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KAROGS 

Pūš spirgti vēji, saule augstumos, 

Silts prieks man ielīst dziļi dvēselē - 

Kad ceļas karogs, lido plašumos, 

Nes mūsu likteņkrāsas pasaulē. 

Kā asins pilienā, kā rozes ziedā 

Zem zilās debess uzplaukst sarkans, balts… 

Caur gadiem atzied mana Tēvija, 

To laika dzirnavām vairs nesamalt! 

Tā mana zeme, tauta, liktenis 

Ar sarkanbaltu vēju Latvijas, 

Ar lepnumu pret sauli debesīs – 

Dievs, svētī Latviju! 

                                          /novadnieks Jānis Keičs/ 
Sveicu pagasta ļaudis  

Latvijas Republikas 99.dzimšanas dienā! 
    Mūsu valsts ir mūsu mājas! Rūpēsimies par valsti kā par 
mājām! Būsim vienoti darbos un cerībā par gaišāku nākotni  
Latvijai un  Latgalei! 

Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītājs   
Voldemārs Vabals 

 
Mums ticis viszilākais ezers 
Un rudākais rudzu lauks. 
Visbaltākā bērzu birze, 
Vismelnākais rupjmaizes klaips. 
Un tieši Latvijai ticis 
Vissvētākais debesu jums, 
Jo savu visskaistāko zemi 
Dievs ir atdevis mums. 
                                   /L. Vā czemnieks/ 

 
  Lai latviska Latvija, mūsu veidota, 
mums un mūsu nākamajām paau-
dzēm ir mīļākā māju vieta uz šīs ze-
mes. Lai tā stipra un droša pastāv 
caur laiku laikiem. 
  Gaigalavas pagasta Iedzīvotāju 
konsultatīvā padome sveic visus pa-
gasta ļaudis Latvijas Republikas pro-
klamēšanas  99. gadadienā! 

   Gaigalavas KN 18.novembrī plkst.19.00 

   Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums "99 gaismiņas 
Latvijai". 
   Programmā - Gaigalavas pagasta izvirzīto nominantu godināšana, svētku kon-
certs - piedalās Gaigalavas pamatskolas un kultūras nama kolektīvi un viesi. 
   Plkst.21.00 Balle, spēlēs grupa "Jauda" (no Līvāniem). Ieeja- brīva. Līdzi varat 
ņemt "svētku groziņus".  Laipni aicināti! 
 

 
 Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienas pasākumā Gaigalavas KN atzinība tiks iz-
teikta: Tautas frontes aktīvistiem - Inārai Ūsītei, Valdim Melnim, Jurim Taukulim; Bikavas baznī-
cas projektu realizācijas aktīvistiem - Lienei Drulei, Ingai Zapānei, Robertam Voitam; par ilgga-
dēju darbu izglītībā – Ilgai Švarcei un Inesei Bikovskai; par ilggadēju darbu kultūras tradīciju po-
pularizēšanā – folkloras ansambļa “Gaigalas” bijušajiem aktīvistiem: Lūcijai Dundurei, Ilzei Vu-
gulei, Stefānijai Garkājei, Virgīnijai Lūzeniecei, Leontīnai Razgalei, Janīnai Brazei, Venerandai 
Plenei, Mariannai Mozumačai, Veronikai Slavikai, Zinaīdai Vugulei, Veronikai Reinei, Pēterim 
Buļam; par ļoti aktīvu sabiedrisko aktivitāti - Gaigalavas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās pado-
mes priekšsēdētājai  Anitai Macānei. 

Nākošā avīze būs decembrī 

https://www.123rf.com/photo_49359974_traditional-folk-red-embroidery-pattern-from-ukraine-or-belarus--vyshyvanka.html
https://www.123rf.com/photo_49359974_traditional-folk-red-embroidery-pattern-from-ukraine-or-belarus--vyshyvanka.html
https://www.123rf.com/photo_49359974_traditional-folk-red-embroidery-pattern-from-ukraine-or-belarus--vyshyvanka.html
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   Rēzeknes novads, domājot par saviem iedzīvo-
tājiem,  īsteno projektu “Dzīvo veselīgi Rēzek-
nes novadā!”. Projekts ilgs līdz 2019.gada bei-
gām un tā ietvaros varēs piedalīties šādās bez-
maksas aktivitātēs: 

 30 dažādās lekcijās/ praktiskās nodarbībās 
veselības un slimību profilakses jomā, 

 5 dažādos fizisko aktivitāšu nodarbību ciklos, 

katrs cikls atkārtosies trīs reizes projekta laikā, 

 atbalsta grupu nodarbībās (sešām noteiktām 
grupām), 

 veselības veicināšanas dienās ar dažādu 

speciālistu piedalīšanos, 

 9 nometnēs (trim noteiktām grupām), 

 divu dienu veselības veicināšanas olimpi-
ādēs, kas notiks trīs reizes projekta laikā (viena 
jau notika šī gada 29.-30.augustā Silmalas pa-
gastā), 

 veselības veicināšanas pasākumos – skrieša-
nas pasākums “Skrējiens pēc veselības” (jau no-
tika šī gada 27.augustā Nautrēnos), orientēšanas 
pasākums “Kāds ārsts kādu kaiti ārstē?” un velo 
pasākums “Uzlabo savu sirdi!”, 

 izbraukuma veselības istabā. 

   Katrā novada pagastā uz vietas notiks 30 dažā-
das lekcijas/ praktiskās nodarbības veselības un 
slimību profilakses jomā (šogad tās ieplānotas 
par tēmām  - veselīgs uzturs un dažādu atkarību 
mazināšana), 5 dažādi fizisko aktivitāšu nodarbī-
bu cikli (aerobika, nūjošana, boules spēle, veselī-
bas vingrošana, skriešana/ slēpošana) un izbrau-
kuma veselības istaba (ar iespēju saņemt eks-
press konsultāciju un veikt veselības paškontro-
les mērījumus). 
   Pārējās minētās projekta aktivitātes norisinā-
sies novada teritorijā, bet ne katrā novada pagas-
tā. 
   Tuvākajā laikā Gaigalavas pagastā notiks šā-
das projekta aktivitātes:  

  Nūjošana – Pie Gaigalavas KN, nodarbības  
notiks no plkst. 14.00.-15.00. Norises datumi - 
19.novembrī, 25.novembrī, 2.decembrī, 
10.decembrī, 17.decembrī, vadītāja Valentīna 
Svilāne Dūda. 

 Aerobika - Gaigalavas KN, nodarbības notiks 
no plkst. 18.00.-20.00. Norises datumi -
26.novembrī, 9.decembrī, vadītāja Inese Leitāne. 

 Boules spēle - Gaigalavas KN, nodarbības no-
tiks no plkst. 18.00.-20.00. Norises datumi - 
19.novembrī, 2.decembrī, 10.decembrī, vadītāji 
Anita Gudrenika, Oļegs Zakutajevs, Anita Gudre-
nika. 

 Seminārs “Kā pareizi sastādīt ēdienkarti, lai 

nerastos liekā svara problēmas” - Gaigalavas 
KN, 14.novembrī plkst. 10.00., vadītāja Baiba 
Bremmere. 

 Veselības izbraukuma istaba - Gaigalavas 
KN, 15.novembrī plkst. 8.00. 

Lekcija/ praktiskā nodarbība “ Veselīgs, eko-
nomisks uzturs” - Vecstrūžānos, SAC “Strūžānu 
skola”, 23.novembrī plkst. 12.30., vadītāja Ligita 
Jokste- Bogdanova. 
   Viss projekta pasākumu saraksts pieejams Rē-
zeknes novada mājas lapā: http://
rezeknesnovads.lv/veseliga-dzivesveida-
uzturesanas-bezmaksas-nodarbibu-grafiks-
rezeknes-novada/ 
   Lai efektīvāk šo projektu varētu ieviest, novada 
teritorijā līdz ar projektu darbojas Veselības un 
profilakses skola un filiāļu koordinatori, kuri Jums 
var sniegt visu informāciju par projekta aktivitāšu 
norises datumu, laiku, ieviesēju, kā arī nepiecie-
šamības gadījumā sarunāt no pagasta transportu 
nokļūšanai uz kādu no minētajām projekta aktivi-
tātēm, ja ir šāda vajadzība. 

   1.filiāles (Gaigalavas, Nagļu, Rikavas, Dricānu, 
Strūžānu pag.) koordinators - Marika Skābarde 
tālr. 22311127,  
e-pasts: demar.ska@gmail.com). 

Aicinām piedalīties! 

Nūjošanas nodarbības jau rit pilnā sparā 

Aktualitātes 

mailto:demar.ska@gmail.com
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Sabiedriskās Aktivitātes 

Jc ”ENJOY”  

   Saulainā rudens izskaņās, no 16.-22.oktobrim Latvijā tika rīkota akcija “Labo darbu nedēļa”, tās 
laikā iedzīvotāji tika aicināti sniegt atbalstu līdzcilvēkiem, dzīvniekiem vai sabiedrībai un vairot palī-
dzēšanas kultūru Latvijā. JC “Enjoy” jaunieši apbruņojušies ar darba rīkiem, pašu sarūpētiem saldu-
miem un tēju, devās palīgā vientuļajiem pensionāriem. Lai gan liela daļa mūsu sirmgalvju bija bažīgi 
un satraukti par svešu cilvēku klātbūtni savās mājās, dažiem mums tomēr izdevās padarīt mājas soli 
vieglāku. 

   Septembris iezīmējas ar dau-
dziem skaistiem notikumiem, 
viens no tiem ir Tēvu diena.  
   Baudot atvasaras saulaino un 
silto dienu, 27.septembrī svinējām 
Tēvu dienu sportiskās noskaņās. 
Tētim katrā ģimenē ir īpaša loma, 
un kopā pavadītais laiks ar bēr-
niem ir nenovērtējams. 
   Visi pulcējāmies pie bērnudār-
za, kur mūs sagaidīja “Zaķis” un 
“Ezis”. Bērnu orķestra pavadījumā 
visi devāmies uz skolas sporta 
laukumu. 
   Ikvienam tētim kopā ar bērniem 
bija iespēja izmēģināt savus spē-
kus dažādās sporta stafetēs – 
“Jautrais brauciens”;  
“Lecam pa vecam, lecam 
pa jaunam”; 
“Rudens ražas talka”; 
“Svaru bumbas celšana” 
un citas. 
   Lai to visu paveiktu, vaja-
dzēja likt lietā savu veiklī-
bu, atjautību, spēku un āt-
rumu. 
   Pasākumā piedalījās ne 
tikai tēti, bet arī mam-
mas un vecākie brāļi, 
kuri gan ņēma aktīvu 
dalību, gan arī atbalstī-
ja. Svētku kulminācija 
bija bērnu radītais krā-
saino balonu salūts. 
   Noslēgumā katrai 
ģimenei par piedalīša-
nos “Zaķis” un “Ezis” 
pasniedz diplomus.  
   Paldies Tētiem par 
aktīvu dalību! Jūs esiet 
paši labākie! 
   Gatavojamies Latvi-
jas dzimšanas dienai. 
   Novembris – tumšā-

kais gada mēnesis, bet 
Latvijā – patriotiskāko, 
sirsnīgāko, saviļņojošā-
ko svētku mēnesis, kad 
svinam savas Latvijas 
dzimšanas dienu.  
   Sagaidot Latvijas 
simtgadi, bērni un dar-
binieki pie bērnudārza 
iestādīja 100 krokusus. 
   Bērnu novēlējumi Lat-

vijai: 
     Lai Latvija būtu skaista un zie-
dētu puķes! (Elizabete) 
    Lai Latvija ir svētīta! (Vineta) 
    Lai snigtu sniegs pa visu Latvi-
ju! (Eduards) 
    Lai Latvijā būtu paklausīgi bēr-
ni! (Gatis) 
    Lai bērni mācītos! (Raivis) 
    Man patīk dzīvot Latvijā! 
(Artūrs) 

    
   Lai izturība mums un jums. 
Esam pozitīvi, iecietīgi, stiprinām 
un lolojam mūsu Latvju zemi!                                                                                   
                        Vadītāja Ilga Švarce 

Tēvu diena pirmsskolā! 

Akcija “Labo darbu nedēļa” 
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Rudens ziedu izstāde 
Kā katru gadu, arī šogad 

aktivitāšu centrā tika rīkota 
rudens ziedu izstāde. Šo-
gad laika apstākļi nežēloja 
ne cilvēkus, ne dabu, taču 
neskatoties uz to, ziedu 
izstāde izveidojās krāsaina, 
bagāta un skaista. Paldies 
visām 10 (Ivetai, Solvitai, 
Anitai, Vijai, Valijai, Helē-
nai, Ivetai, Aļonai, Vene-
randai, Jolantai) čaklajām 
ziedu audzētājām, kuras 
nepažēloja un nogrieza sa-
vā puķu dārzā pēdējo ru-
dens krāšņumu!  

Miķeļdienas pasākums 
1.oktobrī Strūžānu estrā-

dē notika Miķeļdienai veltīts 
pasākums. Katrs iedzīvo-
tājs varēja piedalīties tirdziņā ar pašu audzētiem vai darinātiem labumiem. Tirdziņš šoreiz nesanāca 
bagāts, taču bija interesants – tajā varēja iegādāties paštaisītas, ļoti smaržīgas ziepes, pašdarinātas 
rotaļlietas, vitamīniem bagātās dzērvenes, veselīgos ķiplokus un enerģijas dzērienu – šmakovku. 
Paldies drosmīgajiem pārdevējiem, kuri nenobijās un nekautrējās tirgoties! 

Pēc tirdziņa skatītāji pulcējās estrādē, lai noskatītos amatierteātra “Dekteri” izrādi “Krustmāte Jūle 
no Tūles” (autors – Pauls Reimans, režisore – Ērika Bozoviča). Dažādu apstākļu un iemeslu dēļ sa-
gadījās, ka šajā izrādē piedalās arī trīs aktieri no Strūžāniem. Paldies aktieriem un skatītājiem par 
izturību vēsajā dienā! 

 

Sabiedrisko aktivitāšu centra  “Strūžānu skola” informācija 

  Jaunieši bija ļoti atsaucīgi un brīvprātīgo bija 
vairāk, kā varēja uzņemt transports, dodoties  pie 
pensionāriem. Tāpēc mēs braucām vairākas rei-

zes, mainot darba rūķu komandu. Jaunieši gan 
palīdzēja sakopt pagalmus, grābjot un novācot 
lapas, gan ienest ūdeni no akas, gan pienest 
malku. 
   Pēc labi padarīta darba jaunieši bija gandarīti 
un priecīgi, ka varēja būt noderīgi un iepriecināt 
sirmgalvjus. 

JC koordinatore Marika Skābarde 
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Rudens ražas kompozīciju izstāde              
Jau par tradīciju kļuvusi aktivitāšu centrā rīkotā 

rudens ražas dārzeņu izstāde. Katru gadu izstā-
dē izvietotie darbi pārsteidz ar izdomas bagātību.     

Kompozīciju izveidē tika izmantots viss, kas 
aug pašmāju dārzos – kartupeļi, burkāni, bietes, 
ķiploki, sīpoli, cukurbietes, āboli, aronijas utt. Sa-
karā ar sliktajiem laika apstākļiem, šogad raža 
nav izdevusies, tāpēc dārzos neizauga dabiskie 
“dīvainie” dārzeņi”, kas citus gadus pārsteidza ar 
savām formām. 

 Šogad izstādē piedalījās 24 dažādas kompo-

zīcijas – katra ar savu izdomu, šarmu un 
oriģinalitāti. Labākie darbi tika noteikti bal-
sošanas rezultātā. Pavisam kopā nobalsoja 
44 balsotāji un apkopojot rezultātus: 
1.vietu ieguva kompozīcija - HAVAJU 
PĀRĪTIS (Aļona Barinova), 
2.vietu ieguva - ZAĶĒNS (Vija Sjomkā-
ne),  
3.vietu ieguva PELĒNU SAIME 
(Veneranda Puisāne). 

Labāko darbu autori saņēma nelielas vei-
cināšanas balvas un diplomus. Paldies vis-
iem, kas ziedoja laiku kompozīciju veidoša-
nai un piedalījās izstādes rīkošanā! 

     Saldo ēdienu darbnīca 
   Visapkārt plūdi, plūdi, bet mums 
bija peldošās salas! Lai atcerētos 
bērnības garšu, tika rīkots saldo 
ēdienu gatavošanas pasākums. 
Mācījāmies gatavot trīs saldos 
ēdienus – peldošās salas, piena 
ķīseli un bubertu. Uz pasākumu 
ieradās necerēti liels dalībnieku 
pulks – 18 saldummīļi! Dalībnieki, 
izlozes kārtībā sadalījās 3 grupās 
un katra grupa izvilka savu saldā 
ēdiena recepti, kuru tad nācās pa-
gatavot. Acumirklī sākās aktīva ro-

sība un čakla darbība! Nepagāja stunda un varē-
ja sākties saldēdienu baudīšana. Viss bija tik gar-
šīgs! 

“TĀDI ŠĀDI” Lazdukalnā 
Jau otro gadu amatierteātris “TĀDI ŠĀDI” pie-

dalījās Lazdukalna rīkotajā amatierteātru saietā. 
Šogad pasākuma tēma bija “Cep, cep teātra kū-
ku”. “TĀDI ŠĀDI” uzstājās ar skeču “Draugu tik-
šanās”. Paldies šoferītim Valērijam par pacietību 
mūs gaidot!  

SAC “Strūžānu skola” 
vadītāja Jolanta Mihailova 
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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 

 

reiz bija ... 
   Atsaucoties uz 2007.gadā Latvijas Ģeotelpis-
kās informācijas aģentūras izdoto grāmatu 
“Latvijas ciemi”, 2004. gadā Dērvanienē  dzīvoja 
18 iedzīvotāji. Atmiņās par Dērvanienes ciemu  
pagājušā gadsimta vidū dalās ciema  bijušās ie-
dzīvotājas Stefānija Garkāje, Leokādija Ārmane,  
Leontīna Ūzula, kā arī Leontīna Razgale.  Daudzi 
vārdi jau piemirsušies, informācija var nebūt pre-
cīza, tās ir atmiņas. Tāpēc ikviens aicināts preci-
zēt ziņas par savu dzimtu, uzrakstīt savu stāstu 
par cilvēkiem un sadzīvi pagājušajā gadsimtā.    
   Tais laikos Dērvaniene bijis liels ciems ar 28 
mājām. Ciems sācies ar Kalvānes Bārbalas un 
Juliana mājām, kurās uzaudzināti 2 dēli. Sarnovi-
ča Antona un Annas mājās auguši 5 bērni, meita 
Zuzanna strādājusi par toreizējās ciema pado-
mes priekšsēdētāju. Gusku Jāņa un Antoņinas 
ģimenē bijuši 2 bērni. Meita Stefānija strādājusi 
ciema padomē gan par sekretāri, gan vēlāk par 
priekšsēdētāju. Guskis Pēteris un Helēna audzi-
nāja 3 bērnus. Kolneja Antona mājās auguši 2 
dēli. Spridzāna Tumaša un Annas ģimenē auguši 
5 bērni. Dēls Pēteris strādājis augstos amatos- 
bijis ciema padomes priekšsēdētājs, vēlāk arī  
Dricānu kopsaimniecības vadītājs. Seiļa Antona 
un Domicellas ģimenē izaudzināti 3 bērni. Vuguļa 
Ciprijana un Annas ģimene audzinājusi 6 bērnus. 
Ciprijans esot bijis pagasta stārasta, vēlāk milicis. 
Seiles Martas un Andriva  ģimenē auguši 2 bērni. 
Meita Uršula bijusi izslavēta audēja, adītāja, palī-
dzējusi pieskatīt apkārtējos bērnus. Seiles Dārtas 
un Antona mājās auguši 2 bērni. Kupla bijusi  
Garjāņa Andriva ģimene - 6 bērni. Smiltnieka Do-
nāta un Zuzannas mājās auguši 3 bērni. Keiča 
Viktora un Veronikas ģimenē auguši 4 bērni. No 
šīm mājām nācis dzejnieks Jānis Keičs - Pētera 
Keiča dēls. Jānis Keičs arhīvos pamatīgi pētījis 
Gaigalavas vēsturi, 2013.gada izdevumā “Tāvu 
zemes kalendars”  publicēts viņa apraksts 
“Bykovas muiža un ļaudis 19.godusymta beigōs”. 
Kindzuļu mājā dzīvojuši tikai paši saimnieki, bēr-
nu viņiem nebijis. Voita Andreja un Jezupatas 
ģimenē auguši 3 bērni. Griškas Helēnas un Pā-
vela mājās bērnu nav bijis. Ārmanes Benediktas 

un Antona ģimenē bijuši 3 bērni. Pusplatā Arvīda 
un Helēnas ģimenē auguši 3 bērni. Seiļa Jāņa un 
Regīnas ģimenē auguši 2 dēli. Voita Antona un 
Janīnas ģimenē augušas 3 meitas. Jaunsētiņš 
esot bijis neprecēts, dzīvojis kopā ar māsu. Vi-
ņiem bijis liels suns un vietējiem iedzīvotājiem 
radies teiciens -  Skrien kā Jaunsētiņa suns. Ār-
maņa Franča ģimenē auguši 4 bērni. Kupla bijusi 
Vabaļa Konstantīna un Veronikas ģimene ar 6 
bērniem. Stūriņa Andreja un Annas ģimenē 
auguši 7 bērni. Par pārējām ciema mājām ziņas 
nav izdevies ievākt.  
   Tā kā ciems bijis tik blīvi apdzīvots, katrai ģime-
nei zemes bijis maz. Dzīvojuši trūcīgi. Purva ma-
lā kopīgi ganījuši govis, citus lopus toreizējā vara 
neatļāvusi turēt. 1945.gada vasarā bijušas lielas 
lietusgāzes, applūdušas pļavas un lauki. Bijis pat 
tā, ka govis dzinuši ganīt uz mežu un ar laivām 
pieveduši zaļbarību.  Ciema iedzīvotāji strādājuši 
vietējā kolhozā “Padomju Armija”, arī bērniem no 
4.klases vajadzējis strādāt - stādīt kartupeļus, 
ravēt, plēst un siet kūlīšos linus, strādāt ar zirgu 
un citus kolhoza darbus.  Iedzīvotāji bijuši čakli 
un meklējuši visādas iespējas piepelnīties, lai 
varētu izdzīvot un palaist bērnus skolā. Rudeņos 
sievietes un bērni lasījuši ogas, vīrieši zvejojuši, 
medījuši. Visu nodevuši uzpircējam - žīdam. Pie-
mēram, par vilka ādu varējis nopelnīt 50 rubļus, 
tāpat labi maksājušas lapsu, jenotu, sesku, ūdru 
ādas.  Bērni ķēruši kurmjus, jo par vienu kurmja 
ādiņu varējis nopelnīt 30 kapeikas.  Tāpat puikas 
ar kaķenēm šāvuši vārnas un par naudu nodevu-
ši žīdam vārnu kājiņas. Vārnas tais laikos bijis 
jāšauj, lai nepostītu ražu. Bērni kājām staigājuši 
mācīties uz skolu Gaigalavā.  
   No Dērvanienes gājuši vairāk kā  30 skolēni. 
Visi bijuši pieklājīgi un dievbijīgi. Ejot garām pie 
Keiču mājām uzstādītajam krucifiksam, noņēmuši 
cepures, pagodinot Jēzu Kristu.  
   Paldies visiem, kas dalījās atmiņās. Nāciet pre-
cizēt, papildināt šīs atmiņas. Labprāt uzklausītu 
stāstus par dzīvi un darbu kolhozā.  

 

Gaigalavas bibliotēkas vadītāja M.Vabale 

Par Dērvanieni 

https://www.123rf.com/photo_49359974_traditional-folk-red-embroidery-pattern-from-ukraine-or-belarus--vyshyvanka.html

