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2016. gada novembris Nākošā avīze būs decembrī  

   Rēzeknes novadam ir apstiprināts savs 
ģerbonis, karogs un himna, taču, lai turpinā-
tu veidot Rēzeknes novada tēla vizuālo un 
idejisko identitāti, māksliniece Daina Salmi-
ņa ir izstrādājusi arī novada logotipu. Tika 
izveidots arī moto. 

Logo 
   Rēzeknes novada logo veido saules zīmes un da-
tora mātes plates atmiņas bloka stilizācijas apvieno-
jums. Jaunā logo filozofi-
jas pamatā ir novads kā 
administratīvi-ģeogrāfiska 
teritorija ar savu pagātni 
un nākotni. Raksts sastāv 
no punktiem un līnijām, un 
tas ir kā stilizēts orna-
ments no novada kartes – 
grafiskas uzartu lauku, 
upju un ceļu tīklu līnijas, 
ko ieskauj apdzīvotas vie-
tas.  
   Logo rakstā simboliski ir apvienots novada pagāt-
nes mantojuma un izaugsmes perspektīva. Pagāt-
nes mantojums nāk no mātes villaines, jo raksta pa-
matu veido punktu struktūra, kas patapināta no sau-

lītes motīva 19. gadsimta Bērzgales villainē, tādējādi 
simbolizējot mūsu dzīves pamatu – senču tikumu un 
atbalstu. Savukārt, savienojot šos punktus ar līni-
jām, līdz ar mātes villaini iegūstam arī mātes plati – 
montāžas plati sarežģītās elektroniskās sistēmās, 
kas norāda uz novada attīstības virzienu – organizēt 
un administrēt procesus ar moderno tehnoloģiju un 
augsti izglītotu un profesionālu cilvēku starpniecību, 
nodrošinot ilgtspējīgu izaugsmi. Mātes plates vizu-

ālajā veidolā saskatāma līdzība ar novada 
teritorijas satelītkartēm.  
   Logo krāsojumam tiks lietots novada ģer-
boņa tumši zaļā pamata un karoga gaiši za-
ļās joslas toņi. Logotips pauž saules dzīvī-
bas spēku un novada ļaužu radošu darbu 
dzimtajā pusē.  

Moto 
   Par novada moto, kas apliecina Rēzeknes 
novada iedzīvotāju piederību un lepnumu 
par savu dzimto novadu, ir izvēlēti rakstnie-
ka Jāņa Klīdzēja romāna ’’Cilvēka bērns’’ 
galvenā varoņa Boņuka vārdi, ar kuriem 

viņš uzrunā savu uzticīgo draugu – suņuku Ži-

ku: “OTRAS LĪDZĪGAS DEBEŠU PUSES NAV 
NEKUR VISĀ PASAULĒ, VAI NE?”  

Turi Latviju ieslēgtu savā sirdī, 
Turi to kā lielāko dārgumu, 
Ko nedrīkst pazaudēt,  
Jo, zaudējis Latviju, tu zudīsi pats. 
(J.Jaunsudrabiņš) 

Sveicu visus pagasta ļaudis Latvijas valsts svētkos -  

Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienā!  

Aicinu būt atsaucīgiem un piedalīties svētku svinīgajā  

pasākumā 18.novembrī plkst.19.00. Gaigalavas kultūras namā. 

Pasākumā tiks godināti 1991. gada barikāžu dienu dalībnieki: Gunārs Igau-
nis, Jānis Birze, Imants Drabāks, Andris Sarnovičs, Viktors Puisāns, Jānis Bren-
cis, Vitolds Jaudzems, Inese Dundure un Gaigalavas Pagasttiesas dibinātāja    
Zinaida Kruste. 

Pārvaldes vadītājs V.Vabals 
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lepojamies  

der zināt  

   7. oktobra pēcpusdienā Rēzeknes 
novada vispārizglītojošo skolu un 
pirmsskolas izglītības iestāžu peda-
gogi pulcējās, lai svinētu savus profe-
sionālos svētkus – Skolotāju dienu. 
Kā allaž pedagogiem veltīti laba vēlē-
jumi, koncerts, svinīgas uzrunas un, 
protams, novērtējums - tiek pasniegti 
Atzinības un Pateicības raksti.  
   Šogad visaugstāko atzinību – Izglī-
tības un zinātnes ministrijas Atzinības 
rakstus saņēma  - Ērika Bozoviča – 
Gaigalavas pamatskolas skolotāja. 

   Savukārt Rēzeknes novada 
pašvaldības Pateicības rakstu 
saņēmēju pulkā bija  Iveta Mi-
čule – Gaigalavas pamatskolas 
angļu valodas un sociālo zinību 
skolotāja, Jolanta Dundeniece 
– Gaigalavas pamatskolas vizu-
ālās mākslas skolotāja,   Jānis 
Zapāns – Dricānu vidusskolas 
mājturības un tehnoloģiju skolo-
tājs. 

Interneta resursi 
 

Par elektroenerģijas piegādes  

maksu Gaigalavas pagasta objektos 
   Informējam, ka saskaņā ar Rēzeknes novada paš-
valdības 2016.gada 20.oktobra lēmumu ar 2016.gada 
1.decembri noteikta maksa par elektroenerģijas piegā-
di Gaigalavas pagasta objektos: 

 ŪTAC “BĀKA” un Z/S “BIRZES”, Kvāpāni, Gai- 

galavas pagasts - EUR 0,092/1kWh; 

 Pagasta pārvaldes administrācijas ēkā – ne 
kustamajā īpašumā  “Pagasta ēka”, Rēzeknes ielā 2, 
Gaigalava un “Ambulances” ēkā, Skolas ielā 3, Gaiga-
lava - EUR 0,076/1kWh; 

 Daudzdzīvokļu māju  “Ābelītes”, “Lakstīgalas”,  
“Mežābeles” koplietošanas telpas, objektos Meža ielā 
10 un Meža ielā 2-  EUR 0,078/1kWh. 

Ikdienā strādājot un runājoties ar cilvēkiem, ir dzirdē-
ti interesanti stāsti par Gaigalavu agrākos laikos - par 
iestādēm, kas darbojušās; cilvēkiem, kas tajās strādā-
juši; atmiņas par kolhozu laikiem; izglītības iestādēm; 
ciemiem ar daudzām mājām, kuru vairs nav; seniem 
arodiem un sava amata meistariem. Lai šie stāsti ne-
paliktu tikai dažu cilvēku atmiņā, labprāt tos uzklausītu 
un pierakstītu.  

Varat uzrakstīt paši savas atmiņas par agrākajiem 
laikiem, varat atnākt izstāstīt bibliotēkā. Gaidīšu arī 
senās fotogrāfijas, kuras tiks ieskenētas un atdotas 
atpakaļ īpašniekam. Vēsturnieks A.Feldmanis ir atsūtī-

jis Žogotu pamatskolas fotogrāfiju, kurā redzami  sko-
lēni kopā ar medmāsu Veidemani un skolas pārzini 
Kārklinieku. Diemžēl fotogrāfijai  nav pievienots gad-
skaitlis. Varbūt kādam ir interese atpazīt sevi šai foto-
grāfijā, ir atmiņas par Žogotu skolu, nāciet uz bibliotē-
ku. Jūsu stāstījumus publicēsim pagasta avīzē, lai šī 
informācija būtu pieejama visiem interesentiem. 

Dalieties ar savām atmiņām, rakstīsim kopīgi Gaiga-
lavas vēstures lappuses! 

Gaigalavas bibliotēkas vadītāja M. Vabale 

Bibliotēkas ziņas  
Saglabāsim nākamajām paaudzēm  

Gaigalavas vēsturi 

Apstiprināti sekojoši Gaigalavas  
pagasta pārvaldes maksas  

pakalpojumi 
 Vieglās automašīnas piekabes noma - 

euro/reize - 7.21 EUR (Cena ar PVN); 

 Kultūras nama stabu zāles telpu noma - 
euro/st. - 3.80 EUR  (Cena ar PVN); 

 Kultūras nama izstāžu zāles telpu noma - 
euro/st. - 2.60 EUR  (Cena ar PVN); 

 Kultūras nama kamīnzāles telpu noma - 

euro/st. - 2.03 EUR  (Cena ar PVN). 

Visaugstāko atzinību – Izglītības un 
zinātnes ministrijas Atzinības rakstus 
saņēma  - Ērika Bozoviča  

   Ja esi jauns vai topošais uzņēmējs vecumā no 18 
līdz 40 gadiem un ja tev ir biznesa ideja vai vēlies tādu 
iegūt, tad piesakies Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centra organizētajās apmācībās. Bezmaksas 
apmācību laikā varēs iegūt nepieciešamās zināšanas 
un prasmes uzņēmējdarbībā, kā arī izstrādāt savu 
biznesa plānu, lai pēc tam ar savu ideju startētu kon-
kursā “Laukiem būt!” un cīnītos par naudas balvām 

savas idejas realizēšanai. 
   Informatīvā diena notiks 17. novembrī plkst. 13:00 
Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, Rēzeknes konsultāciju biroja 
307. telpā. Kontaktpersona: uzņēmējdarbības konsul-
tants Artūrs Šķesters, e-pasts: arturs.skesters@llkc.lv, 
tālr.29364196. 

Interneta resursi 

Pieejams atbalsts lauku uzņēmējdarbības veicināšanai 

 Skolotāju diena 
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  Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju šodien dzīvo pirms 
vairākiem gadu desmitiem būvētās daudzstāvu mājās. 
Daudzo gadu laikā šo ēku tehniskais stāvoklis ir būtis-
ki pasliktinājies - fiziski nolietojušās konstrukcijas, in-
ženiersistēmas. Liels skaits ēku ir avārijas stāvoklī,  
ziemā mājokļi ir vēsi un mitri, vasarās pārāk karsti. 
Iedzīvotājiem palielinās apsaimniekošanas izdevumi, 
maksa par apkuri, jāveido uzkrājumi avārijas remont-
iem.   
   Lai šīs mājokļu problēmas risinātu, ar Eiropas Savie-
nības struktūrfondu līdzekļiem šogad Latvijā ir uzsākta 
jauna valsts atbalsta daudzdzīvokļu māju energoefek-
tivitātes uzlabošanas programma. Ar tās palīdzību 
iespējams renovēt māju, padarot  to energoefektīvu 
un palīdzot ilgtermiņā saudzēt iedzīvotāju maciņus. 
Turklāt līdz pat 50% no izmaksām, kas tiks tērētas 
mājas energoefektivitātes uzlabošanas darbiem, iedzī-
votāju vietā apmaksās valsts no Eiropas Savienības 
līdzekļiem. Pārējās izmaksas iespējams saņemt kā 
bankas aizdevumu, turklāt dzīvokļu īpašniekiem nav 
jāieķīlā savi dzīvokļi.  
   Pieņemot lēmumu par daudzdzīvokļu mājas energo-
efektivitātes uzlabošanu, iedzīvotāji iegūst labāku un 
skaistāku dzīves vidi, pieaug mājas un līdz ar to arī 
katra dzīvokļa vērtība, pagarinās mājas kalpošanas 
laiks un kas ir īpaši svarīgi – samazinās maksa par 
apkuri. 
Kādu valsts atbalstu piedāvā daudzdzīvokļu māju 
energoefektivitātes uzlabošanas programma?  
   Iedzīvotāji ar pilnvarotās personas starpniecību sa-
vas mājas energoefektivitātes projektam var saņemt 
daudzpusīgu valsts atbalstu:  
ALTUM bezmaksas konsultācijas par programmas 
iespējām un nosacījumiem, tehniskās dokumentācijas 
un projekta dokumentu sagatavošanu;  
ALTUM grantu jeb neatmaksājamu finansiālu atbalstu, 
kas sedz līdz 50% no projekta izmaksām (granta apjo-
mu ietekmē plānotais energopatēriņš pēc projekta 
īstenošanas un izvēlētais aizdevējs – ALTUM vai cits 
finansētājs) ; 
ALTUM aizdevumu, gadījumos, ja energoefektivitātes 
projekta finansēšanai nav pieejams finansējums no 
komercbankas, kas piedalās energoefektivitātes valsts 
atbalsta programmas īstenošanā; 
ALTUM garantija komercbankas vai cita finansētāja 
aizdevumam. Garantija kalpos kā nodrošinājums fi-

nansētāja aizdevumam. 
   Valsts atbalsts paredzēts daudzdzī-
vokļu mājām, kurās ir vismaz 5 dzīvokļi 
un vienam īpašniekam pieder mazāk 
nekā 20% no dzīvokļu skaita un nedzī-
vojamās telpas neaizņem vairāk kā 25 % no kopējās 
mājas platības.  
Kādus darbus var veikt ar programmas atbalstu?      
   Ar valsts atbalsta programmas palīdzību var veikt 
sienu, pagraba, bēniņu siltināšanu, logu nomaiņu, ap-
kures sistēmas renovāciju, karstā un aukstā ūdens 
sistēmas renovāciju, inženiersistēmu renovāciju un 
citus nepieciešamos ēkas uzlabošanas darbus.  
Ar ko sākt? Mājas iedzīvotājiem jāpieņem kopīgs lē-
mums par mājas renovāciju – lai sāktu rīkoties, ir ne-
pieciešama piekrišana no divām trešdaļām mājas ie-
dzīvotāju. Pieteikties programmai dzīvokļu īpašnieki 
var pilnvarotās personas starpniecību. Pilnvarotais 
pārstāvis iedzīvotāju vietā un iedzīvotāju vārdā arī 
sagatavos un saskaņos dokumentus, organizēs būv-
nieku izvēli un uzraudzību, kā arī slēgs līgumus. Tas 
var būt gan mājas esošais apsaimniekotājs, gan cita 
juridiska persona, kuru ir deleģējuši mājas iedzīvotāji.  
   Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes program-
mas darbība ALTUM tika uzsākta šā gada aprīlī, uzsā-
kot iedzīvotāju konsultēšanu. Sākot ar oktobri visā 
Latvijā notiks bezmaksas informatīvie semināri māju 
apsaimniekotājiem un pilnvarotajiem pārstāvjiem, ku-
ros tiks sniegta informācija gan par programmas ie-
spējām un nosacījumiem, gan par dokumentu sagata-
vošanu un tehniskiem risinājumiem. Informācija par 
semināru norises vietām un laikiem tiks publicēta AL-
TUM mājas lapā www.altum.lv  
   Konsultācijas ALTUM turpinās visā programmas 
darbības laikā, vienlaikus ALTUM slēdz sadarbības 
līgumus ar komercbankām par banku iesaistīšanos 
programmas īstenošanā.  
   Aicinām izmantot valsts piedāvāto atbalstu daudz-
dzīvokļu māju renovēšanai. Lai arī šī gada būvniecī-
bas sezona tuvojas noslēgumam, aicinām izmantot 
rudens un ziemas mēnešus konsultācijām, dokumentu 
sagatavošanai, renovācijas priekšdarbu veikšanai, 
piemēram, izvēloties savu būvnieku, lai jau pavasarī 
varat uzsāk mājas renovēšanas darbus! 
   Papildu informācija par daudzdzīvokļu māju energo-
efektivitātes programmu un kontakti: www.altum.lv  

Māju energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programma 

   Līdz 2017.gada 1. janvārim visiem suņiem jābūt 
apzīmētiem ar mikročipiem un reģistrētiem valstī vie-
notā informācijas sistēmā – Lauksaimniecības datu 
centra datu bāzē. Suņu reģistrācija jeb mikročipa ieva-
dīšana 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 mājās 

aizpildīto reģistrācijas veidlapu. Ja suns ir nereģis-
trēts, - būs lieli sodi. Maksa par suņu reģistrāciju ldc 
datu centrā 7.11 EUR, čipa maksa 6.00 EUR, vakcinā-
cija 3.00 EUR, mikčipa lasītājs 3.00 EUR, transporta 
izdevumi 3.00 EUR, pases izsniegšana 1.00 EUR 
( kopā 23.11 EUR) Dzīvnieku vakcinē pret trakumsēr-
gu vienu reizi divos gados. Zigrīdas Gailumes tel. 
29189431.          

Gaigalavas pagasta vetārste Z. Gailume  

Par suņu čipošanu 

http://www.altum.lv
http://www.altum.lv
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 Īstenots jaunatnes inventāra iegādes projekts „Esi Reāls!” 

   Pateicoties Rēzeknes novada pašvaldības, Gaigala-
vas kultūras nama 
u n  b i e d r ī b a s 
„Lubāna vilnis” 
atbalstam, Gaiga-
lavas jauniešu 
centrā „Enjoy” tika 
īstenots jaunatnes 
inventāra iegādes 
projekts. Lai nosvi-
nētu šo priecīgo 
notikumu, izmēģi-
nātu jauno tūrisma 
un komandu spor-
ta spēļu inventāru, astoņi Gaigala-
vas jaunatnes pārstāvji 17. sep-
tembra pēcpusdienā rīkoja savu 
„BeActive” jeb Eiropas sporta ne-
dēļas pasākumu. 
   Projekta ietvaros tika iegādāti 8 
tūrisma inventāra (3-vietīga telts, 

guļammaiss, ceļojumu paklājs) komplekti, 3 komandu 
sporta spēļu inventāra vienības (basketbola, vo-
lejbola un futbola bumbas), 8 T-krekli un cepures 
ar Gaigalavas JC „Enjoy” logo apdruku, kā arī 
papildus bonusi – kancelejas preces un galda 
spēles pilnvērtīgai tūrisma-komandu sporta spēļu 
sezonas sagatavei un norisei. 
   Pēc lietderīgā brīvā laika pavadīšanas tika seci-
nāts, ka iegādātais inventārs sekmēs Latvijā po-
pulārāko komandu sporta spēļu aktivitātes paš-

mājās, dalību citu Rēzeknes 
novada pagastu jauniešu rīko-
tajās sporta spēlēs, kā arī to 
organizēšanu savā pagastā, 
došanos pārgājienos vai iz-
braucienos ar sportiskām akti-
vitātēm, piknikošanu un nak-
šņošanu teltīs, izbaudot agra 
pavasara-vēla rudens „garšu”. 

Dace Gabriša, 
jaunatnes koordinatore 

JC ”ENJOY”  

   Oktobrī jauniešu centrā "Enjoy" 
darbojamies "iepazīšanās" režīmā. 
Mēģinām saprast, ko jaunieši gaida 
no manis un, ko gaidīt no jaunie-
šiem.  Augsim un pilnveidosimies 
kopā! 
    Skolas brīvdienu nedēļā cītīgi ga-

tavojāmies Helovīna dienai. Vienu 

dienu veltījām ķirbīšu grebšanai un 

centra telpu noformējumam. Sarīko-

j ā m  i z s t ā d i  u n  p o r t ā l a 

www.draugiem.lv  lapā JC"ENJOY" 

notika balsošanu par labāko JC He-

lovīna ķirbi! Balsojumā uzvarēja 

Montas Saknes gatavotais ķirbis. 

28.oktobrī iztrakojāmies kārtīgā He-

lovīna ballīti! Jaunieši ieradās pašu 

Jauniešu centrā „Enjoy” jauns koordinators!  

Marika Skābarde,  

Gaigalavas  

jauniešu organizatore 

   Rēzeknes novada pašvaldība paziņo, ka Rēzeknes 
novada dome 2016.gada 3.novembra sēdē pieņēma 
lēmumu par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 
2013. – 2024.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu 
(protokols Nr.25, 1. § ). 
   Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde uzsākta, 
pamatojoties uz vairāk nekā 30 fizisko personu ie-
sniegumiem ar lūgumu mainīt atsevišķus teritorijas 
plānojumā noteiktos apbūves parametrus (apbūves 
blīvums un stāvu skaits) vasarnīcu un dārzkopības 
kooperatīvu teritorijā. Papildus Teritorijas plānojuma 
grozījumu izstrādes ietvaros ir paredzēts pārskatīt un 
precizēt Rēzeknes novada ciemu ielu klasifikāciju un 
izstrādāt ciemu ielu sarkano līniju plānu, kā arī izvēr-
tēt esošo Rēzeknes novada ciemu robežas un nepie-
ciešamības gadījumā veikt to precizēšanu.  Tiks veik-
tas arī citas tehniska rakstura izmaiņas gan teritorijas 
plānojuma grafiskajā daļā, gan teritorijas izmantoša-
nas un apbūves noteikumos, saskaņojot plānošanas 
dokumentu ar spēkā esošo normatīvu prasībām. 
   Aicinām tos zemes īpašniekus, kuri laika posmā 

līdz 2024.gadam (kas ir spēkā esošā teritorijas plāno-
juma darbības beigu gads) ir ieplānojuši krasi mainīt 
sava īpašuma izmantošanu, piemēram, no lauksaim-
nieciskās darbības uz rūpniecisko ražošanu, izmantot 
iespēju un sniegt priekšlikumus atļautās izmantoša-
nas maiņai kādā konkrētā zemes gabalā. 
   Rakstiskus priekšlikumus funkcionālā zonējuma 
maiņai vai ieteikumus Teritorijas plānojuma grozīju-
mu izstrādei (atbilstoši apstiprinātajam darba uzdevu-
mam) aicinām iesniegt Rēzeknes novada pašvaldībai 
līdz 2017.gada 1.februārim (adrese: Rēzeknes nova-
da pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzeknes, 
LV-4601; e-pasts: info@rezeknesnovads.lv). 
Ar jautājumiem vērsties pie:  

 Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes  
vadītājas Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības 
plānošanas nodaļas teritorijas plānotājas Līgas Ro-
mančukas (tālrunis 64607205,  
liga.romancuka@rezeknesnovads.lv); 

 Gaigalavas pagasta pārvaldē pie zemes lietu  
speciālistes – Valentīnas Pustes. 

Uzsākta Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumu izstrāde 

http://www.draugiem.lv/


5 Gaigalavas Ziņas 

Sabiedriskās aktivitātes  

20. jūnijā  sadarbībā ar  Latvijas Senioru deju ap-

vienību (LSDA) un Madonas novada Ošupes pagasta 
pārvaldi  rīkojām  Otro sieviešu deju kopu festivālu 
„Spīganu dejas ezera atspulgā”. Festivālā šogad dalī-
bu  bija pieteikušas sieviešu un senioru deju kopas no 
Alūksnes, Birzgales, Degumniekiem, Jelgavas, Maz-
salacas, Meirāniem, Rēzeknes, Valkas, Vestienas, 
Zosēniem. Festivāla atklāšana un koncerts notika 
ūdenstūrisma attīstības centrā „ Bāka”, koncertu kupli-
nāja „Dricānu Dominante”.  Paldies Lienei Drulei un 
Bākas darbiniekiem par līdzdalību pasākuma organi-
zēšanā! 

23.jūnijā, Līgo vakarā,  amatierteātra „Bykovīši” 

pirmizrāde: A.Banka „Šedevrs”. Uz izrādi ieradās arī 
autors Aivars Banka un viņš bija patīkami pārsteigts 
par kuplo skatītāju pulku un mūsu teātra spēcīgo ko-
lektīvu. 

  3.jūlijā  notika  Latvijas kultūru festivāla "PYNU, 

PYNU SĪTU" koncerts. Festivāla  koncertā piedalījās   
viesi no Baltkrievijas - Vitebskas apgabala kolektīvs 
"Suņički" un  Gaigalavas pagasta kolektīvi -  amatier-
teātris "Apīnis", JDK "Krēslīte", deju grupa "Raffaello", 
VPDK "Dancari".   
   Pasākumu apmeklēja Latgales plānošanas reģiona 
sabiedrisko attiecību speciālists un festivāla direktors 
Oskars Zuģickis,  Latvijas  Republikas Kultūras minis-
trijas sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrī-
bas attīstības nodaļas vadītāja Anita Kleinberga un 
Rīgas Nevalstisko organizāciju atbalsta sektora vadī-
tāja Lauma Celma.   
   Viesi no Baltkrievijas bija patīkami pārsteigti par Lat-
vijas lauku iedzīvotāju pilsonisko aktivitāti, par  māksli-
nieciskās pašdarbības kolektīvu daudzumu mūsu pa-
gastā. Koncerta pirmajā daļā viņi iepazinās ar mūsu 
kolektīvu māksliniecisko sniegumu, par ko arī saņē-
mām atzinības vārdus. Koncerta otrajā daļā skatījā-
mies viņu sagatavoto dziesmu un deju programmu un 
baudījām baltkrievu kultūras kolorītu.  

23.jūlijā, Rēzeknes novada dienā Ančupānu ielejā, 

veidojām Gaigalavas pagasta sētu. Mūsu pagasta 
prezentācijā varēja izgaršot  un iegādāties Diānas An-
drejevas gatavotos sierus, Baibas Viļumas ceptās kū-
kas un tortes,  Margaritas Začevskas medu un apglez-
notu zīdu,  apskatīt un nopirkt  Ināras Sarnovičas roku 
darinājumus- austas segas, grīdceliņus, jostas un ci-
tus rokdarbus. Jolanta Mihailova bija sagatavojusi 
spēli ar jautājumiem par Gaigalavas pagastu. 

6.augustā  amatierteātru svētki „Lubāna vilinājums” 

pulcēja teātra spēlētājus no vairākiem novadiem. 
Svētkos piedalījās:  Balvu novada Tilžas amatierteātris 

„Spogulis” un Vectilžas amatierteātris „Melnais kaķis”, 
Riebiņu novada  Sīļukalna amatierteātris, Madonas 
novada- Aronas amatierteātris „Aronieši, Praulienas 
amatierteātris, Degumnieku amatierteātris „Cits mode-
lis”, Viļānu novada Dekšāru amatierteātris „Kūpā”, Rē-
zeknes novada- Rogovkas amatierteātris, Gaigalavas 
KN  amatierteātri „Apīnis” un „Bykovīši”, „Optimisti” un  
SAC” Strūžānu skola” amatierteātris „Tādi Šādi”. Pa-
sākumu kuplināja  Rugāju dāmu vokālais ansamblis  
un Gaigalavas KN deju grupa „Raffaello”. Programmu  
atraktīvi vadīja Imants Spīčs.  Pēc izrādēm devāmies 
uz Lubāna ezeru, kur visi dalībnieki tika iesaistīti  olim-
piādes teatrāli sportiskās aktivitātēs. Ballē spēlēja mu-
zikanti - Normunds un Valdis Štekeli.   
20.augustā svinējām Pilngadības svētkus  pagasta  

jauniešiem.  Svētkos piedalījās  Annija Vecstaudža, 
Karina Selina, Arturs Ksenofontovs, Regīna Špundzā-
ne, Jolanta Kruste. Dienu pirms svētkiem jaunieši 
brauca ekskursijā pa Rēzeknes novadu - viesojās 
Audriņu mini zoodārzā „Rozīte”, apmeklēja Lūznavas 
muižu, apskatīja Veczosnas muižas ēkas un baudīja 
Rāznas ezera skaistumu, pabija Lielajā Liepu kalnā un  
uzkāpa skatu tornī, viesojās un līdzdarbojās pie pod-
nieka Ēvalda Vasiļevska Kaunatas pagasta Akmenī-
šos. Par to, kā viņi no māla veidoja  traukus un pod-
nieka dzīves ziņas stāstījumu varējām redzēt video, 
kurš tika demonstrēts pasākuma laikā.   
   Jauniešus svētkos sveica pagasta pārvalde, tika 
veltīti priekšnesumi un apsveikumi no kultūras nama 
kolektīviem.  Ballē muzicēja grupa „Starpbrīdis”. 

7.oktobrī notika divdesmit trešais Muzikantu saiets.   

Festivāls šogad  pulcēja kopā 15 muzikantus un gru-
pas, kuras uzstājās ar savām sirdsmīļākajām dzies-
mām.  Muzikantu parādē uz skatuves satikās  gan 
populāri, atpazīstami muzikanti, gan debitanti no vairā-
kiem Latvijas novadiem.  No Latgales  piedalījās-
”Guna”, „GinC & Es”, „Dvinskas muzikanti”, Aldis 
Grandāns un P.S., duets „Paprika”, Zintis Krakops,  
Rasma un Gunārs Igauņi, Sintija un Normunds Vel-
mes, Elmārs Sarkans.  No Vidzemes bija ieradušies:   
grupa „Dadži”, no Madonas novada: grupa „Zemeņu 
iela”, no Cēsīm: „Kreisais Pagrieziens”, no Smiltenes: 
Santa Kasparsone un „Starpbrīdis” no Jēkabpils.  Vis-
tālāko ceļu mēroja grupa „Tālbraucēji” no Rīgas. Pa-
sākumu vadīja  muzikants Oļegs Kurakins (Marchello). 
Par skaņu un gaismu rūpējās  „Lataudio”.   

29.oktobrī  amatierteātris „Zeltrači” viesojās ar izrā-

di „Šauj viņu nost”. 

12.novembrī demonstrējām latviešu režisora Vies-

tura Kairiša mākslas filmu „Melānijas hronika”.   

Gaigalavas kultūras nama vasaras  un  
rudens perioda pasākumi 

sagatavotos, biedējošos tērpos. Sejas bija nokrāsotas 
līdz nepazīšanai! 

Jauniešu centra darba laiks pagaidām būs: 
Pirmdiena 15.00-19.00 
Otrdiena 15.00-19.00 

Ceturtdiena 15.00-19.00  

Visu jaunāko informāciju Jūs varat uzzināt gan pašā 
jauniešu centrā, gan interneta lapā http://

www.draugiem.lv/jcenjoy/ .  
Marika Skābarde,  

Gaigalavas jauniešu organizatore 

http://www.draugiem.lv/jcenjoy/
http://www.draugiem.lv/jcenjoy/


Rudens ražas kompozīciju izstāde 
Septembra beigās aktivitāšu centrā tika vestas un ne-

stas dažādu dārzeņu kompozīcijas. Gan lieli, gan mazi 
Strūžānu cie-
ma iedzīvotāji 
piedalījās iz-
stādes veido-
šanā un pavi-
sam kopā iz-
stādi veidoja 
25 kompozīci-
jas. Dalībnie-
ku izdoma un 
radošums iz-
paudās ne 
tikai dārzeņu 
un augļu kompozīciju veidošanā, 
bet arī oriģinālos nosaukumos, pie-
mēram,-Preces uz Brazīliju, Stok-
holmas diēta, Izvirtule, Napoleons 
u.c.  

   Labāko kompozīciju vērtēšana 
notika 2 veidos – balsojot uz vietas 
par tīkamāko darbu, kā arī portālā 
“draugiem.lv”. Apkopojot abu sprai-
go balsojumu rezultātus, tika no-
skaidroti labāko darbu autori: 

1.vieta kompozīcijai “Mucenieki” (J.Mihailova); 
2.vieta kompozīcijai “Kāpostu saime” (V.Puisāne); 
3.vieta kompozīcijai “Zirnekļa tīklos sapinies 

rīts” (I.Putniņa). 
Liels paldies visiem izstādes dalībniekiem par piedalī-

šanos un radošo izdomu! Lai jūsu dārzos arī turpmāk 
aug bagātīga un pārsteidzoša raža! 

Kūku saiets 
Strūžānu mazdārziņos izaudzētais tiek izmantots ne 

tikai apskatīšanai, bet arī baudīšanai, tāpēc 1.oktobrī 
aktivitāšu centrā notika “Kūku saiets”. Pasākumā drīk-
stēja piedalīties ar pašceptu kūku, kura gatavota no mā-
jās audzētiem dārzeņiem vai augļiem. 

Kūku saietā piedalījās 7 dažādi no dārzeņiem gatavoti 
saldi un sāļi gardumi – Ķirbju pīrāgs, Kāpostu pīrāgs, 
Kabaču torte, Burkānu kēkss, Ķirbju kūka, Sīpolu torte 
un Ābolmaize. Katrs pīrāgs bija neizsakāmi garšīgs un 
sātīgs un katram bija sava “odziņa”. 

Pēc pīrāgu baudīšanas, tika balsots par garšīgāko 
pīrāgu. Neskatoties uz dalībnieču protestiem, ka visas 
kūkas ir garšīgas un nav iespējams izvēlēties tikai vie-
nu, balsošana notika un tika izvirzītas 3 vairāk 

garšīgākās kūkas: 
 1.vieta “Sīpolu torte” (J.Mihailova); 
 2.vieta “Ķirbju kūka” (V.Sjomkāne); 
 3.vieta “Burkānu kēkss” (I.Babrova). 
Paldies visām saimniecēm par ieguldīto darbu, zie-
doto laiku un piedalīšanos! Tiksimies nākošgad ar 
jaunām receptēm un jauniem pīrāgiem! 

Lupatiņu paklājiņi 
Sākoties ziemas sezonai, sāk rosīties arī rokdarbnie-
ces. 8.novembrī čaklākās rokdarbnieces tikās uz 
tēju, lai apspriestos un padalītos ar idejām. Šajā tik-

šanās reizē iesākām siet lupatiņu 
paklājiņus. Ja kādam ir vēlēša-
nās, droši var pievienoties rokdar-
bnieču pulciņam! Nākošā tikšanās 
būs pirmssvētku dienā – 
17.novembrī, kad atcerēsimies 
bērnības garšu un cepsim cepu-
mus “Riekstiņi”. Visi piedalīties 
gribētāji laipni aicināti! Dalības 
maksa par izejvielām tiks rēķinā-
ta, atkarībā no dalībnieku skaita. 
   Lūgums atsaukties saimnieces, 

kurām mājās ir saglabājušās riekstiņu formiņas! 

Pintānu kapu sakopšanas talka 
Tuvojoties svecīšu vakariem, kā katru gadu, vietējos 

kapos tiek rīkotas kapu sakopšanas talkas. Pieredze 
liecina, ka viskuplākās talkas norit tieši Pintānu kapos, 
jo tur ir daudz vecu koku un līdz ar to biezs lapu klā-
jums. Ar katru gadu, kapu sakopšanas talkās, piedalās 
arvien mazāk un mazāk piederīgo…  

Piedaloties kapu sakopšanas talkās pavasaros un ru-
deņos, ir secināts, ka liela daļa piederīgo paļaujas uz to, 
ka tā saucamie “bezdarbnieki” visu iztīrīs, izpļaus un  
iznesīs, un ierodas pie savu tuvinieku kapu kopiņām 
tad, kad lielais darbs ir padarīts. Tāpat ir novērots, ka 
tuvinieki bieži vien apkopj tikai piederīgo kapu kopiņu, 
pametot novārtā apkārt esošo teritoriju, paļaujoties uz 
to, ka kāds cits to sakops. Skumji novērot, ka apravējot 
savu piederīgo dobītes, apkārt piegulošā zāle apzināti 
tiek nomīdīta, nevis nopļauta vai izravēta.  

Sabiedrisko aktivitāšu centra “Strūžānu skola” aktivitātes 

Jūlijā kultūras namu pieredzes apmaiņas braucienā  

apmeklēja Priekules kultūras nama darbinieki  ar mērķi -
dalīties pieredzē tautas mākslas tradīciju un nemateriālās 
kultūras mantojumu saglabāšanā.  

Septembrī  viesojās Ventspils novada kultūras darbi-

nieki. Viņiem bijām sagatavojuši prezentāciju par pasāku-
miem un mūsu pašdarbības kolektīvu darbību, priekšne-
sumus sniedza deju grupa „Raffaello”, amatierteātris 
„Apīnis” un „Optimisti”, kuri viesus priekštelpā sagaidīja 
ar „orķestri” un cienastiem: „Bites dzēliens”, „Veselības 
dzēriens” u.c. 
  Kolektīvi   sniedza koncertprogrammas un piedalījās 
pasākumos  savā un citos novados. JDK „Krēslīte” pieda-
lījās Latgales jauniešu sadancī Ludzā,  amatierteātris 

„Apīnis” ar dzejas kompozīcijām „Laiks” un „Mīlestības 
krustcelēs” viesojās  dzejas dienā Nagļu TN, ar 
F.Trasuna fabulām kuplināja pasākumu Kolnasātā.  
„Optimisti”  viesojās Balvu Sakrālās kultūras centrā un 
parādīja skeču „Naudiņa paliek maciņā”. „Apīnis” un 
„Raffaello” sniedza koncertu Čornajas TN.  „Bykovīši”   
izrādi „Šedevrs” rādīja Nautrēnos un Strūžānos, Kārsa-
vas novada Mežvidos. 30.jūlijā  kolektīvs piedalījās ama-
tierteātru radošajā nometnē “Krāsa spēlē teātri” Balvu 
novada Tilžā, kur rādījām arī izrādi.  Mūsu veikumu atzi-
nīgi novērtēja  režisors Valdis Lūriņš.  
   Paldies visiem pašdarbības kolektīvu dalībniekiem un 
vadītājiem par radošo veikumu! 
   Paldies visiem, kuri apmeklē  rīkotos pasākumus! 

Gaigalavas KN vadītāja Valentīna Deksne 



   Jaunais mācību gads ir sācis 
savu skrējienu. Tas solās būt 
radošs, dažādiem notikumiem 
bagāts, pa reizei mazliet stei-
dzīgs, bet noteikti bērnu čalu 
pieskandināts. 
   Gaigalavas pirmsskolas izglītī-
bas iestādē ir notikuši dažādi 
pasākumi.  
   Lai radītu bērniem pozitīvas 
emocijas un kustību prieku, 
23.septembrī  pie mums bērnu-
dārzā bija ieradusies Pepija Gar-
zeķe, kas aicināja bērnus uz da-
žādām sportiskajām aktivitātēm. 
Pepija aicināja bērnus  uz iesildī-
šanās vingrojumiem. Īsti azartis-
kas izvērtās “Maisu lekšanas 
sacensības”. Atceroties Lieldie-
nas- nesām oliņas līdz mērķim, 
bet, lai trenētu acumēru, metām mērķī bumbas. Neizpa-
lika arī bez kustību rotaļām ar dziedāšanu. 
   Kā pateicību par aktīvu piedalīšanos, Pepija bērniem 
pasniedza diplomus un saldumus.   
   Mūsu bērnudārzā  par tradīciju ir kļuvis Miķeļdienu 
sagaidīt ar izstādi “Rudens veltes”, kuras autori ir bērni, 
viņu vecāki, vecvecāki 
vai varbūt vecākie brāļi 
un māsas. Arī šogad 
aicinājām visus piedalī-
ties, neslēpt savus ta-
lantus un kopīgi ar bēr-
nu mazajām rociņām 
radīt neparastus un ne-
atkārtojamus darbus no 
rudens ražas veltēm - 
ķirbjiem, kabačiem, bur-
kāniem, zīlēm, kāpos-
tiem…       
   Domājam, ka šī izstā-
de pamudināja vecākus 
pavadīt vairāk laika ko-
pā ar saviem bērniem, 
kopā atpūsties un dar-
boties.   
   30.septembrī draudzī-
gā pulkā svinējām Miķeļ-
dienu. Skolotāja Inta 
ieinteresēja bērnus ar 

aizraujošiem stāstiem par ražas 
novākšanu, maizes cepšanu un 
Miķeļdienas tradīcijām. Pēc tam 
bērni ar lielu prieku dziedāja un pie-
dalījās muzikālās rotaļas, dejās. 
   Oktobra sākumā vecākās grupas 
bērni ar skolotājām nolēma doties 
ekskursijā uz mežu, lai iepazītos ar 
koku sugām, mācētu tās atpazīt. 

Ekskursijas laikā 
salasījām priežu un 
egļu čiekurus, kurus 
izmantosim noformē-
jot grupiņas telpas. 
Mācījāmies pazīt 
sūnas un ķērpjus, 
brūklenājus un mel-
lenājus, smaržīgo 
vaivariņu. Sēnes gan 
neatradām, acīmre-
dzot to laiks jau ga-
rām, toties uz meža 
takas mūs pārstei-

dza pēdas. Pēc kopīgas apspriešanās nolēmām, ka tās 
pieder meža ruksim un stirniņai.  
    Priecīgu prātu un labā noskaņojumā teicām mežam 
ardievas un devāmies mājās. 
     "Visi saka, visi saka: Mārtiņdiena, Mārtiņdiena! Kaut 
varētu Mārtiņdienu aiz ausīm noturēt!" Tā dainoja mūsu 

senči un šo dienu svinēja, ejot budēļos un sa-
rūpējot bagātīgu mielastu. Gatavojoties Mārti-
ņiem, bērnudārza grupās valdīja liela rosība: 
līmējām, zīmējām Mārtiņgailīšus. Bērni priecīgi, 
čalodami, saģērbušies dažādās maskās: gaiļu, 
vistu, zaķu u.c., mūzikas instrumentus skandi-
not, grabinot, pēc iespējas sataisot lielāku trok-
sni, lai saimniece sadzirdētu, ka ir ieradušies „ 
budēlīši”, izstaigāja visas bērnudārza telpas, 
nesot svētību. Visi priecājās, ejot jautrās rota-
ļās, minot mīklas. Vecākās grupas bērni bija 
sagatavojuši pasakas uzvedumu: “Kastanis”. 
   Novembri dēvē par patriotu mēnesi. Gatavo-
jamies sagaidīt valsts lielākos svētkus - Latvi-
jas dzimšanas dienu. Tie ir svētki mums vis-
iem, kad varam aizdomāties par to, kas mēs 
esam, no kurienes nākam un kas mēs vēla-
mies būt. 
    Rūpēsimies par zemi, uz kuras dzīvojam, 
leposimies ar to, kas mēs esam, un palīdzēsim 
viens otram kļūt labākiem, jo tikai tad mēs va-
rēsim būt laimīgi un laimīga būs mūsu Latvija. 

Ilga Švarce 

Bērnudārza ziņas  

   Gribas atgādināt piederīgajiem, ka mūsu pašu pienā-
kums ir kopt kapus, nevis paļauties uz svešiem cilvē-
kiem, kuriem tas nemaz nav jādara.  
   Šajā ziemā tiek plānota lielo koku izgriešana Pintānu 
kapos. Lūgums ieinteresētos un piederīgos piedalīties 
koku izgriešanas darbos. Ja kādam ir iespēja palīdzēt ar 
tehniku, ar darbaspēku, ar motorzāģi utt., tad lūgums 
sazināties ar Mārtiņu Armušku pa tel.: 28307848. Priecā-
simies par jebkura veida palīdzību un atbalstu! 

“TĀDI ŠĀDI” ciemojas Lazdukalnā 
    Amatierteātris “Tādi Šādi” pirmo reizi viesojās Rugāju 

novada Lazdukalnā, amatierteātru salidojumā, kura tēma 
bija “Iesaukts dienestā”. Tādi Šādi uzstājās ar skeču 
“Zināšanu pārbaude”, jo arī iestājoties dienestā, ir jābūt 
zinošam visās jomās. 
   Pasākuma gaisotne noritēja nosaukumam atbilstošā 
atmosfērā. Militārs noformējums bija gan telpās, gan ak-
tieru izrādēs. Mums ļoti patika un ceram, ka arī turpmāk 
mūs aicinās uz tamlīdzīgiem pasākumiem! 

Sabiedrisko aktivitāšu centra  
“Strūžānu skola” vadītāja Jolanta Mihailova 
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PASĀKUMI        PASĀKUMI        PASĀKUMI 

18.novembrī  plkst.19.00. Gaigalavas KN  
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadie-
nai veltīts svinīgs pasākums.  
Plkst. 21.00. - Balle, spēlē grupa „Ceļavējš”. 
Ieeja- bezmaksas. Līdzi var ņemt 
„groziņu”. 
 
4.decembrī  plkst.15.00.  Gaigalavas KN Saik-
avas amatierteātra  izrāde - A. Neiburgas stāsta 
"Stum, stum" dramatizējums.   
Ieeja - 1.00 EUR, skolēniem - 0.50 EUR. 

25.novembrī plkst.20.00.  Gaigalavas KN  JDK 
„Krēslīte”  5 darbības gadu jubilejas koncerts 
”Krēslītes 5.Jubildeja”. 
Ieeja- brīva. 
 
Pirmajos Ziemassvētkos - 25. decembrī - 
plkst. 15.00.  Gaigalavas kultūras namā ar 
koncertu “Baltās dziesmas” viesosies daudzu 
populāru šlāgerdziesmu autors un izpildītājs 
Kaspars Antess. 

Spožums un posts  

   Arī pie Gaigala-
vas pagasta 
ēkas kāds uzrī-

kojis  ralliju, nolauztas tūjas pie 
šķūnīšiem.  
   Vai pagasts ir skaists un sa-
kopts – tas ir atkarīgs no katra 
iedzīvotāja attieksmes.  
   Arī izsmēķi un tukšās pude-
les nebūt nav jāaizlidina pa 
auto logu.  
   Patīkami ir vērot ziedu bagātību un dekoratīvos ko-

ciņus stādījumos...  
   Kāds ir strādājis: stādījis, 
laistījis... ir ieguldīts darbs, 
vai mums ir tiesības necienīt 
cita cilvēka darbu? 
   Gribētos, lai par ikvienu 
pagasta jaunieti  un ikvienu 
Gaigalavas pagasta iedzīvo-
tāju varētu priecāties un 
teikt: 
“Cik labi audzināts un 

kulturāls cilvēks!” 

   Vecstrūžānu ciems un tā jaunieši lepojas, ka mums 
ir tāda vieta kā sportlaukums, kur var aktīvi pavadīt 
savu brīvo laiku spēlējot gan futbolu, gan volejbolu. 
Vasaras siltajos vakaros, līdz pat tumsai dzirdami 
sportistu jautrie saucieni un ovācijas.  
   Sporta laukuma sakopšanā un uzturēšanā tiek ie-
guldīts liels darbs – regulāra zāles pļaušana, zāles 
novākšana, lapu grābšana. Vasaras sezonā neskaitā-
mas reizes tas tiek pļauts un novākts, ieguldot gan 
materiālos līdzekļus, gan fizisku darbu. 
   Septembrī Strūžānos ciemojās sportisti no Rēzek-
nes, kas atzinīgi novērtēja mūsu sportlaukumu un uz-

slavēja to.  
    Taču pēc pāris dienām, kāds 

“labvēlis” spor-
tlaukumā uzrī-
koja sev rallija 
pasākumu…. 

Sabiedrisks fui šiem jauniešiem, kuri necie-

na citu darbu un pūles. Izārdīt jūs varat, bet vai varat 
sakopt? Kauns, ka mūsu pagastā, mūsu vidū atrodas 
tādi jaunieši, kuri neprot lietderīgi pavadīt savu laiku 
un parāda sevi no sliktās puses. 

 Tūjas pie pagasta ēkas šķūnīšiem 

 Sportlaukums  Vecstrūžānos 

Izmantosim  

iespēju baudīt  

ziemas priekus! 

Visiem Gaigalavas pagasta iedzīvotājiem ir 

iespēja BEZ MAKSAS izmantot distanču 

slēpošanas inventāru.   

Vairāk informācijas 

pa tel. 26607883 Liene Drule 


