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LEPOJAMIES 

Mums ticis viszilākais ezers 
Un rudākais rudzu lauks. 
Visbaltākā bērzu birze, 
Vismelnākais rupjmaizes klaips. 
Un tieši Latvijai ticis 
Vissvētākais debesu jums, 
Jo savu visskaistāko zemi 
Dievs ir atdevis mums. 
 
/L. Vāczemnieks/ 
 

 

Sveicu visus pagasta iedzīvotājus  

Latvijas valsts svētkos un aicinu uz  

svētku svinīgo pasākumu, kas notiks 

 Gaigalavas KN 2015.gada  

18.novembrī plkst.15.00 ! 

 

Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītās V.Vabals 

   9. oktobra pēcpusdienā Nautrēnu kultūras un 
sporta hallē pulcējās Rēzeknes novada skolu 
pedagogi, lai svinētu savas profesijas svētkus – 
Skolotāju dienu. Skolotāja darbs ikdienā ne 
vienmēr tiek attiecīgi novērtēts, šī profesija ir 
viena no visatbildīgākajām, grūtākajām, tomēr 
arī visaizraujošākajām, jo īsts skolotājs nekad 
nenoveco, augdams un mācīdamies līdzi sa-
viem audzēkņiem.  
   Pasākuma vadītāji Guntars Skudra un Jānis 
Šaudiņš minēja statistiku – Rēzeknes novadā ir 
544 skolotāji,  9 % no kopējā pedagogu skaita ir 
pensijas vecumā, tikai 15% skolotāju ir vecumā 
līdz 30 gadiem. Jaunākajam Rēzeknes novada 
skolotājam ir 21, bet vecākajam 77 gadi. Skolo-
tāja vidējais vecums Latvijas skolās ir 49 gadi, 
88% skolotāju Latvijas vispārizglītojošajās sko-
lās ir sievietes. Tomēr to, ka skolotāja darba 
vērtību nenosaka ne viņa vecums, ne arī dzi-

mums, apliecināja atzinības raksti, krāšņo ru-
dens ziedu klēpji un paldies vārdi, kurus svēt-
kos saņēma daudzi jo daudzi Rēzeknes novada 
skolotāji.  
   Ar  Rēzeknes novada pašvaldības Pateicības 
rakstu apbalvoti arī Gaigalavas pagasta  peda-
gogi:   

Gaigalavas  pamatskolas  skolotāja   
RASMA  IGAUNE; 

Gaigalavas  pamatskolas  skolotāja  
 ĒRIKA  BOZOVIČA; 

Gaigalavas PII vadītāja  
ILGA ŠVARCE. 

 
   Kā ik gadus, skolotāji saņēma arī īpašo 

Swedbank balvu. Šogad šo balvu izpelnījusies 
arī Gaigalavas pamatskolas skolotāja  

Vija Armuška. 
Interneta resursi 

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums „Mums dvēselē ierakstīts Latvijas 
vārds”. Svētku koncerts. Pasākumā tiks godināti izvirzītie nominanti: Z/s Ceļtekas, Z/s Bukši,  

Ināra un Rūdolfs Ūzuli, Vija Armuška, Valentīna Deksne, Solvita Pluša. 
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Pateicoties Rēzeknes novada pašvaldības, 
Gaigalavas pagasta pārvaldes un biedrības 
„Lubāna vilnis” atbalstam, Gaigalavas jauniešu 
centrā „Enjoy” tika īstenots jaunatnes inventāra 

iegādes projekts. 
Projektā tika iegādāti 8 skrituļslidu pāri un 8 

skrituļslidošanas ekipējuma (ķivere, ceļsargi, el-
koņsargi, plaukstsargi) komplekti, kā arī papildus 
bonuss ― 2 lecamauklas, kuras veicina labu ķer-

meņa muskulatūras sagatavi skrituļslidošanai. 
Lai nosvinētu šo priecīgo notikumu un izbaudītu 

sportisko garu, ko sniedz skrituļslidošanas inven-
tārs, 8 Gaigalavas jaunatnes pārstāvji ― Evija 

Bolmane, Guna Ezeraša, Valērija Kurilina, 
Monta Sakne, Samanta Sakne, Jānis Sarno-
vičs, Jānis Taukuls, Edgars Tārauds ― un 
Jaunatnes koordinatore Dace Gabriša 30. 
septembra pēcpusdienā devās skrituļslidpār-
braucienā uz meža atpūtas vietu Škapiterni, 
ķerot zelta rudeni, labus laikapstākļus un spil-
gtas emocijas. 
   Pēc šādas aktīvās atpūtas tika secināts, ka 
skrituļslidošana Gaigalavā ir atguvusi sen aiz-
mirsto spožumu, ir ieteicama gan topošiem, 
gan esošiem jauniešiem, paver jaunas iespē-
jas savas pašsajūtas un sportiskuma uzlabo-
šanai, lietderīgai brīvā laika pavadīšanai, sav-
starpējās komunikācijas nostiprināšanai drau-
gu lokā un Gaigalavas iepazīšanai no cita 
skatupunkta. 
    Gaigalavas jauniešu centra „Enjoy” dar-
ba laiks rudens un ziemas sezonā: katru 

otrdienu un ceturtdienu no plkst. 16.00. līdz 
plkst. 20.00. 

Gaigalavas jaunatnes koordinatore  
Dace Gabriša 

 JC „Enjoy” ZIŅAS   

Pirmie skrituļslidotāji  

Gaigalavā īstenots jaunatnes inventāra iegādes  

projekts „Sk-skr-skrituļo!” ! 

 SABIEDRISKĀS  

AKTIVITĀTES 

Sabiedrisko aktivitāšu centra “Strūžānu skola”  
pasākumi 

 Jautrās stafetes 
Vasaras brīvlaikam beidzoties, aktivitāšu 

centrs rīkoja sportisku pasākumu “Jautrās stafe-
tes”. Gan lieliem, gan maziem dalībniekiem indivi-
duāli bija iespēja pārbaudīt savus spēkus desmit 
dažādās disciplīnās, piemēram, Tinkš Tankš, Bo-
ulings, Stiprā kāja, Taisnā roka u.c. 

Jautro stafešu uzvarētāji – Artis Plušs, Raivis 
Plušs, Sandis Caune, Dagnija Augstāre, Pēteris 
Gleizdāns, Ilga Beķere, Iveta Putniņa, Ainārs 
Muižnieks un Guna Hamdard. 

  Atvadas vasarai 
Kā jau katru gadu, augusta pēdējās nedēļas 

nogalē, aktivitāšu centrs rīko pasākumu “Atvadas 
vasarai”.  
   Šogad tika  organizēts brauciens uz Rugāju 

novadu, uz senlietu privātmuzeju un skaistu 
atpūtas vietu “Saipetnieki”.  
Savukārt vakarā Strūžānu estrādē notika za-

ļumballe, kurā spēlēja Angel. Lai vakars būtu 
interesantāks, ballē tika pasniegti īpaši pateicī-
bas raksti  - balles atklājējiem, aktīvākajam de-
ju pārim, jautrākajam dejotājam, noplīsušāko 
kurpju īpašniekam un cietušākajam dejotājam. 

          Rudens ziedu izstāde 
   Laikā, kad puķes uzvilkušas savas visgrez-

nākās rotas, SAC telpās tika rīkota rudens zie-
du izstāde.  
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Izrādās, ka mūsu puķu dārzos aug neskaitāmu 
veidu un krāsu ziedi. Izstādē varēja aplūkot 22 
dāliju veidus, dažādu šķirņu asteres, gladi-
olas, mārtiņrozes un daudzas citas krāšņas 
puķes. 

Īpašs paldies visām puķkopēm, kuras 
ziedoja izstādei savus lolojumus – 
I.Babrovai, I.Bikovskai, M.Caunei, 
M.Elksnei, A.Gļaudai, J.Mihailovai, 
A.Olesovai, S.Plušai, I.Plušai, I.Putniņai, 
V.Puisānei, A.Selinai un V.Sjomkānei. 

 Rudens ražas izstāde 

21.oktobrī notika rudens ražas kompozī-
ciju izstāde. Pavisam izstādē piedalījās 9 
dalībnieki ar 22 kompozīcijām. Kompozīciju 
veidošanai tika izmantoti dažādi dārzeņi, 
augļi, ogas un pat garšaugi. Interesantāko 
darbu autori tika noteikti balsojot, un pirmo 
vietu ieguva kompozīcija “Bezkaunīgais 
čalis” (autore Aiva Pluša), 2.vieta – darbam 
“Ezis” (Kristīne Saliniece), 3.vieta kompozī-
cijām “Bēgļi laivā” (Valija Gorsāne) un 
“Ezis” (Aiva Pluša). Labāko darbu autori saņēma 

diplomus un simboliskas dāvaniņas. 
 

Sabiedrisko aktivitāšu centra „Strūžānu skola” 
vadītāja   Jolanta Mihailova 

... Kad laukā rudens vēji purina 
krāsainās koku lapas un vēl kāda 
spītīgi, drosmīgi turas koku zaros. 
Arī mēs Gaigalavas bērnudārza 
bērni devāmies lūkoties zelta pie-
lijušo mežu- noķert kādu intere-
santu krāsu, ieraudzīt un sajust 
Rudens smaržu, sameklēt savu 
krāšņāko vēju nopūsto lapu un 
saskatīt patiesi jaukas un brīniš-
ķīgas lietas sev apkārt.  

Aktīvi iesācies skaistais  mācī-
bu laiks. Kā pirmo jauko notikumu 
pieminēsim Tēvu dienu. Esam 

priecīgi par to, cik kuplā skaitā šogad 
mums izdevās satikties un atzīmēt šos 
mīlestības pilnos svētkus. Mīļš paldies 
visiem, kas palīdzēja veidot šo dienu tik 
krāsainu un emociju bagātu! Esam ap-
ņēmušies, ka kopā būšana Tēvu dienā 
kļūs par mūsu kopīgu ikgadēju tradīciju. 
Vēl šogad aktīvi esam iesaistījušies 
Mammadaba rīkotajā ekoprogrammā 
“Cūkmena detektīvi”. Uzzināsim meža 
noslēpumus, kā arī nemēslosim paši un 
aicināsim to nedarīt citiem.  

 
Ingrīda Pučeite 

 BĒRNUDĀRZA ZIŅAS   ...pretī Rudenim... 
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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 

18.novembrī plkst.15.00 Gaigalavas KN   
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai 
veltīts pasākums „Mums dvēselē ierakstīts 
Latvijas vārds” 
Programmā: 
  Gaigalavas pagasta atzinības rakstu saņē-

mēju godināšana. 
 Svētku koncerts. Piedalās Gaigalavas pamat-

skolas skolēni , pašdarbības kolektīvi no Gai-
galavas pagasta un Nagļiem. 

 Svētku torte.  
 Pēc svinīgā pasākuma svētku svinēšana kopā 
ar muzikantiem Anitu un Uldi Mičuļiem.   

28.novembrī plkst.20.00 Gaigalavas KN 
Rudens Balle.  
   Laikā, kad  lauku darbi  padarīti, pirms klusā 
pārdomu laika, aicinām jūs uz kopīgu atpūtas 
vakaru! Programmā - spēles, „Rudens ražas” 
laimīgā izloze, teatrāli priekšnesumi  un citi pār-
steigumi.   Ballītē spēlēs muzikanti- Normunds 
un Valdis  Štekeli.     
   Lūgums pieteikties galdiņu rezervācijai, 
tālr.29498655.  
   Esiet aktīvi, nāciet paši un līdzi paņemiet arī 
draugus un kaimiņus! Kopā jautrāk! 
   Ieejas maksa- 1.50 EUR 

 
   Biedrības “Latvijas Sarka-

nais Krusts” Rēzeknes komiteja sniedz Rēzeknes 
pilsētas un novada iedzīvotājiem mājas aprūpes 
pakalpojumus – aprūpi veciem cilvēkiem, kuri paši 
nespēj sevi aprūpēt; cilvēkiem, kuriem slimības laikā 
vai atveseļošanās periodā ir grūtības veikt ikdienas 
mājas darbus; bērniem vai pieaugušajiem, kuriem ir 
garīga vai fiziska rakstura traucējumi un kas paši sevi 
nespēj aprūpēt; cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Pa-
kalpojuma profesionālā darbība ir vērsta uz ilglaicīgu 
vai īslaicīgu aprūpes mājās nodrošināšanu. Rēzeknes 
komitejā strādā darbinieki ar pieredzi. 

Ko nozīmē aprūpe mājās? 
• Pusdienu gatavošanu, mājas uzkopšanu, veļas maz-
gāšanu un citus saimniecības darbus; 
• Palīdzību personiskās higiēnas veikšanai – nomaz-
gāšanos, matu apgriešanu; 
• Sūtņa funkciju – dažādu jautājumu kārtošanu, kas 
saistīti ar Sociālo palīdzības fondu, poliklīnikām u.c. 
institūcijām, pārtikas, medikamentu un citu nepiecieša-
mo lietu iegādi; 
• Pavadoņa funkciju; 

 
Kam var būt nepieciešama aprūpe mājās? 

• Veciem cilvēkiem, kuri paši nespēj sevi aprūpēt; 
• Cilvēkiem, kuriem slimības laikā vai atveseļošanās 
periodā ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus; 
• Bērniem vai pieaugušajiem ar garīga vai fiziska rak-
stura traucējumiem, kas paši nespēj sevi aprūpēt; 
• Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; 
• Aprūpe mājās var būt īslaicīga vai ilgstoša, tas ir at-
karīgs no aprūpējamā cilvēka vajadzībām. 
• Aprūpi nodrošina speciāli apmācīti speciālisti. 
   Tiek piedāvāti arī pavadoņa asistenta pakalpojumi. 
Pakalpojums domāts klientiem, kam nepieciešams 
pavadonis ārpus mājas (piemēram, palīdzēt klientam 
aiziet līdz veikalam, pavadīt uz ārstniecības iestādēm, 
dažāda veida kultūras pasākumiem). 
   Mājas aprūpe arī nozīmē vecumdienas pavadīt ie-
rastajā vidē, nevis veco ļaužu pansionātā 
   Informāciju par pakalpojuma saņemšanu un līguma 
noslēgšanu var saņemt pa tālr. 64625292 darba die-
nās vai iegriežoties mūsu birojā LSK Rēzeknes komi-
tejā Raiņa ielā 29. Maksa par stundu sākot no 4 eiro. 
Ja ir ilgstoša aprūpe, tad tiek piemērota atlaide. 

DER ZINĀT 

 
Cienījamie  vecāki! 

SIA "Maxima Latvija" no 2.novembra līdz 
2016.gada 7.februārim klientu lojalitātes kampa-
ņas ietvaros rīkos Baltijā vēl nebijušu akciju -
  Izglītības atbalsta programmu "SAVAI SKOLAI". 
Tās ietvaros klienti par pirkumu veikalos MAXIMA 
saņems uzlīmes, ko tālāk varēs novirzīt savai 
skolai noteikta inventāra iegādei. Uzlīmes jāno-
gādā  skolā un jāiemet īpašā kastē. 

Programmas ietvaros skola varēs iegādāties da-
tortehniku, sporta inventāru, kancelejas preces, 
attīstošās spēles un dažādus mācību materiālus. 
Šī programma ikvienam sabiedrības pārstāvim 
dod iespēju apvienoties labam mērķim un pavi-
sam vienkāršā veidā pateikties savai skolai par 
to, ko tā ir devusi. 

 Atbalsti savējo vai savu bērnu skolu! 
  

Gaigalavas pamatskolas kolektīvs 

SKOLAS ZIŅAS   Maxima programma “Savai Skolai” 


