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Svecīšu vakari 
 

13. oktobris, sestdiena: 
 

plkst. 13.00 – ĪDEŅAS kapi (ar  
svēto Misi) 

plkst. 15.00 – GAIGALAVAS kapi 
 

20. oktobris, sestdiena: 
 

plkst. 12.00 – SVĒTIŅU kapi 
plkst. 14.00 – PINTĀNU kapi 

Mūžīgo mieru dod viņiem, Kungs! 
 

Nākošā avīze būs novembrī 

   Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) uzsāk meža 
dzīvnieku vakcināciju pret trakumsērgu. Vakcīnu izvieto-
šanu plānots pabeigt līdz septembra beigām. 
   Iedzīvotājiem, pamanot vakcīnu, kas izskatās kā brūn-
gans kubiņš, nedaudz mazāks par sērkociņu kastīti, ne-
vajadzētu to aiztikt, jo meža dzīvnieki sajutīs cilvēku 
smaržu un ēsmu neēdīs. 
   Vakcīna nav bīstama ne cilvēkam, ne apkārtējai videi, 
tomēr, ja cilvēks nonācis tiešā saskarsmē ar vakcīnu 
(ēsmas iekšpusē tā ir šķidra) – tā nonākusi acīs vai brū-
cē, jāvēršas pie ārsta. PVD aicina pieaugušos par vakcī-
nām informēt arī bērnus un lūgt tās nekādā gadījumā 
neaiztikt.  Vakcīna nav paredzēta suņiem un kaķiem, 
tomēr, to apēdot, dzīvnieka veselība nebūs apdraudēta. 
   Trakumsērga ir bīstama, neārstējama dzīvnieku un 
cilvēku veselību un dzīvību apdraudoša infekcijas slimī-
ba. Trakumsērgas rezervuārs dabā ir savvaļas dzīvnieki, 
galvenokārt - lapsas un jenotsuņi. Mājdzīvnieki, visbie-
žāk nevakcinēti suņi un kaķi, ar trakumsērgu inficējas 

pēc kontaktēšanās ar slimiem savvaļas dzīvniekiem. 
Vienīgais efektīvais trakumsērgas profilakses pasākums 
ir savlaicīga dzīvnieku vakcinācija pret trakumsērgu. 
  Pateicoties sistemātiskai savvaļas dzīvnieku vakcināci-
jai, kas kopš 2005. gada regulāri tiek veikta pavasarī un 
rudenī, trakumsērga Latvijā ir izskausta - pēdējais tra-
kumsērgas gadījums meža dzīvniekiem konstatēts 2010. 
gadā, bet mājas (istabas) dzīvniekiem – 2012. gadā. 
Pasaules Dzīvnieku veselības organizācija (OIE) Latviju 
oficiāli atzinusi par valsti, kas ir brīva no trakumsērgas. 
   Lai gan pēdējo gadu laikā nav konstatēts neviens tra-
kumsērgas gadījums, PVD aicina veikt mājas dzīvnieku, 
īpaši lauku sētās turēto, vakcināciju pret trakumsērgu, kā 
arī ziņot veterinārārstam vai PVD par katru trakumsērgas 
aizdomu gadījumu. 

 
Interneta resursi 

   Patlaban Gaigalavas pagasta pārvaldnieka pienākumu izpildītāja  no 
20.jūlija ir Valentīna Puste, iepriekšējais vadītājs Voldemārs Vabals aiz-
gāja pelnītā atpūtā. 
   „Šobrīd Rēzeknes novadā tiek plānotas strukturālās izmaiņas, kuru 
gaitā tiks precizētas pagastu pārvaldnieku amata kompetences un atbil-
dības loks. Katrā pagastā noteikti ir jābūt saimniekam, pie kura iedzīvo-
tāji varēs risināt savas problēmas, tikai tam mainīsies funkcijas, vairāk 
būs jādomā par praktiskiem jautājumiem: ceļiem, infrastruktūru, labiekār-
tošanas darbiem,” – uzsvēra Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs 
Monvīds Švarcs.  
   Jautājumu par pagasta pārvaldnieku iecelšanu Rēzeknes novada de-
putāti atlika līdz 2018. gada decembrim, kad būs pabeigta uzsāktā pa-
gastu apvienību veidošana.  

   Artūrs Kokars, Eduards Zapāns, Vineta Valtere, Gatis Laizāns, Raivis Laizāns, Alekss Viļums 
un klases audzinātāja Inese Bikovska. 

Sveicam Gaigalavas pamatskolas pirmklasniekus! 

Der zināt 
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Lepojamies 

   Pateicību par piedalīšanos saņē-
ma  Ivetas un Oskara Babrovu ģimene - nomināci-
jā - Aktīvākā ģimene. Iveta un Oskars Babrovi ir 
dzimuši, auguši un mācījušies Strūžā-
nu ciemā. Te viņi ir izveidojuši savu 
ģimeni un uzaudzinājuši dēlu Ingu. Vi-
ņu ģimene ir sava ciema un pagasta 
patrioti. Ar saviem darbiem un atbalstu 
ir palīdzējuši ciema rīkotajās aktivitātēs 
un pasākumos. Neraugoties uz to, ka 
katram no viņiem ir algots darbs un 
saimniecība mājās, Iveta ar dēlu Ingu 
aktīvi piedalās sabiedriskajā dzīvē – 
darbojas amatierteātrī “Tādi Šādi”, 
Iveta vadīja līnijdeju grupu “Ūdzeņis”, 
Ingus darbojas sporta komandā. 
   Babrovu ģimene apmeklē un piedalās gan vietējos, 
gan izbraukuma pasākumos. Ir uzstājušies neskaitā-
mos pašdarbnieku koncertos, kā arī palīdzējuši sagata-
vot jauniešu priekšnesumus. Ivetai piemīt nerimstoša 
enerģija un dzīves spars, tāpēc neviens pasākums nav 
iedomājams bez viņas un viņas ģimenes līdzdalības un 
atbalsta. 
   Ingus ir aktīvs sportists – spēlē hokeju, volejbolu, 
futbolu. Uztur un organizē vietējos sporta pasākumus, 

palīdz sagatavot un remontēt sporta inventāru, veido 
komandas un piedalās sporta pasākumos citos pagas-
tos. Strūžānu ciemā ir izveidota sava sporta komanda, 

kuras sastāvā Ingus aktīvi 
spēlē, regulāri brauc uz 
Daugavpils halli gan trenē-
ties, gan piedalīties mačos. 
Vietējās komandas sastāvā 
ir iegūtas daudzas godalgo-
tās vietas, medaļas un kau-
si. Ingus arī ir iesaistījies 
projektu realizācijā sporta 
inventāra iegādei. 
   Protams, tas viss nenotik-
tu bez tēta Oskara Babrova 
atbalsta. Tieši Oskars ir tas, 

kurš uzņemas rūpes par mājas soli, kad Iveta ar Ingu 
dodas uz mēģinājumiem, atbalsta sievu teātra izrādes 
laikā vai līdzjutēju rindās uzmundrina dēlu sporta spē-
les laikā. 
   Šī ģimene ir apliecinājusi sevi, kā aktīvu sabiedrības 
labā gan savā ciemā, gan pagastā. Ivetas un Ingus 
atveidotās lomas pagasta vārdu ir nesušas arī ārpus 
novada robežām. 
 

   Šogad jau astoto gadu Rēzeknes novada svētku ietvaros, koncertā “Sovā saimē, sovā nūvodā”, tika suminā-
tas stiprās un talantīgās ģimenes, lai popularizētu ģimeniskās vērtības 
un tradīcijas. “Šī pasākuma vadmotīvs ir trīs lietas. Dzimta, darbs un 
dziesma ir šajā vietā kopā un dzimtām ir vislielākā vērtība mūsu pasā-
kumā. Arī dzimtas ir cikliskuma un mūžības zīmē. Tiek dibinātas jaunas 
ģimenes, lai audzinātu bērnus, un jau mūža rudenī priecātos par sa-
viem bērniem un mazbērniem,” svētku dalībniekiem teica Monvīds 
Švarcs. 
   Esam lepni par savām izvirzītajām ģimenēm un atkal vieni no mūsē-

jiem ir laureāti - Ināras un Rūdolfa Ūzulu ģimene nominā-
cijā -  Izpalīdzīgākā ģimene. 
   Rūdolfs un Ināra dzīvo Gaigalavā. Ināra strādā Gaigalavas un Audri-
ņu pamatskolās, kur māca matemātiku, fiziku un informātiku. Ģimenē ir 
dēls Mārtiņš, kurš ir pabeidzis Malnavas koledžu ”Uzņēmējdarbība lauk-
saimniecībā”, tagad studē Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā uzņēmēj-
darbību ”Mārketinga sektora vadītājs”. Rūdolfs, lai arī ir otrās grupas 
invalīds, jo savulaik, vēl jaunībā kolhoza darbos, ir zaudējis labo roku, 
apstrādā vairākus desmitus hektāru zemes un apkopj pulciņu slaucamo 
govju. Ir iegādāta lauksaimniecības tehnika - trīs traktori un agregāti 
zemes apstrādei kā arī lopbarības sagatavošanai. Ūzulu ģimene nav 
rakstījuši Eiropas projektus, bet visu nepieciešamo sarūpējuši ar savu 
neatlaidīgu darbu. Neatsverams palīgs Rūdolfam ir dēls Mārtiņš, kurš 
jau no agras bērnības palīdz visos lauku darbos. Šai ģimenei ir nerim-
stošs darba spars, rīts sākas ar ikdienas darbiem kūtī un tīrumā. 
   Rūdolfs un Mārtiņš dienas gaitā pagūst apkopt ne tikai savus laukus, 
bet izpalīdzēt tuvāk un tālāk dzīvojošiem zemkopjiem visā pagastā. Cil-

vēki zina, ka uz Rūdolfu var paļauties – ja reiz ir solījies atbraukt iestādīt kartupeļus vai sarullēt sienu, tad no-
teikti nepievils un norunātajā laikā, ja ne pats tad dēls, būs klāt ar savu tehniku un darbs tiks izdarīts. Cilvēks 
kad cenšas tad var pagūt daudz. 
   Inārai, kā jau skolotājai, tuvi ir visi skolēni, kuri savulaik ir mācījušies Gaigalavas vidusskolā vai pamatskolā. 
Ināra seko līdzi skolēnu turpmākajām studijām un vienmēr atbalsta savus bijušos skolēnus. Studenti zina, ka 
pie Ināras var griezties jebkurā laikā, viņa neatteiks konsultāciju uzdevumu rēķināšanā, kā arī ieteiks kā labāk 
nokārtot eksāmenus un tikt galā ar studiju darbiem.  
   Ūzulu ģimenes visus labos darbus nemaz nav iespējams uzskaitīt, jo katrs pagasta iedzīvotājs par viņiem 
varētu pateikt ko labu. Šī ģimene ir tiešām tā, kura izpalīdz visiem un ikvienam, kuram nepieciešama palīdzība 
un tie kuri ir lūguši viņu palīdzību, zina, ka netiks pievilti. 
 

Stiprās un talantīgās ģimenes 
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Sabiedriskās aktivitātes Sabiedrisko aktivitāšu centra 
 “Strūžānu skola” informācija 

   Pateicību par piedalīšanos saņē-
ma  Ināras un Aivara Sarnoviču ģimene  - nominā-
cijā - Dzimtas mantojums. Pagājušā gadsimta sā-
kumā Gaigalavas pagasta Atlakas ciemā saimniekot 
sāka Jānis un Petronellija Sarnoviči. Ģimenē piedzima 
dēls Antons un meita Veneranda. Saimnieks Jānis ar 
paša audzētajiem un potēta-
jiem stādiem iekopa sev pla-
šu ābeļdārzu, turēja bites un, 
jau tajos laikos pats audzēja 
tomātus. Saimnieks ir bijis 
apkaimē slavens skroderis. 
Meita aizprecējās uz Dagdu, 
bet dēls Antons apprecējās 
ar Jevgēniju un pārcēlās 
dzīvot uz Gaigalavas ciemu, 
kur pats ar savām rokām 
uzcēla māju, jo koka darbus 
viņš labi pieprata. 
   Nu jau mūžībā aizgājušo Antona un Jevgēnijas ģi-
menē uzauga četri bērni – Aivars, Margarita, Biruta un 
Jānis. Abi vecāki visu dzīvi ir bijuši aktīvi cilvēki: rado-
ši, dziedoši un daudz daroši. Vecākais dēls Aivars ar 
sievu Ināru atgriezās vectēva mājās Atlakas ciema 
„Robežniekos” un turpina viņa iesākto. Ir iekopts 
dārzs, audzē dārzeņus (kartupeļus, tomātus)
tirdzniecībai, kā arī veselīgos smiltsērkšķus, tur bites. 
Ināra ir plaši pazīstama rokdarbniece, viņas austie 
grīdceliņi un veidotie dekori ir piesaistījuši izstāžu ap-
meklētāju uzmanību, ne tikai pagasta ietvaros, bet arī 
ārpus novada robežām, Aivaram ir tuva kokapstrāde, 
papildus dārza darbiem abi ar Ināru veido dekorus no 
koka. Jau vairāk kā piecpadsmit gadus Aivars pa ga-
rajiem ziemas vakariem strādā savā darbnīcā un gata-

vo bišu stropus un pārējo biškopības inventāru. Ģime-
nē uzaudzināti divi bērni, dēls Māris un meita Sarmīte, 
kura šobrīd strādā ārzemēs. Māris ar sieviņu Inesi no 
darba brīvajā laikā saimnieko vecāku mājās. Kā dzim-
tas turpinājums aug dēls Rinalds. Arī Mārim ir tuva 
dārzkopība, iespējams, iedzimta jau no vecvectēva - 

Māris „Robežniekos” ir iekopis savu de-
koratīvo stādu audzētavu. Sirdij tuva ir 
gan koka apstrāde, gan dārzniecība. 
   Visi šīs dzimtas locekļi ir muzikāli, ģi-
menes svētkos nav jāmeklē muzikanti no 
malas, jo pašu ģimene dzied un spēlē 
dažādus instrumentus. Aivars jau agrāk 
spēlēja kāzās un ballēs, šobrīd spēlē 
Vinsenta Kūkoja grupā ”Trikmins”, kurā 
aktīvi darbojas vairāku gadu garumā mu-
zicējot tuvākā un tālākā apkārtnē, un arī 
pats kā solists papildina dalībnieku rin-

das gan Gaigalavas kultūras nama pasākumos 
„Muzikantu saiets” un „Večerinka Gaigalavā”, gan arī 
pasākumos ne tikai citos pagastos, bet arī citos nova-
dos. 
   Ināra darbojas Gaigalavas KN interešu pulciņā 
”Rokdarbiņš”. 
   Šī ir viena no Gaigalavas pagasta dzimtām ar kuru, 
cauri gadsimtiem, lepojas Gaigalavas pagasta ļaudis. 
Sarnoviču dzimta ir pratusi noturēties visos laikos un 
ne tikai saglabāt, bet arī uzlabot tēvu tēvu mājas un 
nerimstošo darbīgumu. Visi ģimenes locekļi ir čakli, 
akurāti un dzīvespriecīgi! 

Interneta resursi Publicitātes foto 
 

   Kolāžu veidošana 
   Vasaras sākums aktivitāšu centrā iesākās ar aktīvu darbošanos 
par godu Latvijas simtgadei – tika veidotas kolāžas ar latviešu orna-
mentu zīmēm, kur par izejmateriāliem tika ņemti smalki dabas mate-
riāli. Darbs nebija grūts, bet atbildīgs, jo prasīja lielu rūpību un pa-
cietību. Paldies visiem, kuri iesaistījās kolāžu veidošanā, par iegul-
dīto darbu!    
   Kolāžas ar 15 dažādām rakstu zīmēm var apskatīt, kāpjot uz otro 
stāvu, uz bibliotēku. 

          Rabarberu uznāciens 
   Rabarbers ir viens no pirmajiem produktiem, kas izaug dārzos, 
līdz ar to pelnīti var teikt, ka līdz ar rabarberu sākas vietējā dārzeņu 
sezona. Tāpēc aktivitāšu centrā tika rīkots kulinārijas pasākums 
“Rabarberu uznāciens”. Pierasts, ka rabarberus izmanto kūkām, 
ievārījumiem, morsiem, desertiem un kam tik vēl ne. Šoreiz mēģinā-
jām ko citu. Tika gatavoti trīs ēdieni – rabarberu zupa, grilēta rabar-
beru sulā marinēta vista un rabarberu uzpūtenis. Kādam zināmi 
ēdieni, kādam jaunums, bet secinājums viens – ļoti daudzveidīgi un 
garšīgi! 

Par prieku! 
   Līdz gada beigām vēl tālu, taču jau tagad droši var apgalvot, ka 
gada apmeklētākais pasākums Strūžānos bija vasaras sezonas at-
klāšanas zaļumballe “Par prieku!”, kurā par mūziku gādāja Māris 
Leidums. Precīzs apmeklētāju skaits nav zināms, aptuveni varētu 
būt 150, kas priekš Strūžānu ciema ir ļoti, ļoti, ļoti daudz! 
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Galda spēļu turnīrs 
   Jūnija sākumā aktivitāšu centrā notika tradicionālais 
galda spēļu turnīrs. Diemžēl, šogad dalībnieku skaits 
bija ļoti niecīgs, spraigi mači nenotika, līdz ar to nav 
arī uzvarētāju. Īpašs paldies Samantai Selinai par akti-
vitāti un neatlaidību visus trīs vakarus! 

Pēterdiena 
   Kā jau katru gadu, arī šogad notika Pēterdienai vel-
tīts pasākums, kurš sākas jau agri no rīta. Plkst.: 6.00 
dalībnieki pulcējās makšķerēšanas sacensībām 
“Pītera lelo zivs”. Par lielo lomu cīnījās 4 makšķernieki, 
abus diplomus (“Lielākā zivs” un “Smagākais loms”) 
ieguva Jānis Stanka. Veicināšanas balvu par aktīvu 
dalību sacensībās saņēma Samanta Selina. 
   Vēlāk notika aktīva Pēterdienas pīrāgu cepšana, ar 
kuriem tika cienāti gan Pēteri, gan viesmākslinieki no 
kaimiņu pagasta. 
   Vakarpusē Strūžānu estrādē suminājām ciema Pē-
terus. Diemžēl uz pasākumu ieradās tikai viens Pēte-
ris, kurš tika godināts ar īpašo svētku ozollapu tauriņu.     
   Nemainot tradīciju, arī šogad Pēterdienā tika rādīts 
teātris. Šoreiz pie mums viesojās un uzstājās Dricānu 
KN amatierteātris ar izrādi “Pītera savaņģuoša-
na” (autors A.Pelšs, režisors Andris Eriņš). 
   Pēc izrādes, estrādē varēja izlocīt kājas diskozaļum-
ballē. 

Tiramisu gatavošana 
   Daudz dzirdēts, bieži ēsts, taču nekad mājās nega-
tavots izsmalcināts itāļu deserts, kura nosaukums sa-
stāv no 3 itāļu vārdiem: tira mi su, ko burtiski var pār-
tulkot kā „pacel mani spārnos”.  Lai iemācītos pagata-
vot šo gardumu, tika rīkots tiramisu gatavošanas pa-
sākums, uz kuru ieradās 10 dalībnieces. Darba pietika 
visām – vārīt, kult, mērcēt, likt, kārtot, bērt… Rezultātā 
tikām pie trīs lieliem traukiem ar saldo gardumu. Seko-
ja grūtākais – gaidīšanas process… Stundiņu pacietu-
šās, ķērāmies pie degustācijas. Mmm, cik gards! Bai-
doties no kalorijām, nobaudījām pa 1 porcijai, pārējo 
atstājot nākošajai dienai. Secinājums – jo ilgāk pastāv, 
jo labāk savelkas produkti un garšas! 

Ceļa zīmes 
   Daudzi iedzīvotāji ir satraukušies, ka ir pazudušas 
ceļa zīmes ar ciema nosaukumu, bet parādījušās ne-
saprotamas ceļa zīmes ar melniem tornīšiem uz balta 
fona. Šī zīme informē par apdzīvotas vietas sākumu 
un ka jābrauc ar ātrumu 50 kilometri stundā. Lūgums 
iedzīvotājus nesatraukties, ka ciems ir palicis bez no-
saukuma. Mazliet pacietības - papildus esošajai jau-
najai ceļa zīmei tiks uzstādītas zīmes ar ciema nosau-
kumu “Strūžāni” un tā atrašanās vietu “Gaigalavas 
pagasts”. 

Tilta remonts 
   Bieži vien, ceļotāji, kas brauc cauri Strūžānu cie-
mam, vēlas apskatīt Luterāņu baznīcu, kas atrodas 

Mozičas krastā. Katru 
gadu pavasara palu 
ūdeņi izskalo tiltiņu, pa 
kuru var nokļūt līdz 
baznīcai. Šovasar tika 
veikti tiltiņa remonta 
darbi, tilts ir pilnībā 
atjaunots un tagad visi 
interesenti var droši 
nokļūt pāri upei līdz 
apskates objektam. 

„ŠĀDI TĀDI” darbība 
   Strūžānu amatierteātrim „ŠĀDI TĀDI” tā īsti nesanā-
ca pa vasaru atpūsties, jo nācās iet gan uz mēģināju-
miem, gan braukt uzstāties. Šovasar uzstājāmies paš-
darbnieku vakarā un Lubāna vilinājumā Gaigalavas 
KN, kā arī Dekteros. Pēdējie iestudētie skeči – “Olas”, 
“Leopolds” un “Policijas iecirknī”. 

Futbola sacensības 
   Karstā laiks šogad nav biedējis Strūžānu jauniešus, 
kuri visu vasaru trenējās spēlēt futbolu, lai 31.augustā 
satiktos un uzspēlētu maču par Strūžānu kausa izcīņu. 
Cīņa bija spraiga, vietas un kausi tika sadalīti un drau-
dzība uzvarēja!  

Atvadas vasarai 
   Mazliet no vēja, mazliet no saules, mazliet no lietus 
saņēmām augusta pēdējā dienā, kad tika rīkots pasā-
kums “Atvadas vasarai”. 
   Ar jautru un pārpratumiem bagātu izrādi 
“Žņaudzavas zelts” uzstājās Gaigalavas amatierteātris 
“Bykovīši” (autors A.Banka, režisore V.Deksne). Pal-
dies aktieru kolektīvam, kuri, pēc grūtās darba dienas, 
nenobijās no aizdomīgiem lietus mākonīšiem un prie-
cēja lielus un mazus skatītājus! 
   Pēc izrādes ar lielisku mūziku priecēja un zaļumballi 
spēlēja Ainārs Lipskis. 

 
Sabiedrisko aktivitāšu centra “Strūžānu skola” 

vadītāja Jolanta Mihailova 
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Vasaras pasākumi Gaigalavas  kultūras namā 

   23. jūnijā, Līgo vakarā, kā ierasta tradīcija - amatierteātra „Bykovīši” pirmizrāde. Šoreiz bijām iestudējuši  
Aivara Bankas lugu „Žņaudzavas zelts”. Mūsdienīga, mistēriska komēdija par notikumiem, kuri risinās kāda 
pagasta vecā pilī, kurā atrodas arī pagastmāja.  Šajā izrādē varējām izvērtēt, kas gan ir īstais Latvijas zelts – 
tie ir mūsu cilvēki, kuri dzīvo un saimnieko mūsu zemē. Lomās darbojās Juris Bikse, Andris Dūda, Annēlija 
Melne, Roberts Voits, Maruta Suharevska, Daina Mihailova, Gunta Spīča, Imants Spīčs, Aiga Spīča, Skaidrīte 
Miščenko, Juris Sjomkāns, Valdis Melnis, Iveta Bikse. Skatītāju atsauksmes bija pozitīvas, daudzi atzinīgi no-
vērtēja aktieru sniegumu. 31.augustā ar izrādi viesojāmies Strūžānos. 
   14.jūlijā  pie mums ar izrādi – L.Stumbre „Burvīgie blēži” viesojās Burtnieku novada Matīšu pagasta amatier-
teātris. 
   4.augustā Gaigalavas kultūras namā notika festivāls - amatierteātru svētki „Lubāna vilinājums”. Pa-
sākuma  atklāšanā tika pieteikti kolektīvi, kuri šogad piedalās pasākumā. 
Ar skaistām dziesmām  svētku dalībniekus priecēja Rugāju dāmu vokā-
lais ansamblis. 
   Izrādes notika abās zālēs. Lielajā skatītāju zālē varējām noskatīties 
izrādes - Rīgas domes KTMS „Ritums”  studijteātris „Aka” - Ž.Pomrā 
„Stāsti par mīlestību”, Madonas novada Aronas amatierteātris „Aronieši”- 
„Sešdesmitie gadi Palangā”, pēc K.Sajas lugas „Palangas lauva” motī-
viem, Limbažu novada Skultes amatierteātris – izrāde E.Vulfs 
„Atskaties”. Mazajā zālē tika rādītas nelielas izrādes un skeči - Madonas 
novada Degumnieku amatierteātris „Cits modelis” - „Muļķis par  Precinie-
ku”, Rēzeknes novada Kaunatas amatierteātris „Runotoji” - „Notikums 
Iļjas tirgū”, Rēzeknes novada Rogovkas amatierteātris – „Cytaida runa” 
un „Gripa”, Rēzeknes novada Gaigalavas pagasta SAC „Strūžānu skola” 
amatierteātris „Šādi Tādi” - „Policijas iecirknī”, Rēzeknes novada Gaiga-
lavas amatierteātris „Bykovīši” – „Parnuška”.  
   Pēc izrāžu skatīšanās devāmies uz Lubāna ezeru smelties enerģiju un 

ļauties tā vilinājumam. 

Ezera krastā sagaidīja Gaigalavas amatierteātris „Bykovīši” un „Apīnis”, iejutušies dažādos tēlos arī visus 
pārējos festivāla dalībniekus iesaistīja stāsta notikumos. Bija paredzēta kāzu ceremonija ezera krastā, bet lī-
gava (Solvita Mazustērniniece) kavējās. Līgavainis (Roberts Voits) ar mammu (Valentīna Deksne)  izdomāja, 
ka līgavu var sa- 

     Gaigalavas amatierteātris „Bykovīši”  
pasākumā „Lubāna vilinājums” 

 Gaigalavas KN vadītāja Valentīna 
Deksne un režisore Ligita Smildziņa               

         Gaigalavas pagasta amatierteātris „Šādi Tādi”  
 pasākumā „Lubāna vilinājums” 

Degumnieku amatierteātris pasākumā „Lubāna vilinājums” 

Skultes amatierteātris pasākumā 
„Lubāna vilinājums” 
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meklēt turpat uz vie-
tas, tāpēc tika izsludi-
nāts konkurss uz līga-
vas vietu. Aktīvi pietei-
cās potenciālās līga-
vas (Gunta Spīča, 
Skaidrīte Miščenko, 
Daina Mihailova), arī  
katrs kolektīvs izvirzīja 
savas pretendentes. 
Kamēr līgavainis vēl 
domāja, kuru izvēlē-
ties, bēgošā līgava 
tomēr ieradās, un kā-
zas varēja notikt. Lau-
lību reģistratore (Ilze 
Stanka), arī bēru ce-

remoniju vadītāja un apkopēja amatu apvienošanas 
kārtībā, vadīja svinīgo notikumu, kā rezultātā radās 
vairāki kuriozi pārpratumi.  

   Vēlāk visi tika aicināti baudīt garšīgo kāzu zupu. Pēc 
aktivitātēm pie Lubāna ezera, devāmies uz Bāku, 
tur varējām aktīvi darboties, braucot ar SUP dē-
ļiem un laivām. Vakara noslēgumā atgriezāmies 
kultūras namā, kur draudzīgā atmosfērā lustējā-
mies diskoballē, kurā par jauku mūziku rūpējās  Dj 
Imants. 
   Svētki izskanējuši, dodot un gūstot pozitīvas 
emocijas, pieredzi, jaunas pazīšanās un kontak-
tus. Tālāko ceļu pie mums mēroja režisore Ligita 
Smildziņa ar  kolektīviem - studijteātri „Aka” no 
Rīgas un Skultes amatierteātri. Ligita ir teātra 
sporta kustības Latvijā vadītāja un trenere, kopš 
1997. gada organizējusi teātra sporta sacensības 
Latvijā, kā arī popularizējusi Latvijas teātra sporta 
kustību ārvalstīs.  
  Paldies visiem palīgiem, atbalstītājiem!  
  Pašdarbības kolektīvi tiek aicināti piedalīties citu 
pagastu un novadu rīkotajos pasākumos. Amatier-
teātri „Apīnis” un „Bykovīši”  piedalījās ar skeču 
programmu 11.augustā  Zaļumballē Žīguros.  
   Skaists notikums bija Jauniešu deju kolektīva 
„Krēslīte” piedalīšanās Dziesmu un Deju svētkos 
Rīgā no 1. līdz 9.jūlijam. Svētki sākās ar dalībnieku 
gājienu, tad sekoja garas un saspringtas mēģinājumu 
stundas vairāku dienu garumā, svētku kulminācija- 
vairāki koncertuzvedumi „Māras zeme” Daugavas sta-
dionā.  Gaigalavas pagasta vārdu šajos deju svētkos 
pārstāvēja dejotāji - Sintija Bikovska, Lāsma Reine, 

Regīna Špundzāne, Armands Počs,  Normunds Stan-
ka, Jānis Počs, Eduards Armuška, Maija Mikijanska, 
Māra Avišāne, Agate Viļuma, Liāna Kuprovska, Ilze 
Luksta, Jānis Zagorskis, Dins Pujats, Sandis Valnieks, 
Armands Ekimāns un vadītāja Maira Gribuste. Jāpie-
bilst, ka mūsu pagasta četri jaunieši - Sintija Bikovska, 
Lāsma Reine, Armands Počs, Normunds Stanka ko-
lektīvā dejo no pirmsākumiem, jau 7 gadus. Viņiem 
par to īpašs paldies! Šajos svētkos „Krēslīte” piedalī-
jās kā B grupas kolektīvs, tas nozīmē - sarežģītākas 
dejas, vairāk  priekšnesumu.  Mūsu puiši veidoja latvju 
zīmju rakstus prologā laukumā un uzveduma laikā.  
Paldies visiem „Krēslītes” dalībniekiem par  ieguldīto 
darbu Gaigalavas kultūras dzīves attīstībā un par Gai-
galavas pagasta vārda popularizēšanu!  Mēs lepoja-
mies ar mūsu brašajiem dejotājiem!  
  Pavisam drīz, 5.oktobrī, kultūras namu pieskandinās  
deju mūzikas taktis, jo notiks divdesmit piektais Muzi-

kantu saiets. Kā jau jubilejas pasākums, tas pulcēs 
daudz muzikantu, lai dziedātu, spēlētu  dažādām gau-
mēm un paaudzēm. Būsiet mīļi gaidīti šajā un citos 
pasākumos!   
                               Gaigalavas kultūras nama vadītāja 

Valentīna Deksne 
 

Teatrāls priekšnesums pie Lubāna ezera 

      JDK „Krēslīte” Dziesmu un Deju svētkos Rīgā  

      JDK „Krēslīte” Dziesmu un Deju svētkos Rīgā  
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   Rēzeknes novada dome  21. jūnijā ir pieņēmusi lē-
mumu “Par Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā 
vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas no-
teikšanu, iekasēšanu un izlietošanu”. 
   Galvenie šī lēmuma aspekti ir šādi:1)īres maksas 
paaugstināšana divos etapos, no 2019.gada 1.janvāra 
un 2020.gada 1.janvāra; 2)iespēja atsavināt (izpirkt) 
īrētos dzīvokļus; 
   Par īres maksas apmēriem konkrētām īrnieku 
kategorijām 
Domes lēmums par īres maksas noteikšanu paredz, 
ka ar 2019.gada 1.janvāri īres maksa tiek paaugstinā-
ta pilnīgi visām īrnieku kategorijām. Esošie īrnieki no-
sacīti sadalās trīs kategorijās: 
1) īrnieki, kuri dzīvokļu īres tiesības ieguvuši līdz dzī-
vojamo māju privatizācijai (saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem par lauksaimniecības uzņēmumu privatizāciju, 
ar valdības lēmumiem nodotās dzīvojamās mājas no 
likvidējamo valsts uzņēmumu vai iestāžu bilances, 
dzīvokļu kooperatīvu mājas, ar mājokļu privatizāciju 
saistīto valsts institūciju nodotās dzīvojamās mājas vai 
atsevišķi dzīvokļu īpašumi); 
2) īrnieki, kuriem dzīvojamā platība piešķirta saskaņā 
ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināša-
nā” nosacījumiem jeb pašvaldības Palīdzības reģistrā 
reģistrētajām personām un citos normatīvajos aktos 
noteiktajam personu lokam, kā arī sociālajos dzīvokļos 
dzīvojošie īrnieki; 
3) īrnieki, kuri līdz 2018.gada 31.decembrim pašvaldī-
bā ir iesnieguši dzīvojamās platības atsavināšanas 
pieteikumu. 
Īres maksa no 2019.gada 1.janvāra: 
1)pirmajai un otrajai kategorijām- (0,10; 0,15;0,20;0,25 
eur/ m²); 
2)trešajai kategorijai- (0,05; 0,07;0,10 eur/ m²) 
īres maksa no 2020.gada 1.janvāra: 
1)pirmajai kategorijai- (0,20;0,30;0,40;0,50 eur/ m²); 
2)otrajai kategorijai- (0,10; 0,15;0,20;0,25 eur/ m²); 
3)trešajai kategorijai- nav jāmaksā, ja līdz 2019.gada 
31.decembrim ir noslēgts dzīvojamās platības atsavi-
nāšanas līgums (īres maksa netiek iekasēta ar nāka-
mo mēnesi pēc atsavināšanas līguma noslēgšanas); 
Īres maksas iekasēšana un izlietošana 
Īres maksu iekasē: 1) pašvaldības iestādes, tai skaitā 
pagastu pārvaldes, kuru grāmatvedības uzskaitē atro-
das pašvaldības dzīvokļi; 2) pašvaldības kapitālsa-
biedrības, kuras apsaimnieko pašvaldības dzīvojamo 
fondu ( tādas ir izveidotas Maltas, Lūznavas un Stru-
žānu pagastos). 
   Īres maksa tiek izlietota pašvaldības dzīvojamā fon-
da atjaunošanai, primāri, neizīrētā dzīvojamā fonda 
atjaunošanai, daļēji sociālā dzīvojamā fonda stāvokļa 
uzlabošanai īrniekiem, kuriem piešķirts trūcīgas perso-
nas statuss. 
   Saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 42. pan-
tu, īrnieka pienākums ir uzturēt dzīvokli pienācīgā stā-
voklī, bet kārtējie remonti jāveic par saviem līdzekļiem. 
Par atsavināšanas pieteikuma iesniegšanu, īres 
maksas izcenojumiem 2019. un 2020.gados 
Tiem īrniekiem, kuriem dzīvojamā platība nav piešķirta 
atbilstoši likuma “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu 
risināšanā”, bet gan, īres tiesības iegūtas vispārējā 
kārtībā, ir tiesības un iespēja izīrēto dzīvojamo platību 
atsavināt. 
   1. piemērs- īrnieks īres tiesības uz dzīvokli ieguvis 

dzīvojamā mājā, kas privatizēta saskaņā ar normatīva-
jiem aktiem par lauksaimniecības uzņēmumu privati-
zāciju (pārsvarā pagastos), dzīvojamās mājas nodotas 
pašvaldībai ar valdības lēmumu (dažos pagastos atse-
višķi gadījumi, bet pārsvarā Stružānu ciemā) vai priva-
tizāciju veicošās valsts institūcijas lēmumu (dažos pa-
gastos atsevišķi gadījumi, bet pārsvarā Lūznavas pa-
gastā), bet īrnieks tur ir dzīvojis līdz šo lēmumu pie-
ņemšanai. Lai īres maksu varētu maksāt pēc šobrīd 
spēkā esošā tarifa (0,05, 0,07, 0,10 eur/m²) 
2019.gadā, īrniekiem līdz šī gada 31.decembrim ir 
jāiesniedz pieteikums par dzīvojamās platības atsavi-
nāšanu, bet atsavināšana jāpabeidz līdz 2019.gada 
beigām (ar pabeigšanu domāta atsavināšanas līguma 
noslēgšana līdz 31.decembrim). Ja 2018.gadā būs 
iesniegts atsavināšanas pieteikums (iesniegums), bet 
atsavināšanas līgums ar pašvaldību netiks noslēgts 
līdz 2019.gada 31.decembrim, īrniekam 2020.gadā 
būs jāmaksā īres maksa pilnā apjomā (0,20, 0,30, 
0,40,0,50 eur/ m²) un papildus starpība starp 
2019.gadam noteikto īres maksas apjomu (0,10, 0,20, 
0,30, 0,40 eur/ m²) un faktiski samaksāto īres maksu 
(0,05, 0,07, 0,10 eur/m²) 2019.gadā. 
2.piemērs- īrnieks 2018.gadā iesniedza pieteikumu 
par atsavināšanu, dzīvoklis ir labiekārtots, platība 50 
m² , īres maksa 2019.gadā par dzīvokli sastādīs 
(50×0,10=5×12=60 eur) 60, bet nenoslēdzot atsavinā-
šanas līgumu līdz 2019.gada beigām, 2020.gadā īrnie-
kam būs jāmaksā (0,40×50=20×12=240 eur) 240 eur 
un papildus starpība starp samaksāto īres maksu 60 
eur un 2019.gadam aprēķināmo summu 120 eur= 60 
eur, tātad kopā pa gadu būs jāsamaksā 240+60=300 
eur. 3.piemērs- īrnieks visas iepriekš aprakstītās dar-
bības izpilda līdz 2019.gada 31.decembrim un no 
2020.gada 1.janvāra vairs īres maksu nemaksā vis-
pār, jo dzīvokli ir izpircis samaksājot visu summu uz-
reiz vai noslēdzis atsavināšanas līgumu uz nomaksu 
(līdz 5 gadiem ar 6% likmi gadā no atlikušās summas). 
Visiem tiem īrniekiem, kuri vēlas atsavināt īrētos dzī-
vokļus, iesnieguma iesniegšana par atsavināšanu nav 
jāgaida līdz šī gada beigām. Tas būtu vēlams arī no 
cita aspekta, jo daudzi pašvaldības dzīvokļi vēl ir jāre-
ģistrē zemesgrāmatā, vispirms veicot kadastrālo uz-
mērīšanu. Iesniegumu var iesniegt pēc dzīvesvietas 
savā pagasta pārvaldē. 
   Atsavināšanai nav plānoti dzīvokļi, kuri atrodas skolu 
ēkās un ir domāti izīrēšanai skolu personālam uz dar-
ba attiecību laiku, kā arī dzīvokļi, kas izīrēti personām, 
kuras īres tiesības ieguvuši rindas kārtībā jeb caur 
pašvaldības Palīdzības reģistru. Izņēmums varētu būt 
tie īrnieki, ar kuriem ir noslēgts īres līgums uz neno-
teiktu laiku, kuriem nav īres, komunālo maksājumu un 
nodokļu parāda, persona (ģimene) vairs nav atzīstama 
par maznodrošinātu. Sociālie dzīvokļi, dzīvokļi, kas 
bez atlīdzības pārņemti no valsts konkrētas pašvaldī-
bas funkcijas veikšanai un dzīvokļi ar komunālo mak-
sājumu, īres un nodokļu parādiem arī netiks nodoti 
atsavināšanai. 
                                              Rēzeknes novada dome  

Skaidrojums par jauno dzīvokļu īres tarifu piemērošanu no 2019. gada 1. janvāra 
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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  

  5.oktobrī plkst.21.00  Muzikantu saiets.  
Pasākumu ieskandinās  Ainars Bumbieris. 
Muzicēs - Ainārs Lipskis, Rasma un Gunārs 
Igauņi,  Aldis Grandāns,  Ēriks Gruzniņš, Ar-
nis Graps, Rita un Māris Keiši, „Otto”, Juris 
Ostrovskis un „Dvinskas muzikanti” , 
„Starpbrīdis”, „COVERS CREW”, „Unknown 
Artist”, „Jauda”, „Vietu nav”,  Marchello,  Pa-
prika, EguceiC,  Artūrs Zvirbulis.  Ar  sniega 
un burbuļu šovu  viesosies Mārtiņš –Mviko. 
Pasākumu vadīs  Latvijas radio 2 dīdžejs Ai-
vis.  Darbosies kafejnīca.  

 Ieeja- no 20.30 līdz 22.00 -  4 EUR,  
pēc 22.00 – 5 EUR.  

   13.oktobrī  plkst. 19.00 - Meirānu ama-
tierteātra „Zeltrači” izrāde – M.Horna 
„Brangais ķēriens”  (komēdija).     
 Ieeja- 1.50  EUR 
     31.oktobrī plkst.13.00 - leļļu teātris 
„Tims” ar  muzikālu izrādi „Draudzības sko-
la”.  Ieeja- 1.50 EUR 

  

 
Laipni aicināti uz pasākumiem! 

 

Kur palika vasari-
ņa, 
Ka tik ātri aiztecē-
ja? 
Tā aizgāja uz jūri-
ņu, 
Puķu ziedus lasī-
dama. (t.dz.) 
   Pirmā mācību 
gada diena bija kā 
parasti rosību pil-
na. Ar krāsainiem 
ziediem rokās bēr-
nu dārza durvis 
vēra “Taurenīšu” 
un “Pūcīšu” grupi-
ņu audzēkņi. Ar 
prieku par atkal 
satikšanos iesā-
cies jaunais mācī-
bu gads mūsu 
pirmsskolas izglītī-
bas iestādē. 
   Grupiņās tika 
noorganizēti svēt-
ku Rīta apļi, bet 
bērnu kopā sanāk-
šana notika bērnu-
dārza zālē, kur visus saaicināja “Krāsu karuselis.” Bērni iesaistījās jautrās rotaļās un kopīgi dziedāja dziesmu 
par atkalredzēšanos bērnudārzā. Visi klātesošie  ļoti atsaucīgi piedalījās rotaļās un spēlēs. Visu sejās valdīja 
prieks un visapkārt bija jūtama mīlestība un patīkams satraukums. 
   Šī diena bija spilgta un aizraujoša. Bērni saņēma daudz pozitīvu emociju un visiem bija labs garastāvoklis. 
   Sekmīgu, interesantu, atklājumiem pilnu jauno 2018./2019. mācību gadu bērniem, viņu vecākiem un visam 
kolektīvam.                                                                                             

Skolotāja Inta  

Zinību diena Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestādē 


