
2014. gada  februāris 

GAIGALAVAS ZIGAIGALAVAS ZIŅASŅAS  

2014. gada 6. janvārī Gaigalavas pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome beidza 
savu darbību. 

8.aprīlī plkst. 16.00 Gaigalavas pagasta iedzīvotāju sapulce 

   Ja līdz šim sapulces tika organizētas rudenī, tad šogad nolemts Rēzeknes novadā iedzīvotāju sapulces pārceltas  
uz pavasari. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šajā pavasarī sapulcēs piedalīsies gan Rēzeknes novada pašvaldības 
vadība, gan deputāti, gan arī pagastu pārvaldnieki un pagastu pārvalžu darbinieki, kuri iepazīstinās iedzīvotājus ar 
paveikto savās jomās – sociālajā darbā, finansēs, namu apsaimniekošanā un citos jautājumos. 
   Iedzīvotāji aicināti būt aktīvi un piedalīties iedzīvotāju sapulcēs, jo tas dod iespēju gan izzināt pagasta finansiālo 
situāciju, gan arī uzdot kādu sasāpējušu jautājumu pagasta un novada vadībai. 

Gaigalavas skolas absolventu tikšanās 2014. gada 24. maijā 
 
Lai skola šodien mīļā balsī mūs visus kopā sauc, 

Lai uzvirmo no jauna skolas gadu atbalsī 
Tas viss, kas kādreiz, sapņiem ticot, mazos prātus jauca, 

Tas viss, kas toreiz mūs par Taviem skolas bērniem sauca.    
                                 /Edgars  Bikse/ 

 

   Aicinām uz Gaigalavas skolas 120.gadu un vidusskolas 55.gadu jubilejas 
svinībām absolventus, skolotājus, darbiniekus, vecākus 
 

Reģistrācija: skolā no plkst.15.00 

Sarīkojums: Gaigalavas kultūras namā plkst. 17.00 

Informācija t.: 64644519 

          mob.t.: 28621625 

                                                                                                      Gaigalavas pamatskolas saime 

Samaksa par pusdienām dienā 

 pusdienas 1.un 2.klasei apmaksā valsts; 

 pusdienas 3.-9.klases skolēniem 0,50 EUR, skolotā-

jiem 0,60 EUR; 
Samaksas noteikumi 

 samaksu par pusdienām var veikt ar pārskaitījumu, 

Gaigalavas pagasta pārvaldes grāmatvedībā, skolas 
ēdnīcā pie saimniecības pārzines Veras Zutes; 

 samaksu par pusdienām jāveic līdz katra mēneša 

15.datumam; 
Maksājuma summu var uzzināt skolas ēdnīcā vai zva-
not uz tālruni 26331698 

Nepieciešamā informācija, kas jānorāda veicot pār-
skaitījumu 

 bērna vārds, uzvārds 
 klase 
 mēnesis 
 pusdienu summa 
 maksājumu pārskaitīt uz kontu: 
 
Gaigalavas pagasta pārvalde 
A/S SEB banka 
LV21UNLA0050019825042 
Reģ.nr.90000025304 
  

SKOLAS ZIŅAS 

Informācija par ēdināšanas pakalpojumu 

PAZIŅOJUMS 

Aicinām  mūsu pagasta rokdarbnieces neslēpt sveci zem pūra un atnest savus rokdarbus 

uz rīkoto izstādi KN, kura būs apskatāma  Sieviešu dienas koncerta ietvaros 7.martā. Dar-

bus atnest līdz 6.martam, tel. 29498655. 
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Vienotā platības maksājuma saņemšanai 
2014. gadā var pieteikt visu zemi, kas ir 
labā lauksaimniecības stāvoklī un tiek ap-
saimniekota.  

No 2014. gada vienotā platības maksājuma saņem-
šanai var pieteikt visu zemi, kas ir labā lauksaimniecī-
bas stāvoklī un tiek apsaimniekota, jo ir atcelts 
2003.gada nosacījums. Līdz šim vienoto platības mak-
sājumu varēja saņemt par lauksaimniecībā izmantoja-
mo zemi, kura tika apsaimniekota un bija bijusi labā 
lauksaimniecības stāvoklī 2003.gada 30.jūnijā. Šis 
nosacījums neļāva saņemt maksājumu par to lauk-
saimniecības zemi, ko lauksaimnieki bija iekopuši pēc 
2003.gada, piemēram, 
bija atbrīvojuši no krūmiem. Šobrīd šis nosacījums ir 

atcelts. LAD jau ir uzsācis esošo datu par labā lauk-
saimniecības stāvoklī esošo platību atjaunošanu Lau-
ku bloku kartē. Lauksaimnieki aktuālo situāciju ar aktu-
alizētājiem lauku blokiem var redzēt LAD mājas lapā 
www.lad.gov.lv sadaļā „Lauku bloku karte”. 

Gadījumos, ja LAD jau ir aktualizējis lauku bloku 
kartes un tās atbilst situācijai realitātē, tad lauksaim-
niekam LAD nav nekas jāiesniedz. Ja situācija dabā 
atšķiras no informācijas lauku bloku kartēs, tad lauk-
saimniekam pašam jāiesniedz lauku bloku precizēša-
nas pieprasījums. Lauku bloku precizēšanas pieprasī-
jumus var iesniegt gan elektroniski no šā gada 
4.februāra, izmantojot Elektronisko pieteikšanās sistē-
mu, gan aizpildot un iesniedzot Lauku bloku precizē-
šanas pieprasījuma veidlapu. 

   Latvijā katrā pašvaldībā zemes 
īpašniekiem, izmantojot savu zemi 
vai būvējot būves, ir jāievēro paš-
valdības teritorijas plānojuma nor-
mas. Teritorijas plānojums nepie-
ciešams tādēļ, lai līdzsvarotu kaimi-
ņu intereses zemes izmantošanā, 
piemēram, lai viens kaimiņš otra 
kaimiņa viesu namam blakus pēk-
šņi neuzceltu cūku fermu. Teritori-
jas plānojums atļauj vai aizliedz 
konkrētas darbības, piemēram, no-
saka, cik augstas, cik stāvu privāt-
mājas drīkst būvēt un kādā attālu-
mā no kaimiņa zemes robežas un 
tamlīdzīgi. 
   Rēzeknes novadā kopš 2013. 
gada 15.oktobra ir spēkā jaunais 
teritorijas plānojums 2013.-
2024.gadam jeb pašvaldības sais-
tošie noteikumi Nr.3 „Rēzeknes 
novada teritorijas plānojuma 2013.-
2024.gadam Teritorijas izmantoša-
nas un apbūves noteikumi un Gra-
fiskā daļa”.   Teritorijas plānojuma 
izstrāde ilga aptuveni 2,5 gadus, un 
pašvaldība saņēma aptuveni 700 
zemes īpašnieku iesniegumus par 
to, ko viņi vēlas darīt savā zemē. 
Pārsvarā zemju īpašnieki vēlējās 
apmežot aizaugušu zemi, būvēt 
privātmājas, pirtis un dīķus, kas 
lielākajā daļā gadījumu arī ir at-
ļauts. Jaunais plānojums paredz 
vienādus zemes izmantošanas no-
teikumus visos novada pagastos, 
elastīgi atļaujot daudznozaru uzņē-
mumu attīstību laukos. 
   Jaunā plānojuma teksts ir pie-
ejams pašvaldības mājas lapā: 

http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/
lv/content/2/1/33/, kur tas sastāv no 
divām daļām. Pirmā daļa saucas 
„Grafiskā daļa”, un tajā zemes īpaš-
nieks var aplūkot savu īpašumu 
konkrētā pagasta vai ciema kartē, 
kur zemes vienības krāsa nozīmē 
konkrētu izmantošanas zonu jeb 
teritoriju. Piemēram, ja Jūsu zemes 
vienība ir gaiši bēšā krāsā un zaļā 
krāsā, kas visbiežāk laukos arī tā ir, 
tad Jūsu zemē ir atļauta „Lauku 
zemes (L)” (bēšā krāsa) izmantoša-
na un „Mežu teritoriju (M)” (zaļā 
krāsa) izmantošana. Otrā plānoju-
ma daļa saucas „Teritorijas izman-
tošanas un apbūves noteikumi”, 
kuros Jūs varat izlasīt, kas ir vai 
nav atļauts konkrētajās zonās – 
šajā gadījumā Lauku zemēs un 
Mežu teritorijās. Īpašnieks var gan 
pats apskatīt savā zemē atļauto 
novada mājas lapā, gan arī var 
griezties Rēzeknes novada pašval-
dības Attīstības plānošanas nodaļā 
un saņemt atzinumu vai izziņu par 
atļautajām darbībām. Atzinums tiek 
sniegts par vienu konkrētu darbību, 
piemēram, par apmežošanu, bet 
izziņa ietver visu informāciju par 
zemes vienībā atļauto/aizliegto un 
par to jāmaksā pašvaldības nodeva 
2,13 EUR apmērā. 
   Kādi tad ir jauninājumi jaunajā 
Rēzeknes novada teritorijas plāno-
jumā? Pirmkārt plānojums atļaut 
lauku saimniecībām, kuras Rēzek-
nes novadā ir pārsvarā, nodarbo-
ties ar daudzām nozarēm paralēli. 
Bēšā krāsā esošajā Lauku zemju 

teritorijā (L), kādā ir lielākais zemju 
vairākums laukos, ir atļauts nodar-
boties ar lauksaimniecību, zivsaim-
niecību, kokapstrādi, tirdzniecību, 
tūrismu un citiem pakalpojumiem, 
atļauts iegūt derīgos izrakteņus, arī 
sapropeli visos ezeros. Teritorijas 
plānojums nosaka divpadsmit iz-
mantošanas zonas ciemos un devi-
ņas izmantošanas zonas lauku teri-
torijā. Teritorijas izmantošanas zo-
nas tika noteiktas pagastu pārvalžu 
un novada speciālistu darba gru-
pās, kur balstoties uz vēsturisko 
teritorijas attīstību, tika plānota arī 
turpmākā darbība. Piemēram, ja 
līdz šim zemes gabals tika izman-
tots lauksaimniecībā un īpašnieks 
citu savu izmantošanas priekšliku-
mu netika iesniedzis, tad arī turp-
māk tika ieplānota lauksaimnieciskā 
izmantošana. 
   Gribam uzsvērt, ka vēsturiski vei-
dojušās mazdārziņu teritorijas, pie-
mēram, Rēzeknes pilsētas tuvumā, 
arī turpmāk tiek plānotas kā maz-
dārziņu teritorijas, kur primārā iz-
mantošana ir dārzniecība, līdz ar to 
atļauta dārza māju, nevis privāto 
savrupmāju būvniecība. Turklāt 
mazdārziņu teritorijā esošā apbūve 
ir tik blīva, ka izmantot šādas mājas 
pastāvīgai dzīvošanai nemaz ne-
pieļauj ugunsdrošības normatīvi.  
   Reāli ugunsgrēka gadījumā sīkie 
zemes gabali un šaurie pievedceļi-
padara ugunsgrēka dzēšanu par 
praktiski neiespējamu vai neefektī-
vu, un blīvā apbūve pieļauj ātru 
ugunsgrēka izplatību no ēkas  uz 

Jaunumi zemes izmantošanā un būvniecībā Rēzeknes novadā 

DER ZINĀT 

http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/2/1/33/
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/2/1/33/
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Būs jauns atbalsta veids gaļas liel-
lopu audzētājiem! 

Īpašais atbalsts par liellopiem tiks piešķirts par 
buļļiem un vēršiem, kā arī par tīršķirnes, kombinē-
tajām vai krustojumos iegūtām gaļas šķirnes te-
lēm. Īpašo atbalstu varēs saņemt tikai par tādiem liel-
lopiem, kuri pretendenta saimniecībā 2014. gadā būs 
sasnieguši 16 mēnešu vecumu un saimniecībā turēti 
vismaz 6 mēnešus, kā arī ja tiks ievēroti visi ar dzīv-
nieku identifikāciju un reģistrēšanu saistīti noteikumi. 
Atbalsta likme būs atkarīga no atbalsttiesīgo dzīvnieku 
skaita, taču provizoriski aprēķini liecina, ka atbalsta 
likme būs ap 100 eiro par liellopu. Lai saņemtu īpašo 
atbalstu par liellopiem, lauksaimniekiem būs jāie-
sniedz platību maksājumu iesniegums Lauku atbalsta 
dienestā līdz šī gada 15. maijam, taču atbalsttiesīgo 
dzīvnieku skaitu noteiks, balstoties Lauksaimniecības 
datu centra dzīvnieku reģistra datiem. 

Augu aizsardzības līdzekļu lietotāja 
un operatora apmācības. 
   Ar 2013. gada 1. jūniju stājas spēkā Ministru kabine-
ta 2013. gada 19. marta noteikumi Nr. 147 "Noteikumi 
par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, 
augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu 
aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības 

konsultantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtī-
bu". Ar šo noteikumu stāšanos spēkā būtiski mainīju-
sies augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietotāja, konsul-
tanta un tirgotāja apliecības saņemšanas kārtība, kā 
arī izveidots vēl viens apliecības veids - augu aizsar-
dzības līdzekļu lietošanas operators. Līdz šim apmācī-
bu procesu veica un apliecības izsniedza Valsts augu 
aizsardzības dienests (VAAD), bet ar jauno noteikumu 
spēkā stāšanās brīdi apmācības veic VAAD sertificēti 
apmācību vadītāji, kuru skaitā ir arī  SIA „Latvijas Lau-
ku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes konsul-
tāciju birojs. Tāpat kā līdz šim, lai iegādātos un lietotu 
otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus, 
nepieciešams saņemt Profesionālā II reģistrācijas kla-
ses augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecību. Lai 
to iegūtu, jāapgūst 27 stundu apmācību programma 
un jānokārto VAAD sagatavotais eksāmens. Ja jums ir 
augstākā vai vidējā profesionālā izglītība lauksaimnie-
cībā, apmācību programma nav obligāta.  
Šajā gadījumā jāiesniedz iesniegums jebkurā sev iz-
devīgā VAAD reģionālajā struktūrvienībā vai VAAD 
administrācijā Rīgā, Lielvārdes ielā 36/38 un jākārto 
eksāmens bez apmācību kursa noklausīšanās. Līdz 
šim izsniegtās apliecības ir derīgas līdz tajās norādītā 
derīguma termiņa beigām.  
Lai apliecību pagarinātu pēc tās derīguma termiņa  

LAUKSAIMNIECĪBAS ZIŅAS 

ēku, tādēļ savrupmāju apbūve 
mazdārziņu teritorijā nav atļauta. 
   Kā jaunums ir iestrādātas obligā-
tās un rekomendējoša rakstura 
ainavu aizsardzības prasības, 
kuras attiecas uz ainaviski pievilcī-
gākajām teritorijām, kur jau vēstu-
riski attīstās tūrisms. Kā pati augst-
vērtīgākā ir noteikta Rāznas ezera 
ainavu telpa (Rāznas ezers ar ap-
vedceļu) un seši ainaviski ceļu pos-
mi, piemēram, A12 ceļa posms 
Ozolmuižas pagastā skatoties no 
ceļa uz Rēzeknes upes ieleju. 
Ainavu saglabāšana ir nepiecieša-
ma, lai ne tikai pašiem iedzīvotā-
jiem, bet arī tūristiem būtu vēlēša-
nās uzturēsies skaistā vidē, kur 
harmoniski iekļaujas ēkas un bū-
ves. Ainavu telpās nav vēlama pil-
sētas tipa apbūve, arhitektoniski 
neatbilstošu objektu būvēšana un 
nepieciešams sagla-
bāt Latgales kultūrvēsturiskajai un 
dabiskajai ainavai raksturīgo arhi-
tektūras stilu, kā arī krāsu paleti. 
Ainaviski augstvērtīgajos skatu 
punktos, kur paveras skats uz pla-
šu ainavu, tiks ierobežota apmežo-
šana un citas darbības, kas negatī-
vi ietekmē ainavu. 

   Teritorijas plānojumā ir noteiktas 
arī pašvaldības nozīmes katra pa-
gasta kultūrvēsturiskās vērtības un 
dabas objekti, kuru saglabāšana 
pagastam ir svarīga. Tie ir krucifik-
si, senkapi, piemiņas vietas, koku 
alejas, senie akmeņi, piemēram, 
Āžmuguras akmens Mākonķalna 
pagastā. Šie pašvaldības nozīmes 
vērtīgie objekti kalpo ne tikai kā 
katra pagasta atpazīstamības sim-
boli, bet ir nozīmīgi turpmākā tūris-
ma attīstība, kā vēl pilnībā neiz-
mantots resurss. 

Jaunajā plānojumā ir ierobežota 
vērtīgo meliorēto lauksaimniecībā 
izmantojamo zemju apmežošana, 
jo šo zemju meliorēšanā ir ieguldīti 
nozīmīgi līdzekļi, tādēļ tās pirmām 
kārtām ir jāizmato lauksaimnieciskā 
ražošanā, nevis mežsaimniecībā. 
Turklāt novada lauksaimnieki aktīvi 
izrāda interesi par brīvo zemju no-
mu vai iegādi lauksaimnieciskās 
ražošanas attīstībai. Tādēļ plānoju-
ma izstrādes laikā tika rīkota speci-
āla darba grupas tikšanās, lai iz-
strādātu šos apmežošanas ierobe-
žojumus, kuri galvenokārt attiecas 
uz meliorētām lauksaimniecībā iz-
mantojamo zemju platībām, kas 

lielākas par 3 ha ar auglību vismaz 
30 balles un kuras tiek izmantotas 
lauksaimniecībā. Tas nozīmē, ka 
šādā augstvērtīgā zemē, kura tiek 
izmantota lauksaimniecībā, meža 
ieaudzēšana ir aizliegta. Savukārt 
nemeliorētajās lauksaimniecībā 
izmantojamās zemēs meža ieau-
dzēšanas ierobežojumi nepastāv. 
   Ar detalizētāku informāciju aici-
nām iepazīties novada pašvaldības 
mājas lapā, lasot Teritorijas izman-
tošanas un apbūves noteikumus 
vai konsultējoties Rēzeknes nova-
da pašvaldības Attīstības plānoša-
nas nodaļā Rēzeknē (Atbrīvošanas 
aleja 95, 28.kabinets (3.stāvā), Bri-
gita Arbidāne, tālr. 64607189, e-
pasts: Brigita.Arbidāne@rdc.lv). 
Pagastu pārvaldēs teritorijas plāno-
juma jautājumos, aicinām konsultē-
ties pie vietēja pagasta zemes ierī-
kotāja, kura kontakti ir pieejami pa-
gastu pārvaldēs un pašvaldības 
mājas lapā: http://
www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/
content/1/3. 

 
Brigita Arbidāne, 

Attīstības plānošanas nodaļas 

teritorijas plānotāja 

http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/1/3
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/1/3
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/1/3
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SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES 

Sabiedrisko aktivitāšu centrā 2014.gadu sagaidīja 
kupls un jautrs Strūžānu iedzīvotāju pulks. Vakara 
laikā bija iespēja izmēģināt savu veiksmi Laimes akā, 
uzzināt, ko zvaigznes sola nākošajam gadam, tika 
apbalvotas labākas maskas, neiztrūkstošs bija šampa-
nieša un svētku raķešu salūts, kā arī bija iespēja satik-
ties ar 2014.gada slavenību – Zirgu.  

Salavecis savā dāvanu maisā atnesa gan dāvanas, 
gan žagarus. 

Pateicības rakstus par aktivitāšu centram sniegto 
palīdzību un atbalstu 2013.gadā saņēma – Artis Plušs, 
Aiva Pluša, SIA ”Gamma Trans”, Mārtiņš Armuška un 
Iveta Babrova. Lai veiksmīga sadarbība arī turpmāk! 

Pasākuma laikā notika iedzīvotāju aptauja par Strū-
žānu ciema 2013.gada cilvēku. Pie īpašām nomināci-
jām tika:  

Gaitis Bobrovs - 2013.gada Pļāpīgākais cilvēks 
Aiva Pluša - 2013.gada Jautrākais cilvēks 
Jolanta Mihailova - 2013.gada Čaklākais cilvēks 
Ainārs Plušs - 2013.gada Ievērojamākais cilvēks                    
Artis Plušs - 2013.gada Sportiskākais cilvēks 
Vitālijs Žogots - 2013.gada Uzticamākais cilvēks 
Oļģerts Siliņš - 2013.gada Viltīgākais cilvēks 
Ainārs Plušs - 2013.gada Klusākais cilvēks 
Inese Vabale - 2013.gada Talantīgākais cilvēks 
Lauma Pluša - 2013.gada Apzinīgākais cilvēks 
Ar saspringtu darbu un mēģinājumiem, jaunais gads 

iesākās deju kolektīvam „Dancari”, kuri cītīgi gatavojās 
Rēzeknes novada pašvaldības rīkotajam deju kolektī-
vu festivālam - skatei „Jautrais sadancis”, kas šogad 
notika Feimaņu kultūras namā. Paldies kolektīva vadī-
tājai Nataļjai Spruktei par ieguldīto darbu un godam 
nopelnītajiem atzinības vārdiem! 

Arī dramatiskā pulciņa „Šādi Tādi” dalībnieki jaunajā 
gadā ir čakli pastrādājuši, lai varētu piedalīties ama-
tierteātru festivālā „Kaudzēm Smieklu”, kas notika Gai-
galavas kultūras namā. Mūsu aktieri rādīja skeču 

„Ciemos pie babas”, kurā atspoguļojās situācija, kas ir 
sastopama gandrīz katrā ģimenē. Paldies aktieriem 
par uzdrīkstēšanos – Jurim Sjomkānam, Ivetai Bikov-
skai, Ivetai Babrovai, Aijai Selinai un īpašs paldies 
Kasparam Krustam! 

Sabiedrisko aktivitāšu centra ikdiena norit kā vien-
mēr – reizi nedēļā pieņemšanas notiek sociālajam 
darbiniekam, pagasta pārvaldes vadītājam un ģime-
nes ārstei. Tāpat turpinās sadarbība ar frizieri Mārīti 
un ar rokdarbnieci un dziju tirgotāju Inesi Puriņu. Tre-
nažieru zālē gandrīz katru vakaru notiek treniņi fizisko 
aktivitāšu mīļotājiem. Aktivitātes turpinās.... 

...taču, plānojot nākošos pasākumus un koncertus, 
domas apstājas un asaras sariešas acīs, jo viņa vairs 
nav..... 31.janvāra rītā mūžībā aizgājis Mārtiņš Nam-
sons – pozitīvs un gaišs cilvēks, Strūžānu pamatsko-
las absolvents, grupas RONDO dalībnieks, neskaitā-
mu koncertu un baļļu muzikants... 

Aktivitāšu centra labā Mārtiņš ir paveicis neizsakāmi 
daudz – apskaņojis pasākumus, koncertus; spēlējis 
ballēs, izlaidumos, salidojumos, jubilejās, kāzās... 
Mārtiņa skaistās un lustīgās dziesmas ir priecējušas 
no saulesrieta līdz pat rīta gaismai. Jautrās mūzikas 
skaņas ir likušas dejot gan jauniem, gan veciem, ne-
baidoties ne no lietus, ne no odu uzbrukumiem... 

Mūsu atmiņās Mārtiņš paliks ar savu sirsnību un 
smaidu, ar savu dzīvesprieku un sirds gaišumu... Ar 
to, ka vienmēr prata atrast uzmundrinošus vārdus no-
skumušajiem. Ar savu atsaucību. Ar draudzību... 

        
    Lai Tev vieglas smiltis, Mārtiņ... 

Un, lai Dievs sargā tavus tuviniekus, pārdzīvojot sma-

go zaudējumu... 

 
Sabiedrisko aktivitāšu centra „Strūžānu skola” 

vadītāja Jolanta Mihailova 

Tiek meklēti pagasta bibliotekāri – Gaismas nesēji 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrība 
aicina pieteikt savu bibliotekāru konkursam „Pagasta 
bibliotekārs – Gaismas nesējs”. Ar konkursa palīdzību 
bibliotēku apmeklētāji aicināti pateikties saviem bibli-
otekāriem par entuziasmu un radošumu, pasākumu, 
aktivitāšu, apmācību organizēšanu, mājīgu bibliotēkas 

vidi, laipnību un smaidu, kā arī rūpēm par saviem lasī-
tājiem. Pieteikumus sūtīt LNB Atbalsta biedrībai Tēr-
batas ielā 75, Rīgā, LV – 1001 vai uz e-
pastu: gaisma@gaisma.lv. Pieteikumam klāt vēlams 
pievienot foto, kas stāstītu par bibliotekāra aktivitātēm. 
Vēstules var sūtīt līdz 21.martam. 

Sabiedriskā aktivitāšu centra „Strūžānu skola” informācija 

beigām, nepieciešams noklausīties sešu stundu zinā-
šanu atjaunošanas kursu. Persona, kura saņēmusi 
profesionālā AAL lietotāja apliecību otrās reģistrācijas 
klases AAL lietošanai, automātiski iegūst uz pieciem 
gadiem AAL pārdevēja statusu un AAL lietošanas 
operatora statusu. 
   Rēzeknē LLKC Rēzeknes birojs šādas apmācības 

rīko Martā. Sīkāka informācija un pieteikšanās apmā-
cībām, zvanot SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs" Rēzeknes konsultāciju biroja lauku 
attīstības konsultantei Anitai Dzenei pa tālruni 
26571714. Apmācības ir par maksu. 

Lauksaimniecības konsultants  
Uldis Andrejevs t.27885686  

mailto:gaisma@gaisma.lv
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Lai arī šī gada ziema mūs nav aplaimojusi ar pateicī-
giem laikapstākļiem, ir vērts zināt, ka biedrība „Lubāna 
vilnis” ir realizējusi projektu „Ziemas sporta inventāra 
iegāde Gaigalavas pagastā”, kas dod iespēju Gaigala-
vas iedzīvotājiem bez maksas izmantot 24 slidu un 17 
distanču slēpju pārus kā pieaugušajiem, tā bērniem. 

Paldies aktīvajiem jauniešiem, kuri paši saviem spē-
kiem sarūpēja slidotavu Gaigalavas centrā un cik vien 
spēja, to arī izmantoja aktīvajam sportam. Kas attie-
cas uz inventāru, nākošajos gados to būs iespējams 
izmantot, sazinoties ar Lieni.  

Paldies tiem Gaigalavas pagasta iedzīvotājiem, kuri 
piedalījās Ziemas prieku dienā ŪTC „Bāka” un nenobi-
jās no vēja un aukstuma, bet ļāvās sportiskam garam 
un cīnījās godam. 

Šogad ŪTC „Bāka” tiek plānoti vairāki sporta un akti-
vitāšu pasākumi, kuros būs nepieciešama vietējo jaun-
iešu līdzdalība - gan kā sportistiem, gan kā palīgiem to 
organizēšanā, tāpēc būšu ĻOTI pateicīga par atsaucī-

bu un interesi līdzdarboties šādos projektos. 
Ļoti laba ziņa Gaigalavas jauniešiem – Jauniešu 

centra izveides projekts, ko izstrādāja biedrība 
„Radītprieks”, ir vērtēšanā Lauku atbalsta dienestā, 
kas liek cerēt uz telpu labiekārtošanu un pielāgošanu 
jauniešu vajadzībām šī gada vasarā.  Paralēli tam Rē-
zeknes novadā tiks iesniegts iniciatīvu projekts par 
papildus inventāra iegādi šim centram. 

Aicinu visus jauniešus izrādīt interesi par pasāku-
miem, iesaistīties pagasta sabiedriskajā dzīvē un iz-
teikt savas idejas, kuras kopīgiem spēkiem spētu reali-
zēt. 

Cerot uz iniciatīvu un vēlot daudz enerģijas, pavasa-
ri gaidot, 

 
Jaunatnes lietu koordinators Gaigalavas pagastā 

 Liene Skrauča 

2014. gads jauniešiem solās būt gana raibs un interesants 

Gaigalavas pamatskolas teātra sporta komandai. 
Jau piekto gadu Balvu Vilks aicina teātra sportistus 

no visas Latvijas, lai draudzīgos turnīros varētu pava-
dīt divas skaistas dienas Balvu Valsts Ģimnāzijā. Šo-
gad, 7. un 8.februārī, teātra sporta turnīrs - festivāls 
aizritēja zem devīzes „Pussolītis Dziesmusvētku 
virzienā’’, jo kopš iepriekšējiem Dziesmusvētkiem, arī 
teātra sportam ir atvēlēta sava vieta starp dziesmām 
un dejām. Draudzīgā, jautrā un pozitīvu emociju uzlā-
dētā gaisotnē, skolēni no visām Latvijas malām, uz 
skatuves iejutās dažādos tēlos un improvizēja dažā-
das ainas. Tiesneši bija diezgan bargi, un vērtēja ļoti 
stingri, lai katra komanda uz skatuves paradītu gan 
emocijas, gan notikumu.  

Kopumā festivālā startēja 36 komandas dažādās 
vecuma grupās. Lai festivāls ritētu raiti, katra vecuma 
posma grupas sacensības norisinājās dažādās pilsē-
tas skolās. 1.- 4.klašu grupām starti notika Balvu 
Valsts ģimnāzijā, un mūsu skolas komanda, kurā star-
tēja Viktorija Reble, Sintija Reble, Evija Bolmane un 
Evelīna Spīča, ieguva 4.vietu žūrijas simpātiju balvu - 
peldbaseina apmeklējums par brīvu. Savukārt 5.-
9.klašu grupu turnīri norisinājās Balvu pilsētas vecajā 
muižā, pašā Balvu ezera krastā. Gaigalavas pamat-
skolas komanda, kurā startēja Imants Spīčs, Dainis 
Rutulis, Regīna Špundzāne un Vineta Bolmane, 
ieguva 1. vietu, un pārveda mājās Balvu Lāča dārza 
Lāčuka medus podiņu. Gaigalavas skolēni Balvu Vilka 
turnīrā piedalās jau no pirmsākumiem – kopā 5 gadus. 
Pirmajos trīs gados mūsu skolēni Lāčuka medus podi-
ņu pārveda mājās kā ceļojošo kausu, un katru gadu 
tas bija jāved atpakaļ, un jāatdāvina uzvarētājiem. Šo-
gad, turnīra 5 gadu jubilejā, galvenā balva uzvarētā-
jiem paliek skolā. 

Darbs turnīros bija ļoti spraigs. Turnīri sākās rītā 
11.00 un noslēdzās 18.00. Pēc vakariņām visi dalīb-
nieki pulcējās Balvu Valsts ģimnāzijas zālē uz apbal-
vošanu, un pēc tam sākās diskotēka. Arī tas nebija 
viss, jo vakarā sākās pats interesantākais, Pidžamu 
nakts turnīrs. Te komandās draudzīgi apvienojās un 
kopā saspēlējās gan skolēni no dažādām skolām, gan 
skolotāji, gan paši tiesneši, un te emocijas un improvi-
zācija sita augstu vilni. Nakts turnīri turpinājās līdz 
plkst.3.00. naktī, bet otrajā rītā pēc brokastīm sākās 
meistarklases, kur tika izspēlētas jaunākās tehnikas, 
un sniegti norādījumi nākošajiem sadraudzības turnī-
riem, kurus bērni gaida ar nepacietību, jo šādos turnī-
ros tiek iegūti jauni draugi, jaunas zināšanas, pieredze 
un ļoti daudz pozitīvu emociju… 

Gunta Reine 

Teātra sporta pulciņa skolotāja 

Lāčuka medus podiņš  SKOLAS ZIŅAS 
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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 

Gaigalavas KN  7. Martā  plkst.19.00 
Starptautiskajai Sieviešu dienai veltīts koncerts. 
Piedalās -  Feimaņu KN eksotisko deju grupa „Fazira”,  
Gaigalavas KN deju grupa „Raffaello”, Degumnieku 

KN  dāmu deju drupa „Orhidejas”  un vokālais ansam-
blis „Harmonija”. 
Pasākuma ietvaros apskatāma  rokdarbu izstāde. 
Ieeja - brīva.  Laipni aicināti! 

Kaudzēm smieklu 
14.februārī, Gaigalavas kultūras namā notika Rē-

zeknes novada amatierteātru parāde „Kaudzēm 
smieklu”. Tajā piedalījās 16 novada amatierteātri.  Zī-

mīgi, ka teātru parāde notika Valentīndienā, 
mīlestības svētku dienā,  jo tas apliecina, ka 
mēs visi - gan aktieri, gan skatītāji mīlam 
teātri. Pasākumu atklāja Gaigalavas kolektī-
vi  „Apīnis ” un „Optimisti”, turpinājumā varē-
jām vērot četrpadsmit  skečus vai izrāžu 
fragmentus: Mākoņkalna TN amatierteātra 
„Raudive”, Maltas KN literārās studijas 
„Domugrauds”, Ratnieku TN amatierteātra 
„Sit saujā”, Pušas TN amatierteātra, Nautrē-
nu KN Rogovkas amatierteātra,  Strūžānu 
KN amatierteātra „Ķirzakas buča, Kaunatas 

TN amatierteātra ”Runotoji”,  Sabiedrisko aktivitāšu 
centra „Strūžānu skola” amatierteātra  „Tādi Šādi”,  
Lendžu KN amatierteātra „Atspūļa”, Dricānu KN ama-
tierteātra „Siebrineicys”,   Audriņu KN amatierteātra 
„Potešniki”, Dubuļu kluba amatierteātra  „Traļi - Vaļi”, 

Feimaņu KN  amatierteātra „Savējie”, Gaigala-
vas KN amatierteātra  „Bykovīši” sniegumā. 
Izrāžu starplaikos muzicēja kapela „Dadži”. 
    Ar mīlestību - par mīlestību, ar humoru - par 
humoru, ar prieku - par prieku sev un skatītā-
jiem, ar smiekliem līdz asarām, ar pozitīvām 
emocijām  noritēja pasākums, kurš bija sapulci-
nājis skatītājus  arī no citiem pagastiem un no-
vadiem.  
     

 25.janvārī  amatierteātris  „Bykovīši” (Rež. 

Ērika Bozoviča)  ar izrādi „Sīvasmuotes lobuo 
sirds” viesojās Rīgas latgaliešu biedrības 
„Trešo zvaigzne” 25.gadu jubilejas svinībās. 
Pasākums notika nacionālo biedrību namā.  
    Pasākuma apmeklētājs, Andrejs Svilāns, 

VZI APP "Nacionālais botāniskais dārzs" 
direktors, mums atsūtīja fotogrāfijas no 
izrādes un atzinības vārdus: „Patyka 
aktīru spēle i tys, cik breivi jī beja iz ska-
tuvis. Patyka, ka najuta režisora dorbu, a 
tys nūzeimoj na tū, ka režisora dorba 
nav bejs, - bet gon tū, ka jys ir bejs tik 
lobs, ka nav pamonams. I tei jau ir 
augstōkō pilotāža. Paļdis par izrōdi i turi-
tīs!”   
   Aktieri saņēma pateicības rakstus no 
biedrības par izrādi. 

Gaigalavas KN vadītāja  

Valentīna Deksne 

Pasākuma atklāšanā dzejas teātris “Apīnis” 
Madaras Ļaksas foto 

Skatītāju pilna zāle 
Madaras Ļaksas foto 

“Bykovīši” pēc izrādes Reigys latgalīšu bīdreibā 
Andreja Svilāna foto 


