pagasts pagasta darbvedis 
P.Vrubļevskis informē: 

 „…Gaigalavas pagasts aizņem 278 km
2
 platību, 

794 apdzīvotas vietas ar 3685 iedzīvotājiem. Pagasta 
pašvaldība uztur vienu 6-kl.pamatskolu un piecas 
pirmās pakāpes pamatskolas, no kurām divas mitinās 
pašvaldībai piederošās telpās un 4 pirmās pakāpes 
pamatskolas īrētās telpās. Pagasta skolu telpu jautāju-
mu grūti atrisināt, jo atrast piemērotas telpas nav ie-
spējams, bet pašvaldības finansiālais stāvoklis pašlaik 
neļauj ķerties pie nepieciešamo skolu namu būves, jo 
šajā gadā vēl galīgi jāpabeidz Gaigalavas 6-
kl.pamatskolas būve un tikai nākošajos gados pagasta 
pašvaldība stāsies pie pārējo nepieciešamo skolas 
namu būves.” 

Gaigalavas skolas vārds saistās ar Bikavas muižas 
apbūvi, 20.gadsimta 20.-30.gados pēc 1905.gada 
ugunsgrēka kungu māja atjaunota un 1936.gadā tai 
uzcelts otrais stāvs. 1937.gadā muižas kungu māja 
vēlreiz pārbūvēta un tajā atvērta Gaigalavas sešu kla-
šu pamatskola, skolas pārzinis R.Grīnbergs. 

No 1947.-1955.gadam skolu Gaigalavā vadījuši 
direktori - Česlis, Patmalnieks, Petrova, Litauvniece, 
Pujats, Boriss, Kļavinska. 

Pirms 55 gadiem, 1959.gadā notika Gaigalavas 
vidusskolas pirmais izlaidums, laika posmā no 1959.-
2002.gadam vidusskolu absolvējuši 565 audzēkņi. 
Gaigalavas vidusskolu vadīja direktori – 1955./1956.- 
1966./1967.mācību gads Pēteris Stalīdzāns, 
1967./1968.-1980./1981.mācību gads Vladislava Klav-
cāne, 1981./1982.- 1990./1991.mācību gads Vera  
Petrovska, no 1991./1992.gada skolas direktore Ināra 

Ūsīte. 
Skolas darba ikdienu iezīmē: 20.-40.gadi - skola 

vēstures griežos, 50.-60.gadi - pēckara grūtības un 
entuziasms, 70.gadi - jaunas tradīcijas, jauni uzdevu-
mi, jaunas problēmas, jauni panākumi, 80.gadi – veco 
labo tradīciju saglabāšana un pilnveide, 90.gadi – 
jauns saturs un jaunas darba formas skolā, 1999.gada 
5.jūnijā pirmoreiz Gaigalavas vidusskolas absolventi 
tiekas skolas jubilejas pasākumā. 

2002.gada 1.septembrī skola darbu sāk kā Gaigala-
vas pamatskola. No 2009.gada 1.septembra skolai 
pievienota struktūrvienība Rikavas pamatskola. Vien-
padsmit izlaidumos no 2002.-2013.gadam skolu absol-
vējuši 178 audzēkņi. 2009.gadā 30.maijā atkal tikā-
mies Gaigalavas skolu atmiņu stāstā – skola ir kā pie-
tura cilvēka dzīves ceļā: tajā izkāpj, īsāku vai garāku 
laiku uzkavējas un tad dodas tālāk, gadiem ritot laiks 
iezīmē korekcijas cilvēku atmiņās: kaut kas no skolas 
gadiem paliek kā neizdzēšamas zīmes, kaut kas pār-
veidojas, kaut kas pagaist… 

Gatavojoties X Latvijas skolu dziesmu un deju svēt-
kiem (tajos piedalās 1.-4.un 5.-9.klašu deju kolektīvi 
(vadītāja G.Reine), folkloras kopa ”Purineņš” (vadītāja 
R.Igaune,) top skolas karogs – metu zīmēja Gaigala-
vas pamatskolas 1981.gada absolvente Inese Dundu-
re, karogu izgatavoja Rēzeknes mākslas skolas pa-
sniedzēja Inese Ratniece. 2013.gada pavasarī 
2007.gada Gaigalavas pamatskolas absolvents Ed-
gars Bikse dāvāja skolai dziesmu- veltījums Gaigala-
vas pamatskolai. 

2013./2014.mācību gadā Gaigalavas pamatskolā 
mācās 79 audzēkņi, struktūrvienībā Rikavas pamat-
skola – 47 audzēkņi. Gaigalavas pamatskolā strādā 
19 skolotāji veidojot saikni starp skolu un skolēniem, 
un tā katru gadu septembrī skola atver savas durvis 
jauniem iespaidiem un ierauj jaunā virpulī, kas patiesī-
bā nekad nebeidzas… 

Esmu lepna par skolotājiem, skolas darbiniekiem un 
mūsu audzēkņiem, kas piepilda Gaigalavas skolas 
dienas ar radošiem un interesantiem darbiem, skolā  
strādājošie absolventi: Ineta Kruste, Inese Bikovska, 
Andra Širina, Aina Ceirule, Ērika Bozoviča, Inga Ani-
ņa, Ināra Ūsīte, Anna Začevska, skolas darbinieki – 
Biruta Trimalniece,  Laura Sarnoviča, Gunta Spīča, 
Ilona Reine, Ruta Brence, Jānis Švarcs, Jānis Dek-
snis, Imants Drabāks. 

Ik pēc pieciem gadiem Gaigalavā maija nogalē ta-
gadne sniedz roku pagātnei, līst zvaigzņu lietus, tur pa 
sapņu, atmiņu, dzīves ceļiem atnāk un atbrauc tie, kuri 
Gaigalavas skolās pirmās zināšanas saņēmuši, kuru 
gaitai aprimas nav, un mīlestība ved šurp pāri gadiem 
pa atmiņu stariem. Lai gaiša satikšanās uz atmiņu 
takas bērnības zemē – Gaigalavā! 

Aicinu skolas absolventus, skolotājus, darbiniekus, 
vecākus 2014.gada 24.maijā uz satikšanos Gaigala-
vas skolā – pēc 55 gadiem, kopš Gaigalavas vidus-
skolas pirmā izlaiduma un 120 gadiem, kad Gaigalavā 
(Bikovā) atvērta pirmā skola. Uz tikšanos! 

 
Gaigalavas pamatskolas direktore Ināra Ūsīte 

 

Skola – pirmais solis ceļā uz mūža piepildījumu... 
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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 

20.aprīlī Gaigalavas KN — Lieldienas  
14.00- šūpošanās, olu ripināšana, rotaļdejas, Gaigala-
vas pamatskolas deju kolektīvu priekšnesumi. 
15.00- amatierteātra  „Optimisti” izrāde „Viesnīca”, pēc 
S.Mihalkova lugas motīviem. Ieeja- brīva.Pasākuma 
ietvaros apskatāma Gaigalavas pamatslas keramikas 
pulciņa darbu izstāde. 
22.00. Balle kopā ar grupu „Marchello”, ieeja- 2.13 

EUR.  Līdzi varat ņemt „groziņu”. 
10.maijā plkst. 20.00 koncerts ‘’ Viss ir vajadzīgs 
priekš sirds” 
Piedalīsies Gaigalavas KN, SAC „Strūžānu skola”, 
Nagļu TN  un Dricānu KN pašdarbības kolektīvi. Ieeja- 
brīva. 
 Laipni aicināti apmeklēt pasākumus! 
 

 Rita Švarce 

1.maijā no plkst. 10:00 līdz 15:00 Rēzeknē, Kultūras un 

atpūtas parkā (Raiņa ielā29a) notiks gadatirgus "RASĀDU 

OPLUOTS 2014". 

Latgales stādu un ziedu audzētāji, dārza dizaina un citu 

dārzam noderīgu lietu, amatniecības un daiļamata meistaru 

izstrādājumu un lauku labumu tirgotāji, aicinām līdz 27. ap-

rīlim pieteikties gadatirgum! Tāl.29114165 (Rūta Leglere), 

e-pasts rezkultnam@inbox.lv 

Sieviešu dienas koncertā bija ieradusies kāda jauka dāma... kura  bez uzmanības neatstāja 

nevienu vīrieti... 

FOTOMIRKĻI NO SIEVIEŠU DIENAS KONCERTA 

 Ludmila Bobrova  Ināra Sarnoviča 

Klāt pavasaris! Laiks sēt un stādīt! 

Pārdodu viengadīgos puķu stādus 

(samtenes, ledenītes, petūnijas).  

Sīkāka informācija pa telefonu 28692950 

Iveta Putniņa (Vecstrūžānos) 

SLUDINĀJUMI 

http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3arezkultnam%40inbox.lv

