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2016. gada decembris Nākošā avīze būs februārī 

 
Dievkalpojumu 
kārtība 
Kristus dzimšanas 
svētkos  
 

24.decembris 
Plkst. 15.00 Strūžāni 
Plkst. 20.00 Gaigalava 
 

25.decembris 
Plkst. 9.30 Strūžāni 
Plkst. 11.30 Gaigalava 

26.decembris 
Plkst. 9.00 Gaigalava 
Plkst.10.30 Īdeņa 
 

31.decembris 

Plkst. 9.00 Gaigalava 

Ir atkal laiks, 

kad gaidām Ziemassvētkus, 

to svēto brīnumu, 

ko dziļi izjūt sirds 

un prāts. 

Klāt atkal laiks, 

kad līdz ar sveču ziediem 

plaukst mūsu dvēselēs 

gaišs svētlaimības prieks. 
 
Savā svētku eglē lie-

ciet labo domu virteni un 
sveces liesmā prieku, 
baltajā Jaungada sniegā 

ieminiet tikai tīras un 
baltas pēdas! 

Lai katrā mājā un 
katrā sirdī Ziemassvētku 
laikā ienāk gaisma un sil-
tums, lai reizē ar svētku 
prieku visur iemājo vese-
lība, saticība un patiesa 
mīlestība citam pret ci-
tu.  

Priecīgus Ziemassvēt-
kus un laimīgu Jauno ga-
du!  

Iedzīvotāju konsultatīvā  

padome 

 

 

Kad laika vārtos atkal klauvē Jaunais gads, 

Cilvēks cilvēkam novēl laimi. 

Bet laime- 

Tā ir ieceru drosme, raženi paveikti darbi, 

Sejā gaišums un smaids, 

Rokās čaklums un darba spars.                                                             

                                            /K.Apškrūma/ 
 

Lai Ziemassvētku gaišums sasilda 
visas sirdis, nes mieru un svētību katrā 
mājā, lai ticība un darbotiesgriba palīdz 
īstenot visas labās ieceres!  

Lai 2017.gads nāk ar labu veselību, 
ar darbīgām dienām un laimīgiem mirkļiem! 

 

Gaigalavas pagasta pārvalde 

Lai mums visiem izdodas nosargāt Ziemassvētku svecīšu liesmu, ar kuru var droši caur pu-
teņiem iet, lai sirdis atveras mīļumam, labestībai! Lai piepildās pārdrošākie sapņi, dzimst 
jaunas idejas, lai pārkāpjot Jaunā gada slieksni, mēs iemantotu sirdsmieru un saticību! 

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu novēl Gaigalavas pirmsskolas izglītības ie-
stādes  vadītāja Ilga Švarce un viss iestādes kolektīvs. 

Lai aiziet prom pa baltu sniegu, 

Tās rūpes, kuras nomāc mūs. 

Lai Ziemassvētki nāk ar prieku, 

Ar cerību –viss labi būs! 

Vēl tikai vienu es tev vēlēt gribu,  

Kad klusā nakts pār zemi snieg: 

Lai šonakt pati mīlestība  

Uz tavas galvas roku liek.  

                              /D.Bitēna Sirmā/ 
 

Gaišus un sirsnīgus Ziemassvētkus! 
Veiksmīgu, panākumiem bagātu 

Jauno 2017.gadu! 
Sabiedrisko aktivitāšu centrs  

“Strūžānu skola” 

Ziemassvētku vēlējums visiem Gaigalavas iedzīvotājiem  

Dārgie brāļi un māsas Kristū! 
  Visiem no sirds vēlu šajos Kristus Dzimšanas svētkos dziļi sirdī IZJUST mīļā Pestītāja klātbūtni. Lai 
neviens no jums nejūtas atstāts… Jēzus ir ar katru no mums. Līdz ar Sevi Viņš dāvā mums arī patieso 
mieru un prieku. Jēzus nekad nevienu neatstāj dzīves laikā. Viņš atnāca pie mums, lai mūs nepazaudētu, 
bet lai atgūtu Sev. Mēs piederam Jēzum. Mēs nepiederam sev. Ielūkosimies mīlestības pilnajās Jēzus 
Bērniņa acīs. Jēzus acis mums visu pateiks. Nekas tā neuzrunā kā skatiens. Tikai vajag, lai šie skatienu 
satiktos. Mūsu skatiens lai iztaro pilnīgu ticību, cerību un mīlestību uz Jēzu.  
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Baznīcas ziņas  

Savukārt, Jēzus skatiens piepildīs mūsu ievainotās 
sirdis ar dziļu mieru un prieku, ko pasaule mums 
nevar dot. Šis miers lai ieplūst katra cilvēka sirdī. It 
sevišķi sirdī, kas ir izmisusi… Sirdī, kas ir 
nocietinājusies… Sirdī, ka sir attālinājusies no Jēzus… 
Tikai Jēzus mīlestība var UZVARĒT mūsu sirdis! Tikai 
Jēzus mīlestība var IZMAINĪT mūsu sirdis! Visiem vēlu 
IEMĪLĒTIES Jēzū!!! Un lai tas būtu vislabāk mums 
izdarāms, Jēzus vēlējās atnākt pie mums maza 
BĒRNA izskatā. Jēzus pie mums atnāk maza bērna 
izskatā, lai mēs NENOBĪTOS no Viņa… Mēs 
baidamies TUVOTIES Jēzum, jo jūtamies necienīgi… 
Un tādi mēs esam! Bet Jēzus mūs IEDROŠINA, lai 
mēs nebaidamies Viņam tuvoties dzīves laikā. Lai šie 
Kristus dzimšanas svētki katram no mums kļūst 
kārtējie IEDROŠINĀJUMA Viņam tuvoties svētki! Lai 
tie kļūst kārtējie MIERINĀJUMA un IEPRIECINĀJUMA 
svētki mūsu satrauktajām, bailīgajām un 

noskumušajām sirdīm… Bet Jēzus mūs grib PIEVILKT 
pie Sevis. Katru no mums! Bez izšķirības. Jēzus vēlas 
piedzimt katra cilvēka sirdī. Jēzū mēs viens otram 
kļūstam tuvi un mīļi! Jau vairs nav no svara, vai mēs 
esam radinieki, vai  nē! Jēzus TUVINA mūsu sirdis 
SEV un caur SEVI tuvina tās vienu otrai! Laba 
grēksūdze, svētā Komūnija un labie darbi, kas darīti 
no mīlestības uz Jēzu, lai sagatavo mūsu sirdis šiem 
MĪLESTĪBAS, MIERA un PRIEKA pilnajiem svētkiem 
– Kristus dzimšanas svētkiem! Mēs neesam VIENI, 
bet ar mums ir JĒZUS un mēs esam ar JĒZU! Mīļais 
Jēzus Bērniņ, atkausē mūsu sirdis ar savu mīlestību, 
sasildi tās un iemājo mūsu sirdīs. Mūsu sirdis PIEDER 
Tev, Jēzu! Vēlu katram no jums labu veselību un 
daudzas jo daudzas Dieva žēlastības šajos Kristus 
dzimšanas svētkos! Lai Dievs jūs katru svētī!  

Bikavas Romas Katoļu draudzes prāvests  
Ivars Vigulis 

   Rēzeknes novada pašvaldībā jau par tradīciju kļu-
vis Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā ar 
novada augstāko apbalvojumu – Atzinības rakstu – 
sveikt čaklākos, aktīvākos, profesionālākos, radošākos 
un godprātīgākos novada cilvēkus.  Šogad pagodino-
šais apbalvojums tiks piešķirts 43 novada iedzīvotā-
jiem, divi atzinības raksti  tika piešķirti  mūsu pagasta 
iedzīvotājām. Nominācijā “Darbs pašvaldībā”  
 Gaigalavas pagasta pārvaldes 
 lietvedei Valentīnai Pustei 
 Gaigalavas bāriņtiesas 
 priekšsēdētājai Ilonai Delverei 
     “Pirms 98 gadiem īstenojās sapnis par brīvību un 
tika proklamēta Latvijas Republika,” uzsvēra Rēzeknes 
novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs. “No šīs 

dienas skatupunkta raugoties, varētu likties, ka tas ir 
vienkāršs, vēstures grāmatās ierakstīts fakts, bet jāsa-
prot, ka tas varēja notikt tikai tad, ja īstenojās daudzu 
apstākļu virkne: bija cilvēki, kam radās ideja par neat-
karību, bija cilvēki, kas realizēja šo šķietami pārgalvīgo 
ideju, kā arī bija cilvēki, kuri aizstāvēja šo ideju. Šo 
cilvēku kopums bija un ir drosmīgā Latvijas tauta. Sa-
ka, ka drosmīgajiem pieder pasaule. Pasaule pieder 
jums, Rēzeknes novada iedzīvotāji, kas ar saviem ik-
dienas darbiem un pienākumiem, ar savu sabiedrisko 
aktivitāti un savu patriotismu esat patiesi Rēzeknes 
novada un Latvijas lepnums. Novēlu drosmi, spēju rī-
koties un lai veiksme un labklājība ir jūsu ikdienas par-
tneris!” tā klātesošos sveica Rēzeknes novada domes 
priekšsēdētājs.  

Interneta resursi 

Iedzīvotāju konsultatīvā padome 

Lepojamies 

   Bikavas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu drau-
dzei 2016.gadā apstiprināti divi projekti. 
   Rietumu bankas labdarības fonda projekts 
“Baznīcas galvenā altāra restaurācija”. Projekta kopē-
jās izmaksas 10 000 Eur. Finansējums no Rietumu 
bankas labdarības fonda – 5000 eur. Baznīcas galve-
nā altāra restaurācijai saziedoti 4986 Eur, no tiem 
draudzes locekļu  ziedojumi – 1986 Eur.  
    Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-
2020.gadam apakšpasākuma "Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stra-
tēģiju" projekts “Kultūras mantojuma saglabāšana un 

ar to saistīta tūrisma pakalpojuma pilnveide Rēzeknes 
novada Gaigalavas pagastā” – Baznīcas ārējās fasā-
des renovācija. Projekta kopējās izmaksas 31 155,64 
Eur. Baznīcas ārējās fasādes  renovācijai saziedoti 
10 489,75 Eur, no tiem draudzes locekļu ziedojumi – 
2179,75 Eur.  
   Paldies visiem draudzes locekļiem par ziedojumiem. 
Aicinājums turpināt ziedot baznīcas fasādes renovāci-
jai, jo uz šo brīdi finansējums projekta realizēšanai vēl 
ir nepietiekams. 
   Nepieciešams remonts baznīcas priekštelpai. Celt-
niecības materiālu iegādei 500 Eur finansējumu ziedo-
jis Pēteris Stanka. Paldies viņam! 

 
Gaigalavas pagasta Iedzīvotāju konsultatīvā pado-

me ir izveidota 2015.gada 18.novenbrī. Tieši pēc LR 
gadadienai veltītā svinīgā pasākuma Gaigalavas kultū-
ras namā, pagasta pārvaldnieks un KN vadītāja aicinā-
ja iedzīvotājus izveidot Iedzīvotāju konsultatīvo pa - 

 

 
domi. Iedzīvotāji bija atsaucīgi un apliecināja savu vel-
mi darboties. Tāpēc jau 21.decembrī  pagasta pārvald-
nieks jaundibināto padomi aicināja uz pirmo sapulci, 
kurā ievēlēja padomes priekšsēdētāju, priekšsēdētājas 
vietnieku un padomes protokolisti. Padome ir ievēlēta 
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uz četriem gadiem. 
    Pirmais reālais darbs bija piedalīšanās pagasta 

pamatbudžeta pieņemšanā un apstiprināšanā Rēzek-
nes novada domē. 

Šī gada laikā ir notikušas sešas Iedzīvotāju konsul-
tatīvās padomes sēdes, trīs sēdēs, kurās tika pieņemti 
nozīmīgāki lēmumi, tika uzaicināts un piedalījās arī 
pagasta pārvaldnieks. 

Pirms katras sēdēs ir uzlikti paziņojumi uz ziņojumu 
dēļiem par sēdes norises laiku un vietu, kā arī aicinā-
jums apmeklēt sēdes un iesniegt priekšlikumus vai 
jautājumus. Sēdes nav apmeklējis neviens pagasta 
iedzīvotājs, bet jautājumi un ierosinājumi ir ienākuši 
rakstiski, gan arī uzdoti mutiski konsultatīvās padomes 
locekļiem. 

Ir bijusi viena izbraukuma sēde uz  Strūžānu SAC 
”Strūžānu skola”. Šo sēdi apmeklēt un izteikt priekšli-
kumus un ierosinājumus tika aicināti visi Vecstrūžānu 
ciema iedzīvotāji. Diemžēl, neieradās neviens, bet jau-
tājumi tika iesūtīti rakstiski.  

Izskatīti un iesniegti pagasta pārvaldē 12 jautājumi 
un ierosinājumi, kurus Iedzīvotāju konsultatīvajai pado-
mei ir iesnieguši pagasta iedzīvotāji.  Pagasta pārvalde 
ir atbildējusi uz visiem uzdotajiem jautājumiem un ir 
ņēmusi vērā arī iesniegtos ierosinājumus. Daži jautāju-
mi un ierosinājumi ir atstāti izskatīšanai pagasta iedzī-
votāju kopsapulcei, kura katru gadu notiek pavasarī.     

Ar pagasta pārvaldes sniegtajām atbildēm uz jautā-
jumiem un ierosinājumiem var iepazīties pagasta pār-
valdes telpās pie ziņojumu dēļa, vai griežoties personī-
gi pie Iedzīvotāju konsultatīvās padomes sekretāres 
Lienes Drules, vai interneta vietnē www.draugiem.lv/
ikp.gaigalava  

Svarīgākie lēmumi ir bijuši par iedzīvotāju izvirzīša-
nu  apbalvošanai Rēzeknes Novada svētkos. Galveno 
balvu nominācijā „Izpalīdzīgākā ģimene” saņēma Del-
veru ģimene.  

LR 98 gadadienas veltītajā pasākumā novadā ap-
balvošanai tika izvirzīta pagasta pārvaldes lietvede un 
zemes lietu speciāliste Valentīna Puste. Pagasta pasā-
kumam Gaigalavas KN tika izvirzīti Barikāžu dalībnieki 
un, pēc Gaigalavas Bāriņtiesas ierosinājuma, Gaigala-

vas Bāriņtiesas dibinātāja - Zinaīda Kruste. 
Domas dalījās par Barikāžu dalībniekiem, taču gala 

rezultātā apbalvošanai tika nominēti tieši tie dalībnieki, 
kuri braucienam uz Barikādēm saorganizējās un devās 
tieši no Gaigalavas, nevis no citām Rēzeknes rajona 
organizācijām, kur notika organizēta braukšana.  

Gada laikā ir pamainījies arī Iedzīvotāju konsultatī-
vās padome sastāvs.  Savu darbību pārtraukušas -
Dace Gabriša, Lāsma Reine. Uzklausot iedzīvotāju 
priekšlikumus, tika uzrunāts „Gundegas„ mājas iedzī-
votās Jānis Zapāns un  Sanita Babre no Staudžiem. 
Abi piekrita darboties padomes sastāvā. 

 Iedzīvotāju konsultatīvās padomes darbošanās 
laikā ir izveidots padomes e-pasts: iedzivota-
ju_padome@inbox.lv, kur pagasta iedzīvotāji var iesū-
tīt savus jautājumus, ierosinājumus vai priekšlikumus. 

Tāpat, kopš oktobra, interneta vietnē 
www.draugiem,lv ir izveidota Gaigalavas Iedzīvotāju 
konsultatīvās padomes lapa www.draugiem.lv/
ikp.gaigalava, kur tiek atspoguļoti visi padomes jaunu-
mi. Nosaukums „Gaigalavas IKP” ir tāpēc, ka nosauku-
mā ir ierobežots zīmju skaits. Lapai uz šo brīdi ir 50 
aktīvi sekotāji.  

Visas Iedzīvotāju konsultatīvās padomes sēdes ir 
apmeklējuši 90% padomes locekļu.  

Šī gada 18.novembrī, pēc svinīgā pasākuma KN 
veltīta LR 98 gadadienai, visi Iedzīvotāju konsultatīvās 
padomes  locekļi tika aicināti uz svinīgu kopā sanākša-
nu pie svētku kliņģera, lai atzīmētu LR 98 un Iedzīvotā-
ju konsultatīvās padomes  pirmo gadadienu.  Visi pa-
domes locekļi nevarēja ierasties, taču, ar laba vēlēju-
miem pie svētku kliņģera pievienojās tie pagasta iedzī-
votāji, kuri bija atnākuši izbaudīt pasākumu. 

Kopumā gads ir aizritējis samēra spraigā darbā, 
neļaujot atslābt ne pagasta iedzīvotajiem, kuru aktīvi 
seko līdzi padomes darbam, ne arī pašiem padomes 
locekļiem.  

Vēlot veiksmi un cerot uz tik pat raženu darbu turp-
māk, noslēdzam Iedzīvotāju konsultatīvās padomes 
sasaukuma pirmo darba gadu. 

Iedzīvotāju konsultatīvas padomes  
priekšsēdētāja A. Macāne 

Skolas ziņas  
Šī gada februārī Latvijas Lauksaimniecības konsul-

tāciju un izglītības centrs izsludināja konkursu „Šodien 
laukos”. Tam pieteicāmies arī mēs, Gaigalavas pamat-
skolas 7.klase. Konkurss ilga 9 mēnešus, katru mēne-
si klasei bija jāveic kāds uzdevums. Tie bija dažādi: 
bija tādi, kas prasīja teorētiskās zināšanas, bija prak-
tiskie uzdevumi, kā arī tādi, kuros bija jāizmanto rado-
šums un mākslinieka talants. 

Pirmās kārtas tēma bija „Pa pēdām”. Mūsu klase 
sekoja „pa pēdām” gotiņām, kas gaidīja teliņus. Mēs 
pierādījām, ka tas ir visatbilstošāk, jo, mūsuprāt, vārda 
pēcnācējs etimoloģija ir šāda: 

 pēdās nācējs → pēd’s nācējs → pēc nācējs → 
pēcnācējs 

Izveidojām fotosesiju, kurā bija attēloti nupat dzi-
muši telēni, kā arī sniedzām informāciju par gotiņām, 
kuras tos laidušas pasaulē. 1.kārtā mēs tikām atzīti 

par favorītiem un kā uzvarētāji saņēmām veicināšanas 
balvas – piezīmju blociņus un pildspalvas. 

Otrās kārtas uzdevums bija intervija ar kādu no 
lauksaimniecības nozarēs strādājošajiem: piensaim-
nieku, zvejnieku, biškopi, graudu audzētāju, zirgkopi 
vai citu. Mēs izvēlējāmies intervēt Nagļu pagasta Īde-
ņas ciema zvejnieku Jāni Macānu. Tā kā Sintija un 
Viktorija Rebles dzīvo Īdeņā, galvenās intervētājas bija 
viņas. Interviju pierakstījām latgaliski, glīti noformējām 
un arī šajā kārtā tikām pie godalgotas vietas – bijām 
trešie. 

3.kārta prasīja praktisku darbošanos. Katrai klasei 
bija jāiesēj vai jāiestāda kāds dārzenis un jāseko līdzi 
tā augšanas procesam. Pēc mēneša pētījums bija 
jāiesūta kā mājas darbs, taču stādu pētīšana turpinā-
jās līdz pat rudenim – septembrī atkal sūtījām bildes ar 
pierādījumiem. Mūsu klase stādīja pupas – katrs  

Konkurss „Šodien laukos” 

http://www.draugiem.lv/ikp.gaigalava
http://www.draugiem.lv/ikp.gaigalava
mailto:iedzivotaju_padome@inbox.lv
http://www.draugiem,lv
http://www.draugiem.lv/ikp.gaigalava
http://www.draugiem.lv/ikp.gaigalava
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skolēns savu, tātad 
kopā 10.  

Pupas auga kla-
sē uz loga, regulāri 
tās aplaistī jām 
(sestdienās un 
svētdienās to darīja 
tehniskie darbinieki. 
Paldies!), veicām 
mērījumus. 

Divas pupas 
neuzdīga. Meitenes 
vēlējās izpētīt, kā-
pēc tā, un aplūkoja 
neuzdīgušās pupas 
mikroskopā. 

Vārdu sakot, 
mēs pūlējāmies ne 
pa jokam un atkal ieguvām trešo vietu. 

  4.kārtas uzdevums bija izstrādāt interesantu pār-
gājiena maršrutu laukos un, ja iespējams, pašiem to 
paveikt. Mēs aizsūtījām divus maršrutus: pārgājiens 
Gaigalavas centrs – “Atvariņi” – Gaigalavas centrs un 
velopārgājiens Gaigalava – Teirumnīku purvs - ŪTAC 
“Bāka” – Gaigalava. Pirmo 
maršrutu mēs nupat bijām 
izgājuši. Imants Ziedonis 
„Kurzemītē” ir teicis: 
„Kāpēc tad man Latvija ir 
vēl neatklāta zeme? Ja es 
ģeogrāfiju zinu, viņas jaun-
ākās ziņas zinu, viņas avī-
zes lasu? Jā, es dzirdu par 
viņas darba rezultātiem, 
bet maz, gandrīz nemaz es 
nezinu par tiem iekšējiem 
spēkiem, kuri veido viņas 
darba mīlestību, tautas 
ētiku kopumā. Mani intere-
sē viņas individualitātes, 
viņas personības...” 

Jā, mēs pietiekami daudz zinām par lieliem Latvijas 
uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecību, 
putnkopību, piensaimniecību, zvejniecību, kokapstrādi 
utt. Ziņas par tiem mēs varam iegūt gan informatīvajā 
un zinātniskajā literatūrā, gan interneta vietnēs. Taču 
kas gan Latvijai vēstīs par mūsu pašmāju meistariem? 
Kas par to ir atbildīgs, ja ne mēs paši, skolu jaunatne? 
Tāpēc savam pārgājienam izvirzījām mērķi: apzināt 
Gaigalavas pagasta meistarus, kuri radoši darbojas un 
pat sarunājas ar koku, cilvēkus, kurus koks klausa un 
kuriem tas palīdz. Mēs apmeklējām Gunāra Igauņa 
mūzikas instrumentu darbnīcu un muzeju, ciemojā-
mies pie Aināra Stempera un vērojām viņa darbus: 
slotas, suņu būdas, putnu barotavas, grozus (starp 
citu, Ainārs ir meistarīgākais grozu pinējs diezgan tālā 
apkārtnē).  

    Mūsu maršruta galapunkts – Elmāra Dekšņa 
galdniecības darbnīca. „Atvariņi” ir viesmīlīgas mājas. 
Mums tur ļoti patika. Paldies saimniekiem Elmāram un 
Valentīnai! Atceļā mēs apmeklējām arī Roberta Voita 

kokzāģētavu. Mēs 
veicām tikai 5 km, 
taču tikāmies ar 
daudziem talantī-
giem cilvēkiem. Un 
tādu Gaigalavā ir ļoti 
daudz. 
     5.konkursa kār-
tas uzdevums bija 
izveidot fotosesiju 
„Kā laukus redzi tu?” 
Mēs izveidojām foto-
galeriju „Latgale – 
kontrastu zeme”. 
Piedāvājām bildes 
ar jauno un veco 
tehniku, koptus un 
nekoptus laukus 

(tiesa, nekopts tīrums bija dikti ilgi jāmeklē, tas nozī-
mē, ka lauki dzīvo), pamestas mājas un īstas savrup-
mājas. Bildes tika uzņemtas Gaigalavas un Nautrēnu 
pagastos.  

   6.konkursa kārtas uzdevumi – 3 tematiskas 
krustvārdu mīklas: par laukiem, mežiem un ūdeņiem. 

Mēs tās izpildījām un saņē-
mām maksimālo punktu skaitu. 
   7.uzdevuma tēma – „Kas 
burciņai vēderā?” Bija jāiesūta 
recepte un fotogrāfijas, kas 
apliecina, kā skolēni piedalās 
dažādu konservu gatavošanā. 
Darbus iesūtīja Edgars Bari-
novs, Natālija Gavare, Mareks 
Virgiļovs un Ērika Banzere. 
Paldies viņu vecākiem par ko-
pīgo darbu! 
8.konkursa kārtas uzdevums – 
uzrakstīt veltījumu laukiem 
jebkurā literatūras žanra for-
mā. Mēs uzrakstījām lugu 
„Pilsētas vējš un lauku vējš”. 

Ceram, ka izdosies šo lugu iestudēt mazo formu iestu-
dējumu skatei.  

9. – noslēdzošā – kārta: jāiesūta zīmējums (logo) 
par tēmu „Šodien laukos” un moto. Evijas Bolmanes, 
Ērikas Banzeres un Natālijas Gavares darbi tika augs-
tu novērtēti un publicēti interneta vietnēs. Mūsu moto 
arī nebija slikts: Brauciet šurp no ārzemēm, 

                     Šodien laukos dzīve zaļa: 
                     Klāt pie skaistām ainavām 
                     Maize, olas, piens un gaļa! 
Katru nedēļu bija arī kāda nedēļas mīkla, parādījās 

ašie miniuzdevumi. Tas nozīmē, ka mēs visu laiku 9 
mēnešu garumā bijām saistīti ar LLKC mājas lapu un 
lauku dzīvi. Konkurss bija grūts, bet aizraujošs. Kop-
vērtējumā mēs ieguvām 2.vietu. Tas mūs gan ieprieci-
nāja, gan apbēdināja, jo 1.vietai – Nīkrāces pamatsko-
lai – bija iespēja aizbraukt ekskursijā 1000 EUR vērtī-
bā. Taču mēs, kas par mata tiesu atpalikām no 
1.vietas, vēl gaidām kādu pārsteigumu.  

Ērika Bozoviča 
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Sabiedriskās aktivitātes  

   2016.gada 9. novembrī  
izskanēja Ziemeļlatgales 
stāstnieku konkurss „Teci, 
teci valodiņa”. Šogad tas 
Lendžu kultūras namā 
pulcēja 13 dalībniekus no 
d a ž ā d ā m  v i e t ā m  – 
Gaigalavas pamatskolas, 
C i b l a s  v i d u s s k o l a s , 
Rēzeknes 1. ģimnāzijas, 
Nautrēnu vidusskolas, 
Rēznas  pam atsko las , 
Kaunatas vidusskolas un 
L.Rancānes Makašānu amatu 
vidusskolas.                                                                                                                  
   Konkursā piedalījās bērni un 
jaunieši līdz 21 gada vecumam, 
kuri interesējas par tautas 
mutvārdu daiļradi un ir aktīvi 
stāstītāji dažādās ikdienas vai 
svētku situācijās. Stāstniekiem 
latviešu literārajā valodā, dialektā 
vai izloksnē jāsagatavo viena 
latviešu vai cittautu pasaka, viens 
neparasts atgadījums no dzīves 
un anekdote. 
   Skolēni ar aizrautību stāstīja 
pasakas gan par sadzīvi, par 
mātes meitu un pameitu, gan par 
dzīvniekiem. Dažādi bija arī 
atgadījumi „iz dzīves”- kādam tas 
bija notikums no skolas, citam 
atkal atgadījums no pirmā mēģinājuma braukt ar 
mašīnu. Arī stāstīto anekdošu klāsts bija 
daudzveidīgs: gan par policistiem, gan par 
dzīvniekiem, gan sabiedrisko transportu  u.c                                                                                                                  
   Gaigalavas pamatskolas folkloras kopas “Purineņš” 

dalībnieki arī bija centīgi gatavojušies, 
tāpēc neizpalika arī labi rezultāti. 
Konkursā dalībniekiem tika piešķirti 
šādi tituli – lielā stāstniece: Samanta 
Sakne – 2.pakāpe (Gaigalavas 
p a m a t sk o la s  f o l k l o ra s  k o p a 
„Purineņš”, vadītāja Rasma Igaune), 
Vislielākais stāstnieks: Raivo Svilāns 
– 1.pakāpe (Gaigalavas pamatskolas 
folkloras kopa „Purineņš”, vadītāja 
Rasma Igaune), 
   Žūrijai patika visi stāstnieki, un tika 
piešķirts žūrijas simpātijas tituls 

”Spilgtākais Ziemeļlatgales novadā”: stāstniece
– Rūta Vonoga, un stāstnieks – Edgars 
Vonogs. Vēl labus vārdus no žūrijas komisijas 
locekļiem izpelnījās Markuss Seimuškins un 
Raivo Svilāns. 
   Tad  jautrā gaisotnē turpinājās Mārtiņdienas 
rotaļdeju un danču apguve, kur piedalījās arī 
folkloras kopa “Purineņš”. 
   Stāstnieku konkursa fināls notika  Rīgā, 
Latviešu biedrības namā 26.novembrī. Tur 
Gaigalavas pamatskolu pārstāvēja  6.klases 
skolnieks  Raivo  Svilāns  un 7.klases skolnieks  
Jānis Sarnovičs, kurš varēja uzstāties uzreiz 
finālā, jo divus gadus bija nopelnījis 1.pakāpes 
diplomus. Arī  šogad Jānim izdevās žūriju 
pārliecināt. 
   Jānis  Sarnovičs -  1.pakāpes diploms un 
tituls “Dižais stāstnieks”,  Raivo  Svilāns – 
2.pakāpes diploms un tituls “Lielais 

stāstnieks”. 
    Liels un sirsnīgs paldies  skolēniem un viņu 
vecākiem  par  atbalstu !  

Folkloras kopas “Purineņš” vadītāja  
Rasma Igaune 

Stāstnieku konkurss „Teci, teci valodiņa” 

18.novemrbrī Gaigalavas KN notika Latvijas Re-
publikas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums 
“Es mīlu Latviju savu”, kurā godinājām Gaigalavas 
pagasta pārvaldes un Iedzīvotāju konsultatīvās pado-
mes izvirzītos nominantus. 

 Sakarā ar bāriņtiesu 20.gadskārtu par  ieguldī -
jumu pagasttiesu dibināšanā, ilggadēju, profesionālu, 
godprātīgu un radošu darba devumu pagasttiesu/
bāriņtiesu darbā, Gaigalavas bāriņtiesa un Gaigalavas 
pagasta pārvalde Atzinības raksta saņemšanai izvirzī-

ja   Zinaidu  Krusti. 
Divdesmit gadus atpakaļ Valsts izdots likums „Par 

bāriņtiesām un pagasttiesām” noteica, ka katrā pagas-
tā jāizveido pagasttiesa, nenosakot pat ar ko īsti sākt.  
Gaigalavas pagasttiesa  savu darbu sāka 1996.gada 
7.oktobrī. 

Gaigalavas pagasttiesas izveidošanā lieli nopelni ir 
ilggadējai tās priekšsēdētājai Zinaidai Krustei, kas ar 
godprātīgu un nesavtīgu devumu, bieži vien emoci-

onāli grūto, bet visai sabiedrībai nepieciešamo darbu 
divpadsmit gadu garumā ir nodrošinājusi Gaigalavas 
pagasttiesas un vēlāk- pagasta bāriņtiesas darbību 
ikdienā.  

Zinaida, ilgus jo ilgus gadus būdama Gaigalavas 
ciema izpildu komitejas priekšsēdētāja, bija iepazinusi 
katru sava ciema ģimeni. Katras cilvēks viņai bija sa-
vējais. Arī tad, kad pārmaiņu vējos nogurusi, ciema 
vadības grožus atdeva jaunās paaudzes rokās, pati 
izlēma atgriezties pie jaunībā iegūtās profesijas – sko-
lotājas darba. Skolā strādājot viņa zināja, kā klājas 
katram bērnam, kādi apstākļi ir viņa ģimenē. Un tad 
kad viņu uzrunāja uzņemties izveidot Gaigalavas pa-
gasttiesu, Zinaida neatteica. Jo kurš gan vēl, ja ne 
viņa. Ieliekot visu sirdsdegsmi Zinaida  sāka veidot 
jaunu aizbildnības un aizgādniecības institūciju, kuras 
galvenais uzdevums ir bērnu un citu rīcības nespējīgo 
personu personisko un mantisko interešu aizsardzība. 

Pagasttiesām papildus tika uzlikts arī veikt nozīmī- 

Godinām sava pagasta iedzīvotājus  



gu funkciju - notari-
ālo apliecinājumu 
veikšana lauku teri-
torijās, kur neprakti-
zē zvērināti notāri. 
Darbs bija grūts un 
ļoti atbildīgs, kļūdī-
ties nedrīkstēja.  

Divpadsmit ga-
dus nostrādājusi 
šajā amatā, Zinaida 
Kruste  devas pelnī-
tā atpūtā. Taču 
enerģija un spēks 
vēl bija. Tāpēc 
priestera Mārtiņa 
Kļuša uzrunāta pie-
krita uzņemties Bi-
kavas Draudzes 
priekšsēdētājas 
darbu, kuru pilda arī vēl šobrīd. 

Par drošsirdību, pašaizliedzību un iniciatīvu, pieda-
loties 1991.gada barikāžu dienās, aizstāvot Latvijas valsti 
cīņā par neatkarību, Gaigalavas pagasta Iedzīvotāju kon-
sultatīvā padome un Gaigalavas pagasta pārvalde  atzinī-
bas raksta saņemšanai izvirzīja Barikāžu dalībniekus: 

Gunāru Igauni, Jāni Birzi, Imantu Drabāku, 
Andri Sarnoviču, Viktoru Puisānu, Jāni 
Brenci, Vitoldu  Jaudzemu, Inesi Dunduri. 

   Šogad janvāri apritēja 25 gadi kopš 1991. gada bari-
kāžu dienām, kad neatkarības atbalstītāji no 13. līdz 27. 
janvārim bija gatavi aizstāvēt savu brīvību pret iespēja-
mām militārām akcijām un neatkarības pretiniekiem. Tas 
bija pagrieziena punkts, kā arī ļoti svarīgs tautas pašapzi-

ņas un gribas izpaus-
mes brīdis, kad cilvē-
ki bija apņēmības 
pilni nosargāt savu 
zemi.  
   Barikāžu aizstāvju 
skaitu var lēst ap kā-
diem 40-45 tūksto-
šiem. Šajos tūksto-
šos bija saujiņa arī 
Gaigalavas iedzīvo-
tāju. Toreiz vēl jauni 
un braši puiši, kas 
daudz nedomājot, 
atsaucās kultūras 
nama toreizējā direk-
tora Gunāra Igauņa 
aicinājumam cīnīties 
par Latviju, sēdās 
reisa autobusā un 

devās uz Rīgu. Nedomāja un nezināja vai atgriezīsies. 
Rīgā jau dega ugunskuri un ap tiem pulcējās ļaužu ma-
sas. Šajā pūlī izdevās satikt arī Inesi Dunduri, kura ierau-
dzījusi savējos, piebiedrojās viņu pulciņam un arī bija 
gatava cīnīties. Dienā tika veikti mēģinājumi, kur kurš 
atradīsies, kā rīkosies ārkārtas gadījumā. Naktī visi stā-
vēja ap ugunskuriem un neatkapās ne soli .Viņi visi - gan 
Gunārs Igaunis, Jānis Birze, Imants Drabāks, Andris Sa-
rnovičs, Viktors Puisāns, Jānis Brencis, Vitolds Jau-
dzems,  Andris Cunskis, Juris Deksnis un Jānis Gabrišs 
zināja - ja vajadzēs tad stāsies pretī lielgabaliem un auto-
mātu lodēm. Visi ticēja, ka tikai tā iegūs Latvijas neatkarī-
bu. Neviens nepieļāva domu, atkāpties, vai nebūt kopā ar 
visiem. Viņi bija gatavi atdot dzīvības par Latviju, par Gai-
galavu…  

    25.novembrī Gaigalavas KN jauniešu deju kolektīvs 
„Krēslīte” svinēja savu 5 darbības gadu jubileju  un snie-
dza koncertu ”Krēslītes 
5.Jubildeja”.   Uz pasā-
kumu ieradās sadrau-
dzības kolektīvi - 
“Vīmyns”no Feima-
ņiem, ”Jumalēni” no 
Dricāniem, „Troks voi” 
n o  R o g o v k a s , 
„Pipariņš” no Nagļiem, 
„Dziga” un „Vīteri” no 
Rēzeknes. 
    „Krēslīte” kopā ar 
ciemiņiem izdejoja pie-
cus gadalaikus -  pava-
sari, vasaru, rudeni, 
ziemu un Krēslītes ga-
dalaiku.   
    Kolektīvu svētkos 
sveica Gaigalavas pa-
gasta pārvalde un kul-
tūras nama pašdarbī-
bas kolektīvi.  Krēslītes dejotāji pasākuma gaitā atcerējās 
kolektīva svarīgākos mirkļus piecu gadu garumā- Dzies-
mu un deju svētkus Rīgā, uzstāšanos uz prāmja 
„Isabelle”, Sadančus, skates, koncertus un kopā būšanas 
brīžus.     

    Krēslītes piecgadē ar dejotājiem ir strādājušas divas 
vadītājas Silvija  Bokta  un Maira Gribuste.  Dejotāji ska-

tēs ir sasnieguši augstus 
novērtējumus un koncer-
tos skatītāju neviltotus 
aplausus. 
    Kopš dibināšanas brī-
ža kolektīvā dejo - Anete 
Vugule, Lāsma Reine, 
Guna Vugule, Terēze 
Stanka, Armands Počs, 
Reinholds Švarcs, Sintija 
Bikovska, Normunds 
Stanka, Sandis Taukuļs,  
Mārtiņš Taukuls, Līga 
Staudža,  Andris Dūda.                                                              
   Vēlāk kolektīvam pie-
vienojās Anna Barinova, 
Eduards Armuška, Jānis 
Počs, Regīna Špundzā-
ne, Māra Avišāne, Elīna 
Zujāne, Jānis Zagorskis, 
Kristaps Šarkovskis. 

   Šo gadu laikā  kolektīvā darbojās  Viktorija Zakarkevi-
ča, Marta Suharevska,  Inga Kruste, Dāvis Suharevskis, 
Jānis Reblis, Georgijs Ļebedevs, Sidnija Kalvāne, Laima 
Kolneja, Sandra Bikse, Gaitis Bobrovs, Daniels Bikovskis, 
Jānis Struķis.                                      

”Krēslītes 5. Jubildeja”    



JC ”ENJOY”  

Adventes vaina-
gu darināšana 

Kā katru gadu, tuvo-
joties pirmajai Adventei, 
25.novembrī aktivitāšu 
centrā notika Adventes 
vainagu darināšana. 
Jau laicīgi tika sagādāti 
dažādi dabas materiāli 
vainagu pamatnes sa-
gatavošanai un rotāša-
nai – dažādas sūnas, 
čiekuri, egļu un priežu 
zari u.c. Vairāku stundu darba rezultātā, tapa ļoti skaisti 
un sirsnīgi Adventes vainadziņi.  

Ziemassvētku apsveikumi 
 Jau vairākus gadus pēc kārtas, aktivitāšu centrā, 

tiek veidoti apsveikumi ar mērķi pagatavot tos tik daudz, 
lai saņemtu katra Strūžānu mājsaimniecība un aktivitāšu 
centra atbalstītāji. Tā arī šogad, 2. decembrī aktīvākie 
darboties gribētāji tikai aicināti uz radošo darbnīcu 
“Ziemassvētku apsveikumu gatavošana”.   

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šogad Ziemassvēt-

ku apsveikumi izskatī-
sies savādāk! Lai sagā-
dātu iedzīvotājiem prie-
ku, apsveikumu gata-
vošanā tika ieguldīts 
liels darbs. Pulcējoties 
4 reizes un aktīvi dar-
bojoties, tika pagatavoti 
120 apsveikumi! 
Paldies čaklajām dalīb-
niecēm, kas ziedoja 
savu laiku un piedalījās 
Ziemassvētku noska-

ņas radīšanā! 

 Tuvākie pasākumi 
 Sākot gada skaistākos svētkus, 23.decembrī, 

plkst.10:00, aktivitāšu centrā notiks cepumu ROZĪTES 
cepšana. Laipni aicināti piedalīties cepšanas procesā un 
degustācijā! 

 31.decembrī, plkst.21:00 – kopīga vecā gada 
pavadīšana un Jaunā gada sagaidīšana. 

Sabiedrisko aktivitāšu centra  
“Strūžānu skola” vadītāja Jolanta Mihailova 

 

Sabiedrisko aktivitāšu centra “Strūžānu skola” aktivitātes 

Volejbols 
         3.decembrī Adamo-

vā un 10.decembrī Ilzes-
kalnā norisinājās volejbola 
turnīri. Sacensību mērķis 
un uzdevumi bija izveidot 
draudzīgas attiecības starp 
pagastiem un noskaidrot 
labākās komandas, kā arī 
rast iespēju spēlēt un gūt 
sacensību pieredzi! Spēlēt 
gribētāji bija arī no mūsu pagasta. Gaigalavas pagastu 
pārstāvēja Laima Kolneja, Anna Barinova, Artis Plušs, 
Pēteris Delveris, Andis Caune un Ivars Stūris.  Sacensību 
gars un cīņa bija ļoti sīva! Adamovā kopā bija 13 koman-
das. 1. vietu izcīnīja Rēzeknes komanda, bet Ilzeskalnā 
no 16 komandām visstiprākie izrādījās Feimaņu pagasta 
volejbolisti.  

Ziemassvētkus gaidot 
        Novembra beigās ar jauniešiem devāmies uz me-

žu vākt dabas materiālus Adventes vainagiem. Pielasījām 
vairākus maisus ar egļu un priežu čiekuriem, sūnām, za-
riem un visu citu, ko vien  var atrast mežā. Netipiski gada-
laikam, mežā atradām pat gailenes!  

       Jauniešu centrā no sagatavota-
jiem materiāliem taisījām Adventes 
vainagus, kurus pēc tam jaunieši  
varēja nest uz mājām! Kopā mums 
sanāca uztaisīt 10  vainagus, no 
kuriem vienu atstājām sev centrā!  
       Gatavojām arī Ziemassvētku 
apsveikumus, darinājām rotājumus,  
ar ko rotāsim mūsu centra  Ziemas-
svētki eglīti, griezām sniegpārsliņas, 
dekorējām jauniešu centra telpās!  

Labdarības akcija 
       Laika posmā no 20.-23. decembrim Rēzeknes no-

vadā tiks īstenota Latvijas Sarkanā Krusta Rēzeknes no-
daļas labdarības akcija ar mērķi apciemot un sveikt Zie-
massvētkos Rēzeknes novada vientuļos seniorus, dāvā-
jot tiem sirds siltumu, dāvanas un Ziemassvētku apsvei-
kumu kartiņas, kuras sarūpēja LSK Rēzeknes nodaļas 
jaunieši. Ar prieku un siltām Ziemassvētku dziesmām 
mēs ar dažiem pagasta jauniešiem plānojam iepriecināt 
mūsu vientuļos seniorus, dāvājot Ziemassvētku prieku. 

Vēlu visiem sagaidīt savu Ziemassvētku brīnumu! 

 Jauniešu centra vadītāja Marika Skābarde  

   Dejotājus kopā vieno  savas dzimtās puses mīlestība.     
   Krēslīte ir mūsu pagasta teritorijas upīte, kura savus 
ūdeņus aiznes uz Daugavu un jūru.  Tāpat arī „Krēslītes” 
jaunieši  iet pasaulē  sasniegt mērķus, pierādīt sevi, bet 
Gaigalava viņiem ir īpaša vieta, kur atgriezties. Daudzi  
dejotāji ir studenti, kuri mācās dažādās  mācību iestādēs 
un pilsētās. Viņi paši saka: „Vienmēr sirdī jūtam ilgas pēc 
mājām. Un, kad mēs atgriežamies un  sapulcējamies mē-
ģinājumos, tad mēs jūtamies kā mājās, un tās emocijas 
nav iespējams ietērpt vārdos. Jo māju sajūta dziedē – tā 

visnogurušāko  studentu var atkal nolikt kalna pakājē, lai 
atkal spētu rāpties augšā savā zinību kalnā un iekarot 
aizvien jaunas virsotnes. Tas ir kas īpašs! Lai cik laba un 
noderīga nebūtu ikdienas prombūtne mācību iestādēs, 
māju mīļums, saredzēšanās sirsnība ir neizmērāma vērtī-
ba”. 
   Paldies jums, „Krēslītes” dejotāji, par ieguldīto darbu 
pagasta kultūras dzīves attīstībā! Mēs lepojamies ar 
Jums!  

Kultūras nama vadītāja  Valentīna Deksne 



8 Gaigalavas Ziņas 

Gaigalavas pagasta pārvaldes bezmaksas izdevums ”Gaigalavas Ziņas”. Tiek izdots 1 reizi 2 mēnešos.  

Sūtiet savas atsauksmes, publikācijas, sludinājumus u.c.  
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 

25.decembrī plkst. 11.00.  Gaigalavas KN Zie-
massvētku eglīte pirmsskolas bērniem. 
25. decembrī plkst. 15.00.  Gaigalavas KN ar 
koncertu “Baltās dziesmas” viesosies daudzu 
populāru šlāgerdziesmu autors un izpildītājs Kas-
pars Antess. 
   Ieeja – 2.50 EUR 
   Īpašajā svētku programmā skanēs Ziemassvēt-
ku dziesmas, kas mūziķim saistās ar paša bērnī-
bu, kā arī Kaspara Antesa populārākās autor-
dziesmas - “Neskaties atpakaļ”, “Likteņlīnijas”, 
“Dzīve kā seriālā”, u.c.  
   Koncertā arī muzicēs daudzu klausītāju iemīļo-
tais estrādes pianists Anatolijs Livča, kurš izpildīs 
ziemas vakara noskaņu rosinošos Raimonda Pa-
ula klavierskaņdarbus.  

31.decembrī plkst. 23.00. Gaigalavas KN Sagai-
dīsim Jauno gadu kopā! 
   Balle kopā ar muzikantu Ēriku Gruzniņu.    
   Ieeja - 3.00 EUR 
   Galdiņu rezervācija pa tālr.29498655 
7.janvārī plkst.14.00. Lielvārdes  pensionāru 
biedrības senioru teātris „Paši” un senioru dzies-
mu ansamblis „Lielvārdietes” viesojas ar izrādi 
„Trīs vītušas rozes” (Kelīnas Klānas romāna 
dramatizējums). 
   Pēc izrādes Jaungada eglītes svētki seni-
oriem un pensionāriem. Līdzi varat ņemt grozi-
ņus. 
   Ja nepieciešams transports tikšanai uz pasāku-
mu, zvaniet  pa tālr.29498655. 

Būsiet mīļi gaidīti! 

    Malnavas koledžā notiek pieteikšanās profesionā-
lās pilnveides kursiem BIOLOĢISKĀ LAUKSAIMNIE-
CĪBA (Licence Nr. P – 14238 izdota 2016.gada 
14.jūlijā) 180 stundu apjomā. Mācību sākums: 
2017.gada 20. janvārī, mācību ilgums: trīs – četri mē-
neši, nodarbības notiek piektdienās un sestdienās. 
Norises vieta: Malnava, Kļavu iela 17, Kārsavas no-
vads; Višķi, Višķu tehnikuma ciems, Daugavpils no-
vads. 

Mācību maksa: 180.00 EUR. Mācību noslēgumā da-
lībnieki saņems valsts atzītu izglītības dokumentu – 
Apliecību par profesionālās pilnveides izglītību. 
   Lūdzam iepriekš pieteikt savu piedalīšanos mācī-
bās: 
zvanot pa tālruni 65733274 - Malnavā, 65476051 – 
Višķos vai ierodoties personīgi 
   Dalībniekiem, ierodoties uz mācībām, līdzi jāņem 
pase.  

Ducsalietis    Gustavs     
Līcīte  Emma 

Stempers Eduards 
Gļauda Ilvars 

Kolneja Letīcija 
 

Sveicam vecākus, vecvecākus ar priecīgo notikumu -  
bērniņa piedzimšanu!  

60 
Stanka Jānis 
Puisāns Viktors 
Trimalnieks Stanislavs 
Gailume stefānija 
Viļums Pēteris 
Plešs Pēteris 

70 
Gabriša Paulīna 

75 
Bikovskis Vladislavs 
Brazis Nikolajs 
Brence Genovefa 
Mozumačs Viltolds 
Mozumačs Stanislavs 

80 
Caune Veronika 
Špundzāne Janīna 
Vugule Ilze 

85 
Reine Veronika 

90 un vairāk 
Divale Vanda 
Salenieka Anna 
Stanka Viktors  

Otrajā pusgadā skaistas dzīves jubilejas svinēja  

Informācija apkopota 
19.12.16. 

Žogota Mērija 
Andrejeva Agata 

Valtere Alise 


