
GAIGALAVAS ZIGAIGALAVAS ZIŅASŅAS  2016. gada jūnijs 

Augustovs Vidmants Markuss, Dakuls Māris, Bikovskis Dāniels, Vabaļs Intars, Plušs Raivis,   

Bolmane Vineta, Bekere Viktorija, Mihailova Kristīne, Mihailova Linda, Dakule Mārīte  

 un klases audzinātāja Inta Birķe 

Klāt vislatviskākie svētki—Līgo un Jāņi. Novēlam šos 

svētkus pavadīt jautri: ar dziesmām, dejām, sieru un 
visu citu, kas     vajadzīgs neparastajā naktī. Lai 

izdodas atrast smaržīgākās jāņuzāles un zaļākos 
ozola zarus vainagu vīšanai!  

Gaigalavas pamatskolas 9.klases absolventi 

Kapusvētki 
 18.jūnijā plkst.15.00.  

Pintanu kapsētā; 

 16.jūlijā plkst. 15.00.  

Svētiņu kapsētā; 

 23.jūlijā plkst. 15.00.  

Gaigalavas kapsētā 

(plkst. 13.00. Sv. Mise 

baznīcā par Bikavas 

draudzes mirušajiem); 

 6.augustā plkst. 13.00

 Īdeņas kapsētā. 

23.jūnijā plkst.21.00. Gaigalavas KN  

Līgo pasākums: 
Amatierteātra „Bykovīši” pirmizrāde – Aivars Banka 

„Šedevrs”. 
   Lomās darbojas - Juris Bikse,  Andris Dūda, Annēlija Mel-
ne, Valdis Melnis, Daina Mihailova, Skaidrīte Miščenko, Juris 
Sjomkāns,  Aiga Spīča,  Gunta Spīča, Imants Spīčs, Maruta 
Suharevska, Mārīte Vabale. Reţisore - Valentīna Deksne.      
   Ieeja- 1 EUR, skolēniem – 0.50 EUR 
Pēc izrādes ugunskura iedegšana, līgošana,  danči kopā ar 
tautas muzikantiem no Balviem - Voldemārs Dţigurs, Genā-
dijs Rudakovs un Leontīns - Dailis Bērziņš (garmoška, ba-
jāns, akordeons). 

Laipni aicināti! 
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Gaigalavas pamatskolas sko-

lēni piedalās Latvijas bērnu 

un jauniešu festivālā 

„Spēlēsim te-ātri!” Liepājā 
  2016.gada jūnija sākums Gaigalavas 
pamatskolā viennozīmīgi norisinājās teāt-
ra zīmē. 2.- 4.jūnijā 19 Gaigalavas pamat-
skolas skolēni piedalījās Latvijas bērnu 
un jauniešu festivālā „Spēlēsim te-ātri!” 
Liepājā. 
  Aprīļa vidū nosūtījām VISC žūrijas komi-
sijas vērtējumam K.Štrāles – Dreikas lu-
gas „Retvītojiet @Ēzelīti!” videoversiju. 
Mums tika piešķirta 1.pakāpe un iegūtas tiesības 
piedalīties republikāniskajā teātru festivālā, kas 
norisinājās Liepājā, „Lielais Dzintars” koncertzālē.  
  Aprīļa beigās Latgales reģionālā teātra sporta 
turnīra laikā tika noskaidrotas teātra sporta ko-
mandas, kas festivāla ietvaros cīnīsies par lielo 
ŠĀĀ. Iegūstot 1. un 2.pakāpes diplomus, republi-
kāniskajam turnīram tika izvirzītas visas 4 Gaiga-
lavas pamatskolas komandas: 1.-4.klašu koman-
da (Evelīna Spīča, Nauris Birze, Monta Sakne, 
Lorete Lucjanova, Alise Jaudzema), 5.-6.klašu 
komanda (Sintija Reble, Viktorija Reble, Evija 
Bolmane), divas 7.-9.klašu komandas: Gaigala-
vas pamatskolas Rikavas filiāles komanda 
(Andris Kukarels, Inese Gugāne, Diāna Pavlova, 
Kristīne Kukarenkova, Ingūna Grišāne) un Gaiga-
lavas pamatskolas komanda (Imants Spīčs, Dai-
nis Rutuļs, Vineta Bolmane). Treneres – Ilze Ku-
haļska un Ērika Bozoviča. 
  2.jūnija rītā devāmies uz vēju pilsētu Liepāju. 
Autobuss bija ērts, 
ceļabiedri interesan-
ti, tāpēc laiks ritēja 
nemanot. 17.30 
„Lielā dzintara” zālē 
Civita Nova 6.stāvā 
skatītāji vēroja Gai-
galavas pamatsko-
las dramatiskā pulci-
ņa izrādi „Retvītojiet 
@Ēzelīti!” Izrādē 
piedalījās: Ēzelītis – 
Vineta Bolmane, 
Pūks – Imants Spīčs, Sivēns – Dainis Rutuļs, 
Trusītis – Mārīte Dakule, Pūce – Sintija Reble, 
Bites – Viktorija Reble, Evija Bolmane, Ērika Ban-

zere, Natālija Gavare. Izrāde tika iestudēta latga-
liski, skatītāji bija no daţādiem novadiem, pēc 
izrādes saņēmām atzinības apliecinājumus par 
brīvo aktierspēli un skanīgo latgaliešu valodu. 
  3.jūnijā visas komandas cīnījās par iekļūšanu 
teātra sporta spēļu finālā. Divām Gaigalavas pa-
matskolas komandām tas arī izdevās. Evelīnas 
un Imanta komandas 4.jūnijā cīnījās par galveno 
balvu. Diemţēl Evelīnas komanda piekāpās Be-
jas pamatskolas komandai un palika 2.vietā. 
Imanta komanda cīnījās punkts punktā ar Ādaţu 
vidusskolas komandu. Cīņa bija ļoti spraiga, bei-
gās uzvarētājus noteica skatītāju balsojums, un 
lielais ŠĀĀ aizceļoja uz Ādaţiem. Imants, Dainis 
un Vineta palika 2.vietā, taču pierādīja sevi kā 
augsta līmeņa teātra sporta komanda un saņēma 
daudz jo daudz simpātiju apliecinājumu gan no 
skatītājiem, gan no ţūrijas. 
  Spraigās teātra dienas un draudzīgie vakari BJC 
„Laumiņas” telpās, Liepāja ar skaisto arhitektūru 
un jūras tuvumu neapšaubāmi paliks siltā atmiņā 

līdz pat rudenim, kad atkal tiksimies, 
lai kopā spēlētu te-ātri. 
   Sakām lielu paldies Rēzeknes nova-
da pašvaldībai un īpaši Izglītības pār-
valdes vadītājam Guntaram Skudram 
par iespēju piedalīties Latvijas bērnu 
un jauniešu teātru festivālā, par mājī-
gajām naktsmājām, sātīgajām ēdien-
reizēm, paldies Gaigalavas pamatsko-
las administrācijai par lielo organizato-
risko darbu un atbalstu, paldies jauka-
jam, laipnajam autobusa šoferim! Pal-

dies ikvienam, kas atbalstīja mūs domās un dar-
bos! 
 

Interešu izglītības skolotāja Ērika Bozoviča 

Skolas ziņas 
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Maxima izglītības atbalsta programma 

“Savai skolai” Gaigalavas pamatskolā 
SIA "Maxima Latvija" no 02.11.2015. līdz 

2016.gada 7.februārim klientu lojalitātes kam-
paņas ietvaros rīkoja Baltijā vēl nebijušu akciju -  
Izglītības atbalsta programmu "SAVAI SKOLAI". 

Akcijas ietvaros klienti par pirkumu veikalos MAX-
IMA saņēma uzlīmes, ko tālāk varēja novirzīt sa-
vai skolai noteikta inventāra iegādei.  

Arī Gaigalavas pamatskola aicināja skolēnus, 

vecākus, skolotājus iesaistīties akcijā un atbalstīt 
skolu. Kopā tika savāktas 2440 uzlīmes. Liels 
paldies par atbalstu un par dāvinātajām uzlīmēm 
skolēnu vecākiem, skolotājiem, skolas absolventi-
em, pagasta iedzīvotājiem. Īpašs prieks bija 
saņemt uzlīmes no bijušajiem skolas absolventi-
em, kuri vairs nedzīvo Gaigalavā. 

   Par savāktajām uzlīmēm tika iegādāts 
Novusa komplekts, Bumbu glabāšanas 
grozs un Pasaules politiskā karte. Skolēni 
varēs izmēģināt un attīstīt savas spējas 
novusa spēlēšanā sporta stundās, pēc 
mācību stundām, pagarinātās dienas gru-
pas nodarbībās. Bumbu glabāšanas grozs 
ir ērts un viegli pārvietojams uz sporta zāli 
nodarbību organizēšanai. Pasaules politi-
skā karte paredzēta sākumskolas 
skolēniem, mācību vielas apguvei. 
   Šī programma ikvienam sabiedrības 
pārstāvim deva  iespēju apvienoties 
labam mērķim un pavisam vienkāršā 

veidā pateikties savai vai savu bērnu skolai.                       
                PALDIES VISIEM! 

Direktores vietniece izglītības jomā Ineta Kruste 

Mācību gads Gaigalavas pamatskolā - zem Mammadaba Vēstniecības karoga 

2015./2016.mācību gadā Gaigalavas pa-
matskola Ziemeļlatgales reģionā sevi sauca par 
Mammadaba Vēst-
niecību un pie skolas 
visa mācību gada 
garumā plīvoja 
Mammadaba karogs.  
Skola bija starp 
astoņām Latvijas 
zaļākajām skolām, ku-
ras izvirzīja AS 
„Latvijas valsts meži” 
un Izglītības un zināt-
nes  ministrijas Valsts 
izglītības satura centrs 
draudzīgās 
vienošanās rezultātā 
ar kopīgu mērķi tuvināt 
skolas dabai. Mammadaba Vēstniecības godu 
skola nopelnīja  2014./2015. mācību gadā aktīvi 
pierādot savas zināšanas, prasmes un mīlestību 
pret meţu, meţa vērtībām un apkārtējo vidi: 
stādot kociņus, sakopjot dabu, izliekot putnu 
būrīšus, piedaloties Meţa olimpiādē, apciemojot 
Mammadaba objektus un vispusīgi integrējot 
vides izglītību skolas darbā Mammadaba 
meistarklases ietvaros. 

Šis mācību gads Gaigalavas pamatskolas 
skolēniem un skolotājiem bija īpaši rosīgs. 

Skolēni aktīvi pierādīja savas 
zināšanas, prasmes un mīlestību pret 
meţu, meţa vērtībām un apkārtējo vidi. 
2015.gada 1.septembrī  pie skolas - 
karoga mastā tika uzvilkts Mammadaba  
karogs. AS “Latvijas valsts meţi” 
Ziemeļlatgales meţsaimniecības 
izpilddirektors Viktors Reblis aicināja 
visa mācību gada garumā godam pildīt 
īpašos Mammadaba vēstnieku pienāku-
mus, dodot Zaļo godavārdu un pozitīvi 
iedvesmot līdzcilvēkus tikpat dabiski kā 
līdz šim! Skolu bibliotēka tika papild-
ināta ar grāmatām par meţu, meţa 
vērtībām un apkārtējās vides jaunumi-
em no AS "Latvijas valsts meţi" un 

meţzinātnes institūta "Silava". 
21.septembrī skolā ieradās Cūkmens  no 

AS “Latvijas valsts meţi”, lai vadītu  nodarbību 
“Nemēslo meţā!” 1.-9.klasēm. Cūkmens atklāja 
netīrākos meţa noslēpumus – cūcības Latvijas 
dabā – un to, ka meţā atkritumiem nav vietas. 
Tur jādzīvo dzīvniekiem un jāaug kokiem, bet at-
kritumiem jāatrodas atkritumu tvertnē. Katram no 
mums ir iespēja darīt savu zemi tīrāku. 

http://www.tavsmezs.lv/lat/mammadaba_vestniecibas/files/object_files/1251879515798_Mammadaba_Zalais_godavards.pdf
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1.oktobrī 1.-9.klašu skolēni devās uz Tūris-
ma un atpūtas centru „Ezernieki” Lubānas nova-
dā, lai piedalītos Mammadaba Dēka orientēšanās 
sacensībās – kur vajadzēja ne vien veiklas kājas, 
bet arī gudru galvu, jo katrā kontrolpunktā jāatrod 
saudzīgas meţsaimniecības pēdas. Ezerniekos 
skolēnus sagaidīja instruktors ar kartēm un 
kompasiem. Skolēniem tika piedāvāti četri dis-
tanču garumi – no 2,0 līdz 4,5 km. Skolēni pa 
pāriem vai grupās, bet sākumskolas klases kopā 
ar skolotājām, saņēma karti un devās meţā, kur 
apmeklēja kontrolpunktus noteiktā secībā. Pie 
kontrolpunktiem atradās jautājumi par saudzīgu 
meţa apsaim-
niekošanu. Uz 
jautājumiem bija 
jāatbild, atstājot 
kompostiera no-
spiedumu pa-
reizajā ailītē 
kartei 
pievienotajā 
kontrolkartiņā. 
Pēc visu kontrol-
punktu ap-
meklēšanas 
skolēni atgriezās 
starta vietā, kur pārbaudīja sniegto atbilţu pa-
reizību. Pēc orientēšanās skolēnus gaidīja 
ugunskurs ar siltu tēju un 
desiņām. 

20.oktobra saulainā 
pēcpusdienā 7.-9.klašu 
skolēni Karjeras nedēļas 
ietvaros devās Meţa 
izziņas ekskursijā 
“Meţsaimnieka pēdās!” uz 
Madonas meţa iecirkni pie 
Viļņa Otvara. Skolēniem 
bija iespēja  klātienē vērot 
un iepazīt meţu, klausoties 
meţziņa stāstījumā par 
meţā notiekošajiem pro-
cesiem, apskatīt meţizstrādes tehnikas darbu: 
baļķu izvedējus, meţizstrādes traktorus, ekska-
vatorus. Skolēni  jau iepriekš bija sagatavojuši 
jautājumus, uz kuriem meţzinis  sniedza 
izsmeļošas atbildes.  

17.martā, skolēnu brīvdienās 12 Gaigala-
vas pamatskolas skolotāji  tālākizglītības kursos 
Tūrisma un atpūtas centrā „Ezernieki” pilnveidoja 
savas zināšanas vides  izglītībā par ilgtspējīgu 
meţa apsaimniekošanu. Skolotāji iepazinās ar 
AS "Latvijas valsts meţi" tapšanas vēsturi, 

struktūrvienību darbību, sociālo atbildību un uz-
ņēmuma izvirzītajiem mērķiem, mežā 
notiekošajiem procesiem, meţa apsaim-
niekošanas ciklu, iepazina krājas kopšanas un 
sanitārās cirtes nozīmi, praktiski noteica 
jaunaudzes vecumu, koku vecumu un koku aug-
stumu. 

20.aprīlī - 3.,6.,7. un 8.klase kopā ar Latvi-
jas Putnu fonda ornitologu Gaidi Grandānu devās 
putnu vērošanas ekskursijā pie ŪTC „Bāka” un 
Aiviekstes aizsprosta.  Ar binokļiem rokās un 
teleskopu skolēni centās ieraudzīt caur niedru 
biezokņiem kādu putnu. Lai arī sākotnēji lija lietus 

un bija stiprs vējš, no Latvijā konsta-
tētajām 365 putnu sugām izdevās 
novērot ap 20 sugām. 
         6.maijā  4.-6.klašu skolēni kopā 
ar audzinātājām piedalījās 88.Meţa 
dienās - devās sakopt meţu - vākt at-
kritumus Gaigalavas meţa teritorijā 
ceļa posmā Gaigalava – Darvaskalns. 
Skolēni  veica aptuveni 6 kilometrus. 
Pēc darba, pie Svētiņu ezera par aktīvu 
atpūtu un interesantām, sportiskām un 
izzinošām aktivitātēm bija parūpējušies 
AS “Latvijas Valsts meţi” darbinieki 
Inese Apšeniece un Juris Meţatučs. 

26.maijā Gaigalavas pamatskolas 15 ak-
tīvākie skolēni, par dalību konkursos, skatēs, 

olimpiādēs un Mammadaba 
projekta aktivitātēs, devās 
AS “Latvijas valsts meţi” ap-
maksātā mācību ekskursijā 
uz Tērvetes dabas parku. 
Dabas parkā sastapa Annas 
Brigaderes pasaku tēlus, ap-
meklēja Sēņotāju  un An-
neles takas, pabija Rūķu 
sētā un ciemā, Sēņu meţā 
un Raganu silā, uzkāpa 39 
metrus augstajā koka skatu 
tornī. Paldies par ekskursiju 
AS “Latvijas valsts meţi” 

Ziemeļlatgales meţsaimniecības izpilddirektoram, 
meţkopības vadītājam Viktoram Reblim! 

    Mācību gada laikā skolēni kopā ar klases 
audzinātājām aktīvi darbojās Mammadaba 
meistarklasē: piedalījās Āra meistarstundās, iz-
mantojot dabas materiālus; izveidoja no koksnes 
un citiem dabas materiāliem Koka meistarstiķus; 
gatavoja putnu būrīšus; aktīvi iesaistījās meţa 
izziņas aktivitātēs, piedaloties Meţa meistardien-
ās. Kā apliecinājumu aktīvai darbībai un paveikta-
jiem meistardarbiem visas klases ieguva   AS 
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 “Latvijas valsts meţi” Mammadaba 
meistarklases Meistara diplomus un nozīmītes. 
Latvijā Mammadaba meistarklasi mācību gadā 
pabeidza un titulus no 151 skolas ieguva - 390 
meistarklases un 98 mācekļu klases. 
   Arī šogad Gaigalavas pamatskola ir starp 33 
skolām Latvijā, kurām tiek piešķirts augstākais 
novērtējums - Mammadaba meistarklasē iegūts 
Starptautiskā vides izglītības fonda (Foundation 
For Enviromental  Educaton – FEE) vides 
izglītības programmas „Izzini meţu!” diploms – 
Certificate of Achievement. 
   30.maijā – pēdējā mācību gada dienā klases 
prezentēja mācību gada laikā paveikto 
Mammadaba meistarklasē. Svinīgajā pasākumā 
bija ieradies AS “Latvijas valsts meţi” 
Ziemeļlatgales meţsaimniecības izpilddirektors, 

meţkopības vadītājs Viktors Reblis un pasniedza 
koka figūriņu, ko pievienot skolas Meistarības 
meţam, ar novēlējumu turpināt darbus 
meistarklasē.  
   Nolaiţot  plīvojošo Mammadaba Vēstniecības 
karogu un atskatoties uz paveikto, varam teikt, ka 
esam godam pildījuši Zaļo godavārdu un pildījuši 
vēstnieku pienākumus un turpināsim iesākto dar-
bu, lai pēc 10 gadiem atkal kļūtu par Mammada-
ba Vēstniecību Ziemeļlatgalē! Arī turpmāk 
pildīsim Zaļo godavārdu un pozitīvi iedvesmosim 
sevi un līdzcilvēkus zaļiem darbiem! 
   Liels paldies AS “Latvijas valsts meţi” par 
sniegto finansiālo atbalstu Mammadaba 
meistarklases aktivitātēs! 

 
Direktores vietniece izglītības jomā Ineta Kruste 

Bērnudārza ziņas  Maija mēnesis – izlaidumu mēnesis pirmsskolā 

   Gaigalavas pirmsskolas izglītības  iestādes sa-
gatavošanas grupa 27.maijā svinēja svētkus –
savu atvadīšanos no bērnudārza.  

   Izlaidums ir kaut kas īpašs gan skolotājiem, 
gan bērniem un viņu vecākiem. Mazais bērns 
pēkšņi ir izaudzis jau tik liels, un gatavs doties 
skolas gaitās. 
   Mums, skolotājiem, izlaiduma svētki ir reizē 
priecīga un mazliet skumja diena. Prieks par pa-

darīto darbu, par bērnu sasniegumiem, par viņu 
mīlestību pret mums. Skumjas, ka atkal kāds 
posms dzīvē ir aizritējis un jāšķiras no „saviem”,  

izlolotiem 
audzēkņiem. 
     Vēl 
priekšā va-
sara. Bērni 
varēs atpūs-
ties, izbaudīt 
brīvlaiku, 
krāt spēkus, 
lai rudenī 
varētu doties 
uz skolu. 
      Novēlu 
visiem vecā-
kiem, bēr-
niem un sko-
lotājiem iz-
baudīt vasa-
ru, atpūsties 
– 
sauļoties un 
peldēties, 
ēst saldēju-
mu, zeme-

nes, gulēt zālē un lūkoties mākoņos, ķert tauriņus 
un izlasīt kādu skaistu grāmatu. Ļauties sapņiem 
–gan lieliem, gan maziem.  
      Esiet kopā ar savu ģimeni un, lai Jūs katru 
dienu vada mīlestība. 

Gaigalavas PII vadītāja I.Švarce 
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No 23. maija līdz 29 .maijam visā Eiropā un 
Latvijā norisinājās Veselības nedēļa jeb “Move 
week”, kad iedzīvotāji tika mudināti piedalīties 
daţādās veselīgās, arī ar veselības uzlabošanas, 
pareiza ikdienas ritma ievērošanu saistītās, un 
fiziskās aktivitātēs. 

Projekta mērķis ir popularizēt veselīgu dzī-
vesveidu un iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku 
fiziskās aktivitātēs un sniegt tālāku ierosmi ikdie-
nas pasākumu kopumam, lai dzīvotu ilgu, skaistu 
un kvalitatīvu dzīvi. 

Veselības nedēļas laikā notika daţādi bez-
maksas pasākumi un aktivitātes visā Latvijā, ku-
ros aicināti piedalīties bija visi 
iedzīvotāji, neatkarīgi no vecu-
ma, dzimuma un sportiskās sa-
gatavotības. Pasākumu organi-
zatori (pašvaldības, nevalstiskās 
organizācijas, skolas, sporta klu-
bi, uzņēmumi) piedāvāja fiziskās 
aktivitātes iedzīvotājiem visas 
nedēļas garumā, piemēram, 
skriešanu, nūjošanu, pārgājie-
nus, riteņbraukšanu, lekšanu ar 
lecamauklu. 

“Move week” akcijā no Rēzeknes novada 
piedalījās un daţādas aktivitātes pagastos veica 
deviņi jauniešu centri, arī Gaigalavas JC „Enjoy”. 

Katru dienu mēs izspēlējām kādu pagalma 
kustību aktivitāti - rotaļu (pirmdien -„Gurķi”, otr-

dien  - „Augstāks par zemi”, trešdien -
„Desmitnieku”, ceturtdien - „Lelles”, piektdien -
volejbolu, sestdien - „Sunīšus”, svētdien -
„Debesis un Elli”), 25.maijā papildus tam skatījā-
mies mācību īsfilmas („Par Janča punci un tīrām 
rokām”, „Man ir tīri zobi” un „Bērnu slimnīcas roku 
mazgāšanas deju”) un 27.maijā ļāvāmies lustīgai 
Veselības nedēļas ballītei jeb „(sa)Draudzības 
dančiem” ar folkloras kopu „Vīteri”. 

Liels paldies visiem šīs nedēļas Gaigalavas 
JC „Enjoy” piedāvāto aktivitāšu dalībniekiem – 
Samantai un Montai Saknēm, Evelīnai Spīčai, 
Gunai Ezerašai, Markusam Apšeniekam, Jānim 

Sarnovičam, Edgaram Tā-
raudam, Valērijai Kurilinai, 
Raivo Svilānam. Evitai Ma-
cānei, Arīnai Trimalniecei, 
Imantam Spīčam, Jānim 
Taukulam, Ivaram Švarcam, 
Ilzei un Jānim Dārzniekiem, 
Elgaram Pīgoznim, Valentī-
nam Slavikam, Laimai Kolne-
jai, Sidnijai Kalvānei, Annai 
Barinovai un „(sa) Draudzī-
bas danču” ciemiņiem (Maijai 

Mikijanskai, Dinam Pujatam, Jānim Zagorskim, 
Armandai Taškānei, Sintijai Augustovai, Mairai 
Elksnei, Ilzei Jurjānei, Zigrīdai Kručenai, Elīnai 
Reinikai, Aleksandram Maļkevičam, Leilai Rasi-
mai, Pīteram Daugulim, Laimai Blomniecei). 

Veselības nedēļa Gaigalavas JC „Enjoy”! JC ”ENJOY” ziņas  

Īstenots Gaigalavas jauniešu iniciatīvu projekts „(sa)Draudzības danči” 

27. maija vakarā Gaigalavas kultūras namā 
norisinājās Gaigalavas jauniešu centra „Enjoy” 
dalībnieku 
īstenotais 
Jaunatnes 
iniciatīvu 
projekts 
„(sa)
Draudzības 
danči”, ku-
rā piedalī-
jās ne tikai 
pašmāju 
organizato-
ri, bet arī 
jaunieši no 
draugu ko-
pas – ka-
pelas 
„Vīteri” (kā 

deju muzikanti un deju vadītāji), Ozolaines, Dricā-
niem un Rēzeknes 5. vidusskolas, kopumā 21 

jaunietis vecumā no 
11 līdz 33 gadiem. 
Projekta pasākuma 
pirmā daļa (no 
plkst.18.00.līdz 
plkst.20.00.) bija at-
vēlēta draudzības 
kontaktu izveidei, 
ekskursijai pa Gai-
galavu, savstarpējai 
komunikācijai pašu 
izvēlētos formātos 
un fiziskām vai mie-
rīgām aktivitātēm, 
izmantojot Gaigala-
vas JC „Enjoy” in-
ventāru, kā arī 
„kafijas pauzes”  
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 baudīšanai. 
Projekta otrā daļa (no plkst.20.00. līdz 

plkst.21.40.) jeb kulminācija „(sa)Draudzības 
danči” ar draugu kopu – kapelu „Vīteri” bija lielis-
ka alternatīva piektdienas „tusiņam”, it īpaši Lat-
vijas Veselības nedēļā, iesaistot jauniešus vese-
līgi fiziskās aktivitātēs ― dančos. Draugu kopas-
kapelas „Vīteri” muzikanti un deju vadītāji klāt-
esošajiem jauniešiem veicināja kustību prieku, 
pozitīvu emociju vairošanu, vispārējā veselības 
stāvokļa uzlabošanu pakāpeniski kāpinot tempu 
un ar katru brīdi ievedot aizvien dziļāk azartā. 

Pasākuma noslēgums aizritēja, atgūstot 
elpu, noskalojot sviedrus un pārvelkot slapjos 
kreklus, uzņemot zaudēto enerģiju pie kafijas 
galda, kā arī daloties sajūtās un atziņās. Jaunie-
ši atzina, ka, par spīti mazākai jauniešu klātbūt-
nei nekā bija cerēts, projekts ir izdevies, sniedzot 
gandarījumu, jaunas atklāsmes par savām pras-

mēm un spējām, dāvājot jaunus draugus. Šādu 
pasākumu būtu nepieciešams rīkot arī turpmāk. 

Liels paldies Rēzeknes novada Jaunatnes 
iniciatīvu projektu konkursam, biedrībai „Lubāna 
vilnis”, Gaigalavas kultūras namam, draugu ko-
pai – kapelai „Vīteri” (I. Jurjānei, Z. Kručenai, E. 
Reinikai, A. Maļkevičam, L.Blomniecei, P. Dau-
gulim, L. Rasimai) un ciemiņiem (M. Elksnei, M. 
Mikijanskai, S. Augustovai, J. Zagorskim, D. Pu-
jatam, A. Taškānei) par sniegtajiem pakalpoju-
miem un atbalstu šī projekta īstenošanā. 

Gaigalavas jaunatnes koordinatore  
Dace Gabriša 

Gaigalavas jauniešu koordinatore Dace 
Gabriša šī gada maijā piedalījās Rēzeknes nova-
da izsludinātajā jaunatnes inventāra iegādes pro-
jektu konkursā ar projektu „Esi Reāls!” un guva 
finansiālu atbalstu 450 eiro apmērā tūrisma 
(telšu, paklājiņu, guļammaisu) un komandu spor-
ta spēļu (basketbola, volejbola, futbola bumbu, kā 
arī ar Gaigalavas JC „Enjoy” logo apdrukātu T-
kreklu un cepurīšu) inventāra iegādei. 

Projekta mērķis ir veicināt Gaigalavas jau-
niešu centra „Enjoy” apmeklētāju iesaisti labu 
laikapstākļu izmantojumā, aktīvā brīvā laika 
pavadīšanā (uzspēlējot basketbolu, volejbolu un/
vai futbolu), mierīgā atpūtā „pie dabas 

krūts” (teltīs pēc tuvākas vai tālākas mūsu pagas-
ta vai novada izzināšanas), popularizējot sevi 
(spējas, prasmes, talantus) ne tikai individuāli 
(caur apdrukātajiem T-krekliem un cepurēm), bet 
arī kolektīvi, gūstot pozitīvu slavu sev un dzimta-
jai vietai. 

Visi aktīvie ceļot un sportot gribētāji, nāciet 
uz jauniešu centru „Enjoy” un sekojiet līdzi in-
formācijai sociālajā portālā www.facebook.lv 
(Gaigalavas pagasta jauniešu centra „Enjoy” 
lapā) par tūrisma un komandu sporta spēļu in-
ventāra iegādi,  tā izmantojuma iespējām.                                                                                                                             

              Gaigalavas jaunatnes koordinatore  
Dace Gabriša 

Gaigalavas jauniešu centra 

"Enjoy" darba laiks vasarā:  

Darba dienās  

no plkst. 17.00. līdz plkst. 21.00. 

Atbalstīts jaunatnes inventāra iegādes projekts „Esi Reāls!” 

 

       Rēzeknes novada 
pašvaldība rīko akciju, lai 

godinātu un pateiktos tām Rēzeknes novada 
ģimenēm, kuras ar savu veikumu ir stiprinājušas 
un popularizējušas ģimenes vērtības mūsu sabie-
drībā. 
   Akcijas ietvaros ģimenes tiek izvirzītas, 
izvērtētās un apstiprinātas trīs nominācijās pēc  
nolikumā noteiktajiem kritērijiem un nosacījumi-
em. Ģimenes tiks apbalvotas Rēzeknes novada 
svētku pasākumā - 2016. gada 23. jūlijā 
Ančupānu ielejā, Rēzeknes novadā. 
   1.Ģimenes (turpmāk - nominanti) attiecīgajai 
nominācijai var pieteikties pašas, tās var pieteikt 
cilvēki, kuri pazīst attiecīgo ģimeni vai personu, 
valsts un nevalstiskās organizācijas vai arī tās 
var izvirzīt akcijas rīkotāji. 
   2.Nominācijas: 

1)  DZIMTAS MANTOJUMS – ģimene, kas no-
dod savu prasmi saviem bērniem un ģimene, kas 
pārņem no saviem vecākiem prasmes, veicinot 
dzimtas pārmantojamību. 
2) IZPALĪDZĪGĀ ĢIMENE - ģimene (vecāki, bēr-
ni, vecvecāki), kas ar savu brīvprātīgo darbību ir 
sniegusi lielu palīdzību un atbalstu līdzcilvēkiem. 
3) AKTĪVĀKĀ ĢIMENE – ģimene, kas apliecināja 
sevi, kā aktīvu sabiedrības labā pagastā, novadā, 
reizē veicinot ģimenes vērtību popularizēšanu. 
    3.Nominanti var pieteikties vai var tikt pieteikti, 
nogādājot pieteikuma anketu līdz 2016.gada 
4.jūlijam uz adresi: Rēzeknes novada pašvaldība, 
Atbrīvošanas aleja 95A, LV-4601 ar norādi 
"Ģimenes nominācija" vai uz e-pasta adresi: gun-
tars.skudra@saskarsme.lv Pieteikuma anketa 
nolikuma pielikumā vai www.rezeknesnovads.lv. 
Sīkāka informācija pa telefonu 29495624   

Der zināt 

http://www.facebook.lv
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Ābeļu ziedēšanas laiks – iedvesma jauniem darbiem Sabiedriskās aktivitātes  

   Maģisko ābeļu ziedēšanas laiku sagaidījis arī 
Gaigalavas pagasta zemnieku saimniecības 
“Sīļusala” īpašnieks 
Aivars Počs. Jau 
kopš bērnības Ai-
vara ģimenē ābols 
bija iecelts 
vislielākajā godā un 
cieņā – tas tika uz-
skatīts par vērtīgu 
augli. Un tieši tas 
pamudinājis saim-
nieku šajā jomā 
uzsākt darbību, un jau 2000. gadā Aivars iestādīja 
savus pirmos 2 ha augļu dārza. Tā sākās saim-
nieka ceļš uz ābolu dārza karaļvalstību un savu 
sirds darbu. 
   Sākot saimniekot savā ābeļu dārzā, Aivars ar 
lielu neatlaidību cīnījās ne tikai ar ābeļu slimību 
apkarošanu, bet arī ar parasto lauku peļu no-
darītajiem kaitējumiem, izgudrojot veidu kā pasar-
gāt ābeles. Viens no efektīvākajiem veidiem, lai 
pasargātu ābeles no lauku pelēm, bija plastmasas 
pudeļu izmantošana apkārt ābeļu stumbriem. Mo-
tivēts un uz jauninājumiem tendēts “Sīļusalas” 
saimnieks zināšanas apguva ne tikai apmeklējot 
seminārus, kursus un lauku dienas, bet arī 
meklējot radošu pieeju savam darbam. Un tā ar 
Eiropas Savienības līdzfinansējumu 2005.gadā 
saimnieks iegādājās nepieciešamo inventāru un 
tehniku augļu dārza kopšanai – traktoru, 
zālespļāvēju, miglotāju u.c. Tika atvieglots zāles 
pļaušanas darbs un darba ikdiena ritēja raitāk. 
Saimnieks ir pārliecināts, ka augļu dārzā gal-
venais ir ieguldīt savu darbu, pacietību un neat-
laidību, nezaudējot dzirksteli, kas sniedz 
gandarījumu par paveikto. Aivars ir pārliecināts: 
“Raţas kvalitāte un daudzums ir proporcionāls 
ieguldītajam darbam.” 
   Pakāpeniski paplašinot augļu dārza platību, 
radās nepieciešamība pēc augļu un dārzeņu gla-
bātuves, kas 2012. gadā tika ierīkota ar Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
līdzfinansētā projekta atbalstu. Tas saimniekam 
ļāva piedāvāt ābolus ne tikai rudenī, bet arī ziemā 
un pavasarī, kad notiek visaktīvākā tirdzniecība. 
No decembra līdz aprīlim saimnieka produkciju 
var atrast daţādos tirdziņos Viļānos, Varakļānos, 
Rēzeknē, Madonā, Ludzā u.c. Šajā laikā saim-
niekam darba netrūkst – Aivars ir iesaistījies arī 

programmā “Skolas auglis”, nodrošinot Rēzeknes, 
Viļānu un Ludzas izglītības iestādes ar svaigiem 

āboliem. Lielu ābolu un ogu daudzumu 
Aivars realizē arī tiešajā tirdzniecībā – 
cilvēki jau ir iepazinuši saimnieka 
piedāvāto produkciju un novērtējuši 
kvalitāti, tāpēc katru gadu to pērk. 
    Ābeļu dārzā aug vairākas ābeļu 
šķirnes – “Auksis”, “Kovaļenskoje”, 
“Antejs”, “Imruss”, “Zarja Alatau” u.c. 
Pamatā saimniecībā ir “Auksis”, kas 
pagājušā gadā nesa labu raţu un 
sanāca garšīga sula, un “Kovaļenskoje” 

ābolu šķirnes. Šobrīd zemnieku saimniecībā 
“Sīļusala” ir iekopti 7 ha augļu dārza – 4,9 ha ir 
raţojošais augļu dārzs un 2,1 ha ir 2014. gadā 
iestādītās ābelītes, kas raţu sāks dot 2018. gadā. 
Domājot par produkcijas daţādošanu, saimnieks 
0,4 ha nelielā platībā audzē arī bumbieres, 
vasaras ābeles, avenes, upenes, jāņogas, saldos 
ķiršus un plūmes. Vislielākais gandarījums saim-
niekam ir vācot raţu – 2014. gadā tika izaudzētas 
43,4 tonnas ābolu, bet 2015. gadā 45 tonnas ābo-
lu. 
   Tāpat, domājot par ābolu un citu augļu produk-
cijas zuduma samazināšanu, saimnieks plāno 
paplašināt produkcijas realizācijas iespējas. Ai-
vars šobrīd plāno izveidot un labiekārtot augļu 
pārstrādes ēku ābolu sulas raţošanai uz vietas. 
Ar ES struktūrfondu atbalstu (ELFLA LEADER 
programmas ietvaros) 2016.-2017. gadā saim-
nieks domā ierīkot augļu pārstrādes telpu un ie-
gādāties tam nepieciešamo aprīkojumu – sulas 
pasterizatoru, ābolu uzglabāšanas kastes, darba 
galdus u.c. Projekta īstenošana dos iespēju arī 
tuvākās apkārtnes iedzīvotājiem piedāvāt ābolu 
sulas spiešanas un pasterizēšanas pakalpoju-
mus. Tas ļaus pilnvērtīgi izmantot visu ābolu raţu, 
piedāvājot ābolu sulu, kā arī nelielos apjomos 
ābolu sulas un citu augļu vai ogu miksli, 
piemēram, ābolu – bumbieru, ābolu – upeņu u.c. 
   Par šī gada raţu saimniekam ir lieli plāni – sākt 
ābolu sulas ražošanu, tādā veidā piedāvājot jaunu 
produktu. Vēlam saimniekam veiksmi ābeļu dārza 
darbos, sagaidot varenu raţu, un izdošanos 
jaunās ieceres realizēšanā! 

 
Ilze Tolopilo, SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un 

izglītības centrs”Rēzeknes konsultāciju birojs 
Foto: Aleksandrs Tolopilo  

http://rezeknesnovads.lv/imagew.php?src=http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2016/06/ZS_Silusala_1_.jpg&w=950
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Katrai kūkai – savs noskaņojums 

   Gaigalavas pagastā, Dziļāros, zemnieku saim-
niecībā “Bukši” rosās kūku cepēja, mājraţotāja 
Baiba Viļuma. Baiba ir īsta māksliniece – viņas 
paspārnē tiek radītas garšas valstībā neaiz-
mirstamas kūkas un cepumi. Tas ir radošs pro-
cess, kad, kā jau māksliniekam, darba procesā ir 
nepieciešami ne tikai materiāli, bet arī iedvesma. 
   Ar kūku cepšanu Baiba sāka nodarboties vien 
pirms nepilna gada, bet arī pa šo neilgo laiku 
viņas tortes ir iemīļojuši daudzi pircēji: “Vislielākā 
reklāma ir “no mutes mutē”. 
Cilvēki pagaršo manis radītās 
kūkas un jautā, lai uzmeistaroju 
tādu pašu torti kā nesen kādam 
taisīju.”     
   Šobrīd Baibas paštaisītās 
tortes var pasūtīt tiešās 
pirkšanas kustībā Rēzeknē 
veikalā “Zaļais”, Atbrīvošanas alejā 95c, kur katru 
otrdienu ir iespējams saņemt iepriekš pasūtīto 
kūku. Baiba kūkas realizē arī Latgales 
mājraţotāju veikalā, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 
98. 
   Interese par Baibas paštaisītām kūkām ir liela, 
jo tās garšo pavisam savādāk kā veikalu plauktos 
atrodamās. Savs krējums, sviests un savas vistu 
olas – tas piešķir kūkām īpašu vērtību.    Šobrīd 
Baibai pasūtījumu netrūkst un nedēļā sanāk no 5 
līdz 20 pasūtījumiem. Taču vislielākais darbs bija 
ap Ziemassvētku laiku, tad bija pārbaudījums uz-
cept līdz pat 50 daţādu pasūtījumu nedēļas laikā 
– gan kūkas, gan cepumus. Kūkas visbieţāk tiek 
ceptas naktī, kad vīrs un bērni guļ saldā miegā. 
Tikmēr Baiba nesteidzīgā gaisotnē notver īsto 
tortes recepti un rīta agrumā tā piedzīvo savu 
dzimšanas dienu. “Vīrs man jautā – vai tev 
tiešām vajag sēdēt naktīs un cept tās kūkas? Bet 
man patīk cept jau kopš bērnības. Man tas 
tiešām patīk!”, neatlaidīgi stāsta dzīvespriecīgā 

kūku cepēja. Baiba nevar uztaisīt divas vienādas 
kūkas, jo katrai no tām radīšanas procesā lielu 
lomu ieņem tā brīţa noskaņojums. Var teikt, kat-
rai kūkai ir savs noskaņojums. 
   Baibas ģimenē aug četrgadīgs dēls un mazā 
meitiņa, kurai ir tikai četri mēneši, tāpēc jo īpaši 
šobrīd kūku cepšana ir īsts pārbaudījums 
jaunajai māmiņai un visai ģimenei. Taču mazā 
atvasīte, iesēdināta krēsliņā, uzmanīgi seko līdzi 
kā mamma darbojas virtuvē. “Mazā pamazām 
sāk mācīties un varbūt jau no bērnības varēs 

sagaidīt pirmos pīrāgus”, pasmaida Baiba. 
   Pirms trim gadiem Baiba ar 
ģimeni iegādājās zemi un māju 
Gaigalavas pagasta “Dziļāros” 
un sāka realizēt savu sapni par 
mājīgas vides ierīkošanu, uz-
kopjot apkārtni, kas 20 gadus 
nebija apsaimniekota. Tas bija 

liels izaicinājums un smags darbs, bet, kā pati 
Baiba stāsta, viņa sevi nevar iedomāties nekur 
citur. Šeit ir vieta, kur viņa jūtas uz viena viļņa ar 
dabu. Kopš 2014. gada 30. maija zemnieku saim-
niecības “Bukši” īpašniece Baiba ir iesaistījusies 
arī Valsts Lauku tīkla īstenotajā aktivitātē „Lauku 
teritoriju ekonomiskās aktivitātes veicināšanas 
programma”. Šīs programmas mērķis ir veicināt 
uzņēmējdarbības aktivitātes pieaugumu lauku 
teritorijās, atbalstīt jaunos uzņēmējus, izstrādājot 
saimniecību attīstības plānus un sniedzot kon-
sultācijas lopkopības, augkopības un meţsaim-
niecības nozaru attīstībai. Ar Latvijas Lauku kon-
sultāciju un izglītības centra darbinieku atbalstu 
Baibai ir iespēja saņemt konsultācijas savas 
saimnieciskās darbības veicināšanai. 

   Viens no mājraţotājas sapņi-
em pamazām tiek realizēts – 
viņi kopā ar vīru būvē atsevišķu 
virtuvi, kurā Baiba varēs radīt 
vēl daudz gardu kūku. Novēlam 
Baibai un viņas ģimenei 
neizsīkstošu spēku, radošu 
garu, pacietību un neatlaidību 

savu ieplānoto darbu realizēšanā! Lai ikdienas 
ritējums ir tikpat salds kā Baibas krāšņi gatavotās 
kūkas! 
 

Ilze Tolopilo, SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs”Rēzeknes konsultāciju birojs 

Foto: Aleksandrs Tolopilo  
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  Pavasara pasākumi Gaigalavas 

kultūras namā 
   Maijs  krāsains un rosīgs bija  ne tikai dabā, bet 
arī kultūras dzīvē, jo notika vairāki pasākumi. 
3.maijā notika  Mātes dienai veltīts koncerts, kurā 
uzstājās Gaigalavas pamatskolas skolēni. Pal-
dies skolas direktorei I.Ūsītei, skolotājiem un bēr-
niem par sadarbību koncerta organizēšanā! 

   4.maijā  Latvijas Neatkarības atjaunošanas 
gadadienā demonstrējām Dokumentālās filmas  
„Dzintara latvietis 87” un animācijas filmas 
„Latvietis”. 
    Pasākuma ietvaros apskatāmas bija vairākas 
izstādes: Izstāde par prāvestu un koktēlnieku An-
tonu Rimoviču ”Dīva atsyuteitais Latgolai dāls”, 
Latgales kerami-
kas darbu izstāde 
- pārdošana un 
Gaigalavas pa-
gasta rokdarbnie-
ču darbu izstāde. 

   14.maijā noti-
ka pirmais Tautas 
muzikantu saiets  
„Večerinka Gai-
galavā”, kurā mu-
zicēja 16 tautas 
muzikanti  no vai-
rākiem novadiem:  Volde-
mārs Dţigurs, Jānis Laz-
diņš, Leontīns - Dailis Bēr-
ziņš, Eventijs Zelčs - no 
Balviem,  Genādijs Ruda-
kovs  no Viļakas novada, 
Natālija Višņakova un Ve-
nars Dūre no Rugāju no-
vada, Vitālijs Plešs no 
Vectilţas, Dainis Ločmelis 
no Salnavas, Vinsents Kū-

kojs, Rihards Kūkojs, Aleksandrs Kindzuls, Aivars 
Sarnovičs - grupa „TRIKMINS” no Rēzeknes no-
vada, Pēteris Belinskis no Rēzeknes novada Ro-
govkas un Gunārs un Rasma Igauņi no Gaigala-
vas.   Vakars noritēja jaukā Vasarsvētku noska-
ņā, muzikanti spēlēja, viesi dancoja.  Bērzu meiju 
aromāts un tautas mūzika rosināja atcerēties se-
nākos laikus, kad lauku mājās rīkoja večerinkas. 

   21.maijā  notika pagasta pašdarbības kolektī-

vu koncerts un atpūtas vakars. Koncertā uzstā-
jās: SAC  „Strūţānu skola”  kolektīvi – VPDK ” 
Dancari”   (vad. Nataļja Sprukte),  amatierteātris 
„Tādi Šādi” (vad. Jolanta Mihailova)  un Gaigala-
vas kultūras nama kolektīvi -  amatierteātris  
„Apīnis” (vad. Valentīna Deksne), amatierteātris 
„Bykovīši” (vad. Valentīna Deksne), amatierteāt-

ris „Optimisti” (vad. Ilze Vugule), 
JDK „Krēslīte”  (vad. Maira Gribus-
te), deju grupa 
„Raffaello” (vad.Gunta Reine).                                                 
Un viesi no Balvu novada Krišjā-
ņiem- Vidējās paaudzes deju kolek-
tīvs (vad.Valentīna Kirsanova)  un 
dramatiskais kolektīvs ( vad. Inese 
Kalniņa), kā arī soliste  Tamāra 
Smirnova no Strūţāniem. 
   Pēc koncerta ballē par jautru de-
jas soli gādāja muzikants Juris Ķir-

sons. 
   Pašdarbības kolektīvi  
„Apīnis” un „Bykovīši” viesojās  
un sniedza priekšnesumus 
Krišjāņu pagasta svētku kon-

certā, kurš notika  28. maijā. 
  Tuvojas Līgo, amatierteāt-
rim   “Bykovīši”  pirmizrāde - 
Aivars Banka „Šedevrs”. 
   Jāpiebilst, ka luga  nesen 
uzrakstīta  un mēs esam  vie-
ni no pirmajiem, kas šo darbu 
iestudē. Arī šogad  rādīsim 

komēdiju,  jo smiekli uzlabo  ve-
selību. Pēc izrādes līgošana pie 
ugunskura, līgotāji jau gatavo  
dziesmas un  rotaļas, saimnieces 
pārskata siera receptes un saim-
nieki vāra alu, lai Jāņa bērni tiktu 
laipni sagaidīti, pacienāti un ap-
dziedāti. Būs arī danči, spēlēs 
tautas muzikanti  no Balviem- Vol-
demārs Dţigurs, Genādijs Ruda-
kovs un Leontīns - Dailis Bērziņš 
(garmoška, bajāns, akordeons). 
Aicinu uz pasākumu! 

Gaigalavas KN vadītāja  
Valentīna Deksne 

Tautas muzikantu kopbilde 

Muzicē Aivars Sarnovičs 

Gunārs un Rasma Igauņi 
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Klāt vasara un sko-

lēnu brīvlaiks. Un atkal jādomā, kā mūsu bērni 
un mazbērni pavadīs brīvos mēnešus. Būs darbs 
gan laukā un mājās, gan dators, gan atpūta ar 
draugiem, gan klusuma brīţi vienatnē, kad visla-
bāk paņemt labu grāmatu un palasīt. Jaunākās 
un interesantākās bērnu  grāmatas piedāvā lasī-
šanas veicināšanas programma Bērnu/jauniešu/ 
vecāku ţūrija, kurā piedalās arī Gaigalavas bibli-
otēka. Kā jau ierasts, jāizlasa un jānovērtē 6 sa-
vas vecumgrupas grāmatas un jāaizpilda elektro-
niskā anketa. Programmā aicināta piedalīties vis-
a ģimene - kā bērni, tā arī vecāki. Programmas 
īstenotāji īpaši domājuši par tēvu iesaistīšanu 
lasīšanā, solot pārsteigumu lasošajiem tēviem. 
Daļa grāmatu jau pieejamas bibliotēkā, pārējās 
vēl gaidām no Bērnu literatūras centra. Ja kāda 
no grāmatām ir mājās, droši lasiet. 
2016. gada Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijas 
grāmatu kolekcija: 

Vecumgrupa no 5+ gadiem 
 Kika Mika un lielā tumsa/ L.Ţutaute 
 Bērzu ballīte/ M.Cielēna 
 Vieni paši mājās/ L.Riphāgena 
 Muša, kura gribēja būt lidmašīna/ 

I.Samauska 
 Lupatiņu rīts/I.Zandere 
 Lauvas rūciens/ J.Zvirgzdiņš 

Vecumgrupa no 9+ gadiem 
 Emīls un Īda no Lennebergas/ A.Lindgrēne 
 Mans vārds ir Klimpa/ R.Bugavičute-Pēce 

 
 Saputrotā putra/ L.Briedis 
 Ella un draugi/ T.Parvela 
 Princese pa pastu/ P.Rauda 
 Labais velniņš un citas Brokā ielas 

pasakas/ P.Gripari 
Vecumgrupa no 11+ gadiem 

 Zvērači: kraukļu vārdotājs/ D.Grejs 
 Sāļās pankūkas/ M.Rungulis 
 Grāmata Gundegai/ P.Brūveris 
 Tikai ne Aivija Pokita/ K.Krisps 
 Nindzja Timijs un nozagtie smiekli/ 

H.Tamms 
 Sarkanais ibiss/ D.Lūisa 

Vecumgrupa no 15+ gadiem 
 Tikšanās laikā/ E.Eglīte 
 Mēs bijām meļi/ E.Lokhārta 
 Eleonora un Pārks/ R.Rouela 
 Dzelzs pārbaudījums/ H.Bleka, K.Klēra 
 Septiņas minūtes pēc pusnakts/ P.Ness 
 Tālsaruna/ J.Janpaule 

Vecāku žūrija 
 Par ko es runāju, runādams par skriešanu/

H.Murakami 
 Grāmatnieks, kurš atrada dzīvi/ G.Zevina 
 Pieaugušie/K.Vērdiņš 
 Mātes piens/ N.Ikstena 

 
Uz tikšanos bibliotēkā!  
Gaigalavas bibliotēkas  

vadītāja M.Vabale 
 

Bibliotēkas ziņas  

4. jūnijā  notika Bērnības svētki , 
kuros piedalījās gaviļnieki -  

Elizabete Macāne, Roberts 
Stempers, Markuss  

Ragaušs, Alens Cvetkovs,  
Andis Hofmanis, Eduards 

Zapāns, Alekss Viļums, Vine-
ta Valtere, Alise Kāposte.    

Pasākumā  izrādi „Medus rausis”  
rādīja un programmu vadīja Pār-
steiguma tēli  (no Rīgas). 

KN vadītāja Valentīna Deksne 

Bērnības svētki  
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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  

            e-pasta adrese: laura.sarnovica@inbox.lv 

PASĀKUMI        PASĀKUMI        PASĀKUMI 

 23.jūnijā plkst.21.00 Gaigalavas KN Līgo  
pasākums.(Skat. 1.lpp) 

 Sieviešu deju kopu festivāls „Spīganu  

dejas ezera atspulgā”. 20. jūnijā ŪTAC "Bāka" : 

plkst. 20.00 festivāla atklāšana un koncerts, kon-
certu kuplinās „Dricānu Dominante” 
plkst. 23.00 zaļumballe, muzicēs Mārtiņa Ezeriņa 
kapela „Aiviekstes plostnieki” 
   Pasākuma laikā darbosies Amatnieku un māj-
raţotāju tirdziņš.21. jūnijā Degumnieku TN  
plkst. 12.00   sieviešu deju kopu koncerts 

„Vasaras jaukumā, rudzpuķu plaukumā. Iedejo-

sim vasaru saulgrieţu krāšņumā!” 

Ieeja uz pasākumiem – bezmaksas.  

      3. jūlijā plkst.14.00  Latvijas kultūru festi-
vāls „PYNU, PYNU SĪTU” 
    Koncertu sniegs Gaigalavas kolektīvi -
„Dancari”, „Kēslīte”, „Apīnis”, „Raffaello” un viesi- 
Riebiņu novada Stabulnieku kultūras nama vokā-
lais ansamblis "Zapevočki"   un  Rīgas Burjatu 
biedrība "Badarhāns".    Ieeja -  bez maksas. 
Laipni aicināti! 

Pirmajā pusgadā skaistas dzīves jubilejas svinēja 

85 
Razgale  Leontīna 

Bikse Stefānija 

Dundure  Lūcija 

Pavārnieka  Aleksandrina 

Voite Antoņina 

80 
Liepiņa Jevgeņija 

Petrovska Vera 

Birze  Veronika 

Zaļūksnis Aloizs 

75 
Matisone  Antoņina 

Bruģe Ausma 

Vugule Janīna 

70 
Selina Valentīna 

60 
Mozmach  Maria 

Voronova  Zoja 

Pavārnieka  Jevgeņija 

Vabale Marija 

Viļuma Ija 

Macāne Anna 

Zvirgzdiņš  Edvīns 

Jurkišs Jānis 

Annija ViļumaAnnija ViļumaAnnija Viļuma         

Amēlija ČičaAmēlija ČičaAmēlija Čiča      

Madara ApšenieceMadara ApšenieceMadara Apšeniece   

Enija KurilinaEnija KurilinaEnija Kurilina     

Sveicam vecākus un vecvecākus ar priecīgo  notikumu -  

bērniņa piedzimšanu!  

90 un  vairāk 
Zveisalnieka  Konstantīna 

Apšeniece  Anna 

Spiča Jevgeņija 


