
2015. gada  jūnijs 

GAIGALAVAS ZIGAIGALAVAS ZIŅASŅAS  

Barinova Anna, Barinova Inese, Caune Sandis, Ceirule Sabīne, Renāte Dakule, Kalvāne 

Sidnija, Kolneja Laima, Kolneja Lauma, Kolneja Vilma, Mihailovs Jānis, Netlis - Galejs Einārs, 

Počs Jānis, Rutule Agnese, Sarnovičs Armands, Ševcevs Sandis, Vērdiņš Kristaps,  

klases audzinātāja Maruta Krustāne. 

Gaigalavas pamatskolas 9.klases absolventi 

Spīganu dejas ezera atspulgā 
    Saulgriežu laikā no 20. līdz 21. jūnijam 

Latvijas Senioru deju apvienība (LSDA) 

sadarbībā ar Rēzeknes novada Gaigalavas 

pagasta pārvaldi, Gaigalavas kultūras namu un 

ūdenstūrisma attīstības centru „Bāka”, 

Madonas novada Ošupes pagasta pārvaldi 

organizē Pirmo Starptautisko sieviešu deju 

kopu festivālu „Spīganu dejas ezera atspulgā”. 

     Dalību festivālā pieteikušas sieviešu deju 

kopas no Baltinavas, Birzgales, Cēsīm, 

Jelgavas, Kalsnavas, Lēdmanes, Mārcienas, 

Meirāniem, Mērsraga, Vestienas, Žīguriem, 

LSDA deju kopas no Skrīveriem un Mores, deju 

grupas no Igaunijas, folkloras kopa no Biržai 

(Lietuva). 

Programmā :  

20. jūnijā—ŪTAC„Bāka” 

 plkst. 18:00 - festivāla atklāšana  

 plkst.18.30 - koncerts 

 plkst. 21:00 - saulgriežu tradīcijas kopā ar 

etnogrāfisko ansambli „Rikava” un Biržai folk-

loras kopu (Lietuva). 

   Darbosies Amatnieku un mājražotāju tirdziņš. 

21. jūnijā - Gaigalavā 

plkst. 11:00 - Mārtiņa Ezeriņa kapelas 

„Aiviekstes plostnieki” koncerts laukumā pie 

Gaigalavas kultūras nama 

 plkst.  12:00 - sieviešu deju kopu koncerts 

Gaigalavas KN  

 

Ieeja uz pasākumiem – bez maksas.  
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Gaigalavas jauniešu centra „Enjoy” 

dalībnieks Reinholds Švarcs šī gada martā 

piedalījās Rēzeknes novada izsludinātajā 

jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā ar 

jauniešu centrā izsapņoto ideju, projektu 

„Lauzīsim barjeras!”, un guva finansiālu 

atbalstu 330 eiro apmērā. 

Pasākums „Lauzīsim barjeras!” 

norisināsies no 30.līdz 31. jūlijam ŪTC 

„Bāka”. 

Projekta mērķis ir aicināt Rēzeknes 

novada bērnu un jauniešu centru, kā arī 

Jauniešu centru jauniešus (vecumā no 16 līdz 

25 gadiem) atrauties no mūsdienu 

tehnoloģijām, savas ierastās vides un saviem, 

kā arī sabiedrībā valdošiem stereotipiem, 

mudinot iepazīt citus jauniešus, citus 

pagastus, citus brīvā laika pavadīšanas 

centrus un ieraudzīt sev apkārt tik daudz 

iespēju pilnu pasauli. 

Projekta laikā jauniešu aktivitātēs liela 

nozīme būs gan interaktīvām nodarbībām 

(diskusijām, lomu spēlēm, debatēm), gan 

sportiskām aktivitātēm (ŪTC „Bāka” 

pieejamā āra sporta inventāra izmantojums), 

gan komandu (ne tikai radošam, bet arī 

pieredzes nesošam), gan arī individuālam 

(savu „slēpto” talantu rādīšanā un ideju 

paušanā) darbam. 

Gaigalavas jaunieti, ja Tev ir vēlme 

iesaistīties šī projekta realizācijā un 

būt šajā pasākumā, tad droši nāc, 

pievienojies darba grupas jauniešu 

pulciņam! 
 

Gaigalavas jauniešu koordinatore, Dace 

Gabriša, šī gada maijā piedalījās Rēzeknes 

novada izsludinātajā jaunatnes inventāra 

iegādes projektu konkursā ar projektu „Sk-

skr-skrituļo!” un guva finansiālu atbalstu 400 

eiro apmērā skrituļslidu un skrituļslidošanas 

ekipējuma iegādei. 

Visi aktīvie skrituļslidotgribētāji, nāciet uz 

jauniešu centru „Enjoy” un sekojiet līdzi 

informācijai sociālajā portālā draugiem.lv, 

sadaļā domubiedri (Gaigalavas jauniešu 

centrs „Enjoy”) par skrituļslidu, 

skrituļslidošanas ekipējuma iegādi un tā 

izmantojuma iespējām. 

Dace Gabriša 

SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES 

Atbalstīts jaunatnes iniciatīvu projekts „Lauzīsim barjeras!”! 

Atbalstīts jaunatnes inventāra iegādes projekts „Sk-skr-skrituļo!” 

Pagasta informācija 

  Par vides fonda līdzekļiem tiek veikti 

Gaigalavas centra un Strūžānu centra 

labiekārtošanas darbi. Gaigalavā uzklāts 

bruģis pie bērnudārza 100 m2 platībā, pie 

Strūžānu sabiedrisko aktivitāšu centra 100 

m2 platībā. Pie pagasta pārvaldes ēkas tiek 

iekārtots bruģēts laukums un celiņi, 

uzbrauktuve un atjaunotas kāpnes. Kopā 

plānots darbos ieguldīt 7840 EUR vides fonda 

līdzekļus un 3000 EUR pagasta pārvaldes 

līdzekļus.  

   Turpinās kapsētu labiekārtošanas darbi.  

Bikavas kapsētā uzstādīta tualete. Pavasarī 

tika sakārtota atkritumu izgāztuve Bikavas 

kapsētā. Šos darbus par saviem līdzekļiem 

veica z/s Jasmīni (īpašnieks Valdis Stanka). 

PALDIES! Cienīsim viņa ieguldījumu  un 

uzturēsim kārtībā kapsētas apkārtni. 

Šķirosim atkritumus - bedrē bērsim zarus, 

lapas, skujas, ziedus. Konteiners paredzēts 

tikai plastmasas pudelēm, mākslīgajām 

puķēm, plēvēm, stiklam. Un nepārvērtīsim 

kapsētu par sadzīves atkritumu izgāztuvi.  

   Katrai mājsaimniecībai jābūt līgumam ar 

atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu 

izvešanu. Tiks veiktas pārbaudes 

mājsaimniecībās, vai tiek ievēroti šie 

noteikumi. Atcerēsimies, ka tīrs ir tur, kur 

nemēslo! Tāpēc uzturēsim kārtībā savu 

apkārtni, aizrādīsim tiem, kuri nomet papīrus, 

pudeles un paši lieku reizi pacelsim nomesto.  

   Izmantosim iespēju reizi mēnesī   bez 

maksas nodot šķirotus atkritumus - stiklu, 

papīru,  plastmasu.  Katra  mēneša  pirmajā  
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Dabas materiālu kompozīcija 
Pavasara pirmajos mēnešos, 6 nedēļas 

pēc kārtas, aktivitāšu centra telpas bija 

aizņemtas ar dažādiem dabas materiāliem – 

visos stūros žāvējās un gozējās un savu vietu 

kolāžā gaidīja čiekuri, sūnas, bērzu 

mizas utt. Maz pa mazām, tie visi atrada 

savu vietu 3 lielos rāmjos un ar 6 

meiteņu palīdzību, kļuva par skaistu 

telpas dekoru aktivitāšu centra telpās. 

Rezultāts ir ļoti skaists un paldies 

visiem, visiem, kas pielika roku tā 

tapšanā. 

 Lielā Talka 
25.aprīlī  visā Latvijā notika 

LIELĀ TALKA. Šogad, Strūžānu ciemā, 

turpinājām pagājušajā gadā iesākto 

darbu – liepu alejas atjaunošanu! 

Pērnajā gadā sakopām un iestādījām 

vienu alejas posmu, šogad turpinājām 

darbu tālāk – likvidējām ugunsgrēkā cietušās 

liepas (nogriezām, novācām, sadedzinājām 

zarus) un to vietā sastādījām jaunas liepiņas.  

Tā kā Liepu alejai ir sena vēsture, tad,  

to atjaunojot, kopā ar jaunajiem liepu 

stādiņiem, ierakām zemē vēstījumu 

nākamajām paaudzēm.  

Šajā vēstījumā katrs talkas dalībnieks 

atstāja savu ziņu nākošajiem liepu alejas 

atjaunotājiem. Cerēsim, ka pēc daudziem 

desmitiem gadu, Strūžānu ciemā būs cilvēki, 

kas turpinās kopt iesākto! 

Šogad talka neizcēlās ar dalībnieku 

skaitu, bet pārspēja ar paveikto darbu! Tika 

strādāts tik ilgi, kamēr lielais zupas katls 

bija tukšs! 

 Paldies visiem, kuri piedalījās Lielajā 

Talkā Strūžānos, lai kopā turpinātu 

vēsturiskās tradīcijas un dotu savu 

ieguldījumu nākamajām paaudzēm! 

Aktivitāšu centram jauns izskats 
Šogad lielas pārmaiņas notikušas 

aktivitāšu  centra  pagalmā.  Sadarbībā  ar  

Sabiedrisko aktivitāšu centra  “Strūžānu skola”  pasākumi 

trešdienā no plkst. 9.00- 10.00 

laukumā starp bērnudārzu un skolu  

šķirotos atkritumus pieņem SIA 

ALAAS automašīna. 
Tuvākajā laikā tiks sasaukta 

daudzdzīvokļu iedzīvotāju 

sapulce.  

 

Uz sapulci  ierašanās 

obligāta. 

Priecīgus Līgo svētkus!  
Saulainu un ražīgu vasaru!  

 

 

Pagasta pārvaldes vadītājs  

Voldemārs Vabals 
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Gaigalavas pagasta pārvaldi un tās vadītāju 

Voldemāru Vabali, SAC pagalmā ir  salikts 

bruģis, uzstādīti jauni soliņi, sagādāti jauni 

uzraksti. Prieks par  padarīto un lepnums par 

paveikto! Īpašs paldies mūsu vietējiem 

meistariem -  būvdarbu vadītājam Oļģertam 

Siliņam un galvenajam palīgam Ģintim 

Bārtuliņam par lielo paveikto darbu!  

Absolventu salidojums 
Atkal skanēja skolas zvans… 

29.maijā sabiedrisko aktivitāšu centrs 

“Strūžānu skola” aicināja uz tikšanos visus, 

kas ir piederīgi Gaigalavas pagasta Strūžānu 

skolai. Šogad Strūžānu skola svinētu 175 

gadu jubileju… 

Strūžānu skola, kura dibināta 1840.gadā,  

tika slēgta pirms 6 gadiem - 2009.gadā. 169 

gadu pastāvēšanas laikā tā pārcietusi 

dažādus vēsturiskus laikus un varas maiņu, 

kara un ugunsgrēka šausmas. Savulaik skola 

bija izvietota deviņās ēkās, tāpēc sīkāki 

arhīva materiāli par skolu atrodami, tikai 

sākot ar 1947.gadu.  

Strūžānu skola vienmēr ir bijusi maza gan 

aizņemtās platības, gan skolēnu skaita ziņā. 

Kopš 1947.gada skolu beiguši, apmēram, 

600 absolventu.  

Uz absolventu vakaram veltīto koncertu 

“Atmiņas par skolu” ieradās  bijušie 

absolventi, skolotāji, skolēni, tehniskie 

darbinieki, draugi, radi un ciemiņi. Pēc 

apkopotajiem datiem, uz pasākumu ieradās 

un reģistrējas 102 dalībnieki, kuri saistīti ar 

Strūžānu skolu. 

Liels paldies visiem koncerta dalībniekiem 

un kolektīvu vadītājiem par skaisto, sirsnīgo 

pasākumu. Kopš skolas slēgšanas, uz 

Strūžānu estrādes nebija skanējušas bērnu 

balsis, tāpēc liels paldies Gaigalavas 

pamatskolas direktorei Inārai Ūsītei par 

atbalstu koncerta organizēšanā un 

par skaistajiem Gaigalavas  skolēnu 

priekšnesumiem – folkloras kopai 

“Puriņeņš” (vad. Rasma Igaune), 5.-

9.kl. deju kolektīvam (vad. Silvija 

Bokta), stāstniekiem “Visi 10” (vad. 

Ērika Bozoviča).  

     Paldies arī Gaigalavas KN 

kolektīviem– jauniešu deju 

kolektīvam “Krēslīte” (vad. Maira 

Gribuste”, amatierteātrim 

“Bykovīši” (vad. Ērika Bozoviča).  

    Par drosmi atklāt noslēpumus, 

paldies mūsu bērniem, kuri mācās 

Dricānu un Rogovkas vidusskolās. 

    Protams, paldies arī aktivitāšu 

centra pašdarbniekiem – sieviešu 

ansamblim (vad. Ināra Kuzmina), 

amatierteātrim “Tādi Šādi” (vad. Jolanta 

Mihailova). 

     Vissirsnīgākais paldies par 

uzdrīkstēšanos Strūžānu skolas pēdējai, 

2009.gada absolventu klasei par pasākuma 

vadīšanu, par saviļņojošajiem vārdiem 

Leonginai Latkovskai un par aizkustinošo 

veltījumu absolventiem Ērikai Bozovičai un 

Aigai Spīčai! 

Bijušie skolotāji 

 

Pēdējā  absolventu klase  



5 Gaigalavas Ziņas 

Skanot skolas himnai, daudzu klātesošo 

acīs bija asaras. Kas to zin,- kā būtu, ja būtu… 

Skaistas un sentimentālas atmiņas, sen 

neredzētie klasesbiedri, mīļie skolotāji, 

saviļņojošie vārdi un emocijas darīja savu – 

katra sirdī nostiprinājās apziņa, ka Strūžānu 

skola ir mana skola!  

Skolas zvans apklusa, gaidot nākošo 

absolventu salidojumu…  

Milzīgs paldies visiem, kuri piedalījās šo 

svētku sagatavošanā – lieliem un maziem, 

vedējiem un nesējiem, dāvinātājiem un 

ziedotājiem, taisītājiem un veidotājiem, 

ravētājiem, stādītājiem, pļāvējiem un 

visiem, kurus nav iespējams uzskaitīt! 

Galda spēļu turnīrs 
Nedaudz atpūtušies, mājas un dārza 

soli apskrējuši, strūžānieši ļāvās galda 

spēļu vilinājumam. Šogad galda spēļu 

turnīrs tika pārcelts uz jūnija mēnesi, 

kad skolēni ir atbrīvoti no mācībām un ir 

daudz vairāk brīvā laika. Trīs vakarus 

pēc kārtas (no 10.-12.jūnijam) notika 

azartiskas galda spēles dažādās 

disciplīnās – tenisā, novusā,  kāršu 

spēlēs, dambretē, šahā u.c.       

    Sacensības bija spraigas 

un līdz pēdējam brīdim spēļu 

iznākumi nebija nosakāmi.  

Galda spēļu rezultāti tiks 

paziņoti 3.jūlijā, Pēterdienai 

veltītajā pasākumā. Visi 

dalībnieki aicināti ierasties 

saņemt diplomus par 

izcīnītajām vietām. 

        

       

Turpmākie pasākumi 
4.jūlijā, Strūžānu estrādē notiks 

Pēterdienai veltīts pasākums – 

amatierteātra  “Bykovīši” izrāde 

un zaļumballe. Pasākuma laikā 

tiks apbalvoti galda spēļu turnīra 

uzvarētāji. Visi laipni aicināti! 

 

SAC “Stružānu skola”  

vadītāja Jolanta Mihailova 

 

Sieviešu ansamblim (vad. Ināra Kuzmina) 

 

Galda spēļu turnīrs 

 

Uzstājas folkloras kopa “Puriņeņš” (vad.Rasma Igaune) 

Jaukās reģistratores 
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Wi-Fi un datortehnika 
Gaigalavas pagastā  

    Datortehnika un Wi-Fi pieejams, 

pateicoties sadarbībai ar Rēzeknes novada 

domi un realizētajam projektam “Rēzeknes 

novada publisko interneta pieejas punktu 

attīstība”. Projekta ietvaros iegādāti divi 

datori un multifunkcionāls printeris (kopētājs, 

skaneris). 

Izmantot dotortehniku (datoru un printeri) 

varēs visi interesenti Gaigalavas pagasta 

pārvaldes ēkā darbadienās: no plkst.8.00 līdz 

16.30. 

Otrs dators  atrodas Ūdens tūrisma 

attīstības centrā „Bāka”. 

 
Ieva Vugule ārstē pacientus, kas nerunā, bet skatās acīs 

Gaigalavas pagasta „Rubeņu” mājas sētā 

allaž virmo dzīvība. Mājas pagalmā katru viesi 

riedami sagaida trīs draudzīgi takši. “Šī ir 

Džesika Karamele, drīz būs mazuļi, ja kāds 

vēlas, var pieteikties. Džesiku var 

saukt par studenti, jo kopā ar mani 

uz Jelgavu, uz Latvijas 

Lauksaimniecības Universitātes 

kopmītnēm brauca, kad studēju. 

Visi suņi ir ar ciltsrakstiem un labi 

audzināti, īsti palīgi medniekiem. 

Takši ir mana pirmā lielā mīlestība, 

” smejot saka mājas saimniece, 

jaunā veterinārārste Ieva Vugule. 

Ievai ir svētki – viņa tikko 

piedalījusies pašvaldības rīkotajā 

telpu izsolē, kur noslēgusi nomas 

līgumu par telpām savai 

privātpraksei veterinārmedicīnā. 

Ieva Vugule ir pirmā no 13 

Rēzeknes novada jaunajiem 

uzņēmējiem, kura jau likusi lietā 

nodibinājuma lauku ekonomikas attīstībai 

LEARN rīkotajā konkursā piešķirto 

finansējumu uzņēmējdarbības uzsākšanai un 

attīstībai, iegādājoties iekārtas privātpraksei. 

Konkursā ar saviem projektiem startēja 64 

uzņēmēji, bet Ievas iecere par privātprakses 

aprīkošanu veterinārmedicīnā, lai sniegtu 

palīdzību lieliem un maziem apkārtnes 

dzīvniekiem, saņēma konkursa komisijas 

atzinīgu novērtējumu. 

Kamēr telpas Gaigalavas centrā vēl gaida 

remontu, arī jaunās iekārtas vēl nav 

izkravātas no kastēm, Ieva labprāt padalās 

savā priekā. Te ir mikroskops, dažādi trauciņi, 

svari, sterilizators instrumentiem, video 

otoskops, galds, kas būs paredzēts 

operācijām un citas praksē noderīgas lietas, 

ar ko tiks aprīkotas paredzētās telpas. Tas 

viss ir domāts lieliem un maziem pacientiem. 

Gaigalavā vien ir trīs lielas aitu 

saimniecības, tepat blakus saimniecība, kurā 

audzē sprogainās Mangalica un Vjetnamas 

šķirnes cūkas. Pieprasījums pēc 

veterinārajiem pakalpojumiem ir liels, jo 

tuvākā klīnika ir tikai 

Rēzeknē. 

Starp jaunajām iekārtām 

ir arī čipu lasītājs, jo no 

2016. gada visiem 

suņiem un kaķiem būs 

jābūt čipotiem. 

Čipošanas mērķis ir 

izveidot kopīgu dzīvnieku 

reģistru valstī, lai 

vajadzības gadījumā 

varētu noteikt dzīvnieka 

piederību. Par čipošanas 

noteikumu neievērošanu 

kontrolējošās institūcijas 

dzīvnieku saimniekiem 

varēs uzlikt sodu. 

Dzīvnieku, putnu aprūpēšana un ārstēšana 

Ievai Vugulei ir gan profesija, gan lielā 

mīlestība jau kopš bērnības. Putnu kūtiņas 

pagalmā saimnieci sagaida daudzbalsīgs un 

daudzkrāsains lielu un mazu spārnaiņu bars, 

kā tādā mini zoodārzā. Pa ziemu putni uzturas 

kūtī, bet siltā laikā pastaigājas aplokā. 

Pats lielākais ganāmpulka putns, tītaru 

tēviņš, te nav dusmīgs, bet mīlīgs ieglaužas 

Ievai klēpī. “Mans mazais dēliņš no tītara 

nebaidās, draudzējas. Gatim ir gads un 8 

mēneši, bet viņam ir savs putnu ganāmpulks, 

kad atnāk no bērnudārza, pirmais darbs ir 

uzvilkt kājās gumijas zābakus un doties barot 

putnus. Oma viņam uzdāvināja cukurvistiņas, 

tik maziņas kā rotaļlietiņas. Mums ar mammu 

putni ir kopīga aizraušanās –tā ir 

kolekcionēšana, meklējam dažādas jaunas 

šķirnes no putnu audzētavām. Protams, tiek 

ievērotas visas labturības prasības, paši 

audzējam  
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putniem graudus, papildus tiek doti 

mikroelementi, kā arī veikta attārpošana.”    

Vuguļu ģimenē bērni jau no mazotnes 

audzināti ciešā saskarsmē ar dabu un 

ikdienas darbu. Ieva ir vecākā starp trim 

māsām. Elīna mācās Latvijas Jūras 

akadēmijā, bet jaunākā, Anete, šogad beigs 

Rēzeknes Valsts ģimnāziju. 

   “Tā enerģija mums laikam ir no vecākiem, 

mamma ir ļoti aktīva, arī vecmāmiņa. Tētis 

sākotnēji bija mežsargs, bet šobrīd strādā par 

mežistrādes meistaru. Viņš jau kopš bērnības  

ņēma mūs līdzi uz mežu.  

    Ģimenē izveidojusies tradīcija, ka vakaros 

kopīgi braucām pa dažādiem meža ceļiem 

skatīties dzīvniekus, kā arī iepazīt dabu. 

Mēs jau no piecu gadu vecuma mācējām 

stādīt bērzus, jo ģimene ir īstenojusi vairākus, 

ar mežu saistītus projektus. Tāpat arī tiek 

apmeklētas AS „Latvijas finieris” rīkotās 

meža dienas. Pāgājušogad, mūsu ģimenes 

jaunākais pārstāvis Gatis, tika iepazīstināts 

ar šo jauko tradīciju.” 

Ieva beigusi Rēzeknes Valsts ģimnāziju, 

skolu, kura šogad, diemžēl, tiks reorganizēta. 

Ieva ar labu vārdu atceras skolas radošo un 

rosīgo vidi, skolotāju kolektīvu un direktoru 

Aivaru Vilkasti. 

Sekoja veterinārmedicīnas studijas Latvijas 

Lauksaimniecības Universitātē Jelgavā. “Mēs 

kursā bijām divi no Latgales, es un vēl viens 

puisis no Daugavpils, bet viņš palika Rīgā. 

Nez kāpēc arvien mazāk jauniešu no Latgales 

izvēlas studēt veterinārmedicīnu, varbūt 

tāpēc, ka ceļš līdz šai profesijai ir ļoti smags. 

Mēs sākām ap 70, līdz izlaidumam palika 

tikai kādi 30.” 

Arī tagad, pēc studiju beigšanas, Ieva 

arvien cenšas paaugstināt savu profesionālo 

kvalifikāciju, mācās dažādos kursos, kas ir 

obligāts noteikums, kaut gan vairāku dienu 

kursi Rīgā vai Jelgavā nav lēts prieks. Labi, ka 

ir vecāki, kā arī māsas un vairākas tantes, 

kas palīdz pieskatīt dēliņu. 

“Veterinārārsts jau tāpat kā cilvēku ārsts, 

tikai viņi vairāk specializējas, bet mums ir 

jābūt plaša profila speciālistiem. Tur jāzina 

tikai cilvēka skelets, mums jāzina katrs 

kauliņš gan mājdzīvniekiem, gan putniem un 

eksotiskajiem dzīvniekiem. Un pacienti neko 

nevar tev pastāstīt, tikai skatās acīs.” 

Ieva slavē savus skolotājus, prakses 

vadītājus, Raiti Krūmiņu Cesvainē, Jaunpils 

pusē dakteri Andri Škaparu, Ilmāru Zemnieku 

Ķegumā, Uldi Eiduku un Arti Upenieku, SIA 

„Cirmas bekons”. Tie visi ir vīri, kā tad ir 

sievietei tikt galā ar lielajiem pacientiem? 

“Diemžēl ar katru gadu mazāk vīriešu 

izvēlas šo profesiju, kad es beidzu, tad bija 

kursā tikai septiņi puiši.  

Veterināra profesija ir fiziski smaga, it 

sevišķi, kad vajag nofiksēt lielu dzīvnieku, 

labi, ja blakām ir kāds spēcīgs palīgs. Ir 

jāievēro arī piesardzības noteikumi un jābūt 

fiziskam un morālam rūdījumam. Diemžēl 

visiem es nevaru palīdzēt un tad ir skumji. Arī 

dzīvnieka saimniekam ir jāsadarbojas ar ārstu 

un patiesi, neslēpjot jāizstāsta visa situācija, 

lai uzstādītu pareizu diagnozi un to 

ārstētu.” Finansējuma ietvaros iegādāta arī 

teļu izvilkšanas iekārta, lai varētu palīdzēt 

liellopiem apgrūtinātās dzemdībās. “Lai nav 

tā, ka ar traktoru jāvelk ārā. Ir bijis visādi. “ 

Tā vien šķiet, ka Ievai dienā ir vairāk 

stundu, nekā citiem – viņa vēl paspēj strādāt 

veterināro zāļu lieltirgotavā Rīgā, apkalpo 

paipalu fermu Daugavpils novadā, brīvdienās 

izpalīdz kolēģēm vienā no Rēzeknes klīnikām. 

Klienti ir ne tikai Rēzeknes novadā, bet jau arī 

Varakļānu, Balvu, Daugavpils, Līvānu novadā 

u.c. 

“Kā to var paspēt – nezinu, vispār jau dzīve 

ir uz riteņiem. Bet šādā veidā es labāk 

iepazīstu reālo situāciju Latgalē, kas nav 

nemaz tik spīdoša. Ir nācies saskarties ar to, 

ka netiek ievērota dzīvnieku labturība, tie tiek 

nepareizi ārstēti. Es cenšos izmantot jaunus 

medikamentus, jaunas ārstēšanas metodes, 

jo medicīna visu laiku attīstās, ir jāmēģina 

kaut kas jauns.” 

Tagad Ievai jāsāk telpu remonts, lai jau uz 

rudens pusi jaunā privātprakses vieta varētu 

vērt durvis. Rūpju un skriešanu daudz, bet 

Ieva ir optimiste un nenožēlo, ka pēc studijām 

atgriezās dzimtajā Latgalē. “Rīgā jau arī 

visiem nav tik labi, kā no malas izskatās, ir 

liela konkurence, jācīnās par savu vietu zem 

saules, par saviem klientiem.” 

Privātprakses nosaukums pagaidām nav 

izdomāts, taču vienu Ieva labi zina – būs gaiši 

logi un uz palodzes noteikti sēdēs kāds 

draudzīgs un līksms taksis.   

Anna Rancāne 

Autores foto 
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Biedrība „Gaigala” Eiropas Savienības 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai projekta ietvaros īstenoja projektu 

„Veidosim no māla”. 

Projekta mērķis bija iegādāties keramikas 

izstrādājumu izgatavošanas aprīkojumu, 

nodrošinot jaunu radošu un racionālu brīvā 

laika pavadīšanas iespēju. 

Projekta ietvaros tika iegādāta keramikas 

elektriskā podnieku virpa un keramikas 

apdedzināšanas krāsns. Keramikas 

nodarbības vadīs Gaigalavas pamatskolas 

skolotāja, Tautas daiļamata meistare - 

keramiķe Jolanta Dundeniece. Skolā jau 

vairākus gadus no 1.-

9.klasei veiksmīgi 

darbojas keramikas 

pulciņš, bet līdz šim 

skolēni savus darbus 

veidoja ar rokām. Tagad 

būs iespēja veidot 

lielākus keramikas 

izstrādājumus, kuru 

izgatavošanā varēs 

izmantot podnieku 

virpu. Izgatavotos darbus varēs apdedzināt uz 

vietas skolā – keramikas apdedzināšanas 

krāsnī. 

Bērniem veidošana no māla attīsta 

radošumu, telpas un formu izpratni. Darbs ar 

mālu paredz intensīvu taustes pieredzi. Tiek 

iesaistīti pirksti, plaukstas, veicot 

daudzveidīgas kustības 

– saspiešanu, mīcīšanu, 

dauzīšanu, rullēšanu, 

duršanu, saplacināšanu 

utt. Tāpēc mākslas 

terapijā mālu var 

veiksmīgi izmantot, lai 

stiprinātu sajūtu un 

motorās funkcijas.  

Bērniem veidošana ar 

mālu attīsta pirkstu 

veiklību un sagatavo 

roku rakstīšanai, attīsta telpisko domāšanu 

un izpratni par formu, trenē uzmanību un 

pacietību, paaugstina spēju koncentrēties, 

attīsta radošumu un spēju runāt mākslas 

valodā. 

Projekta kopējais finansējums 3920 EUR, 

no tiem 10% Gaigalavas pagasta 

līdzfinansējums. 

Projekta koordinatore Ineta Kruste 

Projekta „Veidosim no māla” īstenošana Gaigalavas pamatskolā 

„Izzinot mežu!” jeb „Learning about Forest 

– LEAF” ir Globālā Vides izglītības fonda (FEE) 

mācību programma, kas smaržo pēc skujām 

un lapām, pēc īsta meža. Tā rosina skolotājus 

iekļaut vispārējās izglītības mācību 

priekšmetos tēmas un pasākumus, kas 

saistīti ar praktisko zināšanu, pieredzes un 

iemaņu gūšanu, kad skolēni atrodas tiešā 

saskarē ar mežu un apkārtējo vidi.        

Gaigalavas pamatskola jau sesto 

gadu piedalās projektā Mammadaba, 

kuru atbalsta AS Latvijas Valsts meži 

un kura tiek īstenota sadarbībā ar 

Vides izglītības fonda Latvijas 

pārstāvniecību. 

Visa mācību gada laikā skolas 

dabas draugu pulciņš, sākumskolas 

un pamatskolas klašu skolēni mācās 

dabā, āra nodarbībās, piedalās 

rudens un pavasara apkārtnes 

sakopšanas talkās, izgatavo un uzliek putnu 

būrīšus, piedalās Meža dienās, brauc 

ekskursijās, kurās vairāk uzzina par meža 

apsaimniekošanu un kopšanu. Gaigalavas 

skolēniem ļoti patīk piedalīties orientēšanās 

sacensībās Mammasdabas Dēka mežā, kurā 

var parādīt ne tikai savu fizisko sagatavotību 

un veiklību, bet arī zināšanas par mežu. 

Mammadaba Gaigalavas pamatskolā 
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Īpašu paldies gribam pateikt AS Latvijas 

Valsts meži par veiksmīgi organizēto Meža 

dienu. 30.aprīlis daudzu 3.-9.klašu skolēnu 

vērtējumā bija interesantākā šī mācību gada 

diena. Rēzeknes meža iecirkņa vadītāja 

Jevģēnija Mihailova un meistara Jura 

Mežatuča 

vadībā 

skolēni 

mācījās, kā 

pareizi 

stādīt 

kokus: 

apguva 

prasmes 

darboties ar 

speciālu 

koku 

stādīšanas 

aprīkojumu, 

uzzināja, 

kāds 

intervāls 

starp 

stādiem 

jāievēro, cik 

dziļi tie 

jāstāda, 

rēķināja, cik stādi nepieciešami noteiktai 

platībai. J.Mihailovs kopā ar bērniem devās 

dziļāk mežā, lai palīdzētu dziedošajiem meža 

draugiem un izvietotu tur putnu būrus. Pēc 

paveiktā darba skolēnus gaidīja patīkama 

aktīva atpūta pie Svētiņu ezera, ko organizēja 

meža datu uzturēšanas speciālisti Inese 

Apšeniece un Ivars Seņkāns. Patika viss: 

ugunskurā ceptās desiņas, izzinošās spēles, 

stafetes, balvas. Pateicoties AS Latvijas 

Valsts meži darbiniekiem, skolēni ieguva 

jaunas zināšanas par mežu, tās floru un 

faunu, apguva jaunas lietderīgas prasmes un 

iemaņas.  

Šogad īpaši ir jāatzīmē arī dalība meža 

olimpiādē, kura vainagojās ar 2.vietas 

iegūšanu valsts līmenī. Meža olimpiādes 

norises vieta ir Tērvetes dabas parks, kura 

teritorijā arī norisinājās meža olimpiādes 

fināls. Neaizmirstami ir šī pasākuma mirkļi, jo 

starp finālā iekļuvušajām komandām bija sīva 

cīņa un konkurence. Rezultātā Gaigalavas 

pamatskolas komanda ieguva otro vietu un 

balvā - braucienu ar prāmi uz Stokholmu.  

Gaigalavas pamatskola Mammadaba 

meistarklasē ieguvusi Starptautiskā vides 

izglītības fonda (Foundation For Enviromental 

Educaton - FEE) vides izglītības programmas 

„Izzini mežu!” diplomu. Šādi diplomi šogad 

tiks piešķirti 22 pasaules valstīs, kuras īsteno 

LEAF programmas. Latvijā 23 skolām 

piešķirts augstākās pakāpes diploms – 

Certificate of Achievement; starp tām mūsu - 

Gaigalavas pamatskola! 

Mammadaba meistarklasi šogad 

pabeigušas 549 klases no 133 Latvijas 

skolām. Par meistariem ir kļuvuši 2943 

skolēni: Zeļļu titulu ir ieguvuši 1190 skolēni, 

bet mācekļu - 4798. Gaigalavas pamatskolas 

dabas draugu pulciņš, 1.-5.un 8.-9. klašu 

skolēni un klašu audzinātāji šī mācību gada 

laikā ieguva meistara diplomus un nozīmītes, 

6.-7.klase - zeļļu diplomu. 

Gaigalavas pamatskola ir kļuvusi par 

Mammadaba vēstniecību Ziemeļlatgalē. Šo 

godu - kļūt par mammadaba vēstniecību - ir 

nopelnījušas astoņas „zaļākās” republikas 

skolas, pierādot mīlestību pret mežu un 

apkārtējo vidi un vispusīgi integrējot vides 

izglītību skolas darbā Mammadaba 

meistarklases ietvaros. 

                                                                        

Dabas draugu pulciņa skolotāja V.Armuška 
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23.maijā  notika pašdarbības 

kolektīvu koncerts   

 „Mums pieder tik daudz!” 

 
K o n c e r t ā  s a g a t a v o t o s 

priekšnesumus sniedza Gaigalavas 

pagasta kolektīvi – amatierteātri 

„Bykovīši”, „Apīnis”, „Optimisti”, 

„Tādi Šādi”;  dejotāji - JDK „Krēslīte” 

un deju grupa „Raffaello,  dziedāja 

a n s a m b l i s  „ G a i g a l a s ”  u n 

teatralizētu muzikālu priekšnesumu 

sniedza Strūžānu „Aktīvisti”.    Lai 

daudzveidīgāks koncerts, ielūdzām 

kolektīvus no citiem pagastiem. 

Šogad ciemojās Pušas pagasta 

kolektīvi: līnijdeju grupa „Pirmais 

solis” un   sieviešu vokālais 

ansamblis „Vuolyudzes”,  Nagļu pagasta kolektīvi - JDK „Pipariņš” un teātra pulciņš.  

Gaigalavas KN vadītāja Valentīna  Deksne  

Pasākumi Gaigalavas KN 
30. maijā notika Bērnības svētki pagasta  piecgadniekiem. Uz svētkiem  bija ieradušies 

gaviļnieki: Ilze Dārzniece, Gustavs Ķirsons, Egita Putniņa, Kristers Skābardis, Egita Valtere, 

Alans Ziemelis, Elgars  Žikars.  
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BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

Mūsdienu sabiedrība nav iedomājama 

bez labām lasītprasmēm, jo informācija tiek 

gūta, izmantojot dažādus teksta formātus – 

interneta ziņu platformas, grāmatas, žurnālus 

u.c. Īpaša loma lasīšanas prasmes veidošanā 

ir vecākiem – lasot bērniem no mazotnes 

priekšā, tā veicinot noturīgu interesi par 

lasīšanu turpmākajā dzīvē. Lasītprasmei ir 

izšķirīga nozīme bērna izglītībā gūtajām 

sekmēm un vēlāk sasniegumiem profe-

sionālajā karjerā. Skolas brīvlaikā īpaši jāpie-

domā pie bērnu brīvā laika pavadīšanas ies-

pējām. Labi, ja izdodas atrast līdzsvaru starp 

lauku darbiem, atpūtu ar draugiem, datoru un 

interesantu grāmatu. Kopš 2002.gadā valstī 

norisinās lasīšanas veicināšanas programma 

„Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija”, kurā jau 

tradicionāli iesaistījusies  Gaigalavas bibli-

otēka. Arī šogad mūsu bērniem ir iespēja 

piedalīties šai programmā, izlasot un 

novērtējot 6 savas vecumgrupas grāmatas. 

Bērnu literatūras centrs aicina lasīt vecākus, 

īpaši tēvus, jo lasīšanas tradīcijas veidojas 

ģimenē. Pagājušajā gadā bija pārsteiguma 

balvas tēviem. Bibliotēkā jau pieejama daļa 

no šī gada kolekcijas grāmatām, nāciet droši. 

Bet dažu grāmatu vēl pietrūkst, tāpēc aicinu 

lasītgribētājus paskatīties mājās, vai nav 

kāda no kolekcijas grāmatām savā grāmat-

plauktā un sākt lasīt jau vasarā.  

 

2015.gada „Bērnu/jauniešu/vecāku  

žūrijas” grāmatu kolekcija 

 

Vecumgrupa no 5+ gadiem 

 Auseklis U. Bante un tante 

 Zutis M. Nenotikušais atklājums 

 Lindenbauma P. Brigita un brāļi aļņi 

 Roberešts T. Vilks, kurš izvēlās no 

grāmatas 

 Rainis Puķu lodziņš 

 Zvirgzdiņš J. Miega pasaka 

Vecumgrupa no 9+ gadiem 

 Lāgerkranca R. Mana laimīgā dzīve 

 Cepīte I. No Rīgas līdz Rīgai: Tobiass un 

Tama lielajā Eiropas bibliotēku 

ceļojumā 

 Pastore L. Pazudušais pērtiķis 

 Nopola S. Tā stunda ir situsi, Risto 

Reperi! 

 Samauska I. Ķiķināšanas gadalaiks 

 Sabitova D. Cirks lādītē 

Vecumgrupa no 11+ gadiem 

 Olsone K. Stikla bērni 

 Jundze A. Kristofers un Ēnu ordenis 

 Melgalve I. Bulta, Zvaigzne un Laī 

 Baltvilks J. Kaķuzirņi un kurmjukārkli 

 Samauska I. Govs uz bagāžnieka 

 Karija A. Īstā Rebeka 

Vecumgrupa no 15+ gadiem 

 Palasio R. Brīnums 

 Košeļeva S. Rīga- Maskava: 21 gadsim-

ta mīlasstāsts 

 Olafsdotira O. Astoņu ziedlapu roze 

 Zilie jūras vērši: latviešu autoru fantāzi-

jas un fantastikas stāsti 

 Aspazija. Zila debess zelta mākoņos 

 Herndorfs V. Čiks 

Vecāku žūrija 

 Bērziņš M. Svina garša 

 Pulkinena R. Patiesība 

 Gaile I. Vai otrā grupa mani dzird?: 

dzejoļi ģimenēm ar bērniem 

 Tabūna D. Pirmā reize 

Jebkura viena grāmata no bērnu kolekci-

jas 

 

Uz tikšanos bibliotēkā! Lai silta,  

darbīga un izdevusies šī vasara! 
 

Gaigalavas bibliotēkas vadītāja Marija Vabale 

 

2015.gada „Bērnu/jauniešu/vecāku  žūrijas” grāmatu kolekcija 
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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 

23.jūnijā Gaigalavas KN Līgo pasākums 

21.00  amatierteātra „Bykovīši” pirmizrāde- 

M.Zoščenko „Kāzas”. 

     Lomās darbojas - Juris Bikse, Mārīte 

Vugule, Artis Plušs, Aiga Spīča, Juris 

Sjomkāns, Maruta Suharevska, Annēlija 

Melne, Valdis Melnis, Roberts Voits, Anita 

Macāne, Ilze Stanka, Ilona Reine, Valentīna 

Deksne. 

      Pasākumu kuplinās amatierteātris 

„Apīnis” ar skeču „Sludinājums”, folkloras 

ansamblis „Gaigalas” ar Līgo dziesmām. 

Ieeja- 0.50 EUR, skolēniem- 0.30 EUR 

      Pēc izrādes laukumā pie kultūras nama 

iekursim Jāņu nakts ugunskuru, 

iesaistīsimies  līgo rituālos, baudīsim  sieru 

un alu, līgosim un dejosim līdz rīta gaismai 

(skanēs  ierakstu mūzika). 

 

4.jūlijā, Strūžānu estrādē notiks Pēterdienai 

veltīts pasākums – amatierteātra  “Bykovīši” 

izrāde un zaļumballe.  

Sveicam vecākus, vecvecākus ar priecīgo 

notikumu  - bērniņa piedzimšanu! 

 

Pirmajā pusgadā 

skaistas dzīves  

jubilejas svinēja 

Purvinskis Dāvis 

Voits  Ralfs     Dārzniece Karīna 
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Jaunžeikare
 Janīna 
 
Nagle Anna 

85 

Spridzāne
 Antoņina 
Stanka 
        Konstancija 
Voite Jevģēnija 
Siliņa Zinaīda 

60 

 
Ārmanis Valērijs 
 
Zutis Pēteris 
 
Eisaks  Pēteris 

70 
  
 Rudzusieka
 Veronika 
 
 Juhnevičs
 Osvalds 

75 

  
Mežajeva Ņina 
Elksnis Jānis 
Skraučs  
         Vladislavs 
Ūzula Valentīna 

Vairāk kā                                                                                                            

90 

 

 Spiča Jevgeņija 

 
  

Augstas cenas!  
  Jūlijā  savu darbību atsāks 
meža ogu uzpirkšanas punkts      
(mellenes,brūklenes,dzērvenes,
gailenes).  
   
tel. 29325674  
Laura Sarnoviča 

 27. jūnijā plkst. 15.00 – Pintānu kapsētā 
 11. jūlijā plkst. 15.00 – Svieteņu kapsētā 
 25. jūlijā plkst. 15.00 – Bikavas kapsētā 
(plkst. 13.00 Sv. Mise baznīcā) 
 8. augustā plkst.13.00 – Īdeņas kapsētā 

 SLUDINĀJUMI  Informācija par kapusvētkiem 


