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GAIGALAVAS ZIGAIGALAVAS ZIŅASŅAS  

Lauku attīstības  
konsultanta 

 pieņemšanas laiks 
Gaigalavā - katra mēneša 

3.trešdienā plkst.8.30 – 12.00 

Uldis Andrejevs  

mob.t. 27885686  

e–pasts: 

uldis.andrejevs@llkc.lv) 

Par patērēto elektro-
enerģiju  

   No 2016.gada 1.janvāra par 
patērēto elektroenerģiju 
daudzdzīvokļu māju kūtiņās 
jānorēķinās būs pie Gunāra 
Ezeraša, jo viņš ir pārņēmis 
saistības ar Latvenergo par 
kopējā elektrības skaitītāja 
uzskaiti un norēķiniem.  

   Jaunas tradīcijas 

   Dzimtsarakstu nodaļa vēlas 
uzsākt tradīciju - rīkot svinīgu 
pasākumu tām novada ģime-
nēm, kuras šogad atzīmē Zelta 
kāzas. 
   Jubilāri  var pieteikt savu dalī-
bu pasākumā, kas plānots 13. 
maijā, plkst.13.00. Lūznavas 
muiţā (pieteikties pasākumam 

līdz 4. aprīlim). 
   Ja Jums ir zināmi Zelta pāru 
jubilāri, tad lūdzu aiciniet, uzru-
nājiet personīgi šos cilvēkus, 
protams, darot to zināmu pa-
gasta lietvedei  vai zvanot uz 
dzimtsarakstu nodaļu 
t.28343617, jo viņi pelnījuši 
svētku dienu ne tikai ģimenes 
lokā, bet arī publisku godināša-
nu. 

Iedzīvotāju sapulce 
16.martā plkst.16.00.  

Gaigalavas KN 
  Sapulcēs piedalīsies gan 
Rēzeknes novada pašvaldī-
bas vadība, gan deputāti, gan 
arī pagasta pārvaldnieks un 
pagasta pārvaldes darbinieki, 
kuri iepazīstinās iedzīvotājus 
ar paveikto savās jomās. 
  Iedzīvotāji aicināti būt aktīvi 
un piedalīties iedzīvotāju sa-
pulcē, jo tas dod iespēju gan 
izzināt pagasta finansiālo si-
tuāciju, gan arī uzdot kādu 
sasāpējušu jautājumu pagas-
ta un novada vadībai! 

2016.gada 9.martā  
Valsts ieņēmumu dienesta  

“E-busiņš” piestāj Gaigalavas pagastā !  
   Aicinām Gaigalavas pagasta  iedzīvotājus šī gada 9.martā lai-
kā no plkst. 9:00 līdz 11:00 pagasta pārvaldes telpās apmeklēt 
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ―E-busiņu‖, kur mūsu speciālisti 
palīdzēs apgūt VID e-pakalpojumus un iesniegt Gada ienākumu 
deklarāciju! 
   Palīdzēsim iesniegt Gada ienākumu deklarāciju gan tiem, ku-
riem tas jādara obligāti, gan tiem, kuri vēlas to iesniegt brīvprātī-
gi, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par at-
taisnotajiem izdevumiem - ārstniecības, zobārstniecības vai iz-
glītības iegūšanas pakalpojumiem, veselības apdrošināšanas 
prēmiju maksājumiem, veiktajām iemaksām pensiju fondos vai 
par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem.   
   Lūdzu ņemiet līdzi:  
 personu apliecinošu dokumentu (pasi vai eID karti 
 internetbankas kodu karti  
 attaisnojuma dokumentus (čeki par izglītību, medicīnas un 

zobārstniecības pakalpojumiem)  
! Ja neesat internetbankas lietotājs, “E-busiņā” būs arī iespēja 
iegūt lietotāja vārdu un paroli  EDS lietošanai!  
! “E-busiņš” ir aprīkots ar portatīvo datoru, mobilo internetu un 
dokumentu skeneri.  

Mūsu uzdevums ir parādīt,  
cik vienkārši ir iesniegt dokumentus elektroniski,  

tāpēc papīra formātā gan tos nepieņemsim!  
Uz tikšanos!  

VID ―E-busiņa‖ komanda 
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Lūgums pēc  
palīdzības! 

      Dārgie brāļi un māsas Kristū! 
    Griežos pie jums katra ar lūgu-
mu atbalstīt Bikavas Romas Kato-
ļu draudzi. Draudzes baznīcai ir 
nepieciešams kapitāls ārējais re-
monts, kas prasa lielus līdzek-
ļus... Draudzes locekļu skaits nav 
liels un tamdēļ nespēj savākt ne-
pieciešamo naudas summu. Var-
būt, atsauksies kāds uzņēmējs vai 
turīgāks cilvēks...? Būtu brīnišķīgi! 
Savukārt draudze nepaliks parādā 
lūgšanas saviem labdariem!  Jau 
pirms laika pateicos visas drau-
dzes vārdā katram, kas atsauk-

sies! Lai labais Dievs jums aiz-
maksā! Gaidīsim katru, kas at-
sauksies! Liels paldies jums! 

 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 

Dziļā cieņā un pateicībā 
Bikavas Romas Katoļu draudzes 

prāvests  
Ivars Vigulis 

Humānā  
palīdzība 
Pagasta telpās, ot-
rajā stāvā, kabinetā 
pa labi, ir pieejama 
humānā palīdzība 
(drēbes, apavi, so-
mas u.c.) Iedzīvotāji, 
kuriem tas interesē, 
var nākt skatīties un 
piemeklēt sev nepie-
ciešamo. Ja kādam 
ir drēbes, apavi, ku-
rus vairāk nelieto 
(tīras, izmazgātas, 
nebojātas), var at-
nest un atstāt šajā 
telpā. 

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē 

Sākot ar 2016. gadu, pieteikties 
uz platību maksājumiem varēs tikai 
elektroniski, izmantojot LAD Elektronis-

kās pieteikšanās sistēmu (EPS).  
Lai varētu lietot minēto sistēmu un ie-

sniegt tajā savu platību iesniegumu, lauk-
saimniekiem vispirms jānoslēdz līgums 
par LAD EPS pakalpojumu izmantošanu. 
Pie līguma noslēgšanas ir nepieciešama 
klienta aktīva e-pasta adrese. Līgumi pie-
ejami pagastu pārvaldēs, LAD mājaslapā 
www.lad.gov.lv izvēlnē “Kā kļūt par EPS lie-
totāju‖ un klientu apkalpošanas centros, kā 
arī pie pagastu un novadu konsultantiem.  

EPS līgumi jāaizpilda 2 eksemplāros un 
jānogādā LAD.  

Ļoti vēlams to izdarīt līdz marta mēneša 
beigām. 

Pavasarī, kad uzsāksies platību maksāju-
mu iesniegšana EPS (orientējoši no š. g. 
18.aprīļa - 15.maijam), LAD organizēs 
praktiskās mācības lauksaimniekiem par 
EPS lietošanu un pieteikšanos platību 
maksājumiem elektroniski, kā arī būs ie-
spēja klientiem, aizpildīt un iesniegt platību 
maksājumu iesniegumu elektroniski,  izbrau-
kumos uz pagastu pārvaldēm/centriem. Iz-

braukuma grafiks tiks publicēts novada mā-
jaslapā un vietējos laikrakstos. Sekojiet in-
formācijai! 

Klientiem platību maksājumu  iesniegumu 
2016.gadā ir iespējams: 

1.Aizpildīt un iesniegt EPS pašam; 
2.Izmantot LAD sniegtās konsultācijas pa-

gastu pārvaldēs/centros, Austrumlatgales 
RLP telpās Br.Skrindu ielā 11, Rēzeknē, 
tālr. 64625114, 64605826  un  Raiņa iela 
25, Ludzā,  tālr.27876665. 

3.Izmantot Latvijas lauku konsultāciju un 
izglītības centra pakalpojumus, pagastu 
konsultantu sniegtos pakalpojumus u.c. 

Lai veiksmīgi noritētu klientu apkalpošana/
iesniegumu iesniegšana, izmantojot EPS, 
pretendentiem pagastu pārvaldēs noteikti  
būs jāierodas ar: 

1.piešķirto EPS lietotājvārdu un paroli; 
2.iepriekšējā gada platību maksājumu ie-

snieguma kopiju; 
3.apsaimniekoto platību kadastra numu-

riem; 
4.informāciju kā platības tiks apsaimnieko-

tas 2016.gadā. 
Jautājumu un neskaidrību gadījumos in-

formācija pa  tālr.  64605826; 27876665. 
Interneta resursi 

http://www.lad.gov.lv
http://www.lad.gov.lv/lv/e-pieteiksanas-sistema-eps-1/ka-klut-par-lietotaju/
http://www.lad.gov.lv/lv/e-pieteiksanas-sistema-eps-1/ka-klut-par-lietotaju/


3 Gaigalavas Ziņas 

 Reorganizēts pagasta pārvalžu zemes lietu speciālistu darbs 

No 2016. gada 1. janvāra atbalstu norēķi-
niem par elektrību var saņemt arī cilvēki ar 
1.grupas invaliditāti un ģimenes ar bērniem 
invalīdiem. Cilvēkiem ar 1. grupas invaliditāti 
un ģimenēm ar bērniem invalīdiem atbalstam 
jāpiesakās, aizpildot pieteikumu.  
► Pieteikties atbalstam var no 2016. gada 1. 
janvāra portālā elektrum.lv vai klātienē jebku-
rā no Latvenergo klientu apkalpošanas cen-
triem Elektrum.  
►1. grupas invalīda vietā pieteikumu var ie-
sniegt arī pilnvarots asistents vai tuvi radinie-
ki.  
► Lai iesniegtu pieteikumu elektroniski, nav 
nepieciešami nekādi papildu dokumenti. Pie-
sakoties klātienē, vajadzēs uzrādīt personu 
apliecinošu dokumentu un bērna personas 
apliecību (ja tiek kārtots atbalsts ģimenei ar 
bērnu invalīdu).  
► Pieteikums tiks izskatīts dažu minūšu lai-

kā, tādēļ jau daţas minūtes pēc pieteikšanās 
klients saņems informāciju, ka pieteikums ir 
izskatīts un atbalsts ir piešķirts.  
► Atbilstoši likumam dažādi atbalsta veidi 
nesummējas: tas nozīmē, ka trūcīga persona 
ar 1. grupas invaliditāti var saņemt atbalstu 
tikai par 100 kWh mēnesī.  
► Atbalsts tiek piešķirts no tā mēneša, kad 
aizpildīts pieteikums, un līdz 2016. gada bei-
gām.  
► Pēc atbalsta piešķiršanas pieteicējs sa-
ņems detalizētu informāciju par norēķinu kār-
tību savā e-pastā vai pa pastu.  
► Sīkāka informācija par atbalstu ir pieejama 
portālā elektrum.lv.  
► Papildu jautājumus par atbalstu cilvēki ar 
1. grupas invaliditāti un ģimenes ar bērniem 
invalīdiem var uzdot e-pastā, rakstot uz klien-
tu.serviss@elektrum.lv vai zvanot pa bez-
maksas tālruni 80 200 400.  

Atbalsts norēķinam par elektrību 

   Līdz ar zemes reformas noslēgumu un, iz-
vērtējot zemes lietu speciālistu darba apjomu 
un lietderību, 2015. gada 17. decembra Rē-
zeknes novada domes sēdē tika nolemts 
veikt izmaiņas zemes lietu speciālistu darbā - 
turpmāk zemes lietu speciālisti vairs nebūs 
pagastu pārvalţu amatu sarakstos, bet gan 
kā Zemes pārvaldības dienesta darbinieki. 
   Jaunajā režīmā Zemes pārvaldības die-
nests darbu sāka no 1. februāra. Lai gan ze-
mes reforma novadā ir pabeigta, darba ne-

trūks arī jaunajam dienestam . 
   Iedzīvotājiem šīs izmaiņas netraucēs visus 
ar zemes ierīcību un nomu saistītos jautāju-
mus līdzīgi kā līdz šim saņemt pagastu pār-
valdēs.  
    No 1.februāra Gaigalavas pagastā strādā 
Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pār-
valdības dienesta zemes lietu speciāliste Va-
lentīna Puste, tel.64644537,(lietvedes darba 
laikā katru darba dienu). 

Par suņu čipošanu 
   Līdz 2016.gada 1. jūlijam visiem suņiem 
jābūt apzīmētiem ar mikročipiem un reģistrē-
tiem valstī vienotā informācijas sistēmā – 
Lauksaimniecības datu centra datu bāzē.  
   Suņu reģistrācija jeb mikročipa ievadīšana 
ir vienkārša procedūra. Čips ar  unikālo kodu 
tiek injicēts suņiem zem ādas: pleca apvidū 
vai kakla apvidū labajā vai kreisajā pusē. Ja 
suns nav čipots, suņa īpašniekam jāvēršas 
pie pagasta vetārsta, kurš suni apzīmē ar 
mikroshēmu, izsniedz lolojumdzīvnieku pasi 

un reģistrē ldc datu bāzē vai arī izsniedz mā-
jās aizpildīto reģistrācijas veidlapu.       
   Ja suns ir nereģistrēts, - būs lieli sodi.     
   Maksa par suņu reģistrāciju ldc datu centrā 
7.11 EUR, čipa maksa 6.00 EUR,  vakcināci-
ja 3.00 EUR, mikčipa lasītājs 3.00 EUR, 
transporta izdevumi 3.00 EUR, pases iz-
sniegšana 1.00 EUR ( kopā 23.11 EUR)       
   Dzīvnieku vakcinē pret trakumsērgu  vienu 
reizi divos gados.  
   Zigrīdas Gailumes tel. 29189431. 

Gaigalavas pagasta vetārste Z. Gailume 
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Vecstrūţānu ciema iedzīvotāji pauţ lielu 
sašutumu un neapmierinātību par  ceļa Krēs-
le – Nautrēni kvalitāti!  

Jau ilgāku laiku tiek veikti koku izgriešanas 
darbi Čakšu purvā. Smagās mašīnas ar liela-
jām kravām caurām diennaktīm izved iz-
grieztos kokus, tādā veidā izbraukājot un iz-

dangājot ceļus. Šie ceļi jau tā ir sāpju kamols 
slapjo laikapstākļu dēļ, taču tagad, smagās 
fūres tos padara braukšanai īpaši apgrūtino-
šus. 

Ja vēl ceļš no Vecstrūţāniem uz Krēsli ir 
daudz maz izbraucams, tad uz otru pusi – uz 
Nautrēniem, tas ir katastrofālā stāvoklī. 
   Otra problēma ir bīstamo kravu neatbilsto-
ša nostiprināšana. Ir cietušas vairākas mašī- 

Gaigalavas pagasta Iedzīvotāju 

konsultatīvā padome ir uzsākusi 

darbību! 
2015.gada 21.decembrī Gaigalavas kultū-

ras nama telpās, atsaucoties Gaigalavas pa-
gasta pārvaldes vadītāja Voldemāra Vabala 
un iedzīvotāju grupas ierosinājumam par 
jaunas Iedzīvotāju konsultatīvās padomes 
izveidi, kopā uz sanāksmi un šīs idejas īste-
nošanu sanāca Gaigalavas pagasta Iedzīvo-
tāju sapulcē brīvprātīgi pieteikušies un no 
sapulcē klātesošo personu puses izvirzītie 
padomes locekļu kandidāti. 

Par jaunās Gaigalavas pagasta Iedzīvotā-
ju konsultatīvās padomes (iepriekš izveidotā 
Padome savu darbību beidza 2014.gada 
5.janvārī) priekšsēdētāju tika ievēlēta Anita 
Macāne, par priekšsēdētājas vietnieku ― 
Roberts Voits, par sekretāri ― Dace Gabriša. 
Par Padomes locekļiem tika apstiprināti: Va-
lentīna Deksne, Jolanta Mihailova, Skaidrīte 
Miščenko, Aivars Balsers, Ilze Stanka, Inta 
Birķe, Laura Sarnoviča,  Lāsma Reine, Daina 
Mihailova, Liene Drule, Pēteris Namsons. 

Padomes darbības mērķis ir aktivizēt di-
alogu starp iedzīvotājiem un pašvaldību, tā-
dējādi veicinot viedokļu apmaiņu par pagas-
tam aktuāliem jautājumiem. Iedzīvotāju kon-
sultatīvā padome ir sabiedriski aktīvu cilvēku 
grupa, kas pārstāv pagasta iedzīvotāju inte-
reses un darbojas uz brīvprātības principiem.   

Padomes galvenie uzdevumi ir: noskaidrot 
iedzīvotāju viedokli un rakstiska ziņojuma 
veidā informēt par to pagasta pārvaldi, sek-
mēt pagasta iedzīvotāju informēšanu par pa-
gastam iesniedzamajiem priekšlikumiem, ap-
zināt un apkopot pagasta iedzīvotājiem aktu-
ālās problēmas un veicināt sabiedrības sa-
skaņu, sniegt pārskatu par Padomes darbu 
vienu reizi gadā pagasta Iedzīvotāju sapulcē. 

Jūsu vēlmi iesaistīties Padomes darbībā, 
priekšlikumus un ierosinājumus Gaigalavas 
pagasta ikdienas dzīves uzlabošanai Iedzī-
votāju konsultatīvā padome priecāsies sa-
ņemt gan sarunās ar Padomes locekļiem, 
gan e-pastā:  

iedzivotaju_padome@inbox.lv  
 
 

   Viens no efektīvas saimniekošanas pamat-
nosacījumiem ir zināšanas. Bez pamatzinā-
šanām nozarē, kurā darbojamies, ir grūti iz-
prast un izvērtēt darbības pamatprincipus, 
orientēties plašajā informācijas plūsmā, kā 
arī startēt vairākos Lauku attīstības program-
mas atbalsta pasākumos. Tāpēc SIA 
―Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centrs‖ piedāvā apgūt zināšanas TĀLMĀCĪ-
BĀ. 
-  lauksaimniecības pamatus 170 stundu ap-
jomā; 
- bioloģiskās lauksaimniecības apmācības 

kursu 180 stundu apjomā; 
- augkopības pamatus – 60 stundu apjomā; 
- lopkopības pamatus – 60 stundu apjomā. 
   Pēc izvēlētās programmas apgūšanas un 
eksāmena nokārtošanas tiek izsniegta izglītī-
bu apliecinoša apliecība. 
   Sīkāka informācija un pieteikšanās semi-
nāram, zvanot Rēzeknes nodaļas lauku attīs-
tības konsultantēm Anastasijai Saleniecei – 
mob.tālr. 25645875 vai Sintijai Šubrovskai – 
28311079. Vai arī rakstiet uz e-pastu anasta-
sija.saleniece@llkc.lv vai sinti-
ja.subrovska@llkc.lv 

Lauksaimniekiem piedāvā mācīties tālmācībā 

Jautājums - atbilde 
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nas, apdraudēta gājēju dzīvība, jo nenostipri-
nātie baļķi krīt gājējiem tieši aiz muguras! Šā-
dās situācijās, smago mašīnu šoferi, neat-
skatoties mierīgi aizbrauc… 

Cik ilgi turpināsies šie izgriešanas darbi? 
Cik ilgi smagās mašīnas izbraukās mūsu ce-
ļus? Kas tos labos un kad? Cik ilgi tiks ap-
draudēta transportlīdzekļu un gājēju drošība? 

Varbūt Gaigalavas pagasta pārvalde var 
kaut ko darīt lietas labā? Kaut vai ierobeţot 
izvešanas darbus slapjajā laika periodā?... 

Neapmierinātie  
Vecstrūţānu ciema iedzīvotāji 

Atbilde 
Atsaucoties uz Strūţānu ciema iedzīvotā-

ju sūdzību par autoceļa Dziļāri —

Vecstrūţāni — Rogovka stāvokli, par 
2016.gada 15.februārī Gaigalavas pagasta 
pārvaldē saņemto sūdzību, informējam, ka  
autoceļš Dziļāri—Vecstrūţāni—Rogovka 
(V555) ir Latvijas vietējais autoceļš, kuru ap-
saimnieko un uztur VAS ―Latvijas autoceļu 
uzturētājs‖ Rēzeknes nodaļa (Atbrīvošanas 
aleja 126, Rēzekne, LV 4601, tālrunis 
64622310, fakss 64625924, e-pasts rezek-
ne@lau.lv).  

Tajā pat dienā Gaigalavas pagasta pār-
valdes vadītājs, reaģējot uz sūdzību, telefo-
niski  informēja tā uzturētāju VAS ―Latvijas 
autoceļu uzturētājs‖ Rēzeknes nodaļu par 
notiekošo un arī brīdināja personas, kas veic 
meţa izvešanu.  

 
 

Tuvojoties pavasarim, atkal aktualizēju-
šies jautājumi par daţādu saimniecisku dar-
bību kārtošanu elektroniski - iesniegt Gada 
ienākumu deklarācijas, 
pasūtīt krotālijas, reģis-
trēt mājlopu piedzimša-
nu, aizpildīt Pārskatu par 
stāvokli ganāmpulka no-
vietnē, Cūku kustības 
kopsavilkumu, apskatīt 
un izdrukāt rēķinus, no-
dot skaitītāja rādītājus, 
iesniegt algas nodokļa 
grāmatiņu u.c. To visu var izdarīt, ja ar attie-
cīgo iestādi ir noslēgts līgums, iegūts lietotāj-
vārds un parole, lai varētu uzsākt darbu šīs 
iestādes sistēmā. Paroļu saņemšanai nepie-
ciešams aktīvs e-pasts. Valsts ieņēmumu 
dienests atgādina, ka saimnieciskās darbī-
bas veicējiem Gada ienākumu deklarācijas 
jāiesniedz tikai elektroniskā veidā. Lai palī-
dzētu to izdarīt, VID darbinieki 9.martā no 
9.00 - 11.00 ieradīsies pagastā un palīdzēs 
sagatavot un iesniegt deklarācijas. Izveidojiet 
savlaicīgi e-pastus, lai varētu saņemt paro-
les, saskaitiet ienākumus un izdevumus un 
visu varēs nokārtot uz vietas. 

Arī Lauku atbalsta dienests (LAD) infor-
mē, ka, sākot ar šo gadu, pieteikties platību 
maksājumiem varēs tikai elektroniski, izman-
tojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu 

(EPS). Lai varētu lietot minēto sistēmu un 
iesniegt tajā iesniegumu, lauksaimniekiem 
jānoslēdz līgums par LAD elektroniskās pie-
teikšanās sistēmas pakalpojumu izmantoša-
nu. LAD aicina visus lauksaimniekus, kuri vēl 

nav kļuvuši par EPS lieto-
tājiem, noslēgt lietotāja 
līgumu tuvākajā laikā. Lī-
guma forma ir pieejama 
gan elektroniski LAD mā-
jaslapā www.lad.gov.lv 
izvēlnē ―Kā kļūt par EPS 
lietotāju‖, gan arī jebkurā 
LAD klientu apkalpoša-
nas centrā. Pavasarī, 

pirms uzsāksies platību maksājumu iesnieg-
šana, LAD organizēs atbalsta pasākumus 
lauksaimniekiem par EPS lietošanu un pie-
teikšanos platību maksājumiem elektroniski. 
Atbalstu sniegs arī Latvijas lauku konsultāciju 
un izglītības centrs.                                                                                                            

Lai palīdzētu iedzīvotājiem risināt problē-
mas, kas saistītas ar darbu e-vidē,  no 7.- 
11.martam bibliotēkā notiek e-prasmju nedē-
ļas aktivitātes, kurās tiek sniegtas individu-
ālas konsultācijas ikvienam, kurš vēlas strā-
dāt ar datoru, lietot internetu un iesniegt ne-
pieciešamos dokumentus elektroniski. Neat-
karīgi no mūsu vēlmēm, dzīve piespieţ iz-
mantot datoru un internetu ikdienā, tāpēc šīs 
prasmes ir jāapgūst. Gaidīšu visus interesen-
tus bibliotēkā! 

Gaigalavas bibliotēkas vadītāja M.Vabale                                                                            

Bibliotēkas ziņas  

https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_viet%C4%93jie_autoce%C4%BCi
mailto:rezekne@lau.lv
mailto:rezekne@lau.lv
http://www.lad.gov.lv/lv/
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Radošo un intelektuālo spēju attīstīšana  
ar Lego Gaigalavas pamatskolā 

Latvijas Goda ģimenes apliecības „3+ Ģimenes karte”  

   Šīs kartes piešķir, ja ģimenē ir trīs vai vai-
rāk bērnu līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 
gadu vecumam, ja bērns mācās. Tās mērķis 
ir veicināt daudzbērnu ģimeņu labklājību, 
sniedzot atvieglojumus daţādu pakalpojumu 
saņemšanā daudzbērnu ģimenei, kurus 
sniedz atsevišķas valsts un pašvaldību insti-
tūcijas, juridiskas un fiziskas personas. 
   Uz kartes priekšpuses ir norādīts kartes 
īpašnieka - daudzbērnu ģimenes tēva, mātes 
vai likumīgā aizbildņa vārds un uzvārds. La-
bajā stūrī iestrādāta sudraba krāsas ―Latvijas 
goda ģimenes‖ emblēma. 
   Kartes otrajā pusē minēts bērnu skaits, vār-
di un uzvārdi. Arī daudzbērnu ģimenes bērns 
drīkst izmantot šo karti un tās sniegtās atlai-

des, uzrādot kopā ar personas apliecinošu 
dokumentu. 
   Visu daudzbērnu ģimenēm draudzīgo uz-
ņēmumu sarakstu iespējams aplūkot interne-
ta vietnē godagimene.lv. Atlaiţu piedāvājuma 
saraksts, ko varēs izmantot ar šo karti, tiek 
regulāri papildināts. Par jaunumiem kartes 
īpašnieki tiks informēti, reizi mēnesī savā e-
pastā saņemot informatīvu vēstuli, kā arī 
caur jaunumiem projekta mājas lapā godagi-
mene.lv. Tāpat šī informācija būs pieejama 
visās Latvijas pašvaldībās.  
   Iesniegumu par kartes piešķiršanu var ie-
sniegt elektroniski, portāla godagimene.lv sa-
daļā „Piesakies kartei‖. 

Gaigalavas 
pamatskolā 
2016.gada 
janvārī tika 
īstenots pro-
jekts 
„Radošo un 
intelektuālo 
spēju attīstī-
šana ar Le-
go‖. Finansē-
jums projek-
tam iegūts 
Rēzeknes 
novada paš-
valdības Iz-
glītības pārvaldes konkursā par finan-
sējuma piešķiršanu materiālās bāzes 
papildināšanai tehniskās jaunrades 
aktivitātēm. Kopējā finansējuma sum-
ma 500 Eur. Projekta mērķis ir veici-
nāt skolēnu lietderīgu brīvā laika pa-
vadīšanu un ieinteresēt iepazīt tehnis-
kās modelēšanas iespējas. 

Projektā tika iegādāts Lego kon-
struktoru komplektu, kurā ietilpst Lego 
City un Lego Friends konstruktori. Ie-
gādātais inventārs skolēniem ir aktu-
āls, jo skolēni ilgu laiku pavada skolā, 

un izmantojot iegādāto inven-
tāru, skolēniem tiek dota iespē-
ja darboties tehniskās jaunra-
des aktivitātēs. Lego konstruk-
tori attīsta: stratēģisko un loģis-
ko domāšanu, fantāziju un ra-
došumu, runu, mazo pirkstiņu 
veiklību. 
   Ar iegādātajiem Lego kon-
struktoriem skolēni darbojas 
pagarinātās dienas grupas no-
darbību laikā un brīvajā laikā 
līdz interešu izglītības pulciņu 
nodarbībām. 

SKOLAS ziņas  
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“ Pasēdi, vecmāmiņ, tagad tev 
mēs, 

 dziedāsim dziesmu, cik katrs 
spēs." 

   Tuvojoties pavasa-
rim, 17.februārī bēr-
nudārzā notika bēr-
nu rīts - veltīts mīļa-
jiem vecvecākiem. 
    Šo dienu mūsu 
iestādes bērni gaidī-
juši ar lielu nepacie-
tību un rūpīgi tai ga-
tavojušies – pie vi-
ņiem, mērojot gan 
tuvāku, gan tālāku 
ceļu, ciemos nāca 
vecvecāki.  
   Vecvecāki pulcējās 
bērnudārza zālē, kur bērni viņiem sniedza 
koncertu – dejoja skaistas dejas, lasīja sir-
snīgus dzejoļus par savu mīlestību pret vec-
māmiņām un vectētiņiem un dziedāja jaut-
ras dziesmiņas. Vecvecāki aktīvi līdzdarbo-

jās piedāvātajās atrakcijās, kopā ar bērniem 
gāja rotaļās.  
   “Mums ir vajadzīga savstarpēja paaudžu 
mīlestība, jo sirds siltums un mīlestība ne-
kad nevar būt par daudz. Un to mīļumu, ko 

nereti jūtam no bērniem, tas jau ir mantots 
no vecvecākiem". Mēs esam ļoti pateicīgi 
mūsu vecvecākiem par tādu  siltu atbalstu 
mazajiem dejotājiem un dziedātājiem, un 
aicinām bieţāk nākt pie mums ciemos. 

I.Švarce 

BĒRNUDĀRZA ziņas  

Darbojoties ar Lego konstruktoriem, sko-
lēni tiek nodarbināti ne tikai fiziski, bet arī ga-
rīgi. Fiziski attīstošā nodarbību daļa attīsta 

motoriskās iemaņas - sīko un 
lielo muskuļu grupu darbību, 
ķermeņa daļu kustību koordi-
nāciju. Garīgi attīstošā nodar-
bību daļa attīsta intelektu - 
telpisko un tehnisko izpratni, 
uztveri par krāsām, lielumu un 
formu, radošo darbību un per-
sonības īpašības - pacietību, 
rūpību, sadarbību, gandarīju-
mu, pašnovērtējumu. Konstru-
ējot dažādus reālus objektus, 
attīstās gan skolēnu radošā, 
gan intelektuālā domāšana. 
Skolēni mācās mērķtiecīgi ap-
skatīt, izpētīt un kvalificēt 
priekšmetus, ieraudzīt kopējo 
un atšķirīgo. Izmantojot Lego 
konstruktorus, bērnos tiek at-

tīstīta stabilitātes, acumēra, līdzsvara un tel-
piskuma sajūta. 

Projekta koordinatore Ineta Kruste 

“..mēs, dziedāsim dziesmu, cik katrs spēs." 
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fotogalerija 

Tiek sagaidīts Jaunais 2016. gads! 
Jaungada balles muzikanti–  
Rasma un Gunārs Igauņi 

Pensionāru balle 

Pensionāru balle  

“Krēslīte” pēc 2016. gada deju skates 

     “Optimisti” amatierteātru parādē  
Publicitātes foto 

“Bykovīši” amatierteātru parādē  
Publicitātes foto 

“Rokdarbiņš” gatavo  diegu dekorus –
bumbas  
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“Raffaello” 5 gadu jubileja 

“Raffaello” 5 gadu jubileja 

“Raffaello” 5 gadu jubileja 

“Apīņa” 10 gadu jubilejas pasākums 

“Apīņa” 10 gadu jubileja 

―Apīņa‖ 10 gadu jubileja 
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SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTEs  

 Straujos tempos sācies Jaunais gads, kurš 
ierakstīs atkal jaunu ierakstu mūsu pagasta 
kultūras dzīves vēsturē. 

Gada pirmais pasākums sākās ar kopīgu 
Jaungada sagaidīšanu un Jaungada balli, 
kurā par deju soli gādāja Rasma un Gunārs 
Igauņi.  Apmeklētāju bija daudz, jo spēlēja 
taču savējie un tautā iemīļoti muzikanti. 

9.janvārī notika Jaungada eglītes svētku 
balle senioriem un pensionāriem. Priekšne-
sumus sniedza ciemiņi - senioru deju grupa 
„Bokonu Bryklines” no Dekšārēm, Nagļu tau-
tas nama folkloras kopa „Skreine‖  un tautas 
muzikants Voldemārs Dţigurs no Balviem. 
Par deju mūziku rūpējās Viļakas tautas muzi-
kantu kapela „Atzele‖.  Ieradušās  ciemos bi-
ja arī divas Sarkalgalvītes un pat Salavecis. 

16.janvārī  notika Rēzeknes pilsētas, Rē-
zeknes un Viļānu novadu deju kolektīvu ska-
te - koncerts „Jautrais Sadancis‖. Pasākumā 
piedalījās17 deju kolektīvi. Gaigalavas pa-
gasta deju kolektīvi ieguva labus ţūrijas vēr-
tējumus: jauniešu deju kolektīvs 
„Krēslīte” (vad. Maira Gribuste)  – A pakāpes 
diplomu (augstākais novērtējums), VPDK 
„Dancari” (vad. Natļja Sprukte)  – 1.pakāpes 
diplomu. Lepojamies! 

23.janvārī deju grupa „Raffaello” svinēja 
5 darbības gadu jubileju ar plašu koncert-
programmu „Laternu stundā‖. Jubilāres kon-
certā izdejoja astoņas daţādu ţanru dejas. 
Kolektīva deju pūrā ir daţādas dejas un šovi. 
Dejotas arī latviešu tautas dejas un citu tautu 
mūzikas ritmi. Kolektīvs aktīvi piedalās pasā-
kumos gan pašmājās, gan viesojas citos no-
vados. 

Kolektīva vadītāja  Gunta Reine  ar izdomu 
veido dejām horeogrāfijas. Dejā savu dejot-
prieku  un kustību prieku ieliek – Annēlija 
Melne, Iveta Bikse, Mārīte Vabale, Inta Birķe, 
Ilona Reine, Gunta Spīča, Daina Mihailova, 
Valentīna Deksne. Kolektīva dalībnieces ir 
radošas, viņas kopā ar vadītāju iesaistās 
skatuves tēla veidošanā. Mums ir arī sava 
šuvēja - Ilona Reine. Par mūzikas ierakstiem  
gādā Mārīte Vabale . 

Koncertu kuplināja sadraudzības kolektīvi- 
deju grupas -„Chilly Cha Cha‖ no Meţvidiem, 
„Asjate” no Bērzpils, „Magones” no Meirā-

niem, „Orhidejas‖ no Degumniekiem, „Šiks‖ 
no Bērzgales, „Ūdensrozes‖ no Nagļiem un 
VPDK „Dancari‖. 

Kolektīvu svētkos sveica Gaigalavas pa-
gasta pārvaldes vadītājs V.Vabals un pagas-
ta kolektīvi: amatierteātri „Optimisti‖ , „Apīnis‖ 
un „Tādi Šādi‖ un sadraudzības kolektīvi. Par 
jautru dejas soli rūpējās muzikants Gundars 
Vecumnieks. Jauks, sirsnīgs aizritēja jubile-
jas pasākums draugu lokā, virmoja pozitīvas 
emocijas, prieks par padarīto darbu pildīja 
kolektīva dalībnieču sirdis. Paldies dejotājām 
par dejas soli un dejotprieku! 
    30.janvārī amatierteātris „Apīnis”  svi-
nēja 10 darbības gadu jubileju.  

Kolektīvs sniedza ieskatu radošajā meista-
rībā, parādot fragmentus no iestudējumiem: 
Franča Trasuna fabulas, Dzejas kompozīci-
jas „Laiks‖ un „Mums dvēselē ierakstīts Latvi-
jas vārds‖, satīrisks uzvedums „Mīlas tuksne-
sis‖ ar Artava dzeju. Kolektīvā aktīvi darbo-
jas: Anita Macāne, Ilze Stanka, Roberts Vo-
its, Ilona Reine, Mārīte Vabale, reţisore Va-
lentīna Deksne. Paldies, Jums, ka teātris tur-
pina darbību un aktīvi iesaistās kultūras pa-
sākumos!   

Uz pasākumu bija aicināti aktieri, kuri dar-
bojās  iepriekšējos gados. Daţādu apstākļu 
dēļ visi nevarēja ierasties. Prieks mums bija 
satikt  Solvitu Muzustērninieci, Anitu Augus-
tovu, Ilzi Vuguli un reţisores – Rutu Laizāni 
un Margaritu Kaļvu. Viņas pastāstīja par ko-
lektīva pirmsākumiem, skanēja dzeja. Pirmā 
reţisore un kolektīva dibinātāja ir  Ruta Lai-
zāne. Pirmā izrāde  „Vēstules tālajai zvaig-
znei‖ ar Ārijas Elksnes un Jāņa Grota dzeju,  
rādīta  ģimeņu vakarā 2005.gada maijā,   ie-
studētas izrādes: A.Čaka „Kafejnīca‖, A. Kro-
nenberga „Jērādiņa‖. Ar izrādi „Latgali sa-
prast gribu‖  (ar A.Kūkoja dzeju) startēts Lat-
vijas amatieru teātru skatē „GADA IZRĀDE 
2008”   un iegūtas vairākas nominācijas: No-
minācijā „Labākie kostīmi‖ pasniegts diploms 
kostīmu māksliniecēm Elizabetei Reinei un 
Margaritai Kaļvai par nacionālā stilistikā dari-
nātiem kostīmiem.  Diplomu saņēma arī Luci-
jans Vuguls par saturiski dziļi izprastu dzejas 
lasījumu. 

2009. gadā kolektīvu vadīt sāk  Margarita  

Aktivitātes gada sākumā Gaigalavas KN 
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JC ”ENJOY” ziņas  

Kaļva. Iestudētas izrādes „Zem krīzes spār-
na‖,  „Ar smaidu par ikdienu‖ ar Artava dzeju,  
dzejas kompozīcija ar  Ojāra Vācieša dzeju,   
kolektīvs līdzdarbojas  novadnieka Jāņa Kei-
ča grāmatu atvēršanas svētkos: Ar krusta 
zīmi dvēselē un Saules loks. Margaritai izdo-
das iesaistīt kolektīvā jaunus dalībniekus un  
atklāt viņos apslēptos talantus. 

Valentīna Deksne kolektīvu vada kopš 
2012. gada novembra.  Iestudētas izrādes  
„Mīlas tuksnesis” ar Artava dzeju, Franča 
Trasuna fabulas  daţādos salikumos,  vairā-
kas dzejas kompozīcijas  pasākumiem: dze-
jas dienām, Latvijas  Valsts svētkiem, Lieldie-
nām u.c.  Kolektīvs katru gadu piedalās Rē-
zeknes novada amatierteātru skatē 
„Kaudzēm smieklu”, pašmāju festivālā 
„Lubāna vilinājums”, piedalījies  Starpnovadu 
teātru festivālā Lazdukalnā, viesojies savu un 
kaimiņu novadu tautas namos, kuplinājis 
F.Trasuna 150.gadu jubilejas pasākumus 
Kolnasātā un „Tāvu zemes kalendāra‖ atvēr-
šanas svētkus Rēzeknes centrālajā bibliotē-
kā.  

Laiks skrien vēja spārniem, desmit gadi... 
apīnis vijas un dzen savas stīgas... Mainās 
sastāvs, vadītāji, daţiem dzīve uzliek citus 
pienākumus, citi savukārt nāk klāt dzejas mī-
ļotāju saimei.   

Kolektīvā  darbojušies arī - Atvars Aniņš, 
Anita Andersone, Ieva Lāce - Gleizdāne, Rai-
vis Gleizdāns, Lilita Brence, Annēlija Melne,  
Elmārs Deksnis, Kristīne Samušenkova, Lin-
da Grandāne (Samušenkova), Raitis Reinis, 
Jānis Laizāns.  

Pasākumā pieminējām teātra dalībniekus, 
kurus mums nācās pavadīt mūţībā. Mums 
pietrūkst Arvīda Suharevska un Lucijana Vu-
gula. Tālumā aiziedami viņi mums atstāja sa-
vu tuvumu, savu veikumu un guvumu, savu 
sirdssiltumu un degsmi.   

Paldies sakām visiem aktieriem un reţiso-
rēm - par ieguldīto darbu, radošumu,  par sa-

jūtām un  vārdiem, kuri uzrunā skatītāju sir-
dis!  

Kolektīvu svētkos sveica Gaigalavas pa-
gasta pārvaldes vadītājs V.Vabals un pagas-
ta kolektīvi: amatierteātri „Optimisti‖ un „Tādi 
Šādi‖, deju grupa „Raffaello‖,  sadraudzības 
kolektīvi:  vīru vokālais ansamblis „Kūzuls‖ un 
kapela no Dekšārēm.  Pasākumā aktīvi līdz-
darbojās programmas pieteicējs - Imants 
Spīčs, fotogrāfe - Laura Sarnoviča, filmētāja-
Dace Gabriša. Paldies  visiem par svētku 
prieku! 

12.februārī amatierteātri - „Optimisti‖, 
„Bykovīši” un „Apīnis” piedalījās Rēzeknes 
novada amatierteātru parādē „Kaudzēm 
smieklu‖, kurš notika Lendţu kultūras namā. 

13.februārī kolektīvi - amatierteātris 
„Apīnis” un deju grupa „Raffaello” ar koncert-
programmu viesojās Dekšāru tautas namā, 
dejotājas  piedalījās deju koncertā Sīļukalna 
kultūras namā. 

20.februārī amatierteātris „Bykovīši‖, 
„Apīnis” un Strūžānu „Tādi Šādi” devās uz 
Lubānas amatierteātra „Priekšspēle‖ 20. ga-
du jubilejas pasākumu, lai apsveiktu draugus 
un smeltos idejas no skeču parādes. 

Kopā  darboties  nāk interešu pulciņš 
„Rokdarbiņš”. Pirms Jaungada gatavojām 
skaistus diegu dekorus - gaismas bumbas, 
kuras rotāja Kultūras nama foajē Ziemassvēt-
kos. Tagad apgūstam groziņu pīšanas tehni-
ku no papīra - no ţurnāliem un avīzēm. Dalā-
mies pieredzē, gūstam zināšanas viena no 
otras. 

Tūlīt klāt jau marts. Šogad agrās Lieldie-
nas - 27.martā. Svinēsim, ballēsim, spēlēs 
grupa „Dvinskas muzikanti‖.  Pēc nedēļas, 
2.aprīlī, svinēsim amatierteātra „Optimisti” 20 
darbības gadu jubileju.  
  Lai katra diena Jums nes prieka un laimes 
izjūtu! Laipni aicināti uz pasākumiem!   

                                                                  
KN vadītāja Valentīna Deksne 

JC „Enjoy” 2016.gadu iesāk ar diskotēku! 

2016.gada 2.janvārī aktīvākie Gaigalavas JC „Enjoy” apmeklētāji ― Evija Bolmane, Gu-
na Ezeraša, Valērija Kurilina, Samanta un Monta Saknes, Jānis Sarnovičs, Imants Spīčs, 
Raivo Svilāns, Jānis Taukuls, Edgars Tārauds ― kopā ar vadītāju Daci ielaida centra telpā 
Pērtiķa gadu, sarīkojot diskotēku 

Pašu draudzīgā bariņā pāris kopābūšanas stundas aizritēja nemanot, jo tika izrotāta  
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telpa, uzklāts svētku galds, dejots, iets rota-
ļās, zīlēts, kāds būs šis jaunais 2016.gads, 
smiets, labām emocijām un jaunām idejām 
pavērti 2016.gada vārti! 
Jauniešu centram „Enjoy” izveidots  

logo! 
Rēzeknes novada pašval-
dības Jaunatnes lietu spe-
ciālists Jānis Šaudiņš 
2016.gadu iesāka ar ap-
ņemšanos sakārtot novada 
pagasta jauniešu centru 
nosaukumu un logotipu 

situāciju, lai katram pagasta jauniešu 
centram būtu gan savs nosaukums, gan 
savs logotips, mudinot novada jauniešu 
centrus (tiem, kuriem vēl nav) izdomāt 
nosaukumus un rosināt logotipu izstrādi, 
lai mēs varētu būt vairāk vienoti savos 
pagastos, atpazīstami novada pagastu 
starpā un atrodami citiem novadiem Lat-
vijā. 
   Arī Gaigalavas JC „Enjoy” steidza palī-
dzēt piepildīt šo apņemšanos un gūt vēl 
vairāk labuma savās  ikdienas darbībās, 
izstrādājot logo (jo centra nosaukums 
mums jau ir). 
   Pateicoties Evijas Bolmanes idejas mo-
tīviem, mēs esam tikuši pie krāsaina un 
melnbalta logo, kuri kalpos gan apdrukājot 
priekšmetus un lietas (popularizējot mūs da-
žādos pasākumos), gan dokumentus. 
     Gaigalavas pagasta jauniešu centram 

„Enjoy” lapa sociālajā tīklā 
www.facebook.lv ! 

   Tā kā dzīvojam mūsdienu tehnoloģiju laik-
metā, kur savstarpējās komunikācijas apriti 

gan jaunatnes, gan pieaugušo starpā vis-
efektīvāk nodrošina sociālie tīkli, tad arī 
Gaigalavas JC „Enjoy‖ sper vēl vienu soli 
tuvāk jauniešiem. 
   Tagad sociālajā tīklā www.facebook.lv ir 
atrodama Gaigalavas pagasta jauniešu 
centra „Enjoy‖ lapa ― visas aktualitātes 
jaunatnes jomā (projekti, konkursi, pasā-
kumi u.c.) pašmājās, citos Rēzeknes no-
vada pagastos, Rēzeknes novada pašval-
dībā, citviet Latvijā, kā arī mūsu jauniešu 
centra „Enjoy‖ pašreklāma.  
    Atrakciju parks „Lusteigīs trikmins 

Ilžukolnā” ! 
   12.februāra vakarā Ilzeskalna jauniešu 
centra „Ilţukolna jaunatne‖ vadītāja un Ilzes-
kalna Tautas nama „labie rūķīši‖ visus intere-
sentus aicināja uz atrakciju parku „Lusteigīs 
trikmins Ilţukolnā‖ jeb Aizgavieņa pasocīņs. 
   Gaigalavas JC „Enjoy” topošie jaunieši ― 
Lauris Kalvāns, Valērija Kurilina, Samanta 
Sakne, Jānis Taukuls, Edgars Tārauds ― ar 
vadītāju Daci padevās afišas aicinājumam un 
ļāvās atrakciju parka sportiskajiem un izveicī-
bu apliecinošajiem pārbaudījumiem.  
   Lai ne tikai apzinātos savu varēšanu, bet 

arī cīnītos par godalgām, bija nepieciešams 
iziet atrakciju parka 10 stacijas speciālu tre-
neru uzraudzībā: Veiklais metējs (ar šautri-
ņām mest naudas banknošu mērķī), Precī-
zais šāvējs (ar gaisa pistoli šaut balonus), 
Mazais stiprinieks (apsteigt pārinieku bum-
bas tālmešanā), Lielais stiprinieks (apsteigt 
pārinieku bumbas, smagākas nekā Mazajam 
stipriniekam, tālmešanā), Trāpīgais ţonglē - 

Atrakciju parks Ilzeskalnā 

Jaungada diskotēkā 

http://www.facebook.lv
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„Dancariem” - 5  

Šī gada astotā janvāra vakarā mēs, Vidē-
jās paaudzes deju kolektīva „Dancari‖ dejotā-
ji, katrs savā sirdī klusi un mierīgi, bez ska-
ļām ovācijām, apsveikuma runām, jautras 

ballītes un ciemiņiem, atzīmējām sev kādu 
nozīmīgu jubileju, atskatījāmies uz  kolektīva 
darbības pieciem gadiem, sūtot viens otram  
laba vēlējumus un izsakot jaunas ap-
ņemšanās.  

Jubilejas cilvēka dzīvē, darbavietā vai 
kādā citā kolektīvā ir kā atskaites punkts, 
lai apstātos, atzīmētu šo laiku, nosvinē-
tu, atskatītos uz paveikto un izvirzītu 
jaunus mērķus. Tās ir svarīgas gan cil-
vēka, gan kolektīva pašapziņai un vaja-
dzīgas, lai apzinātos, kas mēs esam, 
kurp dodamies un ko vēlamies sasniegt. 
Atzīmējot savu darbību kolektīvā, mēs 
sapratām, ka tautas dejas mūs vieno, 
tās ir vajadzīgas mums pašiem. Tautas 

deja - tas ir vairāk nekā mēģinājumi un kopā 
būšana, tas ir spēks, kas dod izaugsmi dvē-
selei un gandarījumu dzīvei. Latviešu tautas 
dejai piemīt kaut kas augstāks - ne no šīs 

pasaules. Ne velti saka, ka cilvēks dejas 
laikā atrodas neparastā stāvoklī.  Viņu 
pārņem svētlaimības sajūta, dvēseles 
ekstāze, ko var sniegt tikai deja. Deja 
ļauj mums pacelties pāri ikdienas rutīnai, 
izdzīvot jaunus stāstus un pilnveidoties. 
Cilvēks, kas reiz sācis dejot, dejos visu 
mūţu! 

Mēs sākām dejot 2011.gada 8.janvārī, 
kad sanācām uz pirmo mēģinājumu  
Strūţānu skolas šaurajā zālītē, bijušās 
direktores, centra vadītājas Leonginas 
Latkovskas aicināti. Deju kolektīvu ar 
lielu atbildību uzņēmās vadīt visiem mīļā 
Strūţānu skolas skolotāja Česlava Nam-

sone. Piecus gadus atpakaļ sanācām kopā 
katrs ar savu vēlmi un motivāciju: kāds ļoti 
vēlējās dejot, kāds laulātā drauga pierunāts,  

tājs (no 7 bumbiņām 5 iemest koka toveros), 
Ātrākais skrējējs (apsteigt pārinieku šķēršļu 
trasē), Jautrais bļitkotājs (makšķerēt plastma-
sas zivtiņas ar magnetizētu makšķeri), Tak-
tiskais ripinātājs (apsteigt pārinieku pildbum-
bu kērlingā), Atjautīgais hokejists (iemest 
vārtos 3 bumbiņas no 5, izmantojot hokejista 
aksesuārus), Čaklākie pirkstiņi (noteiktā laika 
sprīdī ar aizsietām acīm atraisīt mezgliņu pī-
nīti), Aizrautīgais celtnieks (noteiktā laika 
sprīdī ar lieliem darba cimdiem uzbūvēt torni 
no galda spēles „Jenga‖ klucīšiem).  
   Pēc emociju pilnām stundām, sportiskā ga-

ra un enerģijas lietderīgas izmantošanas, 
gardu pankūku un tējas baudīšanas sekoja 
apbalvošana, kur bērnu vecumposmā (no 9 
līdz 13 gadiem) 1. vietu zēnu vidū ieguva 
Lauris Kalvāns, bet 1.vietu meiteņu vi-
dū―Valērija Kurilina. 
   Gaigalavas jauniešu centra "Enjoy" darba 
laiks: pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ce-
turtdiena, piektdiena no plkst. 16.00. līdz 
plkst. 20.00. 

Gaigalavas jaunatnes koordinatore  
Dace Gabriša 

SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTEs  

„Dancari” 2015. gada skatē 

„Dancari”  koncertā Gaigalavas KN  
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kāds vadītājas aicināts, vēl kāds kopā būša-
nas dēļ, bet visiem kopā tā bija brīnišķīga ie-
spēja izrauties no ikdienas rutīnas, pilnveidot 
sevi, uzturēt fizisko formu, iegūt pozitīvu 
enerģētisko lādiņu un visam pāri dejot. Dejot! 
Būt kopā! Dejojot, apgūstot jaunu repertuāru, 
radās pirmās iespējas izpaust sevi uz skatu-
ves, piedalīties deju skatēs un daţāda mēro-
ga pasākumos, piedzīvot pirmās veiksmes un 
pārdzīvot  neveiksmes, izturēt likteņa sūtītos 
pārbaudījumus, dejotāju rotāciju, piedzīvot 
vairākkārtēju kolektīva vadītāju maiņu. Tikai 
dejojot, dejojot ar prieku pāri visām negāci-
jām! Dejotprieks deva spēku ne tikai apgūt 
jaunas dejas, bet arī  iemācīties projektu rak-
stīšanu, lai kolektīvam iegūtu skaistus  sava 
novada skatuves tautas tērpus, kas deju ska-
tēs tika atzinīgi novērtēti ar maksimālo pun-
ktu skaitu. Parādot savu tautu dejas mīlestī-
bu, apgūstot repertuāru, izturējām sīvo kon-
kurenci un  ieguvām tiesības piedalīties 
2013. gada XXV Vispārējos latviešu Dziesmu 
un  XV Deju svētkos. Lielu pašapziņu un go-
du deva šī iespēja būt to 603 deju kolektīvu 
vidū, kas  Daugavas stadionā izdejoja  deju 
lieluzveduma „Tēvu laipas‖ rakstus. Tā sajū-
ta, kas valdīja deju lieluzvedumā, īpaši,  fināl-
dejā, kad plecu pie pleca deju rakstu izdejo-
jām mēs 14 764 dalībnieki, iznesot dejas va-
renību un spēku, atbalsojas un iet līdzi ikdie-
nā vēl tagad gadiem cauri, palīdz izturēt un 
nepadoties grūtību priekšā, vieno mūs, veido 
kopības izjūtu, piepilda ikdienas mēģināju-
mus ar jēgu, dod spēku, vairo  enerģiju,  un  
iedvesmo raudzīties nākotnē. Paldies dejai 
par mūsu dzīves piepildījumu! 

Jubilejas reizē ar lielu pateicību vēlamies 
teikt, Paldies visiem, kas mīl deju, kas atbal-
sta mūs un dala ar mums šo dejas prieku un 
mīlestību! 

Leongina, Paldies Tev,  ka stāvēji pie mū-
su kolektīva šūpuļa! Paldies, ka biji klāt gan-
drīz vai katrā mēģinājumā, rūpējies par dejo-
tāju labsajūtu mēģinājumos, svētkos, izbrau-
kumos, koncertos! Paldies, par silto tēju, pī-
rādziņiem un uzmundrinošajiem vārdiem, pa-
teiktiem īstajā brīdī! Paldies par atbalstu! 

Paldies, vadītājai Česlavai Namsonei! Ru-
ta, paldies, par pirmajiem nedrošajiem so-
ļiem, par pirmajiem deju rakstiem, pirmajām, 
nedrošajām uzstāšanās reizēm! Paldies tev 

par pacietību un izturību! Mēs zinām, ka daţ-
reiz ar mums nebija nemaz tik viegli!  

Paldies, vadītājai Ilgai Švarcei! Paldies,  ka 
uzdrīkstējies mums noticēt, un biji ar mums! 

Lielu un mīļu paldies vēlamies teikt arī Gai-
galavas kultūras nama vadītājai Valentīnai 
Deksnei. Paldies par siltajām un gaišajām 
mēģinājumu telpām,  kur vienmēr jūtamies tik 
mājīgi un gaidīti! Paldies par kopā būšanu, 
par atbalsta un iedrošinājuma vārdiem, par 
uzaicinājumiem kuplināt jūsu rīkotos pasāku-
mus ar mūsu deju priekšnesumiem!  

Paldies, mūsu pagasta pārvaldei un vadītā-
jam Voldemāram Vabalim par sapratni un fi-
nansiālu atbalstu kolektīva darbības nodroši-
nāšanai! Paldies, Rēzeknes novada pašval-
dībai, SAC „Strūţanu skola‖ un biedrībai 
„Svētenis”! 

Vislielākais Paldies, mūsu mīļajai vadītāja 
Natālijai Spruktei! Natālija, paldies, ka nepa-
zīstot nevienu no mums, piekriti braukt uz 
mēģinājumiem, nenobijies no mūsu spuraina-
jiem raksturiem! Paldies, ka palīdzēji mums 
noiet ceļu līdz dziesmu svētkiem! Paldies, ka 
turpini būt ar mums un deju joprojām!  

Paldies, sakām viens otram un katrs  sev 
par to,  ka ikdienas rūpēs atrodam laiku dejai! 
Paldies visiem dalībniekiem, kas kādreiz bija 
kopā ar kolektīvu! 

Paldies, Jums skatītāji! Paldies, ka novēr-
tējat mūsu sniegumu, paldies, par labajiem 
atbalsta vārdiem! Paldies, ka uzdrīkstaties 
paust kritiku un piedodat mūsu skatuves kļū-
das. Paldies par dejas mīlestību! 

Paldies, arī tev - jaunais dalībniek par to, 
ka mīli deju un vēlies pievienoties „Dancaru‖ 
deju kolektīvam! Esi gaidīts dejotāju pulciņā! 
Paldies! 

Vidējās paaudzes deju kolektīva „Dancari‖ 
pirmā apgūtā deja bija „Es mācēju danci 
vest‖ (U.Ţagata/ G.Ordelovskis), kas ir latvie-
šu tautas dziesma un sākotnēji, dibinot deju 
kolektīvu,  pieņemta, kā devīze un enerģijas 
simbols. 

 
 
 
 
 
 
 

Es mācēju danci vest 
Līkumiņu līkumiem. 
Audekliņu nemācēju, 
Tas sagāja čokurā. 
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Hokejs 
Jaunais 2016.gads Strūţānu jauniešiem ir 

iesācies ar aktīvu sportošanu – hokeja spēlē-
šanu. Aukstajos ziemas vakaros notika aktīvi 
treniņi uz Strūţānu dīķa. Uzņēmīgākie un 
azartiskākie hokejisti regulāri brauc spēlēt uz 
Daugavpili, kur gan trenējas, gan piedalās 
Latgales hokeja čempionātā. Janvāra sāku-
mā mūsu hokejisti piedalījās Dagumnieku 
hokeja čempionātā un izcīnīja uzvaru. 

Jaungada eglīte senioriem Gaigala-
vas KN 

9.janvārī Gaigalavas kultūras namā tika 
rīkota Jaungada eglīte pagasta senioriem. 
Mazās apmeklētības dēļ, šāds pasākums at-
sevišķi Strūţānos vairs netiek rīkots, tāpēc 
liels prieks, ka mūsu aktīvākie seniori devās 
uz kultūras namu, lai baudītu viņiem veltīto 
koncertu!  

Labu veselību un daudz spēka novēlu de-
viņiem Strūţānu atsaucīgākajiem – 
L.Buravcovai, A.Spridzānei, M.Caunei, 
Z.Delverei, A.Ločmelei, Ţ.Meţajevai, 
A.Matisanei, A.Šarikai un Ē.Ţukovskim! 

Senioru vārdā liels paldies kultūras nama 
vadītājai Valentīnai Deksnei par jauko kon-
certu un sirsnīgo uzņemšanu! Pasākuma ap-
meklētāji bija sajūsmas pilni un kļuvuši par 
daudziem gadiem jaunāki! 

Deju kolektīva “DANCARI”  
darbība. 

Īpaši aktīvi šis gads ir sācies deju kolek-
tīvam ―Dancari‖.  

16.janvārī kolektīvs piedalījās Rēzeknes 
novada rīkotajā pasākumā ―Jautrais Sadan-
cis‖, kas šogad tika rīkots Gaigalavas KN, 
un ieguva pirmo pakāpi. 

 Ar savu jautro priekšnesumu, 23. janvā-
rī, ―Dancaru‖ meitenes priecēja deju grupu 
―Raffaello‖, uzstājoties grupas 5 gadu jubi-
lejā. 

30. janvārī “Dancari” uzstājās pašdarb-
nieku vakarā Nagļu kultūras namā. 

Amatierteātra “TĀDI ŠĀDI” darbība. 
Arī mūsu dramatiskā pulciņa dalībniekiem 

gads ir iesācies aktīvi darbojoties.  
Deju grupas ―Raffaello‖ jubilejā, teātra vī-

riešu kārtas pārstāvji pārsteidza skatītājus ar 
―Gulbīšu deju‖.  

Savukārt teātra meitenes ievāca informāci-
ju par dzejas teātra ―Apīnis‖ 10 gadu darbību 
un ar apkopoto statistiku iepazīstināja visus 
klātesošos ―Apīņa‖ jubilejas svinībās 30. jan-
vārī. ―Apīņa‖ draugi uzzināja, ka 10 gadu lai-
kā, kolektīvs ir nomainījis 100 tērpus un no-
plēsis 5 tūkstošus apavus. Tāpat apkopotā 
informācija liecina, ka ―Apīņa‖ dalībnieki, ga-
tavojoties izrādēm,  uztraukuma un stresa 
dēļ,  ir apēduši 5 kg maizes, 30 kg desas, iz-
dzēruši 3 milj. krūzes zāļu tējas un 3 krūzītes 
kafijas! 

Nu jau ceturto gadu, teātris ―TĀDI ŠĀDI‖ 
piedalījās Rēzeknes novada rīkotajā amatier-
teātru festivālā ―Kaudzēm Smieklu‖. Šogad 
šis pasākums tika rīkots 12.februārī Lendţu 
KN. Teātris rādīja anekdošu skeču ―Skolā‖ un 
visas izrādēs laikā zālē skanēja sirsnīgi skatī-
tāju smiekli. 

Pasākumi aktivitāšu centrā - SUŠI 
Pēdējā laikā latviešu virtuvē ienācis un 

kļuvis populārs japāņu ēdiens SUŠI.  

Sabiedrisko aktivitāšu centra “Strūžānu skola” informācija 

Man māmiņa noaudusi 
Dancojamu lindraciņu; 
Zīdu, zeltu ieaudusi, 
Sudrabiņu apmetusi. 

Dejat, brāļi, zābakiemi, 
Lai rīb māsu istabiņa; 
Sit, māsiņa, plaukstiņāmi, 
Lai skan tavi gredzentiņi! 

Paldies saku māmiņai 
Par to kuplu lindraciņu! 
Es varēju tautu dēlu 
Stērbelēsi sitināt. 

Novēlam, lai arī turpmāk mums visiem kopā izdodas danci vest! 
Vidējās paaudzes deju kolektīva „Dancari‖ dalībnieki 
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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 

27.februārī  KN plkst. 16.00. dokumentā-

lā filma par Aiju Rimšu “  Īsamirdzi  

zvaigznem leidza”.  

Ieeja - 1.00 EUR 

27.martā KN plkst.15.00 - Lieldienu pa-

sākums. 

Plkst.22.00-  Lieldienu balle kopā ar gru-

pu „Dvinskas muzikanti”. 

2.aprīlī KN - amatierteātra „Optimisti” 20 

darbības gadu jubileja. 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs 

“DANCARI” 

uzņem jaunus dalībniekus! 

 
Nāc un dejo tu arī! 

Informācija pa tālruni: 

28354826 

    Aicinām mūsu pagasta rokdarbnie-
ces neslēpt sveci zem pūra un atnest 
savus rokdarbus uz rīkoto izstādi KN, 
kura būs apskatāma Lieldienu pasāku-
ma ietvaros 27.martā. Darbus atnest 
līdz 20.martam, Valentīna Deksne tel. 

29498655.  

To var pasūtīt restorānos, iegādāties lielvei-
kalos, un, protams,  arī pagatavot mājās. Tā-
pēc 5.februārī aktivitāšu centrā notika SUŠI 
gatavošanas pasākums, lai tuvāk iepazītos 
ar šo ārzemju ēdienu, iemācītos to gatavot 
un pareizi ēst. Pasākuma dalībniecēm bija 
iespēja piedalīties visā gatavošanas procesā 
– sākot no rīsu sagatavošanas līdz pat pie-

devu pasniegšanai. Katrai bija iespēja sarul-
lēt savu suši, ar savām mīļākajām sastāvda-
ļām. 

Paldies visām 12 dalībniecēm par aktīvu 
piedalīšanos! Uz tikšanos nākošajā kulināri-
jas pasākumā, kurā atkal mācīsimies ko 
jaunu! 

GROZIŅI 
12. februārī aktīvākās rok-
darbnieces tikās aktivitāšu 
centrā, lai iemācītos pīt 
skaistus groziņus un citus 
traukus no vecajiem izlasī-
tajiem laikrakstiem. Sāku-
mā likās, ka groziņu pīšana 
ir viegls un ātrs process, 
taču izrādās, ka nemaz tā 
nav. Visa nodarbība pagā-
ja, sagatavojot materiālu un 
pamatni tālākai darba gai-
tai. 
   Groziņu pīšanu turpinā-
jām 19.februārī. 
 

SAC ―Strūţānu skola‖ 
vadītāja Jolanta Mihailova 


