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2018. gada aprīlis 
Aicinām piedalīties! 

Meža lūgšana ceļiniekam 
   Ceļiniek! Kad Tu ej man garām un grasies pacelt savu roku pret mani, apdomājies, iekams Tu aizskar. 
   Es dodu Tev siltumu ziemas naktīs un draudzīgu pavēni  vasaras saules tveicē. Es esmu baļķis, kas bal-
sta Tavu māju, es esmu dēlis Tavā gultā. Es esmu kāts Tavai lāpstai un durvis Tavam mājoklim, es esmu 
Tava šūpuļa līksts un Tava zārka vāks. 
   Uzklausi manu lūgšanu un nedari man ļaunu, man sāp un es rētoju no Tavas nepareizās rīcības un no 
gružiem, ko Tu nevērīgi nomet manā valstībā. 

  /no seniem rakstiem/ 
   Mēs gatavojamies kārtējai talkai. Sentēvi teica, ka uz talku pat akmeņi ripo. Un kā nu nē. Kūtis izmēza, laukus 
apara, novāca raţu un piepildīja klētis. Tādas bija talkas un visiem  bija bezgalīgs prieks un gandarījums par pa-
veikto.  
   Mūsu talka būs – savākt gružu kaudzes – citi met, citi vāc! Akmens neripos un mūsu prieks būs ļoti īslaicīgs. Jau 
pēc daţām dienām, vienalga pa kuru ceļu ejot, asfaltētu, grantētu vai skujām klātu, visur atkal mētāsies tas, kam 
jāatrodas atkritumu konteineros. Cik ilgi tā? 
   Latvija tikai tad būs tīra un zaļa, ja neviens nekad, nekur, neko nemetīs un, ja tā darīs, tad saņems bargu sodu, 
visbargāko kāds var būt. 
   Un tad mēs tāpat kā sentēvi rīkosim tādas talkas, kurās pat akmens vēlēsies pievienoties.  
                                                                                                                                                                Talcinieks 

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! 

Strūžānu ciemā talkos 27.aprīlī. Turpinās kopt parku un tam 
piegulošo teritoriju. Atbilstoši talkas moto - LATVIJAI BŪT ZAĻAI,    
stādīsim kociņus. 

Pulcēšanās pie aktivitāšu centra plkst.10:00. Līdzi jāņem lāp-
stas, darba cimdi un strādātprieks! 

Pēc talkas – karsta zupa! 

   Būtu lūgums, lai paši vainīgie sakopj savus NEDARBUS - izlīdzina, iestāda vietā.  
MĒS ZINĀM, KAS TO IZDARĪJA!!!  

Pie pagasta ēkas  
izbraukātas sliedes 

Pie daudzdzīvokļu mājām   
nolauzta stādītā priede 

28.aprīlī. plkst.9.00. talka pie 
ŪTAC ”Bāka” 

   Vāks atkritumus no Īdeņas tilta līdz plud-
malei, sakops pludmali, labiekārtos volej-
bola laukumu, uzspēlēs volejbolu, vārīs un 
ēdīs gardu zupu. 
   Vakarā ballīte, talkotājiem ieeja bez 
maksas, pārējiem 2.00 EUR. Spēlēs Māris 
Leidums. 

Nākošā avīze būs jūnijā 

SPOŽUMS UN POSTS 

   Pavasarī plaukst ne 
tikai ziedi, bet uzzied 
arī pieaugušo cilvēku 
nedarbi, šoreiz pašā 
pagasta centrā.   
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Gada jaunais uzņēmums – 2017 - 
Atvara Aniņa saimnieciskā darbī-
ba “Aniņu zemenes”. 
   Atvara Aniņa saimniecībā ir 2 ha zemeņu 
stādījumu. Saimnieks pastāsta, ka pievēr-
sties zemeņu audzēšanai likusi dzīve. 
Augot daudzbērnu ģimenē Kurzemes pusē, 
palīdzējis mammai audzēt zemenes, lai 
papildinātu ģimenes budţetu. Tā nu, bū-
dams vēl pusaudzis, Atvars redzējis, ka 
zemenēm ir noiets, ka tā ir prece, kuru pērk 
un pirks. Kad ieprecējies Latgalē, ilgi ne-
gudrodams, arī pats sācis audzēt zeme-
nes. Pirmie 0.2 ha zemeņu stādījumu tika 
veikti 2016. gada pavasarī. Stādīšanas pro-
cesā iesaistījusies visa ģimene. Zemeņu 
stādījumi tiek rūpīgi kopti un ir ieviesti arī 
mūsdienīgi tehnoloģiskie risinājumi, proti, zemenes ir nosegtas ar agroplēvi un katra vaga ir nodrošināta ar lais-
tīšanas sistēmu.  
   Jautāts par to, kādas zemeņu šķirnes tiek audzētas, Atvars Aniņš nosauc vairākas šķirnes, bet piebilst arī, ka 
vēl nav īsti pārliecinājies par kādas konkrētas šķirnes priekšrocībām. Zemeņu stādus pārsvarā ir pircis ārpus 
Latvijas un kā vienu no iepirkšanās tirgiem nosauc Franciju. Saimnieks pagaidām eksperimentē un, ņemot vērā 
2017. gada sliktos laika apstākļus, esot grūti spriest par esošo stādījumu platību ražīgumu, bet cer uz izdoša-
nos turpmākajos gados. 

Gada tūrisma pakalpojumu sniedzējs - 2017 - SIA „Balt Harmonia” (īpašnieks Gunārs 
Igaunis) piedāvā bagātīgu tūrisma piedāvājuma klāstu. Tie ir divi paša veidoti un izloloti muzeji 

– privātkolekcijas - Mūzikas instrumentu muzejs un Latgales 
tradicionālā kultūras mantojuma - šmakoukas muzejs. Saim-
nieks piedāvā ne tikai apskatīt savākto kolekciju, bet arī pa-
stāsta par īpašiem eksemplāriem, kuriem katram ir savs 
stāsts. Piemēram, par pirmskara brīvajā Latvijā raţoto er-
moņiku „Ieviņa”, kuru pēc skata un raţošanas izpildījuma 
„buržuāziski ekskluzīvā statusa” dēļ savulaik pat aizliedza 
raţot, vai arī par cītaru, kuru kādreiz ir spēlējis Pietuka 
Krustiņa (prototips brāļu Kaudzīšu romānā „Mērnieku laiki”) 
māsas vīrs. Saimnieks uz atsevišķiem mūzikas instrumen-
tiem uzspēlē kādu meldiņu. Muzeja apmeklētāji var baudīt 
kokles, cimbalas, cītara, garmoškas, ermoņikas, metalafo-
na, bandeliona un citu mūzikas instrumentu skanējumu, kā 
arī pašiem iesaistīties muzicēšanā. SIA “Balt Harmonia” 

nodarbojas arī ar mūzikas instrumentu pagatavošanu, kopumā te top ap 75 daţādu nosaukumu mūzikas instru-
menti.  
   Ar jautru aicinājumu: „Iesim tur, kur laime mīt, šķūnītī kandžu dzīt”, īpašnieks demonstrē vēl vienu tūrisma 
objektu – pirms daţiem gadiem izveidoto Šmakoukas muzeju un tā eksponātus, izstāstot un demonstrējot, kā 
tad īsti visos laikos ticis raţots šis vietējā kulinārā mantojuma produkts. 
   SIA “Balt Harmonia” gadu gaitā ir iemantojis lielu atpazīstamību un popularitāti, Gunārs Igaunis piesaista tū-
ristus ar savu atraktivitāti un oriģinālo stāstījumu. Gada laikā abus muzejus apmeklē vairāk kā pustūkstoša cil-
vēku. Veicot aptauju par to, kurus objektus Latvijā labprāt gribētu apmeklēt tūristi no Ķīnas, Gunārs Igaunis ir 
ierindojies 3. vietā. 
   Uzņēmums SIA „Balt Harmonia” ir saņēmis vairākas latgaliešu kultūras gada balvas „Boņuks”. Igauņu ģimene 
ir piedalījusies televīzijas šovā „Dziedošās ģimenes” un tas esot ļoti palīdzējis popularizēt savu biznesu. 
 

Gada tūrisma uzņēmums 2017 - SIA "Balt Har-
monia" - Gunārs un Rasma Igauņi 

 Gada jaunais  uzņēmums -2017 - Aniņu ģimene -  Inga un Atvars 

   Jau sesto gadu 19. martā, sv. Jāzepa dienā, saimnieku dienā, Rēzeknes novadā tradicionāli tika godi-
nāti konkursa “Rēzeknes novada uzņēmums” uzvarētāji.  
   Uzrunājot vakara dalībniekus, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs sacīja: “Pēc 
labas tradīcijas šodien Rēzeknes novads pulcina novada uzņēmējus, kurus mēs uzskatām par visveik-
smīgākajiem 2017. gadā. Veiksme nav nejaušība, tas ir stabilas sistēmiskas pieejas rezultāts, jo sapro-
tam, ka tikai čakls darbs, neatlaidība, var būt par pamatu veiksmei...” 
   Varam būt lepni, mūsējie starp labākajiem! 

Lepojamies Mūsējie starp labākajiem! 
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   22. marta sapulcē piedalījās Rēzeknes novada 
pašvaldības priekšsēdētājs Monvīds Švarcs un pagas-
ta pārvaldes darbinieki, kuri iepazīstināja iedzīvotājus 
ar paveikto savās jomās - ar padarīto 2017.gadā, gan 
ar budţeta ieņēmumiem, gan ar izdevumiem, atbilstoši 
funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām, sīkāka 
informācija pieejama internetā: 
www.rezeknesnovads.lv. Tika izklāstīts 2018.gada 
budţeta plāns. 
   Iedzīvotāju skaits mūsu pagastā: 
01.01.2017. – 954 iedzīvotāji; 
01.01.2018. – 927 iedzīvotāji. 
   Darbinieku skaits iestādēs: 2017.gadā - 48 darbi-
nieki, 2018.gadā - 45darbinieki. 
   Galvenās prioritātes 2018.gadā: 
1) Izglītība - iestādes pamatdarbības nodrošināšana, 
Gaigalavas pamatskolas otrās ēkas remonta pabeig-
šana 
2) Kultūra - iestādes pamatdarbības nodrošināšana 
kultūras un sporta pasākumu organizēšana un nodro-
šināšana. 
3) Teritoriju apsaimniekošana un pārējā ekonomiskā 
darbība. 
   No vides aizsardzības fondiem plānots veikt: Vides 

stāvokļa uzlabošana Kvāpānu dīķos; Pludmales labie-
kārtošana pie Lubāna ezera peldvietām: Pontonu lai-
pas un terases laukuma atjaunošana- 1638 EUR, Zā-

les pļāvēja iegāde - 1969 EUR; Bikavas muiţas parka 
dabas vērtību saglabāšana un vides stāvokļa uzlabo-
šana: Bruģa ieklāšana pie pamatskolas otrās ēkas, 
izveidojot bruģakmens un gājēju celiņu ar apmalēm, 
laukuma labiekārtošana– 2720 EUR. 
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi 2018.gadā: 

Iedalītas 10 vietas:1 vieta – 4 mēneši 
Plānots iesaistīt aktivitātēs: 
- Palīgdarbi pie teritorijas uzkopšanas, kurināmā saga-
tavošanas Gaigalavas un Strūţānu ciemā; 
- Palīgdarbi Gaigalavas pamatskolas virtuvē ; 
- Palīgdarbi pie ŪTAC “BĀKA” tūrisma sezonas laikā 
   Investīcijas: 
2018.-2019.gadā - pretputekļu seguma uzklāšana au-
toceļam 5408 “Cīmota – Puisāni” 2,53 km garumā ; 
2019.-2020.gadā - Sociālo kopmītņu tipa dzīvokļa iz-
veidošana ārkārtas situācijām dzīvoklī  Nr.19 Ābelītes 
ielā 2, piedaloties projektā. 
   Lielākās parādu summas uz 2018.gada 1.janvāri: 

1)Komunālie maksājumi – 9179 EUR,  
2)Par zemes nomu - 2186 EUR, (01.01.17.- 2049 
EUR) 
3)Par ēdināšanu Gaigalavas PII – 3402 EUR, 
(01.01.17.gadā -3261 EUR). 
   Iedzīvotāji varēja uzdot kādu sasāpējušu jautāju-
mu pagasta un novada vadībai.  
  Pats svarīgākais jautājums šogad - par pagasta  

Iedzīvotāju sapulce  

Pateicība nominācijā "Gada ģimenes uz-
ņēmums" SIA "Annas receptes", Anna 
un Einārs Baloži. 
   Ēdināšanas uzņēmuma SIA „Annas receptes” 
īpašniece Anna Balode kopā ar dzīvesbiedru uzņem 
vērtēšanas komisiju savas uzņēmējdarbības pašrei-
zējā „galvenajā mītnē” – īrētā divistabu dzīvoklī 
daudzdzīvokļu mājā, kur notiek visu pasūtījumu izpil-
de – ēdienu gatavošana, produktu un trauku uzgla-
bāšana. Telpas ir pielāgotas PVD prasībām, bet ir 
šauras un bremzē attīstības iespējas. Uzņēmums ir 
dibināts jau 2011. gadā, bet kopš 2013. gada tiek 
nomātas telpas 180 m2 platībā (pagastmājā, bijušās 
bibliotēkas telpas), kurās pēc remontdarbu veikša-
nas tiks īstenota saimnieciskā darbība un nodrošinā-
tas visas nepieciešamās funkcijas – virtuve, noliktava, banketu zāle. Pašu (ģimenes) spēkiem ir paveikts liels 
darbs, lai jau 2018. gadā uzsāktu saimniekošanu jaunajās telpās. Par saviem līdzekļiem iegādātas darba virs-
mas, izlietnes, tvaiku savācējs, bet ir vajadzīga jaudīga, mūsdienīga cepeškrāsns, kura tiks iegādāta, pateico-
ties nodibinājuma „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” projektu konkursā uzņēmējdarbības atbal-
stam saņemtajam finansējumam.  
   SIA „Annas receptes” īpašniece Anna Balode pastāsta, ka ēdienu gatavošana viņai jau no bērnības ir bijusi 
sirdslieta. Tāpēc mērķtiecīgi ir iegūta atbilstoša izglītība Vecbebru sovhoztehnikuma ēdienu pagatavošanas 
tehnologu nodaļā. Pieredze kopš 2004. gada ir uzkrāta, strādājot par šefpavāri ēdināšanas uzņēmumos Vec-
gulbenes muiţa SIA „Horus Centrs”, „Zaļā sala”, „Lāču leja”, taču ar laiku sapratusi, ka pašai ir jāveido savs 
bizness.  
   Uzņēmums sadarbojas ar Nodarbinātības Valsts aģentūru, nodrošinot darba vietas, tai skaitā skolēniem 
(2017. gadā bija nodarbināti pieci skolēni). Sniegto pakalpojumu ģeogrāfiskais diapazons aptver Rēzeknes 
pilsētas un novada teritoriju, kā arī Varakļānu un Preiļu pusi. 
   Produktu (izejvielu) nodrošināšanā sadarbojas gan ar vietējiem zemniekiem, bet galvenokārt iepērkas pārti-
kas tirdzniecības bāzē PROMO. 

www.rezeknesnovads.lv  Publicitātes foto 

aktualitātes 

Pateicība nominācijā "Gada ģimenes uzņēmums" SIA 
"Annas receptes", Anna un Einārs Baloži  
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Arī turpmāk paliek spēkā ciema nosaukums - Strūžāni 

pārvalţu turpmāko darbību - kā teica novada domes 
priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, katrs pagasts sagla-
bās savu patstāvību, adreses  paliks tās pašas, katrs 
pagasts atbildēs par saviem slēgtajiem līgumiem, kre-
dītiem utt. Pagasta iedzīvotājiem  izmaiņas, jaunināju-
mi dzīvi nesareţģīs. Gaigalavas pagasts būs pie Dri-
cānu pagastu apvienības. 
 Kā jau katru gadu, aktuāli ir jautājumi par suņiem, 
atkritumiem, tualetēm un ceļiem. 
  Iedzīvotāji interesējās par centra māju adrešu plāk-
snītēm, kā sapulcē tika solīts, šobrīd tās jau ir nomai-
nītas.  
   Šogad Strūžānu iedzīvotājiem aktualizējies sāpīgais 
jautājums par ūdensvadu un ciema nosaukumu –
Strūţāni vai Vecstrūţāni. 17. aprīlī notika iedzīvotāju 
sapulce Strūţānos, kurā iedzīvotāji varēja izteikt savu 
viedokli šajā jautājumā. 

  Daudzas pļavas, zemes gabali šogad applūduši, bet 
iedzīvotājiem nevajadzētu aizmirst, ka katrs zemes 
īpašnieks pats ir atbildīgs par to, lai meliorācijas akas 
būtu iztīrītas. 
   Sakopsim savus pagalmus, ceļmalas. Līdz ar pava-
sara iestāšanos atklājas ne sevišķi pievilcīgs skats – 
mētājas pārtikas iesaiņojumi, pudeles, izsmēķi un, 
protams, dzīvnieku izkārnījumi. Par suņa atstātajiem 
ekskrementiem atbildīgs saimnieks. SATĪRIET AIZ 
SAVIEM MĀJDZĪVNIEKIEM! Pie Gaigalavas centra 
mājām ir katastrofāls stāvoklis! 
 
P.S. Klāt pavasaris, jauns darba cēliens... 
Priecāsimies par  saules stariem, domāsim labas 
domas, darīsim lielus darbus, sarunāsimies savā 
starpā, paslavēsim viens otru un  risināsim  pro-
blēmas, kuras radīsies. 

   17.aprīlī plkst.17.00 Gaigalavas pagasta Strūžānu 
ciema Sabiedrisko aktivitāšu centrā “Strūţānu skola” 
telpās, notika sabiedriskās apspriešanas sanāksme 
par iespējamo Rēzeknes novada Gaigalavas pagasta 
Strūţānu ciema nosaukuma maiņu uz Vecstrūţāni. Uz 
sapulci bija ieradušies 29 iedzīvotāji. Sapulcē piedalī-
jās Rēzeknes novada pašvaldības priekšsēdētājs 
Monvīds Švarcs un Gaigalavas pagasta pārvaldes 
vadītāja p.i. Valentīna Puste.  
   16.martā Rēzeknes novada pašvaldībā saņemts 
Gaigalavas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās pado-
mes locekļu Pētera Namsona un Jolantas Mihailovas 
iesniegums ar priekšlikumu izskatīt jautājumu par Gai-
galavas pagasta Strūţānu ciema nosaukuma juridisko 
likumību. 
   Sabiedriskā  apspriešana  par iespējamo Rēzeknes 
novada Gaigalavas pagasta Strūţānu ciema nosauku-
ma maiņu uz Vecstrūţāni, tika noteikta no 17.03.2018. 
līdz 17.04.2018. Paziņojums par publisko apspriešanu 
tika ievietots Rēzeknes novada mājaslapā 
www.rezeknesnovads.lv un  izvietots uz ziņojumu 
stendiem Gaigalavas pagasta pārvaldē, Strūţānu cie-
mā un sabiedrisko aktivitāšu centrā “Strūţānu skola”. 
   Sabiedriskās apspriešanas laikā kopā saņemtas 50 
aptaujas lapas: Gaigalavas pagasta pārvaldē saņem-
tas 2 aptaujas lapas un Strūţānu aktivitāšu centrā sa-
ņemtas 33 aptaujas lapas no  Strūžānu ciema iedzīvo-
tājiem, kopā 35, kurās tika noraidīta  Strūžānu ciema 
nosaukuma maiņa uz Vecstrūžāni. Galvenie viedok-
ļa pamatojumi: 
- Saglabāt vēsturisko ciema nosaukumu “Strūžāni”; 

- Nevēlas mainīt adresi; 
- Vēsturiski Strūžānu ciema nosaukums jau no 17.gs., 
ja vēlas mainīt nosaukumu, tad to lai dara Jaunstrūţā-
ni. 
   Sabiedriskās apspriešanas laikā Gaigalavas pagas-
ta pārvaldē saņemtas 5 aptaujas lapas un Strūţānu 
aktivitāšu centrā 10 aptaujas lapas no Strūţānu ciema 
iedzīvotājiem, kopā  15 aptaujas lapas ar atbalstu  
Rēzeknes novada Gaigalavas pagasta Strūžānu 
ciema nosaukuma maiņai uz Vecstrūžāni. Galvenie 
viedokļa pamatojumi: 
- Blakus ir tāds pats ciema nosaukums; 
- Bieži rodas pārpratumi ciema atrašanai, jo blakus ir 
tāds pats ciema nosaukums. 
   Pēc viedokļu uzklausīšanas un pamatojoties uz ap-
taujas datiem, Rēzeknes novada pašvaldības priekš-
sēdētājs Monvīds Švarcs apliecināja, ka nav pamato-
juma Rēzeknes novada domei izskatīt jautājumu, par 
Strūţānu ciema nosaukuma maiņu. 
   Iedzīvotāji tika informēti, ka Strūžānu ciema nosau-
kuma likumiskā lietošana notiek saskaņā ar Gaigala-
vas pagasta padomes 2001.gada 3.jūlija lēmumu “Par 
ciemu un apdzīvotu vietu nosaukumiem”, kurā apstip-
rināts ciema nosaukums “STRŪŢĀNI” (kas atrodas 
Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā. Informācija ir 
publiski pieejama un atrodama interneta vietnē 
www.kadastrs.lv un arī turpmāk paliek spēkā ciema 
nosaukums “Strūžāni”. 

Informāciju sagatavoja SAC “Strūţānu skola”  
vadītāja Jolanta Mihailova 

 

SAC “Strūžānu skola” informācija Sabiedriskās aktivitātes 

Sieviešu dienas Burziņš 
   8.martā, Sieviešu dienā, aktivitāšu centrā notika Sie-
viešu dienas Burziņš – pasākums, uz kuru ierodas 
tikai svētku vaininieces ar savu cienastu atbilstoši te-
matam.  
   Šogad svētku galdā tika likti zivju un jūras produktu 
ēdieni. Konstatējām, ka zivju ēdienu pagatavošana ir 

ļoti daudzveidīga - var ne tikai cept un likt uz maizītēm, 
bet arī pildīt, panēt, cept pīrāgus, taisīt salātus un vārīt 
krēmzupas!  
   Pasākumā piedalījās 8 dalībnieces ar dažādiem gar-
šīgiem zivju ēdieniem – “Par gaumi nestrīdas”, 
“Zakuska”, “Tuncis purvā”, “Sinhronās peldētājas”, 
“Lasis dūņās”, “Sieviešu bieds”, “Ārzemju bekas”, 
“Reņģīte”, “Kaut kas no zivs”. 

http://www.rezeknesnovads.lv
http://www.kadastrs.lv


5 Gaigalavas Ziņas 

Aerobika 
   3.martā un 17.martā aktivitāšu centrā turpinājās ae-
robikas nodarbības, kas tika īstenotas pateicoties Rē-
zeknes novada projektam “Dzīvo veselīgi Rēzeknes 
novadā”.  
   Aktīvā vadītāja Inese ar katru nākamo nodarbību 
papildināja vingrojumus un palielināja slodzi, kas pa-
matīgi lika pārbaudīt apmeklētāju spēkus. Paldies da-
lībniecēm, kas izturēja visas nodarbības! 

“Šādi Tādi ” darbība 
   Aktivitāšu centra teātris “Šādi Tādi ” 14.aprīlī piedalī-
jās amatierteātru saietā “Joku Bānītis” Bērzpilī. Tagad 
mūsu teātris aktīvi gatavo 2 jaunus skečus, ar kuriem 
uzstāsies pašdarbnieku koncertā Gaigalavā, 28.aprīlī. 

Iedzīvotāju kopsapulce 
   17.aprīlis bija nozīmīga diena visiem Strūžānu ciema 
iedzīvotājiem – notika kopsapulce, kurā tika apspriesti 
divi svarīgi jautājumi: Strūţānu ciema 
nosaukuma maiņa un ūdens torņa ap-
saimniekošana. Tāpat tikai pacelta arī 
mūţsenā problēma par ceļu kvalitāti.  

Austras koks 
   Par godu Latvijas simtgadei, aktivitāšu 
centrā no vairāk nekā 1100 auduma ga-
baliņiem top sega ar  Austras koka rak-
stu, kas sargā pasaules kārtību un dod 
cilvēkam gaišumu un labklājību, spēku 
un padomu, sargā dzimtu un ģimeni, 

veicina attīstību. Rosina vairot un glabāt tikumiskās 
vērtības.  

Kolāžas ar latvju rakstu zīmēm 
   Tāpat, par godu Latvijas simtgadei, visi interesenti 
aicināti nākt uz aktivitāšu centru un veidot kolāţu ar 
latviešu rakstu zīmēm no dabas materiāliem. Pirmā 
nodarbība bija 20.aprīlī plkst.10.00, par nākošo nodar-
bību laiku vienosimies kopīgi. 

Atkritumu šķirotava 
   Atgādinu, ka Strūžānos ir atvērta atkritumu šķirota-
va, kura pieejama 24 stundas diennaktī. Lūgums ievē-
rot atkritumu šķirošanas instrukcijas, būt apzinīgiem 
un kārtīgiem! 

Lielā talka 
   Arī šogad visā Latvijā notiks talkošana. Strūžānu 
ciemā talkosim 27.aprīlī. Turpināsim kopt parku un 
tam piegulošo teritoriju. Atbilstoši talkas moto-

LATVIJAI BŪT ZAĻAI, stādīsim 
kociņus. 
   Pulcēšanās pie aktivitāšu cen-
tra plkst.10:00. Līdzi jāņem lāp-
stas, darba cimdi un strādāt-
prieks! 
Pēc talkas – karsta zupa! 

   
SAC “Strūţānu skola” 

vadītāja Jolanta Mihailova 

   7.martā, sagaidot Starptautisko sieviešu 
dienu, darbojāmies radošojā darbnīcā 
„Pērļošana”, kurā pirmās iemaņas pērļoša-
nas tehnikā mums iemācīja  Ināra Sarnovi-
ča. Izgatavojām katrs sev  rokassprādzi . 
   1.aprīlī  svinējām Lieldienas. Pasākumā ar  
teatrāliem priekšnesumiem  sagaidīja Jaun-
iešu centra  „Enjoy”  dalībnieki – Raivo Svi-
lāns, Rebeka Skābarde, Evita Macāne, Alise 
Amanda Braze, Samanta Sakne, Valērija 
Kurilina, Nauris Birze, Kristers Skābardis, 
kuri iejutās Lieldienu Zaķa un mazo zaķēnu, 
Vistas un Gaiļa lomās. Viņi izstāstīja Lieldie-
nu ticējumus un paraţas. Notika arī mīklu 
minēšanas turnīri.    
   Pirmajā  daļā minējām latviešu tautas mīk-
las, uzvarēja Guna un Madara Apšenieces, otrajā daļā mīklas kļuva asprātīgākas un mūsdienīgākas, šajā 

turnīrā uzvarēja Anna Reča. Amatierteātra „Optimisti” 
dalībnieces iejutās tirgus sievu lomās un ar fragmen-
tiem no iestudējuma - A.Kronenbergs „Sprunguļmuiţas  
gadatirgus”  priecēja skatītājus. Jestras dejas  izdejoja 
JDK ’’Krēslīte”, kā arī iesaistīja rotaļdejās visus Lieldie-
nu svinētājus. Skanīgi muzicēja Laimas lauku kapela  
no Krišjāņiem. Notika arī  konkurss par skaistāko olu, 
vislielāko skatītāju balsu skaitu ieguva Valentīnas Za-
karkevičas  krāsotā ola, otro vietu ieguva Evita Macā-
ne, trešo - Alise Amanda Braze.  Protams, neizpalika 
arī  citas Lieldienu izdarības - olu kaujas, rotaļas, šū-
pošanās Lieldienu šūpolēs. Lieldienu ballē  spēlēja 
muzikanti - Sintija un Normunds Velmes.  

Pasākumi  Gaigalavas kultūras namā 

JDK „Krēslīte” Lieldienu pasākumā 

Olu kaujas 
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Skolas ziņas 
  „VEDAM DANCI” - tradicionālo deju konkurss, nema-
teriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantoša-
nas programmā “Pulkā eimu, pulkā teku”, kur mērķis ir 
tradicionālo dejas soļu apgūšana un dejošanas iema-

ņu pilnveidošana, rotaļdeju, pāru deju, kadriļtipa deju 
apgūšana, sacensību deju aktualizēšana, novadu deju 
savdabības popularizēšana. 
   Gaigalavas pamatskolas folkloras kopa „Purineņš” 
piedalījās skalu jeb jostu lēkšanas konkursos un Deju 
tematiskās programmas konkursā. 
  1.Konkurss – deju tematiskā programma līdz 7 
min. Var veidot priekšnesumu atbilstoši 2018.gada 
tēmai „Zinu, zinu tēva sētu” vai brīvi izvēlēties citu tē-
mu. Deju tematiskajā programmā ieteicams izvēlēties 
sava novada spēles, rotaļas, rotaļdejas, pāru dejas, 
kadriļas, veidojot nelielu priekšnesumu. Šajā sadaļā 
folkloras kopa tiek vērtēta kopumā. 
   Konkursa pusfinālā folkloras kopas „Purineņš” dalīb-
niekiem 1.pakāpes diploms un tituls „Vislielākie dejotā-
ji” par programmu „Sev draugu meklieju” (7.kl. Saman-
ta  Sakne, 6.kl. Nauris  Birze, 5.kl. Alise  Jaudzema, 
Evelīna  Spīča, Monta  Sakne, 4.kl. Markuss  Apše-
nieks,  Dāvids Elksnis, Evita  Macāne, Rebeka  Skā-

barde, Lorete  Lucjanova, 3.kl. Agnese  Zapāne, 2.kl. 
Elīna  Poča, Madara  Zvaigzne. 
   Skalu deju konkursa finālā dalībnieki rāda skalu deju 
ar ne mazāk kā trim daţādiem lēcieniem, rakstiem (ar 
kāju ţīgāšanu, ar pagriezieniem, ar lēcieniem no vie-
na skala uz nākamo). Šajā konkursā var piedalīties 
visu vecumposma puiši, bet meitenes līdz 6.klasei 
(ieskaitot). Konkursa finālā tiks izvērtēts labākais ska-
lu lēcējs jaunākajā, vidējā un vecākajā grupā. Katrs 
dalībnieks tiek vērtēts atsevišķi. Skalu lekšana ir sa-
censību deja, kurā uzvar pats labākais skalu lēcējs. 
   Konkursa pusfinālā folkloras kopas „Purineņš” da-
lībniecei Evelīnai Spīčai (5.kl.) 1.pakāpes diploms un 
tituls „Vislielākā skalu lēcēja”. Ļoti labi veicās, tikai 
nedaudz pietrūka līdz 1.vietai Montai Saknei (5.kl.) un 
Loretei Lucjanovai (4.kl.), saņemot 2.pakāpes diplo-
mus un titulu „Lielā skalu lēcēja”. Centīgas bija arī 
meitenes Rebeka Skābarde (4.kl.) un Evita Macāne 
(4.kl.), kuras nopelnīja titulu „Lielā skalu lēcēja” un 

2.pakāpes diplomus. Notika konkurss uz izturību un 
prasmēm skalu lēkšanā un no Gaigalavas “Purineņa” 
visprasmīgākā bija Monta Sakne, iegūstot titulu “Diţā 
skalu lēcēja”. Malacis! Fināls Rīgā 22.aprīlī! 
    Esam atgriezušies no fināla  Rīgā ar priecīgām  zi-
ņām!  Par rotaļu un deju programmu „Sev draugu 
meklieju” nopelnījām  1.pakāpes  diplomu  un daudz  
labu vārdu!  Super. Ļoti labi veicās mūsu vienīgajai 
solistei  Alisei  Jaudzemai, iegūstot  2.pakāpes diplo-
mu un titulu „Diţlielā dziedātāja”. Notika  arī  skalu  
lēcēju sacensības.  „Purineņa” meitenes Evita, Rebe-
ka, Evelīna, Lorete un Monta  centās  aizdzīt projām  
uztraukumu, jo bija jāsacenšas ar citām Latvijas meite-
nēm. Vislabāk  ţūrija novērtēja  Evelīnu  Spīču – 
2.pakāpe  un  Loreti  Lucjanovu – 3.pakāpe. Lai visiem 
jauks pavasaris! 

Folkloras kopas „Purineņš” vadītāja Rasma Igaune 
 
  

  „VEDAM DANCI”  

   Pašdarbības kolektīvi piedalījās dažādos  pa-
sākumos.  
    Amatierteātris  „Bykovīši” ar iestudēto izrādi 
„Pilsētnieki” 1.aprīlī viesojās Baltinavā, kā arī ar 
skečiem  piedalījās 14.aprīlī  amatierteātru  fes-
tivālā „Joku bānītis ” Bērzpilī   un 21.aprīlī  Ro-
govkas teātra 20 darbības gadu jubilejas pasā-
kumā. Amatierteātris  „Apīnis” piedalījās ama-
tierteātru  festivālos -  24.martā Meirānos  un 
7.aprīlī  Gārsenē. Abi kolektīvi 13.aprīlī piedalī-
jās  Dricānu KN rīkotajā pasākumā - amatierte-
ātru saietā „Pīktdine-13”. 
Deju grupa „Raffaello”  17.martā piedalījās 
Bērzgales deju grupas „Šiks” jubilejas koncertā.  
   JDK’’ Krēslīte”  7.aprīlī piedalījās Rogovkas 
JDK „Troks voi” jubilejas pasākumā. 
   Interešu  kluba „Rokdarbiņš”  izgatavotie  de-
kori - trīs krāšņas magones -  rotā  kultūras na-
ma telpas.  
   Paldies visiem pašdarbniekiem un atbalstītā-
jiem par ieguldīto darbu! 
                                            Gaigalavas kultūras nama vadītāja Valentīna Deksne 

Interešu klubs „Rokdarbiņš” pie izgatavotā dekora 
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Gaigalavas pamatskolas improvizatori 

Reiz bija ... 

Atmiņās par dzīvi pagājušajā gadsimtā  Atla-
kas ciemā dalījās Antons Sārnis un Marijanna Mozu-
mača. Tad Atlakā bijušas 6 saimniecības. Mazura Jā-
ņa un Helēnas ģimene izveidojusi jaunsaimniecību, 
viņiem bijuši 5 bērni, 2 miruši agri. Sarnoviča Jāņa un 
Petroneļas ģimenē izaudzināti dēls un meita. Saim-
nieks ar paša audzētiem stādiem izveidojis lielu ābeļ-
dārzu, turējis bites, gājis medībās, kā arī bijis slavens 
skroderis- šuvis vīriešu virsdrēbes. Pie viņa skrodera 
amatu apgūt gājis kaimiņš Mazurs Viktors.  No lauku 
darbiem brīvos brīţos šuvuši gan uz vietas mājās, gan 
braukājuši pa ciemiem šūdami. Ja bijis jābrauc tālu, 
tad pasūtītājs braucis pakaļ ar savu zirgu un palikuši 
vairākas dienas. Tāpat ar zirgu braukuši uz tirgu Rē-
zeknē pārdot ābolus. Abas ģimenes dzīvojušas drau-
dzīgi, palīdzējuši viens otram, kopīgi svinējuši Jāņus-  
vienu gada pie Sarnovičiem, nākamgad pie Mazuriem. 
Bikovska Ciprijana un Zuzannas ģimenē auguši 3 bēr-
ni. Ģimeni skārušas deportācijas. Pēc atgriešanās no 
Sibīrijas atjaunojuši saimniecību, bērni strādājuši Strū-

žānu kūdras fabrikā. Pavārnieka Kazimira un Sofijas 
ģimenē bijuši 5 bērni, viens miris agrīnā vecumā. Tēva 
mājās palicis dēls Antons, strādājis ceļu daļā. Sārņa 
Vladislava un Annas ģimenē auguši 2 bērni- dēls un 
meita. Vladislavs strādājis Taunagas muiţā par pār-
valdnieku, kā arī bijis labs galdnieks- gatavojis raga-
vas, ratus, galdus, krēslus u.c. Bijusi turīga saimniecī-
ba ar vistu fermu, savu kuļmašīnu ar motoru, graudu 
vētījamo mašīnu. Vīrieši gājuši medībās, ģērējuši 
ādas. Dēls Aleksandrs kara gados nokļuvis Salaspils 
koncentrācijas nometnē, vēlāk Kutaisi koncentrācijas 
nometnē. Pavārnieka Kazimira un Annas ģimenē 
augušas 4 meitas un 1 dēls. Kazimirs bijis pazīstams 
kā zirglietu meistars.  

Paldies par stāstījumu A.Sārnim un 
M.Mozumačai! Gaidīšu papildinājumu esošajam stās-
tījumam, kā arī stāstus par blakus esošiem ciemiem 
Pudinavu, Dziļāriem, Krēsli. 

Atmiņas pierakstīja Marija Vabale 
 

   Šī gada 13. un 14. 
aprīlī Iecavas vidusskolā 
norisinājās 19. Latvijas 
skolu Teātra  sporta 
turnīrs. Tajā startēja arī 
Gaigalavas pamatskolas 
7.-9.klašu komanda 
(Rolands Stanka – ko-
mandas kapteinis, Kas-
pars Rudzusieks, Saman-
ta Sakne, Jānis Sar-
novičs) un Gaigalavas 
pamatskolas absolventu 
komanda (Imants Spīčs – 
komandas kapteinis, Dainis Rutuļs un Vineta 
Bolmane). Abas komandas rādīja savu prasmi im-
provizācijas spēlēs un ieguva 1.pakāpi. 
   Kas ir teātra sports? Tā ir divu vai triju daţādu ko-
mandu sacensība uz skatuves, izpildot daţādas, ie-
priekš apgūtas teātra sporta tehnikas. Vienas sas-
pēles laikā tiek izpild divas komandu tehnikas un viena 
kapteiņu spēle. Visas tehnikas pēc to nospēlēšanas 
vērtē trīs tiesneši (emociju, notikuma un galvenais 
tiesnesis) 5 ballu sistēmā.  
   Ļoti liela nozīme teātra sportā ir skatītājiem, jo viņi 
sniedz idejas spēles va-
dītājiem par spēles vietu, 
laiku, emocijām, ko grib 
redzēt, utt., kā arī ar savu 
balsojumu nobeigumā piešķir 
vienai komandai papildus 
vienu punktu. Komandā pa-
rasti ir 4-5 improvizatori, 
kapteini izvēlas paši spēlētāji. 
Skatītājiem pirms spēles tiek 
izsniegtas slapjas švammes, 
ar kurām viņi drīkst mest tiesnešiem, ja tie, viņuprāt, 
slikti tiesā. Bet spēlētājiem, kas labi spēlē, drīkst mest 

ar mākslīgajām rozēm. 
   Īsumā - teātra sports ir improvizāci-
jas spēle, kad tu iznāc uz skatuves, 
nezinot, kas tevi sagaida, tev tiek 
dots uzdevums, un tu rādi to, kas tev 
tobrīd ir prātā, pievienojot maksimāli 
daudz emociju un veidojot stāstu 
(notikumu). Nav laika domāt, kā būtu 
labāk, tev vienkārši jābūt radošam, 
atvērtam un galvenais - jāprot dar-
boties komandā. 
   Latvijā teātra sporta ēra aizsākās 
1995. gadā, kad Jaunajā Rīgas teātrī 
viesojās Stokholmas “Zupas teātris”, 

kurš iepazīstināja vietējos māksliniekus ar teātra spor-
ta tehnikām. Jau 1996. gadā Latvijā notika pirmā ra-
došā teātra sporta laboratorija, bet 1997. gada rudenī 
– pirmais teātra sporta mačs Jelgavas Studentu teātrī. 
Rēzeknes novadā par teātra sporta pamatlicēju vien-
nozīmīgi var dēvēt Jeļenu Maijeri, toreizējo Dekšāru 
pamatskolas un Viļānu vidusskolas skolotāju. Arī 
Gaigalavas pamatskolas treneres Gunta Eriņa un Ēri-
ka Bozoviča ir viņas audzēknes šajā jomā. 
   Par teātra sporta pamatlicēju tiek uzskatīts Kīts 
Dţonstons, kurš 20. gadsimta 60. gados Anglijā iz-

strādājis teātra sporta metodiku un 
uzrakstījis vairākas grāmatas par 
teātra sporta būtību un tehnikām, kā 
arī ir šī improvizācijas teātra paveida 
oficiālās licences izdevējs. Latvijā at-
tiecīgās licences turētājs ir biedrība 
“Teātris un Izglītība”, kuras vadītāja un 
teātra sporta “patronese” Latvijā ir Lig-
ita Smildziņa. 
   Lepojamies ar visiem Gaigalavas 
pamatskolas teātra sporta spēlētājiem, 

kopā ar absolventiem mums ir 4 komandas. 
Skolotāja Ērika Bozoviča 

Atlaka 

7.-9.klašu komanda: Samanta Sakne,  
Kaspars Rudzusieks, Jānis Sarnovičs, 
Rolands Stanka – komandas kapteinis 

Absolventu komanda: 
Vineta Bolmane, Imants Spīčs –  
komandas kapteinis, Dainis Rutuļs  
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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  

 28.aprīlī plkst.20.00 - Koncerts „Par prieku” 
  Piedalās Gaigalavas pagasta pašdarbības kolektīvi – 
amatierteātri „Apīnis”, „Bykovīši”, „Optimisti”, „Šādi 
Tādi”, deju grupa „Raffaello”,  jauniešu deju kolektīvs 
„Krēslīte”. 
  Viesi - Andzeļu TN deju kopa „Eži” un vokālais an-
samblis „Priekam”, Čornajas pagasta folkloras kopa 
„Ausmeņa”, grupa „1.jūlijs” no Mālpils.  
 4.maijā plkst.12.00 - Baltā galdauta svētki.  
  Dokumentālās filmas „Turpinājums” demonstrēšana. 
Pēc filmas noskatīšanās pie kopīgi klāta galda baudī-
sim kopā būšanas prieku, atvēlot laiku sarunām, stās-
tiem un viktorīnai par Latviju.  

 11.maijā plkst.13.00 Mātes dienai veltīts kon- 
certs. Uzstājas Gaigalavas pamatskolas skolēni. 
 12.maijā plkst.20.00 -Tautas muzikantu sa- 
iets „Večerinka Gaigalavā”. Uzstāsies tautas muzi-
kanti no vairākiem novadiem.   
 2-3.jūnijā - Sieviešu deju kopu festivāls  
„Spīganu dejas ezera atspulgā”. 
 9.jūnijā - Bērnības svētki. 
  

Laipni aicināti! 
 

                  Venerandai  Pustei -  
           daudz baltu dieniņu!          
   Jāzepa diena - diena starp ziemu un pavasari, kad 
ziema šogad nebūt netaisās atdot pār laukiem un pļa-
vām pārklātos baltos palagus, bet gaisā jau jūtamas 
pumpuru briešanas gaidas. Šādā dienā pulcējāmies 
Gaigalavas kultūras namā, lai atzīmētu allaţ darbīgās 
Venerandas Pustes skaistu dzīves jubileju.  Veneran-
da garajos mūţa gados ir bijusi laba skolotāja, gādīga 
un rūpīga ģimenes pavarda turētāja, mīloša māte, vec-
māmiņa, izcila rokdarbniece, lieliska aktrise, čakla pu-
ķu audzētāja un vēl un vēl.  Pārlūkojot Venerandas 
rakstura īpašības, klātesošie atzīmēja čaklumu, taisnī-
gumu, izturību, labestību, prasīgumu (īpaši pret sevi), 
spītu, nesavtību un pat bija raksturojums “Jauna un 
traka”. Un kā nu ne, ja pagājušajā vasarā  amatierteāt-
ru svētkos “Lubāna vili-
nājums” tika kāpts uz 
skatuves ar burves lomu 
izrādē. Veneranda bieţi 
sastopama, ţirgtā solītī 
mērojot ceļu uz baznīcu, 
kultūras namu, bibliotē-
ku, veikalu, kapsētu. Jā-
brīnās, kā jubilāre ir va-
rējusi visu paspēt - strā-
dāt skolā, izaudzināt 
meitu un dēlu, palīdzēt 
audzināt mazbērnus, 
rūpēties par mājas soli, 
izstrādāt skaistus rokdar-
bus daţādās tehnikās, 
kopt un lolot ziedus un 
kur tad vēl daudzās lomas teātrī.  Visus uzticētos pie-
nākumus Veneranda pildījusi ar augstu atbildības sajū-
tu, godprātīgi un no visas sirds. Viņas iejūtīgumu, sa-
pratni, prasīgumu, vienlīdzīgu attieksmi pret visiem 
bērniem atceras daudzie skolēni un viņu vecāki no 
Krustceļu, Struţānu un Gaigalavas skolām. Meita atce-
ras, ka īpaši prasīga mamma bijusi pret saviem bēr-

niem- vienmēr bijis jāzina vairāk, nekā uzdots, lai no-
pelnītu augstāko atzīmi.  Pēc aiziešanas pensijā Vene-
randa blakus mājas solim, rūpēm par mazbērniem, 
atrada laiku darboties senioru amatierteātrī  
“Optimisti”. Kopā ar domubiedriem iejutusies daudzās 
lomās - gan galvenajās, gan sareţģītākās,  gan vien-
kāršākās. Te nu jāteic, ka Veņa (mūsu Veņīte, kā viņu 
mīļi sauc teātra kolēģi), saņemot lomas eksemplāru, 
visu labi pārdomā, izvērtē un atrod kādu spoţu akcen-
tu, kas viņas tēlu padara pievilcīgu un atraktīvu. Šai 
svētku reizē teātra kolektīvs izcēla daudzus spilgtus 
tēlojumus, par katru no tiem piešķirot savu īpašo nomi-
nāciju. Ar iestudējumiem izbraukāta gandrīz visa Lat-
gale, arī Cēsis, Madona, Alūksne un pat ārzemes. 
“Optimistu” kolektīvs tiek aicināts uz teātru festivālu 
“Pieneņu pūkas” Lietuvā Skapišķos. Par Lotes lomu 
lugā “Dari ko vari” Veņa saņēma atzinīgus vārdus no 

Viļņas teātra galvenā reţiso-
ra. Un, kad reţisors  noliecies 
godbijīgi noskūpstīja Veņai 
roku, mums, pārējiem aktie-
riem, aizrāvās elpa un bija 
liels prieks un gandarījums. 
Ja sāksim aprakstīt Veneran-
das puķu dārzu un rokdarbu 
klāstu, tad pietrūks tintes un 
papīra. Skaisti ziedošās pu-
ķes redzamas no ceļa, brau-
cot meţmalas virzienā. Ar 
prieku viņa labprāt dāvā zie-
dus katram, kam radusies 
tāda vajadzība. Basām kājām 
izvadā pa dārzu, izstāsta par 

katru ziediņu, pie reizes to apmīļojot. Gadu gaitā viņas 
rokdarbi bijuši izstādīti daudzās izstādēs. Vēl tagad 
bērni, mazbērni, mazmazbērni valkā viņas adījumus. 
Pārdomājot Veņas darbīgo mūţu, redzams, ka visu 
viņa darījusi un vēl arvien dara ar lielu mīlestību un 
saskaņā ar dabu, Dievu un savu sirdsapziņu.  

                                Amatierteātra „Optimisti”   
vadītāja  Ilze Vugule 


