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2017. gada decembris 

Nākošā avīze būs februārī 

  Šodien katram no mums ceļš uz baznīcu pārtop par ceļu 
uz paša sirdi! Ceļš uz baznīcu vienmēr ir ceļš uz cilvēka 
sirdi. Un otrādi! Jo tikai Jēzus klātbūtnē mēs saprotam, 
kas esam patiesībā. Kas mēs esam priekš Dieva, paši 
priekš sevis un viens priekš otra. Bez Jēzus viss ir kā ļoti 
biezā, grūti caurskatāmā miglā tīts. Nekas nav īsti sare-
dzams bez Svētā Gara pieskāriena. Bez Kristus pieskā-
riena. Pateicoties Jēzus Bērnam, Viņa mīlestības pilna-
jam skatienam mūsu cietās sirdis izkūst Viņa un mūsu 
katra priekšā.  
  Kristus atnāca šajā pasaulē nevis tikai pie dažiem, bet 
pie visiem cilvēkiem. Ziemassvētku vēstījuma pamats ir 
cerība. Tomēr nepieciešams, lai katrs cilvēks pieņemtu 
Kristu. Ja katrs domās tikai par personiskajām interesēm, 
tad pasaule iznīks.  Jo Dieva, mūsu Pestītāja, žēlastība 
parādījusies visiem ļaudīm», raksta apustulis Pāvils 
vēstulē Titam. Svētais tēvs pasvītroja, ka šī žēlastība 
šodien ir parādījusies. Dievs mums atklāja savu vaigu. 
Vārds Jēzus nozīmē «Dievs glābj». Dieva žēlastība ir 
pārādījusies, tāpēc Ziemassvētki ir gaismas svētki. Šī 
gaisma ir Jēzus, kurš izklīdina mūsos mītošo tumsu un 
ļauj mums atklāt savas dzīves jēgu un tās lielo vērtību. 
Katra silīte, katrs Betlēmes notikuma atveidojums, ir vien-
kāršs un reizē spēcīgs pamudinājums atvērt savu sirdi un 
prātu dzīvības noslēpumam.  Brāļi un māsas, cerības 
vēsts, kas ir Ziemassvētku vēstījuma būtība, ir domāta 

visiem cilvēkiem. Jēzus ir dzimis priekš visiem, un kā 
Betlēmē Marija Viņu rādīja ganiem, tāpat arī šodien Ba-
znīca Viņu atklāj visai cilvēcei, lai ikviens cilvēks katrā 
situācijā varētu izjust Dieva pestījošās žēlastības 
varenību, kas vienīgā var pārvērst ļaunumu labajā, kas 
vienīgā var izmainīt cilvēka sirdi un padarīt to par miera 
oāzi.  
   “Lai Ziemassvētku gaisma atspīd visur tur, kur tiek 
bradāta personas cieņa un tiesības, tur, kur atsevišķu 
personu vai grupu egoisms valda pār kopējo labumu, kur 
pastāv risks padoties naidam un pierast pie tuvākā iz-
mantošanas, kur turpina apdraudēt terorisms, kur cilvē-
kiem trūkst nepieciešamā izdzīvošanai. Lai šī gaisma 
iedrošina katru apzinīgi un patiesas solidaritātes garā 
pildīt savu pienākumu”, vēlēja pāvests, atgādinot, ka, «ja 
katrs domā vienīgi par savām interesēm, tad pasaule var 
virzīties tikai uz iznīcību.  Viņš mums ir atklājis savu 
vaigu. Viņš ir «bagāts žēlastībā un žēlsirdībā». Lai 
Kristus atnākšana nebūtu veltīga. Visiem ir jāmeklē Jēzu 
un jāstaigā Viņa gaismā, kas vienīgā atbrīvo cilvēka sirdi 
no skumjām un bailēm. Tikai paļaujoties uz Kristu, cilvēka 
sirds spēj atvērties mīlestībai, kas uzvar naidu.” 
                         

Bikavas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas 
draudzes prāvests Ivars Vigulis  
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Mēs jau gaidām tikai nieku, 
Eglīte kad koši mirdz, 
Gaišu Ziemassvētku prieku, 
Brīnumu priekš katras sirds. 
                            (novadnieks Jānis Keičs ) 

   Lai Ziemassvētki atnāk ar gaišumu  
un ikvienam dod prieku un sirdsmieru! 
   Lai Jaunais gads ir bagāts ar labestību, saticību  
un iecerētā piepildījumu! 

Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītājs Voldemārs Vabals 

          Šai brīnumstundā, 

 Caur balto pārslu deju 

Mēs cits pie cita domās ciemos ejam, 

Un roku sniedzam, -  

Laimei, priekam, veselībai, 

Mīlestībai, labestībai... 
 

   2017. gads jau tuvojas noslēgumam, ar sa-
traukumu sirdīs mazie gaida Ziemassvētku 
pārsteigumus, lielie, – ar saviļņojumu gādā 
mājīgu kopā  sanākšanu, lai ar gaišumu sirdī 
atcerētos sirsnīgi ģimeniskos mirkļus un vēlētu 
viens otram saticību, mīlestību un ticību. 
   Lai mums visiem izdodas klusajā svētku laikā 
piedzīvot Ziemassvētku brīnumu, sajust mieru 
un līdzsvaru dvēselē, lai Jaunais gads atnāk ar 
piepildījumu tam, ko visvairāk vēlaties, ar dzī-
vesprieku, veiksmi un mīlestību.    
   Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu 
Jauno gadu! 

   Gaigalavas pagasta 

Iedzīvotāju konsultatīvā padome 

DIEVKALPOJUMU KDIEVKALPOJUMU KĀRTĪBAĀRTĪBA  
KRISTUS DZIMŠANAS SVKRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKOS ĒTKOS   

Dārgie brāļi un māsas Kristū!  
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   Svinot Starptautisko Skolotā-
ju dienu, 6. oktobrī Rēzeknes 

novada izglītības darbinieki pulcējās Silmalas pa-
gasta kultūras namā, lai godinātu labākos skolo-
tājus. Skolotājus sirsnīgi sveica Rēzeknes nova-
da domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, atgādi-
not klātesošajiem lauku inteliģences, it sevišķi 
skolotāju, milzīgo lomu Latvijas lauku kultūrvides 
veidošanā. Viņš novēlēja skolotājiem veselību, 
labklājību, bet visvairāk degsmi, ar kuru gūt ener-
ģiju, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. “Lai ik brīdis, 
ko pavadāt skolā, nes gandarījumu!”  
   Rēzeknes novada pašvaldības Pateicības rak-
stu saņēma Gaigalavas pamatskolas skolotāja 
Andra Širina.  
   Tradicionālo Swedbankas balvu šogad saņēma 

Gaigalavas pamatskolas skolo-
tājs Jānis Zapāns.  
   Skolotājs, tā ir profesija, kurā 
ir nepārtraukti jāpilnveidojas, jāseko izmaiņām, 
jābūt jaunam garā.  

Interneta resursi 

lepojamies 

   Rēzeknes novada iedzīvotāji Latvijas valsts 
proklamēšanas 99. gadadienas svētku priekšva-
karā 17. novembrī pulcējās kopā uz svinīgo pa-
sākumu Bērzgales pagasta kultūras namā. 
   Rēzeknes novada augstāko apbalvojumu – At-
zinības rakstu – kopā ar Latvijas Bankas kolekci-
jas monētu “Gadskārtu raksti” nominācijā Kultūra 
saņēma arī Gaigalavas Kultūras nama vadītāja 
Valentīna Deksne. 
   Valentīna Deksne 
Gaigalavas kultūras 
namā sāka strādāt 
jau 1985.gadā un ar 
pārtraukumiem darbu 
turpināja līdz 1995. 
gadam. Tad kādu brī-
di ieturēja radošu 
pauzi un 2007. gada 
novembrī atgriezās, 
lai turpinātu vadīt kul-
tūras dzīvi Gaigalavā. 
Šajos darba gados 
Valentīna sevi pierā-
dījusi kā vadītāju ar 
augstu atbildības sa-
jūtu. Valentīna ir pa-
nākusi, ka kultūras 
nams visiem paš-
darbniekiem un dar-
boties gribošiem cil-
vēkiem ir  kā otrās 
mājas. Viņa ir ne tikai 
saglabājusi visus tos 
pašdarbības kolektīvus, kuri jau darbojās kultūras 
namā, bet arī veicinājusi jaunu kolektīvu tapšanu: 
2010.gadā darbību uzsāka vīru ansamblis 
„Ritums”, 2011.gadā - deju grupa „Rafaello” un 
JDK „Krēslīte”, dažus gadus vēlāk- interešu klubs 
„Rokdarbiņš”. Divdesmit divu gadu garumā Va-

lentīna darbojas amatierteātrī „Bykovīši” un kopš 
2015. gada maija ir šī kolektīva režisore. No 
2012. gada vada dzejas amatierteātri „Apīnis”. 
Valentīna katram kolektīvam palīdz radošajā dar-
bībā, gādā par tērpiem, materiālo nodrošinājumu, 
kā arī organizē braucienus uz pasākumiem. Va-
lentīna ir biedrības „Radītprieks” priekšsēdētāja. 
Viņa uzrakstīja un īstenoja projektu „Tautas tērpu 
iegāde Gaigalavas jauniešu deju kolektīvam 

„Krēslīte”” un piedalījās biedrības 
projekta „Jauniešu centra izveide 
un telpu labiekārtošana” izstrādē. 
   Valentīna pilnveido savu profesi-
onālo izaugsmi apmeklējot mācību 
kursus un seminārus. Lai varētu 
palīdzēt amatierteātriem, ar kuriem 
Gaigalavas kultūras nams ir ba-
gāts, viņa ir apguvusi profesionā-
lās pilnveides izglītības program-
mu teātra mākslā „Amatierteātru 
režijas pamati”. 
   Valentīna Deksne ar lielu aizrau-
tību ziedo sevi darbam – neskaitā-
mas stundas ir pavadītas organizē-
jot pasākumus. Viņas pašas 
audzētie ziedi priecē kultūras na-
ma apmeklētājus un veidotie pušķi 
ceļo gan pa Latvijas novadiem, 
gan arī ārpus Latvijas, jo vadītāja 
spēj sarīkot ne tikai pagasta, bet 
arī lielāka mēroga pasākumus. Pa-
sākumu ietvaros bieži tiek rīkotas 
dažādas izstādes. Ne tikai Gaiga-

lavā, bet visā Rēzeknes novadā 24 gadu garumā 
nav iedomājams oktobris bez Muzikantu saieta, 
uz kuru ierodas apmeklētāji ne vien no Latgales 
un Vidzemes, bet pat no Kurzemes. Jāpiebilst, ka 
pašu pirmo Muzikantu saietu Valentīna saorgani-
zēja tālajā 1994. gadā. Katru vasaru tiek rīkoti 

Publicitātes foto 

Publicitātes foto 
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starptautiski pasākumi- sieviešu deju kopu festi-
vāls „Spīganu dejas ezera atspulgā” un amatier-
teātru svētki „Lubāna vilinājums”, uz kuriem iero-
das arī ciemiņi no visām Baltijas valstīm. Lietuvā 
ir izskanējis ne tikai Gaigalavas, bet arī Rēzeknes 
novada vārds, jo uz festivālu „Pieneņu pūkas” 
Skapišķos Valentīna brauc kopā ar amatierteātri „ 
Optimisti”. Ja uz kādu no pasākumiem nav šofe-
ra, kurš varētu aizvest, tad Valentīna pati sēžas 
pie autobusa stūres un kolektīvs veiksmīgi kāpj 
uz skatuves. Kultūras nama vadītāja gādā par to, 
lai Gaigalavas vārds izskanētu aizvien biežāk - 
kopā ar kolektīviem piedalās citu kultūras iestāžu 
rīkotajos pasākumos, festivālos, kā arī uzsāk 
jaunas tradīcijas savā pagastā.  Piemēram, jau 
otro gadu tiek rīkots pasākums -Tautas muzikan-
tu saiets ”Večerinka Gaigalavā”, kurš jau paguvis 
iemantot muzikantu atsaucību un apmeklētāju 
pozitīvo vērtējumu. 

   Viens no neatsveramajiem darbiem ir kultūras 
nama hronikas veidošana, ko Valentīna Deksne 
veic gadu no gada aprakstot pasākuma norises 
un krājot vienkopus notikumu atspulgus fotogrāfi-
jās. Kultūras nams sadarbojas ar citām iestādēm. 
Tiek uzņemti citu novadu kultūras darbinieki pie-
redzes apmaiņas braucienu ietvaros, tiek dibināti 
sadarbības kontakti. To spēj paveikt tikai izdomas 
bagāts, labestīgs, nesavtīgs un ļoti radošs kultū-
ras darbinieks. Ikvienu Gaigalavas kultūras nama 
pasākumu dalībnieku un apmeklētāju vadītāja 
sagaida ar laipnu vārdu.  
   Ar Valentīnu lepojas ne vien Gaigalavas pagas-
ta ļaudis,  pozitīvas  atsauksmes vārdus par viņu 
var dzirdēt  daudzās vietās gan Rēzeknes nova-
dā, gan tālākos novados.  

 
Iedzīvotāju konsultatīvas padomes  

priekšsēdētāja Anita Macāne 

   18.novembrī Gaigalavas KN notika Latvijas Re-
publikas proklamēšanas gadadienai veltīts pasā-
kums „99 gaismiņas Latvijai”. Valsts svētkos mēs 
atceramies tos, kuri ir cīnījušies par mūsu brīvī-
bu, godinām tos, kuri veicinājuši mūsu valsts at-
tīstību. Sakām paldies tiem, kuri ir darījuši labus 
darbus  savā pagastā, novadā. Katrs mēs esam 
paveikuši ko labu, noderīgu. Un tās ir mūsu  ie-
degtās gaismiņas  Latvijai, ietērptas labajos  dar-
bos un domās un novēlējumos.   
   Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītājs Volde-
mārs Vabals un lietvede Valentīna Puste pasnie-
dza atzinības rakstus izvirzītajiem nominantiem: 
 par drošsirdību, pašaizliedzību un iniciatī- 
vu, piedaloties Tautas frontes aktivitātēs - cīņā 
par Latvijas valsts neatkarību, Tautas frontes 

Gaigalavas nodaļas vadītājai -  Inārai Ūsītei; 
 par drošsirdību, pašaizliedzību un iniciatī- 
vu, piedaloties Tautas frontes aktivitātēs - cīņā 

par Latvijas valsts neatkarību - Valdim Melnim; 

 par drošsirdību, pašaizliedzību un iniciatī- 
vu, piedaloties Tautas frontes aktivitātēs - cīņā 

par Latvijas valsts neatkarību - Jurim Tauku-
lam; 
 par ilggadēju, profesionālu un radošu darbu  

Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestādē - Ilgai  
Švarcei; 
 par augstiem sasniegumiem, mērķtiecīgu  
un radošu pedagoģisko darbu Gaigalavas pamat-

skolā - Inesei Bikovskai; 
 par ieguldīto darbu Bikavas baznīcas un  
biedrību projektu realizācijā Gaigalavas pagastā- 

Ingai Zapānei; 
 par ieguldīto darbu Bikavas baznīcas un  
biedrību projektu realizācijā un sabiedrisko aktivi-
tāti Gaigalavas pagastā - Lienei Drulei; 

 par ieguldīto darbu Bikavas baznīcas pro- 
jektu realizācijā un sabiedrisko aktivitāti Gaigala-

vas pagastā - Robertam Voitam; 
 par ilggadēju darbu Gaigalavas pagasta  
pārvaldē, sabiedrisko aktivitāti Gaigalavas  
ciema teritorijas sakopšanas darbu organizēša-
nā, kultūras un sabiedriskajā dzīvē - Anitai Ma-
cānei; 
 par ilggadēju sabiedrisko aktivitāti Gaigala- 
vas pagasta kultūras dzīvē un ieguldījumu kultū-
ras mantojuma tradīciju saglabāšanā darbojoties 

folkloras ansamblī „Gaigalas” – Stefanijai Gar-
kājai, Virgīnijai Lūzeniecei, Marijannai Mo-
zumačai, Veronikai Slavikai, Lūcijai Dun-
durei, Venerandai Plenei, Leokādijai Raz-
galei, Zinaidai Vugulei, Ilzei Vugulei, Va-
lentīnai Zakarkevičai, Janīnai Brazei, Ve-
ronikai Reinei, Pēterim Buļam. 
   Svētku koncertā piedalījās  kultūras nama ko-
lektīvi - JDK „Krēslīte”, deju grupa „Raffaello”, 
amatierteātris  „Apīnis”, Gaigalavas pamatskolas  
skolēni  Rasmas Igaunes vadībā un viesi - Balvu 
novada Tilžas vokālais ansamblis „Rasa”.  
   Pēc svinīgā pasākuma cienājāmies ar z/s 
„Krēsle” konditorijā cepto garšīgo svētku torti un 
kopības sajūtu baudījām ballē,  kurā spēlēja gru-
pa „Jauda” no Līvāniem. 
   Nekur nav tik labi kā savā tēvzemē, savās mā-
jās, savā ģimenē, ja tur ir iedegtas saticības, sir-
snības un cieņas gaismiņas.  Lai gaisma, kas 
nāk no mūsu darbiem, domām, vārdiem - izstaro 
un izgaismo pasauli un Latviju tajā. Nesīsim šo 
gaišumu ik dienas savā sirdī! 

Gaigalavas kultūras nama vadītāja  

Valentīna Deksne 



Ināra Ūsīte,  Juris Taukuls  
un Valdis Melnis  

    Varam lepoties, ka latviešu tauta pagājušā gad-
simta beigās bija tik drosmīga un pašpārliecināta, 
ka cīnījās par brīvu Latviju. Brīvības cīņu vēsmas 
astoņdesmito gadu nobei-
gumā atnāca arī līdz Gai-
galavai. Līdz ar pārbūves 
sākumu 80. gadu vidū sā-
ka atdzimt nacionālās ide-
jas, kas pārauga vispārējā 
tautas atmodā, savu kulmi-
nāciju sasniedzot 1989. 
gadā. Toreiz Latvijas Tau-
tas fronte bija sabiedriski 
politiska kustība un organi-
zācija, tai bija izšķirīga no-
zīme Latvijas neatkarības 
atgūšanā. Arī Gaigalavā 
bija drosmīgi cilvēki, kuri 
nebaidījās no pastāvošā 
režīma un nodibināja Tau-
tas Frontes kustības Gai-
galavas nodaļu. Gaigala-
vas nodaļas dibinātāja bija Ināra Ūsīte, kura nebai-
dījās no atbildības un uzņēmās risku. Viņu atbalstīja 
daudzi Gaigalavas iedzīvotāji, pievienojoties Tautas 
frontes kustībai.. 
   Gaigalavā 1989. gada janvāris atnāca ar salu un 
sniegu. Tomēr tas netraucēja Gaigalavas ciema 
ļaudīm pulcēties pie kultūras nama, lai būtu klāt svi-
nīgajā brīdī, kad virs Gaigalavas plīvos pirmais sar-
kanbaltsarkanais karogs. Pēc toreizējā grupas 
„Helsinki 86” līdera Jura Vidiņa aicinājuma, Tautas 
frontes Gaigalavas nodaļas vadītāja Ināra Ūsīte uz-
ņēmās saorganizēt pasākumu pirmā sarkanbaltsar-
kanā karoga pacelšanai. Viņu atbalstīja braši puiši  
- Juris Taukuls un Valdis Melnis. Jau laikus tika iz-

lemts, ka karogs plīvos augstākajā tornī – virs Gai-
galavas kultūras nama. Valdis sarunāja kolhoza 
viesstrādniekus no Moldāvijas, lai palīdz uznest uz 
jumta ķieģeļus, lai varētu sabetonēt vietu statīvam, 
kur ievietot karogu. Kad priekšdarbi tika veikti, kādā 

janvāra sala dienā, 
riskējot ar savu brīvī-
bu, puiši latviešu tautu 
tērpos stāvēja pie ka-
roga. Pēc Ināras Ūsī-
tes svinīgās uzrunas 
karogu iesvētīja pries-
teris Raimonds Trūps. 
Ļaudis uzsāka dziedāt 
toreiz vēl aizliegto Lat-
vijas himnu „Dievs svē-
tī Latviju”, Juris ar Val-
di plecu pie pleca, ar 
karogu rokās, devas 
pa kāpnēm uz kultūras 
nama jumta. Visi ar 
acīm sekoja līdzi – val-
dīja neziņa, bailes - 
kas nu būs. Vai tūlīt 

neieradīsies milicija un visus nearestēs?  Lai gan 
valstī jau virmoja brīvības vēsmas, laiks tomēr bija 
nedrošs. Nevienam nebija pārliecības vai izdosies, 
bija tikai ticība - stipra un nesatricināma, ka Latvija 
atgūs savu neatkarību! 
   Pēc tam, kad karogs jau plīvoja mastā virs Gaiga-
lavas, bet vējš ik pa laikam to saplēsa un vajadzēja 
nomainīt, Ināra ik reiz, vispirms karogu aiznesa pie 
draudzes prāvesta, lai pārsvētī un tikai tad uzvilka 
mastā bojātā karoga vietā. 
   Ja nebūtu toreiz tādu drosmīgu cilvēku, kā Ināra 
Ūsīte, Juris Taukuls un Valdis Melnis, iespējams, 
mēs nemaz nestāvētu uz Latvijas simtgades sliek-
šņa. 

  Anita Macāne 

   Anita  Macāne  ir aktīva Gaigalavas pa-
gasta sabiedriskā darba veicēja. Viņa 
Gaigalavas pagasta pārvaldē  sētnieka 
amatā strādā 14 gadus. Anita papildus 
saviem tiešajiem darba pienākumiem veic 
organizatoriskos darbus, lai Gaigalavas 
ciems būtu skaists un sakopts. Viņa katru 
gadu organizē un veic kapsētas sakopša-
nas darbus, atbalsta un piedalās baznī-
cas dārza  teritorijas sakopšanā, vasaras 
periodā seko  skolas teritorijas sakopša-
nas darbiem, gādā par dabas materiālu 
sagatavošanu kultūras nama rotāšanai. 
   Anita arī vairākus gadus papildus veic 
Algotos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistīto 
bezdarbnieku darba vadītājas pienākumus, ar lielu 

neatlaidību un apzinīgi organizē 
un plāno viņu iesaistīšanu dar-
bos.  Savus darba pienākumus 
viņa veic ar lielu atbildības sajū-
tu. Ne velti pagasta iedzīvotāji 
viņu ievēlēja par Gaigalavas pa-
gasta Iedzīvotāju konsultatīvās 
padomes priekšsēdētāju. Viņa 
regulāri organizē padomes sa-
pulces, kurās vienmēr tiek aicinā-
ti piedalīties arī pagasta iedzīvo-
tāji. 
   Anita atrod laiku un spēku arī 
ģimenes saimniecībai. Brīvajā 
laikā Anita aktīvi apmeklē vietē-

jos pasākumus un koncertus kultūras namā, aktīvi 
piedalās amatierteātrī „Apīnis” un neatsaka savu 
palīdzību pasākumu organizēšanā. 

lepojamies 18.novembra nominantu apraksti 



                 Ilga Švarce   
   Pirmsskolas izglītības iestāde ir liels palīgs un at-
balsts vecākiem viņu mazo lolojumu audzināšanā 
un uzraudzībā.  
   Sirsnīgā dārziņa vadītāja Ilga Švarce  no rītiem 
sagaida mazuļus ar mīļu smaidu, aprunājas, izauklē, 
apmīļo. Vadītāja jau 15 gadus strādā dārziņā, pirms 
tam - par audzinātāju.  Ilga plāno un organizē visas 
komandas darbu tā, lai bērniem būtu mājīga un ra-
doša vide, skaistas rotaļlietas un moderns inventārs, 
kā arī materiāli, ar ko bērniem darboties, aktīvi pa-
vadīt laiku un pilnvērtīgi attīstīties. 
   Dārziņš ir skaists, izremontēts un sakārtots. Jau 
trīs gadus rotaļu laukumi ir jauka atpūtas un rotaļu 
vieta ne tikai dārziņa bērniem, bet ikvienam mūsu 
ciemiņam. Pateicoties Ilgas sadarbībai ar vecākiem 
un biedrību, tika uzstādīts modernais rotaļu lau-
kums, ierīkots vecāku klubiņš un iegādāts moderns 
inventārs bērniem un  sadarbības aktivitāšu nodroši-
nāšanai vecākiem.  
   Šogad dārziņa kolektīvs sadarbībā ar Gaigalavas 
pagasta pārvaldi pēc vecāku lūguma realizēja node-

rīgu projektu- nodrošinā-
ja dežūrgrupas darbu 
visas vasaras garumā. 
Ilga uzklausīja vecākus, 
ņēma vērā viņu ierosinā-
jumus un nodrošināja 
pakalpojumu, kas ir sva-
rīgs klientam, tādejādi 
radot pozitīvas prakses 
piemēru, kas ir balstīts 
iedzīvotāju interesēs.   
   Dārziņa kolektīvs un 
vadītāja Ilga ir tā, kas ar 
savu darbu dara vairāk, 
nekā to prasa vai uzliek 
amatu aprakstā uzrakstī-
tie pienākumi. Vadītājas 
realizētie projekti tam ir 
uzskatāms piemērs. Vi-
ņas darbs ir virzīts tam, 
lai pagasta vismazākie iedzīvotāji un viņu vecāki 
justos labi. 

                 Inese Bikovska 

  Sākumskolas skolotāja  Inese Bikovska  Gaigalavas pamatskolā strādā 31 gadu. 
Viņa ir audzinājusi vairākas sākumskolas skolēnu paaudzes. Skolēni viņu raksturo 
kā labu un saprotošu skolotāju un klases audzinātāju.  
   Skolotāja pret saviem audzēkņiem ir stingra un prasīga. Mācību darbā tiek iz-
mantotas daudzveidīgas mācību metodes. Inese mācīšanā izmanto radošu pieeju, 
mācību stundas ir daudzveidīgas un interesantas. Organizē interesantus klases 
pasākumus un ekskursijas. Skolotāja vienmēr sadarbojas ar skolēnu vecākiem, 
tiek organizēti kopīgi klases pasākumi. Skolēnus fascinē viņas aizrautība un entu-
ziasms,  mērķtiecība, prasme sasniegt izvirzītos mērķus. 

 

   Šogad Gaigalavas pagastā tika realizēti divi lieli 
un apjomīgi projekti Bikavas Vissvētās Jēzus Sirds 
Romas katoļu baznīcā: centrālā altāra restaurācija 
un baznīcas fasādes vienkāršotā atjaunošana. 
   Projektus nebūtu iespējams realizēt bez pagasta 
cilvēkiem, kuri nesavtīgi un brīvprātīgi ieguldīja savu 
darbu, ziedojot savu brīvo laiku: tie ir- Inga Zapāne, 
Liene Drule un Roberts Voits. 
   Inga Zapāne  – ir mūsu pagasta iedzīvotāja, kura 
ir ļoti atsaucīga un mums neatsaka 
palīdzību projektu sagatavošanas dar-
bā. Inga ar savu profesionālo pieredzi 
ir palīdzējusi uzrakstīt projektus mūsu 
pagasta biedrībām, ar kuru palīdzību 
esam saņēmuši finansējumu dažādu 
projektu realizēšanā. 
   Liene Drule –  ir aktīva mūsu pa-
gasta iedzīvotāja un jaunā uzņēmēja, 
kas savā brīvajā laikā uzņēmās vadīt 
un kontrolēt šos abu projektu realizā-
ciju un darbu ar dokumentāciju. Liene, 
strādājot par administratori Ūdens tū-
risma attīstības centrā „Bāka”, kopā ar 
vietējiem entuziastiem nodibināja 

biedrību ”Lubāna vilnis”, caur šo biedrību realizēti 
daudzi projekti.  
   Roberts Voits - Zemnieku saimniecības “Virši” 
īpašnieks.  Pateicoties profesionālajai pieredzei celt-
niecībā, Roberts, ziedojot savu brīvo laiku, ar augs-
tu atbildības sajūtu, veiksmīgi tika galā ar abu pro-
jektu darbu vadīšanu un uzraudzību. Jāpiebilst, ka 
Roberts ir arī aktīvs  kultūras pašdarbnieks- darbo-
jas divos amatierteātros „Apīnis” un „Bykovīši”. 



   Folkloras ansamblis „Gaigalas” - Leontīna 
Razgale, Marijanna Mozumača, Zinaīda Vugule, 
Valentīna Zakarkeviča, Veronika Slavika, Virgīni-
ja Lūzeniece, Veneranda Plene, Ilze Vugule, Lū-
cija Dundure, Janīna Braze,  Stefānija Garkāja,  
Pēteris Buļs, Veronika Reine. 
   Gaigalavas pagasta kultūras namā  kopš 1998. 
gada darbojās folkloras ansamblis „Gaigalas”. Ko-
lektīva pirmsākumi meklējami vēl agrāk, kad ciema 
padomē darbojās tra-
dīciju ansamblis, kurš 
dziedāja kāzās, kristī-
bās, lauku darbu svēt-
kos.  Šo daudzo gadu 
garumā kolektīvs aktī-
vi piedalījās visos pa-
gasta kultūras dzīves 
pasākumos, ar savām 
dziesmām izdziedot 
un paužot latviešu 
tautas spēku, dzīves-
ziņu. Ansambli 
„Gaigalas”   bieži  aici-
nāja koncertēt citos 
pagastos un novados, 
pabūts  pat Lietuvā,  
Kupišķos.  Kolektīva 
pirmsākumos daudzus 
gadus kolektīva vadī-
tāja un tautas dziesmu 
teicēja bija Veronika 
Reine,  turpmākos 

gadus  “Gaigalas” vadīja un ar savu izcilo, skanīgo 
balsi priecēja Janīna Braze. Ilze Vugule priekšnesu-
mus papildinātu ar cītara skaņām.  Kordiriģenta  Jā-
ņa Trūpa vadībā  sievas dziedāja  skaistas un spēcī-
gas garīga satura dziesmas, kuras tika  skandētas  
daudzās baznīcās un pansionātos.  Latviešu tautas 
mantojuma saglabāšana un darbošanās kultūrā – 
tas ir „Gaigalu”  mūža ieguldījums sagaidot Latvijas 
simtgadi.   

skolas ziņas 
Gaigalavas pamatskolas skolēnu  

sasniegumi 1.semestrī 

 Rēzeknes novada pašvaldības Atzinība par  
piedalīšanos Rēzeknes un Viļānu novadu apvienī-
bas 9.klases bioloģijas olimpiādē 9.klases skolnie-
kam Rolandam Stankam, skolotāja Ineta Kruste. 
 Rēzeknes novada pašvaldības Diploms  
Gaigalavas pamatskolas komandai par 1.vietu mazo 
zinīšu konkursā sākumskolēniem „Mini mīklu 2017”- 
Elīnai Počai, Elizabetei Martai Graudiņai, Džūlijai 
Aniņai, Loretei Lucjanovai, Dāvidam Elksnim, skolo-
tāja Andra Širina. 
 Atzinība R.Mūkam veltītajā Latvijas skolēnu  
jaunrades darbu konkursā 6.klases skolniecei Valē-
rijai Kurilinai, 7.klases skolniekam Raivo Svilānam, 
skolotāja Ērika Bozoviča. 
 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Atzinības  
raksts  par dalību RTA  „Zinātnieku nakts 2017” akti-
vitātē „Nakts orientēšanās” – 8.klases skolniecēm 
Evijai Bolmanei un Gunai Ezerašai. 
 Diploms Gaigalavas pamatskolai par aktīvu  
dalību Eiropas sporta nedēļā, skolotāja Aina Ceiru-
le. 
 Atzinība par veiksmīgu piedalīšanos CSDD  

konkursā 6.-8.klašu skolēniem un iekļūšanu pusfinā-
lā „Gribu būt mobils” 8.klases komandai 
”Spidometrs”- komandas kapteinei Gunai Ezerašai, 
Evijai Bolmanei, Ērikai Banzerei, Marekam Virgiļo-
vam, skolotāja Ērika Bozoviča. 
 Rēzeknes novada pašvaldības Pateicība  
Gaigalavas pamatskolas 4.-7.klašu vokālajam an-
samblim par piedalīšanos koru un ansambļu sa-
draudzības dziedāšanas svētkos ”Mana dziesma 
Latvijai ”- Loretei Lucjanovai, Alisei Jaudzemai, Eve-
līnai Spīčai, Samantai Saknei, skolotāja Rasma 
Igaune. 
 Rēzeknes novada pašvaldības Pateicība Gaiga-
lavas pamatskolas folkloras kopai „Purineņš” par 
danču un dziesmu apguvi - Elīnai Počai, Madarai 
Zvaigznei, Agnesei Zapānei, Rebekai Skābardei, 
Evitai Macānei, Dāvidam Elksnim, Markusam Apše-
niekam, Loretei Lucjanovai, Alisei Jaudzemai, Evelī-
nai Spīčai, Montai Saknei, Samantai Saknei, Raivo 
Svilānam, skolotāja Rasma Igaune. 

 
Skolas direktore Ināra Ūsīte 



 Uzmini nu! 
1.Kas iet bez kājām un nenāk atpakaļ?  
2.Kam nevar pāri pārkāpt?  
3.Kurā mēnesī pļāpīga meitene runā vismazāk?  
4.Atvilktnē ir 22 zilas un 35 melnas zeķes, cik 
daudz zeķu jāizņem no atvilktnes, lai atrastu vie-

nādu zeķu pāri?  
5.Ar ko beidzas rīts un vakars?  
6.Tu atrodies lidmašīnā; tev priekšā ir zirgs, bet 
aizmugurē – mašīna. Kur tu atrodies?  

Kur noslēpušās atbildes? Meklē! 

“Mini mīklu 2017!” 
    Vēlais rudens – īstais mīklu minēšanas laiks, tad 
jau jāsāk gatavoties Ziemassvētkiem. 
   Mūsu – Gaigalavas pamatskolā – 1.-4.klašu skolē-
ni decembra mēnesī mācījās mīklas, lai varētu go-

dam uzstāties skolas mīklu minēšanas konkursā 
8.decembrī. Katru klasi pārstāvēja 3 dalībnieki. Mi-
nēja jautrās mīklas, senās latviešu mīklas, darbojās 
ar latviešu sakāmvārdiem un atminēja lat-
viešu multfilmu nosaukumus. Arī līdzjutēji 
minēja mīklas.  
   Visi pasākuma dalībnieki saņēma saldās 
balvas un kancelejas piederumus – blociņu 
un pildspalvu - būs jāpieraksta citas mīklas, 
vai jāizdomā pašiem interesantas jaunas 
mīklas. Pasākumu vadīja skolotāja Inese 
Bikovska. 
   Atraktīvākie mīklu minētāji: Elizabete Mar-
ta Graudiņa, Elīna Poča, Džūlija Aniņa, Lo-
rete Lucjanova, Dāvids Elksnis pārstāvēja 
mūsu skolu Rēzeknes novada mīklu minētā-
ju konkursā “Mini mīklu 2017!”. 
   Konkursa gaitā bija jāliek lietā visas skolā 
gūtās zināšanas, arī papildus lasītais un 
redzētais: 
1) Bija jāatbild uz interesantiem, arī pagrū-
tiem  
jautājumiem, kuri slēpās pasākuma vadītājas saga-
tavotajās aploksnēs. 
2) Pēc attēla jāizdomā piemērota latviešu tautas-
dziesma. Tas mūsu komandai bija patīkams dar-

biņš. 
3) Jāzina latviešu putnu nosaukumi – jāatpazīst pēc 
attēla 16 putni. 
4) Jāatpazīst latviešu multfilmas un jāuzraksta to 
nosaukumi. 
5) Jāpielieto latviešu valodas stundās gūtās zināša-
nas – jāzina sinonīmi. 
6) Novada skolu komandu atsūtītās mīklas mūsu 
komandai nebija grūti uzminēt. 
   Gaigalavas mazie erudīti savāca pietiekoši daudz 
punktu un 1.vieta mums! Balvā saņēmām ļoti labu 
grāmatu, galda spēli un saldumus. 
   Šī veiksme rosina gatavoties konkursam nākošajā 

gadā. Vairāk lasīt grāmatas, skatīties izzinošos TV 
pārraides, ieklausīties vecmāmiņu gudrībās.  

 Uz konkursu novadā erudītus pavadīja  
skolotāja Andra Širina 

Publicitātes foto 
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Sabiedriskās Aktivitātes 

Seminārs par veselīgu uzturu 
   23.novembrī 
aktivitāšu cen-
trā, projekta 
“Dzīvo veselīgi 
Rēzeknes no-
vadā!“ ietvaros, 
notika semi-
nārs par veselī-
gu un ekono-
misku uzturu. 
Lekciju vadīja 
Ligita Jokste. 
Nodarbības 
laikā atsvaidzi-
nājām zināša-
nas par veselīgu un sabalan-
sētu uzturu, kā arī iepazinā-
mies ar dažām preču pārdoša-
nas viltībām. Pēc pasākuma 
secinājām, ka ne viss lētais ir 
labs un ne vienmēr labais ir 
dārgs, pārtika ir jāiegādājas 
pēc rūpīgi pārdomāta sarak-
sta, neizšķiežot naudu neliet-
derīgiem pirkumiem. 

Adventes vainagi 
   Kā katru gadu, arī šogad, 
tuvojoties Adventei, aktivitāšu 
centrā notika Adventes vainagu pīšana. Uz vietas 
bija pieejami 
dažādi dabas 
materiāli, skuj-
koku zariņi, 
sūnas un citi 
zaļumi, no ku-
riem varēja 
izveidot katrs 
savu oriģinālo 
un neatkārto-
jamo vainadzi-
ņu. 

Sniegpārsliņu virpulī 
   Gaidot baltu ziemu un cerot uz gaišiem 

Ziemassvētkiem, aktivitāšu centrs ir ietērpies bal-

tu sniegpārsliņu villainē. Vairāku nedēļu garumā 
tika locītas un grieztas baltas papīra 
lapas, radot skaistas sniegpārsli-
ņas, kuras rotā aktivitāšu centra un 
bibliotēkas telpas un logus. Rezul-
tātā ir radīta gaiša un ziemīga sajū-
ta, atgādinot, ka gada sirsnīgākie 
svētki vairs nav tālu.  
   Paldies visiem, kas iesaistījās 
sniegpārsliņu griešanā un palīdzēja 
izrotāt telpas! 

  Ziemassvētku apsveikumi 
   Arī šogad katra Strūžānu ciema 
mājsaimniecība saņems aktivitāšu 
centrā darinātos Ziemassvētku ap-

sveikumus. Gatavojot 
apsveikumus saviem 
iedzīvotājiem, vēlamies 
atgādināt, ka Ziemas-
svētku laiks ir labestī-
bas un piedošanas 
laiks, kad saviem tuvā-
kajiem varam veltīt tos 
vārdus, kuri ikdienas 
steigā paliek nepateikti. 
Cerams, ka mūsu gata-
votie apsveikumi katrā 
mājā, kaut uz mazu 
brīdi, ienesīs mazdrus-

ciņ prieka un dos sajūtu - es neesmu aizmirsts! 

 Ziemassvētku ēdieni 
   22.decembrī, plkst.10:00 aktivitā-
šu centrā gatavosim Ziemassvētku 
ēdienus. Kā jau ierasts - līdzi jāņem 
labs garastāvoklis, darboties prieks 
un dalības maksa par izejvielām (1-
2 eiro, atkarībā no dalībnieku skai-
ta). 

   Lai Ziemassvētki jums atnes 
ticību tam, ko visvairāk vēla-
ties, 
   Bet Jaunajā gadā – lai ir 
spēks un drosme šo vēlmi pie-
pildīt! 

SAC “Strūžānu skola” 
vadītāja Jolanta Mihailova 

Sabiedrisko aktivitāšu centra  
“Strūžānu skola” informācija 

Gaigalavas pagasta Iedzīvotāju konsultatīvas padomes gada notikumi 

            Gaigalavas pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome aktīvi darbojas jau divus gadus. Šogad 
ir notikušas sešas Iedzīvotāju konsultatīvās padomes sēdes, kurās ir pieņemti 12 dažādi lēmumi.  
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   Viena bija ārkārtas sēde, kad bija nepieciešams 
izskatīt jautājumus par koku izciršanu Gaigalavas 
pagastā. Padomes sastāvs gada laikā nav mainī-
jies. 
   Pirms katras sēdēs ir uzlikti paziņojumi uz ziņo-
jumu dēļiem un ievietoti interneta vietnē 
www.draugiem.lv/ikp.gaigalava par sēdes norises 
laiku un vietu, kā arī ar aicinājumu apmeklēt sē-
des un iesniegt priekšlikumus vai jautājumus. Sē-
di šogad ir apmeklējis viens pagasta iedzīvotājs, 
kurš atnāca uz sēdi un  izteica konkrētu priekšli-
kumu. Padome šo  priekšlikumu izskatīja un ie-
sniedza pagasta pārvaldē, kura to ņēma vērā. 
Īpaši daudz jautājumu un ierosinājumu Iedzīvotā-
ju konsultatīvajai padomei  šogad ir iesūtīti rak-
stiski, kā arī uzdoti mutiski konsultatīvās pado-
mes locekļiem.           
   Kopskaitā ir izskatīti un iesniegti pagasta pār-
valdē 26 jautājumi un 8 ierosinājumi, kurus Iedzī-
votāju konsultatīvajai padomei ir iesnieguši pa-
gasta iedzīvotāji. Pagasta pārvalde pārsvarā ir 
atbildējusi uz uzdotajiem jautājumiem un daļēji 
ņēmusi vērā arī iesniegtos ierosinājumus. Daži 
jautājumi un ierosinājumi pagājušajā gadā tika 
atstāti izskatīšanai pagasta iedzīvotāju kopsapul-
cei, kura notika šī gada 30.martā. Pagasta pār-
valdes vadītājs kopā ar Rēzeknes novada vadību 
meklēja risinājumus un sniedza atbildes uz iedzī-
votāju jautājumiem. Arī uz nākamā gada iedzīvo-
tāju kopsapulci ir atstāts ierosinājums par kapli-
čas nepieciešamību Gaigalavā. 
   Gaigalavas pagasta Iedzīvotāju konsultatīvās 
padomes svarīgākie lēmumi bija iedzīvotāju izvir-
zīšana apbalvošanai Rēzeknes novada svētkos. 
Galveno balvu nominācijā „Dzimtas mantojums” 
saņēma Ineses un Jāzepa Bikovsku ģimene un 
nominācijā „Aktīvākā ģimene” saņēma Guntas un 
Ulda Spīču ģimene. Druļu ģimene tika virzīta kā 
Izpalīdzīgākā ģimene un saņēma Pateicības rak-
stu. Tāpat tika izskatīti iesniegtie  ierosinājumi 
par pretendentu izvirzīšanu  konkursam " Rēzek-
nes novada uzņēmums". Šim konkursam Iedzīvo-
tāju konsultatīvā padome ir izvirzījusi trīs preten-
dentus: SIA "Annas receptes", Atvara Aniņa 
saimnieciskā darbība "Aniņu zemenes " un SIA 
''Balt Harmonia”. 
   LR 99. gadadienas veltītajā pasākumā Rēzek-
nes novadā godināšanai tika izvirzīta kultūras 
nama vadītāja Valentīna Deksne. 
   Pagasta pasākumam ierosinājumu par to kurus 
vajadzētu godināt 18. novembrī bija ļoti daudz - 
17 pretendentu un viens pašdarbnieku kolektīvs, 
bet pagasta pārvalde atbalsta tikai konkrētu skai-
tu pretendentu, līdz desmit. Iedzīvotāju konsulta-
tīvā padome, pirmo reizi pastāvēšanas laikā, ne-
varēja vienoties konkrēti kurus no ierosinātajiem 

kandidātiem virzīt iesniegšanai pagasta pārvaldē 
un kurus tomēr nē. Tāpēc tika nolemts pagasta 
pārvaldē iesniegt visus ieteiktos kandidātus un 
gala lēmumu atstāt pārvaldes ziņā. 
   Sakarā ar to, ka nominācijā "Kultūra" tika pie-
teiks viss kolektīvs, tad pagasta pārvalde nolēma 
šogad palielināt nominantu skaitu, tomēr visus 
kandidātus atbalstīt nebija iespējams, tāpēc daļu 
pretendentu atstāja citai godināšanas reizei.  
   Iedzīvotāju konsultatīvās padomes darbošanās 
laikā ir izveidots un darbojas padomes e-pasts : 
iedzivotaju_padome@inbox.lv, kur pagasta iedzī-
votāji aktīvi iesūta savus jautājumus, ierosināju-
mus vai priekšlikumus. 
   Tāpat, interneta vietnē www.draugiem.lv  izvei-
dotajā Gaigalavas Iedzīvotāju konsultatīvās pa-
domes lapā www.draugiem.lv/ikp.gaigalava, tiek 
atspoguļoti visi Iedzīvotāju konsultatīvās pado-
mes jaunumi. Iedzīvotāji, kuri seko līdzi lapa, tur 
iesūta arī savus jautājumus.  
   Pēc svinīgā pasākuma veltīta LR 99. gadadie-
nai 18. novembrī KN, Iedzīvotāju konsultatīvās 
padomes priekšsēdētāja visus Iedzīvotāju kon-
sultatīvās padomes locekļus aicināja uz svinīgu 
kopā sanākšanu pie svētku kliņģera, lai atzīmētu 
LR 99. un Iedzīvotāju konsultatīvās padomes otro 
gadadienu. Ar laba vēlējumiem pie svētku kliņģe-
ra pievienojās pagasta pārvaldnieks un tie pagas-
ta iedzīvotāji, kuri vēlējās izbaudīt kopā būšanas 
prieku. 
   Kopumā gads Iedzīvotāju konsultatīvajai pado-
mei ir bijis darbīgs, pagasta iedzīvotāji aktīvi ir 
sekojuši līdzi padomes darbam un pagasta noti-
kumu attīstībai. 
   Nav bijis nevienas Iedzīvotāju konsultatīvas 
padomes sēdes, kurā piedalītos mazāk par 50% 
padomes locekļu, tāpēc balsošanai nepiecieša-
mais kvorums vienmēr ir bijis.  
    Ar aktīvu darbību noslēdzam Iedzīvotāju kon-
sultatīvās padomes sasaukuma otro darba gadu 
un vēlam visiem pagasta iedzīvotājiem būt tik pat 
aktīviem un sekot līdzi padomes darbam.  
   Katram gadam ir savs svētvakars, savs baltais 
slieksnis, aiz kura atstāt savas rūpes un bēdas 
par pagājušo .Gadu mija un Ziemassvētku laiks ir 
mirklis, kad izvērtēt padarīto, sakārtot domas un 
iekšējo pārliecību, izsvērt un saprast patiesās 
vērtības - darbā, ģimenē un sevī, kā arī ieskatī-
ties nākamā gada plānos un notikumos. 
 

               Iedzīvotāju konsultatīvas padomes 
priekšsēdētāja Anita Macāne 

https://www.draugiem.lv/say/click.php?url=http%3A%2F%2Fwww.draugiem.lv%2Fikp.gaigalava&pid=1682791486&uid=13390078
mailto:iedzivotaju_padome@inbox.lv
http://www.draugiem.lv
https://www.draugiem.lv/say/click.php?url=http%3A%2F%2Fwww.draugiem.lv%2Fikp.gaigalava&pid=1682791486&uid=13390078
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Rēzeknes novada iedzīvotāji un viesi var ziņot par nekārtībām novada te-
ritorijā, izmantojot mobilo lietotni Mobio.lv 

   Lai Rēzeknes novada iedzīvotāji varētu ātri un ērti informēt pašvaldību un citas institūcijas par da-
žādām problēmām – bojājumiem ielu, apgaismojuma infrastruktūrā, nesankcionētām izgāztuvēm 
u.tml. jautājumiem un attiecīgās iestādes darbinieki spētu operatīvi problēmas novērst, novada paš-
valdība noslēgusi līgumu ar mobilo platformu Mobio.lv. 
   Izmantojot mobilo platformu Mobio.lv, var ziņot par visa veida problēmām un nekārtībām, kuras 
tiek manītas jebkurā novada teritorijā – nolūzis koks, izskalots ceļš, klaiņojošs suns vai nedeg ielas 
apgaismojums, aizdomas par vecākiem, kas nepieskata bērnus. Informāciju par problēmu, attēlu un 
atrašanās vietu saņems pagasta attiecīgās jomas speciālists, kurš vajadzības gadījumā sazināsies 
ar sūtītāju. 
   Aplikācija Mobio.lv ir jālejupielādē lietotāja mobilajā telefonā (tā paredzēta skārienjutīgo mobilo 
telefonu lietotājiem). Telefonam ir nepieciešams interneta pieslēgums un jābūt aktivizētai ģeolokāci-
jas atrašanās vietas noteikšana (GPS). Reģistrējoties aplikācijā, ir jānorāda savs vārds, uzvārds un 
telefona numurs, uz kuru atnāks apstiprinājuma īsziņa (SMS) ar kodu, kurš ir jāievada, tad jāizvēlas 
savs pagasts no piedāvātā saraksta. 
   Šobrīd aplikācijai pievienojušies VAS “Latvijas Valsts ceļi”, kā arī vairākas pašvaldības: Alsungas 
novads, Aizkraukles novads, Bauskas novads, Pļaviņu novads, Ķeguma novads, Preiļu novads, 
Skrīveru novads, Jelgavas novads, Salacgrīvas novads un Jaunpils novads. Pašvaldību skaits ar 
katru mēnesi pieaugs. 
   Platforma nodrošina operatīvu rīcību problēmas novēršanā, darbu izpildes kontroli un padarītā dar-
ba pārskatu, veicinot sakoptāku un drošāku vidi Rēzeknes novadā. 

Rēzeknes novada pašvaldības  
Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Juris Dombrovskis 

   Lai plānotu turpmāko novada attīstību un apzinātu jomas, kuras nepieciešams attīstīt, Rēzeknes 
novada pašvaldība līdz 2018. gada 1. februārim organizē iedzīvotāju aptauju, aicinot ikvienu Rēzek-
nes novada iedzīvotāju izteikt savu viedokli par aizvadīto gadu un sniegt priekšlikumus pašvaldības 
darba pilnveidošanai turpmāk. Aptauja ir anonīma un tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā. 
Iegūtie dati tiks izmantoti pašvaldības darbības izvērtēšanā, kā arī ar novada attīstību saistīto lēmu-
mu pieņemšanā un ziņojumu sagatavošanā. 
   Iedzīvotāju ērtībai atbildēt uz anketas jautājumiem ir iespējams gan elektroniski tiešsaistē pašval-
dības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv, gan papīra formātā (veidlapas ir pieejamas Rēzeknes 
novada pašvaldībā (1. stāvā un 2. stāva 17. kabinetā) un visās pagastu pārvaldēs. 

www.rezeknesnovads.lv 

Aicinājums piedalīties aptaujā par  

pašvaldības darbu 2017. gadā! 
der zināt 

Vēl daži fotomirkļi  
no 18.novembra 

http://rezeknesnovads.lv/
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reiz bija ... 

   Atmiņās par Staudžu ciemu pagājušā gadsimta 
piecdesmitajos gados dalījās ciema iedzīvotāja 
Leontīne Ūzula. Tajos laikos Staudži bijuši blīvi 
apdzīvoti ar 17 mājām. Bondara Konstantīna un 
Annas mājās augušas 2 meitas. Bondara Antona 
un Antoņinas ģimenē auguši 3 dēli. Ceiruļa Anto-
na un Stefānijas ģimenē uzaudzināti 2 dēli un 
meita. Ciukora Jāzepa un Petroneļas ģimenē bi-
juši 2 bērni- dēls un meita. Petroneļa bijusi laba 
šuvēja- pārsvarā šuvusi sieviešu blūzes un svār-
kus. Kleitas tad sievietes nēsājušas maz, lielāko-
ties staigājušas blūzēs un garos brunčos. Kūčina 
Jēkaba un Petroneļas ģimenē auguši 2 dēli un 2 
meitas. Viens no dēliem vēlāk dzīvojis Amerikā. 
Purva malā pēc kara zeme iedota Cvetkovai Du-
ņai, kura tur dzīvojusi ar 2 meitām un dēlu. Vīrs 
kritis karā. Ceirules Broņislavas ģimenē auguši 2 
dēli un meita. Viņas otrais vīrs Jakuškins bijis iz-
slavēts krāšņu un cepļu mūrnieks. Ūzula Staņis-
lava un Lūcijas ģimenē uzaudzinātas 2 meitas un 
dēls. Staņislavs bijis vīriešu virsdrēbju un aitādas 
kažoku šuvējs. Kažoki tikuši šūti ar rokām un vie-
na kažoka šūšana ilgusi nedēļu. Rudeņos mājās 
krājušies maisi ar vietējo iedzīvotāju sanestajām 
ādām, gaidot uz šūšanu. Tikuši šūti arī klātie ka-
žoki, kuriem virs kažokādas vēl virsū uzlikta drē-
be. Šie kažoki bijuši ļoti silti, bet reizē arī smagi. 
Tāpat arī tikuši šūti garie kažoki, tā saucamie tu-
lupi. Ūzula Stefana un Annas ģimenē augusi mei-
ta un dēls. Stefanam bijusi kokapstrādes darbnī-
ca, viņš gatavojis ratus, ragavas, zārkus u.c. 
Ūzula Dominika un Veronikas ģimene audzinājusi 
meitu un dēlu. Dēls ticis iesaukts karā, no kura tā 
arī nepārnācis. Ģimenei bijis maz zemes, tā bijusi 
ļoti nabadzīga, iztikšanai pelnījuši, palīdzot pārē-
jiem ciema ļaudīm dažādos darbos. Staudža Do-

nāta un Valentīnas ģimenē izaudzināti 4 dēli un 2 
meitas. Viens dēls pazudis karā. Staudža Domi-
nika un Ludvigas ģimenē uzaudzinātas 2 meitas 
un dēls. Staudža Konstantīna un Annas ģimenē 
bijuši 4 dēli. Pleša Jāņa un Genovefas ģimenē 
augušas dvīnītes. Plešam Vladislavam un Stefā-
nijai bijušas 2 meitas un 3 dēli. Jurkiša Pētera un 
Veronikas ģimenē uzaudzinātas 2 meitas un 2 
dēli. Pēteris arī piepelnījies ar koka darbiem- tai-
sījis dažādas mucas, kubulus u.c. sadzīves 
priekšmetus. Drabāka Pētera un Petroneļas ģi-
menē auguši 2 bērni. Pēteris bijis labs kalējs, vi-
ņam bijusi sava smēde. Visi vietējie braukuši pie 
viņa apkalt zirgus. Kolhozu laikos smēde tikusi 
pārvesta uz Garančiem un tur turpinājis kalt kol-
hoza zirgus. Staudžu un Puisānu ciemi tolaik ietil-
pa kolhozā “Nākotne”. Deportācijas Staudžu cie-
mu nav skārušas, bet no kara nepārnāca 4 jauni 
vīrieši.  
    Paldies par atsaucību bijušajai Dērvanienes 
iedzīvotājai Leontīnei Suharevskai (dzim. Garjā-
ne) par papildinājumu iepriekšējam rakstam par 
Dērvanieni. Dērvanienē vēl dzīvojusi Seiļa Jāņa 
un Brigitas ģimene, kurā augusi meita un 4 dēli. 
Aloiza un Helēnas Garjāņu ģimenē auguši 6 bēr-
ni. Dēli uzcēluši lielu kūti. Paši no cementa gata-
vojuši ķieģeļus, apmetuši no iekšpuses un no ār-
puses un nokrāsojuši baltu. Krāsa tik izturīga, ka 
pat līdz šim laikam palikušie mūri ir baltā krāsā. 
Kolhoza laikā kūtī turētas kolhoza govis. Kad nā-
ca lielā meliorācija, bijusi doma nojaukt kūti, visu 
nolīdzināt, sataisīt ceļu,  bet mūri bijuši tik stipri, 
ka traktoram saliekta lāpsta un mūri palikuši ne-
skarti. 
   Atmiņu stāstus uzklausīja un pierakstīja  

Marija Vabale 

No 2018. gada 1. janvāra pieaugs maksa par Valsts soci-
ālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) piešķirto valsts 
pensiju, pabalstu vai atlīdzību piegādi saņēmēja dzīvesvie-
tā. VSAA organizētā publiskā iepirkuma rezultātā pakalpo-
juma sniegšanas tiesības ieguva valsts "Latvijas pasts", 
kas pakalpojumu periodā no nākamā gada 1. janvāra līdz 
2022. gada 31. decembrim sniegs par 2,39 eiro iepriekšējo 
1,74 eiro vietā. Šīs izmaksas sedz saņēmējs. Sākot no nā-
kamā gada janvāra, VSAA no izmaksājamās pensijas, pa-
balsta vai atlīdzības ieturēs 2,39 eiro un pārskaitīs šo sum-
mu valsts AS "Latvijas pasts". VSAA piešķirtos pakalpojumus izmaksā atbilstoši pakalpojuma saņē-
mēja izvēlētajam izmaksas veidam. 89% no visiem VSAA izmaksātajiem pakalpojumiem tiek pār-
skaitīti uz klientu bankas kontu vai pasta norēķinu sistēmas kontu.                                            

  Interneta resursi 

Par pensiju un pabalstu piegādi uz mājām 

Par Staudžu ciemu 

Atbildes: 

1.Laiks  

2.Ēnai 

3.Februārī 

4.Tikai trīs zeķes 

5.Ar burtu “s” 

6.Atrakciju parka 

karuselī 
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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 

 

 21.decembrī plkst.12.00. Gaigalavas pa- 
matskolā – Ziemassvētku eglīte - svecīšu ie-
degšana un svētku koncerts. Laipni aicināti! 
 25.decembrī Gaigalavas KN plkst.10.30.    
Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bēr-
niem. 
 26.decembrī Gaigalavas KN plkst.14.00.    
Ziemassvētku koncertprogramma "Priecīgus 
svētkus!" 
   Savas skaistākās Ziemassvētku dziesmas 
izdziedās Madonas novada Dzelzavas KN vo-
kālais ansamblis "Variants" un Sarkaņu pa-
gasta TN "Kalnagravas" vokālais ansamblis 
"Rondo".   Mākslinieciskā vadītāja - Dace Kalni-
ņa. Abi kolektīvi aktīvi  darbojas un sadarbojas 
jau vairāk nekā 10 gadus. Savu varēšanu ir ne-
skaitāmas reizes pierādījuši reģionālajās un 
valsts līmeņa ansambļu skatēs, konkursos, tuvos 
un tālos koncertos.  Koncerta instrumentālo pusi 
veidos Didzis Kalniņš (klavieres; Dublinas karalis-
kās mūzikas akadēmijas doktorants), Ilze Droz-

dova (kontrabass, muzicē daudzos orķestros, 
t.sk. Nacionālās operas orķestrī), Paula Silava 
(flauta, Madonas MS audzēkne, muzicē Madonas 
PO, daudzu konkursu laureāte), Juris Nikolovskis 
un Paula Kļaviņa (ģitāras; rūdīti  muzikanti pēc 
aicinājuma un būtības, darbojas dažādās gru-
pās).       Laipni aicināti! Ieeja brīva. 
 31.decembrī Gaigalavas KN plkst. 23.00. 
Pasākums „Sagaidām Jauno gadu kopā!”.  
Ballē spēlēs  Marchello.  Programmā - TV 
translācija, salūts, laimīgā izloze, spēles.  
Ieeja -  3.00 EUR. Galdiņus iespējams rezervēt 
pa tālr.29498655. 
 6.janvārī Gaigalavas KN plkst.14.00.  
Jaungada eglītes svētki senioriem un pensi-
onāriem.  
    Priekšnesumi, danči, spēles un citi pārsteigu-
mi!  Līdzi  varat ņemt svētku groziņus. Laipni gai-
dīti pasākumā! Gaidām arī vidējā gada gājuma 
cilvēkus,  jo kuplākā pulkā būs jaukāki svētki. 
 

Otrajā pusgadā skaistas dzīves jubilejas svinēja!  

PASĀKUMI    PASĀKUMI    PASĀKUMI 

60 
Antoņina Fedotova  
Ruta Pleiša  
Voldemārs Reinis  

70 
Veronika Bikovska 
Dace Juhneviča 
Staņislavs Vuguļs 

75 
Zinaida Kruste  
Helēna Raciborska  
Jakovs Koršunovs  

Vladislavs Špundzāns  
Līvija Brikule  
Leontīna Buravcova  
Pēteris Ciukmacis  
Anatolijs Kalvāns  
Valentīns Skraucis  

80 
Stanislavs Spīčs  
Valentīna Švarce  

85 
Marija Reine  
Janīna Lonska  

Jāzeps Naglis  
Valentīna Zakarkeviča  

90 
Ļena Indāne  
Pēteris Omuls  
Leokādija Ārmane  
Antoņina Sukaruka  

 
Vairāk par 90 

Anna Salenieka  
Vanda Divale  

Kevins Baltužs 
Artis Bikovskis 
Tālis Lācis 
Agnese Pleiša 
Daniela Ružāne 
Tomass Beļakovs 

Sveicam vecākus, vecvecākus ar priecīgo notikumu - bērniņa piedzimšanu!  


