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17. novembrī Gaigalavas KN notika Rēzeknes novada 
pašvaldības svinīgais pasākums par godu Valsts svēt-
kiem. Sarīkojuma laikā ar novada augstāko apbalvojumu 
– Atzinības rakstu un balvu – Latvijas Bankas izdoto ko-
lekcijas monētu „Rainis un Aspazija” – apbalvoja 41 per-
sonu septiľās nominācijās.  

Varam lepoties, pieci no tiem - mūsu pagasta ļaudis. 
Jau daudzu gadu garumā Rēzeknes novadā izveidoju-

sies tradīcija Valsts svētku priekšvakarā godināt novada 
cilvēkus, kuru profesionalitāte, godprātība, radošums un 
aktivitāte ir balsts Latvijas valsts izaugsmei un labklājī-
bai.   

Par profesionāla, godprātīga un radoša darba devumu 
nominācijā “Kultūra” Rēzeknes novada pašvaldības Atzi-
nības rakstu saľēma: 

Ērika Bozoviča - bijusī Gaigalavas kultūras nama 

amatierteātra „Bykovīši” režisore, Gaigalavas pamatsko-
las skolotāja. Amatierteātris “Bykovīši” šogad nosvinēja 
20.gadu jubileju,  un visus šos gadus vadīja un ieguldījusi 
lielu darbu un savu radošo enerģiju, lai pārsteigtu skatītā-
jus ar interesantām izrādēm. Režisore spēja uzturēt dzī-
vu teātra spēlēšanas prieku, iesaistot kolektīvā aizvien 
jaunus dalībniekus. Izdomas bagāta, radoša, ar humora 
dzirksti un labestību dvēselē. 

Aija Dundure - etnogrāfiskā ansambļa “Rikava” va-

dītāja. Aija ir sirsnīga, gudra, komunikabla, inovatīva, at-
bildīga, ar dziļām folkloras , tautas tradīciju un paražu 
zināšanām. Cilvēks, kurš prot saliedēt kolektīvu un orga-
nizēt jaukus, saturīgus pasākumus. Aktīva sabiedriskajā 
dzīvē novadā. Viľas vadībā etnogrāfiskais ansamblis 
“Rikava” ieguvis atzinību valsts līmenī. 

Jevgeľija Pavārnieka - Dricānu bibliotēkas vadītā-

ja. Jevgeľija ir izglītota speciāliste, gudra, zinoša, komu-
nikabla, viľa pārzina katra lasītāja vēlmes un vienmēr 
atrod piemērotāko grāmatu, laikrakstu, lai apmeklētāji 
aizietu apmierināti un nāktu vēl. Pagasta pārvaldes infor-
matīvo izdevumu “Dricānu Ziľas” Jevgeľija sagatavo bez 
papildus samaksas. Viľa tiecas uz izaugsmi, daudz lasa 
apmeklē kursus, ir patīkama sarunu biedre. Jevgeľija ir 
darbiniece uz kuru var paļauties. 

Par profesionāla, godprātīga un radoša darba devumu 
nominācijā “Darbs pašvaldībā” Rēzeknes novada pašval-
dības Atzinības rakstu saľēma: 

Voldemārs Vabals - Gaigalavas pagasta pārvaldes 

vadītājs. Zinošs, ar saimniecisku redzējumu pagasta at-
tīstības jomā, Voldemārs vienmēr uzklausa pagasta uz-
ņēmējus un iedzīvotājus, iedziļinās un, iespēju robežās, 
mēģina kopīgiem spēkiem rast risinājumu viľu problē-
mām. Esot atsaucīgs un izpalīdzīgs cilvēks, bieži cenšas 
palīdzēt situācijās, kuras pat neietilpst pārvaldes vadītāja 
pienākumos. 

Monvīds Švarcs - Rēzeknes novada domes priekš-

sēdētājs. Ilgus gadus vadot Rēzeknes novadu, apliecinā-
jis savu profesionalitāti un izpratni par to, kā veicināt iz-
augsmi. Monvīds Švarcs ir saimniecisks savā novadā un 
ar saimniecisku tvērienu risina ikvienu jautājumu. Rēzek-
nes novada domes vadītājs ir reizē stingrs, bet arī iejū-
tīgs un cilvēcīgs - vajadzības gadījumā viľš nelokāmi 
pateiks savu nostāju, taču tajā pašā laikā Monvīds grūtā 
brīdī nevienam nav atteicis palīdzību. 
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18.novemrbrī Gaigalavas KN notika Latvijas re-
publikas proklamēšanas gadadienai veltīts pasā-
kums “Mums dvēselē ierakstīts Latvijas vārds”, kurā 
godinājām  Gaigalavas pagasta pārvaldes un iedzī-
votāju izvirzītos nominantus, kuri godprātīgi pildot 
savu darbu un ieguldot savas prasmes, veicinājuši 
pagasta attīstību.  

Par inovatīvu un radošu darbu izglītībā Gaigalavas 
pagasta pārvaldes atzinības rakstu saľēma Gaiga-
lavas pamatskolas skolotāja Vija Armuška; Gai-
galavas pamatskolā strādā no 2009.gada, pedago-
ģiskā darba stāžs 26 gadi, māca dabas zinības, bio-
loģiju un ģeogrāfiju, vada dabas draugu pulciľu. Viju 
raksturo – godprātīga attieksme pret darbu, augsta 
profesionālā meistarība,  radošums,  prasme motivēt 
un aizraut skolēnus, piedalīties olimpiādēs, konkur-
sos un projektos. Pateicoties skolotājas Vijas iegul-
dītajam darbam, šogad skola saľēma Starptautiskā 
vides izglītības fonda programmas Learning About Fo-
rests diplomu un kļuvusi par Mammadaba vēstniecību 
Ziemeļlatgalē.  

Par ieguldījumu pagasta tautsaimniecības attīstībā 
Gaigalavas pagasta pārvaldes atzinības rakstu saľē-
ma Zemnieku saimniecība “Ceļtekas”- Andrejevu 
ģimene -  Pēteris, Valentīna, Edgars, Diāna un Jūli-
ja; saimniecība dibināta 1992.gadā, pamatnodarboša-
nās – piena lopi. Pašlaik ganāmpulkā ir vairāk kā 30 
liellopi. Saimniecība apsaimnieko 52ha lauksaimniecī-
bas zemes platības.  

Kā papilddarbība saimniecībā tika izveidota mājražo-
šana – tiek gatavots siers, sviests un citi piena produk-
ti. Diānas gatavotie sieri garšo visiem. Saražotā pro-
dukcija tiek realizēta izbraukuma tirdziľos un tiešās 
pirkšanas/pārdošanas pasākumos Rēzeknes pilsētā. 
Pašlaik saimniecībā aktīvi saimnieko 3 Andrejevu ģi-
menes paaudzes!  

Par ieguldījumu pagasta tautsaimniecības attīstībā  
Gaigalavas pagasta pārvaldes atzinības rakstu saľē-
ma Zemnieku saimniecība “Bukši” -   Baiba, Raitis 
un  Alekss Viļumi; kad, pirms 3 gadiem, radās iespēja 
iegādāties lauksaimniecības zemi Gaigalavas pagasta 
Dziļāros, blakus Baibas vecāku saimniecībai – lēmums 
tika pieľemts ātri. Tika nopirkta zeme ar saimniecības 
ēkām, nodibināta zemnieku saimniecība, tiek  apsaim-
niekoti nedaudz vairāk kā 7 ha lauksaimniecības ze-
mes. Kā pamatdarbība tika izvēlēta Latvijā mazpazīs-
tamu cūku šķirľu audzēšana un izplatīšana. Sākumā 
tika iegādātas Mangalica šķirnes cūkas, vēlāk Vjetna-
mas lielvēderu cūkas. Ľemot vērā slikto situāciju cūk-
kopības nozarē ģimene nākamgad plāno realizēt LAD 
projektu un uzsākt darboties aitkopības nozarē. 

Par ilggadēju un  radošu darbu Strūžānu ciema sa-
biedriskās un kultūras dzīves attīstībā Gaigalavas pa-
gasta pārvaldes atzinības rakstu saľēma Solvita Plu-
ša; lielāko daļu savas dzīves ir veltījusi darbam Strūžā-
nu skolā – strādājusi bijušajā Strūžānu pamatskolā un 
pašreizējā aktivitāšu centrā. Nu jau rit 27.gads, kopš 
Solvitai uzticēti tehniskā darbinieka pienākumi. Atrod 
laiku un spēku arī sabiedriskajām aktivitātēm – pieda-
lās amatierteātrī “Tādi Šādi”, dejoja deju kolektīvā 

“Dancari”, līnijdeju grupā “Ūdzeņis”. Solvitai piemīt ne-
rimstoša enerģija, darbā vienmēr ir smaidīga un laipna.  

Par ieguldījumu pagasta tautsaimniecības attīstībā 
Gaigalavas pagasta pārvaldes atzinības rakstu saľē-
ma piemājas saimniecība „Ūzuliľi” – Rūdolfs, Ināra 
un Mārtiľš  Ūzuli; šī saimniecība ir piemērs labai 
saimniekošanas prasmei laukos.  Prasmīgi saimnieko-
jot vairāk kā 25 gadu periodā, saimniecība ir attīstīju-
sies un paplašinājusies. Pašu spēkiem tiek apsaimnie-
koti 35 ha zemes, tiek turēti 15 liellopi, iegādāta lauk-
saimniecības tehnika. Pārsvarā saimniecībā nodarbo-
jas ar piena lopkopību. Saimnieki ne tikai čakli strādā 
savā saimniecībā, bet arī sniedz tehnikas pakalpoju-
mus citiem lauksaimniekiem.  

Ināra strādā Gaigalavas pamatskolā par skolotāju, kā 
arī saimniecībā palīdz Rūdim tikt galā ar daudzajiem 
darbiem.  Ģimenē darba tikums un čaklums pūrā ie-
dots arī dēlam Mārtiľam, kurš arī prot visus lauku dar-
bus un savu nākotni redz laukos. Mārtiľš ir izvēlējies 
studēt Lauku uzľēmējdarbību Rēzeknes augstskolā un 
ir absolvējis Malnavas koledžu ar izcilības rakstu šajā 
programmā.  

Par ilggadēju un  radošu darbu un ieguldījumu Gai-
galavas pagasta sabiedriskās un kultūras dzīves attīs-
tībā Gaigalavas pagasta atzinības rakstu saľēma kul-
tūras nama vadītāja - Valentīna Deksne; kultūras 
jomā strādā  no 1985-1995 gadam un no 2007. gada  
novembra turpina vadīt kultūras dzīvi Gaigalavā. Va-
lentīna ir biedrības „Radītprieks” priekšsēdētāja, uzrak-
stīja un īstenoja projektu „Tautas tērpu iegāde Gaigala-
vas jauniešu deju kolektīvam „Krēslīte”” un piedalījās  
biedrības projekta „Jauniešu centra izveide un telpu 
labiekārtošana” izstrādē.   Divdesmit gadu garumā dar-
bojas amatierteātrī „Bykovīši” un kopš šī gada maija ir 
arī kolektīva režisore, vada dzejas amatierteātri 
„Apīnis” un dejo deju grupā „Raffaello”, organizē rok-
darbu pulciľu.  

Valentīna ir panākusi, ka kultūras nams visiem paš-
darbniekiem un darboties gribošiem cilvēkiem ir otrās 
mājas. To spēj paveikt izdomas bagāts, labestīgs, ne-
savtīgs un ļoti radošs kultūras darbinieks. Brīžos, kad 
nolaižas rokas, vadītāja saka - varam gan.  

Pašas audzētie ziedi priecē kultūras nama apmeklē-
tājus.  

Godinām sava pagasta iedzīvotājus 
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4.decembrī plkst. 16.00 notika 
Gaigalavas pagasta iedzīvotāju sa-
pulce 

 
Sapulcē tika izskatīti sekojoši jautājumi: 
1. Atkritumu apsaimniekošana; 
2. Daudzdzīvokļu māju un kūtiņu apsaimniekošana; 
3. Iedzīvotāju konsultatīvās padomes izveidošana. 
Sanāksmē piedalījās aptuveni 30 personas. Sanāk-

smi vadīja un iedzīvotājus par aktuālajiem jautāju-
miem informēja Gaigalavas pagasta pārvaldes vadī-
tājs Voldemārs Vabals.  

Šķirosim atkritumus 
Ir izveidots laukums atkritumu šķirošanai pie daudz-

dzīvokļu mājām. Visus sašķirotos sadzīves atkritumus 
SIA „ALAAS” pieľems bez maksas, tas 
nozīmē, ka ir iespēja samazināt pārējo 
atkritumu apjomu, tātad nebūs lieki izde-
vumi, centus nekrāsi – pie eiro netiksi... 

   Atbildīgais par durvju atslēgšanu - 
Aigars Stūris. Sapulces laika iedzīvotāji 
vienojās par atkritumu šķirošanas punkta 
darba laiku: 

Atkritumus varēs nodot : 
Trešdien:  9.00 – 10.00 
Sestdien: 12.00 – 13.00 

Atkritumu šķirotava ir pieejama jebkuram pagasta 
iedzīvotājam vai uzľēmējam. 

STIKLS 
Drīkst mest: stikla pudeles (bez metāla korķiem); 

stikla burkas (bez metāla vākiem); logu stiklu. 
Nedrīkst mest: keramikas izstrādājumus; spoguļ-

stiklu; auto stiklu; netīru, krāsotu stiklu. 
PAPĪRS 

Drīkst mest: biroja papīru; avīzes; žurnālus; grāma-
tas; kartonu; kartona kastes (saplacinātas). 

Nedrīkst mest: netīru vai slapju papīru, kartonu; 
laminētus papīra izstrādājumus; papīrus ar metāla 
ātršuvējiem, saspraudēm; tetrapakas. 

PLASTMASA 
Drīkst mest: plastmasas pudeles (saplacinātas); 

PET pudeles (saplacinātas); plastmasas maisiľus, 
plēves  u.c. tīrus plastmasas iepakojumus. 

Nedrīkst mest: rotaļlietas; eļļas pudeles; netīru ie-
pakojumu ar pārtikas produktu atliekām (krējuma un 
margarīna trauciľus). u.c. mājsaimniecībā izmantoja-
mus plastmasas priekšmetus (vienreizējās lietošanas 
traukus, skābbarības ruļļu plēves, olu bretes 
(kastītes), u.c.) 

Uzmanību!  Ja šķirošanas atkritumu konteinerā 
tiks mesti  sadzīves atkritumi, tad SIA “ALAAS”, 
izvedot atkritumus, iekasēs maksu kā par sadzī-
ves atkritumiem! 

Ir jāapzinās, ka šķirojot atkritumus iespējams:  
•atkritumus pārvērst par vērtīgām otrreizējām izej-

vielām, kas ir izmantojamas atkārtoti;  
•taupīt dabas resursus, saglabājot naftas produk-

tus, koksni un citus resursus nākamajām paaudzēm, 
kā arī ievērojami samazināt ūdens un energoresursu 
patēriľu;  

•ietaupīt vietu atkritumu poligonos – lai noglabāt 

varētu tikai tos atkritumus, kurus tiešām vairs nav ie-
spējams pārstrādāt atkārtoti;  

•ietaupīt savu naudu, jo šķirotos atkritumus savāc 
un pārstrādā bez maksas, savukārt nešķiroto sadzī-
ves atkritumu izvešanas un apglabāšanas tarifs ar 
katru gadu pieaug;  

•saudzēt vidi un ekoloģiju, jo atkritumi, nonākot da-
bā vai tiekot nepareizi utilizēti (piemēram, sadedzinot 
ugunskurā), rada nozīmīgu piesārľojumu un draudus 
cilvēka veselībai;  

•padarīt dabu ap mums skaistāku – bez ceļmalā 
nomestām pudelēm, papīra vai polietilēna maisiľiem;  

•parādīt savu attieksmi, iestājoties par planētas 
nākotni – lai zaļi un veselīgi varētu dzīvot ne tikai mēs 
paši, bet arī visas pārējās paaudzes.  

Pārstrādājot  papīru tiek taupīta enerģija, saglabā-
tas mežu platības, samazināts izmešu 
daudzums gaisā un ūdens patēriľš, kā 
arī kopējais atkritumu daudzums. Papī-
ru var pārstrādāt vairākas reizes. No 1 
tonnas makulatūras var iegūt 1 tonnu 
jauna papīra. Ir aprēķināts, ka viena 
tonna makulatūras ietaupa vidēji gan-
drīz 4 m3 koksnes - tas nozīmē, ka tiek 
saglābti 12 – 14 pieauguši koki.  

Plastmasa ir ļoti plaši izmantots materiāls, jo tā ir 
viegla, nerūsē, ir izturīga un lēta. No vides viedokļa, 
plastmasa nav pateicīgs materiāls, jo nesadalās, bet 
piesārľo vidi, to dedzinot rodas toksiskas gāzes. No-
teiktus plastmasas atkritumu veidus var savākt (PET 
pudeles, plastmasas maisiľus, plēves) un nodot otr-
reizējai pārstrādei. 

 Stiklu ražo no kvarca smiltīm, sodas, kaļķakmens 
un lietota stikla lausku sajaukuma. Stiklu šķiro atseviš-
ķi gan no pārējiem sadzīves atkritumiem, gan arī da-
žādi pēc tā krāsas. Ir iespējams nodot stikla taru, tā 
neradot piesārľojumu dabā un nepatērējot lieki ener-
ģiju, ražojot vai pārstrādājot, jo stikla taru var atkārtoti 
izmantot līdz pat 50 reizēm. 

Ir jāsaprot, ka tikai mēs varam samazināt pašu ra-
dīto atkritumu apjomu. Atbalstīsim videi un mums paš-
iem draudzīgu rīcību! Šķirosim atkritumus!  

 Daudzdzīvokļu māju un kūtiľu apsaimnie-
košanas jautājumi  

Izskatot šo jautājumu, pārvaldes vadītājs V.Vabals 
daudzdzīvokļu māju īpašniekiem ieteica: katrai mājai 
sasaukt dzīvokļu īpašnieku sapulci un ievēlēt mājas 
vecāko, kuram būtu tiesības pārstāvēt mājas dzīvokļu 
īpašnieku intereses mājas apsaimniekošanas jautāju-
mos. Līdz 2016.gada 2.februārim iesniegt Gaigalavas 
pagasta pārvaldē daudzdzīvokļu māju īpašnieku lē-
mumu par mājas vecākā ievēlēšanu. 

Sakarā ar to, ka par elektrības izmantošanu kūti-
ņās ir uzkrājies parāds (īrnieki un īpašnieki kavē mak-
sājumus par elektrības patēriľu), turpmāk pašiem 
daudzdzīvokļu māju kūtiľu īpašniekiem un īrniekiem 
būs jānodrošina individuāls pieslēgums pa tiešo no 
Latvenergo, jo pagasta pārvalde atteiksies no starp-
nieka lomas.  

Daudzdzīvokļu māju garāžu īpašniekiem lūgums 
sakopt pie garāžām un malkas šķūnīšiem pieguļošo 
teritoriju, kā arī novākt no daudzdzīvokļu māju iekšpa- 
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DER ZINĀT 

 LAUKSAIMNIECĪBAS ZIŅAS   

   AS „Sadales tīkls”  
   Rūpējoties par drošu, kvalitatīvu un nepārtrauktu 
elektroenerģijas piegādi, AS „Sadales tīkls” Rēzeknes 
novadā turpina atjaunot un uzlabot elektrotīklu, veikt 
vadu un balstu nomaiľu, kā arī veikt gan zemspriegu-
ma, gan vidējā sprieguma gaisvadu līniju pārbūvi ka-
beļu līnijās.  
   Turpinot plānveidīgi atjaunot un uzlabot elektrotīklu, 
AS “Sadales tīkls” 2016.gadā Rēzeknes novadā plāno 

realizēt 14 projektus, elektrotīkla rekonstrukcijas dar-
bus plānots veikt arī Gaigalavas pagastā, paaugstinot 
elektroapgādes drošumu un kvalitāti. 
   Lai uzlabotu elektroapgādi Gaigalavas pagasta cen-
tra iedzīvotājiem, AS “Sadales tīkls” atjaunos 20kV 
gaisvadu elektrolīniju 1,3 km garumā, izbūvēs 2 trans-
formatoru apakšstacijas, bet zemsprieguma elektrotīk-
la rekonstrukciju plānots veikt 7,6 km garumā.  

Interneta resursi 

Iedzīvotāju aptauja 

Turpinot iepriekšējā gadā iesākto tradīciju, Rēzeknes 

novada pašvaldība organizē iedzīvotāju aptauju “Kā 

Jūs vērtējat Rēzeknes novada attīstību?”. Aptaujas 

mērķis – izzināt iedzīvotāju viedokli par pašvaldības 

sniegto pakalpojumu kvalitāti, īstenotajiem attīstības 

pasākumiem un par dzīvi novadā kopumā. Aptauja 

noritēs gandrīz divu mēnešu garumā – līdz 01.02.2016. 

Iedzīvotāju ērtībai aizpildīt aptaujas anketas var gan 

rakstiski, gan elektroniski.  
   Papīra formātā anketas veidlapas pieejamas Rē-

zeknes novada pašvaldībā kā arī visās pagastu pārval-
dēs.      

Aptauja ir anonīma, un tās rezultāti tiks publicēti tikai 
apkopotā veidā. Iegūtie rezultāti tiks izmantoti pašval-
dības darbības izvērtēšanā un Rēzeknes novada attīs-
tības programmas 2012. – 2018. gadam ikgadējā prog-
rammas īstenošanas uzraudzības ziľojuma izstrādei.  
   Aptaujas rezultāti tiks publicēti Rēzeknes novada 
pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv un 
Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas informatī-
vajā izdevumā „Rēzeknes Novada Ziľas”. 
   Atbildēt uz anketas jautājumiem elektroniski var tieš-
saistē  http://visidati.lv/aptauja/1131984000/1/    

Interneta resursi 

Galvenā aktualitāte lauksaimniekiem, uzsākot jauno 
gadu: no 4.janvāra pieejams atbalsts pasākumā 
„Ieguldījumi materiālajos aktīvos”.  

Vienkāršiem vārdiem sakot, pasākums, kurš ie-
priekš tika saukts par saimniecību modernizāciju. At-
tiecīgi: Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projek-
tu iesniegumu pieľemšanu pasākuma „Ieguldījumi 
materiālajos aktīvos” apakšpasākumos: 
“Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”; 
„Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”; 
„Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mež-
saimniecības infrastruktūras attīstībā”. Projektu iesnie-
gumu pieľemšana pasākumos notiks no 2016.gada 

4.janvāra līdz 2016.gada 4.februārim. 
Lielākā atšķirība un priekšrocība salīdzinot ar iepriek-
šējām kārtām - šajā reizē papildus atbalsta intensitāte 
10-20% saimniekiem līdz 40.gadiem (saimniecība re-
ģistrēta vai pārņemta pēdējo 5 gadu laikā). Attiecīgi 
varēs sasniegt līdz 70% atbalsta intensitāti būvniecī-
bas gadījumā un 60% tehnikas iegādes gadījumā.  

Jaunāko un aktuālāko informāciju var iegūt LLKC 
Rēzeknes birojā, vai zvanot 27885686 (Uldis Andre-
jevs).  

Priecīgus un patīkamus svētkus vēlot,  
Lauku attīstības konsultants Uldis Andrejevs!  

galma automašīnas, kuras jau ilgus gadus tur stāv un 
netiek lietotas. Vēlams to izdarīt mēneša laikā, pretējā 
gadījumā transporta īpašniekiem tiks piemēroti naudas 
sodi. 

Gaigalavas pagasta iedzīvotāju  
konsultatīvās padomes izveidošana 

Gaigalavas pagasta pārvalde 2015.gada 
20.novembrī saņēma iedzīvotāju grupas ierosinājumu 
par jaunas iedzīvotāju konsultatīvās padomes izveido-
šanu, jo iepriekš izveidotā konsultatīvā padome  kopš 
2014.gada 5.janvāra nedarbojās.  

Padomes darbības mērķis ir aktivizēt dialogu starp 
iedzīvotājiem un pašvaldību, tādējādi veicinot viedokļu 
apmaiľu par pagastam aktuāliem jautājumiem. Kon-
sultatīvā padome ir sabiedriski aktīvu cilvēku grupa, 
kas pārstāv pagasta iedzīvotāju intereses un darbojas 
uz brīvprātības principiem. Padomes galvenie uzdevu-
mi ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli un rakstiska ziľoju-
ma veidā informēt par to pagasta pārvaldi, sekmēt pa-
gasta iedzīvotāju informēšanu par pagastam iesnie-

dzamajiem priekšlikumiem, apzināt un apkopot pagas-
ta iedzīvotājiem aktuālās problēmas un veicināt sa-
biedrības saskaľu, sniegt pārskatu par Padomes dar-
bu vienu reizi gadā pagasta iedzīvotāju sapulcē.  

Sapulcē tika apstiprināti padomes  pārstāvji, kuri 
labprāt darbotos padomē.  Brīvprātīgi pieteikušās se-
kojošas personas: Roberts Voits, Inta Birķe, Jolanta 
Mihailova, Skaidrīte Miščenko, Zenta Patmalniece, 
Valentīna Deksne, Daina Mihailova, Aivars Balsers. 
No sapulcē klātesošo personu puses papildus pado-
mes sastāvā tika izvirzīti un apstiprināti sekojoši pār-
stāvji: Laura Sarnoviča, Anita Macāne, Liene Drule, 
Pēteris Namsons, Dace Gabriša.  Izvirzīto pārstāvju 
grupa uz padomes izveidošanu tiks sasaukta 
2015.gada 21.decembrī plkst.15.00 Gaigalavas pa-
gasta pārvaldes telpās, kur notiks iedzīvotāju konsulta-
tīvās padomes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnie-
ka un sekretāra ievēlēšana. Padome tiek ievēlēta uz 4 
gadiem. 
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“..Puryni zīd tikai pavasarī, bet mes - vysu cauru godu”  
2015.gada oktobrī folkloras kopa „Purineņš” svinēja 

savu 25. dzimšanas dienu. 
Gaigalavas pamatskolas folkloras kopas „Purineľš” 

dalībniekiem mīlestību pret dzimto zemi tautas dzies-
mās, dejās un rotaļās māca 
kopas dibinātāja un vadītāja 
Rasma Igaune.  

Jubilārus bija ieradušies 
sveikt viľu draugi - folkloras 
kopas - Salas pamatskolas 
„Dzeipureņš”,  Upītes pa-
matskolas „Upīte”, Nautrēnu 
vidusskolas „Rogovka” un 
Kaunatas vidusskolas 
„Rāznaviņa”. 

Koncertu kuplināja arī 
Igauľu ģimenes uzstāšanās, 
jo visa ģimene ir saistīta ar 
mūziku un folkloras kopu „Purineľš”. Visas trīs meitas 
te ir apguvušas pamatus tālākai muzicēšanai. Sveicēju 
vidū bija arī bijušie folkloras kopas dalībnieki, skolas 
vadība, Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes pārstā-
vis, Gaigalavas pagasta pārvalde, SIA „Baltharmonia” 
un folkloras kopas dalībnieku 
vecāki. 

Gaigalavas pamatskolas 
folkloras kopa dibināta 
1990.gadā. Nosaukums ra-
dies 1993.gadā, kad, kā stās-
ta folkloras kopas vadītāja - 
Rasma:” Naktī nosapľoju, cik 
skaisti pavasarī zied dzelte-
nās purenes. Folkloras kopai 
ir tāds teiciens: „Puryni zīd 
tikai pavasarī, bet mes zīdom 
un dzīdom  vysu cauru godu.” Arī tautasdziesmu ir  
daudz, kur tiek pieminētas tieši šīs  puķītes.” 

 Pirmsākumi, protams, atšķiras no pašreizējās dar-
bības. Agrāk vairāk svinēja tradicionālos svētkus, bet 
tagad folkloras kopas sniegums ir interesants un da-
žāds: viņi ne tikai dzied un muzicē, bet zina arī latvis-
kās ieražas, min mīklas, iet rotaļās, stāsta anekdotes, 
ticējumus, stāstus. 

Pirmie, kas uzsāka savas gaitas folkloras kopā bija: 
Inga Kaļva, Arita Ūsīte, Aija Rakviča, Rihards Vērītis, 

Liene Slavika, Liene Igaune, Ingūna Vabale, Zinta 
Spridzāne, Sanita Kaupere, Einārs Bleidelis, Evija 
Bleidele, Indra Zemīte.  

„No 1992.gada piedalāmies Novadu sarīkojumos. 
Sākumā braucām uz Lī-
vāniem, bet vēlāk 
1994.gadā tika izveidots 
cits bērnu folkloras kopu 
novads, tas ir, Ziemeļlat-
gales novads, kurš savu 
darbību sāka tieši Gaiga-
lavā, ko vadīju es. Uzstā-
jamies Gaigalavas pa-
matskolā un vietējā kultū-
ras namā, esam sagaidī-
juši gan latviešu, gan 
ārzemju delegācijas. 
Spilgti atmiľā palicis 

1990.gadā organizētais Līgo vakars. Tad es strādāju 
kultūras namā par mākslinieciskās daļas vadītāju un 
parkā notika līgošana. Sākumā bija gājiens uz parku, 
kur bērnu folkloras kopa gāja pa priekšu. Tur mēs arī 
uzstājāmies,” atceras skolotāja.  

   Rasma stāsta par lielāka-
jiem sasniegumiem: ”Visos 
Dziesmu svētkos esam bijuši 
1.pakāpes laureāti, esam pie-
dalījušies starptautiskajā fol-
kloras festivālā „Baltica”, 
„Pulkā eimu, pulkā teku”, kon-
certi bijuši Ventspilī, Rugājos, 
Upītē, Kaunatā, Baltkrievijā, 
Lietuvā – Kupišķos, Šauļos un 
citur. Ļoti labi rezultāti un sa-
sniegumi ir bijuši stāstnieku, 

dziedātāju, dancotāju un muzikantu konkursos Latvijas 
mērogā. Mums jau ir trīs „Stāstnieku Ķēniľi”- Georgijs 
Ļebedevs, Dāvis Suharevskis un Imants Spīčs, kas ir 
augstākais vērtējums, seši Diždižie dziedātāji – Liene 
Igaune, Laura Spridzāne, Marta Igaune, Laima Igau-
ne, Anna Barinova, Laura Skudriľa, kas arī ir augstā-
kais vērtējums dziedātājiem, zelta un sudraba danco-
tāji, kā arī vairākas reizes esam kļuvuši par 1.pakāpes 
muzikantiem.”  
 Šobrīd kolektīvā darbojas 27 skolēni. Šogad spilgtā - 

Disks „VYSI  ZĪDI  PĻAVEĽĀ” - 
  Igauņu  ģimene 

Pirmssvētku laikā nododam Jūsu vērtēju-
mam  Igauľu ģimenes jauno albumu - "VYSI 
ZĪDI PĻAVEĽĀ", kas ietver latgaliešu tau-
tasdziesmu apdares un latviešu ziľģes. 

Igauľu ģimenes kapelā no Gaigalavas 
darbojas pieci divu paaudžu muzikanti: Ras-
ma un Gunārs Igauľi, kā arī viľu meitas Laima, Marta 
un Liene. Viľi kopā muzicē jau ļoti ilgu laiku. Jāuzsver, 
ka Igauľu ģimene arī līdz šim ir devusi ļoti lielu ieguldī-
jumu latgaliešu tautas mūzikas popularizēšanā un tra-
dīciju uzturēšanā, kā arī ziľģu ierakstīšanā un izpildī-

šanā. Praktiski visi ģimenes locekļi aktīvi 
darbojas mūzikas jomā un arī turpina 
pilnveidot savu muzikālo izglītību.  
Kompaktdiskam pievienots arī 16 lpp. 
biezs buklets ar dziesmu tekstiem latga-
liešu un latviešu valodās, ar aprakstiem 
par ģimeni un izpildītajām dziesmām.             
Diska cena ir 10,- EUR  un par iegādes 

iespējām var interesēties, zvanot Rasmai (tālruľa nr. 
26593441) vai sūtot e-pastu uz rasmaigau-
ne@inbox.lv. Detalizētāks info pieejams arī  mājas 
lapā - www.baltharmonia.lv :)                                            

Patīkamu  klausīšanos ! 

https://mail.inbox.lv/compose?to=mailto%3arasmaigaune%40inbox.lv
https://mail.inbox.lv/compose?to=mailto%3arasmaigaune%40inbox.lv
http://www.baltharmonia.lv/
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Ārpusskolas pasākumi Gaigalavas  
pamatskolā… 

Ir noslēdzies 2015./2016.mācību gada 
1.semestris. Skolēni saņems liecības, kas būs kā ap-
liecinājums paveiktajam mācībās. Skolēni kopā ar 
skolotājiem šajā laika posmā līdzās mācību darbam 
aktīvi piedalījās konkursos, skatēs un sacensībās Rē-
zeknes novadā, Latgales reģionā un valstī. 

Rēzeknes novadā: 

 3.vieta – Sintija Reble, Rēzeknes un Viļānu no-

vadu skolu Rudens krosā 1000m distancē, 
23.09.2015., Kaunatā (sk.Aina Ceirule); 

 Pateicības raksts – Mārīte Dakule, Māris Da-

kuls, Dainis Rutuļs, Dairis Rutuļs, Edgars Tārauds, 
Nauris Birze, Monta Sakne, Arīna Trimalniece, Evi-
ta Macāne, Dāvids Elksnis, Dāniels Gavars, Latvijas 
republikas proklamēšanas 97.gadadienai veltītajā 
skrējienā “Ieelpo Rēzekni 2015”, 18.11.2015., Rēzek-
nē (treneris Andrejs Jesko); 

 Pateicības raksts – Viktorija Reble, Sintija Reb-

le, Evija Bolmane, Ērika Banzere, Irīna Kurilina, 
Madara Miščenko, Laura Skudriľa, Imants Spīčs, 

Rēzeknes novada koru un ansambļu sadraudzības 
dziedāšanas svētkos “Mana dziesma Latvijai”, 
19.11.2015., Lendžos (sk.Rasma Igaune); 

 3.vieta – Dainis Rutuļs, Raivis Plušs, Intars 

Vabaļs, Rēzeknes un Viļānu novadu skolu sporta spē-
lēs volejbolā, 26.11.2015., Adamovā  (sk.Aina Ceirule) 

 1.vieta – Dāvids Elksnis, Valsts policijas Latga-

les reģiona Rēzeknes iecirkľa teritorijā organizētajā 
zīmējumu konkursā “Esmu redzams - esmu drošs”, 
23.11.2015., Rēzeknē (sk.Jolanta Dundeniece); 

 Atzinības raksts – Džūlija Aniľa, Markuss Ap-

šenieks, Dāniels Gavars, Ronalds Zvejsalnieks, 
Valsts policijas Latgales reģiona Rēzeknes iecirkľa 
teritorijā organizētajā zīmējumu konkursā “Esmu re-
dzams - esmu drošs”, 23.11.2015., Rēzeknē 
(sk.Jolanta Dundeniece); 

 Diploms – Jānis Taukuļs, Evelīna Spīča, Monta 

Sakne, Alise Jaudzema, Rolands Zvejsalnieks, Rē-
zeknes novada Mazo zinīšu konkursā sākumskolē-
niem “Mini mīklu”, 10.12.2015., Rēzeknē (sk.Inese 
Bikovska). 

 

Gaigalavas pamatskola īstenoja Rēzeknes novada 
Vides aizsardzības fonda projektu “Pētīsim dabā!”. 
Projekta mērķis bija veicināt vides izglītību un audzinā-
šanu, radot iespēju skolēniem būt tiešā saskarē ar 
apkārtējo vidi. Projekta uzdevumi: ierīkot Brīvdabas 
mācību klasi 
no koka kon-
strukcijām 
mācību āra 
nodarbību 
organizēša-
nai; izgatavot 
galdu Brīvda-
bas mācību 
klasei zēnu 
mājturības un 
tehnoloģiju 
stundās un 
kokapstrādes 
pulciľa nodarbībās; iegādāties aprīkojumu eksperi-
mentu veikšanai un pētīšanai āra nodarbībām no paš-
valdības finansējuma; organizēt Brīvdabas mācību 
klasē āra nodarbības mācību priekšmetos un pulciľu 
nodarbībās. 

Projekta ietvaros tika iegādāta lapene Brīvdabas 
mācību klases ierīkošanai. No pašvaldības finansēju-
ma tika iegādāts aprīkojums no izdevniecības 

„Lielvārds” eksperimentu veikšanai: Anna un Leons 
eksperimenti ar gaismu un skaľu dabā; Anna un Le-
ons eksperimenti ar ūdeni un gaismu dabā un divi pār-
nēsājamie mikroskopi. 

Izveidotajā brīvdabas mācī-
bu klasē āra no-
darbības iespē- jams 
organizēt visos mācī-
bu priekšmetos. No-
darbības dabā at-
vieglo skolotāju darbu projektu veikšanā, jo 
skolēni eksperimentus, novērojumus un seci-
nājumus veic dabā. Āra nodarbības uzlabo 
bērnu veselību, jo tiek piedāvātas dažādas 
aktivitātes svaigā gaisā.  
Skolēni pētījumus āra nodarbībās veic nelielās 
grupās, salīdzina rezultātus, līdz ar to mācās 
veiksmīgāk sadarboties. Āra nodarbības moti-
vē skolēnus radošai darbībai, tās palīdz skolē-

niem izpausties mācību priekšmetu stundās klasē. 
Izveidojot Brīvdabas mācību klasi tika sakārtota un 

sakopta vide, ierīkoti apstādījumi, kas ir viens no 
audzināšanas faktoriem. Projektā izveidoto Brīvdabas 
mācību klasi izmantos visi skolas skolēni. 

Projektam piešķirtais finansējums 1996,50 EUR. 
Projekta koordinatore 

Ineta Kruste 

Gaigalavas pamatskolā īstenots Vides aizsardzības fonda projekts “Pētīsim dabā!” 

kie sasniegumi: Dziedātāji – Imants Spīčs, Laura 
Skudriľa, Evelīna Spīča; Stāstnieki – Jānis Sarnovičs, 
Viktorija Reble, Sintija Reble, Raivo Svilāns, Aivars 
Plušs; Dancotāji - Viktorija Reble, Sintija Reble, Sa-
manta Sakne, Evelīna Spīča, Nauris Birze, Monta 
Sakne, Valērija Kurilina; Muzikanti – Anna Barinova, 
Imants Spīčs, Laura Skudriľa, Viktorija Reble, Jānis 
Sarnovičs, Sintija Reble. 

„Gribētu pateikt - Paldies - skolēniem,  viņu  vecā-
kiem  un  skolotājiem  par  sadarbību!   Strādāsim  
tālāk un pilnveidosim  mūsu  nākotni – bērnus!” saka 
folkloras kopas vadītāja, skolotāja Rasma Igaune. 

Atliek vien novēlēt „Purineľam” turpināt augt, zelt, 
ziedēt un dziedāt!                            

Laura Sarnoviča 
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Adventes vainagi 
   Kā katru gadu, tuvojoties pirmajai adventei, 
aktivitāšu centrā notika Adventes vainagu dari-
nāšana. Jau laicīgi tika sagādāti dažādi dabas 
materiāli vainagu pamatnes sagatavošanai un 
rotāšanai. Vairāku stundu darba rezultātā, tapa 
ļoti skaisti un sirsnīgi adventes vainadziņi.  

 Ziemassvētku apsveikumi 
   12.decembrī visi darboties gribētāji tikai aicinā-
ti uz radošo darbnīcu “Ziemassvētku apsveiku-
mu gatavošana”.  
   Jau vairākus ga-
dus pēc kārtas tiek 
veidoti apsveikumi 
ar mērķi pagatavot 
tik daudz, lai tos 
saľemtu katra 
Strūžānu mājsaim-
niecība un aktivitā-
šu centra atbalstī-
tāji. Paldies visiem 
dalībniekiem, kas 
ziedoja savu laiku 
un piedalījās Ziemassvētku noskaľas radīšanā! 

Pirmā Ziemassvētku dāvana! 
   Aktivitāšu centrs šogad  ir jau saņēmis pirmo Zie-

massvētku dāvanu! 
Lielo pārsteigumu – 
datorkomplektu sagā-
dāja AAS “BALTA” pār-
stāvji, kuri ieradās ar 
pilnām rokām dāvanu 
un saldumu! Liels pal-
dies par šo Ziemas-
svētku prieku! 
   Tiek plānots, ka da-
tors tiks uzstādīts akti-
vitāšu centra telpās un 

būs pieejams lietošanai ikvienam apmeklētajam. 
   Gaišus un līksmus gada jaukākos svētkus! 
Lai Ziemassvētku prieks ir piepildījums visam 
vecajam gadam un rosinošs sākums visam 
jaunajam! 

Nav bijis neviens tāds gads, 
Kas tikai laimi nestu! 

No bēdām un rūpēm sargātu 
Un laimes kalnā nestu! 

Bet laimīgs tas, kas smaidot prot 
Ņemt visu to, ko dzīve dot! 

 
SAC “Stružānu skola”  

vadītāja Jolanta Mihailova 

SAC “Strūžānu skola”  pasākumi gada nogalē 

Latgales reģionā 

 Pateicības raksts – Evelīna Spīča, Imants 

Spīčs, Daugavpils novada kultūras pārvaldes skatu-
ves runas konkursā „Zelta Sietiľš”, 10.09.2015., Dau-
gavpilī (sk.Ērika Bozoviča); 

 Diploms – I pakāpe, Vislielākais stāstnieks – 

Raivo Svilāns, Jānis Sarnovičs,  Stāstnieku konkur-
sā „Teci, teci valodiľa”, 24.11.2015., Rēzeknē  
(sk.Rasma Igaune); 

 Diploms – I pakāpe, Vislielākā stāstniece – Vik-

torija Reble,  Stāstnieku konkursā „Teci, teci valodi-
ņa”, 24.11.2015., Rēzeknē  (sk.Rasma Igaune); 

 Diploms – II pakāpe, Lielā stāstniece – Sintija 

Reble,  Stāstnieku konkursā „Teci, teci valodiņa”, 
24.11.2015., Rēzeknē  (sk.Rasma Igaune); 

 Diploms – II pakāpe, Lielais stāstnieks - Aivars 

Plušs stāstnieku konkursā „Teci, teci valodiņa”, 
24.11.2015., Rēzeknē  (sk.Rasma Igaune); 

 3.vieta – Dāvids Elksnis, Valsts policijas Latga-

les reģionā organizētajā zīmējumu konkursā “Esmu 
redzams - esmu drošs”, 23.11.2015., Rēzeknē 
(sk.Jolanta Dundeniece). 

Valstī: 

  Pateicības raksts – 3., 4., 5., 6., 7., 8.klasei, Zem-
kopības ministrijas konkursā Latvijas skolēniem “Mežs 
– mūsu bagātība”, 4.11.2015. (sk.Inese Bikovska, Vija 
Armuška, Ērika Bozoviča, Iveta Mičule); 

 Diploms – I pakāpe, Dižā stāstniece – Viktorija 
Reble,  XIX stāstnieku konkursā „Teci, teci valodiņa 
2015”, 5.12.2015., Rīgā  (sk.Rasma Igaune); 

  Diploms – I pakāpe, Dižais stāstnieks – Jānis 
Sarnovičs,  XIX stāstnieku konkursā „Teci, teci valodi-
ņa 2015”, 5.12.2015., Rīgā  (sk.Rasma Igaune); 

  Diploms – II pakāpe Lielais stāstnieks – Raivo 
Svilāns,  XIX stāstnieku konkursā „Teci, teci valodiņa 
2015”, 5.12.2015., Rīgā  (sk.Rasma Igaune);  

  Atzinības raksts – Vineta Bolmane, Ērgļu novada 
pašvaldības R.Blaumaľa literārās prēmijas 
11.konkursā, 05.12.2015., Ērgļos (sk.Maruta Krustā-
ne); 

  Pateicības raksts – Mārīte Dakule, Ērgļu novada 
pašvaldības R.Blaumaľa literārās prēmijas 
11.konkursā, 05.12.2015., Ērgļos (sk.Maruta Krustā-
ne); 

  Atzinības raksts – Viktorija Reble, Sintija Reble, 

Evija Bolmane, Guna Ezeraša, Jānis Sarnovičs, 
CSDD konkurss “Gribu būt mobils”, 2015./2016. 
(sk.Ērika Bozoviča). 

 
Tuvojas Ziemassvētki – ziemas saulgriežu svētki. 

Pirms iededz sveci egles zarā, 
Dedz svētku liesmu sirdī savā, 

Ar piedošanu, sapratni, 
Ar mīlestības dzirksteli, 
Un tici – tas ir tavā varā 

Nest gaismu, kā to sveces dara… 
 Priecīgus Ziemassvētkus un veiksmīgu Jauno 

gadu! 
Direktores vietniece izglītības jomā 

Ineta Kruste 
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 Caune Marija 

 Mozumača 

          Marijanna 

  Putniņa  

           Antoņina 

 

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 

25.decembrī Gaigalavas KN plkst.16.00 Zie-

massvētku koncerts – grupa „Ginc un Es ” ar 

koncertprogrammu „Mīlot dziesmu”.  

 Ieeja - 2 EUR, skolēniem - 1 EUR 

 

26.decembrī Gaigalavas KN plkst.11.00  

Ziemassvētku eglīte pirmsskolas bērniem 

 

31.decembrī  Gaigalavas KN plkst.23.00  

Sagaidām Jauno gadu  kopā. Ballē spēlē Ras-

ma un Gunārs Igauľi. Ieeja-2.50 EUR 

09.janvārī Gaigalavas KN Jaungada eglītes 

svētki pensionāriem un senioriem  

 

16.janvārī Gaigalavas KN  Rēzeknes novada 

deju kolektīvu Skate - koncerts 

 

23.janvārī Gaigalavas KN Deju grupas 

„Raffaello” 5 gadu jubilejas koncerts 

 

30.janvārī Gaigalavas KN Amatierteātra 

„Apīnis”  10 gadu  jubileja 

Otrajā pusgadā skaistas dzīves jubilejas svinēja 

Sveicam vecākus, vecvecākus ar priecīgo notikumu  -  
bērniņa piedzimšanu! 
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Vabals  

        Voldemārs 
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Staudže   

        Veneranda 

Kūčina  

         Veneranda 

Ustiyantsev  

                Leon 

   Ūzula  Leontina 
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Kalvāne  

      Anastasija 

 Bule Valentīna 

 Ančeva Marija 

Ciukmačs Jānis 
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Grīnberga  Rita 

 

Spīča  

      Aleksandra 

 

Vairāk kā                                                                                                            
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Salenieka  Anna 

Stanka  Viktors 

Buravcova  Anna 

 

PASĀKUMI        PASĀKUMI        PASĀKUMI 


