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SVECĪŠU VAKARI 

15. oktobris, sestdiena: 

plkst. 13.00 – ĪDEĽAS kapi (ar 

svēto Misi) 

plkst. 15.00 – GAIGALAVAS kapi 

22. oktobris, sestdiena: 

plkst. 13.00 – SVĒTIĽU kapi 

plkst. 15.00 – PINTĀNU kapi 

 

Mūžīgo mieru dod viņiem, 

Kungs! 

   Novada domē  ienākusi sūdzība par 
atkritumu apsaimniekošanu pie Gai-
galavas daudzdzīvokļu mājām - kon-
teineri tiekot izvesti vienu reizi piecās 
nedēļās. Par atkritumu konteineru 
izvešanu Gaigalavas pagasta pārval-
dei noslēgts līgums ar  atkritumu ap-
saimniekotāju SIA ALAAS un atkritumi 
tiek  izvesti pēc grafika - divas reizes 
mēnesī. Ļoti bieži redzams, ka ap 
konteineriem pielikti daudzi maisi. Lai 
arī jau krietnu laiku pie daudzdzīvokļu 
mājām ir šķiroto atkritumu laukums ar 
trīs konteineriem, jāsecina, ka atkritu-
mi netiek šķiroti, šie konteineri nav 
piepildīti. Par šķiroto atkritumu izveša-
nu nav jāmaksā. Ja iedzīvotāji izman-
totu šo iespēju, krietni samazinātos 
nešķiroto atkritumu apjoms un nebūtu 
pārpildītu konteineru. Pie tam, bieži 
vien atkritumus iznest uztic bērniem, 
kuri nevar atvērt konteineru un vien-
kārši noliek zemē savu maisiľu. Tā-

pēc lūgums iedzīvotājiem - šķirosim 
atkritumus, nešķirotos blīvi pildīsim 
konteinerā, uzturēsim kārtībā apkārtni, 
koplietošanas telpas, cienīsim tos, 
kuri ik dienas savāc mūsu pašu zemē 
nomestās pudeles, papīrus un citas 
drazas, saudzēsim pagasta īpašumu.     
    Pēdējā mēneša laikā vairākkārt 
esam saskārušies ar  vandālismu. Ir 
izlauztas atkritumu urnas, uzlauztas 
kultūras nama durvis, traucēts nakts-
miers apkārtējo māju iemītniekiem.     
   Jāatceras, ka par tīšu mantas bojā-
šanu iestājas kriminālatbildība ar vi-
sām no tā izrietošajām sekām tālākajā 
dzīvē.  
   Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji - 
izvirziet māju vecākos!  
    Lai veicas rudens darbi un pildās 
apcirkľi! 

 
Pagasta pārvaldes vadītājs V.Vabals 

Lai Jums skolā  
          labi iet... 
Lai desmitnieki  
          somā lien...   

Lai ik rītu laba oma... 
 

   Šogad Gaigalavas pamat-
skolas pirmajā klasē seši 
pirmklasnieki: 

 
Kristers Skābardis, 

Juris Gavars, 
Madara Zvaigzne, 

Elīna Poča, 
Martins Drulis, 
Jānis Bruģis. 

 

   Klases audzinātāja Anna 
Začevska. 

Par atkritumu apsaimniekošanu pagastā 
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Jaunieši aicināti pieteikties projektam “PROTI un DARI” 

    23. jūlijā izskanējusi nu 
jau piektā Rēzeknes Nova-
da diena  Ančupānu ielejā. 

    Jau tradicionāli svētku koncertā „Manas mājas 
dzimtā novadā tika suminātas Rēzeknes novada 
aktīvākās un izpalīdzīgākās ģimenes.  
    Nominācijai IZPALĪDZĪGĀ ĢIMENE tika izvirzītas 
četras ģimenes, kas ar savu brīvprātīgo darbību ir 
sniegušas lielu palīdzību un atbalstu līdzcilvēkiem, 
bet balvu šajā nominācijā BTA apdrošināšanas kom-
pānijas Ziemeļu reģiona direktora vietniece Rita Kur-

meļova pasniedza Ilonas un Daiņa Delveru 
ģimenei no Gaigalavas pagasta. Delveru ģimenē 

aug 3 bērni – skolēni Jānis, Gatis un nepilnus 2 ga-
dus mazā Annija. Mamma Ilona ikdienā strādā par 
Gaigalavas bāriņtiesas priekšsēdētāju, tētis Dainis ir 
autobusa šoferis. Neraugoties uz ikdienas aizņemtību, 
veicot gan darba pienākumus, gan apkopjot saimniecī-
bu, ģimenei atrodas laiks sniegt palīdzību un atbalstu 
līdzcilvēkiem. Ilona un Dainis ar lielu aizrautību un en-
tuziasmu cenšas palīdzēt citiem, nedomājot par materi-
ālo labumu sev. Ģimene kopīgi apmeklē tuvākus un 
tālākus pasākumus. Dainis ar dēliem piedalās dažādās 
sporta sacensībās – spēlē futbolu, piedalās galda spē-
ļu turnīros un citur. Delveru ģimene ir pelnījusi IZPALĪ-
DZĪGĀKĀS ģimenes titulu, jo ar savu brīvprātīgo darbī-
bu ir sniegusi lielu palīdzību un atbalstu līdzcilvē-
kiem, tā rakstīts pagasta sūtītajā pieteikumā. 
   Šogad nominācijām nāca klāt vēl viena – Dzimtas 

mantojums, kurai tika izvirzītas ģimenes, kurās vecāki 
nodod savas amata prasmes bērniem, tā veicinot 
dzimtas pārmantojamību.  
   Nominācijā DZIMTAS MANTOJUMS balvu pasnie-
dza Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds 
Švarcs, kurš nosauca to par pašu galveno un svarīgā-
ko. Pateicības rakstu par piedalīšanos konkursā saľē-
ma Kūčinu dzimta no  Gaigalavas pagasta. 
    Visvairāk ģimeņu šogad tika pieteikts nominācijai 
AKTĪVĀKĀ ĢIMENE – tās ir ģimenes, kas apliecināju-
šas sevi kā aktīvu sabiedrības labā pagastā, novadā, 
reizē veicinot ģimenes vērtību popularizēšanu.  Patei-
cības rakstu par piedalīšanos konkursā nominācijā 
“Aktīvākā ģimene” saņēma Solvita Pluša ar bērniem no 
Gaigalavas pagasta.                             Interneta resursi                                 

lepojamies  

Ja esi jaunietis:  

 palīdzēšu atrast finansējuma  
avotus tavas biznesa vai vietējo 
jauniešu iesaistes/ forša pasākuma 
idejas realizācijai; 

 sniegšu informāciju par ie- 
spējām uzsākt uzľēmējdarbību; 

 piedāvāšu praktiski darboties  
vietējā mācību-ražošanas uzľēmu-
mā; 

 palīdzēšu organizēt vasaras  
praksi vietējā uzľēmumā un iespē-
ju “ēnot” uzľēmēju; 

 piedāvāšu piedalīties uzľē- 
mējdarbības jomas apmācībās un 
pieredzes braucienos pie lauku 
uzľēmējiem. 
Ja esi uzņēmējs, vai domā par 
tādu kļūt: 

 sniegšu informāciju par fi- 

nanšu piesaistes iespējām no Eiro-
pas un vietējiem fondiem uzľēmu-
ma attīstībai; 

 labprāt uzklausīšu Tavas vēl- 

mes un idejas pieredzes apmaiľas 
braucieniem, vēlamajām apmācī-
bām un pasākumiem vietējiem uz-
ņēmējiem; 

 informēšu par pašvaldības  
brīvo telpu iespējām uzľēmējdarbī-
bas veikšanai; 

 aicināšu piedalīties pašvaldī- 
bas organizētās apmācībās, piere-
dzes apmaiľas braucienos, tirdzi-
ņos, izstādēs, konkursos; 

 palīdzēšu atrast vietējos  
jauniešus vasaras praksēm uzľē-
mumā. 

Uz sadarbību! 
Sanita Zunda 

Nautrēnu-Dricānu IUK  
komercdarbības speciāliste 

Tel: +371 25740422   e-pasts: sa-
nita.zunda@rezeknesnovads.lv 

Adrese: Nautrēnu vidusskolas tel-
pas. Darba laiks: 8:00 – 12:00; 
12:30 – 16:30 (katra mēneša 
1.nedēļa C.-P., katra mēneša 2. 
nedēļa T.-P.) 
Lūgums iepriekš pieteikt savu vizīti! 
    Tie, kuri regulāri vēlas saņemt 
jaunumus par projektu konkursiem 
un gaidāmajiem pasākumiem uzľē-
mējdarbības jomā, atsūtiet e-pasta 
vēstuli ar tekstu: “vēlos sekot jau-
numiem” uz sani-
ta.zunda@rezeknesnovads.lv vai 
pievienojieties facebook grupā – 
«Izglītības – uzľēmējdarbības kon-
taktpunkts». 

der zināt  Izglītības - uzņēmējdarbības kontaktpunkta (IUK) pakalpojumi 

   Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar Jaunat-
nes starptautisko programmu aģentūru īstenos Eiro-
pas Sociālā fonda projektu «Proti un dari!». Projekta 
mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, 
nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinā-

tības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki, kā arī 
veicināt viľu iesaisti izglītībā, t.sk. aroda apguvē, inici-
atīvas «Jauniešu garantija» pasākumos, ko īsteno 
NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un neval-
stisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. 

Delveru ģimene 
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Bruģis 
   Vasara aktivitāšu centrā iesākās ar lielām pārmai-
ņām – Strūžānu estrādei tika nomainīta grīda. Vecie 
koka dēļi tika aizstāti ar bruģakmeni un tagad deju 
grīda ir kļuvusi gan platāka, gan līdzenāka. Dejotājiem 
nu ir, kur izvērsties un apavu zoles dilst ne pa jokam… 
Koncerts “Atnāk jauka vasariņa” 
   Jauno estrādes grīdu ieskandinājām ar koncertu 
“Atnāk jauka vasariņa”, kurā uzstājās gan pašmāju, 
gan ciemiľi - pašdarbnieki. Koncertā uzstājās un lielu 
prieku skatītājiem sagādāja:  Egita ar dziesmiľu, teāt-
ris “Tādi Šādi”, deju kolektīvs “Dancari”, teātris no 
Krišjāľiem un dejotājas no Bērzpils. Koncerta noslē-
gumā īpašu pārsteigumu sagādāja Strūžānu jaunieši 
ar Mazo Gulbīšu deju. 
Pēterdienai veltīts pasākums 
   Kā katru gadu, Strūžānos tiek sumināti Pēteri. Šo-
gad Pēterdienai veltītais pasākums norisinājās 2.jūlijā. 
Uzstājās Gaigalavas amatierteātris “Bykovīši” ar izrādi 
“Šedevrs” (autors A.Banka, rež. V.Deksne). 
   Suminot visus Strūžānu ciema Pēterus, tie tika aici-
nāti uz skatuves. Atsaucās 5 drosmīgie Pēteri 
(Namsons, Gleizdāns, Plešs, Caune un Hlebnajs), kuri 
nenobijās ľemt rokās instrumentus un spēlēt tos, ska-
tītājiem par prieku. Rezultātā Strūžānos radās pašiem 
savs PĒTERORĶESTRIS! Liels paldies drosmīgajiem 
Pēteriem un cerams, ka nākošgad orķestris būs kup-
lāks un skanīgāks! 
Jautrās stafetes 
   Jūlijā aktivitāšu centrā tika rīkotas Jautrās stafetes 
(komandā pa 2). Sportlaukumā tika izvietota gara un 
interesanta disciplīna ātrumam, atjautībai un veiklībai. 
Diemžēl, jāatzīst, ka atsaucība bija maza – startēja 
tikai 2 komandas… Tāpēc īpašs paldies atsaucīgajiem 
dalībniekiem – Aināram Plušam, Raivo Svilānam, 
Aivaram Plušam un Dagnijai Augstārei! Lai jums turp-
māk visās stafetēs būtu tikai pirmās un otrās vietas! 
Rudens ziedu izstāde 
   Tuvojoties zeltainajam rudenim, kad koki sāk no-
mest pa lapai un rasa rītos ilgāk gozējas uz krāšľajām 

puķēm, aktivitāšu centrā tika rīkota Rudens ziedu iz-
stāde. 
   Šogad atsaucība bija īpaši liela – piedalījās 21 dalīb-
nieks! Paldies visiem ziedu izstādes dalībniekiem – 
audzētājiem un nesējiem, par krāšľajiem ziediem! 
Kopā mums izdevās apkopot Strūžānu ciema mīļākos 
un populārākos ziedus! Viskuplākā ziedu saime izvei-
dojās dālijām – ar 30 šķirľu daudzveidību! Tālāk seko-
ja 10 gladiolu veidi, 9 rozes, 9 samteľu šķirnes, 5 flok-
ši, neskaitāmas asteres, cinnijas, mārtiľrozes un vēl 
un vēl….. 

Rudens ražas kompozīciju izstāde 
   Pašreiz ir laiks, kad katrā mājsaimniecībā norit aktīvi 
ražas novākšanas darbi. Reizēm, izceļot no zemes 
dārzeni, pašiem rodas pārsteigums – kas tas ir? Pēc 
kā izskatās? Kam līdzīgs?....  
1.oktobrī tiks rīkota RUDENS RAŽAS KOMPOZĪCI-
JU IZSTĀDE – KONKURSS,  
   tāpēc visi dārzkopji tiek aicināti piedalīties ar saviem 
brīnumdārzeľiem un īpaši veidotām kompozīcijām. 
Dārzeľu kompozīcijas tiks vērtētas (pēc skatītāju bal-
sošanas) un 3 lielāko balsu skaitu ieguvēji tiks pie ne-
lielām piemiľas balvām!   
   Dārzeņu kompozīcijas tiks gaidītas 29. un 30. sep-
tembrī. 

SAC ―Strūžānu skola vadītāja  
           Jolanta Mihailova  

        Realizējot projektu, plānots sniegt atbalstu jaun-
iešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem. 
Individuāla programma 
   Sadarbībā ar katru jaunieti, apzinot viņa prasmes, 
intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības 
virzienus, tiks izstrādāta individuāla pasākumu prog-
ramma personības attīstībai un iesaistei sabiedrībā un 
darba dzīvē. Individuālais darbs ar jaunieti par projek-
ta līdzekļiem tiks nodrošināts deviľu mēnešu ilgā laika 
periodā. Tas ietvers: 

 regulāru individuālu mentora atbalstu (vismaz  
20 stundu mēnesī), 

 neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes, 

 speciālistu konsultācijas, 

 dalību pasākumos (nometnēs, semināros, spor- 
ta aktivitātēs, kultūras pasākumos), 

 brīvprātīgā darba aktivitātes, iesaisti nevalstisko  

organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasāku-
mos un projektos, 

 ekskursijas uz uzľēmumiem vai īslaicīgu praksi  
uzľēmumā (aktivitātes profesijas specifikas iepazīša-
nai, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai 
apgūt arodu pie amata meistara),  

 iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs u. c. 
    Projekta īstenošanas laiks – līdz 2018. gada de-
cembrim.  
    Rēzeknes novada pašvaldība aicina jauniešus ve-
cumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā, 
neapgūst arodu un nav reģistrēti NVA kā bezdarbnie-
ki, pieteikties dalībai projektā.  
    Lai pieteiktos projektam vai iegūtu papildus infor-
māciju, rakstiet uz e-pastu lili-
ja.sodnaka@saskarsme.lv vai zvaniet pa tālruni Lilija 
Šodnaka t. 28317554, Dace Gabriša t. 26315110.  

Sabiedriskās aktivitātes  Sabiedrisko aktivitāšu centra 

“Strūžānu skola” informācija 
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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 

7.oktobrī plkst.21.00 Gaigalava KN  Muzikan-

tu saiets. Piedalās grupas: “Dvinskas muzikanti”, 

“Zaļā gaisma”, Rasma un Gunārs Igauņi, 

”Tālbraucēji”, “Starpbrīdis”, Santa Kasparsone, 

Zintis Krakops, Aldis Grandāns, “GinC&Es”, 

“Zemeņu iela”, “Dadži”, “Paprika”, “Guna” u.c. 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“DANCARI” 

uzľem jaunus dalībniekus! 

 
Nāc un dejo tu arī! 

Informācija pa tālruni: 28354826 

Koncerts “Atnāk jauka vasariņa” Vecstrūžānos 

23. augustā Gaigalavas 

KN notika Pilngadības 

svētki 
 

Svētku gaviļnieki : 
 

 

Annija Vecstaudža, 

Karina Selina, 

Arturs Ksenofontovs, 

Regīna Špundzāne, 

Jolanta Kruste.  

Rudentiņ, bagāts vīrs, 

Daudz tu mums dāvināji: 

Pilnas klētis labībiņas, 

Pilnas ķešas sudrabiņa.  

 


