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Lai saulgriežu naktī līgotājus silda  

                                        Jāņuguns liesmas 

Un sirdī ikkatrā skan gaismas  

                                               dziesmas… 

      Laikā, kad visā plaukumā zied jāņuzā-

les, novēlam gada īsākajā naktī smelties 

veldzi no dabas, prieku un spēku, ko dod 

dziesma, dziedāta kopā ar ģimeni un labiem 

draugiem! 

Lai lustīga Līgošana…. 

Gaigalavas pagasta Iedzīvotāju  

konsultatīvās padomes vārdā sveic 

 padomes priekšsēdētāja Anita Macāne 

   Gaigalavas pagasta iedzīvotāji tika iesnieguši ierosināju-
mu Iedzīvotāju konsultatīvajai padomei, lai tiktu noorgani-
zēta nolietoto elektropreču bezmaksas pieņemšana. 
   Iedzīvotāju konsultatīvā padome ir panākusi vienošanos 
ar Rēzeknes novada domi un SIA ALLAS par nolietoto 
elektropreču bezmaksas nodošanu-pieņemšanu Gaigala-
vā. Nolietotās elektropreces pieņem šķiroto atkritumu pun-
ktā pie Gaigalavas daudzdzīvokļu mājām. 
   Nolietotā elektroprece nedrīkst būt izjaukta, tai ir jābūt 
tādai kādā tā bija lietošanas pēdējā dienā, jo izkomplektē-
tas netiks pieņemtas. Nedrīkst būt izņemts elektromotors 
vai kādas citas detaļas. 
   Konkrētu savākšanas datumu paziņosim atsevišķi, ta-
ču  preces drīkst  atvest iepriekš, pieņems Aigars Stūris. 

KAPUSVĒTKI 
 

17.jūnijs – 15.00. Pintānu kapos  
 
8.jūlijs – 15.00. Svēteņu kapos  
 
29.jūlijs – 13.00 Sv.Mise Bikavas  
        baznīcā par draudzes mirušajiem  
                  15.00 Gaigalavas kapos  
  

5.augusts – 13.00 Īdeņas kapos  

                                           (ar Sv.Misi)  

    Gaigalavas KN 23.jūnijā plkst.21.00. 
amatierteātra "Bykovīši" pirmizrāde- 

Baiba Jukņēviča "Pilsētnieki". 

 Ieeja- 1 EUR, skolēniem- 0.50 EUR.  

   Pēc izrādes ie-
degsim ugunskuru, 
līgosim, dancosim 
(skanēs ierakstu 
mūzika).  

  Izlaidums – viens no skaistā-

kajiem notikumiem jaunu cil-

vēku dzīvē. Viens mērķis jūsu 

dzīvē ir sasniegts! Lai Jūsu 

jaunais dzīves ceļš ir jaunām 

idejām un iespējām bagāts un 

iegūtās zināšanas un pieredze ir 

stabils pamats nākotnes izaug-

smei!  

 
Izver sapni caur saules staru 
Garu, garu 
Un saki pats sev 
“Visu varu!” 
 
Met savu sapni ugunī, 
Topi tās liesmā par dziesmu 
Un saki pats sev 
"Tālu iešu!"   

/Gunta Micāne/  
Dainis Rutuļs, Imants Spīčs, Agate Matisane, Aivars Plušs  

un klases audzinātāja Ināra Ūzula 

Gaigalavas pamatskolas 9.klases absolventi 
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   Kā ziņoju iepriekšējā mūsu „Gaigalavas Ziņu” avīzē, 
Bikavas draudzes baznīcā tiek realizēti divi nozīmīgi 
projekti: 
1.LAD apstiprināts projekts “Kultūras mantojuma 
saglabāšana un ar to saistīta tūrisma pakalpojumu 
pilnveide Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā”; 
2.Rietumu bankas labdarības fonda atbalstīts pro-
jekts “Bikavas Vissvētās Jēzus Sirds Romas kato-
ļu baznīcas” centrālā altāra restaurācija. 
   Darbi šobrīd noris abu projektu ietvaros. Altāra res-

taurāciju veic vecmeistars, restaurators S.Astičs un 
baznīcas fasādes atjaunošanas darbus ir uzsācis uz-
ņēmums SIA ERSIL.  
   Gribu vēlreiz pateikties visiem iesaistītajiem pagasta 
iedzīvotājiem un pagasta pārvaldei par atbalstu, kā arī 
aicināt mūs atbalstīt, jo fasādes atjaunošanas darbiem 
vēl ir nepieciešams finansējums.  
   

Dieva svētību vēlot, 
Draudzes prāvests I.Vigulis 

BAZNĪCAS  ziŅAS  

Lielākais šogad plānotais darbs ir Gaigalavas 
pamatskolas otrās ēkas (bijušā internāta) remonts- 
jumta un logu nomaiņa, kā arī fasādes remonts. Šo 
darbu veikšanai ņemts kredīts Valsts kasē un darbi 
jau ir uzsākti.  

Saņemts iedzīvotāju grupas lūgums par veļas 
automāta iegādi un uzstādīšanu. Lai uzstādītu veļas 
automātu, nepieciešams dzīvokļa Gundegas Nr.19 
remonts - ūdensvada un kanalizācijas atjaunošana, 
apkures ierīkošana. 2018.gadā plānots ar projektu 
palīdzību piesaistīt līdzekļus dzīvokļa pārveidei par 
sociālā kopmītņu tipa dzīvokli ārkārtas situācijām, ierī-
kojot tur arī veļas mazgāšanas telpu. Jārisina jautā-
jums par apkalpojošo personālu,  jau ir bijuši 2 veļas 
automāti, kuri ilgi nav kalpojuši, jo bez pienācīgas uz-
raudzības kārtību dzīvoklī un saudzīgu attieksmi pret 

inventāru nevar nodrošināt. 
Saņemta sūdzība par suni pie daudzdzīvokļu 

māju kūtiņām, kurš netiekot barots un traucējot mieru 
apkārtējiem. Vēlreiz atgādinājums saimniekam nodro-
šināt sunim vajadzīgo aprūpi un atbilstošus turēšanas 
apstākļus.  

Aicinu māju iedzīvotājus aktīvāk šķirot atkritu-
mus, lai samazinātu kopējos konteineros liekamo at-
kritumu daudzumu. Tāpat pašiem jāuztur kārtība pie 
atkritumu konteineriem, jāsakopj apkārtne ap mājām. 
Cienīsim citu darbu, nepiegružosim centru ar alkohola 
pudelēm, papīriem, maisiņiem. 

Priecīgus visiem pagasta iedzīvotājiem 
Līgo svētkus! Lai veicas ikdienas darbi, lai saulai-
na un ražīga vasara! 

Pagasta pārvaldes vadītājs V.Vabals 

reiz bija ... Atmiņas par Gaigalavas slimnīcu 

   Latviešu konversācijas vārdnīcā atrodamas ziņas, 
ka 1930.gadā Gaigalavas pagasta īpašumā bijis pa-
gasta nams ar 4 ha zemes, medicīnas feldšera māja 
ar 1ha zemes, nespējnieku patversme, 4 skolu nami. 
Savukārt 1937.gada Valsts Statistiskās pārvaldes iz-
devumā “ Apriņķu un pagastu apraksti” minēts, ka ār-
sta vieta vakanta, vecmāte ir Aleksandra Bogdanovs, 
Baložu mājās atrodas aptieka. Vairāk ziņu par medicī-
nas iestādēm šai laika posmā nav izdevies atrast.  

   Savās atmiņās par slimnīcu dalījās bijušās darbinie-
ces Valentīna Švarce, Zinaida Vugule, Valentīna Za-
karkeviča, Leontīna Razgale.  
   L. Razgale slimnīcā sākusi strādāt par sanitāri 
1955.gadā  un nostrādājusi visu slimnīcas pastāvēša-
nas laiku līdz 1977.gadam. V.Švarce un Z.Vugule sā-
kušas strādāt slimnīcā 1957.gadā kā jaunās speciālis-
tes pēc skolas beigšanas, V.Zakarkeviča 1954.gadā 
sākusi strādāt kā aukle pie toreizējā slimnīcas vadītāja 

Aktualitātes Pagasta pārvaldes ziņas 

  Gaigalavas pagasta kopsapulcē 29.03.2017 izskanē-
ja vairāki ierosinājumu, ka Gaigalavā nepieciešama 
kapliča. Laika trūkuma dēļ netika izrunāts - kurā vietā 
tai būtu jābūt, vai tiešām jābūt un kādas funkcijas 
tai būtu jāpilda. Aicināšu visus, kam ir kāds sakars 
ar Gaigalavu izteikt savu viedokli, ko jūs domājat 
šajā sakarā. Vai mums kapliča nepieciešama aizgā-
jēja izvadīšanai? Līdz šim tas ir noticis baznīcā, vai 
gribam mainīt šo kārtību? Vai arī  tā ir vajadzīga aiz-
gājēja novietošanai līdz bēru dienai? Tātad mums ir 
vajadzīga kapliča vai imitēts morgs?  
   Tieši no jūsu detalizētām atbildēm būs atkarīgs vai 

šo jautājumu turpināsim skatīt tālāk, vai pieņemsim 
lēmumu, ka tāda būve mums nav nepieciešama. Rak-
stiet uz e-pastu: iedzivotajupadome@inbox.lv     
   Ierosinājumus var arī izteikt Gaigalavas pagasta 
pārvaldē,  atstāt ziņojumu pastkastē pie Gaigalavas 
pagasta iekšdurvīm vai mutiski teikt jebkuram Iedzīvo-
tāju konsultatīvās padomes pārstāvim.  
   Var zvanīt pa tālruni 26310039 padomes priekšsē-
dētājai Anitai. 
                 Gaidīsim ierosinājumus! 

Iedzīvotāju konsultatīvā padome 

Kapliča Gaigalavā, vai mums nepieciešama? 

Mūsu draudzes baznīca top skaistāka 
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ārsta Saveļjeva Vitālija Petroviča, kurš nācis no Ļeņin-
gradas (tagad Sankt- Pēterburga). Pēc medmāsu kur-
su beigšanas V.Zakarkeviča 1958.gadā sākusi strādāt 
slimnīcā. Tolaik slimnīcā bijušas 3 nodaļas- terapijas, 
ķirurģijas un dzemdību nodaļa ar apmēram 20 gultas 
vietām. Infekcijas nodaļa tikusi izveidota vēlāk ēkas 
2.stāvā, kad sākusies masveida saslimšana ar dzelte-
no kaiti. Slimnīcai bijusi sava grāmatvedība, grāmatve-
de- Olga Bernāne. Saimniecības daļas vadītājs bijis 
Jāzeps Matisons, vēlāk vadītāji mainījušies. Patronāžā 
un izsaukumos braukuši ar zirgu, jo mašīnas tolaik vēl 
nebijis. Vēlāk gan mašīna bijusi, bet tā nekalpojusi ilgi 
un atkal braukuši ar zirgu. Slimnīcai bijis savs ģenera-
tors, jo elektrība vēl nebija ievilkta. Apgaismojumam 
izmantotas petrolejas lampas. Bieži vien operācijas 
laikā lampu kāds no personāla turējis virs operācijas 
galda. Bijis gadījums, kad pret slimnīcas logiem stāvē-
jusi mašīna ar ieslēgtām ugunīm, lai nodrošinātu ap-
gaismojumu dzemdību gadījumā. Rentgena izmeklēju-
mi veikti uz vietas ar savu rentgena aparātu. Virtuvē 
strādājušas 2 saimnieces, bijusi arī laborante, zirgko-
pis, elektrostacijas vadītājs, veļas mazgātāja, kurinātā-
ji, sanitāres. Kopumā tais laikos slimnīcā strādājuši 
apmēram 20 tehniskie darbinieki. Paši darbinieki mežā 
gādājuši malku apkures sezonai. Ūdens ticis nests ar 
spaiņiem no vietējās akas, tāpat arī ar spaiņiem netī-
rais ūdens nests ārā. Bijušās darbinieces atceras, ka 
tais laikos feldšera mēneša alga bijusi 50 rubļi, med-
māsas- 45 rubļi un sanitāres- 23 rubļi. Slimnīca ziemā 
bijusi pārpildīta, jo uzlabot veselību un siltumā pārlaist 
ziemu gribējuši daudzi vecāka gadagājuma iedzīvotāji. 
Atnākot pavasarim, atgriezušies mājās pie lauku dar-
biem un slimnīca palikusi tukša. V.Zakarkeviča pēc 
Rīgas 2. Medicīnas māsu skolas beigšanas 
1970.gadā strādājusi par patronāžas māsu. Bērnu 
profilaktiskajai potēšanai līdz tam laikam nebijusi pie-

vērsta pienācīga vērība, tāpēc viņai nācies sapotēt 
visus pagasta bērnus atbilstoši grafikam, apbraukājot 
visas mājas. Gadījies, ka bērni mukuši no potēšanas, 
noslēpušies, kad viņa ieradusies ar kārtējo poti. Bēr-
nus līdz gada vecumam apmeklējusi mājās katru mē-
nesi. Sākumā braukusi ar zirgu, vēlāk ar velosipēdu. 
Slimnīcā bijusi liela kadru mainība, par ārstiem strādā-
juši Saveļjevs, Ozoliņa, Sedlenieks, Punāns, Punāne, 
Moreino,  Sverdlova, Novickis, Purinašs, Treiliba, 
Pranča, Vidiņš, Kolomeicevs un citi. Jaunos ārstus 
atsūtījuši uz mēnesi pastrādāt, kad viņi aizbraukuši, 
lielāko tiesu slimnīca palikusi uz laiku bez ārsta. Jāpie-
zīmē, ka toreiz uz vietas bijis arī zobārsts. Ļoti progre-
sīvs ārsts bijis dr. Spriņģis. Viņš bijis aktīvs Tautas 
Frontes atbalstītājs, bieži braucis uz Rīgu un bijis lie-
tas kursā par atmodas laika notikumiem, ar kuriem 
iepazīstinājis savu kolektīvu, rādījis diapozitīvus par 
Latviju, atvedis cilvēktiesību aizstāvja, disidenta Gunā-
ra Astras pēdējo runu pirms notiesāšanas, kā viens no 
pirmajiem nebaidījies kabinetā uz galda novietot Latvi-
jas karodziņu.  
   1977.gadā slimnīca tika reorganizēta par ambulanci. 
Ambulancē par dakteri strādāja Silvija Litauniece, viņa 
bija arī zobārste. Pēc tam vēl strādājuši  Isajevs, Ti-
mošenkovs un no 1995.gada  2 reizes nedēļā uz pie-
ņemšanu ambulancē brauca dr. A. Fedotova. Kopš 
1999.gada Gaigalavā darbojas A.Fedotovas ģimenes 
ārsta prakse. 
   P.S. Šis ir atmiņu stāsts un te nav precīzas notikumu 
un gadskaitļu hronoloģijas. Iespējams, ka citi šos lai-
kus un notikumus atceras citādi. Dalieties ar savām 
atmiņām, papildiniet šo stāstījumu. Paldies bijušajām 
darbiniecēm par atsaucību! Labprāt uzklausīšu visus, 
kam ir ko pastāstīt par agrākajiem laikiem! 

Atmiņas uzklausīja un pierakstīja  
Marija Vabale 

Jc ”ENJOY”  
   Latvijas Veselības nedēļas ietvaros, no 29. maija 
līdz 4. jūnijam Rēzeknes novada pagastu jauniešu 
centros tika īstenotas vairākas veselīga un aktīva 
dzīvesveida aktivitātes: spēka vingrinājumi un 
pārbaudījumi, komandu sacensības, jautras stafetes 
lieliem un maziem, atjautības spēles un pārgājieni 
bērniem, jauniešiem un arī pieaugušajiem! "Vasals, 
Rēzeknis nūvodā!" nedēļas pasākuma ietvaros notika 

dažādas aktīvā dzīvesveida aktivitātes vienlaicīgi 
vairākos Rēzeknes novada pagastos un jauniešu cen-
tros. 
   Gaigalavā Veselības nedēļas ietvaros, darba dienu 
vakaros pulcējāmies pie volejbola laukuma un 
spēlējām līdz tumsai. Kāds spēles laukumā kāpa pir-
mo reiz, bet kāds jau liels profesionālis. 
   2.jūnijā Velo braucienā uz Bāku tikai daži nenobijās  

Vasals, Rēzeknis nūvodā! 

   Saulīte 
šovasar mūs nelutina, bet gan jau 
viss izaugs… un varbūt noder  
viena receptīte. 
1 kg gurķu 
2 gab paprika 
1 sīpols 
200 ml ūdens 

100 ml 9% etiķa 
100 gr cukura 
1 ēd.k. sāls 
1 ēd.k. sinepju sēklu. 
   Sagatavo marinādi (ar etiķi) un 
liek iekšā sagrieztus ripiņās sīpolus 
un papriku, pavāra 5 minūtes.Tad 
liek klāt gurķus ripiņās un vāra vēl 

uz lēnas liesmas, tiklīdz gurķi krāsu 
maina, burkā iekšā un skrūvējam 
ciet, labi stāv arī ar parastajiem, 
skrūvējamajiem vākiem. Galvenais 
nēpārvārīt, lai gurķi nepaliek mīksti. 

 

   Ļoti garšīgi! 

Varbūt noder 
 Gurķīši, gurkīši…. 
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   Mūsdienu sabiedrība 

nav iedomājama bez labām lasītprasmēm, jo informā-
cija tiek gūta, izmantojot dažādus teksta formātus – 
interneta ziņu platformas, grāmatas, žurnālus u.c. Īpa-
ša loma lasīšanas prasmes veidošanā ir vecākiem – 
lasot bērniem no mazotnes priekšā, tiek veicināta no-
turīga interese par lasīšanu turpmākajā dzīvē. Lasīt-
prasmei ir izšķirīga nozīme bērna izglītībā gūtajām 
sekmēm un vēlāk sasniegumiem profesionālajā karje-
rā.  
   Skolas brīvlaikā īpaši jāpiedomā pie bērnu brīvā lai-
ka pavadīšanas iespējām. Labi, ja izdodas atrast līdz-
svaru starp lauku darbiem, atpūtu ar draugiem, datoru 
un interesantu grāmatu. Kopš 2002.gadā valstī norisi-

nās lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu/
jauniešu/vecāku žūrija”, kurā jau tradicionāli iesaistīju-
sies  Gaigalavas bibliotēka. Arī šogad mūsu bērniem ir 
iespēja piedalīties šai programmā, izlasot un novērtē-
jot 6 savas vecumgrupas grāmatas. Bērnu literatūras 
centrs aicina lasīt vecākus, īpaši tēvus, jo lasīšanas 
tradīcijas veidojas ģimenē. Bibliotēkā jau pieejama 
daļa no šī gada kolekcijas grāmatām, nāciet droši. Bet 
dažu grāmatu vēl pietrūkst, tāpēc aicinu lasītgribētājus 
paskatīties mājās, vai nav kāda no kolekcijas grāma-
tām savā grāmatplauktā un sākt lasīt jau vasarā.  
2017.gada „Bērnu/jauniešu/vecāku  žūrijas” grā-
matu kolekcija: 

Vecumgrupa no 5+ gadiem 

 Divdesmit pieci mākoņi / Maija Laukmane  

no lielajām vēja brāzmām, un kopā saskaitot, ar ve-
losipēdiem  nobraucām 155 km. 
   1.-2.jūnijam Dricānu pagastā norisinājās sportisks 
pasākums "Izdzīvošanas trase'. Pasākuma mērķis bija 
organizēt informatīvu  un aktīvu pasākumu  Rēzeknes 
un Viļānu novada jauniešiem par izdzīvošanu dabā 
bez mūsdienu tehnoloģijām.  
   Raivo Svilāns, Edgars Tārauds, Valērija Kurilina un 
Samanta Sakne  apbruņojušies ar teltīm, guļammai-
siem un siltu maiņas apģērbu arī pārbaudīja savus 
spēkus un iespējas trasē. No Dricāniem jaunieši 
devās pa aptuveni 5km garu distanci ar dažādiem uz-
devumiem un pārbaudījumiem līdz bāzes vietai. Jau-
niešus nebaidīja ne lielais lietus, ne stiprais vējš. 
Klausījās dienasta karavīra pieredzes stāstos un vēro-
ja   paraugdemonstrējumus, jaunsardzes jauniešu 
meistarklases.    
   Pozitīvām 
emocijām pilni un 
jaunus draugus ie-
guvuši, otrā dienā 
jaunieši atgriezās 
mājās. 

   Jau septīto 
gadu notika 
Rēzeknes no-
vada Jaunat-
nes dienas.  
   15.jūnijā Rēze-
knes novada jau-
nieši sapulcējās  Bērzgales pagasta pussaliņā, lai 
kopīgi sportiskā un radošā gaisotnē pavadītu nu jau 
septīto Rēzeknes novada Jaunatnes dienu. 
   Pasākuma mēŗķis bija: Veicināt Rēzeknes novada 
jauniešu lokālās piederības apziņu un pagastu jau-
niešu savstarpējo sadraudzību. 
   Popularizēt sportiskās aktivitātes un veselīgu 
dzīvesveidu jauniešu vidū. Veicināt jauniešu lietderīga 
brīvā laika pavadīšanas un neformālās izglītības ies-
pēju izmantošanu. 
   Kopā startēja 17 jauktās komandas no 14 novada 
pagastiem. Katra komanda varēja pārbaudīt savus 
spēkus, veiklību un atjautību  tādās disciplīnās kā 
“SĪNTEIKLS”, “VACAPS”, “SASTĪS UOTRUMS”, 

“KOMANDYS BUKSERS”, “KADAKUBOLS”, 
“RŪKTURKRANS” u.c. 
     Sporta spēlēs “BIERŽGAĻA VĪSUĻS” varēja arī 

pārbaudīt savus spēkus individuālajās 
disciplīnās “VUORTBOLS”, 
“FOKUSNĪKS”, “ŠAUTRBOLS” un 
“ATSPERINGS”, kā arī pārvērsties par 
stilīgu supervaroni, sadraudzēties ar 
brīvprātīgajiem jauniešiem no Francijas un 
Itālijas sejas apgleznošanas un hennas 
tetovējumu darbnīcās. Pusdienās bij silta 
un ļoti garšīga zupa un pīrāgu kalni. Noti-
ka arī pīrādziņu ēšanas un kvasa 
dzeršanas sacensības. 
    Gaigalavas pagastu pārstāvēja 18 
veikli, spēcīgi, jautri un atjautīgi jaunieši, 

kuri mājās kopā pārveda 26 medaļas. Visvairāk 
medaļu ieguva Kristaps Gorsāns un Valērija Kurilina, 
katram pa 6 dažādām medaļām.Kristaps tika atzīts 
par Pīrādziņu pavēlnieku, uzvarot pīrādziņu ēšanas 
sacensībās. Valērija savukārt, visātrāk izdzerot kvasu, 
ieguva titulu -Kvasists. Ainārs Muižnieks individuāli 
startējot Vuortbolā izcīnīja 2.vietu! Pārējās medaļas 
tika izcīnītas komandu spēlēs! 
   Rēzeknes novada jaunatnes dienu atbalstīja: Bērz-
gales pagasta pārvalde, kebabnīca “Ausmeņa Ke-
babs”, tirdzniecības centrs “Sjuzanna” un radošā 
darbnīca “VALIS”. 

Gaigalavas jauniešu organizatore,  
Marika Skābarde  

Bibliotēkas ziŅAS  
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Mātes diena ir  
priecīgi pavasara svētki visiem - gan bērniem, kuri 

šajā dienā cenšas sagādāt prieku savam tuvākajam 

cilvēkam pasaulē, gan pašām māmiņām, kuras 
nekas uz pasaules nevar iepriecināt vairāk par bēr-
na neviltotu pateicību un prieku. 
    Vienā no skaistākajiem gadalaikiem, kad kokiem 
raisās pumpuri, pļavās un dārzos uzzied ziedi, 
mēs, Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestādes 
bērni un darbinieki, svinam Mātes dienu. Kā skaistu 
dāvanu Māmiņdienā bērni dāvāja teatrālu uzvedu-
mu un pašgatavotus apsveikumus. Mēneša laikā 
bērni gatavoja muzikālus priekšnesumus, apguva 
teātra mākslas pamatus, iejutās pasaku tēlos, spē-
lējot izrādi, kuru skatījās citu grupu audzēkņi,  un, 
vēlāk, mammas un tēti.  
    Mēs ļoti mīlam savas māmiņas, būt māmiņai ir 
atbildīgākais darbs pasaulē!  Katram bērniņam mā-

miņas smaids ir labākā dāvana. 
   26.maijs – diena, kad „Kāpēcīšu” grupas 4 bērni 
svinēja savu pirmo no daudzajiem izlaidumiem. Bērni 
iepriecināja savus vecākus un klātesošos tuviniekus ar  
dziesmām un dzejoļiem. 

     Skaisti, smaidīgi un lepni par paveikto visu gadu 
laikā, absolventi atvadījās no bērnudārza – vietas, 
kur iegūtas zināšanas, labākie draugi, jaukas atmi-
ņas un piedzīvojumiem bagāti brīži. 
   Novēlam,  mīļie absolventi, gaišas domas, vēlmi 
mācīties, gribu iepazīt un izturību nepadoties pie 
pirmajām grūtībām. Veiksmi skolas gaitās! 
        Gaigalavas PII vadītāja saka mīļu paldies sko-
lotājām: 
MARUTAI SUHAREVSKAI - par sekmīgu audzēkņu 
sagatavošanu skolai, 
INTAI LILIJAI BIRĶEI - par mūzikas pasaules atklā-
šanu  un dejas soļu mācīšanu mūsu absolventiem. 

PII vadītāja Ilga Švarce 

bērnudārza ziņas 

 Ezītis, kurš mīlēja slepeni : notikumi jautrajā 
lauku sētā / Daiņus Šukis 

 Govs / Huans Arhona.  

 Īsi stāstiņi par lietām / Ķēstutis Kasparavičs. 

 Pasaka par peļu pili / Maikls Bonds.  

 Puika, kas zīmēja kaķus : pēc japāņu pasakas 
motīviem.  

Vecumgrupa no 9+ gadiem 

 Baltais lācis : pasaku pavārgrāmata bērniem / 
Māra Viška u.c.  

 Kaķēns margrietiņās / Uldis Auseklis.  

 Muris un Vufs / Timo Parvela 

 Proti svilpot, Juhanna? / Ulfs Starks.  

 Pūcīte ar zeltainajām acīm / Lelde Stumbre.  

 Uzrodas Flata kungs! / Žaume Kuponss.  
Vecumgrupa no 11+ gadiem 

 14 - 14 / Silēna Edgāra, Pols Beorns.  

 Ceļojums uz Amazoni / Eva Ibotsone.  

 Pastaiga mirušo pilsētā : Pārupes spoku stāsti / 
Māris Rungulis.  

 Samsona ceļojums / Anete Mīrsva.  

 Skaļā klase / Ieva Samauska.  

 Vafeļu sirdis : Lēna un es Satriektajā Matildē / 
Marija Parra.  

Vecumgrupa no 15+ gadiem 

 Es joprojām krītu / Šīna Vilkinsone.  

 Marēsi : Sarkanā klostera hronikas / Marija Tur-
tšaninova.  

 Meitene tīmeklī / Zoji Saga.  

 Rabarberu sarkanais / Oidira Ava Olafsdotira.  

 Sektors 18 - 08 / Ilze Enģele.  

 Tētis / Kārlis Vērdiņš.  
Vecāku žūrija 

 Brīvroku mamma : ieteikumi vecākiem, kā nolikt 
malā telefonu, sadedzināt veicamo darbu sarak-
stu un pārstāt tiekties pēc pilnības, lai piedzīvo-
tu patiesi būtisko! / Reičela Meisija Steforda.  

 Ledus apelsīns / Dace Vīgante.  

 Mums neredzamā gaisma / Entonijs Dors.  

 Omce sūta sveicienus un atvainojas / Frēdriks 
Bakmans.  

Plus jebkuras 2 grāmatas no bērnu kolekcijas 
Uz tikšanos bibliotēkā! Lai silta, darbīga un izde-

vusies šī vasara! 
Gaigalavas bibliotēkas vadītāja Marija Vabale 
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Kolāžas 
Aprīļa sākumā rokdarbu pulciņa meitenes veiksmīgi 

pabeidza kolāžu līmēšanu no dabas materiāliem. Kā-
du laiku kolāžas bija apskatāmas Gaigalavas KN rīko-
tajā izstādē, bet nu tās ir atgriezušās aktivitāšu centrā 
un rotā zāles sienu.  

Pildītās vistas 
Jau ilgāku laiku, kulinārijas pulciņš aizrāvās ar da-

žādu cepumu cepšanu, taču šoreiz nolēma pamēģināt 
ko “stiprāku”. Gatavojoties Lieldienām, ķērāmies pie 
pildītu vistas stilbiņu gatavošanas. Tika sagatavoti trīs 
dažādi pildījumi – ar papriku, ar sēnēm un ar sieru. 
Rezultāts bija ļoti garšīgs! 

“TĀDI ŠĀDI” Nagļos un Bērzpilī 
Pirmajās Lieldienās mūsu amatier-

teātris “TĀDI ŠĀDI” devās uz Nagļu 
KN, lai uzstātos svētkiem veltītajā 
koncertā. Rādījām divus skečus: 
“Skolā” un “Draugu tikšanās”.  

Savukārt aprīļa beigās “TĀDI ŠĀDI” 
pirmo reizi piedalījās “Joku Bānītī” 
Bērzpilī. 

Lielā Talka 
22.aprīlī visā Latvijā norisinājās 

Lielā Talka. Diemžēl, Strūžānos šo-
gad talku atcēlām lietus dēļ. Liels pal-
dies tiem drosmīgajiem, kuri nenobijās 
no lietus, bet apņēmības pilni strādāt, 
ieradās talkošanas vietā. 

Inventāra projekts 
Jauniešu biedrība “Aktīvisti” atsaucās rokdarbnieču 

lūgumam un iesniedza projektu Rēzeknes novada 
pašvaldības Izglītības pārvaldes izsludinātajā konkur-
sā par finansējuma piešķiršanu inventāra un aprīkoju-
ma iegādei. Projekts “Inventāra iegāde sabiedrisko 
aktivitāšu centra “Strūžānu skola” rokdarbu pulciņam” 
guva atbalstu un tā īstenošanai tika piešķirts finansē-
jums 560 eiro apmērā. Par šo naudu plānots iegādā-
ties šujmašīnu un tai nepieciešamo aprīkojumu. Kā arī 
elektrisko cepeškrāsni kopā ar pannām un citiem dar-
barīkiem. Plānots, ka projekts tiks īstenots līdz 
1.septembrim. 

Baltā galdauta svētki 
4.maijā visa Latvija svinēja baltā galdauta svētkus 

un stādīja ozoliņus par godu Latvijas simtgadei. Arī 
Strūžānieši piedalījās šo svētku svinēšanā – sanāca 
krietns pulciņš dalībnieku (27!), katrs izlozēja sev dar-
biņu  un sāka čakli strādāt! Vieni sagādāja galdus un 
solus, otri vārīja zupu, citi stādīja ozoliņu, vēl citi cepa 
ābolmaizes, kāds vārīja tēju, kāds pārbaudīja erudīci-
jas zināšanas par Latviju. Daļa apmeklētāju izpildīja 

mājasdarbu un līdzi atnesa savu mīļāko (pašdarināto, 
no vecmammas mantoto, dāvanā saņemto utt.) balto 

galdautu. Pavisam kopā tika atnesti 17 galdauti, kurus 
izklājām, izveidojot vienu garu galdautu. 

Estrāde 
Šogad Strūžānos lielas pārmaiņas – tika nojaukta 

vecā estrāde un nu tās vietā top jauna. Ja laika ap-
stākļi un citi faktori būs labvēlīgi, tad plānots, ka estrā-
de tiks pabeigta līdz Pēterdienai un tās iedancošana 
notiks 30.jūnijā. Jaunā estrāde top pašu spēkiem – 

materiālu sagāde, sagrie-
šana un estrādes celšana 
tiek veikta ar sava pagasta 
iedzīvotāju palīdzību. 
Aktivitāšu centra apzaļu-
mošana 
   Pateicoties pagasta pār-
valdes atbalstam, arī šo-
gad piedalījāmies Vides 
Fonda projektu konkursā. 
Lai pamainītu un uzlabotu 
aktivitāšu centra apkārtnes 
ainavu, šogad to apzaļu-
mojām ar dažādiem deko-

ratīvajiem kociņiem. Apstādījumu iegādei tika iedalīti 
400 eiro, par ku-
riem tika sarūpēti 
44 dažādi stādi. 

 Liels lūgums 
velo un moto 
braucējiem – 
esiet vērīgi un 
uzmanīgi! Izman-
tojiet tikai brauk-
šanai paredzētos 
ceļus un taciņas! 
Nebrauciet zālie-
nos, sportlaukumā un apstādījumos! Taupiet citu ie-
guldīto laiku un darbu. 

Vasaras prakse  
Kā katru gadu, arī šogad jauniešiem bija iespēja 

pieteikties Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības 
pārvaldes izsludinātajā konkursā par finansējuma pie-
šķiršanu Jauniešu darba praksēm vasaras periodā. 
Strūžānos darba praksei pieteicās divi jaunieši – Inese 
Barinova un Aivars Plušs.  

Sabiedriskās aktivitātes  

 
Sabiedrisko aktivitāšu centra  
“Strūžānu skola” informācija 
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Abu kandidātu pieteikumi tika apstiprināti un no 
1.jūnija jaunieši uzsāka darba praksi aktivitāšu centrā. 
Viņu pienākumos ietilps dažādu pasākumu organizē-
šana un ar to saistīto darbu veikšana (telpu sakārtoša-
na, dekorēšana, sportlaukuma un volejbola laukuma 
uzturēšana kārtībā, novākšana pēc pasākumiem utt.) 
Tiek plānots, ka šovasar būs īpaši aktīva un sportiska 
vasara, ja vien laikapstākļi būs labvēlīgi! Sekojiet līdzi 
afišām uz ziņojuma dēļiem! 

Galda spēles 
Turpinot tradīcijas, arī šogad, 4 vakarus pēc kārtas, 

aktivitāšu centrā noritēja galda spēļu turnīrs. Gadu 
gaitā ir izkristalizējušās populārākās galda spēles – 

duraks, novuss un teniss, un tieši par šo spēļu uzva-
rām noritēja visspraigākās cīņas. Šogad popularitāti 
ieguva jauna veiksmes spēle – Veiksminieks. Savu 
spēku, veiklības un zināšanu pārbaudē piedalījās da-
lībnieki no 10 līdz 56 

gadu vecumam. 
Rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana 

notiks 30. jūnijā, Pēterdienas pasākumā. 
Lepojamies! 

15.jūnijā 8 drosmīgi 
jaunieši no Strūžānu 
ciema devās uz Bērz-
gali, kur notika Rēzek-
nes novada Jaunatnes 
diena. Diena tika pava-
dīta piesātināta, spēki 
un izveicība tika pār-
baudīta dažādās intere-
santās stafetēs. Veik-
smīgākais dažādos pār-
baudījumos izrādījās 
Kristaps Gorsāns, kurš 
mājās atgriezās ar izcī-
nītām sešām medaļām! 

Līgo, līgo!  
Sanākati, Jāņa bērni, 
Augsta kalna galiņāi, 

Lai dzirdēja Jāņu dziesmas 
Pa maliņu maliņāmi. 

23.jūnijā, plkst.: 22:00 visi līgotāji aicināti uz 
kopīgu ugunskura iedegšanu un līgošanu! 

Pēterdienas pasākums 
30.jūnijā Strūžānu estrādē sumināsim Pēterus un 

skatīsimies Gaigalavas amatierteātra “Bykovīši” izrādi 
“Pilsētnieki”. Vairāk informācijas pasākumam tuvojo-
ties. 

SAC “Strūžānu skola” 
vadītāja Jolanta Mihailova 

Pēdējā uzņemšana bezmaksas mācībām Jauniešu garantijā 

   Pēdējo reizi 27 profesionālās izglītības iestādēs 
visā Latvijā var pieteikties bezmaksas mācībām Jaun-
iešu garantijas izglītības programmās. Jauniešu ga-
rantijas programma noslēdzas 2018. gadā. 
   Jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri nestrā-
dā un nemācās, bez maksas var iegūt kādu no 34 dar-
ba tirgū pieprasītām profesijām viena gada laikā, mā-
cību laikā saņemot dažāda veida atbalstu.  
   Pēdējā uzņemšanā var pieteikties apgūt tādas līdz 
šim populāras profesijas kā pavārs, konditors, lietve-
dis, frizieris, lokmetinātājs, dārzkopis un autoatslēdz-
nieks, kuras iepriekšējās uzņemšanās ir bijušas jaun-
iešu iecienītas. Profesiju klāstā ir arī kuģa pavārs, mā-
sas palīgs, zobārsta asistents, drēbnieks, šuvējs, 
aušanas iekārtu operators, atslēdznieks, virpotājs, 
frēzētājs, elektromontieris, ķīmiskās produkcijas ražo-
šanas operators, manikīra un pedikīra speciālists, vi-
zāžists un fotogrāfs. Izglītības iestādes piedāvā apgūt 
arī tādas darba tirgū vajadzīgas specialitātes kā ma-
zumtirdzniecības veikala pārdevējs, pasta operators, 
apdares darbu strādnieks, mūrnieks, guļbūves ēku 
celtnieks, sausās būves montētājs, motorzāģa opera-
tors, kokvedēja automobiļa vadītājs, galdnieks, kokko-
pis (arborists) un gaļas produktu izgatavotājs. 
   Jaunietis nevar strādāt algotu darbu, būt pašnodar-

bināts vai atrasties bērnu kopšanas atvaļinājumā.  
Jauniešu garantijas programmās nevar mācīties arī 
tie, kas studē pilna laika augstākās izglītības program-
mās vai atrodas akadēmiskajā atvaļinājumā, izņemot 
jauniešus, kuri studē nepilna laika studiju programmās 
augstskolās. Mācībām var pieteikties vakarskolu 
audzēkņi un ikviens, kurš iegūst vidējo izglītību tālmā-
cībā. 
   Stipendija, bezmaksas kopmītne, prakse un citas 
priekšrocības. 
   Mācības Jauniešu garantijā ļauj saņemt dažāda vei-
da atbalstu, tai skaitā stipendiju no 70 līdz 115 eiro 
mēnesī. Audzēkņi saņem nepieciešamos mācību lī-
dzekļus, bezmaksas dzīvošanu dienesta viesnīcā un 
karjeras atbalsta pasākumus. Mācības ietver 15 nedē-
ļu ilgu kvalifikācijas praksi, kuras laikā programma 
apmaksā ceļa izdevumus un naktsmītni, ja tas pama-
toti nepieciešams. 
    Dokumentus izvēlētajā profesionālās izglītības ie-
stādē var iesniegt līdz augusta beigām. Ar visām 
Jauniešu garantijas profesijām, izglītības iestādēm, 
uzņemšanas noteikumiem un priekšrocībām var iepa-
zīties VIAA mājaslapā: www.viaa.gov.lv/
jauniesugarantija 

Interneta resursi 

der zināt 
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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 

 

    Aniņa Gabriela     

                                                        Gorbāns Kristofers 

         Graudiņa Unigunde 

                                                                        Krusts Armands 

                           Usenieks Gabriels 

60 gadi 
 

Balsers Aivars 
Brence  Marija 
Buravcovs Viktors 
Jaudzems Vitolds 
Klebnajs Jānis 
Ostrovska Aina 
Ostrovska Broņislava 
Pleišs Kārlis 
Rakviča Anna 
Spridzāns Juris 
Stanka Spodra 

Širina Andra 
Tučs Jānis 

 
70 gadi 

Kudure Velta 
Mihailova Zinaida 
Rudzusieks Jānis 
Jurkiša Anastasija 

 
75 gadi 

Krusts Jānis 
Mihailovs Mihails 

Putniņa Lūcija 
Putniņš Viktors 
Slavika Veronika 
Spridzāne Aina 
Stūriņa Genovefa 
Švarce Rita 

 

80 gadi 
Kalnejs Leontina 
Skrauča Veronika 
Švarcs Donats 
Vugule Zinaīda 
 

85 gadi 
Ločmelis Vilis 

 

90 gadi 
Novika Anna 
 

un vairāk 
 
Spiča Jevgeņija 
Zveisalnieka Konstantīna 
Apšeniece Anna 

Pirmajā pusgadā skaistas dzīves jubilejas svinēja!  

Sveicam vecākus, vecvecākus ar priecīgo notikumu - bērniņa piedzimšanu!  

Gribi - tici, negribi—netici! 

   Vai Jūs zināt, ka Līgo vainagam papildu spēku piešķir 
konkrētās jāņuzāles, kurām katrai ir sava nozīme, tāpēc 
tās, gudri iepītas,  piešķir neizmērojamu spēku. Raspo-
diņš būs dvēseles tīrībai, asinszāle rūpēsies par veselību 
un spēku, margrietiņas – kaislībai, piparmētra – aizsar-
dzībai, biškrēsliņš – ilgam mūžam, zirņu ziedi – mīlestī-
bai, āboliņš – uzticībai, magone – auglībai un veiksmei, 
bazilika zariņš palīdzēs atbrīvoties no ļaunuma, rozes 
ziedi – mīlestība, jasmīns – viedi sapņi un mīlestība... 

   “..ballējam neguļam, ballējam neguļam 

kurinam, kurinam, līdz rītam izturam!” :)) 

Baltā galdauta svētkos pie Gaigalavas pagasta 
ēkas tika iestādīti trīs ozoli 

Bērnības svētku gaviļnieki    

1. Jūlija Andrejeva 

2. Jānis Dārznieks 
3. Adrians Drulis 
4. Henrijs Kāposts 
5. Oskars Macāns 
6. Matīss Macāns 
7. Evelīna Vāverāne 
8. Agnese Voite 
9. Renards Zapāns 
10. Gatis Laizāns 
11. Jānis Laizāns 

Bērnības svētki Gaigalavas KN 


