
2015. gada septembris 

GAIGALAVAS ZIŅAS 

Septembra sākumā divas Rēzeknes novada 
saimniecības cietušas no Āfrikas cūku mēra uzlies-
mojuma – 1. septembrī bīstamā slimība tika konsta-
tēta zemnieku saimniecībā „Zelmeľi” Griškānu pa-
gastā, kur iznīcinātas 144 cūkas, savukārt 10. sep-
tembrī slimība atklāta kādā piemājas saimniecībā 
Nagļu pagastā, kurā likvidētas 12 cūkas. Pārtikas un 
veterinārais dienests (PVD) abās saimniecībās ne-
kavējoties veicis slimības apkarošanas pasākumus 
– cūku novietnes dezinficētas, savukārt 13 kilometru 
rādiusā ap cūku mēra skartajām saimniecībām no-
teikta karantīnas zona. 

Lai novērstu infekcijas izplatīšanās risku, karantī-
nas zona uz 40 dienām noteikta Rēzeknes pilsētas 
teritorijā, Rēzeknes novada Griškānu, Ozolaines, 
Ozolmuiţas, Sakstagala, Audriľu, Vērēmu, Lendţu 
un Čornajas pagastā, kā arī Ludzas novada Cirmas 
pagastā, savukārt saistībā ar slimības atklāšanu 
Nagļu pagastā karantīnas zona noteikta Rēzeknes 
novada Nagļu, Rikavas un Gaigalavas pagastā, kā 
arī Viļānu novada Dekšāres un Viļānu pagastā. Par 
iebraukšanu karantīnas zonā informēs brīdinājuma 
zīmes, kas izvietotas uz lielākajiem ceļiem, tāpat šo 
teritoriju uzraudzīs policija, kas pārbaudīs automašī-

nas un sabiedrisko transportu, lai no karantīnas zo-
nas netiktu izvesta gaļa vai gaļas izstrādājumi. 
„Aizliegts izvest nemarķētu gaļu,” uzsver PVD Zie-
meļlatgales pārvaldes vadītājas vietniece, vecākā 
pārtikas inspektore Inese Atmane, „ja gaļa vai gaļas 
produkti ir pirkti veikalā un uz tiem ir skaidri sapro-
tams marķējums, kā arī līdzi ir pirkumu apstiprinošs 
čeks, pēc policijas pārbaudes varēs turpināt ceļu, 
tomēr, ja cilvēks nespēs apliecināt gaļas izcelsmi, tā 
tiks konfiscēta.” Veikalā pirktai gaļai vai gaļas pro-
duktiem lielākoties ir etiķetes, tikmēr tirgū, kur rei-
zēm gaļa ir bez marķējuma, obligāti jāprasa pirkuma 
čeks, lai spētu apliecināt, ka gaļa ir rūpnieciski ražo-
ta un pārstrādāta. 

Karantīnas zonā arī cūku turētājiem ir jāievēro 
daţādi ierobeţojumi, piemēram, no vienas saimnie-
cības uz citu aizliegts pārvest sivēnus vai cūkas, 
savukārt citu lauksaimniecības dzīvnieku pārvieto-
šana, piemēram, liellopu vešana uz kautuvi, var no-
tikt tikai ar PVD veterinārā inspektora izdotu atļauju. 
Turklāt visiem cūku turētājiem obligāti jāievēro bio-
drošības noteikumi. 

Karantīnas zonā savām vajadzībām cūkas kaut 
drīkst. “Vienīgi ieteicams pirms tam izsaukt veteri - 

Arī Gaigalavas pagastā noteikta Āfrikas cūku mēra karantīnas zona 

LAI LABAS SEKMES MĀCĪBĀS! 

Markuss Dāvids, Agnese Zapāne, Džūlija Aniņa,  

Lāsma  Laizāne, Artis Dakuls,  

klases audzinātāja A.Širina 

Gaigalavas pamatskolas 1.klase 

Svecīšu vakari: 

10.oktobris 

  13.00 Īdeņas kapi  

ar Sv. Misi 

 15.00 Bikavas kapi 

 

17.oktobris  

 13.00 Svētiņu kapi 

 15.00 Pintanu kapi 

Nākamā avīze iznāks oktobrī, ja vēlaties 

ievietot savu sludinājumu vai kādu raksti-

ņu: zvaniet, rakstiet uz e-pastu vai griezie-

ties pagasta pārvaldē. 
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Valdība18.augustā, apstiprināja grozījumus 
biodrošības noteikumos. Lai Latvijā saglabātu 
cūkkopību kā nozari un pēc  
iespējas novērstu Āfrikas cūku mēra izplatīšanās 
riskus, turpmāk biodrošības prasības būs stin-
grākas. Ir veikti grozījumi biodrošības prasībās, 
nosakot vienādas prasības visiem cūku sugas 
dzīvnieku īpašniekiem/turētājiem, tostarp arī aiz-
liedzot cūku sugas dzīvniekus turēt ieţogotās 
platībās ārā.  

Tiek noteiktas prasības dzīvnieku 
īpašniekiem/turētājiem, kuri tur cūkas kā mājas 
(istabas) dzīvniekus. Dzīvnieku īpašniekiem/
turētājiem turpmāk būs savi cūku sugas dzīvnieki 
jātur slēgtās telpās, novēršot klaiľojošo un sav-
vaļas dzīvnieku piekļūšanu dzīvnieku turēšanas 
vietām. Būs aizliegts saviem mīluļiem izbarot pār-
tikas atkritumus un jebkura veida augu zaļbarību. 
Un pie ieejas un izejas mājoklī būs jānodrošina 
apavu dezinfekcija. Ľemot vērā, ka noteikumi 
prasības reglamentē, mājokļos turētiem cūku su-

gas dzīvniekiem nebūs jāizstrādā biodrošības 
pasākumu plāns. 

Noteikumi "Grozījumi Ministru kabineta 
2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.291 
"Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu 
dzīvnieku turēšanas vietām"" stāsies spēkā pēc 
to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis”. 

Joprojām aktuāli ir LAD pasākumi kur pare-
dzēts atbalstīt mazās saimniecības (15000EUR 
atbalsts, iegādes – vaislas dzīvnieki, pamatlī-
dzekļi, LIZ zeme, apgrozāmie līdzekļi) un jaunos 
lauksaimniekus (40000EUR atbalsts, iegādes – 
lietota tehnika, apgrozāmie līdzekļi, dzīvnieki). 
Šajos pasākumos šajā kārtā ir paredzētas dau-
dzas izmaiľas atlases kritērijos un projekta reali-
zācijas nosacījumos. Svarīgi – pirms projekta 
izstrādāšanas noteikti vajadzētu konsultēties ar 
LAD pārstāvjiem. 

 
Uldis Andrejevs lauku attīstības konsultants 

nārārstu, kurš izmērītu temperatūru, lai pārlieci-
nātos, ka slimībai jau nav sācies inkubācijas peri-
ods un gaļa nav ar vīrusu – klīniskās pazīmes vēl 
var nebūt redzamas, bet ķermeľa temperatūra 
jau ir maksimāli augsta,” uzsver PVD Ziemeļlat-
gales pārvaldes vadītāja Mārīte Ľukša. Tomēr 
nokauto cūkgaļu no saimniecības izvest nevar: 
―Ja saimnieks, piemēram, Griškānu pagastā no-
kauj ruksi un gaļu grib iedot līdzi bērniem uz Rī-
gu, to darīt nedrīkst. Ja policija apturēs, gaļa tiks 
konfiscēta,” skaidro Mārīte Ľukša. 

Karantīnas zonā savām vajadzībām cūkas kaut 
drīkst. “Vienīgi ieteicams pirms tam izsaukt vete-
rinārārstu, kurš izmērītu temperatūru, lai pārlieci-
nātos, ka slimībai jau nav sācies inkubācijas peri-
ods un gaļa nav ar vīrusu – klīniskās pazīmes vēl 
var nebūt redzamas, bet ķermeľa temperatūra 
jau ir maksimāli augsta,” uzsver PVD Ziemeļlat-
gales pārvaldes vadītāja Mārīte Ľukša. Tomēr 
nokauto cūkgaļu no saimniecības izvest nevar: 
―Ja saimnieks, piemēram, Griškānu pagastā no-
kauj ruksi un gaļu grib iedot līdzi bērniem uz Rī-
gu, to darīt nedrīkst. Ja policija apturēs, gaļa tiks 
konfiscēta,” skaidro Mārīte Ľukša. 

PVD Ziemeļlatgales pārvaldes vadītāja stāsta, 
ka šobrīd PVD strādā pastiprinātā reţīmā. 
―Karantīnas zonā PVD speciālisti apmeklēs katru 
cūku novietni. Ja cūkas nebūs reģistrētas, tiks 
izrakstīts administratīvā pārkāpuma protokols un 
saimniecības īpašnieks saukts pie atbildības. Ja 
ievēro biodrošību un cūkas ir reģistrētas, tad tikai 
pārbaudīs, vai dzīvnieki ir veseli. Turklāt no PVD 

inspektoriem varēs arī saľemt izsmeļošas atbil-
des uz visiem jautājumiem par cūku turēšanu un 
ierobeţojumiem karantīnas zonā.” 

Ja mājas cūkas no slimības var pasargāt, ievē-
rojot biodrošības prasības, tad meţacūkām infi-
cēšanās risks ir daudz augstāks, piemēram, Rē-
zeknes novada teritorijā jau teju visos pagastos ir 
atrasta kāda slima meţacūka. 

Ļoti daudz bija gadījumu, kad graudu tīrumos 
atrastas beigtas meţacūkas, līdz ar to slimības 
vīruss var būt arī graudos un pakaišos. „Vīruss 
iet bojā 70 grādu temperatūrā, tāpēc visdrošāk 
cūkām ir barot savārītus miltus. Ja tikai samaļ 
miltus un ieber cūkai silē – tas nozīmē, pa tiešo 
savai cūkai mutē iebērt slimību,” brīdina Mārīte 
Ľukša. Mēra vīrusam, tāpat kā visiem dzīviem 
organismiem vajag dzert. Ja ir ļoti sauss, tad kā-
du laiku vīruss vēl izdzīvo, bet pēc tam iet bojā, 
tāpēc drošāk cūkām ir barot pērnā gada raţu – 
nav pierādījumu, ka vīruss gadu varētu izdzīvot 
sausos graudos. Tikmēr mitrā vidē tas var dzīvot 
gadiem ilgi, piemēram, pat sasalušā gaļā pēc vai-
rākiem gadiem vīruss vēl ir atrodams. 

„Jāuzsver, ka cūku novietnē mēri ienes cilvēks. 
Vai tas būtu ar barību vai ar pakaišiem, taču bez 
cilvēka līdzdalības mājdzīvnieki slimību nevar 
dabūt– cilvēks ir tiešais slimības izplatītājs. Situ-
ācija ir ļoti nopietna, tāpēc cūku turētājiem jāievē-
ro vislielākā piesardzība,” teic PVD Ziemeļlatga-
les pārvaldes vadītāja. 

Madara Ļaksa, Rēzeknes novada 
pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste 

https://www.vestnesis.lv/
https://www.vestnesis.lv/
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Šogad Gaigalavas pamatskolā 1.septembris 
bija īpašs – tā tika akreditēta par Mammadaba 
vēstniecību Ziemeļlatgalē. 

AS ”Latvijas valsts meţi” vides izglītības prog-
rammā ”Izzini meţu” Mammadaba meistarklasē 
Gaigalavas pamatskolas Da-
bas draugu pulciľš skolotājas 
Vijas Armuškas rosināti ie-
saistījās 2010./2011.gadā ie-
gūstot zeļļu diplomu, nākoša-
jā mācību gadā Meistaru dip-
lomu, bet kopš 
2013./2014.mācību gada 
programmā piedalās visi 1.-
9.klašu skolēni – piecpadsmit 
klases ieguvušas meistarkla-
ses Meistaru diplomus, pie-
cas klases ieguvušas zeļļu 
diplomus. 

Mammadaba vēstniecības 
tituls skolām tiek piešķirts jau 
sesto gadu. To iegūst par la-
biem sasniegumiem AS 
„Latvijas valsts meži‖ īsteno-
tās vides izglītības program-
mas Izzini mežu! aktivitātēs. 
Mācību gada garumā tika pa-
veikts daudz: skolēni izgata-
voja un izlika putnu būrīšus 
gan skolas parkā, gan tuvējā 
meţā; LVM darbinieku vadīti un atbalstīti, piedalī-
jās meţa stādīšanas akcijā; devās dabas izziľas 
ekskursijās un 
pārgājienos (uz 
Tērvetes dabas 
parku, Kalsna-
vas arborētu-
mu, meţa no-
zares izstādi 
„Iepazīsties 
koks” Meţapar-
kā Rīgā, SIA 
Verems, dažā-
diem meţa ie-
cirkľiem Gaiga-
lavas pagasta 
meţu teritorijā, 
piedalījās Mammadaba dēkā atpūtas bāzē Ezer-
nieki, kur rādīja savas orientēšanās prasmes un 
zināšanas par meţu un tā bagātībām); piedalījās 
Meţa Olimpiādē – viena sociālo zinību mācību 
stunda noritēja meţā; aktīvi piedalījās vides sa-
kopšanas talkās gan skolas apkārtnē, gan ārpus 
tās; veiksmīgi tika galā ar interneta spēli Mežo-
tājs. 

     1.septembra svinīgajā līnijā piedalījās AS 
„Latvijas valsts mežu‖ pārstāvji: Ziemeļlatgales 
meţsaimniecības izpilddirektors Viktors Reblis un 
meţa iecirkľa meistars Juris Meţatučs. Savā uz-
runā skolēniem, skolotājiem un vecākiem Gaiga-

lavas vidusskolas absolvents 
Viktors Reblis veltīja atzinī-
gus vārdus programmas Izzi-
ni mežu! dalībniekiem un ko-
ordinatoriem, pateicās par 
paveikto darbu un aicināja arī 
turpmāk būt aktīviem Mam-
madaba draugiem. 
Viktors Reblis aicināja aplie-
cināt piekrišanu Zaļajam Go-
davārdam. Kļūstot par Mam-
madaba vēstniekiem, Gaiga-
lavas pamatskolas audzēk-
ľiem un pedagogiem jāveic 
daţādas aktivitātes un go-
dam jāpilda arī vairāki intere-
santi pienākumi, piemēram, 
jāpaskaidro, kas ir Mamma-
daba tiem, kas to vēl nezina; 
ikreiz, kad dabas tuvums sa-
gādājis prieku un ļāvis no 
sirds pasmaidīt, par šīm sajū-
tām jāizstāsta vēl vismaz vie-
nam cilvēkam; jādzīvo dabis-
ki, lai ik dienas smeltos da-

bas spēku, utt. Skolēnus visvairāk sajūsmināja 
Zaļā Godavārda 10.punkts: „Kad kāds jums jau-

tās: „Kā iet?” vai „Kā klājas?”, jūs atbil-
dēsit: „Zaļi jo zaļi!” Esam ieguvuši savu 
MEISTARĪBAS  MEŢU - lai turpinot 
darbus meistarklasē, iegūtu jaunas ko-
ka figūriľas, ko pievienot skolas meis-
tarības meţam. 
Ļoti svinīgs un saviļľojošs brīdis bija 
Mammadaba vēstniecības karoga uz-
vilkšana.  
Ziemeļlatgales meţsaimniecības izpil-
ddirektors Viktors Reblis nolasīja akre-
ditācijas rakstu, tad kopā ar Gaigala-
vas pamatskolas direktori Ināru Ūsīti 
un Mammadaba projekta vadītāju sko-
lā – dabaszinību skolotāju Viju Armuš-

ku, aplausiem  skanot, uzvilka mastā zaļo Mam-
madaba karogu, un Gaigalavas pamatskola tika 
oficiāli pasludināta par Mammadaba vēstniecību 
Ziemeļlatgalē. 

Gaigalavas skolas kolektīvu Zinību svētkos 
sveica Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības 
pārvaldes vadītāja Lilija Ţukovska - vēlot radošu  

Gaigalavas pamatskola – Mammadaba vēstniecība Ziemeļlatgalē  
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Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētki ir  l ie lākie, nozīmīgākie un se-
nākie skolu jaunatnes tautas mākslas ko-
lekt īvu svētki Latvijā, vienlaicīg i kalpojot  
par potenciālo dalībnieku sastāva veido-
tāju Vispārēj iem latviešu Dziesmu un De-
ju svētkiem. Šie ir  svētki,  kuros ne t ikai 
mācāmies un kopjam mūsu tradīcijas, bet 
piedalīšanās tajos ir  kā balva par neatlai-
dīgu darbu 5 gadu garumā. Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētku tradī-
cija aizsā-
kusies 
1960. ga-
dā, kad 23. 
jūnijā Rīgā 
no 178 Lat-
vijas sko-
lām sapul-
cējās vai-
rāk nekā 
8,5 tūksto-
ši jauniešu. 
Tolaik re-
pertuāra 
pamatā bi-
ja dzies-
mas krievu 
valodā, bet  
dziesmu latviešu valodā bija maz. Turp-
mākajos gados dalībnieku skaits skolēnu 
dziesmu svētkos pakāpeniski pieauga, kā 
arī repertuārs latviešu valodā pakāpenis-
ki pilnveidojās, un jau VI Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkos bērnu 
koris dir iģenta Leonīda Vīgnera pavadībā 
izpi ldīja mūsu valsts himnu -  Baumaľu 
Kārļa „Dievs, svēt ī Latviju”.  Laiks pēc ne-
atkarības at jaunošanas skolēnu dziesmu 
svētkiem saistās ar Svētku programmas 
un dziesmu repertuāra bagātināšanos tās 
visdaţādākajās izpausmēs. Kopš 2003. 
gada svētki ir  iekļauti UNESCO Cilvēces 
mutvārdu un nemateriālā kultūras manto-
juma meistardabu klasē.  

Gaigalavas pamatskolas folk loras kopa 
―PURINEĽŠ‖ bija starp t iem kolektīviem, 
kas piedalījās Skolēnu Dziesmu un deju 
svētkos Rīgā. Folkloras kopu skatē mēs 
ieguvām I pakāpi un augstu ţūr ijas no-
vērtējumu. Centīgi un ar labiem rezultā-
t iem piedalījāmies daţādos konkursos 
visa mācību gada garumā–stāstnieku 
―Teci,  teci valodiľa‖, muzikantu 
―Klaberjakte‖, dziedātāju ―Dziesmu dzie-
du kāda bija”,  dancotāju “Vedam danci”  

un rotaļu programmu 
„Rotaļu rakst i”  kon-
kursos. Latvijas mē-
rogā, pēc kopējā 
punktu skaita, esam 
6.vietā no 126 bērnu 
un jauniešu folk loras 
kopām. Esam nopel-
nījuši Līvu Akvapar-
ka „Laureāta” kartes, 
kas dod iespēju ko-
lekt īva -  laureāta sa-
stāvā baudīt ūdens 
priekus 4 stundu ga-
rumā bez maksas. 
To mēs izmantojām 
3.septembrī.  Paldies! 
Esam saľēmuši ar ī 

Dziesmu svētku organizatoru Diplomus 
un pateicības rakstus.  

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētki noris inājās Rīgā no 6. -
12.   jūl i jam, kad Rīgā no Latvijas malu  
malām sabrauca aptuveni  37400 bērnu 
un jauniešu, kā arī kolektīvi no latviešu 
diasporām, kas izteikuši vēlmi šogad pie-
dalīt ies Svētkos. Nedēļas laikā bija pare-
dzēta plaša programma ar vairāk nekā 
piecdesmit daţādiem pasākumiem. Fol-
kloras kopa „Purineľš” piedalījās pasā-
kumos Brīvdabas muzejā, Svētkos Vēr-
manes dārzā gan uz mazās, gan uz l ielās  
skatuves un vakarā danču pasākuma  

 un interesantu jauno mācību gadu, dāvinot karti 
„Iedvesmas zeme Latvija” – rosinot audzēkņus 
mācību gada laikā veidot sava pagasta karti, izzi-
nāt un mīlēt – Latviju. 

Māte Daba mums bagātīgi sniedz savas vel-
tes, taču jāapzinās, ka mēs nevaram mūţīgi tikai 
ľemt, neko nedodot pretī. Mūsu mērķis – būt da-
bas draugiem, palīdzēt tai, baudīt tās klātbūtni arī 
skolā, izzināt to. Mammadaba rosina skolas at-

klāt dabu kā labāko mācību klasi un doties ārā – 
Mammadaba meistarklasē: izjust zemi, sauli un 
ūdeni uz savas ādas, jo tie ik dienu veic īstu 
meistardarbu - rada arvien plašāku Latvijas zaļo 
sirdi – meţus! Dzīvosim zaļi jo zaļi! Lai Mamma-
daba ienāk ikkatrā skolā! 
                                    Gaigalavas pamatskolas  

6.klases audzinātāja Ērika Bozoviča 

„PURINEŅŠ”   -  XI  Latvijas  skolu  jaunatnes  Dziesmu un deju svētkos 
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programmā „Rotaļu rakst i”  pie Brīvības 
pieminekļa, Svētku gāj ienā, noslēguma 
koncertā Meţaparka Lielajā estrādē. 
Laura Skudriľa uzstājās Laureātu kon-
certā, kas notika J.Vītola Mūzikas Aka-
dēmijā. Apmeklējām atklāšanas pasāku-
mu 11.Novembra krastmalā, braucām ar 
tramvaju, bijām 3D f i lmā, bijām pie jūras.  
Bet kur vēl veikalu apciemojumi un vaka-
ra izklaides... .  

Šogad svētku gaisotni paspi lgt ināja 
saturiskais ietvars -  BURT(u)BURVĪBA 
un Svētku sauklis  „Pats skani,  l īdzi ska-
ni”.  Vēlos pateikt ies vis iem par savstar-
pējo sapratni un izpalīdzību,  par iztur ību,  
draudzību un svētku prieku! Esam atkal 
ceļā uz nākošaj iem Dziesmu svētkiem ! 
Lai veicas !  

Skolotāja un folk loras kopas 
„Purineņš” vadītāja Rasma  Igaune  

Gaigalavas pamatskolas dabas draugu pulci-
ľa skolēniem šovasar ir 
īpašs notikums — uzvara 
AS “Latvijas finieris” skolu 
jauniešu konkursā “Zaļā 
klase 2015″. Konkursā 
piedalījās vairāk kā trīs-
desmit republikas skolas, 
bet līdz finālam tika seš-
padsmit, tāpēc konkuren-
ce bija ļoti sīva. 

Šī gada konkursa tē-
ma bija „Bebrs un bērzs”. 
Ar tēmu iepazināmies jau 
februārī, bet spraigs dar-
ba cēliens sākās martā, 
jo vajadzēja atrast bebru 
dambi, novērtēt bebru radītos postījumus, kon-
statēt postījumus bērzu audzēs, atbildēt uz dau-
dziem āķīgiem jautājumiem un uzzīmēt bebru. 
Pats smagākais, bet tajā pašā laikā interesantā-
kais uzdevums bija – nojaukt bebru dambi un arī 
nofilmēt šo pasākumu, izveidojot saistošu un pa-
mācošu piecu minūšu filmu. 

Mājas darbs sastāvēja no vairākām daļām: 
filma par padarīto darbu, radošā daļa ar aprakstu 
un zīmējumiem, kā arī ar nofilmētu bebru grau-
žam kokus. Tas mums izdevās. Ar bebra filmēša-
nu, kameras uzstādīšanu mums palīdzēja Gaiga-
lavas medību kolektīva „Bikavieši” mednieki Jānis 
Spīčs, Mārtiľš Vuguls un Mārtiľš Armuška. Liels 
paldies par atbalstu un palīdzību! 

14. un 15. jūlijā Abragciemā sapulcējās visi 
konkursa fināla dalībnieki uz aktīvu un radošu 
pasākuma noslēgumu. Divās dienās skolēni sa-
centās daţādās sporta aktivitātēs: šaušanā ar 
loku, virves nostiprināšanā un pārvietošanās pa 
virvi kā arī labāko foto mirkļu iemūţināšanā. Vi-
sās aktivitātēs skolēni vāca punktus, jo tika vēr-
tēts komandas darbs kopumā. Vakara noslēgu-
mā katra skola prezentēja savu paveikto darbu 

projekta laikā. Un atkal skolas tika vērtētas un 

saľēma pelnītos punktus. Saskaitot iegūtos pun-
ktus par mājas darbu, sporta aktivitātēm un vaka-
ra prezentāciju, tika noteikti šī konkursa uzvarētā-
ji. Pirmo vietu un 750 eiro skolas labiekārtošanai 
ieguva mūsu Gaigalavas pamatskolas komanda. 
Šo augsto novērtējumu mēs ieguvām, jo bijām 
ļoti draudzīga un saliedēta komanda. Lielu pal-
dies gribu pateikt Laimai Kolnejai, Vilmai Kolne-
jai, Laumai Kolnejai, Jānim Počam, Imantam Spī-
čam, Annai Barinovai, Inesei Barinovai, Eduar-
dam Armuškam, Viktorijai un Sintijai Reblēm un 
skolotājai Marutai Krustānei. Paldies vecākiem, 
kuri ir atbalstījuši un izaudzinājuši tik aktīvus un 
zinošus bērnus. 

Par aktivitātēm, konkursa saturu, visu konkur-
sa dalībnieku ēdināšanu un labsajūtu rūpējās AS 
„Latvijas Finieris” padomes biroja vadītāja Jolanta 
Medne ar komandu. Paldies par rūpēm un saturī-
gi pavadīto laiku. Mūsu dalību konkursā atbalstīja 
profesionāli un atbildīgi šoferi: Vitālijs Ţogots un 
Edgars Sudniks. Paldies par pacietību! 

 
Vija Armuška, Gaigalavas pamatskolas  

Dabas draugu pulciľa vadītāja  

Gaigalavas pamatskola uzvar AS „Latvijas finieris”  

skolu jauniešu konkursā „Zaļā klase 2015” 
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Pasākumi vasaras sezonā  

Gaigalavas kultūras namā 
    Saulgriežu laikā no 20. līdz 21. 
jūnijam, notika 1. Starptautiskais 
sieviešu deju kopu festivāls  
„Spīganu dejas ezera atspulgā”.  
Festivālā piedalījās sieviešu deju 
kopas no Baltinavas, Birzgales, Cē-
sīm, Jelgavas, Kalsnavas, Lēdma-
nes, Mārcienas, Meirāniem, Mērs-
raga, Vestienas, Ţīguriem, Skrīve-
riem, Mores un 3 deju grupas no 
Igaunijas. Kopā - 192 dejotājas. 

 Pirmajā dienā dalībnieces iera-
dās kultūras namā un iepazinās ar 
apkārtnes tūrisma objektiem -  vie-
sojās Gunāra Igauľa instrumentu 
muzejā, Annas un Jāľa Macānu 
vadībā izstaigāja Teirumnīku purva 
taku un Īdeľas pilskalnu.  Festivāla   
atklāšana un pirmais koncerts noti-
ka ŪTAC „Bāka”, pēc koncerta etnogrāfiskais an-
samblis „Rikava” rādīja uzvedumu saulgrieţu no-
skaľās. Darbojās amatnieku un mājraţotāju tir-
dziľš, tajā varēja  nopirkt Pētera Iruka darinātās 
koka karotes, Margaritas Začevskas  medu, Di-
ānas Andrejevas  garšīgos sierus,  kūpinātas zi-
vis no Nagļu pagasta un citus mājraţojumus.  

Paldies Bākas darbiniekiem - Lienei Drulei, Biru-
tai Kolnejai, Voldemāram Kolnejam par sadarbību 
un atbalstu! Nākamajā dienā laukumā  pie kultū-
ras nama notika Mārtiľa Ezeriľa kapelas 
„Aiviekstes plostnieki” koncerts un KN  lielajā zālē 
notika  sieviešu deju kopu koncerts, kurā katrs 
kolektīvs rādīja divas jaunrades dejas.  
   Līgo vakarā, kā tradīcija, amatierteātra 

„Bykovīši” pirmizrāde. Šogad iestudēta izrāde pēc  
M.Zoščenko lugas „Kāzas” motīviem. Lomās dar-
bojās - Juris Bikse, Mārīte Vugule, Artis Plušs, 

Aiga Spīča, Juris Sjomkāns, Maruta Suharevska, 
Annēlija Melne, Valdis Melnis, Roberts Voits, Ani-
ta Macāne, Ilze Stanka, Ilona Reine (reţisore - 
Valentīna Deksne). Pasākumu kuplināja  amatier-
teātris „Apīnis” ar skeču „Sludinājums” un folklo-
ras ansamblis „Gaigalas” ar Līgo dziesmām. Pēc 
izrādes laukumā pie kultūras nama tika iedegts 

Jāľu nakts ugunskurs. 
     Jūlijā, Rēzeknes novada dienās An-
čupānu ielejā, godam pārstāvējām   Gai-
galavas pagasta Amatu sētu. Mūsu pa-
gasts šogad lepojās ar saviem amatnie-
kiem. Bija skatāmi Ludmilas Bobrovas 
rokdarbi daţādās tehnikās, Innas Gorsā-
nes  gatavotie konfekšu pušķi, Pētera  
Iruka  koka karotes, Margaritas Začev-
skas  apgleznotais zīds. Audējas, Ināra 
Sarnoviča un Laura Sarnoviča,  demon-
strēja lupatu segu  aušanas procesu līdz-
paľemtajās stellēs, kā arī izstādīja savus 
rokdarbus, kuru klāsts un daţādība bagā-
tināja mūsu telts noformējumu. 
   Protams, dižojāmies  arī ar kulināro 
mantojumu: ciemiľi tika cienāti ar  Silvijas 
Žogotas cepto  plāceni, Jolantas Mihailo-
vas vārītajām pupiľām un Margaritas Za-

čevskas medu. 
   Jauniešu centra „Enjoy”  dalībnieki - Imants 
Spīčs, Jānis Sarnovičs un koordinatore Dace 
Gabriša  iesaistīja interesentus papīra locīšanā  
origami tehnikā, puiši  sniedza muzikālus priekš-
nesumus.  Viľiem piepalīdzēja Inta Birķe.  Pal-
dies amatniekiem un darba grupai par ieguldīto 
darbu, uzľēmību. 

“Bykovīši” pēc pirmizrādes Līgo vakarā 

Starptautiskais sieviešu deju kopu festivāls  
„Spīganu dejas ezera atspulgā”   
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  8.augustā, jau četrpadsmito gadu notika 
amatierteātru svētki „Lubāna vilinājums”. 
Svētkos piedalījās 10 amatierteātri ar izrādēm 
un skečiem: Rēzeknes novada Gaigalavas pa-
gasta amatierteātri - „Tādi Šādi”, „Apīnis”, ama-
tierteātris „Optimisti” ar pirmizrādi (Dţ.Prislija 
lugas motīviem „Notiek arī tā”), Kaunatas pa-
gasta amatierteātris „Runotoji”, Nagļu pagasta 
dramatiskais kolektīvs, Nautrēnu pagasta Ro-
govkas amatierteātris. Viļānu novada Dekšāru 
amatierteātris „Kūpā” un Madonas novada Aro-
nas pagasta amatierteātri - „Aronieši”, Liezēres 
Ozolu amatierteātris „Reālisti”. 

 Pasākumu kuplināja Gaigalavas kolektīvi - 
amatierteātris „Bykovīši” un deju grupa 
„Raffaello”, kas pasākuma dalībniekus sagaidī-
ja pie Lubāna ezera un sniedza teatralizētus 
priekšnesumus. Ezera pludmali bija „nopircis” 
arābu šeihs ar 3 sievām, kurš dalībniekiem lika 
izpildīt daţādus uzdevumus. Viľam palīdzēja 
čaklās skudras, kuras atnesa burvju baļķi, kas 
piepildīja ikvienu vēlēšanos. 

Lubānas novada Indrānu pagasta Meirānu 

deju grupa „Magones” un Rugāju dāmu vokālais 
ansamblis priecēja skatītājus gan uz skatuves, 
gan ezera krastā.  

„Lubāna vilinājums” ir svētki, kad varam iz-
just kopības sajūtu, smelties idejas, gūt pozitīvas 
emocijas un enerģijas lādiľu jaunām iecerēm un 
darbiem.  

    23.augustā svinējām Pilngadības svēt-
kus pagasta jauniešiem. Svētkos piedalījās 
Eduards Armuška, Lauris Gorsāns, Inga 
Kruste ,Reinholds Švarcs.   

Pasākumā jauniešus sveica  Gaigalavas 
pagasta pārvalde, Jauniešu centrs „Enjoy” 
un kultūras nama pašdarbības kolektīvi - 
„Apīnis”, „Krēslīte”, „Optimisti”, „Raffaello”.      

Kolektīvi savos priekšnesumos iesaistīja 
arī pašus gaviļniekus. Jauniešiem bija gan 
jādejo, jādzied, jāspēlē teātris  un pat jāstā-
jas tiesas priekšā par bērnībā pastrādāta-
jiem nedarbiem. Laika burve deva iespēju 
atgriezties bērnībā un skolas solā un lika 
nokārtot daţus nepaveiktos darbiľus. Vairā-
kas dziesmas veltīja viesi - duets „Paprika”.       

Jaunieši pateicās vecākiem par gādību, 
mīlestību un audzināšanu.  

„Optimisti” pēc pirmizrādes  

Par aušanas tehniku ieinteresējās  

arī Laimdota Straujuma 

Gaigalavas pagasta Amatu sētas darba grupa  

Rēzeknes novada dienās 

Lubāns atvilinājis  pat arābu šeihu ar harēmu 
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   Tika demonstrēta  filma, kurā atspoguļota 
ekskursijas diena. Pirms svētkiem jauniešiem bija 

kopīga ekskursija pie Rēzeknes novada amatnie-
kiem. 

Vispirms viesojāmies pie Pētera un Maijas Gai-
lumiem Ilzeskalna pagastā. Podnieks pastāstīja 
par mālu, par keramikas trauku tapšanas proce-
su. Visi tika iesaistīti darbos - izgatavojot māla 
traukus  gan lipinā-
šanas tehnikā, gan 
izmēģinot roku pie 
virpas. Izgatavotie 
darbiľi nupat, sep-
tembrī, ir izľemti no 
cepļa un tiks nodoti 
pilngadniekiem.     

 Saimnieki arī 
laipni izrādīja savu 
skaisto daiļdārzu ar 
plašo koku un puķu 
kolekciju.     Ciemo-
jāmies arī zirglietu 
un ādas izstrādāju-
mu amatu darbnīcā 
„Apkalnmājas”  Ve-
rēmu pagastā . Tur 
mūs laipni  sagaidī-
ja saimniece Irēna 
Baufale un piedāvā-
ja ekskursiju - ekspozīcijas zāles apskati, kur va-
rēja apskatīt zirga aizjūga piederumus, siksnas, 
jostas, ādas maisiľus u.c., Saimniece iepazīsti-
nāja ar ādas veidiem, dalījās pieredzē par latga-
lisko dzīvesveidu. Katram bija  jāizmēģina ādas 
apstrādes process. Jaunieši izgatavoja atslēgu 
piekariľus, lai dzīves mērķi piesietu ar labu atslē-
gu.   

Pilngadības svētki ir svētki dzīvei un jaunībai, 
sevis un savas dzimtās vietas apzināšanās 
laiks ,tie ir ģimenes svētki.  

KN pašdarbības kolektīvi vasaras sezonā arī 
piedalījās vairākos pasākumos. Amatierteātri 
„Bykovīši” un „Apīnis” ar izrādi viesojās Strūžā-
nos un Rēzeknes pensionāru dienas centrā, 
amatierteātris „Optimisti” ar jauno izrādi kuplināja 
pasākumu Riebiľu novada Galēnos. Folkloras 
ansamblis „Gaigalas”  priecēja vecos ļaudis Strū-
žānu un Pilcenes pansionātos un ar garīgā satu-
ra dziesmām piedalījās Misēs Augustovas u.c. 
baznīcās. JDK „Krēslīte” piedalījās Latgales deju 
svētkos Višķos un  sezonas noslēguma koncertā 
Lakstīgalu salā Viļānos. 

Visus ciemiľus un pasākumu apmeklētājus 
priecē dekori, kuri rotā kultūras nama foajē. De-
kori tapuši  Rēzeknes novada mūţizglītības pa-
sākuma finansēta projekta ietvaros (projekta ko-
ordinatore V.Deksne) ar interešu kluba 
„Rokdarbiņš” dalībnieču līdzdarbošanos.  Projek-
ta  gaitā māksliniece - floriste Maija Gailuma mā-
cīja, kā no vienkāršiem dabas materiāliem izvei-
dot skaistu kolāţu. Paldies čaklajām rokdarbnie-
cēm: Marijai Vabalei, Innai Gorsānei, Ludmilai 
Bobrovai, Inārai Sarnovičai, Maijai Vesperei, Jo-
lantai Mihailovai, Ilonai Reinei, Laurai Sarnovičai, 

Solvitai Mazustērniniecei un mazajām 
palīdzēm: Rigondai Reinei,  Martai - Eli-
zabetei Čakārnei, Montai un Samantai 
Saknēm, Valērijai Kuriļinai.  Par  darba 
gaitu stāsta Gaigalavas bibliotēkas vadī-
tāja M. Vabale: „Darbīgā noskaľā rok-
darbu pulciľa meitenēm aizritēja pava-
sara mēneši.  Kultūras nama telpās krā-
jās daţādi pašu vākti, sagatavoti un ap-
strādāti materiāli - čiekuri, klūdziľas, 
bērzu tāsis, koku mizas un ripas, fizāļi, 
riekstu čaumalas, ķirbju sēklas, siens 
u.c. Uzklausot floristes padomus un ide-
jas, tie visi atrada savu vietu 4 lielās ko-
lāţās, kuras tagad priecē  kultūras na-
ma un bibliotēkas apmeklētājus. Paldies 
čaklajām meitenēm par aizrautību  un 
darbotiesprieku garajās vakara stundās, 
paldies KN vadītājai Valentīnai par pro-
jekta pieteikuma rakstīšanu un aktīvu 
līdzdalību, paldies Elmāram Deksnim 

par rāmīšiem un materiālu gatavošanu. Rezultāts 
priecē pašus darba darītājus un, ceru, arī ikvienu, 
kas uzlūko šīs kompozīcijas.” 

Paldies visiem, kuri atbalsta, piedalās, orga-
nizē! Paldies par sadarbību kolektīvu vadītā-
jiem un pašdarbniekiem. Paldies visiem  par 
veikumu vasaras sezonā! Kopā mēs varam 
paveikt daudz!   

 
Gaigalavas KN vadītāja Valentīna Deksne 

Radošā darbnīca pie Pētera un Maijas Gailumiem 

Pilngadnieki „Apkalnmājas”  ar pašu 
izgatavotiem atslēgu piekariľiem 
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Rēzeknes Novada dienās, 18. lūlijā, Ančupānu ielejā koncertā “Manas mā-
jas dzimtā novadā” tika godinātas Rēzeknes novada ģimenes, kuras ar sa-

vu veikumu ir stiprinājušas un popularizējušas ģimenes vērtības mūsu sabiedrībā. 
No mūsu pagasta tika izvirzītas divas ģimenes: Birutas un Jāņa Dekšņu ģimene nominācijā 
―Kuplākā ģimene‖ (ģimene, kas viskuplākā divās un vairāk paaudzēs); Valentīnas un Elmāra Dek-
šņu ģimene — ―Aktīvākā ģimene‖ (ģimene, kas apliecināja sevi, kā aktīvu sabiedrības labā  pagastā, 
novadā, reizē veicinot ģimenes vērtību popularizēšanu). 

Biruta un Jānis Dekšņi saimnieko Dekšľu mājās 
Gaiļakalnā. Viľi  izaudzinājuši trīs meitas, kurām pa-
šām jau ģimenes un bērni. Meita Zinta ar vīru Artūru 
Kroiču audzina dēliľu Emīlu un strādā Rēzeknē, Di-
āna ar vīru Andri Ķirsonu audzina dēlu Gustavu un 
meitiľu Elīzu, arī strādā Rēzeknē, jaunākā meita Zane 
ar vīru Zigmāru 
Spridzānu  
audzina meitu 
Beatrisi un dzī-
vo un strādā 
Rīgā.  Brīvdie-
nās, svētku 
dienās, atvaļi-
nājumos sa-
brauc visi bērni 
un mazbērni, 
tad šeit valda 
rosība un ča-
las. Kad Birutas 
mamma Anna 
pievienojas šim 
pulkam, tad jau 
satiekas četras paaudzes. Šī ģimene ir  saticīga, viľus 
vieno ciešas ģimenes saites,  viľi prot kopā strādāt un 
atpūsties, pulcēt ap sevi radus un draugus un viesmīlī-
gi uzľemt savā mājā. Dekšľu mājas raksturo skaisti 
sakopts pagalms, kārtībā tiek uzturēta māja un saim-
niecība. Godā tiek turētas senču tradīcijas. Ciešas 
ģimeniskās saites tiek uzturētas arī ar Birutas un Jāľa 
māsām un brāļiem un viľu bērniem.  

Kopā tiek dejots, dziedāts,  Jānis 
ľem rokās ģitāru un muzicē.   Varam 
teikt, ka Dekšľu  ģimene veido stipru 
dzimtas kodolu  un ar savu  darba 
mīlestību veido stipru, sakoptu Latvi-
ju. 

Valentīnas un Elmāra Dekšņu 
ģimene.  

Valentīna Deksne  ir Gaigalavas 
kultūras nama vadītāja.  Kultūras 
jomā strādā  no 1985-1995 gadam 
un no 2007. gada  novembra atkal 
uzsāk vadīt kultūras dzīvi Gaigalavā.  
Divdesmit gadu garumā darbojas amatierteātrī 
„Bykovīši” un kopš šī gada maija ir arī kolektīva 
reţisore, vada  dzejas amatierteātri „Apīnis” un dejo 
deju grupā „Raffaello”. Ir biedrības „Radītprieks” val-
des priekšsēdētāja, uzrakstīja un īstenoja projektu 
„Tautas tērpu iegāde Gaigalavas jauniešu deju 
kolektīvam „Krēslīte”” un piedalījās  biedrības projekta 
„Jauniešu centra izveide un telpu labiekārtošana 
Gaigalavas pagastā”  izstrādē.   Sirdslieta- daiļdārzs 

un puķes. Vismīļākās - dālijas, kuru ir paprāva kolekci-
ja. Pašas audzētie ziedi priecē gan pašdarbniekus, 
gan kultūras nama apmeklētājus. Valentīna ar lielu 
aizrautību ziedo sevi darbam – neskaitāmas naktis ir 
pavadītas organizējot pasākumus, rakstot scenārijus 
un gatavojot dekorācijas. 

Vīrs Elmārs Deksnis ir z/s „Atvariľi” īpašnieks, 
saimnieko ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm. 
Elmārs pēc profesijas ir galdnieks, pie viľa grieţas 
vietējie iedzīvotāji, kad nepieciešams kāds logs, dur-
vis ,galds, sile vai laiva zvejniekam. Aktīvi iesaistās 
pagasta sabiedriskajā dzīvē: gatavo dekorācijas teātri-
em, pats spēlē teātri, kad vajag ielekt kādā lomā, 
dziedāja vīru ansamblī „Ritums”.  

 Ģimenē izaudzināti divi bērni, kuriem pūrā iedota 
darba mīlestība un atbildības sajūta par padarīto.  
Meita Lelde Deksnestrādā ēdināšanas uzľēmumā 
Rēzeknē, ar izdomu gatavo garšīgus  un skaisti  
noformētus ēdienus.  

 Ir piedalījusies amatiertmākslas kolektīvos: 
spēlējusi teātri un dejojusi tautas dejas. 

Dēls Einārs Deksnis strādā Rīgā,  taču ar laiku 
plāno atgriezties savās mājās. Viľš ir galvenais 
inţenieris firmās: "Certes Technologies", kas no-
darbojas ar bezvadu mikrofona un audio sistēmas iz-
strādi un raţošanu Latvijā, un Robot Nest", kur  tiek 
raţoti MiniSumo roboti, kas ir paredzēti robotikas 
pamatu apguvei skolēniem un entuziastiem. Ar šiem 
robotiem skolēni var apgūt robotiku skolās un pul-
ciľos, gan piedalīties sacensībās. 

Darbojas organizācijā "Robotu Skola", kur vada ro-
botikas nodarbības un 
piedalās internacionālās 
sacensībās ar paša būvētiem 
robotiem. Pēdējās internac-
ionālajās Robot Sumo 
sacensībās Japānā ieguva 
1.vietu. Pēdējos 3 gadus or-
ganizē Latvijas Robotikas 
Čempionātu.  
   Einārs  aktīvi darbojas arī 
sabiedriskajās aktivitātēs - ir 
spēlējis teātri Gaigalavas 
amatierteātrī „Bykovīši” un 

kultūras namā darbojies kā dīdţejs un pasākumu ap-
skaľotājs. 
    Šī ģimene visos svētkos darbojas kopā, lai citiem 
tiktu radīti svētki. Visi tiek iesaistīti kultūras nama 
pasākumu tehniskajā nodrošinājumā- filmēšanā, foto-
grafēšanā, apskaľošanā. Ģimenes laipnība, atsaucība 
un darbotiesprieks ir zināmi visā apkārtnē. Kopā dar-
bos, kopā svētkos un atpūtā – šī ģimene ir 
apliecinājusi sevi kā aktīvu sabiedrības labā.  

LEPOJAMIES 

Birutas un Jāņa Dekšņu ģimene 

Valentīnas un Elmāra Dekšņu ģimene  
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 JC „Enjoy” ZIŅAS   

Gaigalavas JC „Enjoy” ciemojas  
jaunieši no Feimaņiem! 

Gaigalavas jauniešu centrā „Enjoy” šī gada 
18.jūnijs bija priekpilna diena, jo ciemos uzņē-
mām savus pirmos viesus ― garāmbraucošos 
bērnus, jauniešus no Feimaľu jauniešu iniciatīvu 
centra „Kastanis”! 

24 feimanieši, JIC „Kastanis” vadītājs Aivars 
Meţatučs un Feimaľu pagasta pārvaldes vadītā-
ja Anita Verčinska bija devušies iepazīt Rēzeknes 
novada aktīvākos uzľēmējus, ievērojamākās vie-
tas un piedzīvot jaunas emocijas nometnē 
„Izzināt. Saprast. Uzdrīkstēties!”  

Gaigalavas pagastā viľi apmeklēja G. Igauľa 
Muzyku muzeju un vēlējās veicināt abu pagastu 
jauniešu centru draudzības kontaktu izveidi, sav-
starpēji iepazīstoties viens ar otru tuvāk, kā arī 
aplūkojot Gaigalavas apkaimi un šeit pieejamās 
lietderīgās brīvā laika pavadīšanas iespējas, līdz 
turpināt ceļu tālāk uz ŪTC „Bāka” un Lubāna eze-
ru. 

Mūsu jaunieši bija pacentušies, lai ciemiľus 
uzľemtu, izklaidētu un nodrošinātu labu garastā-
vokli ilgam laikam, sadalot pienākumus un atbil-
dot par izklaides aktivitātēm. Imants Spīčs, Jānis 
Sarnovičs un Anna Barinova sagaidīja viesus ar 
dziesmoti instrumentālu sveicienu, aicinot arī ap-
meklētājus parādīt savus muzikālos talantus, vie-
nojoties kopīgā dziesmā. Dace Gabriša, jaunat-
nes koordinatore, vadīja iepazīšanās spēles, lai 
mums kopīgi atvēlētajā laikā mēs viens otru varē-
tu uzrunāt vārdos un veidot labāku savstarpēju 
komunikāciju. A. Barinova un Laima Kolneja ieju-
tās gidu lomā, izrādot kultūras nama, jauniešu 
centra telpas, kā arī Gaigalavu un jauniešu ikdie-
nu veidojošas vietas. Pēc informatīvi bagātas ek-
skursijas pa Gaigalavu, Inese Barinova un Maija 
Mikijanska aicināja lielākos viesus izvēdināt gal-
vu, izkustināt ķermeni, ļauties āra aktivitātēm, 
izmēģinot savas spējas mūsu basketbola un vo-
lejbola laukumos, bet mazākie  feimanieši tika 
iepazīstināti ar gaigalaviešu iecienītākajām āra 
rotaļspēlēm. Šajās aktivitātēs izsmelto enerģiju 
palīdzēja atgūt „kafijas pauzīte” ar ūdeni, cepu-
miem un tēju, lai varētu turpināt iesākto un pie-
vērsties arī galda futbola mini čempionātam, kur 
neuzveicami palika mūsu Imants  ar Jāni , kā arī 
Evija Bolmane ar Gunu Ezerašu. 

Laiks ar mūsu Feimaľu ciemiľiem paskrēja 
vēja spārniem, dodot daudz pozitīvu emociju, 
jaunu draudzību, labu ideju un ieceru, kā arī 
skaistu kopbildi un ielūgumu ciemos uz Feima-
ľiem! 

Vasaras diskotēka „Summer sound 
Kantiniekos” ! 

Sakstagala pagasta jaunieši 16. jūlijā Kantinie-
ku sporta hallē plkst.18.00 rīkoja Rēzeknes nova-
da jauniešu vasaras diskotēku „Summer sound 
Kantiniekos,” uz kuru devās arī Gaigalavas JC 
„Enjoy” skaistules – Anna Barinova, Inese Barino-
va, Laima Kolneja, Maija Mikijanska, Evija Orlova 
un jauniešu koordinatore Dace . 

Nelielā, bet draudzīgā bariľā pašu starpā un 
kopā ar Sakstagala un Ozolaines jauniešiem tika 
dejots, iets rotaļās, smiets un pelnītas saldas me-
daļas konkursos, kā arī parādīta prasme nekaut-
rēties iet pirmajām iekarot disko grīdu (atstājot to 
tikai retu reizi), katrā brīdi saskatot „gaišo mali-
ľu‖, jauki pavadīt laiku, kā arī popularizēts Gaiga-
lavas JC „Enjoy” iekšējais un ārējais pozitīvais 
starojums. 

Rēzeknes novada dienā tika pārstāvēts 
arī Gaigalavas JC „Enjoy” ! 

18.jūlijā Ančupānu ielejā (kartodromā) norisinā-
jās Rēzeknes novada diena, kurā katrs pagasts 
bija ieradies ar savu prasmju, talantu, spēju izrā-
dīšanu un demonstrējumu „Amatu sētā”. 
Gaigalavas pagasta „Amatu sētas” teltī savu vietu 
bija ieľēmuši arī Jauniešu centra „Enjoy” aktīvisti: 
Imants un Jānis ar muzikāliem priekšnesumiem 
ģitāru pavadījumā, Maija, Evija  un Dace, jaunat-
nes koordinatore, ar origami radošo darbnīcu, 
aicinot bērnus un jauniešus atsvaidzināt jau zinā-
mās iemaľas no bērnudārzu un skolu laikiem ša-
jā gandrīz tūkstoš gadu senajā japāľu papīra lo-
cīšanas mākslā vai apgūt to no jauna, veidojot 
vējdzirnavas, cepures, tvaikonīšus un puķīšu de-
korus, tipiskākās origami figūras. 

Liels prieks bija par apmeklētāju emocijām, kad 
no krāsainām papīra lapām bez  
palīglīdzekļiem, izmantojot tikai koncentrēšanās 
spēju un pirkstu veiklību, tapa skaisti mākslas 
darbi, kā arī mūsu premjerministres Laimdotas 
Straujumas neviltotu interesi, baudot mūsu jauno 
muzikantu-ģitāristu uzstāšanos. 

5. Rēzeknes novada Jauniešu klubu sa-
lidojums „Kopā esam-kopā varam”! 

22.-23. jūlijā Audriņu pagasta jaunieši aicināja 
visus Rēzeknes novada JC un BJC jauniešus uz 
5. Rēzeknes novada Jauniešu klubu salidojumu 
„Kopā esam-kopā varam”! 

Tā kā pasākuma ielūgumā bija norāde par ko-
mandu orientēšanās sacensībām un humoristiska 
priekšnesuma sagatavošanu no multfilmu pasau-
les, tad tika meklēti arī spēcīgi-atraktīvi preten-
denti. Pēc sīvas atlases tika nodibināta Gaigala - 
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vas komanda „Enjoy”, kuru pārstāvēja Maija, Evi-
ja, Anna, Inese, Eduards Armuška un jaunatnes 
koordinatore - Dace . 

Uz salidojumu mūsu komanda devās ar saga-
tavotu humoristisku priekšnesumu par ēzelīša I-ā 
dzimšanas dienas svinībām no multfilmas 
„Vinnijs Pūks”, akcentējot „No „Enjoy”, no party!”, 
ar sportisku uniformu un cīľas sparu orientēša-
nās sacensībām, iegūstot jaunas zināšanas par 
Audriľu apkaimes ievērojamākajiem objektiem, 
adrenalīna devu ilgam laikam un Pateicības rak-
stu, kā arī patīkamu nogurumu no nakts diskotē-
kas! 

Draudzības dienas ar Lubānas jaunie-
šiem! 

Jau otro gadu pēc kārtas Lubānas novada 
jauniešu centrs rīko draudzības dienas ar Gaiga-
lavas jauniešiem ŪTC „Bāka”. 

Šogad šis pasākums (moto: „Ar velosipēdu uz 
izaugsmi”) norisinājās trīs dienas (pagājušā gadā 
tas ilga vien diennakti), no 18. līdz 20. augustam, 
sekmējot pilnasinīgāku abu pārstāvēto pušu iz-
klaides programmas apmaiľu, tādējādi veicinot 
savstarpēju komunikācijas un kontaktu dibināša-
nu. 

Pirmā diena aizritēja satikšanās un iepazīša-
nās atmosfērā― 9 lubānieši un 7 gaigalavieši 

(vecumā no 14 līdz 24 gadiem) + vadītājas Linda 
un Dace, katrs no savas apdzīvotās vietas, ar 
velosipēdiem ieradās ŪTC „Bāka”, uzspēlēja ie-
pazīšanās spēles, izpētīja apkārtni, iekārtojās un 
sāka izpaust savus slēptos talantus virtuvē, (jo 
jauniešiem pašiem visas trīs dienas bija jānodro-
šina visiem kopīgi baudāmas maltītes) iemēģinā-
ja ŪTC „Bāka” āra sporta inventāru, ļāvās saules-
staru un ezera ūdens valdzinājumam, piedalījās 
daţādu galda spēļu turnīros. 

Otrā diena akcentēja sportisko un izzinošo ga-
ru ― Gaigalavas jaunieši savus jaunos draugus 
veda veloekskursijā uz Gaigalavu (apskatījām un 
izstaigājām mūsu baznīcu, skolu, bērnudārzu, 
kultūras namu, jauniešu centru un veikalus), sa-
vukārt Lubānas jaunieši organizēja airēšanu ka-
noe laivās pa Lubāna ezeru uz Akmeľsalu. 

Trešā diena motivēja apgūt jaunas prasmes 
sevis prezentēšanā ―interaktīvas nodarbības 
vadīja Latvijas Kultūras koledţas Teātra mākslas 
fakultātes absolvente G.Strode no Madonas. 

Šīs trīs dienas ir sniegušas ne vien psiholoģis-
ko, emocionālo un fizisko izaugsmi, bet arī skais-
tu pamatu brīnišķīgai draudzībai. 

Gaigalavas jauniešu centra "Enjoy" darba 
laiks rudenī: katru otrdienu un ceturtdienu 
no plkst. 14.30. līdz plkst. 18.30. 

 

Gaigalavas jaunatnes koordinatore D.Gabriša 

Realizēts Gaigalavas jauniešu iniciatīvu projekts „Lauzīsim barjeras!”! 

30.-31. jūlijā pie Lubāna ezera, ŪTC „Bāka”, 
norisinājās Gaigalavas JC „Enjoy” aktīvistu reali-
zētais Jaunatnes iniciatīvu projekts „Lauzīsim 
barjeras!”, kurā piedalījās ne tikai pašmāju orga-
nizatori, bet arī jaunieši no Strūţāniem, Ilzeskal-
na, Ozolaines, Čornajas un Dricāniem, kopumā 
28 jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem. 

Projekta pirmā diena aizritēja iepazīšanās 

un sadraudzību veicinošu spēļu (izmantojot gan 
rotaļspēļu, gan ŪTC „Bāka” pieejamā āra sporta 
inventāra elementus), kā arī radoši aktīva darba 
gaisotnē, jo jauniešiem bija ne tikai jāizklaidējas, 
bet arī  jāmēģina „salauzt sevī barjeras”, jāap-
mainās uzskatiem un pieredzei ― piedaloties 
aktuālu problēmsituāciju diskusijās (piem., „Kā 
iesaistīt jauniešus pasākumu apmeklēšanā?”,  
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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 

26.septembrī  plkst.16.00  Gaigalavas KN Dzejas die-

na.  Radošas izpausmes dzejā, dejā un dziesmā ar dzej-

niecēm Mārīti Bikovsku un  Marutu Māru.  Dzejas lasī-

jumi teātra „Apīnis ” sniegumā. 

 

2.oktobrī plkst.21.00  Muzikantu saiets.   

„Kam būtu jābūt jauniešu centrā, lai jaunieši tur 
pavadītu savu brīvo laiku?”, „Mūsdienās jaunie-
šiem ir dots daudz iespēju, bet viľi neprot tās iz-
mantot...”, „Kā rosināt jauniešu savstarpējo ko-
munikāciju?”), nonākot pie secinājumiem, ka jāie-
robeţo interneta izmantojums gan datoros, gan 
telefonos, un jāmeklē līderi jauniešu vidū, ar ku-
riem varētu dibināt sadraudzības kontaktus un 
realizēt pozitīvas pārmaiľas, veidojot kolāţpre-
zentācijas par savu pārstāvēto Jauniešu centru 
vai pagastu, katrs jaunietis no cita skatupunkta 
varēja  iepazīt viľam apkārt esošos tālos un ne 
tik tālos kaimiľus. Diena noslēdzās ar orientēša-
nās sacensībām, iepazīstot ŪTC „Bāka” apkaimi, 
un atraktīvu deju-spēļu vakaru. 

Projekta otrā diena bija atvēlēta jau iedibinā-
to kontaktu nostiprināšanai, nesteidzīgi mierīgai 
savstarpējai komunikācijai pašu izvēlētos formā-

tos, kopīgai gardās zivju zupas vārīšanai, kā arī 
pārdomām un kopsavilkumam par šo projektu, 
atzīstot, ka projekts ir izdevies, ka jārīko uz 
priekšdienām vēl šādi pasākumi un katrs ir 
„salauzis kādu barjeru” – atvēries klātienes ko-
munikācijai, pārvarējis nedrošību, biklumu, kūtru-
mu uzstājoties publikas priekšā, iemanījies pārlie-
cinošāk formulēt un izteikt savas domas, mainījis 
spriedumus par latviešiem un krievvalodīgajiem, 
iepraktizējies darbam komandā un pāros, kur kat-
ram ir savi pienākumi, „izkāpis” ārpus savas kom-
forta zonas. 

Liels paldies Rēzeknes novada Jaunatnes 
iniciatīvu projektu konkursam, ŪTC „Bāka” admi-
nistrācijai un Z/S „Krēsle” par sniegtajiem pakal-
pojumiem un atbalstu šī projekta realizācijā. 

 
Gaigalavas jauniešu centra „Enjoy” kolektīvs 

Brilles brauc pie Tevis! 

Jau tuvākajā laikā Jūsu 
novada centrā viesosies 
speciāli organizēta profesi-
onāla optometristu koman-
da, kas piedāvās iespēju 
pārbaudīt redzi un par īpa-
šām cenām iegādāties kvali-
tatīvas brilles. Mūsu izbrau-
kumu komanda būs aprīkota 
ar jaunāko redzes pārbau-
des aparatūru, kas dod ie-
spēju sertificētam optomet-
ristam novērtēt redzes fun-
kcijas un acs vispārējo stā-
vokli, un izrakstīt receptes 
brillēm, ja tās būs nepiecie-
šamas. 

Aicinām Jūs izmantot ie-
spēju un pieteikties redzes 
pārbaudei, ļaujot mums pa-
rūpēties par Jūsu acīm!  

Viesošanās laikā iegā-
dājoties brilles, optome-
rista vizīte Jums būs bez 
maksas! Savukārt redzes 

pārbaude, nepasūtot bril-
les, 10 Eur  

Uzľēmums “Optika Met-
ropole” tika dibināts 2003. 
gadā ar mērķi nodrošināt 
Latvijas reģionos dzīvojošos 
iedzīvotājus ar kvalitatīvu un 
profesionālu redzes servisu, 
kas ietver sevī pilnu redzes 
pārbaudi, visa veida briļļu 
izgatavošanu un kontaktlēcu 
piemeklēšanu. Mūsu optikas 
saloni, kas darbojas jau 15 
Latvijas novados, ir pazīsta-
mi ar savu daudzveidīgo 
apkalpošanu un plašo briļļu 
klāstu. Esam atvēruši arī e-
veikalu kontaktlēcu lietotā-
jiem www.manaslecas.lv 

Aicinām pieteikties uz 
optometrista vizīti līdz 7. 
oktobrim, zvanot 
65035635!  

Gaidīsim Jūs Gaigalavā,                                                  
Gaigalavas pagasta kultū-
ras namā  jau 8.oktobrī ! 
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Gaigalavas pa-

gastā tagad ir  

savs  

skārdnieks! 
Skārda jumtu izga-

tavošana, lietus 

ūdens noteksistēmas, ārējās palodzes, 

karnīzes, skursteņu iestrāde ar skārdu, 

jumtu remonts, apsekošana, tāmēšana, 

materiālu sagatavošana, piegāde, ne-

standarta risinājumi. Kravu pārvadāšana 

ar kravas busu līdz 2t. 

E-pasts: raimonds@skardajumti.lv  

Raimonds Vāverāns  

mob. 26453177  vai  

Juris mob.28771638  

http://www.manaslecas.lv/

