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   Gaigalavas pagasts agrā-
kos laikos bijis daudz blīvāk 

apdzīvots kā mūsdienās. Valsts Statistiskās pārvaldes 
1937.gada izdevumā “Apriņķu un pagastu apraksti” atro-
damas ziņas, ka 1935.gadā iedzīvotāju kopskaits Gaiga-
lavas pagastā bijis 3683, no tiem vīrieši - 1770, sievietes- 
1913. Salīdzinājumam - uz 01.01.2016. pagasta teritorijā 
deklarēti  974 iedzīvotāji.  No daudziem ciemiem palicis 
tikai nosaukums.  
   Viens no tādiem ciemiem ir Stads.  2007.gadā izdotajā 
grāmatā “Latvijas ciemi” Stads kā ciems vairāk nav mi-
nēts. Atmiņās par šo ciemu agrākajos laikos dalījās tā 
iedzīvotāja Leontīna Razgale. Viņas tēvam Jānim Suha-
revskim kā brīvības cīnītājam Stadā piešķīra zemi un viņš 
izveidoja jaunsaimniecību- uzcēla māju,  iekopa 17 ha 
zemes, turēja 3 govis, 2 zirgus, uzaudzināja 3 bērnus. 
Jāpiebilst, ka Jānis Suharevskis bija ilgdzīvotājs, mūžībā 
aizgāja 106 gadu vecumā.   
   Pēdējā apdzīvotā māja Stadā bija Aloiza un Teklas Kal-
vānu māja, kurā uzaudzināti 4 bērni- Julijans, Genovefa, 
Antons, Anna.  
   Kā viena no pēdējām apdzīvotajām mājām ciemā jāmin 
arī Eduarda un Annas Jurkišu māja. Mājas saimnieks 
Eduards bijis pazīstams kā labs kalējs, esot kalis atslēgu 
arī baznīcai. Iespējams, ka ar viņa kalto atslēgu baznīcas 

durvis tiek slēgtas vēl šodien. Ģimene arī bijusi ļoti kupla 
ar 7 vai 8 bērniem, precīzs skaits atmiņā nav saglabājies.    
   Liela ģimene Stadā bija Boļeslavam un Helēnai Tauku-
ļiem, kuri uzaudzināja 7 bērnus.  
   Antonam un Helēnai Ezerišiem arī bija ļoti kupla ģime-
ne- uzaudzināti 8 bērni.  Jāņa Ezeriša ģimenē bijuši 3 
bērni. Gadiem ejot  uzvārds Ezerišs abās ģimenēs ticis 
dažādi locīts, jo ugunsgrēkā sadeguši dokumenti, tāpēc 
bērniem uzvārdi atšķiras- Ezeriņš, Ezerašs, Ezerišs.   
   Vēl Stadā māja piederēja Aloizam un Anastasijai Gabri-
šiem, bet viņi paši tur nedzīvoja.  Arī Boļeslavam un Mo-
nikai Vrubļevskiem bija māja, kurā viņi neuzturējās. Māja 
bija arī Ančam, tā nodega. Tā ka ciems bija ļoti blīvi ap-
dzīvots. 
   Iedzīvotāji ciemā bijuši strādīgi, strādājuši paši un bēr-
niem arī ticis iemācīts darba tikums. Ar bagātību nav va-
rējuši lepoties- apģērbs un apavi bijuši pieticīgi, lielāko-
ties pašu gatavoti.  Tomēr visi bijuši priecīgi, draudzīgi, 
kopā gājuši uz vietējo Gaigalavas skolu.  
   P.S. Paldies L.Razgalei par stāstījumu. Labprāt uzklau-
sītu atmiņas par citiem ciemiem, iestādēm, iedzīvotājiem, 
dažādiem notikumiem agrākajos laikos. Paaudzes no-
mainās, paliek arvien  mazāk cilvēku, kuri var dot ieskatu 
Gaigalavas vēsturē. 

Gaigalavas bibliotēkas vadītāja M.Vabale 

 Jauna rubrika mūsu pagasta avīzē - “Reiz bija”. Izveidota ar  mērķi saglabāt stāstus par Gai-
galavu agrākos laikos: par iestādēm, kas darbojušās, cilvēkiem, kas tajās strādājuši, atmiņas 
par kolhozu laikiem, izglītības iestādēm, ciemiem ar daudzām mājām, kuru vairs nav, seniem 

arodiem un sava amata meistariem. Lai šie stāsti nepaliktu tikai dažu cilvēku atmiņā.  
   Varat uzrakstīt paši savas atmiņas, varat atnākt izstāstīt bibliotēkas vadītājai Marijai Vabalei, kura labprāt tos uz-
klausīs un pierakstīs. 

Notiks ikgadējā iedzīvotāju  
sapulce! 

2017.gada 29.martā plkst.15.00  
Gaigalavas kultūras nama telpās, aicinām visus pagasta 
iedzīvotājus uz ikgadējo iedzīvotāju sapulci. 
Sapulces darba kārtība: 
1. Pagasta pārvaldes atskaite par 2016.gadā paveikta-
jiem darbiem, finanšu izlietojumu un 2017.gadam plā-
notajiem darbiem un finanšu sadalījumu. 
2. Atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem (jautājumus var 
iesūtīt elektroniski: info@gaigalava.lv vai iesniegt pa-
gastā pie lietvedes, vai anonīmi - pastkastītē pie pārval-
des ieejas durvīm blakus informācijas stendam). 

Reiz bija 

Atmiņu stāsts 

https://mail.inbox.lv/compose?to=mailto%3ainfo%40gaigalava.lv
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 Minimālā mēneša darba alga normāla darba  
laika ietvaros - 380 eiro. 

 Pagarinās bezdarbnieka pabalsta piešķiršana  
kvalifikācijas periodu - sociālās apdrošināšanas ie-
maksām bezdarba gadījumam būs jābūt veiktām ne 
mazāk kā 12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu periodā 
(2016.gadā 9 mēneši 12 mēnešu periodā) pirms bez-
darbnieka statusa iegūšanas dienas. Personai, kura 
bezdarbnieka statusu būs ieguvusi līdz 2017. gada 31. 
martam, tiesības uz bezdarbnieka pabalstu noteiks 
saskaņā ar tiesisko regulējumu, kas ir spēkā līdz 2016. 
gada beigām. Tādējādi šiem cilvēkiem, lai pretendētu 
uz bezdarbnieka pabalstu, ir jābūt veiktām sociālajām 
iemaksām vismaz par 9 mēnešiem 12 mēnešu peri-
odā.  

  Tiesības uz vecāku pabalstu būs arī tad, ja dar- 

ba tiesiskās attiecības ir bijušas uz grūtniecības vai 
dzemdību atvaļinājuma iestāšanās brīdi, bet beigušās 
šā atvaļinājuma laikā.  

 Ģimenes valsts pabalsts par ceturto un nāka- 
majiem bērniem būs 50,07 eiro mēnesī pašreizējo 
34,14 eiro vietā.  

 Valsts sociālos pabalstus (ģimenes valsts pa- 
balstu, bērna kopšanas pabalstu, valsts sociālā nodro-
šinājuma pabalstu u.c.) varēs pieprasīt sešu mēnešu 
(iepriekš 12 mēnešu) laikā no tiesību rašanās dienas.  

 Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  
par vecāku pabalsta saņēmējiem un bērna kopšanas 
pabalsta saņēmējiem, pensiju apdrošināšanai, apdro-
šināšanai pret bezdarbu, invaliditātes apdrošināšanai 
tiks veiktas no 171 eiro (līdz šim  no 142,29 eiro). Sa-
vukārt bērna pirmsadopcijas aprūpes laikā par perso-
nu turpmāk veiks sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas arī invaliditātes apdrošināšanai (šobrīd inva-
liditātes apdrošināšanas stāžā šo laiku neieskaita), un 
šīs iemaksas veiks no 171 eiro (līdz šim - no 71,14 
eiro). 

 Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu (līdz šim- 

64,03 eiro, personai ar invaliditāti kopš bērnības - 
106,72 eiro) piešķirs personai, kurai nav tiesību uz 
valsts pensiju, nav nodarbināta un ir sasniegusi vecu-
ma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu 
(iepriekš – pabalstu piešķīra, ja persona bija par 5 ga-

diem pārsniegusi vecuma pensijas piešķiršanai nepie-
ciešamo vecumu). 

 Vienam no adoptētājiem, kurš adoptējis ārpus  
ģimenes aprūpē esošu bērnu vecumā līdz trim ga-
diem, piešķirto 10 kalendāra dienu atvaļinājumu ap-
maksās 80% apmērā no vidējās apdrošināšanas ie-
maksu algas un par šo laiku tiks veiktas iemaksas so-
ciālajai apdrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. 

 Pilnveidoti nosacījumi vecāku pabalsta piešķir- 
šanai – no 2017. gada 1. janvāra tiesības uz vecāku 
pabalstu būs arī tad, ja darba tiesiskās attiecības ir 
bijušas uz grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma 
iestāšanās brīdi, bet beigušās šā atvaļinājuma lai-
kā (līdz šim, pretendējot uz vecāku pabalstu, svarīgs 
nosacījums bija atrašanās darba tiesiskajās attiecībās 
uz vecāku pabalsta pieprasīšanas brīdi). 

 Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu līdz  
sešu gadu vecumam būs 95 eiro, par bērna uzturēša-
nu no septiņiem līdz 18 gadiem – 114 eiro (līdz šim 
45,53 eiro). VSAA no 2017. gada 1. janvāra pārrēķinās 
pabalsta apmēru un starpību izmaksās līdz 2017. ga-
da 1. jūlijam (pārejas periods nepieciešams izmaiņu 
veikšanai VSAA informācijas sistēmās). 

 Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpes nodro- 

šināšanu būs 171 eiro (līdz šim 49,80 eiro). Turklāt tiks 
veiktas arī sociālās apdrošināšanas iemaksas par pe-
riodu, kurā bērns atrodas adoptētāja aprūpē. VSAA no 
2017. gada 1. janvāra pārrēķinās atlīdzības apmēru un 
starpību izmaksās līdz 2017. gada 1. aprīlim (pārejas 
periods nepieciešams izmaiņu veikšanai VSAA infor-
mācijas sistēmās). 
No 2017. gada 1. aprīļa: 
•    Palielinās valsts atbalstu apgādnieku zaudējušiem 
bērniem - apgādnieka zaudējuma pensijas, valsts so-
ciālā nodrošinājuma pabalsta un atlīdzības par apgād-
nieka zaudējumu minimālos apmērus. Par bērnu līdz 6 
gadu vecuma sasniegšanai minimālais apmērs būs 
92,5 eiro (bērnam ar invaliditāti kopš bērnības - 106,72 
eiro), bet pēc bērna 7 gadu vecuma sasniegšanas - 
111 eiro.  

Interneta resursi 

Izmaiņas sociālajā jomā 2017. gadā 

   Zelta kāzu jubilāri, Jūs esat spējuši iznest savu mī-
lestību mūža garumā, tāpēc esat pelnījuši svētku die-
nu ne tikai ģimenes un tuvinieku lokā, bet arī kopīgu 
pasākumu. Rēzeknes novada Dzimtsarakstu nodaļa 
turpina pagājušajā gadā uzsākto tradīciju – rīkot svinī-
gu godināšanu tām novada ģimenēm, kuras šogad 
atzīmē Zelta kāzas.  
   Rēzeknes novada Dzimtsarakstu nodaļa aicina Zelta 
kāzu jubilārus līdz 18. aprīlim pieteikt savu dalību pa-
sākumā, ierodoties personīgi Rēzeknes novada Dzim-

tsarakstu nodaļā (Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzek-
nē,13.kabinets), vai zvanot pa tālruni 64607178, mob. 
28343617 darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.30 vai 
paziņojot par dalību savā pagasta pārvaldē.  
   Vecākus svinībām var pieteikt bērni, mazbērni, tuvi-
nieki un draugi, sagādājot patīkamu pārsteigumu ga-
viļniekiem. Sanāksim kopā 12. maijā plkst. 13.00 Lūz-
navas muižā un radīsim svētkus dvēselei!  

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas 
 pienākumu izpildītāja Marija Deksne  

Aicinām pieteikties šī gada Rēzeknes novada zelta  kāzu jubilārus 

der zināt  
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           Gaigalavas pamatskolas skolēnu dalība  
pasaules mitrāju dienā 

Skolas ziņas  

Putnu gripa - aktuāla informācija 
   Putnu gripa (PG) ir ļoti lipīga vīrusa izraisīta infekci-
jas slimība, ar kuru var slimot visas putnu sugas un 
izpausties dažādos veidos, kas galvenokārt atkarīgi 
no vīrusu spējas izraisīt saslimšanu (patogenitātes) un 
skartajām putnu sugām.  
   PVD aicina komerciālo mājputnu audzētājus un pie-
mājas mājputnu saimniecību īpašniekus savlaicīgi 
domāt par biodrošības pasākumu ieviešanu un ievēro-
šanu, lai pasargātu savu ganāmpulku no bīstamām 
dzīvnieku infekcijas slimībām, tostarp putnu gripas.  
   Laika periodā no 2017. gada 1. martam līdz 2017. 
gada 31. maijam dzīvnieku īpašnieks nodrošina 
šādu prasību ievērošanu: 

 visu mājputnu turēšanu slēgtās telpās, novēršot  
kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem. Tas 
nozīmē, ka arī atklātos ar tīklu pārsegtos nožogoju-
mos turēt putnus šos trīs mēnešus nedrīkstēs.   

 ir aizliegta izbraukuma tirdzniecība ar mājput- 
niem un inkubējamām olām; 

 ir aizliegti tirgi, izstādes, skates un citi pasākumi  
ar mājputnu piedalīšanos; 

 mājputnu dzirdināšanai aizliegts izmantot virs 

zemes ūdenskrātuvēs iegūtu ūdeni- dīķiem, grāvjiem, 
tostarp arī “vannītēm un baļļiņām”, kurām var piekļūt 
savvaļas putni. Putni jādzirdina ar ūdeni no akām vai 
dziļurbumiem. Vistu īpašniekiem jānodrošina, lai zvir-
buļi un baloži netiek klāt putnu barībai.  
    Tieša ierobežojuma izbarot putniem zaļbarību ne-
būs, taču putnkopjiem jāapzinās riski. Ja zāle pļauta 
mitrājos, pļavās, kur var uzturēties gulbji, zosis, pīles, 
tā var saturēt slimības ierosinātāju. 
   Kūdra no purviem, skaidas, šķelda pirms izmantoša-
nas pakaišiem jānotur mēnesi, lai vīruss dabiskā ceļā 
iet bojā. Turklāt pakaiši jāuzglabā savvaļas putniem 
nepieejamās vietās. 
   Gaidāmie mājputnu turēšanas ierobežojumi, kā arī 
biodrošības pasākumi attiecas uz pilnīgi visām saim-
niecībām. Arī tādām, kurās tiek turēti tikai viens vai 
divi mājputni. Izlases veidā Pārtikas un veterinārais 
dienests veiks arī pārbaudes. 
   PVD aicina iedzīvotājus ziņot par gadījumiem, ja 
atrasti vairāki (vairāk par 3-5 putniem) vienkopus no-
beigušies savvaļas putni, zvanot uz PVD uzticības 
tālruni – automātisko atbildētāju 67027402 vai arī vēr-
šoties tuvākajā PVD teritoriālajā struktūrvienībā. 

Interneta resursi 

Vai esi vakcinēts pret difteriju? 
   Šobrīd Latvijā saslimstība ar difteriju jau vairākus 
gadus ir pati augstākā Eiropas Savienībā, taču 2015. 
gada dati liecina, ka vakcinācijas aptvere pret difteriju 
un stingumkrampjiem pieaugušajiem (vecākiem par 25 
gadiem) bijusi 65,3% (pēc ģimenes ārstu datiem), pus-
audžiem 14 gadu vecumā – 91%, bērniem 7 gadu ve-
cumā – 97,4%. Tas nozīmē, ka aptuveni trešā daļa 
pieaugušo nokavēja balstvakcināciju pret difteriju un 
katrs desmitais pusaudzis pabeidz skolu un uzsāk 
pieaugušo gaitas bez pietiekamas aizsardzības pret 
šo dzīvībai bīstamo infekcijas slimību. Tai pat laikā – 
vakcīna pret difteriju ir valsts apmaksāta un vakcināci-
ja ir vienīgais veids, kā sevi pasargāt no šīs slimības.  

   Difterija ir joprojām sastopama ļoti lipīga un dzīvī-

bai bīstama infekcijas slimība, ko ierosina difterijas 
baktērija (Corynebacterium diptheriae). Difterija ir lipī-
ga un dzīvībai bīstama infekcijas slimība, kas izplatās 
gaisa pilienu ceļā. Tas nozīmē, ka ar difteriju var infi-

cēties, ieelpojot sīkus pilienus, kurus izplata inficētā 
persona, runājot, klepojot vai šķaudot. Ar difteriju var 
inficēties arī saskaroties ar priekšmetiem, sadzīves 
piederumiem, uz kuriem ir infekcijas izraisītājs.  
   Difterijai raksturīga plēvju veidošanās uz gļotādām 
(tā saucamā „kakla aizaugšana”) un ādas, kā arī tok-
sisks sirds muskuļa, nervu sistēmas, nieru un citu or-
gānu bojājums un organisma smaga vispārēja saindē-
šanās. 
   Ja cilvēks savlaicīgi nevēršas pēc medicīniskās palī-
dzības vai slimības ārstēšana tiek uzsākta pārāk vēlu, 
difterija rada nopietnas veselības problēmas. 

   Pieaugušajiem revakcinācija pret difteri-
ju jāatkārto ik pēc 10 gadiem. Uzzini savu 
vakcinācijas statusu pie sava ģimenes ār-
sta un saņem valsts apmaksātu vakcināci-
ju pret difteriju. 

Interneta resursi 

   Pasaules mitrāju dienu ik gadu atzīmē 2.februārī, kad visā pasaulē tiek rīkoti pasākumi sabiedrības izglītoša-
nai mitrāju teritorijās, uzsverot to nozīmi un nepieciešamību tos saglabāt. 2.februārī Gaigalavas pamatskolas 
6.-8.klašu skolēni viesojās Lubāna mitrāja informācijas centrā, lai piedalītos mitrāju dienai veltītajā nodarbībā 
“Mitrāji – dabas katastrofu riska samazinātāji”. Katru gadu mitrājiem veltītajā dienā pievērš uzmanību kādai 
aktualitātei, kas ietekmē mitrājus visā pasaulē. 
   Nodarbības ievadā dabas izglītības centra „Rāzna” dabas speciāliste Irēna Broliša iepazīstināja ar mitrājiem 
Latvijā un pasaulē, izprotot to nozīmi katra cilvēka ikdienas dzīvē, apdraudējumiem un tajos sastopamajām 
vērtībām. Skolēni uzzināja par mitrājiem kā dabas katastrofu risku mazinātājiem. Skolēni ar interesi klausījās 
un skatījās prezentāciju par purvu un Lubānas klānu ietekmi uz cilvēku dzīves veidu, pielāgojumiem  un vēstu-
risko Lubāna ezera ūdens noteces regulēšanu. 
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   Ik gadu CSDD rīko ceļu satiksmes konkursu “Gribu 
būt mobils”. Šī konkursa mērķis ir attīstīt skolēniem 
satiksmes drošības izglītības prasmes, zināšanas un 
vērtības, veidot sistemātiskās zināšanās bāzētu parei-
zu attieksmi pret savu un līdzcilvēku drošību ceļu 
satiksmē. Šodienas 
situācija un sabiedriskās 
vajadzības izvirza uz-
devumu skolai sagatavot 
skolēnus tā, lai katrs no 
viņiem varētu attīstīt savas 
individuālās spējas un 
veidoties kā personība, 
kas ir sociāli atbildīga un 
gatava izaicinājumiem, kas 
sagaida reālajā dzīvē. 
   Konkursam “Gribu būt 
mobils” ir 3 kārtas: 
neklātienes kārta, 
pusfināls un fināls. 
Konkursam mēs, Gaigala-
vas pamatskolas 7.klase, 
pieteicām 2 komandas: Evija Bolmane, Arnis Reinis, 
Edgars Barinovs un Ērika Banzere izveidoja komandu 
“ABCD”, par skolotāju – konsultanti izvēloties skolotāju 
Ainu Ceiruli. Guna Ezeraša, Mareks Virgiļovs, Natālija 
Gavare un Jānis Sarnovičs izveidoja komandu “Cits 
virziens” audzinātājas Ērikas Bozovičas vadībā.  
   Neklātienes kārtā bija jāatbild uz testa jautājumiem, 

kas saistīti ar ceļu satiksmes noteikumiem ve-
losipēdistiem. Tika ņemta vērā atbilžu pareizība un 
testa izpildes laiks. Abām komandām paveicās: 
“ABCD” iekļuva labāko 100 komandu skaitā un 
saņēma vērtīgas balvas, bet “Cits virziens” ieguva 

2.vietu un tiesības 
startēt pusfināla 
sacensībās Daugavpilī. 
   Pusfināla sacensības 
norisinājās 15.februārī 
Daugavpils Centra 
ģimnāzijā. Bija jāveic 5 
uzdevumi: 2 radošie 
uzdevumi, darbs pie 
interaktīvā galda, stafe-
te un CSN testi. Mums, 
komandai “Cits vir-
ziens”, veicās labi. Mēs 
labi zinājām ceļu 
satiksmes noteikumus, 
bijām arī radoši, taču 
konkurence bija sīva, un 

mēs izcīnījām 7.vietu. Taču apzināmies arī to, ka 
pusfinālā mēs bijām vienīgā Rēzeknes novada skola 
un izcīnījām 7.vietu Latgales reģionā. 
   Konkursa uzdevumi bija pietiekami sarežģīti, taču 
izpildāmi. Vislabāk mums veicās CSN testā un ra-
došajā uzdevumā, kurā bija jāizveido pašiem sava 
noteiktas grupas ceļazīme.  

“Gribu būt mobils” 

   Pēc izglītojo-
šās daļas skolēni 
piedalījās rado-
šajās darbnīcās, 
kurās par galve-
no materiālu iz-
mantoja niedres. 
Niedres ir atjau-
nojams resurss 
un līdz ar Lubā-
na ezera hidrolo-
ģiskā režīma 
maiņu, niedru 
aizaugums Lu-
bāna ezerā ar katru 
gadu pieaug. Radošā 
uzdevuma laikā skolē-
niem, darbojoties gru-
pās, nācās rast risinā-
jumus, kā izmantot 
niedres, lai tas sniegtu 
ieguldījumu gan dabas 
aizsardzībā, gan savas 
ikdienas dzīves kvali-
tātes uzlabošanā. 
   Skolēni iepazinās ar 
niedru īpašībām, aug-
šanas un novākšanas 
iespējām.  Skolēniem 
vajadzēja  praktiski 

izveidot prezentāciju 
par niedru izmantoša-
nu un demonstrēt iz-
veidoto maketu. Ra-
došās aktivitātes īste-
nošanā bija jādodas 
uz aizsalušo Lubāna 
ezeru un jāsavāc sev 
nepieciešamās nied-
res. Tika prezentēti 
niedru paklāji, niedru 
lāpas, pirtis, kā arī 
ekoloģiskās rotaļlietas 
u.c. idejas. Praktiskā 

nodarbība bija 
jautra un aizrau-
jošā, jo ļāva sko-
lēniem radoši 
izpausties 
un  izkustēties. 
   Paldies orga-
nizatoriem par 
tik labi organizē-
tu  un pārdomā-
tu izglītojošo 
nodarbību! 
 
Dabas draugu 
pulciņa skolotā-
ja  Vija Armuška 

“Cits virziens” pie interaktīvā galda 
 Publicitātes foto 
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   27.janvārī visskanīgākās dzies-
mas, dejas, viskrāsainākie apsvei-
kumi, sirsnīgākie vārdi mūsu bēr-
nudārzā tika veltīti vecvecākiem, 
jo mīļi aicinājām visus vecvecākus 
ciemos.     
   Kurš mūs vienmēr pacienā ar 
saldumiem vai kaut ko patiesi gar-
du, ja ne vecmāmiņa. Kurš spēj 
uzmeistarot kādu mantu no koka, 
ja ne vectētiņš. Šos cilvēkus mī-
lam un cienām, un cenšamies 
palīdzēt un iepriecināt, jo viņi ir 
dzīves gudrību devēji, spēcīgs 
ģimenes balsts, mīlestības avots 
un mazbērnu vislielākie lutinātāji.  
   Mīlēsim un rūpēsimies par sa-
viem vecvecākiem! 
Un neaizmirsīsim, 
ka ne vienmēr ir 
vajadzīgi svētki, lai 
iepriecinātu mīļos 
cilvēkus. 
  3.februārī Nautrē-
nu pagasta kultū-
ras namā viesojās 
izbraukuma plane-
tārijs no Igaunijas. 
Arī Gaigalavas bēr-
nudārza bērni ap-
meklēja planetāriju, 
kur skatījās 3D 
filmu par ūdens 
pasauli. Bērniem 
bija ļoti interesanti. 
 
Bērnudārza vadītā-
ja Ilga Švarce 

Bērnudārza ziņas  

   Mēs sakām paldies skolotājam Jānim 
Zapānam, kurš palīdzēja mums sagatavoties 
svarīgajam startam pusfinālā. Balvas 
pusfinālistiem bija iespaidīgas. 
   Pirms konkursa uzvarētāju paziņošanas 
notika viktorīna, kurā erudītākie un zinošākie 
skolēni saņēma balvas. Ticiet man, nevienai 
skolai to nebija tik daudz kā mums! Guna un 
Jānis parādīja savu erudīciju (reizēm, ies-
pējams, arī intuīciju) un saņēma vērtīgas 
balvas. 
 
 

Guna Ezeraša, komandas “Cits virziens” 
kapteine Saņemot balvu  

Publicitātes foto 
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Jaungada eglīte senioriem Gaigalavas KN 
   Pavisam ātri ir paskrējis 2016. gads un nemanāmi 
pienācis 2017.gads, kurš jau pašā gada sākumā mūs 
pārsteidza ar lielu aukstumu. Neskatoties uz bargo 
salu, 7.janvārī, aktivitāšu centrā sapulcējās 5 drosmī-
gas meitenes (L.Buravcova, Z.Delvere, A.Ločmele, 
Ž.Mežajeva, A.Matisane), lai dotos uz Gaigalavas kul-
tūras namu, kur tika rīkots senioriem veltīts pasākums. 
   Pasākuma apmeklētājas no Strūžāniem saka lielu 
paldies kultūras nama vadītājai Valentīnai Deksnei 
par sagādātajiem svētkiem! Tāpat liels paldies pa-
gasta pārvaldes vadītājam Voldemāram Vabalim, 
kurš pēc pasākuma katru nogādāja līdz pat mājas 
durvīm! 

PASĀKUMI AKTIVITĀŠU CENTRĀ 
Lupatiņu paklājiņi 
   13.janvārī Strūžānu rokdarbnieces tikās, lai pa-
beigtu pērn iesāktos lupatiņu paklājiņus. Izrādās, ka 
lupatiņu paklājus var darināt dažādos veidos – tam-

borēt, siet, pīt, 

sašūt… Kaut darbs bija piņķerīgs un 
laikietilpīgs, toties ekonomisks, tomēr 
prieks un gandarījums par paveikto ir 
neatsverams.  

Sniega diena 
   Janvāra beigās laika ziņas solīja siltas 
un skaistas ziemas dienas, tāpēc aktivi-
tāšu centrā tika sarīkota Sniega prieku 
diena, kurā piedalīties varēja gan lieli, 
gan mazi. Pasākuma dalībniekiem bija 
iespēja šļukt no Zvanakalna gan ar di-
bendēļiem, gan ar ragaviņām. Bija ie-
spēja izmēģināt savus spēkus un izvei-
cību rokot sniega tranšejas, metot snie-
ga pikas pa baloniem un skrienot ragaviņu vilkšanas 
sacensībās. Bija gan klupieni, gan kritieni, gan velša-
nās. 
   Paldies visiem dalībniekiem, kuri nenobijās kāpt kal-
nā, krist un vāļāties sniegā! Īpašs prieks par ģimenēm, 
kuras ieradās pilnā sastāvā, lai kopā baudītu sniega 
priekus!     
   Par savu veiklību sacensībās  dalībnieki tika arī pie 

diplomiem:  
“Trāpīgais iemetējs” Ainārs Muižnieks; 

“Sniega kurmis” – Dainis Puisāns; 

“Braukšana no kalna” – Ainārs Muižnieks; 

“Šļūkšana no kalna” – Ainārs Muižnieks; 

"Uzvelc mani kalnā"- Raivis Lācis un Zemgus Lācis; 

"Braukšana no kalna" - Kārlis Pleišs un Artūrs Kokars; 

"Jautrie braucēji" - Raivis Lācis, Zemgus Lācis, Ainārs 

Muižnieks. 

   Nav ne-
kāds noslē-
pums, ka 
vietējie pa-
sākumi tiek 
mazāk un 
mazāk ap-
meklēti… Tā 
arī šoreiz 
bija. Palika 
vēl daudzas 
neveiktas 
disciplīnas 

un stafetes, ne-
iegūti diplomi, 
neizēsts zupas 
katls, jo mazliet 
pietrūka dalīb-
nieku… Cerē-
sim, ka laikap-
stākļi būs labvē-
līgi un būs iespē-
ja vēl šoziem 
šādu pasākumu 

atkārtot. 
  

Amatierteātra 
“TĀDI ŠĀDI” dar-
bība 
   Nu jau piekto gadu, 
teātris “TĀDI ŠĀDI” 
piedalījās Rēzeknes 
novada rīkotajā ama-
tierteātru festivālā 
“Kaudzēm Smieklu”. 
Šogad šis pasākums 
tika rīkots 18.februārī 
Silmalas KN.  

   “Tādi Šādi” rādīja anekdošu skeču “Draugu tikša-
nās”. Darbība notiek kafejnīcā, kurā satiekas sen ne-
redzējušies draugi. Draugu saruna raisās neparedzēti 
“saturīga un sirsnīga”. Katram draugam ir vēl draugs, 
kurš visu zina labāk… 

   Paldies aktieriem par ziedoto laiku mēģinājumiem!   
 SAC “Strūžānu skola” 

vadītāja Jolanta Mihailova 

Sabiedriskās aktivitātes  
Sabiedrisko aktivitāšu centra  
“Strūžānu skola” informācija 



7 Gaigalavas Ziņas 

    
 
   Ziemassvētkos ar koncertu „Baltās dziesmas” pie 
mums viesojās Kaspars Antess un pianists Anatolijs 
Livča.  Koncertā varēja klausīties gan populāras 
šlāgerdziesmas, gan čigānu romances, kā arī latgalis-
ko „Skaidrō volūda”. 
   Ziemassvētku eglītē pirmsskolas vecuma 
bērniem viesojās Balvu  teātra aktieri, kuri iejutās Flin-
stonu tēlos. 
   Jauno gadu sagaidījām kuplā pulkā, ar skaistu un 
krāšņu salūtu. Ballē spēlēja muzikants Ēriks Gruzniņš.  
   7.janvārī  pie mums viesojās Lielvārdes  pensionāru 
biedrības senioru teātris „Paši” un senioru dziesmu 
ansamblis „Lielvārdietes” ar izrādi „Trīs vītušas roz-

es” (Kelīnas Klānas romāna dramatizējums) . 
    Pēc izrādes turpinājumā svinējām Jaungada eglītes 
svētkus senioriem un pensionāriem.  Par mūziku 
gādāja Anita un Uldis Mičuļi. 
   14.janvārī jauniešu deju kolektīvs „Krēslīte”  
piedalījās Rēzeknes novada deju kolektīvu „Jautrajā 
sadancī”  Viļānos. 
   21.janvārī deju grupa „Raffaello”  ar koncertpro-
grammu piedalījās pasākumā Preiļu novada Pelēču 
KN.  
   18.februārī visi kultūras nama amatierteātri – 
„Optimisti”, „Bykovīši”  un „Apīnis” piedalījās Rēzeknes 
novada amatierteātru parādē „Kaudzēm smieklu”  
Silmalas kultūras namā.  

Gaigalavas KN vadītāja Valentīna Deksne 

Lielvārdes  senioru teātra izrāde Jaungada eglīte senioriem Gaigalavas KN 

Amatierteātris “Tādi Šādi” pasākumā „Kaudzēm 
smieklu” Silmalā.                            Publicitātes foto 
 

Amatierteātris “Optimisti” pasākumā „Kaudzēm 
smieklu” Silmalā.                              Publicitātes foto 

Amatierteātris “Bykovīši ” pasākumā „Kaudzēm 
smieklu”.                                 Publicitātes foto 

Amatierteātris “Apīnis ” pasākumā „Kaudzēm smieklu”.                                                      
Publicitātes foto 

Pasākumi Gaigalavas KN 
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   Gaigalavas pagasta kultūras nama interešu kluba 
”Rokdarbiņš” dalībnieces ir nolēmušas veidot Gaigala-
vas musturdeķi.  
   Ikviens tiek aicināts piedalīties tā veidošanā. Nepie-
ciešams jebkurā tehnikā un krāsā noadīt vai notambo-
rēt kvadrātu, 10 x 10 cm lielu, jo vairāk kvadrātu, jo 

lielāka un dauzdveidīgāka sega sanāks. Gatavos 
kvadrātiņus var atdot Gaigalavas KN. 
   Laipni aicinām arī piebiedroties nodarbībām Gaiga-
lavas KN,  trešdienās plkst.17.00. Sīkāka informācija 
pa tel. 29498655 V.Deksne. 

Veidosim Gaigalavas pagasta musturdeķi! 

   Rēzeknes novada 
jaunieši ar apsveiku-
ma kartiņām, saldu-
miem, dziesmām un 
labiem vārdiem Zie-
massvētkus sagaidot, 
apciemojuši novada 
vientuļos sirmgalvjus, 
lai iepriecinātu viņus 
svētkos. 
    Akcija pirmssvētku 
laikā rīkota sadarbībā 
ar Latvijas Sarkanā 
Krusta Rēzeknes no-
daļu un novada jaun-
iešu centriem. 
   Gaigalavas pagasta bērni un jaunieši- Raivo Svilāns, 
Valērija Kuriļina, Samanta Sakne, Rebeka Skābarde, 
Guna Ezeraša - kopā ar Jauniešu centra vadītāju do-
das ceļā. Saģērbušies kā rūķi un ķekatnieki ar dāva-
nām un dziesmām šajā svētku laikā, viņi ir gatavi ie-
priecināt sava pagasta vecos ļaudis. 
     Teju pie katras lauku sētas ciemiņus sagaida mājas 
sargi, kuri sākumā nācējus piesardzīgi aplūko pirms 
laiž iekšā. Tur jauniešus jau gaida.  Pensionāre Anto-
ņina  ir priecīga par jauniešu pārsteigumu, sirsnību un 
dziesmām. Antoņina Spridzāne ciemiņus gaidījusi un 
sarūpējusi cienastu: "Man tāds prieks, ka viņi ciena 
vecīšus, paldies, ka apciemo (..) Visiem [novēlu] laimi, 
prieku veselību, lai nepaliek veci, kā es paliku. Lai 
vienmēr ir jauni”. 
       Gaigalavas pagasta jaunieši labdarības akcijas 
laikā kopumā apciemojuši deviņus pagasta vientuļos 
sirmgalvjus, kuri, jo īpaši svētkos, gaida kādu ar ko 
parunāties, ar kuru kopā dalīties priekā. 
    “Iepriecināja, paldies, patika, man dziesmas patīk, 
es nevaru ne par ko sūdzēties (..) Gaidām, gaidām 
mums jau šie svētki no tālas bērnības patikuši. Ja man 

jautā, kas ir mīļā-
kie svētki?  Es 
saku Ziemassvēt-
ki," atzīst kāds no 
pensionāriem. 
     Lai gan bērni 
un jaunieši dodo-
ties sveikt sirmgal-
vjus personīgi vi-
ņus nepazīst, tas 
nerada grūtības, 
savā brīvdienu rītā 
celties, lai ieprieci-
nātu citus svētkos. 
   Kopumā Rēzek-
nes novada pa-

gastos vairāku dienu garumā labdarības akcijas laikā 
šādi - ar dziesmām un nelielām dāvaniņām - tika ap-
sveikti vairāk nekā 260 sirmgalvji.   
   Turpinām baudīt ziemas priekus. 
   Vēl turpinām aktīvi izmantot ledus laukumu. Kam 
nav savas slidas, vēl dažas ir  pieejamas jauniešu 
centrā!   

Gaigalavas jauniešu organizatore, 

Marika Skābarde   

JC ”ENJOY”  Ziemassvētkus atceroties 

   Aicinām mūsu pagasta rokdarbnieces neslēpt sveci zem pūra un atnest sa-
vus rokdarbus  izstādei Gaigalavas  KN, kura būs apskatāma Lieldienu pasā-
kuma ietvaros 16.aprīlī. Darbus var atnest līdz 1.aprīlim. 

Aicinu Gaigalavas jauniešus 

vecumā no 13-30 uz sapul-

ci - tējas vakaru.  

11.martā plkst. 17.00. 

Gaigalavas Jauniešu cen-

trā.  Līdzi varat paņemt kādu gardumu 

pie tējas. 


