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2018. gada marts Aicinām piedalīties! 

Nākošā avīze būs aprīlī 

22.martā plkst. 
15.30. notiks 

ikgadējā iedzīvo-
tāju sapulce  

Gaigalavas KN  
   Lūgums pagasta iedzī-
votājiem būt aktīviem un 
piedalīties sapulcē, uzdot 
jautājumus un izteikt iero-
sinājumus. 

  Filmas sagatavošanas posmā beigusies aktieru atlase, un filmas 
galvenā varoņa Anša lomai ir apstiprināts divdesmit četrus gadus 
vecais Dāvis Suharevskis no Gaigalavas – viņš aktieru atlases 
laikā visus pārsteidza ar savu aso prātu, humora izjūtu un vitalitā-
ti.  
   Februāra beigās tika uzsākts ziemas filmēšanas periods jaunai 
vēsturiskai spēlfilmai "Pilsēta pie upes", kuras darbība notiek no 
30. gadiem līdz Otrā pasaules kara beigām. Pirmie filmas kadri 
tiks uzņemti Latgalē – Krāslavā, Ludzā un Rēzeknē. 
   Filmas "Pilsēta pie upes" scenārija pamatā ir Gunara Janovska 
tāda paša nosaukuma romāns. Filmas galvenajam varonim Ansim 
ir nevainīga profesija – daiļkrāsotājs, un viņš ir pieprasīts pie vis-
iem reţīmiem – vispirms visas pilsētas "šiltes" jākrāso zaļā krāsā, 
tad komunistiem viss jāpārkrāso sarkans, nacistiem atkal sarka-
nais jākrāso ciet ar brūno. Neskatoties uz to, ka stāsta vēsturiskais 
fons ir traģisks, tajā ir vieglums, jaunu cilvēku attiecību juteklis-
kums un humors. Ansis ar saviem it kā naivajiem lēmumiem pie-

dzīvo īstu garīgu un eksistenciālu ceļojumu no neveikla jaunekļa līdz vīrietim, kurš agri nobriest un kura izvēles 
vienmēr liecina par cilvēka psihē iekodētu dziļu humānisma stīgu. 

 Interneta resursi Publicitātes foto 

Lepojamies 

 Joga - Gaigalavas PII sporta  
zālē -18.martā  plkst. 11:00.,  
25.martā plkst. 11:00., 8.aprīlī  plkst. 
11:00., 15.aprīlī  plkst. 11:00.(vadītāja 
Inese Dreļa). 

 Aerobika - SAC “Strūžanu  
skola” - 17.martā plkst. 15:00. 
(vadītāja Inese Leitāne). 

 Lekcija atkarīgo personu  
tuviniekiem, ģimenes locekļiem -  
Gaigalavas pagasta pārvaldē 12. mar-
tā plkst. 10:00. (psiholoģe Gunta Iva-
nova). 

 Lekcija “Atkarīgo cilvēku  
veselības veicināšanas iespējas un 
metodes” - Gaigalavas pagasta pār-

valdē 21. martā plkst. 9:00. (psiholoģe 
Gunta Ivanova). 

 Lekcija/praktiskā nodarbība  
“Veselīga uztura nozīme stresa  
situācijās” - Gaigalavas KN, aprīlī 
(laiks tiks precizēts), psiholoģe Aija 
Brokāne. 

 Lekcija/ praktiskā nodarbī - 
ba “Moderno tehnoļoģiju lietošana 
un to negatīva ietekme” - Gaigala-
vas KN, aprīlī (laiks tiks precizēts), 
psiholoģe Alīna Gailuma. 
    Viss projekta "Dzīvo veselīgi Rē-
zeknes novadā!" pasākumu saraksts 
pieejams Rēzeknes novada mājas 
lapā. 

Viestura Kairiša filmā "Pilsēta pie upes" galveno lomu tēlos 
Dāvis Suharevskis  

   Arī Gaigalavas kultūras nama  amatierteātru  „Bykovīši”, „Apīnis”, „Optimisti”  dalībnieki tika uzaicināti uz kastingu, 
kur notika atlase uz filmēšanos filmā.  Reţisors V.Kairišs mūsu aktierus bija ievērojis teātru festivālos un raidījumos 
interneta vietnē.  Visi, kuri aizbrauca uz atlasi, tika  uzaicināti filmēties epizodēs un masu skatos Ludzā un Rēzeknē, 
un tie bija - Valentīna Zakarkeviča, Virgīnija Lūzeniece, Vilis Jaudzems, Mārīte Vabale, Aiga Spīča, Juris Bikse, An-
nēlija Melne, Gunta Spīča, Juris Bikse, Skaidrīte Miščenko, Maruta Suharevska, Daina Mihailova,  Anita Macāne, 
Solvita Mazustērniniece, Valentīna Deksne. Imants Spīčs  apstiprināts lielākai lomai. Prieks, ka mēs varējām  gūt 
pieredzi kino jomā, izjust to pozitīvo atmosfēru, kas vienoja filmēšanās laukumā. Neskatoties uz bargajiem laika 
apstākļiem - salu, puteni ar stindzinošu vēju,  mēs piedalījāmies filmas tapšanas procesā  un esam gandarīti par 
paveikto.  

                                                                                                                                       Valentīna Deksne 
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   Sākot ar 2018.gadu Rēzeknes novadā stājās spēkā 
jauni saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma no-
dokļa aprēķināšanu. Turpmāk dzīvojamām mājām un 
dzīvokļiem, kuros uz konkrētā taksācijas gada 
1.janvāra plkst.00:00 neviena persona nav deklarējusi 
savu dzīvesvietu, tiks piemērota ievērojami augstāka 
nodokļa likme – 1,5% no konkrētā objekta taksācijas 
gada 1.janvārī reģistrētās kadastrālās vērtības. Dzīvo-
jamām mājām un dzīvokļiem, kuros ir deklarēta vis-
maz viena persona vai arī šīs mājas vai dzīvokļa īpaš-
nieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs ir Rēzeknes no-
vada teritorijā deklarēta persona, piemērojamā nodok-
ļa likme saglabāsies nemainīga – tā svārstīsies robe-
žās no 0,2% līdz 0,6% no objekta kadastrālās vērtī-
bas. Piemēram, ja Jūsu deklarētā dzīvesvieta ir dzī-
voklī pagasta centrā, un jums pieder vecāku/
vecvecāku māja, kuru uzturat, tad šādā gadījumā 
Jums, kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam 
tiks piemērota samazinātā likme – 0,2-0,6 % apmērā 
no objekta kadastrālās vērtības gan par dzīvokli, gan 
par šo māju, kuru uzturat. Savukārt, ja Jūsu deklarētā 
dzīvesvieta ir citā pašvaldībā, piemēram, dzīvoklī pil-
sētā un jums vēl pieder mazdārziņš ar dārza māju 
novada teritorijā, kurā nav deklarēta neviena persona, 
tad šajā gadījumā par dārza māju tiks piemērota pilnā 
nekustamā īpašuma nodokļa likme – 1,5% apmērā no 
dārza mājas kadastrālās vērtības. 
   Jāņem vērā, ka arī dārza mājiņām kā galvenais lie-
tošanas veids nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā parasti tiek noteikts “Viena dzī-
vokļa mājas”, un līdz ar to tās nokļūst to objektu kate-
gorijā, kas var tikt aplikti gan ar nodokli 0,2-0,6 % ap-
mērā no objekta kadastrālās vērtības, gan ar nodokli 
1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības, atkarī-
bā no tā vai šajā dārza mājiņā ir kāds deklarēts vai 
nav, vai arī šī mājiņa pieder Rēzeknes novadā dekla-
rētai personai, vai personai, kuras deklarētā dzīves-
vieta ir kādas citas pašvaldības teritorijā. 
   Paaugstinātas nodokļa likmes dzīvojamām mājām 
un dzīvokļiem – 1,5 % no objekta kadastrālās vērtības 
(parasto 0,2-0,6 % vietā) ir piespiedu pasākums. Pē-
dējā gada laikā ļoti strauji sāka samazināties iedzīvo-
tāju skaits, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Rēzeknes 
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pēc 
Iedzīvotāju reģistra datiem uz 2018. gada 1.janvāri 
Rēzeknes novadā savu dzīvesvietu ir deklarējušas 
27309 personas. Tai pat laikā novada teritorijā uz 

2017. gada beigām bija apmēram 5000 viendzīvokļa 
mājas (tai skaitā apmēram 1000 dārza mājiņas), ku-
rās neviens nav deklarējis savu dzīvesvietu. Pieņemot 
šos saistošo noteikumu grozījumus, viens no pašval-
dības mērķiem bija mazināt iedzīvotāju migrāciju uz 
citām teritorijām, kā arī veicināt īpašumu apsaimnie-
košanu un apkārtējās vides stāvokļa uzlabošanu. Ja, 
piemēram, māja stāv tukša un pamesta, tad, maksā-
jot, paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokli, īpaš-
niekam būs jāapsver, ko darīt ar savu īpašumu: pār-
dot, nojaukt, vai varbūt jāpārceļas turp dzīvot. 
   Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu Latvijas 
Republikā regulē likums “Par nekustamā īpašuma 
nodokli”. Likuma 3.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka 
nodokļa likmi vai likmes no 0,2% līdz 3% no nekusta-
mā īpašuma kadastrālās vērtības nosaka pašvaldība 
savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz 
pirmstaksācijas gada 1.novembrim. Rēzeknes novada 
dome šo ar likumu piešķirto kompetenci ir izmantojusi, 
pieņemot saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi Rē-
zeknes novada pašvaldības 2014.gada 16.oktobra 
saistošajos noteikumos Nr.45 „Par nekustamā īpašu-
ma nodokli Rēzeknes novadā””, kas tika publicēti 
2017.gada 20.oktobrī laikrakstā „Rēzeknes Vēstis” 
Nr.126 (11673). Paskaidrojuma rakstā pie šiem sais-
tošajiem noteikumiem ir teikts, ka šo noteikumu mēr-
ķis daļā par nekustamā īpašuma nodokļa likmes no-
teikšanu mājokļiem ir: 1) mazināt iedzīvotāju migrāciju 
uz citām teritorijām; 2) veicināt īpašumu apsaimnieko-
šanu un apkārtējās vides stāvokļa uzlabošanu; 3) pa-
lielināt saimniecisko aktivitāti un iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa ieņēmumus pašvaldībā. Ar pilnu saistošo 
noteikumu „Par nekustamā īpašuma nodokli Rēzek-
nes novadā” tekstu un tiem pievienoto paskaidrojuma 
rakstu var iepazīties arī Rēzeknes novada pašvaldī-
bas mājaslapā sadaļā “Saistošie noteikumi”. 
   Šie grozījumi ir tikai daļa no plānotā. 2018.gadā tiek 
plānots gatavot vēl vienus grozījumus šajos saistoša-
jos noteikumos, lai no 2019. gada varētu piemērot 
nekustamā īpašuma nodokļa paaugstināto likmi bū-
vēm, kam ir izņemtas būvatļaujas, kurām ir beidzies 
darbības termiņš, bet būves tā arī nav nodotas eks-
pluatācijā. Tātad 2018.gads ir tas laiks, kad iedzīvotā-
jiem jāsakārto arī šīs lietas. 

Juris Zvīdriņš 
Rēzeknes novada pašvaldības 

Zemes pārvaldības dienesta vadītājs 

Izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanā Der zināt 

  Lai informētu par novada pagasta pārvalžu adminis-
tratīvās struktūras darbības efektivitātes izvērtēšanu, 
1. martā Rēzeknes novada pašvaldības lielajā zālē 
tika pulcināti pagastu pārvalţu vadītāji un grāmatveţi. 
Atbilstoši “Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijā 2033” noteiktajam, tiks veidoti un attīstīti čet-
ri novada nozīmes attīstības centri Dricānos, Kaunatā, 
Maltā un Nautrēnos. 
  Novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs infor-
mēja klātesošos, ka reformas tiek veiktas, ņemot vērā 
Valsts kontroles aizrādījumus par Rēzeknes novada 

pašvaldības izdevumiem grāmatvedības uzturēšanā. 
Reorganizācijas rezultātā ir plānots pārskatīt esošo 
pagastu pārvalţu kā pašvaldības iestāţu skaitu, tajā 
pašā laikā saglabājot katra pagasta identitāti, tas ir, 
pagasta nosaukumu, robeţas un patstāvību neatkarīgi 
no pagasta pārvaldes juridiskās formas, vienlaicīgi 
samazinot kopējo grāmatvedību skaitu. Apspriešanai 
tiks piedāvāts strukturālais veidojums no četrām pa-
gastu apvienībām, kuru teritorijās būs vismaz pa vie-
nai vidusskolai, kā to paredz arī pašvaldības attīstības 
programma.  

Informē par jauno pagastu modeli 
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   2017.gads Bikavas Vissvētās Jēzus sirds Romas 
katoļu baznīcas draudzei Gaigalavas pagastā ir bijis 
sekmīgs. Realizēti divi nozīmīgi projekti, kuru rezultātā 
baznīca ir kļuvusi sakārtotāka un skaistāka. Projekti, 
kuru īstenošana būtu ļoti sareţģīta bez Rēzeknes no-
vada pašvaldības atbalsta. 
   Pateicoties draudzes locekles Ingas Zapānes sastā-
dītiem projektu pieteikumiem, draudze realizēja Rietu-
mu Bankas Labdarības fonda līdzfinansētu projektu 
“Bikavas Vissvētās Jēzus sirds Romas katoļu baznī-
cas centrālā altāra restaurācija” un Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstī-
bas programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 
programmā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrī- 
bas virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu 
Nr.16-01-AL15-A019.2201-000009 “Kultūras manto-
juma saglabāšana un ar to saistīta tūrisma pakal-
pojumu pilnveide Rēzeknes novada Gaigalavas 
pagastā”. 
   Centrālā altāra restaurāciju veica restaurācijas vec-
meistars Staņislavs Astičs. Laika posmā no maija līdz 
augustam baznīcas centrālais altāris tika restaurēts, 
balstoties uz atsegtiem krāsas pamatslāņiem un vei-
dojot to, atbilstoši kādreizējiem baznīcas sienu krāso-
juma tonējumiem, kas atklājās izpētes laikā.  Papildus 
Rietumu bankas piešķirtajam finansējumam, Rēzek-
nes novada pašvaldības atbalsts, kas sniegts saskaņā 
ar Rēzeknes novada pašvaldības noteikumiem Nr. 14 

“Kārtība, kādā piešķir Rēzeknes novada domes līdzfi-
nansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai” – 4000, 
00 EUR.  
   Projekta  “Kultūras mantojuma saglabāšana un ar to 
saistīta tūrisma pakalpojumu pilnveide Rēzeknes no-
vada Gaigalavas pagastā” ietvaros, kas ieguva LAD 
publisko finansējumu, tika veikta baznīcas fasādes 
vienkāršota atjaunošana. Projekta realizācijas ietvaros 
kopējās izmaksas būtiski palielinājās un draudzes lī-
dzekļi nebija pietiekoši sekmīgai projekta nobeigšanai. 
Rēzeknes novada pašvaldības atbalsts, kas sniegts 
saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības noteiku-
miem Nr. 14 “Kārtība, kādā piešķir Rēzeknes novada 
domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabā-
šanai” – 8000, 00 EUR šajā situācijā bija ļoti būtisks, 
kas ļāva draudzei turpināt darbus un norēķināties ar 
darbu veicēju  - SIA “ERSIL” un pārējiem pakalpojumu 
sniedzējiem.   
   Vissvētās Jēzus sirds Romas katoļu baznīcas drau-
dze vēlas izteikt lielu pateicību Rēzeknes novada paš-
valdībai par sniegto atbalstu, kas ļāva veikt plānotās 
aktivitātes un atjaunot vietējās nozīmes kultūras pie-
minekli draudzes locekļu un pārējo baznīcas viesu 
priekam. Un visiem, visiem pārējiem ziedotājiem, kas 
ļāva piepildīt sapni par baznīcas atjaunošanu.  

 
Aicinot ciemos un Dieva svētību vēlot, 

Draudzes prāvests Ivars Vigulis 

   Pateicoties „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” 
rīkotajam projektu konkursam, Gaigalavas pagastā 
atbalsts tika sniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īsteno-
šana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstī-

bas stratēģiju” projekta iesniegumam Nr.16-01-AL15-
A019.2201-000009 “Kultūras mantojuma saglabā-
šana un ar to saistīta tūrisma pakalpojumu pilnvei-
de Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā”. 
Atbalsta saņēmējs:  Bikavas Vissvētās Jēzus Sirds 
Romas katoļu draudze. Projekta mērķis: Vietējās   no-   

Ar Rēzeknes novada pašvaldības atbalstu Bikavas baznīcā  
realizēti divi projekti 

Realizēts projekts “Kultūras mantojuma saglabāšana un ar to saistīta 
tūrisma pakalpojumu pilnveide Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā” 

Tas ļaus efektīvāk plānot gan skolēnu pārvadājumus, 
gan risināt citus saimnieciskus un organizatoriskus 
jautājumus, tajā pašā laikā ekonomējot līdzekļus. Izvē-
loties minēto pagastu apvienību modeli, tika ņemti vē-
rā tādi faktori kā valsts un pašvaldības ceļu tīkls, sko-
lēnu pārvadājumu maršruti, sabiedriskā transporta 
pieejamība, vēsturiski izveidojošās saiknes starp pa-
gastiem, tajā skaitā jau esošo izglītības iestāţu struk-
tūrvienību atrašanās vietas. 
  Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis 
Troška iepazīstināja klātesošos ar pagastu apvienību 
modeli, ar reorganizācijas mērķiem un uzdevumiem, 
analizēja esošo situāciju grāmatvedības uzturēšanas 
jomā, kā arī iespējamos risinājumus pēc reorganizāci-
jas. Tāpat tika sniegtas atbildes uz klātesošo jautāju-
miem. 
  Monvīds Švarcs uzsvēra, ka pagastu pārvaldes 
struktūras izmaiņas nepasliktinās pašvaldības pakal-
pojumu kvalitāti un pieejamību novada iedzīvotājiem, 

nodrošinās katra novada pagasta saimnieciskās darbī-
bas patstāvību atbilstoši noteiktajai kompeten-
cei:        ”Katrā pagastā iedzīvotājs turpinās saņemt 
pakalpojumus tāpat kā līdz šim, būs bibliotēkas, kultū-
ras nami. Reformas ir vērstas uz administratīvo izmak-
su samazinājumu, bet ietaupītā nauda paliks pagas-
tos.” 
  Lai izvērtētu novada pagastu pārvalžu administratī-
vās struktūras darbības efektivitāti un izstrādātu 
priekšlikumu pagasta pārvalţu struktūras modelim, ir 
izveidotas četras darba grupas, kuru sastāvā iekļauts 
katra pagasta pārvaldes vadītājs un galvenais grāmat-
vedis, bet kā novērotāji tiks pieaicināti iedzīvotāju kon-
sultatīvo padomju pārstāvji. Darba grupu organizētās 
sapulces sāksies ar 5.martu, bet ziņojumi par darbu 
un priekšlikumi tiks iesniegti Rēzeknes novada domes 
Teritoriālajai pastāvīgajai komitejai līdz 12. aprīlim. 

 
Sagatavoja Diāna Selecka 
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SAC “Strūžānu skola” informācija 

   2018.gads aktivitāšu centrā ir iesācies ražīgi un 
daudzveidīgi,  aktivitātes ir daţādas – gan veselībai, 
gan fiziskajai formai, gan vēdera priekiem.  
   Tāpat kā pagājušajā gadā, arī šogad aktivitāšu cen-
trā darbojas bibliotēka (darba dienās), trenaţieru zāle 
(3 reizes nedēļā vai vie-
nojoties par citu laiku), ir 
pieejami ģimenes ārsta 
pakalpojumi (trešdienās), 
var iegādāties lietotās 
preces (vienu reizi mēne-
sī), pieejami friziera pa-
kalpojumi (vienu reizi di-
vos mēnešos), NVA fili-
āles darbinieki brauc re-
ģistrēt bezdarbniekus 
(katru otro mēnesi). 
   Katrs interesents var 
piedalīties kulinārijas no-
darbībās, kad kopīgi mā-
cāmies un mēģinām pa-
gatavot kādu gardumu. 
Rokdarbu pulciņa ietva-
ros, šogad veidosim kolā-
žas no sīkiem dabas ma-
teriāliem, uz kurām tiks 
atainotas latviešu rakstu 
zīmes par godu Latvijas 
simtgadei. 

Lekcija par 
ārstniecības augiem 
   Īstenojot Rēzeknes no-
vada projektu “Dzīvo ve-
selīgi Rēzeknes novadā”, 
19.janvārī bija iespēja 
klausīties un piedalīties 

lekcijā/praktiskajā nodarbībā “Dabas produkti uzturā, 
kas veicina veselību”. Lekciju vadīja lektore Ligita Jok-
ste-Bogdanova. Nodarbības laikā bija iespēja atcerē-
ties sen zināmas lietas par dabas augiem, kā arī iegūt 
jaunu informāciju par augu un zāļu tēju ārstnieciska-

jām īpašībām. 

Veselības pārbaude 
   Iepriekšminētā projekta 
ietvaros, 22.janvārī aktivitāšu 
centrā viesojās veselības 
izbraukuma istaba. Šī pasā-
kuma ietvaros sertificēts me-
diķis veica ekspresmērīju-
mus un katrs apmeklētājs 
varēja pārbaudīt cukura līme-
ni asinīs, asinsspiedienu un 
holesterīnu, kā arī saņemt 
vērtīgus padomus par veselī-
ga dzīvesveida ievērošanu. 

   Vēja kūkas 
   Pēc kulinārijas pulciņu ap-
meklētāju ieteikuma, 
26.janvārī mācījāmies cept 
Vēja kūkas jeb Vecrīgas. 
Kopīgi apguvām prasmi pa-
gatavot plaucēto mīklu, cept 
kūciņas un piepildīt tās. Lai 
būtu interesantāk, gatavojām 
3 veidu pildījumus – tradici-
onālās biezpiena, ar banānu 
pildījumu un sāļās, ar sieru 
un olu. Neskatoties uz da-
žiem misēkļiem, visas kūci-
ņas bija ļoti garšīgas un pa-
šām cepējām prieks, ka izde-
vās! 

zīmes kultūras pieminekļa - Bikavas Vissvētās Jēzus 
Sirds Romas katoļu baznīcas fasādes vienkāršota at-
jaunošana.  
   Projekta novitāte: tūrisma pakalpojuma izstrāde – 
QR kodu ģenerēšana, ietverot galvenos informatīvos 
punktus par baznīcas vēsturi un elementiem.  
   Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastādīja 
54224,21 EUR.  
   Publiskais finansējums – 28040,08 EUR.  
   Nepieciešamo līdzfinansējumu draudze spēja nodro-
šināt no saviem līdzekļiem. 
   Fasādes atjaunošanas projekta izstrādātājs, auto-
ruzraudzība  - SIA “MUUR”, arhitekte Liene Līce.  
   Darbu izpildītājs fasādes atjaunošanas darbiem – 
SIA “ERSIL”. 
   Darbu būvuzraugs – Ivars Markovskis, SIA 
“WARSS+”. 
   QR kodu ģenerēšanas izstrāde un materiāla izstrāde 
tika veikta draudzes kopējiem spēkiem.  
   Lai arī vasara šogad nelutināja ar laikapstākļiem 
šāda projekta realizācijai, Bikavas baznīca ir ieguvusi 

jaunu spozmi un aicina savus draudzes locekļus un 
citus viesus ar atjaunotu fasādi un jaunu tūrisma pa-
kalpojumu. Projekta sekmīgai realizācijai savu darbu 
ieguldīja daudzi draudzes locekļi. Īpaša pateicība jāiz-
saka Ingai Zapānei, Robertam Voitam, Jānim Volkam, 
draudzes vecākajai Zinaīdai Krustei, Imantam Spīčam, 
Kristīnei Trimalniecei, skolas kolektīvam un direktorei 
Inārai Ūsītei, Kristapam Kaļvam par būtiskām konsul-
tācijām un liela pateicība Gaigalavas pagasta pārval-
dei, draudzes ērģelniecei Intai Birķei un draudzes ko-
rim “Aisma”, būvniekiem, būvuzraugam un visiem zie-
dotājiem.  Jo īpaši A.Saleniekam, A.Brencim, 
V.Bernānei, Z/s “Līdumi” un P.Stankam, SIA 
“ARBALT”, SIA “Teikas kalns”, SIA “Sprūževa M”, VE-
REMS RĒZEKNES SPECIĀLĀS EKONO-
MISK ĀS ZONAS SIA un visiem, visiem pārējiem zie-
dotājiem, kas ļāva piepildīt sapni par baznīcas atjau-
nošanu.  

Aicinot ciemos un Dieva svētību vēlot,  
Draudzes prāvests Ivars Vigulis 

Sabiedriskās aktivitātes 
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Aerobika 
   Pēc kulinārijas pulciņa nodarbībām uzkrājas kāda 
lieka kalorija, tāpēc ar lielāko prieku pieņēmām koor-
dinatores Marikas piedāvājumu - aktivitāšu centrā rī-
kot aerobikas nodarbības, kas arī tiek īstenotas patei-
coties Rēzeknes novada projektam “Dzīvo veselīgi 
Rēzeknes novadā”. 
   3. un 17.februārī aktīvi vingrojām, dejojām un stie-
pām muskuļus Ineses Leitānes vadītajās nodarbībās. 
Ieguvām ne tikai fizisku slodzi, bet arī teorētiskas zi-
nāšanas par vingrojumiem, kas būtiski ietekmē veselī-
bas uzlabošanu. 
   Nākošās nodarbības  - 17.martā plkst.: 15.00. 

 Čebureki 
   23.februārī aktivitāšu centrā tika cepti čebureki. Tā 
kā jau sen bija doma, ka vajadzētu pamēģināt, tad 
vienreiz saņēmāmies un ķērāmies pie darba. Apvie-

nojot prātus, pieredzi un kopā čakli strādājot, lielais 
grozs ātri vien piepildījās ar kraukšķīgiem, ļoti gardiem 
un sātīgiem čeburekiem. Secinājām, ka šis process 
nav smags, bet laikietilpīgs gan, taču neskatoties uz 
to, gandrīz visas apņēmās arī mājās izcept čeburekus 
un palutināt savus tuviniekus. 

  Atkritumu šķirotava 

   Strūţānos darbu ir uzsācis atkritumu šķirotavas 
punkts, kurš atrodas pie vagona. Šķirotos atkritumus 
var nodot katru darba dienu no 10.00 – 15.00, vai arī 
vienojoties par citu laiku, sazinoties ar Jolantu 
(22048496).  
   Plašāka informācija par to, kā pareizi šķirot atkritu-
mus, ko drīkst un ko nedrīkst mest konteineros, ir iz-
vietota pie šķirotavas, kā arī pieejama aktivitāšu cen-
trā. 

SAC “Strūţānu skola” 
vadītāja Jolanta Mihailova 

   Jaunais gads sākās ar kopīgu 
tā sagaidīšanu un balli, kurā mu-
zicēja muzikants Marchello. 
   6.janvārī  notika Jaungada eg-
lītes pasākums senioriem un 
pensionāriem. Priekšnesumus 
sniedza  kultūras nama pašdar-
bības kolektīvi „Bykovīši”, 
„Apīnis”, deju grupa „Raffaello”.  
Viesojās tautas muzikanti  An-
tons Butkāns no Rēzeknes un 
Vitālijs Pleišs no Vectilţas.   
Prieks, ka pasākumam pievieno-
jas  arī jaunākie pensionāri.  Pē-
teris Stanka  visiem pagasta 
pensionāriem bija sarūpējis jau-
ku dāvanu - lielu torti.  
   22.februārī  viesojās leļļu teātris „Tims” ar izrādi 
„Vilks, kurš rija grāmatas”.  Mazos skatītāju bija daudz 
un izrāde bija lieliska.  
    Pašdarbības kolektīvi aktīvi darbojas, iestudē ske-
čus, dejas un piedalās dažādos  pasākumos. 
Amatierteātri  „Bykovīši”, un „Apīnis”, deju grupa 

„Raffaello”  piedalījās amatiertmāk-
slas festivālā  „Daţādi estrādes ţan-
ri, skatuve un es”, kurš notika 
27.janvārī Maltā. 
   Deju grupa „Raffaello”  17.februārī  
piedalījās  deju kopu sadancī  
„Līksmo mana dvēselīte” Barkavā.      
   Amatierteātri „Optimisti” un 
”Apīnis”  23.februārī  ar skeču  prog-
rammu priecēja vecos ļaudis Strūţā-
nu un Pilcenes  pansionātos. 
   JDK ”Krēslīte” aktīvi apgūst deju 
svētku repertuāru un  3. martā pie-
dalījās Rēzeknes apriņķa deju skatē,  
kā arī  „Jautrajā sadancī” Strūţānos, 
kurš notika 23.janvārī. 

  Rokdarbnieču klubs „Rokdarbiņš” gatavo  dekoru, 
kurš drīz rotās kultūras nama telpas. 
    Gaidīsim Lieldienas un pavasari!   Lai Jums visiem 
jauks noskaņojums! 

Gaigalavas kultūras nama vadītāja 

Valentīna Deksne 

Gaigalavas  kultūras nama aktivitātes  
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Reiz bija ... 

Atsaucoties uz J.Keiča Tāvu zemes kalendārā 
(2013.g.) publicēto informāciju, pie Bikavas muižas 
18.gadsimtā bija 18 saimniecības un vairākas foļvar-
kas - no muiţas nodalītas dzīves vietas, kas piederēja 
vienam saimniekam. Cīmotas foļvarkas rentnieks bijis 
Ivans Apens kopā ar brāli Andreju no Vendenes 
(Cēsu) apriņķa. Ar viņiem kopā dzīvojuši arī vecāki. 
Apeniem bijuši  7 kalpi. Foļvarkā bijušas  2 dzīvojamās 
mājas- viena no māla, otra no koka. Cīmotas foļvarkā 
dzīvojis arī Bikavas muiţas pilnvarnieks Henrihs Man-

teifeļs ar kalponi Jelenu Lukinu.  
Pēc statistikas datiem 2004.gadā Cīmotas Foļvarkā 
dzīvojuši 12 iedzīvotāji. Atmiņās par agrākiem laikiem 
dalījās pašreizējā ciema iedzīvotāja Konstantīna Zvej-
salniece. Pagājušā gadsimta pirmajā pusē ciemā biju-
šas 13 saimniecības- visas izveidotas kā jaunsaimnie-
cības ap 1922.- 1923.gadu. Drabāka Ksavera un Mo-
nikas ģimenē auguši 4 bērni.  1938.gadā mājās izcē-
lies ugunsgrēks, kurā gājusi bojā meitiņa.  Saimnieki 
pēc  ugunsnelaimes vērsušies pēc palīdzības pie  

      

 

    „Mēs vēlamies ļoti, ļoti 

      Jūs samīļot šodien ar smaidu 
      Un rociņām mazām, jo mazām, 
      Bet ļoti siltām un mīļām.” 
   Ar šādiem vārdiem un domām, 9. februāra rītā, sa-
vus mīļos, gādīgos un sirds gudros vecvecākus, sa-
gaidīja Gaigalavas PII  bērni, lai kopīgi dziedātu, dejo-
tu, ietu rotaļās, tā pasakot paldies par viņu klātbūtni un 
rūpēm, ko tie sniedz ikdienā.     
   Bērni ļoti cītīgi bija gatavojušies šiem svētkiem. 
Svētku koncertā ikviens no bērniem gribēja apsveikt 
savu vecmāmiņu dejojot, deklamējot  dzejoļus un dzie-
dot dziesmiņas. Pēc koncerta mēs kopā ar vecvecā-
kiem darbojāmies radošajās darbnīcās –jaunākās gru-
pas bērni  rotāja  sirsniņas, bet vecākās grupas bērni 
zīmēja savus vecvecākus. Pie vecvecāku sarūpēta 
cienasta raisījās  siltas sarunas par kopīgiem darbiem  
un atpūtas  brīţiem, kurus pavada kopā ar mazbēr-
niem ārpus bērnudārza laika.  Mazbērnu izteiktie vēlē-
jumi vecvecākiem lika gan jautri pasmieties, gan sa-
just aizkustinājuma kamoliņu kaklā. Vecvecāku acīs 
vislielākais gandarījums bija vērojams par savu mazo 

ķiparu, jo ikviens mazbērns taču ir arī daļiņa no vec-
māmiņas un vectētiņa. 
   Pateicamies bērnudārza pavārei  Vijai un  vecvecā-

kiem par, ar mīlestību, sagādāto cienastu un lielo  at-
saucību apmeklējot šos svētkus. Mīlēsim un rūpēsi-
mies par saviem vecvecākiem! Un neaizmirsīsim, ka 
ne vienmēr ir vajadzīgi svētki, lai iepriecinātu mīļos 
cilvēkus.             
                               Vizu, vizu, Metenīti, 
                               No kalniņa lejiņā, 
                               Lai aug mani gari lini, 
                               Zeltītām podziņām. 

    14. februārī – Meteņdiena! “Vai šoziem   esi – sli-
dinājies uz plēves no kalna lejā? Pikojies? Braucis 
tālu, tālu  no kalna ar ragaviņām?  

   To visu bija iespēja izbau-
dīt bērnudārza bērniem šinī 
ziemīgajā dienā. Vecākās 
grupiņas bērni kopā ar 
audzinātājām piedalījās 
jautrajās stafetēs. Tika celti 
arī sniegavīri, jo šogad zie-
ma mums bija sagādājusi 
labu laiku izpriecām. Mazā-
kās grupas bērni devās uz 
tuvējo kalniņu, lai ar raga-
vām brauktu no kalniņa.  
Pēc jautrajām izdarībām 
kopīgi ēdām  pavāres Vijas 
ceptās pankūkas. Visi bijām 
priecīgi. Šī diena bija skais-
ta un  piedzīvojumiem bagā-
ta! 

   Gaigalavas  PII novēl visiem skaistas, krāsainas un 
saulainas Lieldienas!                                                         

Sagatavoja  skolotāja I.L.Birķe 

Bērnudārza ziņas 

Par Cīmotas Foļvarku 
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Šogad jau vienpadsmito reizi 
Ceļu satiksmes drošības direkcija aicināja 6. – 8. klašu 
skolēnus mobilizēties un piedalīties izglītojošā un in-
teresantā konkursā  – „Gribu būt mobils!” topošajiem 
un esošajiem velosipēdu un mopēdu vadītājiem par 
ceļu satiksmes drošību . 
   “Satiksmes drošības 
stāvokļa analīze ļauj 
secināt, ka pastiprināta 
uzmanība jāpievērš 
mazaizsargāto ceļu 
satiksmes dalībnieku 
izglītībai un apziņas 
veidošanai (gājēji, ve-
losipēdisti, mopēdisti, 
topošie autovadītāji). 
Šobrīd īpaši aktuāls ir 
jautājums par pareizas 
attieksmes veidošanu 
bērniem un jauniešiem 
attiecībā pret savu un 
līdzcilvēku drošību, tai 
skaitā ceļu satiksmē. 
Konkurss „Gribu būt mo-
bils” ir lieliska iespēja jauniešiem apgūt tik ne-
pieciešamās ceļu satiksmes drošības zināšanas,” 
teikts CSDD mājaslapā. 
   Arī Gaigalavas pamatskolas skolēni piedalījās Latvijā 
tik populārtajā konkursā. 8.klases skolēni Ērika Ban-
zere, Evija Bolmane, Guna Ezeraša (komandas 
kapteine) un Mareks Virgiļovs izveidoja komandu 
“Spidometrs”, veiksmīgi aizpildīja neklātienes 
sacensību daļas testu un iekļuva pusfinālā, tātad bija 
viena no 10 labākajām komandām Latgales reģionā.  

   Pusfinālisti tikās un spēkiem mērojās Preiļu 
1.pamatskolā – ļoti gaišā skolā daudzējādās nozīmēs. 
Gaumīgs telpu iekārtojums, laipna uzņemšana, 
pieklājība un pozitīvs mikroklimats – rādītāji, kas 
raksturīgi Preiļu 1.pamatskolai. Komanda “Spidometrs” 
turējās godam: atpazina ceļazīmes, veica velobrauci-

enu (neklātienē) no 
mājām uz skolu un atpa-
kaļ, aizpildīja testus, 
prezentēja savu skolu un 
deva savu ieguldījumu 
CSDD kampaņas “Redzi 
– paredzi!” attīstībā. Ţūri-
ja bija stingra, konkurenti 
– spēcīgi, rezultātā ko-
manda “Spidometrs” ie-
guva 5.vietu Latgales 
reģionā. Esam priecīgi 
par sasniegto un sakām 
paldies sklotajam Jānim 
Zapānam par palīdzību 
neklātienes kārtā 
   Uzvarētājkomanda 
“Naiki” no Ilūkstes 

1.vidusskolas dosies uz finālu Rīgā. Konkursa fināla 
uzvarētājkomanda saņems balvā 1800 EUR dāvanu 
karti izglītojošam ceļojumam.  Arī fināla sacensību ot-
rās un trešās vietas ieguvēji saņems ceļojuma dāvanu 
kartes, ko varēs izmantot pēc saviem ieskatiem. Arī 
mēs – pusfināla dalībnieki - saņēmām stilīgas balvas. 
Taču galvenais ieguvums – zināšanas ceļu satiksmē 
un drošības sajūta, kā arī pieredze komandas darbam. 

 
Guna Ezeraša un skolotāja Ērika Bozoviča 

Gribu būt mobils!” Skolas  ziņas 

prezidenta Kārļa Ulmaņa, kurš piešķīris līdzekļus mā-
jas celtniecībai. Zvejsalnieka Benedikta un Bronislavas 
ģimenē augušas 3 meitas. Tēvs strādājis grants karje-
rā- ar zirgu vadājis granti, nelaimes gadījumā gājis bo-
jā darba vietā. Mātei ar mazajām meitiņām nācies ļoti 
smagi strādāt, lai nopelnītu iztikšanu un uzturētu saim-
niecību.  Rampāna Vladislava un Annas ģimenē bijuši 
4 bērni. Zīmeļa Boleslava un Marcijanas ģimenē augu-
ši 4 bērni. Zīmeļu mājās bijusi zirga kuļmašīna. Dēls 
Pēteris vēlāk atdalījies no ģimenes un uzcēlis savu 
māju.  Juhneviča Benedikta un Genovefas ģimenē 
auguši 3 bērni. Kuplākā ģimene bijusi Juhnevičam 
Konstantīnam un Bronislavai ar 13 bērniem - 8 dēliem 
un 5 meitām. Meita Genovefa ( tagad Eva Mārtuţa) ir 
rakstniece, vairāku romānu, stāstu, eseju, dzejoļu un 
publikāciju periodiskajos izdevumos autore. Brikuļa 
Donāta un Marcijanas ģimenē auguši 3 bērni. Dēls 
Aloizs nošauts purvā, ģimene 1949.gadā izvesta uz 
Sibīriju. Reiņa Aloiza un Bronislavas ģimenē augusi 
meita, kura agri mirusi. Vēl ciemā bijusi Mozmača Je-
zupa un Petroneļas saimniecība. Cik ģimenē bijis bēr-
nu, atmiņā nav palicis.  Bikses Stanislava un Brigitas 
ģimenē auguši  4 bērni. Kupča Boleslava un Annas 
ģimenē arī uzaudzināti 4 bērni. Švarca Jāzepa un Sali-

monas ģimenē auguši 3 bērni. Tēvs nomiris agri, kad 
jaunākais dēls vēl nebijis piedzimis. 

Bērni sākumā gājuši uz skolu Dziļāros, vēlāk uz 
Gaigalavas skolu. Tuvākais veikals bijis Staudţos, tur 
saimniekojuši ţīdi. Viņi bijuši labsirdīgi, bērnus cienāju-
ši ar pašu ceptām macām (cepumiņiem). Ciema iedzī-
votāji nodarbojušies ar lauksaimniecību- turējuši lopus, 
audzējuši graudus, linus. Visus darbus darījuši ar zir-
giem. Vācu laikā zirgi tikuši atņemti armijas vajadzī-
bām. Vēlāk visiem nācies stāties kolhozā un iet kolho-
za darbos. Zvejsalnieka Konstantīna gādājusi par kol-
hoza strādnieku un talcinieku ēdināšanu. Kolhozs de-
vis produktus, viņa gatavojusi ēdienu gan ēšanai uz 
vietas, gan pusdienas līdzņemšanai. Iedzīvotāji bijuši 
draudzīgi, izpalīdzīgi. Bieţi pie Brikuļiem un Rampā-
niem rīkojuši večerinkas. Antona dienā rīkojuši svētkus
- darījuši alu un sanākuši kopā svinēt katrs ar savu 
groziņu. Kopīgi svinējuši  arī Līgo svētkus.  

Paldies Konstantīnai Zvejsalniecei par stāstījumu. 
Lūdzu atsaukties iedzīvotājus, kuri var sniegt ziņas par 
citiem ciemiem, notikumiem, ievērojamiem cilvēkiem. 

 
Atmiņu stāstījumu pierakstīja Marija Vabale 
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   Zemes reformas gaitā Latvijas Republikas pilsoņiem 
tika atjaunotas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašu-
mu, tajā skaitā uz mantojuma zemi. Pašvaldību zemes 
komisijas, pieņemot lēmumus par zemes piešķiršanu 
pastāvīgā lietošanā, lēma arī par servitūta ceļiem. 
Kopš zemes reformas sākuma ir pagājuši vairāk nekā 
20 gadi, bet daudzi zemes īpašnieki vēl aizvien pilnībā 
nezina, ko nozīmē ceļa servitūts, kam tas jāuztur, tā-
dējādi izraisot ne vienu vien konfliktu starp blakus eso-
šajiem zemes īpašniekiem. Arī novada pašvaldībā 
bieţi vien tiek saņemtas sūdzības. 
   Mēģināsim īsumā informēt iedzīvotājus par to, kā 
izvairīties no nevajadzīgiem konfliktiem. Esam pārlieci-
nāti, ka liela daļa šajos konfliktos iesaistīto personu 
nepilda savus pienākumus nezināšanas dēļ, bet pie-
ļaujam, ka daļa īpašnieku savus pienākumus zina, 
taču tos ignorē. 
   Pirmkārt, atgādināsim, kas tas ir – servitūts un ceļa 
servitūts? Servitūts ir tāda tiesība uz svešu lietu, ar 
kuru īpašuma tiesība uz to ir lietošanas ziņā aprobe-
žota kādai noteiktai personai vai noteiktam zemes ga-
balam par labu.” (Civillikuma (CL) 1130.pants). Ceļa 
servitūts ir reālservitūts, jo nodibināts nevis kādai per-
sonai, bet konkrētam īpašumam par labu (CL 1156 
pants). Servitūta tiesība kļūst par lietu tiesību no brīţa, 
kad tā ir nostiprināta Zemesgrāmatā. 
   Likuma “Par autoceļiem” 6.¹ pantā ir teikts “Ja kāda 
īpašnieka zemes gabalu, kuru viņš ieguvis sakarā ar 
īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes privatizāciju, 
pievedceļš nesavieno ar valsts vai pašvaldības ceļu, 
šādam īpašniekam ir servitūta tiesības lietot braukša-
nai citos zemes gabalos esošos ceļus vai ierīkot tos 
no jauna.” 
   Kas tad ir kalpojošā īpašuma īpašnieks un kas ir 
valdošā īpašuma īpašnieks? Saskaņā ar CL, kalpojo-
šā īpašuma īpašnieks ir tas, pa kura īpašumu iet servi-
tūta ceļš, bet valdošā īpašuma īpašnieks ir tas, kurš 
servitūta ceļu izlieto. 
   Piemēram, biežāk pastāv strīdi un neskaidrības – 
kam servitūta ceļš ir jāuztur kārtībā? Zemes īpašnieks 
sūdzas, ka ar saviem traktoriem to izdangā lietotājs, 

vai arī pretēji. Atbilstoši CL 1151. pantam ceļš ir jāuz-
tur servitūta lietotājam. Līdz ar to, lietotājam ir pienā-
kums uzturēt ceļu kārtībā. Ja viņš to nedara, zemes 
īpašnieks var celt pret servitūta izlietotāju prasību tie-
sā. 
   Savukārt, ja zemes īpašnieks pats sabojā ceļu, tas 
var tikt vērtēts kā šķēršļu radīšana servitūta izlietoša-
nai un CL 1140. panta pārkāpums. Servitūta izlietotājs 
var celt prasību tiesā par kaitējuma atlīdzību. 
   Kā liecina tiesu prakse, ne vienmēr šādu konfliktu 
atrisināšanai pietiek ar tiesu darbiem zemes īpašnieka 
un servitūta izlietotāju starpā. Ir gadījumi, kad strīdnie-
kus var sodīt administratīvajā kārtībā (vainīgajiem uz-
liekot administratīvos sodus) vai konflikti var beigties 
ar kriminālprocesa uzsākšanu. 
   Ko darīt, ja cauri viensētai pa privātu ceļu uz ezeru 
nepārtraukti brauc mašīnas, visapkārt atstājot sadzī-
ves atkritumus? Privātīpašnieki arvien bieţāk izmanto 
iespēju uzstādīt daţādas brīdinājuma zīmes. Cik tās ir 
saistošas sabiedrībai? 
   Ilgākā laikā paciešot neērtības, protams, īpašniekam 
pirmā doma ir uzlikt kādu ceļa zīmi, lai kaitinošo nejē-
dzību pārtrauktu. Taču, kā liecina bieţi saņemtie jautā-
jumi, cilvēkiem nav īstas skaidrības par kārtību, kā 
zīmes uzstādāmas, kas ir atļauts un kas ne. 
   Ceļu satiksmes likuma 4.panta astotajā daļā ir no-
teikts, ka satiksmes organizāciju un tās tehnisko lī-
dzekļu (tātad – arī ceļa zīmju) izvietojuma atbilstību 
obligāti piemērojamo standartu un citu normatīvu pra-
sībām uzrauga valsts a/s “Latvijas Valsts ceļi” (LVC). 
Tātad, lai uzstādītu likumīgu ceļa zīmi, kuru ņem vērā 
policija un par kuras pārkāpšanu var piemērot Admi-
nistratīvo pārkāpumu kodeksā noteikto administratīvo 
sodu, vienmēr būs jāiegūst LVC speciālistu atļauja. 
   Pašvaldība ļoti cer, ka novada iedzīvotāji, izlasot šo 
materiālu, izdarīs atbilstošus secinājumus un ar sa-
pratni iesaistīsies servitūta ceļu uzturēšanā, tādā vei-
dā mazinot vai pat izslēdzot konfliktus savā starpā. 

 
Jānis Troška 

Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors 

Kas atbildīgs par ceļu servitūtu uzturēšanu? Der zināt 

      PASĀKUMI  GAIGALAVAS  KULTŪRAS  NAMĀ  

 7.martā plkst.17.00. - Radošā darbnīca  

„Pērļošana”. Vadītāja Ināra Sarnoviča.   Iepazīsimies 

ar pērļošanas tehniku un izgatavosim rokassprādzi. 

Dalības maksa- 2 EUR (par materiāliem).  

 22.martā plkst.17.00. - Radošā darbnīca  

“Gatavosim Lieldienu dekorus”.   

 1.aprīlī plkst. 12.00. - Lieldienu  pasākums.  
Programmā - muzicēs kapela ”Laima” no Krišjāņiem, 
teatrāli priekšnesumi un citas Lieldienu izdarības - olu 
kaujas, rotaļas, konkurss par skaistāko olu. 

 1.aprīlī plkst.22.00. – Lieldienu balle. Spēlēs  

Muzikanti - Sintija un Normunds Velmes.   

Ieeja - 3.00 EUR. 

 28.aprīlī plkst. 19.00.  

Gaigalavas pagasta  pašdar-

bības kolektīvu koncerts.  


