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2018. gada jūnijs Nākošā avīze būs septembrī 

 Ņem spēku no jāņuzālēm, 
 Ko tās tev šovakar sniedz –    
 Tas paliks ar tevi tik ilgi, 
 Kaut sen būs novītis zieds. 
 Ņem spēku no Jāņu gaismas, 
 Kas pakalnos gaiši spīd –  
 Tā paliks ar tevi tik ilgi. 
 Kaut sen būs atausis rīts.                          
 Ņem spēku no jāņuzālēm, 
 No gaismas, kas kalnos zied, 
 Ņem spēku no nakts bez tumsas,  
 Kas šonakt pār zemi iet. (A.Anitīna) 

 

Saglabāsim sirdīs Līgo nakts burvību, ugunskura siltumu 
un Jāņu zāļu reibinošo smaržu! Gaišus un līksmus vasaras 

Saulgriežu svētkus visiem Gaigalavas pagasta ļaudīm  
novēl Iedzīvotāju konsultatīvā padome. 

   Turpmāk Gaigalavas 
pagasta rīkotajos publis-
kajos pasākumos dalīb-
niekiem, pasākuma ap-
meklētājiem, kuri nevē-
las, lai viņus filmē vai fo-
tografē un iegūto vizuālo 
materiālu izmanto publi-
kācijām, būs pašiem jā-
piesakās pie pasākuma 

organizatoriem.  

Nāc nākdama, Jāņu diena, tev ir pulka gaidītāju: 
Govis gaida zāļu kroņu, meitas skaistas līgošanas. 
Visi gaida Jāņa dienu, gaida puiši, gaida meitas: 

Puišiem alu, puišiem sieru, meitām zāļu vainadziņu.   
                                                         /F.Pimbers/ 

Gada lielākajos latviešu svētkos – Vasaras saulgriežos – vasaras vidū, kad saule visaug-
stāk uzbraukusi debesu kalnā, ejot pa ceļu, paceliet acis zili baltajās debesīs, sadzirdiet 

putnu dziesmas, ievelciet dziļi sevī pļavu puķu saldeno smaržu, un sajūtiet, ka līdz ar  
ķermeni atpūšas dvēsele. Lai tradīcijām bagāti Līgo svētki! 

                                                                                                                                Gaigalavas pagasta pārvalde 

Sveicam Gaigalavas pamatskolas 9.klases absolventus!  
Tava veiksme esi tu 

pats!  
 

Ej savu laimi nākotnei                                      

kalt 
Ar gara spēku, savu prātu 

un sirdi. 

Ej savu ikdienu spodrināt, ej 
Pret straumi, pret vētru un 

lietu. 
/Vēsma Kokle-Līviņa/ 

 

Absolventi-Rolands Stanka, 

Ervīns Jegorovs, Kaspars 
Rudzusieks, Inguss Ceiruļs, 

Laura Skudriņa, Irīna Kurili-
na, Madara Miščenko, klases 

audzinātājs Jānis Zapāns un 
direktore Ināra Ūsīte. 
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Aktualitātes 

KAPUSVĒTKI 
 

30. jūnijs, plkst.15.00  
Pintānu kapos  

  
14. jūlijs, plkst.15.00  

Svēteņu kapos  
 

28. jūlijs, plkst.13.00 - Sv.Mise 
Bikavas baznīcā par draudzes 

mirušajiem  
  plkst.15.00  Gaigalavas kapos  
 

4. augusts, plkst.13.00   
Īdeņas kapos  (ar Sv.Misi par 

draudzes mirušajiem)  
Mūžīgo mieru dod viņiem, Kungs! 

 
 

Informējam, ka ES Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014.-2020.gadiem ietvaros, uzsākta projekta „Pašvaldības ceļu in-
frastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4.kārta” īstenošana - 
notiek darbi pie lauku ceļa rekonstrukcijas Rēzeknes novada pašval-
dības autoceļam Nr.5408 “Cīmota - Puisāni” Gaigalavas pagastā.  

Projekta realizācijai šo ceļu pagasta uzņēmēji izvēlējās, jo to 
izmanto lielākā daļa pagasta uzņēmēju, un ne tikai - ceļš atslogo cie-
ma centra ceļu, jo kalpo kā apvedceļš, kurš savieno autoceļus V556 
un V561. 

 Rekonstrukcijas darbu rezultātā ceļš tiks nedaudz sašauri-
nāts un tam tiks uzklāts pretputekļu segums. Darbus veic akciju sa-
biedrība “Kauno tiltai”. 

Notiek ceļa rekonstrukcijas darbi! 

Gaigalavas pagasta kultūras namā 2.un 3.jūnijā notika ceturtais  vidējās paaudzes sieviešu deju 
kolektīvu festivāls „Spīganu dejas ezera atspulgā”.  

 Pasākumā piedalījās 12 deju kolektīvi no vairākiem Latvijas novadiem - Balvu novada Tilžas KN deju 
kopa „Tilţa” un Vectilţas pagasta deju kopa  „Viola”, Ciblas novada Ciblas TN deju kopa „EversS” , Jaunpie-
balgas novada Zosēnu KC deju kopa „Vēlais pīlādzis”,  Ķeguma novada Birzgales TN deju kopa „Visma”, Lu-
bānas novada Meirānu TN deju kopa „Magones”, Madonas novada Barkavas KN deju kopa „Zīles”, Degumnie-
ku TN deju kopa „Orhidejas” un Vestienas TN deju kopa „Almada”, Mazsalacas KN deju kopa „Minnas”, Valkas 
novada Lugaţmuiţas SN deju kopa „Oravakes”, Rēzeknes novada Gaigalavas KN deju kopa „Raffaello”. 

  Festivāla atklāšana notika  2.jūnijā ŪTAC „Bāka”. Šeit katrs kolektīvs prezentēja sevi ar deju vai muzikā-
lu priekšnesumu.  Pirmajā pasākuma dienā Gaigalavas kultūras namā plkst.17.00  notika Jaunrades deju kon-
certs. Katrs kolektīvs  izdejoja 2 jaunrades dejas, kuras piedalās konkursā, lai izveidotu sieviešu deju kopu 
repertuāru nākamajiem gadiem un noteiktu labāko dejas horeogrāfiju uz izpildījumu.  

 Festivālā otrajā dienā, 3.jūnijā, laukumā pie kultūras nama notika koncerts „Izver deju caur saules staru”, 
kurā daţādos rakstu rakstos tika izdejota 31 deja. Šo koncertprogrammu sastādīja katra kolektīva izvēles deja 
un dejas no kopējā  repertuāra.  Laukumā pie  Gaigalavas kultūras nama darbojās amatnieku un mājraţotāju 
tirdziņš „Lobs lobam”.   
 

                                               Gaigalavas kultūras nama vadītāja Valentīna Deksne 

Sabiedriskās aktivitātes „Spīganu dejas ezera atspulgā” 

Festivāla otrās dienas koncerts 
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Deju grupa „Raffaello”  pasākuma atklāšanā ŪTC „Bāka” 
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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  

 23.jūnijā plkst. 21.00 Gaigalavas  
KN   amatierteātra "Bykovīši" pirmizrā-
de - A.Banka "Ţņaudzavas zelts" 
Ieeja - 1 EUR, skolēniem 0,50 EUR. 
 

Pēc izrādes kopīga  
                   Jāņuguns iedegšana. 
 

 14.jūlijā Burtnieku novada Matīšu  
pagasta amatierteātra izrāde 
L.Stumbre „Burvīgie blēţi”. 
       4.augustā amatierteātru svētki  
„Lubāna vilinājums”. 

 
Laipni aicināti! 

 

 

 

 

   Aizvadīts kārtējais mācību gads un sākušās 
skolēnu vasaras brīvdienas. Lai daţādotu brīvā 
laika pavadīšanas iespējas, Gaigalavas bibliotē-
ka aicina bērnus, viņu vecākus, vecvecākus un 
visus, kam interesē grāmatas un lasīšana, pieda-
līties Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu litera-
tūras centra izsludinātajā lasīšanas veicināšanas 
programmā “Bērnu/jauniešu/vecāku ţūrija”. Kā 
jau ierasts, jāizlasa un jānovērtē 6 grāmatas no 
piedāvātās kolekcijas un jāaizpilda elektroniskā 
anketa par interesantāko grāmatu. Lielākā daļa 
grāmatu jau pieejamas bibliotēkā, pārējās vēl gai-
dām no Bērnu literatūras centra. Ja kāda no ko-
lekcijas grāmatām ir mājās, droši sāciet lasīt. 
2018. gada Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijas grāmatu 

kolekcija 

Vecumgrupa no 5+gadiem 

1.Kā vilku piemin, tā vilks klāt. Veronika Kaplāna, 

Greguārs Mabīrs.  

2.Mia ir priecīga. Tīa Selli.  

3.Nelūgtie ciemiņi. Ulrika Kestere.  

4.Pastnieks Pele. Marianna Dibika 

5.Zaķa Garauša lai-

mes zeme. Toms Kal-

ninskis 

6.Zirgā. Inese Zandere.  

 Vecumgrupa no 

9+gadiem 

1.Aukliņa, putns un es. 

Ella Kārlsone. 

2.Brūne. Hakonss 

Eversons.  

3.Kā vecmamma vislaik samazinājās. Mihaels de 

Koks, Kristīne Ārstena. 

4.Okeāns un tuksnesis. Inese Paklone.  

5.Sirdsmāsas. Salla Simuka.  

6.Mani sauc Jans,un es neesmu nekas īpašs. Katlēna 

Ferēkena, Eva Mutona.  

Vecumgrupa no 11+gadiem 

1.Brūveri brūvē. Pēteris Brūveris, Indra Brūvere, Za-

ne Brūvere.  

2.Kurš no mums lidos? Andra Manfelde.  

3.Melnais akmens. Aivars Kļavis.  

4.Tumšmute. Hegartijs Šeins.  

5.Vaboļpuika. M.G. Leonarda.  

6.Vislabākās zāles. Kristīne Hamilla.  

Vecumgrupa no 15+gadiem 

1.Kur pazuda saimnieks?:stāsti par mūsu vēsturi. 

Pauls Bankovskis.  

2.Labā un Ļaunā skola. Somans Čainani.  

3.Septītā kamera. Kerija Drūrija.  

4.Tā runāja Zosu māte. Laura Dreiže.  

5.P.S. Tu man patīc. Keisija Vesta.  

6.Tur aiz stacijas ir jūra. Juta Rihtere. 

 Vecāku žūrija 

1.Ulsiks. Inguna Cepīte. 

2.Kā romāns. Daniels Penaks.  

3.Mans vectēvs bija ķiršu 

koks.  Andžela Naneti.  

4.Pilsētu dedzināšana. Kai Ārelei-

da.  

 

Uz tikšanos bibliotēkā!  

Gaigalavas bibliotēkas vadītāja 

M.Vabale 

Bibliotēkas ziņas 


