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GAIGALAVAS ZIGAIGALAVAS ZIŅASŅAS  

  Sākot ar šī gada aprīli visos novada pagastos 
SIA „ALAAS” nodrošinās sadzīves šķiroto at-
kritumu mobilo savākšanu (Gaigalavā - mēne-
ša 1.darba trešdiena no 9.00-10.00, auto-
stāvlaukums starp bērnudārza  un ambu-
lances ēkām).        
  Sadzīves šķiroto atkritumu mobilā savākšana 
nozīmē to, ka pa pagastiem noteiktā laikā 
(katrā pagastā vienu reizi mēnesī) brauks spe-
ciāli aprīkota SIA „ALAAS” mašīna un savāks 
iedzīvotāju atnestos sašķirotos sadzīves atkri-
tumus — stiklu, papīru un plastmasu. Visus 
sašķirotos sadzīves atkritumus SIA „ALAAS” 
pieņems bez maksas.  
   Kāds ir labums no sadzīves atkritumu 
šķirošanas?  
1) Šķirojot atkritumus, var samazināt atkritumu 
apsaimniekošanas izmaksas, jo šķirotos atkri-
tumus savāc un izved pārstrādei bez maksas. 
Tādēļ, ja vēlaties ik mēnesi ietaupīt noteiktu 
naudas summu, šķirojiet atkritumus! 
2) Šķirotie atkritumi kļūst par otrreizējām izej-
vielām, no kurām var atkārtoti saražot jaunas – 

tādas pašas vai citas preces. 
Piemēram, otrreiz pārstrādā-
jot stiklu, to var atkārtoti iz-
mantot kā pārtikas un dzērie-
nu iepakojumu. Stikls nekad 
nenolietojas, to var pārstrādāt 
bezgalīgi. Izmetot stiklu šķiro-
to atkritumu konteinerā, tas nonāk rūpnīcā, kur 
tas tiek mazgāts, sasmalcināts un izkausēts, 
lai iegūtu otro dzīvi.      
   Pārstrādājot stiklu, tiek ietaupītas smiltis un 
netiek piegružota apkārtējā vide. 
   Pārstrādājot plastmasas un PET atkritumus, 
tiek ražoti plaukti, plēves, logu rāmji, paklāji, 
drenāžas caurules, puķu podi, apģērbs, segas, 
bruģakmens un daudzas citas mums noderī-
gas lietas. 
3) Ietaupām vietu atkritumu poligonos – lai no-
glabāt varētu tikai tos atkritumus, kurus tiešām 
vairs nav iespējams pārstrādāt atkārtoti. 
4) Padarām dabu un vidi ap mums skaistāku – 
bez ceļmalā nomestām pudelēm vai krūmu 
zaros iestrēgušiem polietilēna maisiņiem. 

Gaigalavas pagastā pieteiktās                 

talkas vietas : 

 Gaigalavas pagasta pārvalde  

Talkas atbildīgais: Voldemārs Vabals, in-
fo@gaigalava.lv, t. 26334750 

Sakopšanas teritorija: Gaigalavas pagasta Bi-
kavas kapi un to apkārtnes uzkopšana. 

  

 Sabiedrisko aktivitāšu centrs Strūžā-

nos  

Talkas atbildīgais:  Jolanta Mihailova, struza-
nuskola.sac@inbox.lv, t. 22048496 

Sakopšanas teritorija: Sakopt teritoriju un iestā-
dīt kokus. (Talkas sākums plkst.10:00 Līdzi ņe-
miet lāpstas un darba cimdus). 

 

 Mednieki  

Talkas atbildīgais:  Mārtiņš Armuška, volde-
mars.vabals@gaigalava.lv, t. 28307848 

Sakopšanas teritorija: Atkritumu savākšana, 
kuri izgāzti atpūtas vietā "Darvaskalns". 

 

 Ūdens tūrisma attīstības centrs BĀKA  

Talkas atbildīgais: Liene Drule, ba-
ka@rezeknesnovads.lv, t. 26663358 

Sakopšanas teritorija: Arī šogad sakopsim Rē-
zeknes upes krastus no tilta līdz Bākai. Stādī-
sim stādus. 

Aicinām visus pagasta iedzīvotājus 
sakopt sev piederošās teritorijas, arī 

ceļa malas. 

Aicinām visus uz Lielo Talku 25.aprīlī! 

Gaigalavas pagastā šķirosim atkritumus 
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16. martā plkst. 16.00 notika Gaiga-
lavas pagasta iedzīvotāju sapulce, 
kurā piedalījās Rēzeknes novada pašvaldības 
priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, Rēzeknes nova-
da pašvaldības priekšsēdētāja vietniece Elvīra 
Pizāne, pagasta pārvaldes vadītājs Voldemārs 
Vabals un pagastu pārvaldes darbinieki, kuri ie-
pazīstināja iedzīvotājus ar paveikto savās jomās 
2014.gadā un sniedza ieskatu par to, kas plānots 
šogad – sociālajā darbā, finansēs un citos jautā-
jumos. 
  Iedzīvotāju skaits mūsu pagastā: 
01.01.2015 –   1011 
  Atnākušie pagasta iedzīvotāji tika iepazīstināti 
ar padarīto 2014.gadā, gan ar budžeta ieņēmu-
miem, gan ar izdevumiem, atbilstoši funkcionāla-
jām kategorijām. Tika izklāstīts 2015.gada bu-
džeta plāns. (Sīkāka informācija pieejama inter-
netā: www.rezeknesnovads.lv ) 
Lielākie plānotie darbi 2015.gadā 
 Jumta un kāpņu remonts bērnudārzam – 
12200 EUR; 
 Bruģa celiņa ierīkošana un kāpņu remonts, 

uzbrauktuves ierīkošana pie pagasta pārvaldes 
– 3000 EUR; 

 Apkures sistēmas remonts ambulances ēkā – 
1000 EUR; 

 Motorzāģa iegāde Sabiedrisko aktivitāšu cen-
tram Strūžānos; 

 Datoru nomaiņa pagasta pārvaldē –1650 
EUR; 

 Projektoru, datoru iegāde pamatskolai – 3300 
EUR; 

 Žoga uzstādīšana pie pamatskolas sporta lau-
kuma – 1150 EUR; 

 Atkritumu šķirošanas laukuma izbūve – 2000 
EUR; 

 Asfalta seguma remonts uz Gaigalavas c. ie-
lām - 12000 EUR; 

 Ierakstīt zemes grāmatā 5 īpašumus; 
 Līdzfinansējums biedrību projektos - 2000 

EUR. 
Iedzīvotāju jautājumi 
   Iedzīvotāji varēja uzdot kādu sasāpējušu jautā-
jumu pagasta un novada vadībai.  
   Par bīstamo koku nozāģēšanu kapos, iedzīvo-
tāji tiek lūgti griezties pagastā pārvaldē, šis jautā-
jums tiks risināts. 
   Iedzīvotāji ir satraukti arī par bīstamajiem ko-
kiem ceļmalās (Meža iela 4), diemžēl pagasta 
pārvaldei nav tiesību tos novākt, jo par tiem at-
bild ceļu daļa - Va/s "Latvijas Valsts ceļi" Lat-

gales reģions Atbrīvošanas aleja 126, Rēzekne, 
LV – 4600,Tālrunis: 64628322; 64628321.  
   No iedzīvotāju puses izskanēja neapmierinātī-
ba par kārtību kapos – atkritumi!!!! Visus šos ga-
dus kapos pagasta pārvalde bija piesaistījusi 
darbinieku (APSD), kurš kontrolēja (darba laikā) 
kārtību, bet diemžēl cilvēki pie mums uzvedas kā 
cūkas. Aizrādot par pārkāpumu – to vēl nolamā. 
Diemžēl pagasta pārvalde nevar pāraudzināt 
visus tos, kuri cūko.  
   Vēlreiz lūgums: veicot kapu kopiņu sakopšanu 
– šķirosim atkritumus: plastmasas un stikla iz-
strādājumus izmetīsim atkritumu konteinerī, bet 
kritušos zarus, lapas un skujas: komposta kau-
dzē pēc iespējas tālāk no kapu vaļņa 
(padomāsim kā jūtas tie, kuriem piederīgo kapu 
kopiņas atrodas blakus šim valnim). 
   Šogad ļoti aktuāls jautājums  - tualetes pie 
kapsētām, pēc lielām diskusijām tika nospriests, 
ka jau tuvākajā laikā tiks uzstādītas sausās tu-
aletes, bet izskanēja arī tāds jautājums, kas tās 
„sirsniņmājiņas” uzturēs kārtībā?  
   Vēl iedzīvotājus interesē jautājums par kapu 
lentām, diemžēl vecās lentas jau nolietojušās, 
jaunu pagaidām nav. Pārvaldes darbinieki mēģi-
nās risināt šo problēmu, bet tikmēr iedzīvotājiem 
lentas ir iespējams iznomāt apbedīšanas birojā 
Rēzeknē vai Viļānos.  
   No pagasta pārvaldes puses 
    Gaigalavas pagasts ir vienīgais novadā, ku-
ram nav savas  iedzīvotāju konsultatīvās pado-
mes, lūdzam visus pagasta iedzīvotājus būt at-
saucīgiem un izvirzīt savus kandidātus konsulta-
tīvās padomes locekļu jaunajam sastāvam. Kan-
didātus var pieteikt gan rakstiski, gan telefoniski 
64644537 vai personīgi pagasta pārvaldē pie 
lietvedes. Kandidāti tiks sasaukti uz kopēju sa-
pulci, kurā tie ievēlēs konsultatīvās padomes va-
dītāju. Konsultatīvās padomes galvenais uzde-
vums ir veicināt vietējās sabiedrības saikni ar 
pašvaldību. Lai veiksmīgi darbotos sava pagasta 
attīstībā, mums – pagasta pārvaldes darbinie-
kiem ir nepieciešama jūsu – pagasta iedzīvotāju 
palīdzība - padomi, ierosinājumi, atbalsts un līdz-
darbība. 
   Joprojām visi privātmāju iedzīvotāji, kuri vēl 
nav noslēguši līgumu par atkritumu izvešanu ar 
SIA ALLAS tiek aicināti to izdarīt tuvākajā laikā, 
lai pēc tam nebūtu jāsaņem soda nauda. 
(Jāpiebilst, ka cena par 240 l konteinera  izveša-
nu, vienu reizi mēnesī, ir apmēram 4 EUR).                                  
  Aicinām visus pagasta iedzīvotājus sakopt sev 
piederošās teritorijas, arī ceļa malas. 

Sabiedrisko aktivitāšu centra „Strūžānu skola” informācija 

   Pavasarim iestājoties, Sabiedrisko aktivitāšu centrā darbība rit pilnā sparā – tiek pucētas telpas un 

http://www.rezeknesnovads.lv
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kopta apkārtne, lai godpilni sagaidītu silto vasa-
ras sezonu. Nākotnes plānu ir daudz un tie ir lieli, 
tāpēc, cerams, ka vajadzīgajā brīdī tiks gūts ie-
dzīvotāju atbalsts un palīdzība, lai kopīgi sakoptu 
un labiekārtotu vidi! 
   Arī  SAC pašdarbnieku kolektīvi strādā un cen-
šas: 
   Vidējās paaudzes deju kolektīvam „Dancari” 
pavasaris ir bijis īpaši saspringts – uzstāšanās 
Rēzeknes novada deju festivālā „Jautrais Sadan-
cis”, piedalīšanās Rēzeknes novada deju skatē 
un pavasara iedejošana Lieldienu koncertā Gai-
galavas KN. 
   Dramatiskā pulciņa „Tādi Šādi” aktieriem arī 
aktīvs gada iesākums  - piedalījās amatierteātra 
„Bykovīši” 20 gadu jubilejā, amatierteātru festivā-
lā „Kaudzēm Smieklu” un Lieldienu koncertā Gai-
galavas KN. 
   Mūsu mazāk slavenākie, kautrīgākie pašdarb-
nieki pamazām gatavo savus priekšnesumus pa-
vasara koncertam. 
   Februārī tika rīkota Strūžānu ciema iedzīvotāju 
sabiedriskā apspriešana par lielo un bīstamo ko-
ku likvidēšanu Svētiņu kapos. Pārsvars sanākušo 
nobalsoja par koku izciršanu. Rezultātā tika pa-
veikts liels un atbildīgs darbs – tika nogriezti un 
aizvākti nevēlamie koki, kas apdraudēja kapu 
kopiņas. Prieks par vienotību un paveikto!  
    Kā katru gadu, arī šogad, gaidot pavasari, akti-
vitāšu centrā darbojās rokdarbu pulciņš. Pirma-
jās nodarbībās iemācījāmies gatavot lentīškrel-
les, filcētas krelles un apguvām sen aizmirstu 
tehniku – mezglošanu. Iemācījāmies siet pamata 
mezglus, no kuriem darinājām brīnumainas rozī-
tes un pūcītes.  
   Pavasara pirmajos mēnešos, Strūžānu ciema 
meitenes piedalījās radošajās darbnīcās „Kolāžu 
veidošana” Gaigalavas KN, kuras vadīja māksli-
niece Maija Gailuma. Tika gūtas jaunas zināša-
nas, prasmes un iedvesmas jaunām idejām.  
   Balsoties uz iegūtajām prasmēm, tika ierosinā-
ta ideja, ka jaunās zināšanas ir jāizmanto arī akti-
vitāšu centrā. Tā nu 6 meitenes vienojās kopīgā 
idejā un pašreiz strādā pie kopdarba, kurš pavi-
sam drīz rotās SAC telpas. Materiālu sagādē un 
apstrādē tika iesaistīti daudzi cilvēki – paldies 
jums par sapratni, ziedoto laiku un ieguldītajiem 
līdzekļiem! Rezultāts būs to vērts! 
   Tuvākie pasākumi: 
   Galda spēļu turnīrs, kurš parasti norisinājās 
martā, šogad tiek pārcelts uz jūnija mēnesi, kad 
skolēni būs atbrīvoti no mācībām un būs daudz 
vairāk brīvā laika! Sekojiet līdzi informācijai!    
   25.aprīlī – visā Latvijā LIELĀ TALKA. Kā katru 
gadu, arī šogad, Strūžānu ciemā talkosim! Turpi-
nāsim pagājušajā gadā iesākto darbu – liepu ale-

jas atjaunošanu! Pērnajā gadā sakopām un ie-
stādījām vienu alejas posmu, šogad turpināsim 
darbu tālāk – likvidēsim ugunsgrēkā cietušās lie-
pas un to vietā stādīsim jaunas liepiņas. Aicinām 
visus uz Lielo Talku Strūžānos, lai kopā turpinātu 
vēsturiskās tradīcijas un dotu savu ieguldījumu 
nākamajām paaudzēm!  
   Tā kā Liepu alejai ir sena vēsture, tad šogad, to 
atjaunojot, kopā ar mazajiem stādiņiem, ieraksim 
zemē vēstījumu nākamajām paaudzēm. Un cerē-
sim, ka pēc daudziem desmitiem gadu, Strūžānu 
ciemā būs cilvēki, kas turpinās kopt iesākto! 
   Talkot sāksim plkst.10:00 (Līdzi ņemiet lāpstas 
un darba cimdus). Pēc talkas – karsta zupa! 
   Neaizmirstiet - LIELĀ TALKA nav tikai vienas 
dienas projekts! Par tīru un sakoptu vidi mums 
jādomā visiem un tas jādara katru dienu! Katrs 
no mums ir atbildīgs par savu privātīpašumu un 
nes administratīvo atbildību par sakoptību un tīrī-
bu! Latviešiem ir tāds sakāmvārds – ko sēsi, to 
pļausi… Savāksim katrs aiz sevis un visi kopā 
būsim par tīru un sakoptu Latviju! 
   30.maijā – Strūžānu estrādē notiks tradicionā-
lais pavasara koncerts. Taču šogad tas būs īpaši 
nozīmīgs un svarīgs, jo uz šo pasākumu tiek aici-
nāti visi bijušie Strūžānu pamatskolas skolotāji, 
absolventi, darbinieki un visi, kas saistīti ar šo 
mācību iestādi.  
   Kaut arī Strūžānu pamatskola, kā mācību iestā-
de, savas funkcijas vairs nepilda kopš 
2009.gada, siltas atmiņas par skolas gaitām ir 
saglabājis katrs, kas, kaut nelielu daļiņu savas 
dzīves, ir pavadījis šajās telpās. 
   Šogad, 2015.gadā, mūsu sirmā skola ir sa-
sniegusi 175 gadu vecumu. Tāpēc ikkatrs, 
kurš jūtas Strūžānu pamatskolas saimei pie-
derīgs, tiek aicināts uz absolventu salidojumu 
un sirsnīgu atmiņu vakaru. 
   Aicinājums visiem absolventiem – sazinā-
ties, organizēties un sanākt kopā! Gādāsim 
īpašus pārsteigumus klasēm, kuras būs iera-
dušās pilnā sastāvā! 
   Svētku koncerts sāksies plkst.:18.00, absol-
ventu reģistrēšanas – no plkst.: 17.00. 
   Pēc koncerta zaļumballe! 

Sīkāka informācija būs pasākumam tuvo-
joties! 

 
Sabiedrisko aktivitāšu centra 

„Strūžānu skola” vadītāja 
Jolanta Mihailova 
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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 

30. maijā plkst. 18.00 Strūžānu estrādē no-

tiks tradicionālais pavasara koncerts.  

  Taču šogad tas būs īpaši nozīmīgs un sva-

rīgs, jo uz šo pasākumu tiek aicināti visi, kuri 

jūtas piederīgi Strūžānu pamatskolai - tiek 

gaidīti uz absolventu salidojumu un skolas 

175. gadu jubileju. 

  Svētku koncerts sāksies plkst.:18.00, absol-

ventu reģistrēšanas – no plkst.: 17.00. 

Pēc koncerta zaļumballe! 

Pasākumi Gaigalavas KN 
 

2.maijā plkst. 22.00 - balle „Ielūdz Kreisais 
Pagrieziens”, spēlēs grupas no Vidzemes 
„Kreisais pagrieziens”, „Ceļavējš”, „Tilts”.   
 Ieeja - 3 EUR 
4.maijā plkst. 16.00 - Latvijas neatkarības 

atjaunošanas gadadienā - dokumentālo  ki-
nofilmu   „Laiku  i myuža roksti” (filmējies  
amatierteātris  „Bykovīši”)   un „Jōņa klīdzē-
ja dabasu puse” (filmējās Ērika Bozoviča, 
Sintija Reble) demonstrēšana. 
 
7. maijā plkst. 13.00   Mātes dienai veltīts 
koncerts ar Gaigalavas pamatskolas kolektī-
vu piedalīšanos. 
 
23.maijā plkst. 20.00 - Pašdarbības kolektī-
vu koncerts  „Mums pieder tik daudz...” 
 

30.maijā plkst.14.00 - Bērnības svētki pa-

gasta piecgadniekiem. 

 

    

   ... ar košām krāsām ir atnācis pa-
vasaris. Iekrāso skaistā vizbuļu krā-
sā mežmalas, kokiem uzvelk jaunus 
ietērpus, tas nežēlo saulainos toņus 
un piešķir tos mūsu ikdienai. Lietus 
noskalojis putekļus, čalo strautiņi, 
putnu dziesmas ieskandina pavasa-
ra vēsmas un zaļā krāsa visu ir 
skaisti atsvaidzinājusi. Arī mēs pa-
liekam daudz saulaināki un pozitī-
vām domām ieskauti. Tā vien mudi-
na mūs sarosīties un paveikt kādu 
darbiņu. Gaisā jūtams pavasaris. 
Eh, tā vien gribas nomest cepures 
un šalles… viltīgi gan!  Priecāsimies! 
   Gaigalavas PII arī esam sarosījušies. Neskato-
ties uz aprīļa sniegotiem jokiem, Lieldienas no-

svinētas lustīgi - skandi-
nājām dziesmiņas, dze-
jolīšus. Protams, pār-
baudījām spēkus olu 
dauzīšanā un ripināša-
nā.  
   Aprīlim patīk jokot un 
spēlēties… arī mēs ne-
daudz paspēlējāmies ar 
krāsām jeb atraktīvi ie-

saistījāmies krāsainās nedēļas norisēs. Paldies 
gribas pateikt mūsu atsaucīgajiem vecākiem, kas 
aktīvi līdzdarbojās un saposa mūsu “čabulīšus” 
tik skaistus un krāsainus. Paldies! :) 
     Gribam pateikt lielu PALDIES mūsu jaukajai 
un atsaucīgajai bibliotēkas pārzinei Marijai. Viņa 
mūs vienmēr iepriecina ar jaunām un  interesan-
tām grāmatiņām. Vienmēr ar smaidu mūs sagai-
da, kad dodamies apciemot lielo grāmatu krātuvi-
bibliotēku.        
   Ceram uz sadarbību arī turpmāk! 

 
Sagatavoja: Ingrīda Pučeite 

 

BĒRNUDĀRZA ZIŅAS 


