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2018. gada decembris 

Laimīt, mums Ziemsvētkos mī-
ļumu dāvā un svecīti gaiši, kas 

mirdz, 
Mums sirsniņā cerību ielej un 

actiņās spožumu liec! 
Laimīt, mums Jaungada brīnumu 
sūti, lai piepildās sapnītis kluss, 

Šais svētkos nāc arī pati un svētī-
ba visiem mums būs! 

Iedegsim Ziemassvētkos 
un Vecā gada vakarā svecī-
tes, ļausimies gaišo domu 
burvībai un sāksim Jauno 
gadu ar neatlaidīgu uzņēmī-

bu, ticību savai veiksmei, 
savam darbam, savam spē-
kam un savas zemes dāsnu-
mam! 

Lai Ziemassvētku baltie 
eņģeļi uz saviem spārniem 
ikvienam atnes prieku, mīles-
tību, veselību,  kā arī spēku 
piepildīt sapņus un cerības.  

Priecīgus Ziemassvētkus 
un laimīgu Jauno gadu! 

 
Gaigalavas pagasta Iedzī-

votāju konsultatīva padome 

Ziemassvētku laikā 

lai svēts miers un klusa mīlestība ienāk ik katrā mājā, 

lai siltums dvēselē, veselība pašam un veseli mīļie, 

lai galdā netrūkst maizes rieciena, 

lai domās ir labestības zelts un rokās dāsnuma sudrabs, 

lai gaiši un skaisti mums visiem šie Ziemassvētki! 

 
Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītāja  

pienākumu izpildītāja V.Puste 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 
KRISTUS DZIMŠANAS 

SVĒTKOS  
 

24.decembris 
Plkst. 15.00 - Strūžāni 

Plkst. 20.00 - Gaigalava 

 

25.decembris 

Plkst. 9.30 - Strūžāni 

Plkst. 11.30 - Gaigalava 

 

 

26.decembris 

Plkst. 9.00 - Gaigalava 

Plkst.10.30 - Īdeņa 

 

Debesis uzliek plecam vieglu un sniegotu 
roku. 
Klusums svecītes iededz un pasaules 
steigu klāj. 
Uzdzirkstam svētvakaram, 
Uzsmaidām mīlestībai, 
Ziemassvētki mums gaismu 
Egļu biķeros krāj.                
                                 K.Apškrūma 
Sirds siltus Ziemassvētkus, laimīgu 
2019.gadu! 
 

Gaigalavas pamatskolas kolektīvs 

                                         Slavēts Jēzus Kristus! 
 Sveiciens Kristus draudzei Gaigalavā: No visas sirds sirsnīgi jo sirsnīgi sveicu                         
ikkatru, kas meklē Jēzu savā dzīvē, šajos gadskārtējos Kristus dzimšanas svētkos!                 
Atrast Kristu, savu Pestītāju, ir pats galvenais ikviena cilvēka dzīvē! Pat ja dzīve nav               
izdevusies Tavā skatījumā, tā tas nemaz nav Kristus skatījumā... Bet ja Tu savā dzīvē            
neesi ielaidis Jēzu, tad Tava dzīve gan nav izdevusies... Pieņem Jēzu, kamēr vēl dzīvo virs ze-
mes. Atveries Jēzum! Pieņem Jēzus vārdus un dzīvo pēc Viņa mācības! Seko Jēzum it visur! 
Nebaidies no Jēzus, jo Viņš Tevi mīl un gaida... Gaida katru dienu, katru mirkli... Atver Viņam 
savu ievainoto sirdi, lai tajā ienāk Viņa miers! Kad Tu pieņemsi Jēzu, Tava sirds nomierināsies 
šajā nemiera pilnajā pasaulē! Pārliecinies par to pats! Galvenais, nebaidies no Jēzus Bērniņa 
apskāvieniem... Ieskaties cieši jo cieši Jēzus Bērniņa actiņās šajos Viņa dzimšanas svētkos, lai 
Tava sirds izkūst no šī mīlestības pilnā skatiena! Visiem gaišus, priecīgus un miera pilnus šos 
Kristus dzimšanas svētkus! Kristus ir dzimis mums!  
 
                                                            Kristus mīlestībā uz katru no jums: priesteris Ivars Vigulis 



2 Gaigalavas Ziņas 

   Sagaidot Latvijas Republi-
kas proklamēšanas 100. ga-
dadienu, svinīgā sarīkojumā 

17. novembrī Latgales vēstniecībā GORS tika pa-
sniegts Rēzeknē novada augstākais apbalvojums – 
Atzinības raksts. To šogad par īpašiem nopelniem 
Rēzeknes novada attīstībā saņēma 20 iedzīvotāji, ku-
ru profesionalitāte, godprātība, radošums un aktivitāte 
ir balsts Latvijas valsts izaugsmei un labklājībai. Lai 
pasvītrotu šīs jubilejas nozīmību, īpaši tika sumināti 
novadnieki, kas aktīvi piedalījās valsts tapšanā un vei-
došanā, tostarp Latvijas Tautas frontes un 1991. gada 
barikāžu dalībnieki, kā arī tie, 
kuri šobrīd sniedz nozīmīgu 
ieguldījumu tautsaimniecības, 
izglītības, kultūras u.c. jomās.  
    Atzinības rakstu nominācijā - 
sabiedriskā aktivitāte saņēma 
arī mūsu pagasta iedzīvotāja, 
Gaigalavas pamatskolas direk-
tore - Ināra Ūsīte. Kopā ar Atzi-
nības rakstiem tika pasniegtas 
arī Latvijas Bankas kolekcijas 
sudraba monētas “Saules mū-
žu Latvijai”.  
     „Trešā Atmoda un Latvijas 
Tautas fronte ir vienreizējs tau-
tas saprāta, izturības un izlēmī-
bas apliecinājums Latvijas vēs-
turē. Tas deva iespēju apvieno-
ties vienam mērķim - cīņai par 
brīvību un neatkarību. Varam 
lepoties, ka latviešu tauta pa-
gājušā gadsimta beigās bija tik 
drosmīga un pašpārliecināta, 
ka cīnījās par brīvu Latviju. 
Starp šiem drosmīgajiem cilvē-
kiem bija arī toreizējās Gaigalavas vidusskolas direk-
tore Ināra Ūsīte. Brīvības cīņu vēsmas astoņdesmito 
gadu nobeigumā atnāca arī līdz Gaigalavai. Līdz ar 
pārbūves sākumu 80. gadu vidū sāka atdzimt nacionā-
lās idejas, kas pārauga vispārējā tautas atmodā, savu 
kulmināciju sasniedzot 1989. gadā. Toreiz Latvijas 
Tautas fronte bija sabiedriski politiska kustība un orga-
nizācija, tai bija izšķirīga nozīme Latvijas neatkarības 
atgūšanā. Arī Gaigalavā bija drosmīgi cilvēki, kuri ne-
baidījās no pastāvošā režīma un nodibināja Tautas 
Frontes kustības Gaigalavas nodaļu. Gaigalavas no-

daļas dibinātāja bija Ināra Ūsīte, kura nebaidījās 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 ļau-
dīm pulcēties pie kultūras nama, lai būtu klāt svinīgajā 
brīdī kad virs Gaigalavas plīvos pirmais sarkanbaltsar-
kanais karogs. Pēc toreizējā grupas „Helsinki 86” līde-
ra Jura Vidiņa aicinājuma, Tautas frontes Gaigalavas 
nodaļas vadītāja Ināra Ūsīte uzņēmās organizēt pasā-
kumu pirmā sarkanbaltsarkanā karoga pacelša-

nai.  Kad sagatavošanas priekš-
darbi tika veikti, kādā sniegotā 
janvāra dienā, riskējot ar savu 
brīvību, puiši latviešu tautu tērpos 
stāvēja pie karoga. Pēc Ināras 
Ūsītes svinīgās uzrunas karogu 
iesvētīja priesteris Raimonds 
Trūps. Ļaudis uzsāka dziedāt to-
reiz vēl aizliegto Latvijas himnu 
„Dievs svētī Latviju”, jaunie vīrieši 
ar karogu rokās devas pa kāp-
nēm uz kultūras nama jumta. 
    Sarkanbaltsarkanais karogs vēl 
joprojām plīvo un rosina ikvienu 
izprast savas valsts vēsturi. Ja 
nebūtu toreiz tādu drosmīgu un 
pašaizliedzīgu cilvēku, kā Ināra 
Ūsīte, iniciatīvas, iespējams, mēs 
nemaz nestāvētu uz Latvijas simt-
gades sliekšņa,”  apraksts pietei-
kumam atzinības raksta saņem-
šanai no Gaigalavas Iedzīvotāju 
konsultatīvās padomes. 
   Laureātu godināšana izvērtās 
emocionāla un sirsnīga, jo katrs 

pateica kādu vārdu, dalījās atmiņās un novēlējumos 
Latvijai. Ināra Ūsīte: “Latvija esam mēs katrs, mūsu 
ģimene, mūsu vecāki, vecvecāki. Valsts, kuru piepil-
dām. Un šodien, Latvijas simtgadē mums visiem dzī-
vot brīvā Latvijā. Saules mūžu Latvijai!”. 
   Šogad apbalvojumiem bija pieteikti 33 Rēzeknes 
novada iedzīvotāji. Iesniegtos pieteikumus vērtēja ar 
Rēzeknes novada domes lēmumu izveidotā Apbalvo-
šanas komisija.  

Interneta resursi 
Andreja Vasjukeviča foto  

Iedzīvotāju sapulce DER ZINĀT 

   Trešdien, 5.decembrī, Gaigalavā notika iedzīvotāju sapulce, pagasta ļaudis bija sanākuši, lai izvirzītu kandi-
dātus pagasta pārvaldes vadītāja amatam. 
   Sapulces ievadā Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs pastāstīja, ka galvenā prasība 
pretendentiem ir augstākā izglītība un pagasta iedzīvotāju uzticība.  
   Darba intervijas laikā izvirzītajiem kandidātiem būs jāaizpilda tests, lai varētu pārbaudīt pretendentu zināša-
nas ar darbu saistītās jomās. Jāpiebilst, ka aizpildītie testi būs jāiesniedz anonīmi, jo, kā uzsvēra M. Švarcs: 
”Nekādu čomu būšanu!”. Pārvaldnieka atlases procesā kā novērotājus aicināja piedalīties Iedzīvotāju konsul-
tatīvās padomes pārstāvjus. Katram pretendentam jāsagatavo “mājasdarbs”, kurā izklāstīs savu redzējumu 
par pagasta darbu un nospraudīs savus prioritāros uzdevumus, lai Rēzeknes novada domes sēdē 20. decem-
brī deputāti varētu uzklausīt  un apstiprināt pretendentu vērtēšanas komisijas ziņojumu. Monvīds Švarcs arī 
ziņoja, ka „iet uz to, ka būs viens pārvaldnieks uz diviem pagastiem.” 

Lepojamies 
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Kādi dokumenti jāņem līdzi pie ārsta?  
SIA „Rēzeknes slimnīca” mediķi, pamatojoties uz Pa-
cientu tiesību likumu, apmeklējot speciālista konsultāci-
ju, veicot izmeklējumu vai stājoties stacionārā, aicina 
ņemt līdzi personu apliecinošus dokumentus. 
Pieaugušajiem: 

• personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikāci-
jas karte (autovadītāja apliecība nav personu aplieci-
nošs dokuments!); 
• apdrošināšanas polise (ja tāda ir); 
• nesen veikto izmeklējumu un analīžu rezultāti (ja tādi 
ir); 
• nosūtījums no ģimenes ārsta vai speciālista, kam ir 
līgumattiecības ar Nacionālo veselības dienestu (NVD), 
lai saņemtu valsts apmaksātu pakalpojumu; 
• dokumentu, kas apliecina piederību no pacientu ie-
maksām atbrīvotajai cilvēku grupai (ja tāds ir). 
Bērniem līdz 14 gadu vecumam (apmeklē ārstu tikai 
kopā ar pieaugušo): 

ar vienu no vecākiem 
• bērna dzimšanas apliecība, kurā norādīts vecāka 
vārds un vēcāka pase vai identifikācijas karte 
vai 
• bērna pase vai identifikācijas karte un vecāka pase ar 

ierakstu par bērnu 
ar citām personām (māsai, brālim, vecvecākiem un ci-
tiem tuviniekiem) 
• notariāli apstiprināta vai Rēzeknes slimnīcā noformēta 
pilnvara pārstāvēt bērna likumiskās tiesības un intere-
ses, kā arī pieaugušā pase vai identifikācijas karte. 
Bērniem no 15 gadu vecuma: 

• pase vai identifikācijas karte. 
Neatliekamā palīdzība jebkurā gadījumā. 

Ārkārtas situācijās medicīniskās palīdzības sniegšanu 
neietekmēs tas, vai dotajā brīdī ir pieejami visi nepiecie-
šamie dokumenti, un pacients palīdzību saņems neat-
karīgi no nepieciešamo dokumentu klātesamības. Rē-
zeknes slimnīcas mediķi uzsver, pat ja bērnu uz slimnī-
cu ar lauztu kāju, asām sāpēm vēderā, vai smagāku 
traumu atvedīs svešs cilvēks, tiks sniegta neatliekamā 
medicīniskā palīdzība! 
BET, atkāpes nav pieļaujamas attiecībā uz plānveida 
ārstniecības un aprūpes pakalpojumiem, piemēram, 
operācijām, izmeklējumiem un ārsta konsultācijām. At-
gādinām, ka nepieciešamo dokumentu neesamība var 
radīt papildu neērtības. Mums rūp Jūsu drošība, tādēļ 
nopietni izturamies pret personas identitātes pārbaudi! 

Laura Sondore-Strode SIA “Rēzeknes slimnīca”  
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

   Projekts tika iesniegts 2017. gada 10. martā, biedrī-
bas „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā 
atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpa-
sākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabied-
rības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 
19.2.1 “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” 
ietvaros. 
   Projekta mērķis ir sekmēt inovāciju, sadarbību un zi-
nāšanu bāzes attīstību lauku apvidos; veicināt dažādo-
šanu, mazu uzņēmumu izveidi un attīstīšanu, kā arī 
darbavietu radīšanu. 
   Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta 
zemnieku saimniecībā “Sīļusala” 2018. gada oktobrī 
tika īstenots ELFLA projekts Nr. 17-01-AL15-A019.2103
-000005 „Barības virtuves pie kūts vienkāršotā atjauno-

šana par augļu pārstrādes ēku”. Projekta 1. posma īste-
nošanas rezultātā tika iegādāts aprīkojums un 2. posma 
īstenošanas rezultātā tika iegādāti būvmateriāli, lai veik-
tu īpašumā esošās barības virtuves pie kūts vienkāršo-
to atjaunošanu par augļu pārstrādes ēku. Ēka ir atjau-
nota un nodota ekspluatācijā. Tā rezultātā uzsākta ābo-
lu un ogu sulas ražošana no savā saimniecībā iegūta-
jiem āboliem, kā arī tiek sniegti sulas spiešanas pakal-
pojumi pagasta un novada iedzīvotājiem. 

Informāciju sagatavoja projekta vadītājs Aivars Počs 
 
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fon-
du lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

 

Sapulcē tika izvirzīti trīs kandidāti: pagasta lietvede Valentīna Puste (šobrīd ir pagasta pārvaldes vadītā-
ja pienākumu izpildītāja), Iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Anita Macāne un Ilona Delvere, 
Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas bāriņtiesas priekšsēdētāja. 

Ilona Delvere pateicās par viņai izteikto uzticību, taču no pārvaldes amata vadītāja atteicās, jo kompe-
tentāka esot savā darba jomā, arī M. Švarcs raksturoja Ilonu kā labu speciālisti. Otrā dienā pēc sapulces arī 
Anita Macāne lūdza atsaukt savu kandidatūru. Gala rezultātā palika viena pretendente uz Gaigalavas pagasta 
pārvaldes vadītāja amatu – Valentīna Puste. 

Valentīna Puste dzimusi un augusi Gaigalavas pagastā, vidējo izglītību ieguvusi Gaigalavas vidusskolā, 
mācības turpināja Rīgas celtniecības tehnikumā (specialitāte: tehniķis – arhitekts), 2007. gadā absolvējusi Rē-
zeknes Augstskolas Ekonomikas fakultāti (specialitāte – ekonomists ar specializāciju - Uzņēmējdarbības tiesī-
bās). Pagasta pārvaldē par lietvedi strādā jau no 2000. gada. Ar vīru Valdi ģimenē uzaudzinājusi divus dēlus. 

Otrs jautājums, kas bija paredzēts sapulcē – daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana. Pagasta iedzīvotāji 
tika aicināti domāt par savām ērtībām, lai tās nepazustu un lai nebūtu lieku izdevumu; domāt par cauruļvadu 
siltināšanu pagrabos, ūdens skaitītāju uzstādīšanu, teritorijas sakopšanu un, protams, rēķinu apmaksu. 

Laura Sarnoviča 

Īstenots ELFLA projekts “Barības virtuves pie kūts vienkāršotā atjaunošana par  

augļu pārstrādes ēku” 

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv
http://rezeknesnovads.lv/imagew.php?src=http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2018/12/logo.jpg&w=950
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            Gaigalavas pagasta iedzīvotāju konsultatīvā 
padome ir noslēgusi savas darbības trešo gadu. Šo-
gad ir notikušas astoņas Iedzīvotāju konsultatīvās pa-
domes sēdes. Esam piedalījušies Rēzeknes novada 
attīstības programmas 2019. – 2025. gadam projekta 
izstrādē un Dricānos sabiedriskajā apspriešanā. Strā-
dājuši daba grupās pie  Rēzeknes novada teritoriālā 
plānojuma. Kā arī izvirzījuši savu kandidātu Gaigala-
vas pagasta pārvaldes vadītāja amatam. 

Gaigalavas pagasta Iedzīvotāju konsultatīvās 
padome ir lēmusi, kurus iedzīvotājus izvirzīt apbalvo-
šanai Rēzeknes novada svētkos. Galveno balvu nomi-
nācijā „Izpalīdzīgākā ģimene” saņēma Ināras un Rū-
dolfa Ūzulu ģimene. Nominācijā „Aktīvākā ģimene” 
Pateicības rakstu saņēma Ivetas un Oskara Babrovu 
ģimene. Ināras un Aivara Sarnoviču ģimene tika izvir-
zīta nominācijā „Dzimtas mantojums” un arī saņēma 
Pateicības rakstu. Tāpat tika izskatīti iesniegtie  ierosi-
nājumi par pretendentu izvirzīšanu  konkursam " Rē-
zeknes novada uzņēmums 2018". Ierosinājumu un 
priekšlikumu bija daudz, taču uzrunātie uzņēmēji da-
žādu iemeslu dēļ atteicās šogad startēt konkursā. Tā-
pēc konkursam Iedzīvotāju konsultatīvā padome ir 
izvirzījusi tikai vienu pretendentu: Ināru Sarnoviču  - 
kategorijā -Gada mājražotājs, jo tieši Ināras austās 
tautiskās jostas un celaines papildināja Gaigalavas 
JDK „Krēslīte” un Dricānu JDK „Jumalēni” tautu tērpus 
Dziesmusvētkos Rīgā un turpinās priecēt gan dejotā-
jus, gan skatītājus vēl vairāku gadu garumā. Uzvarētā-
jus nosauks nākamā gada martā.  Pagājušajā gadā 
konkursa „Rēzeknes novada uzņēmums 2017” laure-
ātus godināja šī gada 19. martā un nominācijā „Gada 
Jaunais uzņēmējs” laureāts – Atvara Aniņa saimniecis-
ka darbība „Aniņu zemenes”, nominācijā „Gada tūris-
ma pakalpojumu sniedzējs -  uzvaras laurus plūca SIA 
“Balt Harmonia”. Nominācijā „Gada ģimenes uzņē-
mums” – pateicība uzņēmumam SIA  “Anna receptes”.  

LR 100 gadadienas veltītajā pasākumā Rē-
zeknes novadā godināšanai tika izvirzīta Ināra Ūsīte 
nominācijā – Sabiedriskā aktivitāte par darbību Latvi-
jas Tautas frontē. Šogad Rēzeknes novadā bija pare-
dzēts godināt tikai 20 pretendentus no visa novada, 
bet pieteikti bija pavisam 33. Lepojamies ar to, ka tieši 
Gaigalavā ir tādi cilvēki kuri tiek atzinīgi novērtēti arī  
visā novadā!  

Ierosinājumu par to, kurus cilvēkus vajadzētu 
godināt pagasta pasākumā 18. novembrī bija  daudz, 
bet ņemot vērā, ka šis gads Latvijai ir īpašs, Iedzīvotā-
ju konsultatīvā padome nolēma šoreiz dot iespēju pa-
gasta uzņēmējiem godināt savus darbiniekus – labā-
kos darba darītājus. Atsaucās četri lielākie pagasta 
uzņēmumi.   

 Pēc svinīgā pasākuma veltīta LR 100 gada-
dienai 18. novembrī kultūras namā, Iedzīvotāju kon-
sultatīvās padomes priekšsēdētāja visus padomes 
locekļus aicināja uz svinīgu kopā sanākšanu pie svēt-
ku kliņģera, lai atzīmētu LR 100 un Iedzīvotāju konsul-
tatīvās padomes trešo gadadienu. Visi padomes lo-

cekļi nevarēja ierasties, taču, ar laba vēlējumiem pie 
svētku kliņģera pievienojās arī tie pagasta iedzīvotāji, 
kuri vēlējās izbaudīt kopā būšanas prieku un svinēt 
svētkus. 

Gada beigās notika pagasta iedzīvotāju kop-
sapulce, lai izvirzītu kandidātu pagasta pārvaldes va-
dītāja amatam. Iedzīvotāju konsultatīva padome ar 
balsu vairākumu nolēma šim amatam izvirzīt un atbal-
stīt Valentīnu Pusti, jo  
  Valentīna kopš 2000 gada strādā pagasta pār- 
valdē par lietvedi; 
 labi pārzina situāciju pagastā un ir personīgi  
pazīstama ar visiem pagasta iedzīvotājiem;  
 2015. gadā ir saņēmusi Rēzeknes novada aug- 
stāko apbalvojumu - Rēzeknes novada atzinības rak-
stu par izcili veiktajiem darba pienākumiem, sapratni 
un lojalitāti pret  pagasta iedzīvotajiem;  
  pagasta iedzīvotāji atzinīgi novērtē lietvedes  
darbu. 

  Kopumā gads Iedzīvotāju konsultatīvajai pa-
domei ir bijis darbīgs, radošs un jaunu ideju pārpilns. 
Pagasta iedzīvotāji arī šogad ir sekojuši līdzi padomes 
darbam un pagasta notikumu attīstībai. 

Iedzīvotāju konsultatīvās padomes darboša-
nās laikā ir izveidots un darbojas padomes e-pasts : 
iedzivotaju_padome@inbox.lv, kur pagasta iedzīvotāji 
iesūta savus jautājumus, ierosinājumus vai priekšliku-
mus. 
      Tāpat, interneta vietnē www.draugiem.lv  izveido-
tajā Gaigalavas Iedzīvotāju konsultatīvās padomes 
lapā www.draugiem.lv/ikp.gaigalava, tiek atspoguļoti 
visi Iedzīvotāju konsultatīvās padomes jaunumi un 
paziņojumi no pagasta pārvaldes un Rēzeknes nova-
da. 

 Ar aktīvu darbību noslēdzam Iedzīvotāju kon-
sultatīvās padomes sasaukuma trešo darba gadu un 
vēlam visiem pagasta iedzīvotājiem būt vēl aktīvākiem 
un neatlaidīgāk  sekot līdzi padomes darbam arī nā-
kamgad, kas būs padomes darbošanās noslēguma 
gads. 

Mēs visi gaidām Ziemassvētkus - gaidām šo 
brīnumu gan katrs pats sevī, gan apkārtējos ļaudīs. 
Taču jāņem vērā, ka šīs izjūtas mēs varam radīt tikai 
paši un paši arī izbaudīt. Ir laiks, kad vajadzētu ne-
daudz apstāties un padomāt, kāds ir bijis aizvadāmais 
gads, ko mēs esam izdarījuši, kas no iecerētā ir piepil-
dījies, kas tomēr nav izdevies. Vajag pārdomāt, ko 
esam devuši cits citam, ģimenei, saviem tuvākajiem 
cilvēkiem. Lai Ziemassvētki ikvienam ir miera un pār-
domu brīdis, kurā noticam radīšanas brīnumam un 
sajūtam Gaismas un Mīlestības spēku. Izjūtot Ziem-
svētku mieru un Jaungada brīnumu gaidot, lai katram 
izdodas notvert to laimes sajūtu, kas līdz ar svecīšu 
liesmiņām virmo gaisā tikai šajos svētkos. Priecīgus 
svētkus! 

 Iedzīvotāju konsultatīvas padomes  
priekšsēdētāja Anita Macāne 

 

Gaigalavas pagasta Iedzīvotāju konsultatīvas padomes gada notikumu apskats 

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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2017. gada 1. jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto ka-
nalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu". Tajos noteiktas decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
apsaimniekošanas prasības un  reģistrēšanas kārtība notekūdeņu kanalizācijas sistēmām, kuras nav pievieno-
tas centralizētajai kanalizācijai.  

Rēzeknes novada pašvaldība 6.decembra domes sēdē apstiprināja saistošos noteikumus, kas paredz 
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību, asenizatoru reģistrācijas kārtību, 
atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu.  

Noteikumu mērķis – organizēt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, no-
teikt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu apsaimniekošanas 
(attīrīšanas, savākšanas, transportēšanas), uzraudzības un kontroles prasības, lai aizsargātu cilvēku dzīvību 
un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, nodrošināt normatīvajos 
aktos noteikto notekūdeņu attīrīšanas un savākšanas prasību ievērošanu Rēzeknes novada pašvaldības admi-
nistratīvajā teritorijā. 

Saistošie noteikumi Nr.19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kār-
tību Rēzeknes novada pašvaldībā” nosaka, ka pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašu-
ma īpašnieks vai valdītājs, kura nekustamais īpašums atrodas ciema teritorijā, kura robežas iezīmētas pašval-
dības teritorijas plānojumā, līdz 2019.gada 31.decembrim iesniedz attiecīgajā pagasta pārvaldē pirmreizējo 
decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu saskaņā ar paraugu. 

Saistošie noteikumi ir attiecināmi visām fiziskajām un juridiskajām personām pašvaldības administratī-
vajā teritorijā, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēma un kam māja vai vasarnīca 
nav pieslēgti centralizētai kanalizācijas sistēmai, un notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai izmanto: rūpnieciski 
izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada apkārtējā vidē un kuru kopējā 
jauda ir mazāka par pieciem kubikmetriem diennaktī, septiķus (rūpnieciski ražotu vai individuāli izgatavotu tver-
tni ar 2 vai vairākām kamerām cilvēka radīto notekūdeņu un fekālo nogulšņu nostādināšanai ar pārplūdi vidē 
pēc nostādināšanas); notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, 
fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi. 

Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai krājtvertnēm, septiķiem un rūpnieciski izgata-
votām attīrīšanas iekārtām būs atšķirīgs. Piemēram, no septiķiem tas būs aptuveni reizi gadā, rūpnieciski izga-
tavotām attīrīšanas iekārtām – saskaņā ar iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijām par 
šo iekārtu ekspluatāciju, savukārt mājsaimniecībām, kuras ierīkojušas izsmeļamās kanalizācijas bedres, tās 
būs jāiztukšo vairākas reizes gadā. Pašvaldības saistošajos noteikumos ir formula, pēc kuras īpašnieks varēs 
vadīties un saprast, cik bieži viņam būs jāiztukšo krājtvertne. Būs jāņem vērā gan tvertnes tilpums, gan dzīvo-
jamajā mājā deklarēto personu skaits, gan personas kopējais ūdens patēriņš gadā. 

Saistošajos noteikumos ir noteiktas prasības asenizācijas pakalpojuma sniedzējiem. Tiem būs jāreģis-
trējas Rēzeknes novada pašvaldībā, jāatbilst virknei prasību, kā arī jāslēdz līgums ar speciāli izveidoto notek-
ūdeņu un nosēdumu pieņemšanas vietu operatoriem. 

 Rēzeknes novada pašvaldība aicina nekustamā īpašuma īpašniekus vai valdītājus, kuru nekustamie 
īpašumi atrodas ciema teritorijā, kuriem robežas ir iezīmētas pašvaldības teritorijas plānojumā,  sākot ar 
2019.gada janvāri griezties attiecīgajā pagasta pārvaldē (pēc nekustamā īpašuma atrašanās vietas) un veikt 
decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrāciju.  

Ciemu saraksts: Gaigalavas un Strūžānu ciemi Gaigalavas pagastā. 
Rēzeknes novada pašvaldība 

Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu Rēzeknes novada teritorijā 

   Rēzeknes novada pašvaldības Būvvalde informē, ka būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami 
ēku logu atjaunošanai un nomaiņai (izņemot arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļus), ja tiek nodrošināta 
atbilstība ēkas fasādes koptēlam (loga dalījums un proporcijas, rāmja un no ārtelpas redzamo loga elementu 
krāsojums un reljefs). 

Mainot ēku logus vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā, apliecinājuma karte nav nepiecieša-
ma, ja Būvvaldē iesniegta informācija, kurai pievienota skice vai pase ar skaidrojošu aprakstu, ko parakstījis 
būvspeciālists arhitektūras jomā (sertificēts arhitekts), lai nodrošinātu atbilstību augstāk minētajām prasībām. 

Tāpat būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami, ja paredzēta dzīvojamās ēkas lodžiju aizstikloša-
nai (izņemot valsts aizsargājamos kultūras pieminekļus), nemainot ārsienu izvietojumu, ja Būvvaldē tiek ie-
sniegts Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā pieņemts lēmums par lodžiju aizstiklošanas pieļaujamību 
un saskaņota ēkas vizuālā izskata un attiecīgās fasādes lodžiju aizstiklojuma skice vai pase ar skaidrojošu 
aprakstu. 

Ja visu logu nomaiņa paredzēta valsts aizsargājamā kultūras piemineklī, Būvvaldē jāiesniedz apliecinājuma 
karte vienkāršotai fasādes atjaunošanai un Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atļauja. 

Rēzeknes novada pašvaldības Būvvalde 

Logu atjaunošana vai nomaiņa 
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Sabiedriskās aktivitātes Sabiedrisko aktivitāšu centra “Strūžānu 
skola” informācija 

No 2019. gada 1. janvāra būs obligāta būvniecības elektroniskās sistēmas lietošana 

Latvijā tiek ieviesta būvniecības ieceres elektroniskā iesniegšana un saskaņošana. Tas nozīmē ne tikai pa-
pīra dokumentu aizstāšanu, bet arī procesa paātrināšanu, jo Būvniecības informācijas sistēmā izveidotajā plat-
formā iespējamas visas nepieciešamās darbības, lai nokārtotu saskaņojumus un saņemtu atļauju būvdarbu 
veikšanai. 

Digitālā platforma paredzēta būves pārraudzībai visā tās dzīves ciklā. Digitalizēta būvniecības procesa un 
ēkas ekspluatācijas uzraudzība. 

Jebkurš iedzīvotājs, kurš vēlēsies uzsākt jebkādu būvniecības ieceri – pārbūvēt savu māju vai remontēt 
savu dzīvokli, vai arī uzņēmējs, kurš vēlas īstenot investīciju projektu, realizēt kādu būvniecības ieceri, būvnie-
cības ieceres dokumentācijas iesniegšanu, saskaņošanu varēs veikt attālināti. Būvniecības digitālā platforma 
nodrošina savienojumu visiem būvniecības procesa dalībniekiem, vai tie būtu būvniecības pasūtītāji vai būv-
projekta īpašnieki, arhitekti, būvinženieri, būvvaldes, dažādu komunikāciju turētāji. 

Kopš 2018. gada jūlija Būvniecības informācijas sistēmu (BIS) www.bis.gov.lv funkcionalitāte – būvniecības 
ieceres e-saskaņošana – rada iespēju iesniegt būvniecības ieceres dokumentus elektroniski, tādējādi atvieglo-
jot šo procesu gan projektēšanas nozares uzņēmējiem, gan arī iedzīvotājiem. 

Elektroniskās sistēmas lietošana obligāta būs no 2019. gada 1. janvāra, kad visiem būvniecības da-
lībniekiem dokumenti būs jāievada elektroniski. 

Sistēmā darbosies arī arhīva funkcija. Dokumenti par būvniecības projektu saglabāsies un krāsies sistēmā, 
līdz ar to lietotājiem būs pieeja visai informācijai no būvvaldēm, institūciju saskaņojumiem. 

Būvniecības informācijas sistēma sadarbosies ar 15 citām valdības sistēmām – zemesgrāmatu un citām, 
kuru informācija, piemēram, datubāzu kartogrāfiskie materiāli, nepieciešama, lai saņemtu būvatļauju. 

Lai uzsāktu izmantot sistēmu, ikviens iedzīvotājs var ieiet vietnē www.bis.gov.lv. Augšējā kreisajā stūrī ir 
norāde “Būvniecības darba vieta”, kurā var pieslēgties savam kontam. Autorizēties iespējams ar jebkuru rīku, 
ko piedāvā portāls “Latvija.lv” (internetbanka, e-paraksts). 

Ja būvniecības process nosaka, ka ir nepieciešams piesaistīt speciālistu, piemēram, projekta izstrādei, arī 
šādu pilnvarojumu iespējams sniegt sistēmā. 

Ja cilvēks nezina, kādi iesniegumi nepieciešami, sistēmā ir izstrādāts vednis. Atbildot uz tajā uzdotajiem 
jautājumiem, ar vedņa palīdzību nonāksiet līdz atbilstošajai iesnieguma veidlapai. 

Visa komunikācija notiks sistēmā, kurā lietotājs varēs sekot līdzi, kurā stadijā pašreiz ir viņa būvniecības 
lieta. Vai tā ir izskatīšanā, vai varbūt ir saņemts kāds paziņojums no būvvaldes vai no tehnisko noteikumu izde-
vējiem. 

Būvvalde strādās kā izglītojoša, konsultējoša, kontrolējoša iestāde. 
2015. gada 28. jūlija noteikumi Nr. 438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi” nosaka dokumentu 

iesniegšanas kārtību, saturu un tajā iekļautās informācijas aprites kārtību. 
Seminārs projektētājiem un ieceres ierosinātājiem par Būvniecības informācijas sistēmas uzlaboto funkci-

onalitāti “Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšana un saskaņošana” 
Inga Aleksandroviča, Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja 

Svētku lentītes 
 Valsts svētkiem par godu, 16.novembrī, aktivitāšu 
centrā notika svētku lentīšu darināšana. Radošās darbnīcas 
dalībniecēm bija iespēja pašām sev un saviem tuvajiem pa-
gatavot savu īpašo svētku rotu. Lentītes valsts karoga krāsā 
tika kārtotas dažādās sev vēlamās formās - gan kā auseklīši, 
gan kā ziediņi. Īpašu svētku noskaņu radīja latviešu autoru 
dzejoļi par Latviju, kurus lasīja pasākuma apmeklētājas. Atzi-
ņas par savu valsti un tautu raisīja pārdomas par to, kas mēs 
esam Latvijai un kas mūs sagaida nākotnē?... 
Adventes vainagi 

Kā katru gadu, tuvojoties pirmajai adventei, 
30.novembrī aktivitāšu centrā notika Adventes vainagu dari-
nāšana. Jau laicīgi tika sagādāti dažādi dabas materiāli vai-
nagu pamatnes sagatavošanai un rotāšanai – dažādas sū-
nas, čiekuri, egļu un priežu zari u.c. Vairāku stundu darba 
rezultātā, tapa ļoti skaisti un sirsnīgi adventes vainadziņi. 

https://bis.gov.lv/bisp/
https://bis.gov.lv/bisp/
https://www.latvija.lv/
http://bvkb.gov.lv/sites/default/files/seminars_projektetajiem_26jun2018.pdf
http://bvkb.gov.lv/sites/default/files/seminars_projektetajiem_26jun2018.pdf
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Sasildi Latviju! 
"Mēs maza cilts, mēs būsim lieli tik, cik mūsu 

griba" (Rainis). 
Īpašs un nebijis pasākums decembrī tika rī-

kots aktivitāšu centrā. Kā jau visi Latvijā, arī mēs gri-
bējām paveikt ko lielu par godu Latvijas simtgadei. 
Tāpēc tika rīkota akcija “Sasildi Latviju”, ar mērķi sa-
vākt 100 zeķu pārus. 

Sākumā viņas, mūsu rokdarbnieces, teica – 
nē, man nav, man nav ko iedot, man tādas parastas, 

vienkāršas… Kad latvieša kautrība tika pārvarēta, uz 
aktivitāšu centru sāka ceļot zeķu pāri – lieli un mazi, 
raibi un vienkrāsaini, vienkārši un mežģīņaini, ikdienas 
un svētku. Krāsu gamma aptver visas varavīksnes 
krāsas – baltas, dzeltenas, sarkanas, violetas, zilas, 
zaļas, pelēkas utt. 

Ieskatoties savās pūra lādēs un pēdējā dienā 
pabeidzot iesākto zeķu pāri, 25 rokdarbnieces atsau-
cās aicinājumam un paveica neiedomājamo – izstādei 
tika savākts 141 zeķu pāris!  

Milzīgs paldies visām, visām čaklajām adītā-
jām par to lielo darbu, ko esat darījušas un darīsiet 
turpmāk! Neviena rokdarbniece neatnesa mazāk par 2 
zeķu pāriem, vidēji tie bija 5, 6 pāri, lielākais ieradušos 
zeķu skaits ir 23 pāri un 21 pāris! Lai spēks, veselība 
un acu gaišums izstādes vecākajām dalībniecēm – 
Zinaīdai Siliņai, Janīnai Sviklei, Leontīnei Buravcovai. 

Paldies arī jaunākajām dalībniecēm – Ievai Lācei, In-
gai Boļšijai, Kristīnei Saleniecei, ka turpināt kopt latvie-
šu tradīcijas un nododat tās tālāk nākamajām paau-
dzēm. 

Zeķu izstādi var paspēt aplūkot līdz 21 decem-
brim, taču daļa no zeķēm nepacietīgi gaida, kad tiks 
iesaiņotas un kādam kļūs par Ziemassvētku dāvanu, 
tāpēc neatlieciet izstādes apskatīšanu uz pēdējo brīdi. 

Apsveikumu darināšana 
Jau vairākus gadus pēc kārtas, aktivitāšu cen-

trā tiek veidoti apsveikumi ar mērķi pagatavot tos tik 
daudz, lai saņemtu katra Strūžānu mājsaimniecība un 
aktivitāšu centra atbalstītāji. Tā arī šogad, decembra 
vidū, aktīvākie darboties gribētāji piedalījās radošajā 
darbnīcā “Ziemassvētku apsveikumu gatavošana”.  

Jau trešo gadu Ziemassvētku apsveikumi iz-
skatīsies nedaudz savādāk. Lai prieks būtu gan sirdij, 
gan acij, apsveikumi tiek veidoti tā, lai tos var iekārt 
eglītē. Kā vienmēr, apsveikumu gatavošanā tika iegul-
dīts liels darbs.  

Apkopojot Strūžānu teritorijā esošo mājsaim-
niecību skaitu, ar skumjām nākas secināt, ka dažas 
mājas šogad ir palikušas tukšas un ir sarucis iedzīvo-
tāju skaits. 

Paldies čaklajām dalībniecēm, kas ziedoja 
savu laiku un piedalījās Ziemassvētku noskaņas radī-
šanā! 

Apsveikums 

No jauna mēs ejam pretim Jaunajam Gadam- 
Kā vienmēr – smaidot, dziedot, gaidot. 
Gaidot – brīnumu kādu, 
Gaidot – kaut ko jaunu un neparastu, 
Gaidot – laimi un mīlestību, 
Gaidot svētkus un saticību. 
No jauna mēs izejam pretim Jaunajam Gadam –  
Gaišākam, labākam, citādam… 

Lai Ziemassvētku miers un prieks ienāk 
katrā mājā un atnes ticību, ka Jaunais Gads būs 

veiksmīgs, ražīgs un panākumiem bagāts! 
 

Sabiedrisko aktivitāšu centra “Strūžānu skola” 
vadītāja Jolanta Mihailova 

    5.oktobrī notika festivāls „Muzikantu saiets”.  Muzikantu saietam Gaigalavā  šogad  atzīmējām 25 gadu 
jubileju.  Var teikt, ka Gaigalavas muzikantu saiets ir viens no vecākajiem šāda veida pasākumiem Latvijā. Ta-
jā skanēja mūzika dažādām gaumēm un paaudzēm. Šogad festivāls pulcēja kuplu muzikantu skaitu.  Pasāku-
mu ieskandināja  īpašais viesis - dziedātājs Ainars Bumbieris.  Ar publiku atkal tikās muzikanti - vairāku saietu 
dalībnieki - Ainārs Lipskis, Juris Ostrovskis un „Dvinskas muzikanti”, Rasma un Gunārs Igauņi, „Otto”, Ēriks 
Gruzniņš, „Starpbrīdis”, „Vietu nav”, Marchello, EguceiC , Anita un Uldis Mičuļi. Pirmoreiz saietā piedalījās - 
Arnis Graps, Rita un Māris Keiši, grupas - „COVERS CREW”, „Unknown Artist”, „Zelta Jauda”, „Ceļinieks”. Ar 
sniega un burbuļu šovu viesojās muzikants Mārtiņš – Mviko.  Pasākumu vadīja  Latvijas radio 2 dīdžejs  Aivis. 
Par skaņas un gaismas nodrošinājumu rūpējās  Juris Ruļuks un „Lataudio”. 
   13.oktobrī viesojās Meirānu amatiertātris „Zeltrači” ar izrādi - M.Horna „Brangais ķēriens”. 
   Sagaidot Latvijas simtgadi  demonstrējām filmas no cikla „Latvijas filmas Latvijas simtgadei” - dokumentā-
lās filmas- „Baltu ciltis”, „Astoņas zvaigznes”, Spēlfilmas - „Bille”, „Tēvs Nakts”,  „Homo Novus”,  kā arī „Nameja 
gredzens”. 
   11.-16.novembrim, kā arī 18.novembra pasākuma laikā varējām apskatīt izstādi–Andra Eglīša fotogrāfijas 
„Krustpunktā–daba”.   Fotogrāfijas atspoguļo Rāznas nacionālā parka teritorijas dabas skaistumu. 

Pasākumi Gaigalavas KN rudens sezonā 



  18.novembrī notika Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai 
veltīts svinīgs pasākums „Mēs esam - Latvija”.  Svētku koncertā ar skanī-
gām dziesmām uzstājās Aivars Sarnovičs, Edgars Bikse, duets „Paprika” un 
Gaigalavas pamatskolas skolēni skolotājas Rasmas Igaunes vadībā. Amatierte-
ātra „Apīnis” dalīb-
nieki - Anita Macāne, 
Ilze Stanka, Roberts 
Voits, Solvita Mazus-
tērniniece, Ilona Rei-
ne runāja patriotisku 
un sirsnīgu dzeju. 
   Svētku uzrunu tei-
ca Gaigalavas pa-
gasta pārvaldes va-
dītāja pienākumu 
izpildītāja Valentīna 
Puste. Viņa atzīmēja, 
ka galvenā Latvijas 
vērtība ir cilvēki, kuri 
šeit dzīvo un katrs no 
viņiem Latvijas simt-
gadē ir pelnījis patei-

cību par savu apzinīgi veikto darbu. 
   Gaigalavas pagasta uzņēmēji - SIA „Kalniņi”, SIA „Adria”, 
SIA „Balt Harmonia”, Z.S. „Krēsle” godināja savus darbinie-
kus. Rasma un Gunārs Igauņi uzdāvināja Gaigalavas pirms-
skolas izglītības iestādei pašu uzņēmumā gatavotu koka 
šūpuļzirdziņu. 
   Sagaidot Latvijas simtgadi, interešu kluba „Rokdarbiņš” 
dalībnieces uzsāka darbu pie Gaigalavas musturdeķa tap-
šanas, aicinot ikvienu iesaistīties kvadrātiņu sagatavošanā. 
Visu pagājušo ziemu sievas adīja, tamborēja, lai kopā salie-
kot katras ieadīto sirds siltumu un labās domas Latvijai, tap-
tu šī daudzkrāsainā, košā sega. Musturdeķa tapšanā pieda-
lījās - Inna Gorsāne, Ināra Sarnoviča, Ludmila Bobrova, 
Laura Sarnoviča, Maija Vespere, Irēna Ilgsaliete, Valentīna 
Zakarkeviča, Ilze Vugule, Marija Vabale, Iveta Putniņa, Ani-
ta Gļauda. Pasākuma laikā varējām apbrīnot rokdarbnieču 
veikumu, musturdeķis rotāja zāli, papildinot pasākuma no-
formējumā likto akcentu uz latviešu tautas kultūras mantoju-
mu. Austras koku un citas latvju rakstu spēka zīmes izgata-
voja Jauniešu centra „Enjoy” vadītāja Marika Skābarde, 
jaunieši - Guna Ezeraša un Evija Bolmane. Ar savu cimdu 
pūru padalījās Margarita Kaļva, Zinaīda Vugule, Valentīna 
Zakarkeviča, Rasma Igaune un „Rokdarbiņa” dalībnieces. 

   Mēs varam būt laimīgi, ka mums ir kopīgās mājas – Latvija, Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts. Tās ir mājas, 
 



                                         Ir manai zemei daiļa dabas rota dota- 
                                         Ar kalniem, upēm, siliem, birztalām. 

          Lai citi teic, ko grib – kas man par to- 
                                                                To mūžam uzskatīšu par visskaistāko. 

   Novembra mēnesi dzīvojām patriotisko noskaņu gaisotnē. Patriotisms tā ir mīlestība pret savu zemi, pret valsti, 
kurā dzīvojam. Latvijas 100. dzimšanas dienu 16. novembrī svinējām arī mēs – Gaigalavas Pirmsskolas Izglītības 
iestāde. Bērni zina, ka dzimšanas diena katram ir īpaša diena. Mūsu bērnudārzā ļoti svarīgs un atbildīgs bija sagata-
vošanās posms. Skolotājas skaidroja bērniem valsts svētku nozīmi un tradīcijas; sniedza zināšanas par nacionālo 

simboliku un latvju 
rakstu zīmēm. Tika 
rotātas telpas un 
rotaļnodarbībās 
bērni kopā ar skolo-
tājām gatavoja Lat-
vijas karodziņus. 
   „Pirmsskolas ve-
cuma bērni tikai 
elementāri apgūst 
izpratni par patri-
otismu, bet caur 
dziesmu, rotaļu un 
deju viņi mūsu 
pirmsskolas iestādē 
mācās mīlēt savu 
dzimto zemi, nova-
du, mājas.” Ar šā-
diem vārdiem pasā-
kumu sirsnīgā gai-
sotnē iesāka bērnu-
dārza vadītāja Ilga. 
Svinīgajā pasāku-
mā bērni izpildīja 
Latvijas valsts him-
nu, droši runāja 

dzejoļus, tādā veidā vairāk iepazīstot visus četrus kultūrvēsturiskos novadus. Bērni skanīgi dziedāja dziesmas, dejo-
ja un gāja rotaļās, iepriecinot visus klātesošos svētkos. Dzimšanas dienas pasākuma izskaņā visi svētku dalībnieki 
un viesi cienājās ar svētku kliņģeri. 
   Šogad par godu Latvijas 100. gadadienai, aicinājām katru ģimeni svētku priekšvakarā iedegt svecīti auseklīša kon-
tūrā, ārpusē pagalmā pie bērnudārza. Paldies, kopā mums izdevās. Paldies vecākiem, ka audziniet gudru, atbildīgu 
un sevis cienošu jauno paaudzi. Dāvāsim visgaišākās domas un visdziļāko sirds siltumu mūsu Latvijai! 

Skolotāja Inta Birķe 
 
   Gads tuvojas beigām. Mūsu mājās ienāk Ziemassvētku noskaņa. Tas ir skaists sajūtu un pārdomu laiks. Ziemas-
svētkos cilvēcei piedzimst gaisma, kas nes sevī labestību un ticību. Lai šī gaisma staro Jūsu sirdīs uzturēdama mie-
ru un saskaņu. Priecīgus, gaišus un mīļus Ziemassvētkus un Jaunajā gadā labu veselību, darbiem bagātu ikdienu, 
laimi, lai piepildās viss ko Jūs vēlaties. 

Vadītāja Ilga Švarce 

Bērnudārza ziņas 

kur tikt gaidītam un citus sagaidīt, mājas, kur smelties 
dzimtas spēku un gūt dzīves gudrību. Būt kopā ar savē-
jiem un apzināties gara spēku, sajust vienotību - tā ir 
laime.  
   Pasākuma noslēgumā visi kopā nodziedājām Rēzek-
nes novada himnu. Neizpalika arī kopīga svētku tortes 
baudīšana, kuru cepa vietējā uzņēmumā z.s. „Krēsle”.  
   Pēc svinīgā pasākuma pieslēdzāmies LTV tiešraidei, 
lai vērotu gaismas uzvedumu „Saules mūžs”. Ballē spē-
lēja grupa „Trikmiņs”.  
   Lai mums izdodas saglabāt šo simtgades svētku sajū-
tu ikdienā – šo spēku un mīlestību, kas virmoja visap-
kārt.  Tikai kopā mēs varam visu un tikai vienotībā ir 
mūsu spēks!   

 
Gaigalavas kultūras nama vadītāja Valentīna Deksne 
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Skolas ziņas 

Programmas “Latvijas skolas soma” mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem 
valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vēr-
tības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko 
identitāti. Programmas darbība saturiski aptver vairākas jomas: 1. Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāša-
nas liecības; 2. Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes; 3. zinātnes un inovāciju attīstību Latvijā, 
akcentējot zinātnes un inovāciju nozīmi kultūras un cilvēka identitātes attīstības perspektīvā; 4.  Latvijas dabu 
un kultūrainavu, dodot skolēniem iespēju klātienē piedzīvot dabas, kultūras un kultūras mantojuma (t.sk. nema-
teriālā) vienotību kā valsts identitātes daļu.  

1.mācību semestrī Gaigalavas pamatskolā veiksmīgi īstenota programma “Latvijas skolas soma”. Ņemot 
vērā Kultūras ministrijas un Latvijas valsts simtgades biroja izstrādātos metodiskos ieteikumus, programmas 
ieviešanā akcentējām vairākus principus, t.sk., visu klašu grupu iesaisti, līdzsvaru starp tradicionālo un laikme-
tīgo, kā arī norišu saikni ar tiešo mācību procesu. 

5.-9.klašu skolēni 12.oktobrī mācību ekskursijas laikā Rīgā, no  programmas finansējuma apmeklēja 
muzejpedagoģisko programmu “Mana Latvija” un izstādi “Latvijas gadsimts” Latvijas Nacionālajā vēstures mu-
zejā, piedalījās izzinošā ekskursijā un radošā šokolādes darbnīcā “Laimas” šokolādes muzejā. Vēstures muze-
jā skolēni ieguva informāciju par Latvijas dzimšanas dienu un Lāčplēša dienu, apskatīja ordeņus. Izstādē 
"Latvijas gadsimts" iepazinās ar Latvijas muzeju kopīgo veltījumu valsts simtgadei, kurā vienkopus apskatāmas 
izcilas Latvijas muzejos saglabātas vēstures liecības no Kurzemes, Latgales, Sēlijas, Vidzemes, Zemgales un 
Rīgas. Tās atspoguļo Latvijas valsts vēsturi simts gadu garumā.  

Šokolādes muzejā skolēni devās izzinošā ceļojumā un uzzināja, kā senie acteki izmantoja kakao pupi-
ņas, kā mūsdienās tiek audzēti kakao koki un kā kakao pārtop šokolādē. Izsekoja kakao pupiņu ceļam no ka-
kao koka līdz veikala plauktam un uzzināja, kā  aizsākās saldumu rūpniecība Latvijā. Iepazina vēsturiskos sal-
dumu iepakojumus un izpētīja, kuri no tiem laika gaitā mainījušies vismazāk. Izgatavoja savu šokolādes tāfelīti 
ar īpašu mīlestības vēstījumu kā sirsnīgu suvenīru no ceļojuma saldumu pasaulē. Šokolādes darbnīcā ikviens 
varēja gan nobaudīt trīs veidu šokolādi, gan vairāk kā desmit dažādas šokolādes sastāvdaļas un pagatavot 
savas unikālās konfektes, kuras, iesaiņoja īpašā kārbiņā. 
1.-4.klašu skolēni 19.oktobrī mācību ekskursijas laikā Rīgā, no  programmas finansējuma apmeklēja nodarbību 
Latvijas dzelzceļa muzejā. Skolēni iepazinās ar dzelzceļa vēsturi kopš 19.gadsimta beigām – senajām lokomo-
tīvēm, vagoniem, ar vilcienu skaņas signāliem. Muzeja gids iepazīstināja skolēnus ar drošības noteikumiem, 
kuri jāievēro vilcienu stacijā, uz sliežu ceļiem, pie pārbrauktuvēm.  
 1.-4.klašu skolēni 7.novembrī mācību ekskursijas laikā Daugavpilī, no  programmas finansējuma apmeklēja 
nodarbības Zinātkāres centrā ZINOO, Daugavpils cietoksnī un Marka Rotko mākslas centrā un Latgales zoo-
dārzā. Daugavpils Zinātkāres centrā ZINOO skolēni piedalījās mācību nodarbībā “Zemestrīces”, kuras laikā 
mācījās darboties grupā, lai no kartona, papīra līmlentes, koka un plastmasas kociņiem izgatavotu māju, kura 
izturētu mākslīgi radītu zemestrīci. Nodarbības beigās bija interesanti vērot, kuras grupas māja ir pati izturīgā-
kā.  Izrādījās, ka tas nemaz nav tik viegli paveicams, jo tikai dažas mājas izturēja radīto “zemestrīci”. Pēc no-
darbības skolēni varēja veikt dažādas aktivitātes zinātkāres centrā: apmeklēt greizo istabu, likt puzles, iepazī-
ties ar dažādiem kustības, gaismas, magnētisma, u.c. fizikas liku-
miem un likumsakarībām, varēja kāpt pa sienu, celt dažādus sma-
gumus ar celtkrāna palīdzību, iepazīties ar cilvēka ķermeni, pētīt 
mikroskopā, apskatīt kā var saražot elektrību, sēdēt uz naglu krēs-
la utt. 

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs ir daudzfunkcionāls 
laikmetīgās mākslas un kultūras centrs Daugavpils cietoksnī. Vienī-
gā vieta Austrumeiropā, kur tiek piedāvāta iespēja iepazīties ar 
Marka Rotko oriģināldarbiem, Latvijas un ārvalstu mākslinieku pa-
stāvīgām un mainīgām ekspozīcijām. Gids ļoti interesanti pastāstīja 
par atšķirībām dažādos mākslas virzienos, skolēni uzzināja, kas ir 
reālisms un abstraktā māksla, iepazinās ar Marka Rotko dzīves 
gājumu, ģimeni, vēroja viņa gleznas. Skolēni pētīja gleznas un sa-
skatīja daudz interesantu lietu, kuras vēl var saskatīt gleznā, ja 
ieskatās vērīgāk, mācījās iedziļināties mākslinieka krāsu pasaulē. 
Apskatot  Daugavpils cietoksni, skolēnos izbrīnu radīja biezais no-
cietinājuma mūris.  

Latgales zoodārza ekspozīcijā un laboratorijā dzīvo dažādi 
eksotiskie dzīvnieki, pērtiķi, žņaudzējčūskas, krokodili, bruņurupuči, 
iguānas, skorpioni u.c. tropu mežu un Latvijas ainavu iemītnieki. 
Mācību nodarbībā skolēni aplūkoja dzīvniekus, uzzināja, ka zoo-
dārza darbinieki veic pētniecisko darbu, pēta dzīvnieku dzīvi un 
cenšas saglabāt apdraudētas Latvijas dzīvnieku sugas. 

Programmas “Latvijas skolas soma” īstenošana  

Gaigalavas pamatskolā 
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Gaigalavas pamatskolā īstenots projekts Lego 
robotika. Projekts īstenots Rēzeknes novada pašvaldī-
bas Izglītības pārvaldes organizētajā konkursā par 
finansējuma piešķiršanu materiālās bā-
zes papildināšanai tehniskās jaunrades 
aktivitātēm 2018.gadā. Kopējais projek-
ta finansējums 465 EUR. 

Projekta mērķis ir attīstīt jauniešu 
zināšanas robotikas pamatos un uzlabot 
jauniešu spēju radoši domāt un sadar-
boties, kopīgi izvirzot mērķi, risinot pro-
blēmas, pieņemot lēmumus. Projektā 
iegādāti divi Lego robotikas papildkom-
plekti - LEGO Mindstroms Education 
EV3, sensori un First LEGO League 
sacensību laukums ar lego robotiņiem. 
Skolēni praktiski varēs veikt robotu kon-
struēšanu un programmēšanu. Darbojo-
ties apgūs prasmes izvirzīt uzdevumus, 
plānot un sasniegt mērķi, analizēt paveikto, kā arī sa-

darboties savstarpēji komandā, konstruējot un prog-
rammējot robotus. 
Skolēni lietderīgāk pavadīs savu brīvo laiku iesaisto-

ties Lego robotikas aktivitātēs, varēs piedalīties Lego 
robotikas un First LEGO League sacen-
sībās. 
   Ar iegādāto aprīkojumu 15.decembrī 
skolēni veiksmīgi piedalījušies Robotikas 
čempionātā Rīgā, kuru organizēja Trans-
porta un sakaru institūts. Visi trīs roboti 
piedalījās Lego Sumo sacensībās. 
Robotika ir strauji augoša industrijas no-
zare, tā nākotnē kļūs par ikdienas sadzī-
ves nepieciešamību. Robotikā akadēmis-
kās zināšanas tiek izmantotas praktiski 
un iegūtās prasmes jauniešiem noder 
nākotnes profesijā. 
 

Projekta koordinatore Ineta Kruste 

Gaigalavas pamatskolā īstenots Lego robotika projekts 

ZINOO ir interaktīva, uz fizikas principiem balstīta ekspozī-
cija, kura draudzīgā un nepiespiestā veidā cenšas atraisīt 
lielos un mazos cilvēkos zinātkāri par pasauli, tehnoloģijām 
un sevi tehnoloģiju pasaulē. Skolēni piedalījās mācību no-
darbībās “Inženiera izaicinājums” un “Kosmiskā ola”. No-
darbība, kuras laikā tika pagatavoti lidaparāti, bija praktiska 
un prasīja ne tikai zināšanas, bet arī prasmes un iemaņas, 
kā arī rūpību. Īstu lidaparātu, kas neapdraudētu pilotu, spē-
ja izgatavot tikai viena komanda no piecām. Pēc nodarbī-
bām skolēni piedalījās aktivitātēs zinātkāres centrā. 
     Izglītojošajā nodarbībā Cēsu Viduslaiku pilī skolēni de-
vās pastaigā pa pils dārzu, atklāja pils apveidus esot iekš-
pagalmā, kā arī sajūtot seno auru, uzkāpa Rietumu tornī 
lukturīšu gaismā. Cēsu pils ir viena no iespaidīgākajām un 
vislabāk saglabātajām pilīm Latvijā. Īpaši saistoši bija pils 
vēstures stāsti par to, kas notika pils telpās senatnē, ie-
skats pils ikdienas norisēs un tās agrāko iemītnieku sadzī-

vē. Vecpilsētā interesenti bija izstaigāt šaurās un līkumotās ieliņas ar amatnieku un tirgotāju namiem. 
   Programma “Latvijas skolas soma” ir nozīmīga ir sasaiste ar mācību procesu, ko plānots īstenot,  ie-

viešot kompetenču pieejā balstītu mācību saturu. Skolēni ar nepacietību gaida nākošā mācību semestra prog-
rammas aktivitātes. 

Direktores vietniece izglītības jomā Ineta Kruste 
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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 

 

      PASĀKUMI  GAIGALAVAS  KULTŪRAS  NAMĀ  

25. decembrī plkst. 15.00  Ziemassvētku 
eglītes pasākums pirmsskolas vecuma 
bērniem.   Izrāde  "Kā briedis Rūdolfs pa-
zaudēja Ziemassvētku vecīti"  biedrības 
"Balvu teātris" iestudējumā.  
Ieeja- bez maksas. 
 
31.decembrī plkst. 23.00 pasākums 
"Sagaidīsim Jauno gadu kopā!" . Prog-
rammā- pieslēgsimies LTV tiešraidei, sa-
lūts, spēles.  Ballē spēlēs Marchello.  
 Ieeja - 3 EUR.  Galdiņus var rezervēt pa 
tālr. 29498655. 
 
5. janvārī  plkst. 14.00 - Jaungada eglītes 
svētki senioriem un pensionāriem.  Ieeja- 
bez maksas.   Par  muzikāliem priekšne-

sumiem un dejām gādās tautas muzikanti 
Aivars Sarnovičs un Aleksandrs Kindzuļs. 
  
12. janvārī plkst. 18.00 - Rēzeknes novada 
un pilsētas, Viļānu novada  deju kolektīvu  
„Jautrais sadancis” – koncerts.    
Ieeja- bez maksas. 

Pirmā koka baznīca Bikavā 
uzcelta 1794.gadā. Baznīcas mūžs bijis īss, tā node-

gusi. Tagadējā mūra baznīca celta 1825.gadā ar drau-
dzes un Bikavas muižas īpašnieces S.Benislavskas 
atbalstu. Sākotnēji baznīcai nebija torņu. 1896.gadā 
baznīcu iesvētījis bīskaps F.A.Simons Vissvētās Jē-
zus Sirds godam. 1904.- 1906.gadā baznīca pārbūvē-
ta- pārveidota rietumu fasāde, tai piebūvēti 2 sānu 
torņi.20.gadsimta sešdesmitajos gados baznīcā veikts 
kapitālremonts - pārbūvēta altārdaļa, pārveidoti sānu 
altāri, ierīkotas kāpnes no sakristejām uz 2.stāvu, iz-
gatavoti jauni baznīcas soli. Visvairāk baznīcas labie-
kārtošanā padarīts prāvesta  K.Gumpenberga laikā  
(1960.- 1978.g.), jo viņš  bijis arhitekts un pats aktīvi 
darbojies līdzi.  1963.- 1972.gadā baznīcā izgatavotas 
ērģeles. 1977.- 1978.gadā izremontēti abi zvanu torņi, 
koka konstrukciju vietā ieliktas metāla konstrukcijas. 
Kārtējais remonts veikts arī deviņdesmito gadu bei-
gās. 2011.gadā tika realizēts projekts “Kultūras man-
tojuma saglabāšana- jumta un lietusūdens noteksistē-
mas daļējs remonts Bikavas katoļu baznīcai”. 
2017.gadā baznīcā realizēti 2 apjomīgi projekti - 
“Bikavas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznī-
cas centrālā altāra restaurācija” un “Kultūras mantoju-
ma saglabāšana un ar to saistīta tūrisma pakalpojumu 
pilnveide Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā”. Tā 
rezultātā restaurēts centrālais altāris, balstoties uz 
atsegtiem krāsas pamatslāņiem un veidojot to atbilsto-
ši kādreizējiem baznīcas sienu krāsojuma toņiem, kā 
arī veikta baznīcas fasādes vienkāršota atjaunošana .  

Bikavas Romas katoļu baznīca ir vietējās nozīmes 
kultūras piemineklis. 

Sākotnēji Bikavas baznīcu apkalpojuši  Rēzeknes 
jezuīti. Tikai 18.gs. beigās vai 19.gs. sākumā Bikava 
izveidojās par patstāvīgu draudzi. Gadu gaitā baznīcu 
apkalpojuši daudzi prāvesti - G.Skirmonts, 
T.Matuļonis, A.Rimovičs, J.Bubelis, A.Dunskis, 
S.Locāns, A.Kaļva, J.Lelovs, R.Čigons, 
K.Gumpenbergs, A.Eiduks, A.Trapučka, R.Trūps,  
A.Skadiņš, F.Šneveļs, J.Kupčs, M.Klušs (iespējams, 
ka bijuši arī citi prāvesti, par kuriem ziņas nav sagla-
bājušās). Kopš 2014.gada nogales draudzi vada prā-
vests I.Vigulis.  

Bikavas Romas katoļu draudzei 1926.gadā piede-
rējušas 4,5 desetīnas (~5 ha) zemes, plebanija un 
saimniecības ēkas. Padomju gados visas baznīcai 
piederošās ēkas nacionalizētas. Laikposmā no 1971.- 
1973.gadam prāvests K.Gumpenbergs uzcēla jaunu 
plebaniju. 

Informācijas avoti: 
Jānis Cakuls. Latvijas Romas katoļu draudzes. 

Rīga: Rīgas metropolijas kūrija, 1997.  
Latvijas enciklopēdija, 1.sēj. Rīga: SIA “Valērija 

Belokoņa izdevniecība, 2002. 
Interneta resursi, Novadpētniecības materiāli 
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