
GAIGALAVAS ZIGAIGALAVAS ZIŅASŅAS  

  Aicina uz velosacensībām “Bākā” 
Popularizējot veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, 

ūdenstūrisma centrs (ŪTC) “Bāka” pašās ap-

rīļa beigās, 30. aprīlī, rīko velosacensības 

visiem velosporta cienītājiem. Aicinot ģime-

nes ar bērniem un citus sporta mīļotājus do-

ties velo piedzīvojumā. 

  Sīkāka informācija pa tel. 26663358, Liene 

un rakstot uz baka@rezeknesnovads.lv 

Nebūsim kūtri, piedalīsimies un dzīvosim ve-

selīgi! 

ŪTC “Bāka” administrācija 

Elektroniskās pieteikšanās  

sistēmas (EPS) konsultācijas 

5.maijā, plānotais konsultāciju sākums 
plkst. 9.00. 
   Šogad pieteikties platību maksājumiem, 

iesniedzot Vienoto iesniegumu, var no šī ga-

da 11. aprīļa līdz 23. maijam. Lai sniegtu visu 

nepieciešamo atbalstu lauksaimniekiem, 

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales re-

ģionālā lauksaimniecības pārvalde (LAD 

ALRLP), pagastos sniedz klātienē konsultā-

cijas un palīdz klientiem aizpildīt pieteikumus 

elektroniski. 

  Jautājumu un neskaidrību gadījumā LAD 

ALRPL kontaktpersona – Marina Sumaroko-

va – tālrunis 26464739. 

Atkritumu šķirotava ir pieejama jeb-
kuram pagasta iedzīvotājam vai 

 uzņēmējam 
Atkritumus var nodot : 

Trešdien: no 9.00– 10.00 
Sestdien: no 12.00-13.00 

 LIELĀ TALKA 23.aprīlī Gaigalavas 
pagasta teritorijā 

Ir iespēja kopējai talkošanai: 
 Darvaskalns–Mārtiņš Armuška, 

tel.28307848 
 Kuderi – Mārtiņš Vuguls 29458351 
 Gaigalavas stacija (vecās būdas no-

jaukšana pie bijušā dzelzceļa sliedēm) –            
   V.Vabals tel.64644537 

 
Talkas maisus var saľemt pagasta pārvaldē. 

 

Lūdzu visiem pagasta iedzīvotā-
jiem būt atsaucīgiem un  

vispirms  
sakopt apkārtni ap sevi! 

“Latvijai BŪT zaļai!”  

Vecstrūžānos talkosim 
22.aprīlī, piektdienā 

Sāksim plkst.:10:00, tiekamies pie 

SAC. Šogad stādīsim daţādus kociľus Strū-

žānu parkā un veidosim jaunu parka teritoriju 

nodegušā kluba vietā. Līdz jāľem darba cim-

di. 

Kā katru gadu – pēc talkas garšīgā 

ZUPA! 

Jolanta Mihailova 

2016. gada aprīlis 
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16. martā sapulcē piedalījās Rēzeknes no-
vada pašvaldības priekšsēdētājs Monvīds 
Švarcs, Rēzeknes novada pašvaldības 
priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne, pa-
gasta pārvaldes vadītājs Voldemārs Vabals 
un pagastu pārvaldes darbinieki, kuri iepazīs-
tināja iedzīvotājus ar paveikto savās jomās.  
   Atnākušie pagasta iedzīvotāji tika iepazīsti-
nāti ar padarīto 2015.gadā, gan ar budţeta 
ieľēmumiem, gan ar izdevumiem, atbilstoši 
funkcionālajām kategorijām. Tika izklāstīts 
2016.gada budţeta plāns.  
   (Sīkāka informācija pieejama internetā: 
www.rezeknesnovads.lv ) 
Iedzīvotāju skaits mūsu pagastā 
01.01.2015. – 1011 
01.01.2016. - 977  
Darbinieku skaits pagasta iestādēs 
2016.gadā - 33 uz pilnu darba likmi 20 nepil-
nu darba laiku. 
2016.gada izmaiņas amatu sarakstā: 
- papildus tiks pieņemts darbinieks uz sezo-
nas laiku (8 mēneši) ŪTAC,,Bāka'' uz pilnu 
darba likmi;  
-pavāra palīgs Gaigalavas PII uz 0,25 darba 
laika likmi, samazinot likmi trenaţieru zāles 
sporta pasākumu organizatoram no 0,5 uz 
0,25 likmi;  
-Gaigalavas KN jaunatnes koordinatoram, 
saskaľā ar novada jaunatnes lietu speciālis-
ta ierosinājumu tiek palielināta darba likme 
no 0,2 uz 0,5. 
Prioritātes 2016.gadā 
1) Aizņēmuma atmaksa Valsts kasei par īste-

noto projektu „Gaigalavas pagasta sporta ak-
tivitāšu pilnveidošana‖ (kopējais aizľēmums-
43902 EUR, atmaksājams līdz 2018.gadam); 
 2)Datoru iegāde grāmatvedībai, PII sakarā 
ar pāreju uz jaunu programmatūru, jo vecā 
datortehnika neatbilst prasībām; 
 3)Datortehnikas, MS Office programmu, mē-
beļu iegāde Gaigalavas pamatskolai mācību 
procesa nodrošināšanai; 
 4)Sūkņa iegāde attīrīšanas iekārtu sūkņu 
stacijai; 
 5)Zāles pļāvēja iegāde sabiedriskajam akti-
vitāšu centram „Strūţānu skola‖; 
6)Dokumentu skapju iegāde bāriņtiesai un 
sociālajam dienestam. 
Lielākās parādu summas uz 2016.gada 
01.janvāri 
1)Par komunālajiem pakalpojumiem- 
                                    8  774 EUR; 
2)Par elektropiegādi -1 667 EUR; 
3)Par zemes nomu -1 452 EUR; 
4)Par ēdināšanu Gaigalavas pirmsskolas iz-
glītības iestādē - 3 288EUR. 
Iedzīvotāju jautājumi 
   Iedzīvotāji varēja uzdot kādu sasāpējušu 
jautājumu pagasta un novada vadībai. 
   Šogad Vecstrūţānu pagasta iedzīvotājiem 
lielas problēmas sagādā sliktie ceļi: Krēsle – 
Nautrēni un Vecstrūţāni – Krēsle. Kā jau ie-
priekšējā pagasta avīzē informējām, autoceļš 
Dziļāri—Vecstrūţāni—Rogovka (V555) ir Lat-
vijas vietējais autoceļš, kuru apsaimnieko un 
uztur ―VAS ―Latvijas autoceļu uzturētājs‖ 
Rēzeknes nodaļa.  

der zināt 

   
 
 

   Saziedotā kopējā summa baznīcas remont-
am uz 2016.gada 11. aprīli ir  

7026,68 EUR 
   Draudzes locekļi saziedojuši 1794,75 EUR. 
   Saziedotā nauda ieskaitīta bankā 
“Citadele”. 
   Tiek izstrādāti projekti Bikavas Vissvētās 
Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcai: 
1.Fasādes vienkāršota atjaunošana. 
2.Baznīcas centrālās altāra restaurācija. 
    

   Paldies par ziedojumiem un lūgums 

draudzes locekļiem ziedot naudas līdzek-

ļus remonta darbu veikšanai. 

Bikavas draudzes rekvizīti:  

Bikavas Vissvētās Jēzus Sirds Romas Katoļu 

draudze  

Adrese: Miera iela 2, Gaigalava, Gaigalavas 

pag., Rēzeknes nov., LV-4618  

Reģ. numurs: 90001184861 Konta numurs: 

LV70PARX0016851910001 AS „Citadele 

Banka‖ Reģ. nr. 40103303559  

Baznīcas ziņas 

Gaigalavas pagasta iedzīvotāju sapulce 
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  Tā kā tas nav pašvaldības ceļš, pagasta 
pārvalde un novada pašvaldība nav tiesīga 
uzlikt ceļa zīmes, kas ierobeţotu tā kravnesī-
bu.  
   Izskanēja iedzīvotāju jautājums par naudas 
līdzekļu izlietojumu pagasta ceļu remontam 
un uzturēšanai  2015.gadā. Iedzīvotāji izteica 
vēlmi redzēt sīkāku atskaiti pat  paveiktajiem 
darbiem uz ceļiem,  ar kādiem uzľēmējiem 
noslēgti līgumi, par kādām summām? 
M.Švarcs uzdeva V.Vabalam apkopot infor-
māciju un publicēt to informatīvajā lapā 
“Gaigalavas ziņas”. (Pārskats skatīt  turpinā-
jumā 4.lpp). 
   Pēdējā laikā aktuāls jautājums ir par baznī-
cas remontu. Izskanēja jautājums - Kas ir ap-
rēķinājis baznīcas remonta summu 150 000 
EUR?  
   No iedzīvotāju puses izskanēja priekšli-
kums, ka varbūt kādai no biedrībām vai baz-
nīcas draudzei jāraksta projekts ar iespēju 
piesaistīt finansējumu. 
  No iedzīvotāju puses izskanēja pārmetums 
par Strūţānu Beidziľu kapiem, izgāzto ţogu, 
par nesakoptu Latvijas pirmās brīvvalsts Lāč-
plēša Kara ordeľa kavaliera kapa vietu un 
ierosinājums, varbūt vajadzētu skolēniem re-
gulāri kopt kritušo karavīru piemiľas vietas. 

   Citāts no Gaigalava pamatskolas avīze s 
“Spogulis”: “Miglainajā 2014.gada 12. no-
vembra rītā skolēni pulcējās ar darba rīkiem, 
svecītēm un ziediem, lai dotos uz Gaigalavas 
pagasta Strūţānu Beidziľu kapiem un sakop-
tu Latvijas pirmās brīvvalsts Lāčplēša Kara 
ordeľa kavaliera Eduarda Zvaigznes kapa 
vietu. Eduards Zvaigzne bija pirmās Latvijas 
Neatkarības rotas virsleitnants, kurš piedalī-
jās brīvības cīľās par Latvijas neatkarību 
1919. gada maijā. Ar šo labo un svētīgo dar-
biľu Gaigalavas pamatskolas 3. klases sko-
lēni apsveic savu dzimteni –Latviju dzimša-
nas dienā.‖  
   Vēl tika izteikti priekšlikumi, vēlēšanās:  
 varbūt iespējams bērnudārza bērnus arī  
skolas brīvdienās un vasarā nogādāt līdz 
bērnudārzam; 
 ierīkot peldvietu ugunsdzēsības dīķī pie  
daudz dzīvokļu mājām. 
No pagasta puses 
Iedzīvotāji tika aicināti izteikt savu viedokli - 
ar ko ir atpazīstama Gaigalava - jo jāizveido 
pagasta logo, kas tiks izmantota kā aplikācija 
novada mājaslapā, uz kuras uzklikšinot varēs 
atvērt un apskatīt informāciju par Gaigalavas 
pagastu. 

   Diezgan bieţi pagasta iedzīvotāji pārrunā 
jautājumus par slikto autobusu kustību, pie-
mēram,  
 pēdējais autobuss, kas no Rēzeknes   
brauc garām Gaigalavai (Rēzekne —
Valmiera, 17.09. pietur Gaigalavas stacijā), 
labi būtu, ja arī vēlāk varētu  tikt mājās, 
 tā sauktais Vecstrūţānietis (reiss 6567)  
brauktu pēcpusdienā ne tikai līdz Gaigalavai 
un tad uz Vecstrūţāniem, bet arī vismaz di-
vas reizes nedēļā aizbrauktu līdz Nagļu pa-
griezienam,  
 nebūtu slikti, ja autobuss (reiss 6486) 
Rēzekne - Gaigalava - Viļāni -Rēzekne) ie-
brauktu Viļānu stacijā, lai var tikt uz vakara 
vilcienu, kas brauc uz Rīgu, un vēl citi labi 

ierosinājumi. 
   Ja gribat izteikt kādu labu ierosinājumu, tad 
Jums jāgrieţas VSIA ―Autotransporta direkci-
jā‖, citāts no avīzes ―Rēzeknes Vēstis‖: ―Tā 
kā sabiedriskais transports Latvijā  pilda soci-
ālo funkciju, iedzīvotājiem ir aktīvi jāiesaistās, 
lai mēs varētu nodrošināt tādu pakalpojumu, 
kāds tiešām iedzīvotājiem reģionos ir nepie-
ciešams. Aicinu iesūtīt mums savus priekšli-
kumus.  
   To var darīt, rakstot uz e-pastu info@atd.lv 
vai sūtot vēstuli: Autotransporta direkcijai, 
Vaļľu ielā 30, Rīgā, LV 1050‖ Vai zvanīt uz 
67686479 - Sabiedriskā transporta plānoša-
nas daļas vadītājai Inārai Briksnei.  

“Autotransporta direkcija” aicina iesūtīt savus priekšlikumus 
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Veiktie darbi  Uzņēmēja, darbu 
veicēja ar ko no-
slēgts līgums, no-
saukums  

Summa 
EUR ar 
PVN  

Sniega tīrīšana uz 
Strūţānu c. teritorijā 
esošajiem ceļiem  

SIA ―GammaTrans‖ 
 (Vecstrūţāni,  

Gaigalavas pag.)  

385 

Sniega tīrīšana uz 
Gaigalavas c. teritori-
jā esošajiem ceļiem  

Z/s ―Jasmīni‖ 
 (Puisāni, 

 Gaigalavas pag.)  

720 

Grāvju tīrīšana ar 
ekskavatoru  

Z/s ―Jasmīni‖ 
 (Puisāni,  

Gaigalavas pag.)  

2399,43 

Bruģakmens ieklāša-
na (Skolas iela 1)  

SIA ―Rotor‖  
(Viļāni)  

2253 

Ceļmalu pļaušana  Z/s ―Jasmīni‖ 
 (Puisāni,  

Gaigalavas pag.)  

1252 

skolas ziņas 

2015./2016. mācību gadā Gaigalavas pa-
matskola jau ceturto gadu pēc kārtas iesais-
tās ―Zaļā josta‖ organizētajos konkursos Lat-
vijas izglītības iestādēm ―Tīrai Latvijai!‖.  

Konkurss apvieno skolēnus, sākot no paš-
iem mazākajiem, kopīgā darbā, lai atbrīvotu 
plauktus, skapjus un bēniľus no veciem papī-
riem un kartoniem, gādājot par to pārstrādi 
vērtīgās otrreizējās izejvielās. Vācot makula-
tūru skolēni pievērš uzmanību makulatūras 
šķirošanas nepieciešamībai un nozīmei ikdie-
nas dzīvē, tādējādi veidojot izpratni, ka parei-
zi sašķiroti un pārstrādei nodoti atkritumi kļūst 
par vērtīgām izejvielām jaunu produktu raţo-
šanā. 

Šajā mācību gadā skolā savākti 3000 kg 
makulatūras. Vislabāk veicās 6./8.klases sko-
lēniem, savācot 424 kg makulatūras, 
1./2.klasei – 382,5 kg un 3.klasei – 218 kg. 

Čaklākie makulatūras vācēji bija Sindija Bru-
ģe – 262,5 kg, Raivo Svilāns – 158,5 kg un 
Dāvids Elksnis – 120 kg. 

Skolēni aktīvi iesaistījās arī izlietoto bateriju 
vākšanas konkursā. Piedaloties konkursā, 
ikkatrs tā dalībnieks veicina videi kaitīgu pre-
ču nenonākšanu dabā un to pārstrādi otrrei-
zējās izejvielās, saudzējot vidi un taupot re-
sursus.  

Bateriju vākšanas konkursā uzvarēja 
3.klase – savācot 10 kg, 1./2.klase savāca 
4,7 kg bateriju. Kopā tika savākti 31,7 kg iz-
lietoto bateriju. Čaklākie bateriju vācēji bija 
Ronalds Zvejsalnieks – 6,495 kg, Jānis Tau-
kuļs – 2,425 kg, Aldis Zvaigzne – 1,195 kg. 

Paldies skolēniem un vecākiem par dalību 
konkursos! 

Direktores vietniece izglītības jomā  

Ineta Kruste 

Makulatūras un bateriju vākšanas konkursi  

Veiktie darbi  Uzņēmēja, darbu 
veicēja ar ko no-

slēgts līgums, no-
saukums  

Summa 
EUR ar 

PVN  

Ceļmalu pļaušana  Māris Meţajevs  
(Vecstrūţāni)  

300 

Greiderēšana  SIA ―BURU GURU‖ 
 (Dricānu pag.)  

2522 

Bīstamo koku izve-
šana  

Z/s ―Sīļusala‖ 
 (Bikava,  

Gaigalavas pag.)  

1727 

Ceļa seguma re-
monts: 
Strūţāni – Dūliľas;  
Svētiľi-Strūţāni;  
Šoseja-Apšenieki - 
Svētiľi  

Z/s ―Kalastiľas‖  
(Dricānu pag.)  

20705 

Greiderēšana  Z/s ―Kalastiľas‖  
(Dricānu pag.)  

2522 

Skolotāji apgūst vides izglītības programmu par  

ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu 

Skolotāji apgūst vides izglītības programmu 
par ilgtspējīgu meţa apsaimniekošanu 
17.marta rītā divpadsmit Gaigalavas pamat-
skolas skolotāji devās uz LVM tūrisma un at-
pūtas centru "Ezernieki" Lubānas novadā, lai 
noklausītos LVMI "Silava" vadošā pētnieka 

Jurģa Jansona un Latvijas Kokrūpniecības 
federācijas pārstāvja Kristapa Cepļa lekcijas 
par meţa resursiem Latvijā un to dinamiku, 
meţa racionālu un ilgtspējīgu apsaimniekoša-
nu, dabas aizsardzību, koksnes pārstrādi un 
izmantošanu. 
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Igauľu ģimenes kapelā no Gaigalavas dar-
bojas pieci divu paaudţu muzikanti: Rasma 
un Gunārs Igauľi, kā arī viľu meitas Laima, 
Marta un Liene. Viľi kopā muzicē jau ļoti ilgu 
laiku, dodot ļoti lielu ieguldījumu latgaliešu 
tautas mūzikas popularizēšanā un tradīciju 

uzturēšanā, kā arī ziľģu ierakstīšanā un izpil-
dīšanā. Praktiski visi ģimenes locekļi aktīvi 
darbojas mūzikas jomā un arī turpina pilnvei-
dot savu muzikālo izglītību. Ģimene ir muzi-
cējusi Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Uzbekijā, Itāli-
jā, Portugālē, Amerikā un citur. Muzikanti ir 

daudzpusīgi un elastīgi, 
viens no izaicinājumiem 
ģimenei bija 2009. gada 
rudens, piedaloties LNT 
rīkotajā ģimeľu dziedā-
šanas šovā „Dziedošās 
ģimenes”. Lieldienu kon-
certā ģimene ieskandi-
nāja jaunā albumu ―Vysi 
zīdi pļaveľā‖ dziesmas.     
   Albumā iekļautas 17 
latgaliešu tautasdziesmu 
apdares un latviešu ziľ-
ģes. Koncertā piedalījās 
arī Gaigalavas pamat-
skolas bērnu folkloras 
kopa "Purineľš".  

Sabiedriskās aktivitātes 

LVM 
vecākais me-
ža eksperts 
Kaspars Ri-
že iepazīsti-
nāja skolotā-
jus ar AS 
"Latvijas 
valsts meţi" 
tapšanas 
vēsturi, 
struktūrvienī-
bu darbību, 
sociālo atbil-
dību un uz-
ņēmuma iz-
virzītajiem mērķiem. Skolotāji iepazina krājas 
kopšanas un sanitārās cirtes nozīmi, kā arī 
devās izzinošā mācību nodarbībā Ezernieku 
meţā, kurā aug ciršanas vecumu sasnieguši 
koki, kas piedzīvojuši izlases cirtes. Āra no-
darbībā meţā skolotāji ieguva praktiskas zi-
nāšanas, kuras var izmantot ikdienas darbā 
ar skolēniem, lai ar praktiskiem piemēriem un 
uzdevumiem skaidrotu skolēniem meţā no-

tiekošos procesus 
un iepazīstinātu ar 
meţa apsaimnie-
košanas ciklu. Me-
ža eksperts ļāva 
skolotājiem dalīties 
savās zināšanās, 
nosakot jaunau-
dzes vecumu, 
skaidrojot ekolo-
ģisko koku grupu 
nozīmi vienlaidus 
atjaunošanas cirtē 
(kailcirtē), un atbil-
dēt uz citiem āķī-
giem jautājumiem, 

atklājot atbildīgas meţa apsaimniekošanas 
pamatprincipus. 

Vides izglītības kursus organizēja un 
finansēja SIA ―Meţa un koksnes produktu 
pētniecības un attīstības institūta‖ tālākizglītī-
bas centrs un AS ―Latvijas valsts meţi‖. 

 
Direktores vietniece izglītības jomā  

Ineta Kruste 

Koncerts Latgales vēstniecībā GORS 

Igauľu ģimene kopā ar folkloras kopu "Purineľš" 
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Lieldienu pasākums Gaigalavas KN 
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“Optimistu” 20 gadu jubileja 
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   Lieldienas  atnāca ar krāsainām olām, 
šūpošanos Lieldienu šūpolēs un kopīgu 

pasākumu. 
  Šogad varējām  ne tikai skatīties koncertu 
un priekšnesumus, bet arī  līdzi darboties ko-
pā ar tēliem, kurus atveidoja  jaunie aktieri - 
bērni: Jānis Sarnovičs - Lieldienu Zaķis, 
Lauris Kalvāns un Valters Mozumačs- ma-
zie zaķēni, Valērija Kurilina un Monta Sak-
ne - vistiņa Baltīte un vistiņa Raibīte, Marta- 
Elizabete Čakārne - gudrā pūce, Rigonda 
Reine - mazā zaķu meitene, kopā ar zaķu 
mammu - Ilonu Reini.  Bērnu sniegumā va-
rējām redzēt lugu  „Kas krāso Lieldienu olas‖ 
un „Zaķu saimes Lieldienu rīts‖ iestudējumus.                       
  Pasākuma turpinājumā notika mīklu minē-
šana, olu kaujas un rotaļas. Jauniešu deju 
kolektīvs „Krēslīte‖ iesaistīja visus rotaļdejās. 
Noskaidrojām, kuram  viskaistākā Lieldienu 
ola.  Ļoti skaistas olas bija sakrāsojusi  Laine 
Vugule un Gatis Spīčs.   
   Pasākuma ietvaros varējām apskatīt mūsu 
pagasta rokdarbnieču veikumu - daţādās 
tehnikās darinātus rokdarbus: sedziľas, cim-
dus, zeķes, groziľus, austas jostas un grīd-
celiľus, skaistus lakatus un šalles un daudz 
ko citu. Paldies rokdarbniecēm - Innai Gorsā-
nei, Laurai Sarnovičai,  Ludmilai Bobrovai, 
Inārai Sarnovičai, Valentīnai Zakarkevičai, 
Ilonai Reinei par atsaucību  izstādes veidoša-
nā.     
   Paldies  bērniem par iesaistīšanos drama-
tiskajā pulciľā un viľu vecākiem par atbalstu. 
Paldies Jauniešu centra „Enjoy‖ vadītājai Da-
cei Gabrišai par atbalstu. Paldies par pasāku-
ma vadīšanu Jolantai Mihailovai.   Paldies 
visiem, kas nāk uz pasākumiem un piedalās 
sabiedriskajā un kultūras dzīvē! 
   Lieldienu vakarā varējām izdancoties labas 
mūzikas ritmos, jo pie mums viesojās Juris 
Ostrovskis un „Dvinskas muzikanti‖. 

Radoši darbojas interešu pulciņš 
„Rokdarbiņš” 

   Šajā ziemas sezonā darbojāmies, lai kopā 
mācītos vēl jaunas rokdarbu tehnikas. Ludmi-
la Bobrova dalījās zināšanās, kā no avīzēm 
un ţurnālu strēmelītēm var nopīt  groziľus.     
   Turpinājām iesākto ideju - izgatavot deko-
rus, kuri priecētu kultūras nama apmeklētā-
jus. Tā tapa  amizanti zaķīši no zariem, liels 

skaists Zaķis no siena un liels grozs no za-
riem, īpaši lielām Lieldienu olām.   Paldies 
radošajām sievām - Laurai Sarnovičai, Innai 
Gorsānei, Maijai Vesperei, Inārai Sarnovičai 
un  Marijai Vabalei par ieguldīto darbu estē-
tiskajā noformējumā! 

2.aprīlī notika  Amatierteātra 
„Optimisti”  20 darbības gadu  

jubilejas pasākums 
Jubilejas simbols – saulespuķe ar 14 

ziedlapiľām un vārdiem uz tām. 
 Kolektīvā darbojas Valentīna Zakarkevi-

ča, Valentīna Švarce,  Zinaīda Vugule, Janī-
na Vaišle,  Veneranda Puste, Lūcija Dundu-
re, Stefānija Garkāje, Vilis Jaudzems, Staľis-
lavs Suharevskis, Sandra Čīča, Virgīnija Lū-
zeniece. Reţisore - Ilze Vugule. Optimistu 
darbībā iesaistās arī  reţisore Ruta Laizāne  
un māksliniece noformētāja- grimētāja Inese 
Dundure. Daţu ziedlapiľu saulespuķei trūkst, 
tie ir mūţībā aizgājušie kolektīva dalībnieki - 
Lucijans Vuguls, Leonards Ceiruls, Māris 
Dundurs, Ēriks Jaudzems, Antons Liepiľš, 
Pēteris Ūsītis. 
    Ierodoties uz pasākumu, visiem tika piedā-
vāta fotosesija ar teātra rekvizītiem – cepu-
rēm, parūkām, bērnu ratiľiem u.c.  
   Pasākumu atklāja teātra pirmā reţisore -
Janīna Vaišle. Jubilāri  rādīja izrādi pēc Dţ. 
Prislija lugas motīviem „Notiek arī tā‖, kura 
izpelnījusies skatītāju atzinību gan ar aizrau-
jošo siţetu, gan orķestri, kurā spēlēts tiek uz 
netradicionālajiem mūzikas instrumentiem- 
glāzēm, katliem, veļas dēļa u.c. Pēc izrādes, 
kamēr aktieri gatavojās svinīgajam uznācie-
nam uz skatuves,  notika Nagļu TN vokālā 
ansambļa „Trio Rondo‖ koncerts. Pēc koncer-
ta sagaidījām jubilārus, lai sveiktu viľus un 
pateiktu paldies. Gaigalavas pagasta pārval-
de  un kultūras nams pasniedza katram da-
lībniekam atzinības rakstus par ieguldīto dar-
bu, Rēzeknes novada priekšsēdētājs Mon-
vīds Švarcs un kultūras nodaļas vadītāja Inā-
ra Pleikšne  arī sveica svētkos un pasniedza 
Rēzeknes novada atzinības rakstu kolektī-
vam un reţisorei Ilzei Vugulei.  „Optimistus‖ 
sveikt  bija ieradušies arī ciemiľi - Liezēres 
un Aronas amatierteātri,  Strūţānu amatierte-
ātris „Tādi Šādi”, Nagļu tautas nama teātra 
kolektīvs  un Trio „Rondo‖,  

Gaigalavas KN pasākumi 
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   2. aprīļa pēcpusdienā savas darbības divu 
gadu desmitu jubileju svi-
nēja Gaigalavas senioru 
amatierteātris ―Optimisti‖. 
Uz kultūras nama skatu-
ves kāpa skaistas un stal-
tas kundzes, no kurām 
daţai gadu skaits jau ie-
sniedzies astotajā un pat 
devītajā desmitā, iznesīgi 
kungi (viľu gan krietni ma-
zāk), toties aktieru spēle 
tovakar bija kā labs dzirk-
stošs vīns, kas ar gadiem tikai iegūst savu 
garšu buķeti un top arvien izsmalcinātāks. 
   Izrādē “Notiek arī tā”, kuru reţisore Ilze Vu-
gule veidojusi pēc angļu dramaturga Dţ.B. 
Prīstlija lugas ―Tā turpiniet, māt ‖ motīviem, 
darbojošās dāmas(Valentīna Švarce, Zinaīda 
Vugule, Valentīna Zaharkeviča, Lūcija Dun-
dure, Veneranda Puste, Virgīnija Lūzeniece, 
Sandra Čīča un Ilze Vugule, kā arī dţentlme-
ņi – Staņislavs Suharevskis un Vilis Jau-
dzems) runāja skaidri latgaliski, taču darbojās 
ar īsti anglisku mieru, smalku humoru un paš-
cieľu. Asprātīgie dialogi savu atrisinājumu 
atrada pavisam negaidītā veidā – dzirkstīgā 
orķestrī, kurā spēlēt, izrādās, var ne tikai ar 
mūzikas instrumentiem, bet ar stikla glāzēm, 
veļas dēli, katliľu un pat ar kantora skaitīk-
ļiem. 
   Kolektīva pirmā vadītāja Janīna Vaišļa at-
cerējās to laiku pirms 20 gadiem, kad seniori 
sanākuši kopā Gaigalavas kultūras namā un 
nosprieduši, ka pensijas gados nav ko nīkt 
mājās, skatoties televizoru vai risinot krust-
vārdu mīklas. Toreiz teiktie vārdi ―Kaut kas ir 

jādara!‖ pārtapa amatierteātra kolektīvā, kura 
izrādes priecē ne tikai gaigalaviešus, bet arī 
skatītājus tuvākās un tālākās Latvijas vietās, 

ik gadus augustā notiek 
arī senioru amatierteātru 
saiets ―Lubāna vilinā-
jums‖ (tagad tajā pieda-
lās ne tikai seniori). Sa-
vu nosaukumu 
“Optimisti” kolektīvs ir 
godam attaisnojis, spē-
lēts ir par spīti ieģipsētai 
kājai, stīvumam kaulos 
un zaudējuma sāpēm, jo 
vairāki aktieri jau ir aiz-

gājuši citā priekškara pusē… 
    “Vai reţisora darbs ir grūts?” “Šausmīgi 
grūts, ja viss būtu pašai jādara, bet man ir 
tādi aktieri, kuri paši dara visu,‖ – atsmej Ilze 
Vugule. Viľa pateicās gan saviem aktieriem, 
izrāţu māksliniecei Inesei Dundurei un, pro-
tams, skatītājiem, kuru dēļ mēģinājumos pa-
vadītas daudzas jo daudzas vakara stundas, 
bet daţam aktierim nobraukāti desmitiem tūk-
stoši kilometru. Kolektīvu jubilejā sveica Gai-
galavas pagasta pārvaldnieks Voldemārs Va-
bals, radi un draugi, kā arī Rēzeknes novada 
domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs un 
kultūras nodaļas vadītāja Ināra Pleikšne. 
   “Te ir jārunā par īpašu dzīves filozofiju, par 
optimismu, ar kādu jūs ejat uz skatuves,‖ – 
sveicot savus novadniekus, uzsvēra 
|Monvīds Švarcs. Kaut arī pirms jubilejas tika 
dzirdētas runas, ka ―Optimisti‖ taisoties aiziet 
atpūtā, skatītāji tam ne par ko negribēja noti-
cēt, tāpēc var pievienoties M. Švarca teikta-
jam: ―Jūs esat lieli mākslinieki, ieturiet pauzi, 
bet no skatuves neaizejiet!‖ 

Teksts un foto: Anna Rancāne 

dzejniece Eva Dortāne, pārējie draugi un ra-
di. Kultūras nama kolektīvi savam sveicie-
nam bija sagatavojuši priekšnesumus. 
   Amatierteātris „Apīnis”  ieradās  lugas „Ar 
būdu uz baznīcu‖ tēlos -  turpat zālē tika no-
vadīta sapulce un nodibināta partija „Uz opti-
misma spārniem‖, kurā katram Optimistam 
jādarbojas un tika sadalīti arī amata portfeļi 
un izsniegta programma turpmākiem pieciem 
gadiem, kurā norādīts, ka katru gadu jāiestu-
dē viena izrāde.  Amatierteātris  „Bykovīši‖ 

iedvesmojies no jubilāru rādītās lugas, savu  
sveicienu sagatavoja skečā  ar nosaukumu 
„Pavasara neprāts”. Deju grupa „Raffaello”  
sveica ar deju „Laternu stundā‖.   
   Vakars noritēja sirsnīgā atmosfērā, ar de-
jām un jautrām atrakcijām.   Kopā būšanas 
prieks un darboties prieks satur kopā 
„Optimistus” un mēs droši vien sagaidīsim 
jaunu iestudējumu. 

KN vadītāja Valentīna Deksne 

Optimisti dzīvo skaistāk! 
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   Gaigalavas jaunatnes koordinatore Dace Gabriša šī 
gada martā piedalījās Rēzeknes novada izsludinātajā 
jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā ar jauniešu 
centrā izsapľoto ideju, projektu „(sa)Draudzības dan-
či!”, un guva finansiālu atbalstu 300 eiro apmērā. 
   Pasākums „(sa)Draudzības danči” norisināsies no 
27.maijā Gaigalavas KN. 
   Projekta mērķis ir veicināt kustību prieku, pašsajū-
tas uzlabošanos, savstarpējo komunikāciju un drau-
dzības kontaktu izveidi starp Gaigalavas jauniešu 
centra „Enjoy‖ apmeklētājiem un citiem Rēzeknes 
novada jauniešu / bērnu brīvā laika pavadīšanas cen-
tru dalībniekiem (vecumā no 13 līdz 30 gadiem) ne-
formāli efektīvā veidā ― caur deju (draugu kopas un 
kapelas „Vīteri‖ kā deju muzikantu un deju vadītāju 
pavadībā). 
   Šis projekts, pirmkārt, būs lieliska alternatīva piekt-
dienas „tusiľam‖, it īpaši Veselības nedēļā, iesaistot 
jauniešus veselīgi fiziskās aktivitātēs ― dejās jeb 
dančos― (kur šai nodarbei, pašiem dalībniekiem pat 

nezinot, piemīt: kustības māksla (uzlabojot fizisko 
veselību), pozitīvu emociju vairošana (sekmējot emo-
cionālo veselību), uztveres, atmiľas un domāšanas 
pilnveide (stiprinot kognitīvo veselību) un vispārējā 
veselības stāvokļa uzlabošana (atbrīvojoties no sirds 
išēmisko slimību saslimšanas riska, normalizējot viel-
maiľu un imunitāti, nostiprinot kaulus, atbrīvojot no 
bronhītiem, atvieglojot astmas ārstēšanu, uzlabojot 
stāju, grāciju un gaitu)). 
   Otrkārt, galvenā projekta aktivitāte ― danči― veic 
arī socializēšanās misiju, palīdzot atbrīvoties no indi-
viduāliem kompleksiem, trauksmēm, traumām, rakstu-
ra īpašībām, kuras traucē saskarsmē, tādējādi ātrāk 
nodibinot savstarpējo komunikāciju un draudzīgus 
kontaktus  
   Gaigalavas jaunieti, ja Tev ir vēlme iesaistīties šī 
projekta realizācijā un būt šajā pasākumā, tad droši 
nāc, pievienojies darba grupas jauniešu pulciľam! 

 
Gaigalavas jaunatnes koordinatore Dace Gabriša 

Atbalstīts jaunatnes iniciatīvu projekts „(sa)Draudzības danči” ! 

Sabiedrisko aktivitāšu centra “Strūžānu skola” informācija 

   Aktivitāšu centrā pavasaris iesācies raţīgi 
un aktīvi. 

GROZIŅI 
   Vairāku nodarbību garumā tika pīti groziņi 

no avī-
zēm. Re-
zultātā ta-
pa gan 
lieli, gan 
mazi, gan 
apaļi, gan 
kantaini 
groziľu, 
kuri lietde-
rīgi node-

rēs daţādu mājas sīkumu glabāšanai. 
           ASINSDESAS 
   Februāra sākumā aktivitāšu centrā notika 
vēl nebijis pasākums – Asinsdesu festivāls.    
   Mūsdienās, garšīgās un viegli pagata-
vojamās,  asinsdesas ir nepelnīti aizmir-
stas, tāpēc tika rīkota praktiska nodarbī-
ba, kurā jebkurš interesents varēja pieda-
līties asinsdesu gatavošanas procesā, 
sākot no putras vārīšanas līdz pat asins-
desu baudīšanai. Desu gatavošanas pro-
cesā tika izmantotas divas zarnu pildīša-
nas tehnikas – caur pudeli (pēc vecmāmi-
ņas pieredzes) un caur virtuves kombainu 

(mūsdienu 
variants). 
Rezultātā 
piepildījām 
10 metrus 
zarnu! 
   Izmēģi-
not daţā-
das recep-
tes, tika 
pagatavo-
tas 5 veidu desas daţādām gaumēm – put-
raimu, grūbu, griķu, rīsu un kartupeļu. Garšī-
gas bija visas, jo savām rokām gatavotas! 

KASTĪTES NO KARTIŅĀM 
Katrās mājās ar laiku sakrājas apsveikumu 
kartiľas no daţādiem svētkiem. Lai tās ne-
lietderīgi nemētātos apkārt, aktivitāšu centrā 
notika kartiľu kastīšu šūšanas pasākums. Ar 

ziedu, dzīvnie-
ku, Jaungada 
motīviem tapa 
daţādu formu 
un lielumu kas-
tītes. Mazliet 
pacietības un 
nedaudz laika 
un kastīte gata-
va! 
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SIEVIEŠU DIENAS BURZIŅŠ 
   Atšķirīgs no iepriekšējiem gadiem, šogad 
aktivitāšu centrā bija 8.marts – Sieviešu die-
na. Skaistajiem svētkiem par godu tika orga-
nizēts SIEVIEŠU DIENAS BURZIĽŠ. Uz šo 
pasākumu ieradās 12 skaisti saposušās sie-
vietes ar saviem gatavotajiem salātiem.  
   Salātu izstādē un degustācijā bija iespēja 

apskatīt un nogar-
šot 12 daţādu vei-
du salātus ar oriģi-
nāliem nosauku-
miem – Mīlestības 
pinekļos, veselības 
salāti Vinegrets, 
Pavasarīgai noska-
ņai, Noslēpums, 
Raibumiľš, Kume-
līšu lauks, Saules-
puķe, ĶIŠ-MIŠ, Pa-
vasaris nāk, Sar-
kangalvīte, Gardu-

miľš un Zvejnieksvētki. 
   Svētku sajūtu radīšanai tika rīkota īpašā 
loterija ar sievišķīgām balvām, garastāvokļa 
uzlabošanai – atrakcijas ar humora piedevu. 
Un, protams, balsošana par izskatīgāko un 
garšīgāko salātu. Visi salāti bija ļoti garšīgi, 
katrs ar savu knifiľu un īpašo sastāvdaļu, to-
mēr ar nelielu balsu pārākumu 1.vietu ieguva 
salāti „Sarkangalvīte‖ (Kristīne Saleniece) un 
2.vietu - salāti „Gardumiņš” (Lidija Ţogota). 

GALDA SPĒLES 
   Skolēnu brīvdienu nedēļā, 3 vakarus pēc 
kārtas, aktivitāšu centrā norisinājās galda 
spēļu turnīrs. Novuss, teniss, duraks, dam-
brete u.c. spēles tika spēlētas, lai iegūtu vis-

labākos rezultātus. Paldies visiem aktīvajiem 

spēlētājiem! Rezultāti ir apkopoti un uzvarē-
tāji zināmi. Diplomi tiks pasniegti 27.maijā, 
pavasara koncertā. 

SAPULCE 
   6.aprīlī aktivitāšu centrā tika rīkota Iedzīvo-
tāju Konsultatīvās Padomes izbraukuma sa-
pulce, uz kuru piedalīties tika aicināti Strūţā-
nu iedzīvotāji. Ar noţēlu jāatzīst, ka atsaucī-
bas nebija, uz sapulci neviens neieradās. Tā-
tad secinām, ka Strūţānos viss ir kārtībā, ne-
kādu problēmu nav, nekādu jautājumu vai 
ierosinājumu pagasta pārvaldei nav. Ţēl, ka 
daţādu svarīgu lietu sakārtošana tiek novelta 
uz citu pleciem, un tad „aiz muguras‖ kritizē-
ta... 

LIELĀ TALKA 
   Tuvojas Lielā Talka. Ceļmalas un grāvma-
las sauc pēc palīdzības. Sabiedriskās vietas, 
kuras ikdienā apmeklējam, gaida, ka tās uz-
kopsim, novāksim, sakārtosim. Taču tie ir 
darbi, kuri jāveic ikdienā un regulāri – vien-
kārši jāpadomā, kas aiz mums paliek un kam 
mēs paejam garām... 
   Strūţānos talkosim 22.aprīlī, piektdienā. 
Sāksim plkst.: 10:00, tiekamies pie SAC. Šo-
gad stādīsim daţādus kociľus un veidosim 
jaunu parka teritoriju nodegušā kluba vietā. 
Līdz jāľem darba cimdi. 
   Kā katru gadu – pēc talkas garšīgā ZUPA! 
   Šis skaistais veltījums tapa par godu galda 
spēlēm, taču cīľas spars un draudzīgs gars, 
lai mūs pavada katru dienu! 

Vēlējums... 
Galda spēles ar jaunu sparu sākas, 
Lai katrs cīnās, tā kā nākas! 
Lai jaunatne tiek „večiem” līdzi, 
Vai otrādi – tik atpaliek par spīti. 
 
Lai uzvar tas, kurš veiksmīgāks, 
Kaut vienmēr domās – spēcīgāks! 
Lai netrūkst drosmes, cīņas spara, 
Kādā spēles veidā – nav no svara! 
 
Starp spēlētājiem lai valda draudzīgs            
                                                     gars, 
Nav svarīgi liels tas vai mazs! 
Lai veicas visiem un ikvienam, 
Ja katrs mēs viens otru cienām!?... 
/M.Armuška/ 

SAC ―Strūţānu skola‖ 
vadītāja Jolanta Mihailova 
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Gaigalavas pagasta pārvaldes bezmaksas izdevums ”Gaigalavas Ziņas”.  Tiek Izdots katru otro mēnesi. 
Elektroniski izdevumu var izlasīt Rēzeknes novada mājas lapā, E-avīzes. 

 Atbildīgā par izdevumu: Laura Sarnoviča t. 29325674  

PASĀKUMI        PASĀKUMI        PASĀKUMI 

 3.maijā plkst.15.00.  Mātes dienai vel 
tīts koncerts. Piedalās Gaigalavas pamat-
skolas skolēni. 
 
   4.maijā plkst. 15.00. Dokumentālās  

filmas „ Dzintara latvietis 87” un animāci-
jas filmas „Latvietis” demonstrēšana. 

 
Izstāde par prāvestu un koktēlnieku  

Antonu Rimoviču 
 ”Dīva atsyuteitais Latgolai dāls”. 

 14.05. plkst.19.00.  Tautas muzikantu  
saiets 
 
 21.05.plkst. 20.00.  Pašdarbības kolek 
tīvu koncerts un atpūtas vakars. 
 
  No 25. - 29. aprīlim  no plkst. 9.00 līdz 
15.00. apskatāma Latgales keramikas darbu 
izstāde - pārdošana un Gaigalavas pagasta 
rokdarbnieču darbu izstāde. 
 

Spožums un posts 

   Šis –spoţums un posts– ir pagasta admi-
nistratīvajai ēkai otrajā pusē, tautā iesaukta-
jās  ―ziloľa durvīs‖. 
   Bet gribētos paprasīt rakstītājam, vai viņš 
zina, ka Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksā šis pārkāpums kvalificējas kā: 

167.pants. Sīkais huligānisms. 
Par sabiedriskā miera traucēšanu, kas  

 
izpaužas kā necieņa pret sabiedrību vai 
bezkaunīga rīcība, ignorējot vispārpie-
ņemtās uzvedības normas un traucējot 
cilvēku mieru, iestāžu, uzņēmumu 
(uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju dar-
bu (sīkais huligānisms), —uzliek naudas 
sodu no septiņdesmit līdz piecsimt euro. 

Vai tad tiešām nevar savāktos netīrumus 
izmest izraktajā bedrē?  

Tikai daţi soļi vēl bija jāpasper... 

  Lūgums: veicot kapu ko-
piľu sakopšanu - šķirosim 
atkritumus: plastmasas un 
stikla izstrādājumus izme-
tīsim atkritumu konteinerī, 
bet kritušos zarus, lapas 
un skujas: komposta 
kaudzē, precīzi iekšā -
izraktajā bedrē, nevis 
uz malas, lai pēc tam 
var aizbērt un viss būs 
skaisti.  
  Pagasta iedzīvotāji 
tiek aicināti, ja re-

dzat, ka dara nepareizi, 
aizrādiet, tāpat jau 
”sovejī da myusejī”  
vien tajos kapos iet un 
apkopj kapu kopiņas. 

   Pēc pagasta iedzīvotāju ierosināju-
ma izveidota jauna rubrika 
”Spožums un posts”, ar mērķi – lai 
mēs tā  vairāk nedarītu. 


