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GAIGALAVAS ZIŅAS GAIGALAVAS ZIŅAS 
2017. gada aprīlis Nākošā avīze būs jūnijā 

Lielā ceturtdiena 
Bikava plkst. 17.00  

 
Lielā piektdiena 

Bikava plkst. 11.30 
Strūžāni plkst. 14.00 

 
Lielā sestdiena 
Īdeņa plkst. 9.30 

Strūžāni plkst. 14.00 

Bikava plkst. 19.00 
 

Lieldienās 
Bikava plkst. 9.00 

Strūžāni plkst. 12.00 
 

II Lieldienās 
 Īdeņa plkst. 9.30  

Bikava plkst. 11.30  

Paveries debesīs, ieklausies vējā,  
jūti kā mostas puķe un strauts.  
Lieldienu rīta dzīvības dziesmu,  
mūža garumā sadzirdēt ļauts. 

 Priecīgas Lieldienas! 

           Lai Lieldienās sūtītā Dieva 

svētība visu gadu dod prieku, spē-

ku un mīlestību, gan darbus darot, 

gan svētkus svinot!   
                             Gaigalavas pagasta 

Iedzīvotāju konsultatīvā padome 

Konsultācijas lauksaimniekiem par  
platību maksājumiem! 

   Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģi-
onālā lauksaimniecības pārvalde sniegs klātienē 
konsultācijas un palīdzēs klientiem aizpildīt pie-

teikumus elektroniski.  

24. aprīlī Gaigalavas pagasta pārvaldes 
telpās. 

Plānotais konsultāciju sākums plkst. 9.00.  
 !!! Klientam līdzi jāņem Elektroniskās pieteik-

šanās sistēmas lietotājvārds un parole.  

Par ierobežojumiem uz pašvaldības autoceļiem no marta 

sākuma līdz jūnija sākumam. Skatīt tabulu. Transportlīdzekļu sezonālā 
maksimālās masas ierobežojumu ieviešana Rēzeknes novada pašvaldī-
bas autoceļos ir piespiedu pasākums, kas ļauj novērst šo ceļu masveida 
sabrukumu pavasara šķīdoņa laikā un arī vēlāk, rudenī. 

Auto 
ceļa  
numurs 

Autoceļa  
nosaukums 

Maksimā-
lās masas 
ierobežo-
jums t 

5401 Svētiņi-Strūžāni  7 

5402 Šoseja-Apšenieki  7 

5403 Strūžāni-Dūliņas  7 

5404 Susekļi-Kuderi-
Vuškusola  

7 

5407 Stada apbrauca-
mais ceļš  

7 

5408 Cīmota – Puisāni  7 

5409 Cīmota-Šaurītes-
Garanči  

7 

5410 Kraukļi-Dērvaniene  7 

LIELĀ TALKA  22.aprīlī Gaigalavas  
pagasta teritorijā 

Ir iespēja kopējai talkošanai:  

 Gaigalava - Kvāpāni (ceļa malu sakopšana) -  
atbildīgais V.Vabals t.26334750  

 Darvaskalns–atbildīgais M. Armuška, tel.28307848  

 Strūžānu centra teritorija, pl.10.00- atbildīgā J.Mihailova 
t.22048496. 

Būsim aktīvi! Sakopsim savus pagalmus un sētas, 

 piedalīsimies kopīgajās talkošanas vietās. 

 
Šūpojies Lieldienās,  
Priecājies Lieldienās -  
Par baltiem pūpoliem,  
Par raibām oliņām.  
 

Priecīgas Lieldienas! 

 Lai dabas atmoda 

sniedz iedvesmu, enerģiju jauniem  

darbiem un nerimstošu ticību labajam! 
Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītājs  

Voldemārs Vabals 
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   No 09.02.2017. stājās spēkā 
grozījumi Sociālo pakalpojumu 

un sociālās palīdzības likumā: 5 pantā papildināts, ka 
ģimenes valsts pabalsts neuzskatīts par ienākumiem. 
Tas nozīmē, ka sociālais darbinieks, izvērtējot ģime-
nes materiālo stāvokli, kura pieprasa trūcīgās ģimenes 
statusu un pašvaldības sociālus palīdzības pabalstus, 
neņems vērā ģimenes pabalstus (par pirmo bērnu ģi-
menē 11,38 euro; par otro bērnu 22,76 euro par trešo 
bērnu 34,14 euro; par ceturto un nākamajiem bērniem 
50,07 euro).  
   37 pantā 3.1 daļā papildināts: "Ja trūcīgas ģimenes 
(personas) materiālais stāvoklis uzlabojies un tās ie-
nākumi palielinājušies uz darba attiecību pamata vai 
no saimnieciskās darbības, izņemot autoratlīdzību, 
ienākumus no nekustamā īpašuma un ienākumus no 
metāllūžņu pārdošanas, pašvaldības sociālais die-
nests vienu reizi kalendāra gadā trīs kalendāra mēne-
šus neņem vērā ienākumus līdz valstī noteiktās mini-
mālās mēneša darba algas apmēram no šā ienākuma 
personai darbspējīgā vecumā, kura uzsākusi gūt ienā-
kumus." (no 01.01.2017. valstī noteiktā minimālā mē-
neša darba algas apmērs ir EUR 380).  
   Tā kā algoto pagaidu sabiedrisko darbu realizāci-
jai netiek slēgts darba līgums un tiek maksāta atlīdzī-
ba, nevis darba alga, un šis pasākums nav uzskatāms 
arī par saimniecisku darbību, jaunā likuma norma par 
ienākumu palielināšanos uz šo gadījumu nav attieci-
nāma.  
   Noteikumos Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodar-
binātības pasākumu un preventīvo bezdarba sa-
mazināšanas pasākumu organizēšanu un finansē-
šanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles 
principiem” 3.4. nodaļā Pasākumi, kuri paredz dar-
ba līguma slēgšanu noteikti šādi pasākumi 
(69.punkts):  

pasākumi noteiktām personu grupām,  
apmācība pie darba devēja,  
pasākums "Pirmā darba pieredze jaunietim",  
personu, kura iegūst izglītību vispārējās, speciālās 

vai profesionālās izglītības iestādē un kuru iesaista 
nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā (turpmāk 
– izglītojamais).  
   Šajos gadījumos darba devējs saskaņā ar normatī-
vajiem aktiem, kas regulē darba tiesiskās attiecības, 
slēdz darba līgumu ar bezdarbnieku, kurš iesaistīts 
šajos pasākumos.  
   Tā kā noteikumu Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodar-
binātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazi-
nāšanas pasākumu organizēšanu un finansēšanas 
kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” 
69.punktā minēto pasākumu realizācijai tiek slēgts 
darba līgums, uz šiem pasākumiem ir attiecināma 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
37.panta 3.1 daļas papildinājums, kurā teikts, ja trūcī-
gas ģimenes (personas) materiālais stāvoklis uzlabo-
jies un tās ienākumi palielinājušies uz darba attiecību 
pamata, pašvaldības sociālais dienests vienu reizi ka-

lendāra gadā trīs kalendāra mēnešus neņem vērā ie-
nākumus līdz valstī noteiktās minimālās mēneša dar-
ba algas apmēram.  
   „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 
2015.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.54 “ Par 
sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā”. 
Stājās spēkā 2017.gada 17.februārī.  
   Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā. Pabalstu nozī-
mīgā dzīves jubilejā tiesības saņemt ir ikvienam iedzī-
votājam, pamatojoties uz personas iesniegumu:  
1.  90 gadu jubilejā EUR 90,00 (deviņdesmit euro,  
00 centi) apmērā;  
2. 95 gadu jubilejā EUR 95,00 (deviņdesmit 
pieci euro, 00 centi) apmērā;  
3. 100 gadu jubilejā tiek piešķirts EUR 100 (viens 
simts euro, 00 centi) apmērā;  
4. 105 gadu jubilejā EUR 105,00 (viens simts pieci 
euro, 00 centi) apmērā.  
   Pabalstu piešķir jubilāriem, kuriem jubilejas ir pēc 
2017.gada 17.februārā, jo tad stājas spēkā grozījumi 
Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija 
saistošajos noteikumos Nr.54 Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Rēzeknes novadā.  
   Dzīvokļa pabalsts.  
   Dzīvokļa (mājokļa) pabalsta daļu kurināmā iegādei 
EUR 120,00 (viens simts divdesmit euro, 00 centi), 
izmaksā pabalsta pieprasītājam vienu reizi kalendāra-
jā gadā. Tiesības saņemt ir:  
1. Trūcīgai ģimenei (personai) (ienākumi uz katru  
ģimenes locekli nepārsniedz 128,06 euro mēnēsī).  
2. 1 (pirmās), 2. (otrās) un 3. (trešās) grupas invalī-
dam, kuram saskaņā ar Civillikumu nav likumīgu ap-
gādnieku, kurš mājsaimniecībā dzīvo viens un kura 
mēneša ienākumi nepārsniedz 50 % no valstī noteik-
tās minimālās algas (190,00 euro).  
3. Vientuļam pensionāram, kuram saskaņā ar Civilliku-
mu nav likumīgu apgādnieku, mājsaimniecībā dzīvo 
viens un kura mēneša ienākumi nepārsniedz 50 % no 
valstī noteiktās minimālās algas(190,00 euro).  
4. Maznodrošinātai ģimenei (personai) (ienākumi uz 
katru ģimenes locekli nepārsniedz 170,00 euro mēne-
sī).  
Pabalsts veselības aprūpei.  
1. Trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, vientu- 
ļiem pensionāriem, vientuļiem 1. (pirmās), 2. (otrās) un 
3. (trešās) grupas invalīdiem, kuriem saskaņā ar Civil-
likumu nav likumīgu apgādnieku, kuri mājsaimniecībā 
dzīvo vieni un kuru mēneša ienākumi nepārsniedz 50 
% no valstī noteiktās minimālās algas par ārstniecis-
kajām manipulācijām, nepieciešamajām operācijām, 
stacionāru, ārstniecisko rehabilitāciju reizi kalendārajā 
gadā ne vairāk kā 75 % no valstī noteiktās minimālās 
algas (EUR 285).  
2. Trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm rehabilitā-
cijas pasākumiem bērniem reizi kalendārajā gadā ne 
vairāk kā 75 % no valstī noteiktās minimālās algas 
(EUR 285).  

der zināt  
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  Jauniešu darba prakse vasaras periodā 
  Rēzeknes novada Izglītības pārvalde izsludina kon-
kursu par finansējuma piešķiršanu jauniešu darba 
praksēm vasaras periodā, kas tiks īstenotas laika pos-
mā no 2017. gada 1. jūnija līdz 31. augustam. 
  Konkursa mērķis ir nodarbināt jauniešus vasaras 
periodā, kā arī veicināt jauniešu darba prakses un 
neformālās izglītības attīstību Rēzeknes novadā. 
  Konkursā tiek aicināti piedalīties Rēzeknes novada 
pagastos dzīvojošie jaunieši, kas 2016./2017. mācību 

gadā beidz 9., 10. vai 11. klasi (1. un 2. kurss arod-
skolās) kādā no izglītības iestādēm Rēzeknes novadā 
vai Rēzeknes pilsētā (jauniešu deklarētā dzīvesvieta ir 
Rēzeknes novadā). 
   Projekti tiek gaidīti Rēzeknes novada domes Izglītī-
bas pārvaldē līdz 24. aprīlim plkst. 15.00 vai pa pastu 
līdz 21. aprīlim (pasta zīmogs). Sīkāka informācija 
www.rezeknesnovads.lv 

Jānis Šaudiņš, Rēzeknes novada pašvaldības 
Jaunatnes lietu speciālists  

PAŠVALDĪBAS  ZEMJU NOMNIEKIEM! 
   Kā nekļūdīties, cērtot to, kas aug ārpus meža. 
   Apaugumu, kas ir uz lauksaimniecības zemes cērt 
atvieglotā kārtībā. Ja zemes īpašnieks vai tiesiskais 
valdītājs vēlas novākt koku apaugumu no platībām, 
kas Nekustamā īpašuma  valsts kadastra informācijas 
sistēmā reģistrēta kā lauksaimniecībā izmantojamā 
zeme, tad koki jācērt saskaņā ar Ministru kabineta 
2012.gada 2.maija noteikumiem Nr.309 "Noteikumi 
par koku ciršanu ārpus meža". Atļauja (apliecinājums) 
ciršanai no Valsts meža dienesta par šādām aizaugu-
šām platībām nav jāsaņem. Tas praktiski nozīmē, ka 
aizaugušās lauksaimniecības zemēs, kur faktiskais 
stāvoklis atbilst meža definīcijai un koku augšanas 
potenciāls ir realizējies, koku vidējam augstumam sa-
sniedzot 5 metrus – lauksaimnieki šīs platības varēs 
izcirst un zemi attīrīt bez jebkādas atļaujas no valsts 
iestāžu puses. 
   Atsevišķos gadījumos varētu būt nepieciešama at-
ļauja no pašvaldības - ja cērtamā platība ir ciema teri-
torijā, īpaši aizsargājamās teritorijās, ūdensobjektu 
aizsargjoslās,  lieli koki vecu mājvietu tuvumā, u.c. 
gadījumos, kas aprakstīti minētajos MK noteikumos. 
Ja zemes īpašnieks vēlēsies iegūtos kokmateriālus 
transportēt pa koplietošanas ceļiem vai pārdot, tad 
viņam pašam ir iespēja aizpildīt vienkāršu veidlapu, 
kura dota noteikumu pielikumā. 
   Ja tiks pasūtīta meža inventarizācija, tad jaunajā 
meža inventarizācijā tiks iekļauts viss, kas ir mežs. Ja 
zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs plāno veikt 
jaunu meža inventarizāciju, tad jārēķinās ar to, ka in-
ventarizācijas veicējam inventarizācijas datos ir jāie-

kļauj viss, kas atbilst meža definīcijai, t.sk. arī tas, kas 
aug uz lauksaimniecības zemes. Ja zemes īpašnieks 
vai tiesiskais valdītājs nevēlas uz lauksaimniecības 
zemes augošos kokus turpināt audzēt kā mežu, tad 
tas ir jānocērt saskaņā ar noteikumiem par koku cirša-
nu ārpus meža, pirms pasūtīt jaunu meža  inventarizā-
ciju. 
   Ar krūmāju ciršanu jāuzmanās! Uz krūmājiem nav 
attiecināms Meža likuma 3.panta 4.daļa, kas nosaka, 
ka tikai lauksaimniecības zemē, kokus cērt saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem par koku ciršanu ārpus meža. 
Ja zemes īpašnieks vēlas nocirst aizaugušas platības, 
kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmā reģistrētas kā krūmāji, tad to droši var darīt 
tajos gadījumos, ja tur aug tikai krūmi, nevis koki. Ja 
krūmāju veido koki un tas atbilst meža definīcijai, tad  
tas ir meža likuma objekts, kuru uzrauga Valsts meža 
dienests un, atbilstoši Meža likuma 12.panta pirmās 
daļas 1.punktam, apliecinājums koku ciršanai mežā 
nav nepieciešams cērtot kokus, kuru celma caurmērs 
ir mazāks par 12 centimetriem. Gadījumā, ja visa ze-
me, kurā plāno veikt koku ciršanu, kadastrā nav reģis-
trēta kā lauksaimniecības zeme, būtu prātīgi pieaicināt 
Valsts meža dienesta darbinieku, kurš tad arī noteiks, 
vai koku ciršanai konkrētajā teritorijā ir vai nav nepie-
ciešams apliecinājums koku ciršanai mežā vai arī kurā 
tieši teritorijā drīkst veikt koku ciršanu bez apliecināju-
ma. 
   Galvenais kritērijs ir tas, kas ir ierakstīts nekus-
tama īpašuma Valsts kadastrā! Jebkāda NOMNIE-
KA darbība, attīrot nomas zemi no  aizaugšanas 
procesa, saskaņojama pagasta pārvaldē! 

3. Politiski represētām personām, Afganistānas kara 
veterāniem un otrā pasaules kara dalībniekiem 50,00 
euro gadā.  
   Lai saņemtu pabalstu veselības aprūpei, politiski 
represētām personām, Afganistānas kara veterāniem 
un otrā pasaules kara dalībniekiem, uzrādot personu 
apliecinošu dokumentu, Sociālajā dienestā jāiesniedz 
iesniegums un statusu apliecinoši dokumenti, bet trū-
cīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), 
vientuļiem pensionāriem, vientuļiem 1. (pirmās), 2. 
(otrās) un 3. (trešās) grupas invalīdiem, kuriem norādī-
ta procedūru saņemšanas nepieciešamība, finanšu 
dokumentu (čeki, kvītis, rēķini ar rekvizītiem) kopijas, 
kas pierāda pieprasītāja izdevumus par medicīnisko 
aprūpi, veiktajām operācijām, ārstnieciskajām manipu-
lācijām u.c. ar veselības aprūpi saistītajiem izdevu-
miem. Pabalstu veselības aprūpei piešķir personām 
kurām ārstnieciskās manipulācijas, operācijas staci-
onāra, ārstnieciskā rehabilitācija bijusi pēc 2017.gada 

17.februārā, kad bija stājušies spēkā grozījumi Rēzek-
nes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistoša-
jos noteikumos Nr.54 “”Par sociālās palīdzības pabal-
stiem Rēzeknes novadā”.  
   Apbedīšanas pabalsts.  
   Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai, 
kura apņēmusies veikt mirušās personas apbedīšanu, 
ja mirušās personas pēdējā dzīvesvieta bija deklarēta 
Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā un par 
kuru no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 
(turpmāk VSAA) netiek saņemts Valsts sociālo pabal-
stu likumā noteiktais apbedīšanas pabalsts un saska-
ņā ar Civillikumu nav likumīgu apgādnieku vai likumī-
gie apgādnieki ir trūcīgas personas. Apbedīšanas pa-
balsts ir vienreizējs un tā apmērs ir EUR 250,00 (divi 
simti piecdesmit euro, 00 centi).  

Jekaterina Bondarenko  
Sociālā dienesta sociālā darbiniece  

Ozolaines pagasta pārvaldē  
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Iedzīvotāju sapulce  
   29. aprīļa sapulcē piedalījās Rēzeknes novada paš-
valdības priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, Rēzeknes 
novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece Elvīra 
Pizāne, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors 
Jānis Troška, pagasta pārvaldes vadītājs Voldemārs 
Vabals un pagasta pārvaldes darbinieki, kuri iepazīsti-
nāja iedzīvotājus ar paveikto savās jomās. Atnākušie 
pagasta iedzīvotāji tika iepazīstināti ar padarīto 
2016.gadā, gan ar budžeta ieņēmumiem, gan ar izde-
vumiem, atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskām 
kategorijām. Tika izklāstīts 2017.gada budžeta plāns. 
Sīkāka informācija pieejama interne-
tā:www.rezeknesnovads.lv). 
   Iedzīvotāju skaits mūsu pagastā: 
01.01.2016. – 974 iedzīvotāji; 
01.01.2017. – 954 iedzīvotāji. 
   Darbinieku skaits iestādēs: 2016.gadā - 46; 
2017.gadā - 47 (ansambļa vadītājs kultūras namā). 
   Lielākās parādu summas uz 2017.gada 1.janvāri: 
1)Par komunālajiem pakalpojumiem, elektroapgādi no 
komun. Saimniecības - 9729 EUR 
2)Par zemes nomu - 2049 EUR 
3)Par ēdināšanu Gaigalavas pirmsskolas izglītības 
iestādē – 3261 EUR 
   2016.gadā viena prasība par parādu piedziņu ie-
sniegta tiesā, piedzītās summas 2016.gadā - 589,45 
EUR. 
   Arī šogad nosūtīti atgādinājuma paziņojumi par pa-
rādu nomaksu. Ja nevarēs vienoties par parādu at-
maksu, arī šogad plānots iesniegt prasības tiesā 
(nodot piedziņai) 2017.gada lielākos parādniekus. Tas 
nozīmē, ka būs ne tikai jāsamaksā parāda summa, 
bet arī par parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēja 
darbu būs jāmaksā. 
   Lielākie plānotie izdevumi: Kokskaidu granulu  
iegāde Gaigalavas pagasta pārvaldes iestādēm- 
12120 EUR, Gaigalavas pamatskolas ēkas “Internāts” 
jumta, logu nomaiņa, fasādes remonts - 40000 EUR,  
ŪTAC ”Bāka” inventāra novietnes pārbūve-13000 
EUR, Kanalizācijas sistēmas uzturēšana, (sūkņa re-
monts)- 1200 EUR, Bibliotēku krājumi Gaigalavas un 
Strūžānu bibliotēkām -1700 EUR,  Mācību palīglīdzek-
lis-LEGO robotika-700EUR, Mācību grāmatas, daiļlite-
ratūra-1000EUR. 
   No vides aizsardzības fondiem plānots veikt: 
Vides stāvokļa uzlabošana Kvāpānu dīķos, Lubāna 
ezerā, Strūžānu ciema centra labiekārtošana, bruģa 
ieklāšana pie pamatskolas otrās ēkas, zāles pļāvēja 
un trimmera iegāde teritorijas sakopšanai. 
   2017.gadā plānots ierakstīt zemesgrāmatā 
(turpmāk tekstā- ZG) zemes gabalus:  

 “ Kvāpānu  dīķi” 78540010011 (mērniecība + ZG  

lai objektu nodotu nomā, nepieciešams ierakstīt ZG); 

 NI “Gundegas 18” 7854 008 0215, kurš sastāv no  
diviem meža zemes gabaliem ar kadastra apz . 
78540080214 un 78540080215 (mērniecība +ZG); 

 Ēkas: 4 istabu pašvaldības dzīvoklis “Gundegas”- 

19,  7854 005 0385 001 019 (dzīvoklim nepieciešams 

remonts, kurā plānojam izveidot sociālo kopmītņu tipa 
dzīvokli ārkārtas situācijām.  Lai varam piesaistīt līdzfi-
nansējumu, piedaloties projektu aktivitātēs, nepiecie-
šams ierakstīt ZG). 
   Investīcijas: 

 2017.gadā-Gaigalavas pamatskolas ēkas “Internāts”  
jumta, logu nomaiņa, fasādes remonts; 

 2017.-2018.gadā – autoceļa 5408  “Cīmota –  Pui- 

sāni ”  rekonstrukcija; 

  2018. - Sociālo kopmītņu tipa dzīvokļa izveidošana  

ārkārtas situācijām dzīvoklī Nr.19 “Gundegas” pieda-
loties projektā; 

 2018.-2019.gadā Gaigalavas ciema kanalizācijas  

sistēmas rekonstrukcija iesaistoties Eiropas projektos. 
  Iedzīvotāji varēja uzdot kādu sasāpējušu jautāju-
mu pagasta un novada vadībai. Sākumā atbildes tika 
sniegtas uz iesūtītajiem jautājumiem, vēlāk jautājumus 
varēja uzdot klātienē.  
Iedzīvotāju jautājumi klātienē: 
   Kā katru gadu, aktuāls jautājums ir par suņiem. Jā-
atgādina, ka Rēzeknes novada domes saistošie notei-
kumi Nr. 42 „Par mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes 
novadā” paredz: 2.2.4. ārpus telpām suņus turēt tikai 
piesietus vai palaistus iežogotā (izolētā) teritorijā, kur 
pie vārtiem, ieejām (redzamā vietā) jāuzliek uzraksts 
„Suns”; 2.2.5.ārpus norobežotās teritorijas bez pava-
das un uzpurņa suni atļauts palaist speciāli iekārtotos 
iežogotos suņu pastaigas laukumos īpašnieka uzrau-
dzībā un redzeslokā tādā attālumā, kādā īpašnieks 
spēj kontrolēt suņa rīcību; 2.2.7. nepieļaut, ka suņi 
piemēslo novada teritoriju, dzīvojamo vai sabiedrisko 
ēku telpas, nekavējoties satīrot suņa atstātos ekskre-
mentus. Jebkurā situācijā vislabākais veids, protams, 
ir atrisināt problēmu izrunājoties, bet ja galīgi nevar 
vienoties savā starpā, tad jāgriežas pie mūsu pagas-
ta inspektora Denisa Muravjova tel.64603576, kurš 
sastādīs protokolu, tālāk jau būs visas no tā izrietošās 
sekas. 
   Pagasta iedzīvotāji interesējas, kad tiks novāktas  
mūsu pagasta iedzīvotāja Nikolaja vecās automašīnas 
no zālāja un laukuma, apkārtējās teritorijas uzturēša-
na ir apsaimniekotāja uzdevums, katrai mājai jāsa-
sauc sapulce un jāvienojas par apsaimniekošanas 
modeli un jāveic mājas apsaimniekošana. MK noteiku-
mi Nr.906 "Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes no-
teikumi". No pagasta puses Nikolajs ir brīdināts, ja 
nenovāks tiks sastādīts administratīvais protokols un 
nosūtīts novada administratīvo pārkāpumu komisijai 
izskatīšanai. 
  Par autobusu kustību jaunums tāds, ka autobuss 
Rēzekne-Gaigalava-Viļāni-Rēzekne (Gaigalavā 
plkst.15.46), svētdienās iebrauks Viļānu dzelzceļa 
stacijā, un varēs paspēt uz vilcienu Zilupe- Rīga 
(16.56 no Viļāniem). Sekojiet līdzi no kura datuma 
izmaiņas stāsies spēkā. 
   Iedzīvotāji interesējās par skolēnu nodarbinātību 
vasarā, šogad Gaigalavas pagastā būs divas darba 
vietas skolēniem –ŪTAC „Bāka”, par pieteikšanos 
skatīt informāciju rakstā – „Jauniešu darba prakse, 
vasaras periodā” ( skat 3.lpp). 
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   Izskanēja jautājums par iespēju nomazgāties, trena-
žieru telpā ir duša, kuru var izmantot tie, kuri aktīvi 
apmeklē un izmanto trenažieru zāles pakalpojumus. 
Pēc treniņa ir iespēja nomazgāties. Vientuļajiem pen-
sionāriem ir atļauts izmantot dušu bez maksas, ie-
priekš piesakoties un saskaņojot laiku ar trenažieru 
zāles pārzini Birutu Vasiljanovu.  
  Daudzviet Latvijā, arī Gaigalavas pagastā liela pro-
blēma ir sliktie autoceļi.  Iedzīvotāji gaida, kad būs 
izvietotas Gaigalavas pagasta robežzīmes, izskanēja 
priekšlikums izveidot kapliču, ambulances malku uz-
glabāt skolas šķūnī, organizēt pagasta iedzīvotājiem 
ekskursijas. Iespēju robežās jautājumi tiks risināti. 
   Iesūtītie jautājumi pagasta pārvaldei: 
1.Vai nevarētu kaut pusgadā reizi organizēt elektro 
atkritumu izvešanu no šķirošanas punkta? 
Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs M. Švarcs 
tam piekrita un tiklīdz būs veikti organizatoriskie darbi, 
tā varēs izsludināt konkrētu laika periodu, kurā varēs 
elektro atkritumus savest šķirošanas punktā tālākai 
izvešanai. 
2.Kad tiks uzstādītas atdzelžošanas iekārtas, lai 
uzlabotu ūdens kvalitāti, gandrīz visās novada 
pašvaldībās tas ir izdarīts, kāpēc viņiem atrodas 
līdzekļi? 
Rēzeknes novada domes priekšsēdētaja vietniece 
E.Pizāne atbildēja, ka Gaigalavas pagastā uzstādīt 
ūdens atdzelžošanas iekārtas nav nekādas nepiecie-
šamības, jo noņemtie ūdens kvalitātes rādītāji ir asto-
ņas reizes augstāki nekā paredz normas.  
3.Kauns par notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kad 
uzstādīs jaunas? 
Laika posmā līdz 2020. gadam piesaistot ES Kohēzi-
jas fonda līdzekļus tiks atjaunotas ne tikai attīrīšanas 
iekārtas, bet arī visa kanalizācijas sistēma, nodrošinot 
pieslēgšanās iespējas individuālajām mājām. 
4.Daudzdzīvokļu māju augšējos stāvos nav pietie-
košs spiediens ūdenim, jādomā par jaudīgāku 
spiedkatla uzstādīšanu? 
Nepietiekošs ūdens spiediens ir tikai rīta un vakara 
stundās, kad ūdens visā pagastā tiek patērēts intensī-
vāk, pārējā laikā spiediens ir normāls, tāpēc nav ne-
pieciešams steidzīgi kaut ko mainīt. Laika gaitā pie tā 
tiks strādāts. 
5.Kādi ir pagasta attīstības plāni? Kādas darbības 
ir plānots vērst uz Gaigalavas pagasta attīstību 
tuvākajai nākotnei, piemēram, tuvākajiem 5 ga-
diem? Lūdzu nosaukt konkrētas, izdarāmas lietas, 
nevis vispārināti, kā- labvēlīgas vides radīšana 
kaut kam. 
Pagasta pārvaldes budžeta pārskatā ir atspoguļots ko 
paredzēts veikt turpmākajos 5 gados. 
6.Nesen, uz iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem- 
lūgumiem, pagasta pārvaldes vienīgā atbilde bija- 
"taisiet biedrības, rakstiet projektus". Zinu, ka ci-
tos pagastos mūsu novadā paši pagasta pārvaldes 
darbinieki raksta dažādus projektus. Vai arī pie-
saista kādu speciālistu. Kādēļ tā nenotiek pie 
mums? 
Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs M. Švarcs 
paskaidroja, ka Gaigalavas pagastā ir reģistrētas ļoti 

daudzas biedrības, kuras veiksmīgi īsteno dažādus 
projektus, tāpēc nav nepieciešams pagasta pārvaldē 
papildus darbinieks.  
7.Vai pagasts nevarētu uzstādīt žogu ap atkritumu 
konteineriem? Tad vējš pa mazdārziņiem nedzenā-
tu atkritumus. 
Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem ir jāvienojas par 
māju apsaimniekošanas modeli un attiecīgi ar apsaim-
niekotāju jāvienojas par to. 
8.Annas Balodes ēdināšanas uzņēmums un Gunā-
ra Igauņa darbnīca saražo ļoti daudz sadzīves at-
kritumu, ko izmet kopējos konteineros, bet maksā 
tikai par dzīvoklī deklarētajiem cilvēkiem, kāpēc 
pārējo dzīvokļu iedzīvotajiem jāapmaksā viņu sa-
ražoto atkritumu izvešana? 
Annai Balodei ēdināšanas uzņēmums ir reģistrēts dzī-
voklī, tāpēc atsevišķi līgums nav nepieciešams. Gu-
nārs Igaunis tika informēts par to, ka darbnīcā Meža 
ielā 2A jāuzstāda savs konteiners. 
9.Sakarā ar to, ka šajā ziemā bija maz sniega un 
izpalika ceļu tīrīšana, tāpēc tīrīšanai paredzētā 
nauda ir taupījusies, vai par šo naudu nevarētu 
daudzdzīvokļu (Mežābeles, Ābeles) māju pagalmā 
uzbērt garanti, jo ar mašīnām ir izbraukāts viss 
zālājs. 
Pagasta pārvaldes grāmatvede V. Dundeniece infor-
mēja, ka ceļu fonda nauda netiek novirzīta citiem mēr-
ķiem, ka tikai tiem darbiem kam konkrēti ir paredzēta. 
Lai sakoptu daudzdzīvokļu māju pagalmus iedzīvotā-
jiem ir jāvienojas par māju apsaimniekošanas modeli 
un attiecīgi ar apsaimniekotāju jāvienojas par to. 
10.Sakarā ar to, ka Krēsles upē tagad ir ievadītas 
ļoti daudzas privātmāju kanalizācijas, ūdens ne-
spēj aiztecēt uz attīrīšanas iekārtām, bet plūst pa 
mazdārziņiem. Kā lai sēj dārzeņus tur, kur stāv 
smakojošs kanalizācijas ūdens, kā pagasts domā 
ar to cīnīties? 
Gaigalavas pagastā ir ļoti augsts gruntsūdeņu līmenis, 
tāpēc palu laikā Krēsles upe pārplūst, jo upe nekur 
neietek, bet beidzas purvā. Piesaistot ES Kohēzijas 
fonda līdzekļus ceram atrisināt arī šo problēmu. 
11.Lai nodrošinātu sekmīgu kapu apsaimniekoša-
nu, būtu jāpadomā par vienreizējās maksas ievie-
šanu par apbedīšanu jaunajos kapos. 
Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs M. Švarcs 
informēja, ka Rēzeknes novadā nav maksas kapavie-
tu, līdz ar to tāda maksa arī netiks ieviesta. 
12.Kad kapos izzāģēs bīstamos kokus? 
Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs M. Švarcs 
informēja, ka koku izzāģēšana kapos ir jāorganizē 
pagasta pārvaldei.  Bīstamie koki jau ir izzāģēti Pinta-
nu, Svētiņu, Beidziņu kapos. Uz doto brīdi jau ir uz-
sākta bīstamo koku izzāģēšana Bikavas kapos. 
13.Kā pagasts domā cīnīties ar nelegāla alkohola 
tirgotājiem? 
Tas nav pagasta pārvaldes kompetencē, bet Valsts 
policijas. Pagasta pārvaldē nav arī ienācis neviens 
ziņojums par to, ka tiek tirgots nelegālais alkohols. Par 
to ir jāziņo policijai. Tagad var ziņot arī anonīmi 
tel.110. 
14.Kad tiks uzstādīts veļas automāts, kur pagasta  
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Par pieteikšanos Algotajos pagaidu 
sabiedriskajos darbos 

  Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 2.februāra 
saistošie noteikumi Nr.69 
„Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību Rēzek-
nes novada pašvaldības pasākumā „Algotie pagaidu 
sabiedriskie darbi”” nosaka prioritāro bezdarbnieku 
iesaistes kārtību Rēzeknes novada pašvaldības pasā-
kumos „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” („APSD”),  
kā arī bezdarbnieku izvērtēšanu un bezdarbnieku atla-
ses komisijas kompetenci un uzdevumus. 
     Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) reģistrētie 
bezdarbnieki tiek iesaistīti pasākumā algotajos pagai-
du sabiedriskajos darbos) pašvaldības pagasta pārval-
dē, kurā persona vēlas tikt nodarbināts algotajos pa-
gaidu sabiedriskajos darbos.  
   Lai piedalītos algotajos pagaidu sabiedriskajos dar-
bos, NVA reģistrētie bezdarbnieki piesakās pie NVA 
darbiniekiem un pagasta pārvaldē pie atbildīgas perso-
nas. 
    Algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem NVA 
reģistrētos bezdarbniekus izvērtē pagasta pārvaldes 
izveidota komisija trīs cilvēku sastāvā atbilstoši saisto-
šajiem noteikumiem, ņemot vērā iesniedzos pieredzi 
apliecinošus dokumentus (CV, rekomendācijas, u.c.). 
Vērtēšanā tiek iekļauti tie bezdarbnieki, kuri atbilst pa-
sākuma APSD nosacījumiem, ko apliecina NVA sa-
raksts, kuru komisija saņem no NVA bezdarbnieku 
atlasei, un kuri pagasta pārvaldē ir izteikuši savu vēlmi 
dalībai pasākumā APSD, piereģistrējoties. Vienlaicīgi 

no 1 (vienas) mājsaimniecības pasākumā APSD nevar 
piedalīties vairāk par 1 (vienu) personu. Priekšroka ir 
tam bezdarbniekam, kurš pirmais ir reģistrējies pagas-
ta  pārvaldē. 
   Bezdarbnieku izvērtē pēc punktu sistēmas, atzīmējot 
vērtējumu vērtēšanas tabulā atbilstošajiem kritērijiem: 
       1) Bezdarbniekam ir atbilstoša pieredze paredzētā 
darba veikšanai (jā – 4 punkti, nē – 0 punkti); 
Bezdarbnieks, kuram mēneša ienākumi ir 49,80 euro 
uz vienu ģimenes locekli (jā – 4 punkti, nē – 0 punkti), 
ņemot vērā iepriekšējo 3 (triju) mēnešu periodu no 
izvērtēšanas brīža; 
       2)    Bezdarbnieks – trūcīga persona ar bērniem, 
kurai uz vērtēšanas brīdi nav atņemtas aprūpes vai 
aizgādības tiesības (jā – 4 punkti, nē – 0 punkti) 
      3)   Bezdarbnieks – trūcīga persona (jā – 1 punkti, 
nē – 0 punkti); 
      4) Bezdarbnieks – pirmspensijas vecuma persona 
vai jaunietis bez darba pieredzes (jā – 2 punkti, nē – 0 
punkti). 
5)  Ja vērtēšanas rezultātā ir bezdarbnieki ar vienādu 
punktu skaitu, tad priekšroka dalībai pasākumā APSD 
ir tam bezdarbniekam, kurš algotajiem pagaidu sabied-
riskajiem darbiem reģistrējies pirmais. 
   APSD bezdarbniekus iesaista uz četriem mēnešiem. 
Noteiktais pasākuma termiņš vienlaikus motivē pasā-
kuma dalībniekiem rēķināties ar pasākuma ierobežoto 
laiku un paralēli meklēt brīvās darba vietas darba tirgū.  

                                      
APSD vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja  

Anita Macāne 

  11. aprīlī sāksies Platību maksāju-
mu iesniegšana LAD (līdz 22. maijam). Arī šogad 

būs daži jaunumi un izmaiņas. LAD darbinieki izbrauks 
uz pagastiem un palīdzēs aizpildīt iesniegumus. Datu-
mi un laiki par LAD darbinieku ierašanos pagastā pub-
licēti gan novada, gan LAD mājaslapā. 
  No 1.jūnija līdz 30.jūnijam LAD pieņems MLS projek-
tus. Nosacījumi lai piedalītos šajos projektos un sa-
ņemtu atbalstu 15000 EUR apmērā ir publicēti dažā-
dos laikrakstos un atrodami LAD mājaslapā. Tomēr ir 
daudz nianses, kas gan ļauj, gan liedz piedalīties - 
tādēļ vajadzētu laicīgi vērsties LAD, lai noskaidrotu vai 
esat atbalsttiesīgs. Šie projekti ir specifiski ar to, ka 
tiem obligāti ir jābūt uzraudzītiem no kāda sertificēta 
uzņēmuma, attiecīgi iesniegt šo projektu pats atbalsta 
pretendents nevarēs. 
  Pēc cūku sērgas parādījās arī putnu gripa - Vairāk-

kārtīgi PVD darbinieki ir atgādinājuši par putnu turēša-
nas jaunajiem nosacījumiem - tie vairs nedrīkst brīvi 
staigāt ārpus novietnēm. PVD noteikumu neievēroša-
nas gadījumā draud ar sodiem. 
   Šogad ir mainījušies MK noteikumi par bioloģisko 
maksājumu saņemšanas nosacījumiem - līdzīgi kā 
dažus gadus iepriekš būs nepieciešami ieņēmumi 200 
EUR uz 1 ha, lai saņemtu BLA subsīdijas. 
   LLKC ik gadu rīkoja seminārus pagastos, lai infor-
mētu par LAD, PVD, VID un citiem jaunumiem. Diem-
žēl šogad šādi semināri tiek rīkoti tikai dažos pagastos 
un Gaigalava nav šajā sarakstā. Tādēļ jautājumu gadī-
jumā droši var zvanīt gan pagastu Lauku attīstības 
speciālistiem, gan uz LLKC biroju Rēzeknē. 
(64625254) 
                                          Ar cieņu, Uldis Andrejevs 
            Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra 
                                         Lauku attīstības konsultants  

iedzīvotājiem izmazgāt veļu. Tā ir pagasta nabadzī-
ba vai attieksme pret cilvēkiem? 
Nav tik liels pieprasījumu skaits pēc veļas mazgāša-
nas pakalpojumiem, lai veļas automātu iegādātos par 
pagasta budžeta līdzekļiem. Bet ir izteikts priekšlikums 
biedrībām, lai iesaistās projektos, kad tādi būs pieeja-

mi. Pagasta pārvalde piedalīsies ar līdzfinansējumu. 
   
 P.S. Klāt pavasaris... Jauns darba cēliens... 
Tāpēc katru rītu celsimies ar smaidu, domāsim 
labs domas un darīsim labus darbus, un katrs zi-
nāsim ne tikai savas tiesības, bet arī pienākumus. 

 

Ar mūsu draudzes vecākās Zinaīdas Krustes iniciatīvu un draudzes locekles Ingas 
Zapānes uzņēmību, Bikavas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas drau-
dze šajā gadā realizēs 2 ievērojamus un būtiskus projektus: 

baznīcas ziņas  
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SAC “Strūžānu skola” informācija 
Kolāžas 
Strūžānu rokdarbnieču pulciņš ir uzsācis apjo-

mīgu darbu – 6 kolāžu salīmēšanu aktivitāšu centra 
zāles noformēšanai. Paredzēts, ka kolāžas tiks veido-
tas no dažādiem smalkiem dabas materiāliem, kuru 
sarūpēšana un sagatavošana prasa lielu laika ieguldī-
jumu. Uz doto brīdi materiāli ir sagatavoti un drīzumā 
zāles sienas rotās interesanti un radoši, pašu rokām 
gatavoti, darbiņi. 

8.marts 

Kā katru gadu, aktivitāšu centrā tiek rīkots 
kāds pasākums par godu 8.martam – Sieviešu dienai. 
Šogad, ejot uz pasākumu, līdzi vajadzēja ņemt paš-
ceptas pankūkas. Sieviešu dabas, tāpat kā pankūkas, 
ir tik dažādas - saldas un sāļas, gaišas un tumšas, 
lielas un mazas, plānas un biezas, vienkāršas un sa-
režģītas...  

Pasākumā varēja nogaršot 7 dažādas pankū-
kas – ar gaļu, ar lasi, kartupeļu, ķirbju-kartupeļu, ar 
medu, ar biezpienu un mežģīņu pankūkas ar krēmu. 
Labākam svētku noskaņojumam tika izdziedātas maz-
liet piemirstas tautasdziesmas. Arī radoši bija iespēja 
mazliet pastrādāt – origami tehnikā locījām papīra 
tulpes, kuras varēja vai nu atstāt sev, vai kādam uzdā-
vināt. 

Baraviku cepšana 

Gardās "Baravikas" vai "Vāverītes" ir cepumi, 
kurus ar sentimentu atceramies vēl no pavisam agras 
bērnības. Jau tolaik tiem bija īpaša vērtība, jo ne vi-
sām saimniecēm mājās bija smagā sēnīšu vai vāverī-
šu cepamforma - īpašs veidojums, ar kuru vajadzēja 
rīkoties ļoti uzmanīgi, jo cepumi tika gatavoti nevis 
cepeškrāsnī, bet uz gāzes plīts riņķa.  

Lai atsauktu atmiņā šo bērnības garšu, 
31.martā aktivitāšu centrā sanāca 10 meiteņu bariņš, 
lai kopā atsvaidzinātu vai iemācītos šo cepumu gata-
vošanas procesu. Darba pietika visām – gan mīklu 
iejaukt, gan cept, gan šokolādi kausēt, gan dekorēt. 
Rezultātā tikām pie pilniem traukiem ar ņammīgiem 
gardumiem. 

Hokejs 
1.aprīlī mūsu pagasta jauniešu hokeja koman-

da  [WC-TM] devās uz Daugavpils ledus hokeja halli, 
kur norisinājās 2017. gada Rēzeknes novada kausa 
izcīņa hokejā. Spēles laukumā tikās 7 jauniešu un vīru 
komandas no Rēzeknes novada, Rēzeknes pilsētas 
un Ludzas novada Cirmas pagasta.  

Kausa izcīņā kopumā tika aizvadītas 13 spē-
les. 1. vietu kopvērtējumā izcīnīja Rēzeknes komanda 
„ASILA”, atstājot Gaigalavas pagasta hokeja komandu 
„WS-TM” godpilnajā 2.vietā!  

 SAC “Strūžānu skola” 
vadītāja Jolanta Mihailova 

Turpinājums ar fotogrāfijām nākošajā lappusē. 

  LAD apstiprināts projekts “Kultūras mantojuma  
saglabāšana un ar to saistīta tūrisma pakalpojumu 
pilnveide Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā”, kas 
tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-
2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stra-
tēģiju” ietvaros – Projekta apstiprinātā summa - 
31155, 64 EUR, no kuriem 28040,08 EUR – publiskais 
finansējums. Pārējā daļa tiks finansēta no draudzes 
savāktajiem ziedojumiem.  
   Projekts paredz baznīcas fasādes vienkāršotas at-
jaunošanas darbu realizēšanu, kā arī jauna tūrisma 
pakalpojuma izveidi - QR kodu ģenerēšanu un ievie-
šanu tūristu vajadzībām. Dokumentu izstrādes proce-
sā uz doto brīdi projekta izmaksas ir krietni palielināju-
šās, sastādot 52 084,04 EUR, kas nozīmē, ka jāmeklē 

papildus līdzekļi, lai darbi tiktu izpildīti. Projektā brīv-
prātīgi piedalās skola, sirsnīgs paldies direktorei 
I.Ūsītei par sadarbību. Projektu uzraudzīs R.Voits.  
    Rietumu bankas labdarības fonda atbalstīts  
projekts “Bikavas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu 
baznīcas” centrālā altāra restaurācija. Projekta sum-
ma – 10034,89 EUR. Darbus veiks restaurators 
S.Astičs un projektu vadīs un uzraudzīs R.Voits.  
   Liels un silts paldies Ingai Zapānei par projektu sa-
stādīšanu, paldies visiem, kas piedalās un atbalsta, 
tāpat arī aicinot visus ieinteresētos pagasta iedzīvotā-
jus, kam nav vienaldzīga baznīcas atjaunošana, izteikt 
savus piedāvājumus un sniegt palīdzīgu roku projektu 
realizēšanā.  

Dieva svētību vēlot, 
Draudzes prāvests I.Vigulis 

  

    
   Jau piekto gadu Rēzeknes novada 
pašvaldība rīko konkursu „Rēzeknes 

novada uzņēmums”. Kā ierasts, labāko godināšana notika Jāzepa 
dienā, 19. martā, Latgales vēstniecībā Gors.  
     Visus klātesošos un, jo īpaši, konkursa nominantus un laureātus 
sveica Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs. 
Viņš pateicās visiem uzņēmējiem, kas ražo savu produkciju vietē-
jam tirgum, kas savu produkciju eksportē, visiem, kas sniedz dažā-
da veida pakalpojumus. 
   Nominācijā “Gada mājražotājs” pateicības rakstu saņēma  mūsu 
pagasta z/s “Ceļtekas”, Diāna un Edgars Andrejevi. 

www.rezeknesnovads.lv 

lepojamies  

Diāna un Edgars Andrejevi  
Publicitātes foto 

sabiedriskās aktivitātes 



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 

 

 16.aprīlī plkst. 15.00  Gaigalavas KN  
Lieldienu pasākums 
   Programmā - ar koncertprogrammu un humora  
šovprogrammu viesojas radošā apvienība 
„Krelles” (no Naukšēnu novada), pasākumu kupli-
nās - Gaigalavas  jauniešu centra „Enjoy” dalīb-
nieki. Būs olu kaujas un ripināšana, konkurss par 
skaistāko Lieldienu olu, varēsim izšūpoties  Liel-
dienu šūpolēs. Pasākuma ietvaros apskatāma 
rokdarbu izstāde (dažus darbiņus varēs arī iegā-

dāties).  Laipni aicināti uz pasākumu!   
 16.aprīlī  plkst. 22.00  Gaigalavas KN   
Lieldienu balle kopā ar grupu „Zaļā gaisma”.  
Ieeja- 3 EUR  
 13.maijā Gaigalavas KN Tautas muzi- 
kantu saiets „Večerinka Gaigalavā” 
 27.maijā  Gaigalavas KN Pašdarbības  
kolektīvu koncerts 
 3.jūnijā Gaigalavas KN Bērnības svētki 

                  PASĀKUMI 

   Latvijas valsts simtgade ir mūsu iespēja godam un 
cienīgi, lepni un priecīgi svinēt valsts simto dzimšanas 
dienu, izstāstīt Latvijas stāstu un veidot nākotnes Lat-
viju.  
   Baltā galdauta svētki ir veids kā svinēt Latvijas otro 
dzimšanas dienu - mūsu PAR dienu, pieminot 
1990.gada 4.maiju, kad Latvijas PSR Augstākā pado-
me pieņēma deklarāciju Par Latvijas Republikas neat-
karības atjaunošanu - lēmumu, kas atjaunoja Latvijas 
suverenitāti. Tā bija diena, kad izvēlējāmies brīvību, 
pateicām PAR grāmatām, kas drīkst būt mūsu grāmat-
plauktos, PAR mūsu draugiem no visas pasaules, 

PAR brīvai informācijai, uzņēmīgumam un patiesai 
līdzdalībai. 
  Latvijas valsts simtgades svinību atklāšana notiks 
2017.gada 4.maijā, kad Latvijas pierobežā satiksies 
cilvēku roku un gara spēks akcijā “Apskauj Latviju”, 
gar Latvijas robežu stādot simtgades ozolus, Latvijā 
un pasaulē tiks svinēti Baltā galdauta svētki. Šajā laikā 
atzīmējam arī 100 gadus kopš vēsturiskā Latgales 
lēmuma apvienoties ar Kurzemi un Vidzemi ceļā uz 
neatkarīgu valsti. Šis notikums kļuva par pagrieziena 
punktu Latvijas neatkarības iegūšanā.  

Interneta resursi 

Gaigalavā svinēsim Baltā galdauta svētkus!  
 4.maijā plkst. 11.00 pie kultūras nama stādīsim 3 ozolus, pēc darba kopīgi klāsim 

galdu (līdzi ņemsim nelielu cienastu, ko baudīsim pie kopīgas tējas tases), kopīgās 
sarunās  un dziesmās apzināsimies savu gara spēku. 


