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Šī zeme man dārga, 
Jo citas zemes nav, 
Jo nav arī citu debesu. 
Var jau būt, ka kaut kur pa ēteru 
Lidinās eņģelīši apzeltītiem 
spārniem, 
Var jau būt, ka kaut kur dod dzert 
nektāru 
No grezniem traukiem, – 
Man pietiek, ka uz Latvijas zemes 
Eņģeļi ir pārvērtušies stārķos 
Un nektāru ražo bites 
No pāris hektāriem 
Vizbulīšu.                /Roberts Mūks/ 
                                

18.novembris ir diena, kad mēs 
kopīgi atzīmējam un svinam mūsu 
valsts Latvijas Republikas 
proklamēšanu. Tā ir Latvijas 
dzimšanas diena.  

Ir skumji, ka patreiz esošā 
situācija valstī mums neļauj svinēt 
šos svētkus kopā klātesot. Svinēsim 
tos kopā, bet attālināti! 
Nesatrauksimies par lietām, kuras 
nevaram ietekmēt, centīsimies dzīvot 
harmonijā ar sevi, apkārtni un 
sabiedrību. Novērtēsim to, kas mums 
ir!  

Latviju veidojam mēs! Latvija - tie 
esam mēs visi, tāpēc būsim lepni par  

 
ikvienu labo darbu, kas paveikts 
ikdienā!  

Mūsu valsts lielākā vērtība ir 
mūsu cilvēki, un vislielākais dārgums 
– mūsu jaunatne, kura veidos mūsu 
valsti nākamajos gados. Mīļie 
jaunieši, nemeklējiet laimi pasaulē, 
laime ir Jūsos pašos un vietā, kurā 
dzīvojat. Esiet uzticīgi sev un savai 
dzimtajai vietai!  

Paldies uzņēmumiem, 
saimniecībām, ģimenēm, iestāžu 
darbiniekiem un ikvienam no tiem, 
kuri šī gada laikā ar savu darbu, 
labiem vārdiem, domām esat 
stiprinājuši, atbalstījuši savu pagastu.  

Kaut attālināti, bet tomēr mums 
jābūt vienotiem gan svētkos, gan 
darba dienās. Mums jāciena valsts, 
kurā dzīvojam, cilvēki, kas šeit dzīvo. 
Mums katram jāskatās, ko varam 
darīt, lai sakārtotu savu valsti, savu 
vidi. Kas šodien vēl nav izdarīts, to 
izdarīsim. Kas šodien vēl nav 
sakārtots, to sakārtosim. Iesim un 
darīsim ar ticību un mīlestību pret 
savu dzimto vietu! Lai mums izdodas! 

 
Pārvaldes vadītāja  

Valentīna Puste 
 

          Ir atkal novembra vidus un laiku pieminam mēs, 
          Kad cauri tumsai pret rītu bij piedzimt Latvijai lemts. 

/Inguna Būmane – Lūse/ 
 

    Latvietis jau vēsturiski ir patriots - vēlējies dzīvot un dzīvojis savā zemē, kopis to, aris, 
sējis un vācis ražu. Arī šodien mēs šajā ziņā esam vienoti -  nospraužot mērķus un darot 
gan lielus, gan mazus darbus. 
   18.novembra svētku dienā domāsim labas domas par savu zemi, tautu un valsti un 
dāvāsim trīs darbus Latvijai – teiksim labus vārdus, iedegsim sarkanbaltsarkanas  svecītes 
sava nama logā un, lai kur mēs atrastos, dziedāsim Latvijas himnu. 
    Lai mums izdodas noticēt sev, dot ticību citiem un iedvesmoties lieliem darbiem. 

 
Gaigalavas pagasta Iedzīvotāju konsultatīvās padome un 

 padomes  priekšsēdētāja Anita Macāne 

Aicinām pieteikt  Jaungada dāvanu saņemšanai Gaigalavas pagasta teritorijā deklarētos 
pirmsskolas vecuma bērnus, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi līdz 
6.decembrim pa tālruni T.29498655 vai pagasta pārvaldē. 
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Vides aizsardzības fonda projekti 
   Katru gadu Rēzeknes novada pašvaldības vides 

aizsardzības fonda padome katram pagastam piešķir 
finanšu līdzekļus ar mērķi  finansiāli atbalstīt 
projektus, kuru ietvaros tiek veicināta dabas vērtību 
saglabāšana un aizsardzība. Gaigalavas pagastam 
2020.gadā piešķirti EUR 6884,00. Šogad vides 
projekta “Degradētās teritorijas sakopšana un vides 
stāvokļa uzlabošana Gaigalavas pagastā”  ietvaros 
realizētas sekojošas aktivitātes: 
1) Veikta divu dižkoku (ozols pie bērnudārza un 
apse  pie Lazdu ielas) vainagu kopšana (arborēta 
pakalpojumi) par summu EUR 220,00. Nopirktas 
dzīvžoga šķēres košumkrūmu kopšanai (EUR 
246,00); 
2) Izveidoti dekoratīvo košumkrūmu apstādījumi pie 
ambulances ēkas un Strūžānu ciema centrā pie 
autobusu pieturas (EUR 823,92). Iedzīvotājiem dota 
iespēja iepazīties ar dažādiem dabas augiem  
3) Uzstādīta lapene un soli (EUR 1750,00) 
Strūžānuciema centrā - radīta vizuāli pievilcīgāka 

apkārtējā vide un uzlabota sabiedriskās dzīves vietas 
vides kvalitāte   
4) Veikts lapeņu soliņu un laipu remonts pie Lubāna 
ezera pludmales (EUR 1102,38); 
5) Bija plānots veikt Bikavas muižas parka 
labiekārtošanas projekta izstrādi. Diemžēl projekta 
izstrāde tika atlikta, jo pavasarī nepaguvām izgriezt 
visus iezīmētos kokus parka teritorijā. 
2021.g.plānojam par atlikušo summu EUR 2741,70 
veikt nogriezto koku celmu frēzēšanu.  

 Gaidīsim no jums un būsim pateicīgi par parka 
labiekārtošanas idejām! Būsim atbildīgi, saudzēsim 
lietas, kuras radītas mūsu priekam un labsajūtai!  

Šogad Rēzeknes novada pašvaldība piešķīra 
papildus finansējumu pagastu apvienībām vides 
aizsardzības fonda projektu realizēšanai. Dricānu 
pagastu apvienībai tika piešķirti EUR 65550,-. Dricānu 
pagastu apvienības pārvalžu vadītāju sapulcē tika 
nolemts visu summu EUR 65550,- nodot Gaigalavas 
pagasta pārvaldei degradēto (bīstamo) ēku 
demontāžai. Tika nolemts demontēt nepabeigto 
objektu – 18 dzīvokļu ēku Gaigalavas pagasta 
Strūžānos. Veicot iepirkumu tika noslēgts līgums par 
demontāžas projekta izstrādi  

 
un darbu veikšanu ar SIA “TEHNORENT SERVISS” 

par summu EUR 21345,17 (bez PVN). Kopējā summa 
ar PVN EUR 25827,51. Projekts realizēts, objekts 
demontēts. Par atlikušo summu EUR 39722,49 
nolemts 2021.gadā veikt iepirkumu un demontēt 
bijušās kolhoza fermas “Gaiļakalna ferma” I korpusu, 
svaru telpu un saimniecības ēku, jo būvvalde objektus 
ir atzinusi par bīstamiem. 

Pašvaldības autoceļu uzturēšana un remonti 
Ikdienas uzturēšanas darbi: 
Šogad pagasta autoceļu ceļmalas tika nopļautas 

sadarbībā ar Rikavas pagasta pārvaldi. Nogreiderēti 
ceļi 2 reizes (iepirkuma līgums ar SIA “Krustpils”). 
Greiderēšanai izlietoti EUR 2758,87 un veikts 
Gaigalavas ciema centra ielu asfalta bedrīšu remonts 
(80m2) par summu EUR 1097,71. 

Novada pašvaldība šogad mūsu pagasta teritorijā 
esošo ceļu seguma atjaunošanai papildus piešķīra 
EUR 57 500. Veicot iepirkuma procedūru, līgums par 
ceļu seguma atjaunošanu uz ceļiem: “Kraukļi-
Dērvaniene”, “Dērvaniene-Silarāji-Atvariņi”, “Šoseja-
Apšenieki-Svētiņi”, Skolas iela un Apbraucamā iela, 
tika noslēgts ar SIA “Krustpils” par kopējo summu 
EUR 59067,51. Faktiski izpildīti darbi (atjaunots ceļa 
segums atsevišķos posmos) uz ceļiem “Kraukļi-
Dērvaniene”, “Dērvaniene-Silarāji-Atvariņi”, “Šoseja-
Apšenieki- Svētiņi” par kopējo summu EUR 33008,86. 
Sakarā ar to, ka uzņēmējs darbus neizpildīja līgumā 
norādītajā termiņā, netika pabeigts Skolas ielas un 
Apbraucamās ielas remonts. Ir iesniegts iesniegums 
novada ceļu fonda padomei atļaut neizlietotos  līd-
zekļus EUR 24491,14 rezervēt  2021.gadam ar  

Lapene Strūžānu ciema centrā 

Pirms demontāžas  

Aktualitātes 

Pēc demontāžas  

Lielākie paveiktie darbi 2020.gadā  
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mērķi atjaunot ceļa segumu uz Skolas un Apbrau-
camās ielas (iela aiz KN). 

Šogad, ar APSD iesaistīto darbinieku darbaspēku, 
ir veikta pagasta ceļmalu attīrīšana no krūmiem. 
Pateicoties labajai sadarbībai ar Rikavas pagasta 
pārvaldi, kas regulāri izlīdz ar tehniku, M.Armuška 
sadarbībā arī ar pagasta zemniekiem, kuri izpalīdzēja 
ar traktortehniku, veica vairāku pašvaldības ceļa 
ceļmalu lielo koku zaru atzarošanu. Lūgums visiem 
īpašniekiem, kuru īpašumi pieguļ pašvaldības ceļiem, 
novākt apaugumu (izcirst kokus un krūmus), jo tie bojā 
ceļa segumu. Ja kāds nevēlas šķirties no kāda lielāka 
koka, atzarojiet zarus, kuri atrodas ceļa pusē. 

Esam ļoti pateicīgi VAS “Latvijas Valsts ceļi” par 
pieņemto lēmumu un VAS “Latvijas autoceļu 
uzturētājs” par  divkārtu virsmas apstrādes darbu 
veikšanu, uz vietējās nozīmes valsts autoceļa V555 
“Dziļāri - Vecstrūžāni - Rogovka” posmā no Strūžānu 
ciema centra virzienā uz Rogovku 1,1 km garumā. 
Ieguvumi no autoceļa virsmas apstrādes ir 
iedzīvotājiem, kas dzīvo tā apkaimē, jo tas vairs neput, 
tiek nodrošināti komfortablāki braukšanas apstākļi. 
Autoceļa virsma pēc apstrādes ir līdzīga asfaltam, 
tomēr segums nav pielīdzināms asfalta seguma 
noturībai un nestspējai. Tādēļ segumu var sabojāt 
intensīva kravas autotransporta satiksme vai 
pārgalvīga manevrēšana, driftēšana. Šādu dubultās 
virsmas apstrādi veic uz autoceļiem, ar nelielu 
satiksmes intensitāti. Saudzēsim to un būsim atbildīgi! 
Paldies iedzīvotājiem, kuri bija atsaucīgi un laicīgi 
novāca sava īpašuma robežās ceļam piegulošos 
kokus! 

Pateicoties  VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” 
operatīvai rīcībai tika novākti bīstamie koki Bikavas 
ciemā uz Meža ielas! 

Komunālie pakalpojumi 
Viena no pagasta pārvaldes funkcijām ir nodrošināt 

komunālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību 
pasūtītājiem. Saskaņā ar Valts vides dienesta atļaujas 
B kategorijas piesārņojošai darbībai prasību, 
Gaigalavas pagasta ciemā līdz 2020.gada 1.janvārim 
bija uzdots atjaunot notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
darbību bioloģiskās attīrīšanas režīmā. Tika nolemts 
veikt veco iekārtu kapitālo remontu. Darbus uzticējām 
veikt Z/s “Kalastiņas” par summu EUR 1205,16 
(izmaksas sastādīja : baseina tīrīšana, visas 
konstrukcijas atjaunošana un izgatavošana ar saviem 
materiāliem un tehniku, pievienošana pie gaisa 
pūtēja).  Ar 2020.gada 1.septembri iekārtas darbojas 
bioloģiskās attīrīšanas režīmā. Sakarā ar to, ka tika 
uzstādīts gaisa pūtējs (~EUR 950,-), palielinājās 
elektrības patēriņš (~2000kw) mēnesī, līdz ar to, 
grāmatvedība veiks kanalizācijas pakalpojuma 
izcenojuma pārrēķinu un ar 2021.gadu mainīsies 
tarifs, par to pakalpojumu saņēmēji tiks informēti. 
Attīrīšanas iekārtās atjaunots žogs, atremontētas 
telpas, nopirkts gaisa pūtējs attīrīšanas iekārtu 
darbības nodrošināšanai. 2021.gadā plānojam veikt 
nostādināšanas biodīķu tīrīšanu un atlikušā bojātā 
žoga nomaiņu.  

Saskaņā ar dzeramā ūdens monitoringa 
programmu 2020.gadam 2 reizes gadā veikta ūdens 
dezinfekcija un ūdens analīzes. Dzeramā ūdens 
kvalitātes rādītāji ir labi (dzelzs saturs 0,01). 

 
 
 

Remontdarbi iestādēs 
Šogad tika plānots veikt Gaigalava tautas nama 

ēkas 1.stāva triju telpu kosmētisko remontu, 7 logu  
nomaiņu. Iepirkuma izsludināšana iekavējās, tāpēc 
darbi ir uzsākti tikai novembrī. Iepirkuma rezultātā 
līgums noslēgts ar SIA “Rēzeknes būvserviss” par 
summu EUR 12326,65 (bez PVN) , ar PVN EUR 
14915,25.  Pēc telpu remonta, plānojam tajās izvietot 
trenažieru zāli (pārvietot trenažierus no bērnudārza 
telpām, jo tās nepieciešamas izglītības funkciju 
nodrošināšanai). Pagasta pārvaldes remontstrādnieks 
V.Ārmanis un santehniķis J.Deksnis KN 
remontējamajās telpās ierīkoja apkuri un pieslēdza 
ūdenspadevi. 

Pirmsskolas izglītības iestādes jumta segumam 
bijām spiesti veikt  ārkārtas remontu. Darbus veica 
SIA “Kontrol A” par summu EUR 3040,95. Kopā ar 
PVN 3679,55. 

Gaigalavas pamatskolas ēkai nomainītas bojātās 
jumta lietusūdeņu noteksilītes. Montāžas darbus veica 
SIA “Skārda Meistars” par summu EUR 1240,00 
(darbs). Nopirkti materiāli ~ EUR 1000,-, + pacēlāja 
noma EUR 732,-. Kopējās izmaksas sastādīja  ~EUR 
3000,-. 

Sakarā ar to, ka pagasta pārvaldes 
apsaimniekošanā esošā elektrolīnija no Īdeņas tilta 
līdz objektam “Kvāpānu mājas” 1,7km garumā, bija 
savu laiku nokalpojusi un pēdējā laikā, pie lielākiem 
vējiem, regulāri notika avārijas (vecie stabi tika 
nolauzti), bijām spiesti nekavējoties veikt elektrolīnijas 
ārkārtas remontu (nomainīt bojātos stabus). Veicot 
tirgus izpēti, līgums noslēgts ar Z/s “Liepukalns” un 
darbi izpildīti par summu EUR 17454,12. 

Sakarā ar saņemtiem atkārtotiem ugunsdrošības 
inspektoru aizrādījumiem: 

1) 2019.gadā pasūtīta un šogad (novembrī)  
pabeigta zibensaizsardzības sistēmas izbūves 
projekta izstrāde pagasta administratīvā kompleksa 
ēkai. Tirgus izpētes rezultātā projektu izstrādāja IK 
ELSPRO par summu EUR 968,00; 

2) realizēta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un 
trauksmes signalizācijas sistēmas 2.kārtas ierīkošana 
Gaigalavas kultūras namā. Iepirkuma rezultātā darbus 
izpildīja SIA “AP-HELP Group” par summu EUR 
5573,47 (bez PVN), kopā ar PVN EUR 6743,90. 

Īpašumu atsavināšana izsoļu rezultātā 
   Šogad, izsoļu rezultātā, ir pārdoti sekojoši 
nekustamie īpašumi: 
   Lauksaimniecības zeme 6,89ha platībā, īpašums 
“STADS B” par EUR 29635,20, lauksaimniecības 
zeme 3,18ha platībā,  īpašums “DĀRZMALAS” par 
EUR 12226,0, kurus nopirka šos zemju nomnieks Z/s 
“Līdumi”. 
   Trīs cirsmas kopējā platībā 6,05 ha īpašumā “Soču 
mežš”, kuru nopirka SIA “Euro trade grupa” par 
summu EUR 12 953,60. Turpmāk šos finanšu 
līdzekļus drīkstam izlietot tikai cirsmu atjaunošanas un 
jaunaudžu kopšanas darbiem. 
   Novembrī un decembrī notiek intensīvs darbs pie 
budžeta plānošanas 2021.gadam. Būšu pateicīga un 
labprāt saņemtu pagasta iedzīvotāju ierosinājumus un 
idejas par aktivitātēm, kuras jūs vēlētos lai tās tiktu 
realizētas pagastā tuvākajā nākotnē! 

Pārvaldes vadītāja V.Puste 
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Gaigalavas pagasta pārvaldes bezmaksas izdevums ”Gaigalavas Ziņas”.  

Sūtiet savas atsauksmes, publikācijas 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 

 

Bērnudārza ziņas 

   Jaunais mācību gads Gaigalavas pirmsskolas 
izglītības iestādē ir sācies kā jau parasti skaistā, 
rudenīgā noskaņā. Kaut valstī tika ieviesti proaktīvie 
ierobežojumi, mūsu izglītības iestādē darbs norit 
atbilstoši drošības pasākumiem. 
   Strādājot pēc kompetenču pieejas, mēs esam gatavi 
kopā ar bērniem - izzināt, eksperimentēt, darboties, 
piedalīties, muzicēt, nosaukt, iepazīt, mācīties, atšķirt, 
sportot, zīmēt un saprast. Jautrā un pozitīvā noskaņā 
pavadām ikdienu, apgūstam zinības, kā arī iespēju 
robežās atzīmējam latviešu gadskārtu un ieražu 
svētkus. 
   Lai bērnus iepazīstinātu ar robežsargu profesiju, 
viņu ikdienas darba  pienākumiem, pie mums bija 
ieradušies pārstāvji no Valsts robežsardzes Ludzas 
pārvaldes. Viņi mūs iepazīstināja ar veicamo darbu 
ikdienā un savu stāstījumu viņi papildināja ar speciālo 
līdzekļu un aprīkojuma demonstrēšanu. Bērniem arī 
bija dota iespēja kaut uz nelielu brīdi iejusties īsta 
robežsarga lomā. Visvairāk prieka un pat pārsteiguma, 
kā arī sajūsmas sagādāja dienesta suņu 
paraugdemonstrējumi. Tapa arī kopējais foto. 
   Šogad mūs daba lutina, dāvādama ilgi skaistus 
ziedus, kā arī bagātīgas dabas veltes. Bērni kopīgi ar 
saviem vecākiem rotaļu laukumiņa zālājā bija 
novietojuši rudens kompozīciju izstādi. Gribu pateikt 
bērniem un viņu vecākiem pateicību par kopā 
paveiktajiem darbiņiem, veidojot izstādi. Bērnudārza 
darbinieki kopā ar bērniem veidoja ziedu paklājus. 
    Miķeļdiena ar atraktīvām dziesmām, muzicēšanu, 
rotaļām un dejām tika svinēta kopīgi bērnu dārza 
pagalmā. Jautrības un smieklu netrūka. 

   Ar tradicionālo Mārtiņdienas tradīciju pārrunāšanu,   
mīklu, rotaļu un dziesmu dziedāšanu un muzicēšanu 
svinējām šos svētkus 10. novembrī. Vecākās grupas 
bērni paši bija izgatavojuši sev maskas.  Šie svētki 
saistās ar rudens darbu pabeigšanu un ziemas 
gaidīšanu.  Un ķekatu laiks var sākties! 
   Lāčplēša dienas notikums- tika pārrunāta šo svētku 
nozīme un pēcpusdienā pie mūsu iestādes karoga 
masta mēs iededzām svecītes. 
   Kā jau katru gadu, arī šogad, 17. novembrī mūsu 
iestādē tiks sumināta Latvija - šogad jau 102. 
gadadiena. Pirms šiem svētkiem bērni grupiņās tiek 
iepazīstināti ar Latvijas simboliku, mācamies arī 
Latvijas himnu. Ar bērniem pārrunājam, ka šie ir 
nopietni svētki, kuros ir jāizturas un jāuzvedas 
atbilstoši nozīmīgumam. Svētku dienā šogad mēs paši 
gatavosim svētku  cienastu, dekorēsim telpas, rotāsim 
galdu ar baltu galdautu un organizēsim kopīgas svētku 
pusdienas. Neizpaliks arī dziedātās dziesmas un 
rotaļas mūsu Latvijai. 
    
   Mūsu novēlējums Latvijai: Valsts ir cilvēki, kas tajā 
dzīvo. Valsts ir arī ģimenes, kas tajā dzīvo. 
Mīlestība uz valsti sākas mūsu ģimenēs. Izkopsim 
šo mīlestību uz savu Latviju. Būsim tādi, kādi 
vēlamies būt, jau šodien. Domāsim pozitīvi, 
īstenosim labo! Lai mums stipra valsts un lai tai 
ilga nākotne! 

                                                                                                          
Skolotāja Inta Birķe 

 


