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2018. gada novembris Nākošā avīze būs decembrī 

Mums ticis viszilākais ezers 
Un rudākais rudzu lauks. 
Visbaltākā bērzu birze, 
Vismelnākais rupjmaizes klaips. 
Un tieši Latvijai ticis 
Vissvētākais debesu jums, 
Jo savu visskaistāko zemi 
Dievs ir atdevis mums.        
                  /L.Vāczemnieks/ 
 

 

Gaigalavas pagasta pārvalde 

Tev mūžam dzīvot, Latvija, 
Tu tēvzeme mums Dieva dota! 
Lai latvju tauta vienota, 
Aug spēkā, slavā, daiļumā! 
 

Vēsturisks mirklis – simts gadu Latvijai! 
Pirms simts gadiem mūsu tautieši cīnījās par 
Latviju un no sirds ticēja tālajai un nezināmajai 
nākotnei brīvā Latvijā. Pateicoties viņu ticībai, 
neatlaidībai, drosmei un varonībai mums šo-

dien ir brīva un neatkarīga valsts.  Lai gaišums, 
ko 18.novembrī izstaro sveču liesmas, vienmēr 
ir jūsu sirdīs, domās un darbos!  

 

Sveicam Latvijas Republikas 
proklamēšanas 100.gadadienā! 

 
Gaigalavas pagasta Iedzīvotāju                      

konsultatīvās padomes vārdā                                    

padomes priekšsēdētāja Anita Macāne 

   18.novembrī  plkst.19.00.   Gaigalavas KN Latvijas Republikas  proklamēšanas 100. 
gadadienai veltīts svinīgs pasākums „Mēs esam- Latvija”. Programmā - svētku kon-
certs, pagasta uzņēmēji godinās savus darbiniekus, Gaigalavas musturdeķa prezentācija, 
kopīga svētku tortes baudīšana.  
   Plkst. 21.00. – Balle,  spēlē grupa „Atlaka LG”.  Līdzi varat ņemt svētku groziņu.   
 

   11. - 16.novembrim  (no plkst.9.00-17.00), 18.novembrī – pasākuma ietvaros. 
 
   Fotogrāfiju izstāde „Krustpunktā – daba”. Fotogrāfijas atspoguļo Rāznas nacionālā 
parka teritorijas dabas skaistumu. Fotogrāfiju autors - Andris Eglītis. 
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Lepojamies 

   5. oktobrī Bērzgales pagasta Kultūras namā notika Rēzek-
nes novada Skolotāju dienas pasākums. 
   Uzrunājot pedagogus, Rēzeknes novada domes priekšsēdē-
tāja vietniece Elvīra Pizāne sacīja, ka skolotājam katra cilvēka 
dzīvē ir milzīga loma: “Es domāju, ka katrs no mums atceras 
savu pirmo skolotāju, savu pirmo skolas dienu. Novēlu jums 
jaukus, mācīties gribošus skolēnus!” Savukārt Rēzeknes nova-
da domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs uzsvēra, ka pateicī-
ba, kas nāk no skolēniem, ir vislabākā alga: “Lai jums pietiek 
spara iedvesmot skolēnus un vecākus, lai katra diena nes gan-
darījumu!” 
   Ar Rēzeknes novada pašvaldības pateicības rakstiem tika 

apbalvotas arī mūsu pagasta sākumskolas skolotājas Inese 
Bikovska (Gaigalavas pamatskola) un Kristīne 
Liepiņa (Dricānu vidusskola).                                                        
                                                                         Interneta resursi 

Gaigalavas pamatskolas skolotāja piedalās ERASMUS+ 

kontaktseminārā Vācijā 

   Laika posmā no 2018. gada 18. līdz 21. oktobrim 
norisinājās Vācijas Erasmus+ nacionālās aģentūras 
organizētais Eiropas Savienības izglītības, mācību, 
jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo 
aģentūru starptautiskās sadarbības pasākums– kon-
taktseminārs Education for Democratic Citizenship in 
Erasmus+ School Exchange Partnership Freiburgā, 
Vācijā. Seminārā piedalījās 73 dalībnieki 
(vispārizglītojošo skolu skolotāji) no 22 Eiropas valstīm 
jeb 2-3 dalībnieki no katras valsts. Visplašāk pārstāvē-
tā valsts bija Vācija, savukārt no Latvijas kontaktsemi-
nārā bija tikai viena dalībniece, 
Gaigalavas pamatskolas un Rika-
vas sākumskolas skolotāja Ilze 
Kuhaļska. 
   Kontaktsemināra mērķis bija pul-
cināt kopā vispārizglītojošo skolu 
direktorus un skolotājus, kuri strā-
dā ar bērniem vecumā no 6 līdz 16 
gadiem un kuri vēlētos atrast sa-
darbības partnerus Erasmus+ KA2 
stratēģisko skolu apmaiņas partne-
rību projektu izstrādei. 
   Kontaktsemināra laikā dalībniekiem tika sniegts ie-
skats par Erasmus+ skolu apmaiņas partnerības prog-
rammu KA2, tika iegūta noderīga informācija par par-
tnerības projektu plānošanu, izstrādi un realizēšanu. 
Kontaktseminārā tika prezentēti arī divi projekti - labās 
prakses piemēri no Vācijas skolām, un semināra da-
lībniekiem bija iespēja uzdot jautājumus šo skolu pār-
stāvēm, kā arī programmu Erasmus+ un eTwinning 
vēstniecei Vācijā. Tā kā visi semināra dalībnieki bija 

vispārizglītojošo skolu skolotāji, tad seminārs bija arī 
lieliska iespēja satikt kolēģus no citām Eiropas val-
stīm, gūt ieskatu par viņu izglītības sistēmu un darba 
metodēm, kas ir īpaši aktuāli tagad, kad Latvijā notiek 
pāreja uz jauno, kompetencēs balstīto mācību stan-
dartu. Ļoti interesanta saruna izvērsās ar kādas Vāci-
jas skolas pārstāvi. Šajā skolā nenotiek mums tik ie-
rastās mācību stundas, bet gan tiek ievērots princips 
“viens pret viens”, tas nozīmē, ka katrs skolēns mācās 
patstāvīgi, pēc individuālā plāna, izmantojot mūsdienu 
tehnoloģijas (i-pad, datoru), un apmeklējot individuālās 

konsultācijas pie skolotāja vai arī māco-
ties kopā ar mācību grupas biedriem. 
Turklāt skolā ir apmēram 600 skolēnu un 
55 pedagoģiskie darbinieki. 
   Kontaktseminārs bija ļoti veiksmīgi 
organizēts, lai dotu katram dalībniekam 
iespēju atrast potenciālos projekta par-
tnerus, un, strādājot nelielās grupās (4-6 
dalībnieki no daţādām valstīm), divu 
dienu laikā izplānot stratēģiskā skolu 
partnerības apmaiņas projekta pamatak-
tivitātes un pēc tam šo projektu prezen-

tēt arī pārējiem kontaktsemināra dalībniekiem. Daudz 
sīkāks un pamatīgāks darbs pie projekta rakstīšanas 
notiks tagad, visiem dalībniekiem atgrieţoties mājās, 
un sadarbojoties savas skolas komandās. Erasmus+ 
KA2 stratēģisko skolu apmaiņas partnerību projektu 
iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 21. marts. 
   Kontaktsemināra izdevumus sedza Vācijas un Latvi-
jas Erasmus+ nacionālās aģentūras. 

Ilze Kuhaļska 

Skolas ziņas 

Skolotāju diena 

Īstenots projekts „Dejotprieks Gaigalavā!” 

    Īstenots Rēzeknes rajona kopienu partnerības LAD LEADER programmas ietvaros atbalstītais projekts 
„Dejotprieks Gaigalavā!” (Nr.17-01-AL15-A019.2202-000056).  
   Projekta mērķis ir veicināt kultūras pasākumu vizuālās kvalitātes paaugstināšanos un sekmēt iedzīvotāju  
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personīgo iesaisti kultūras pasākuma norisē. 
   No projekta finansējuma tika iegādāts jauns Dienvidlatgalei 
raksturīgs tautas tērpu komplekts 18 deju kolektīva dalībnie-
kiem, kas sastāv no tautas tērpu komplekta zēniem (9 gab.) - 
krekls, veste, bikses, zeķes, kakla lakatiņš; tautas tērpu kom-
plekta meitenēm (9gab.) - krekls, veste, brunči, sakta, pusga-
rās zeķes un tautas tērpa apavu komplekts, kas sastāv no  
deviņiem zēnu kurpju pāriem, deviņiem meiteņu kurpju pār-
iem un 18 pastalu pāriem. 
   2018./2019.mācību gadā deju kolektīvā dejo 18 skolēni. 
Kultūras pasākuma kvalitāte ir atkarīga ne tikai no labi saga-
tavota priekšnesuma, t.i. tehniski labi izpildītas dejas, bet arī 
no priekšnesuma sniedzēju vizuālā izskata, t.i. tērpa kādā 
priekšnesums tiek pasniegts. Jaunie tērpi priecēs skatītājus 
un motivēs skolēnus apgūt latviešu tautas dejas, tradīcijas un 
tautas tērpa valkāšanas kultūru, tādējādi piedaloties vietējā kultūras mantojuma saglabāšanā un attīstīšanā. 
    Rēzeknes novada Gaigalavas pamatskolā darbojas divi deju kolektīvi - gan 1.-4.klašu, gan 5.-9.klašu deju 
kolektīvs, kas pamato to, ka mīlestība pret kultūru un dejotprieks bērnos tiek veidots visā viņa skološanās peri-
odā. 
   Projekta kopējās izmaksas ir 3983,89 EUR. No tām 3585,50 EUR – ELFLA publiskais finansējums un 398,39 
EUR- Gaigalavas pagasta pārvaldes finansējums. 

Projekta koordinatore Ineta Kruste 

 1.-4.klašu deju kolektīvs Bērnu tautas deju festivālā "Latvju bērni danci veda" Jelgavā, 02.06.2018.  

Latvijas simtgadei...     

   12.oktobrī 5.-9.klašu skolēni devās izzinošā ceļojumā uz Rīgu ar mērķi iepazīt Latvijas nacionālo muzeju, 
piedalīties muzejpedagoģiskā programmā „Mana Latvija”, apmeklēt izstādi „Latvijas gadsimts”, doties ekskursi-
jā uz Saeimu un „Laimas” šokolādes muzeju. 
   Daudz laimes, Latvija, 100.dzimšanas dienā! Ikviena svecīte tavā jubilejas tortē saistās ar visdažādākajiem 
vēstures notikumiem. Kādi tie bijuši, lūkojām Latvijas nacionālā vēstures muzeja izstādē „Latvijas gadsimts”, ko 
veidojuši 68 Latvijas muzeji. Izstādē apskatāmas izcilas Latvijas muzejos glabātas vēstures liecības no Kurze-
mes, Latgales, Sēlijas, Vidzemes, Zemgales un Rīgas. Tās atspoguļo Latvijas valsts vēsturi simts gadu garu-
mā. Izstādes vadmotīvs ir atbildes uz jautājumu kas ir Latvija? – Latvijas vārda jēga un spēks daţādu paaudţu 
dzīvēs. 
   Dodoties pa pēdām Latvijas valsts simtgades vēsturei, atklājām izstādes priekšmetus un ar tiem saistītos no- 
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tikumus. Mani uzrunāja Zvaniņš – izmantots Latvijas Tautas padomes 1918.gada 17.novembra sēdē, to lietoja 
sapulces vadītājs Marģers Skujenieks paziņojot par lēmumu pieņemšanu. Visticamāk, šī zvaniņa skaņas pirm-
ās sveikušas lēmumu dibināt Latvijas Republiku. Izstādē aplūkojama vienīgā saglabājusies līdz mūsdienām 

ieejas karte uz Latvijas Republikas paslu-
dināšanas svinīgo aktu 1918.gada 
18.novembrī .......Un tā izstādē „Latvijas 
gadsimts” atradām vēstures „pēdas”, kas 
stāsta par visdaţādākajiem notikumiem 
mūsu valsts dzīvē. 
   Muzejpedagoģiskajā nodarbībā „Mana 
Latvija ” uzzinājām par Latvijas dzimšanas 
dienu un Lāčplēša dienu, iepazināmies ar 
mūsu valsts apbalvojumiem. 
   Apmeklējot Saeimu, iepazināmies ar 
mūsu valsts parlamenta ikdienas darbu, 
iepazinām Saeimas nama unikālo arhitek-

tūru un vēsturi. Mums bija iespēja apskatīt zāli, kurā izvietotas Saei-
mai pasniegtās dāvanas, Sarkano zāli, Dzelteno zāli, Balsošanas 
zāli un Sēţu zāli, kurā uz parlamenta sēdēm sanāk deputāti. 
   Visus 100 gadus ar Latviju bijuši „Laimas” saldumi, taču šokolādes 
vēsture Rīgā sākās 1870.gadā, kad uzņēmīgais Teodors Rigerts 
Rīgā nodibināja pirmo šokolādes fabriku. „Laima” aizsākās tālajā 
1921.gadā, kad četri ebreju izcelsmes tirgotāji Miera ielā nodibināja 
saldumu fabriku „Maķedonija”, ko vēlās pārsauca par „Laimu”. 
   Īpaša vieta Rīgā – „Laimas” pulkstenim - randiņu vietai, maestro 
Raimonds Pauls ir ierakstījis 24 savas melodijas speciāli „Laimas” 
pulkstenim, kuras tas atskaņo ik stundu, un tad pulkstenis no šokolā-
des... 
   Visvērtīgākais „Laimas” muzeja eksponāts - lellīte, kurai ir vairāk 
nekā 120 gadu. Šokolādes lellīte ir pirmās saldumu rūpnīcas 
„Th.Riegert” ražojums. 
   Šokolādes konfektes, karameles, tortes, zefīri, smalkas konfekšu 
kārbas cauri laikam... iespēja izsekot raţošanas procesam, pagaršot 
šokolādi, izgatavot šokolādes tāfelīti ar vēlējumu „Es mīlu....”, katram 
savu, vienreizēju, mīlestību apliecinošu. Un tad radošā šokolādes 
darbnīca, lai izveidotu katrs savu vismīļākās garšas šokolādi. Latvi-
jas saldumu stāstu iepazinām un izgaršojām „Laimas” šokolādes 
muzejā. 
   Latvijas vēstures stāsts ir interesants, tas rosina izzināt un iepazīt 
Latvijas vērtības. Lai mums visiem skaisti Latvijas svētki! 

Ināra Ūsīte, vēstures skolotāja 

   2018.gada 19.oktobrī Gaigalavas pamatskolas 1.- 
4.klašu skolēni apmeklēja Latvijas Leļļu teātra izrādi 
“Koko un Riko”, Dzelzceļa muzeju Rīgā un Skrīveru 
konfekšu raţotni “Skrīveru Saldumi.” 
   Evijas Gulbes leļļu izrāde Koko un Riko (režisors 
Ģirts Šolcs) stāsta par izdomas bagātiem un zinātkā-
riem ţurku puikām, kuri kopā ar ģimeni dzīvo Grauzēju 
ielas vecākā nama pagrabā. Interesanti ir mazo ţurku 
puiku piedzīvojumi, kad viņiem „nav ko darīt”, ko par 
dzīvi virszemē domā onkulis Prīdis un Ģetrūdes tante, 
izrāde bez „liekiem” vārdiem (ţurkas taču neprot cilvē-
ku valodu), par abu ţurkulēnu un viņu radinieku pie-
dzīvojumiem. 
   Leļļu teātra izrādē skatītājiem ir iespēja ne tikai vērot 

leļļu darbošanos, bet izbaudīt daţādus skaņu un gais-
mas specefektus. Lelles nesarunājās, viņu darboša-
nos pavadīja skaņas un gaismas, tāpēc skolēni varēja 
paši fantazēt, ko lelles saka viena otrai, kas notiek un 
kāpēc. Skolēniem izrāde patika. Viņi redzēja to, ka, lai 
radītu skaņas, var izmantot jebkādus priekšmetus, 
piemēram, apavus, traukus, u.c. sadzīves priekšme-
tus. Tāpat, lai radītu gaismu, var izmantot kabatas ba-
teriju, spoguli, u.c. 
   Dzelzceļa muzejā skolēni iepazinās ar dzelzceļa 
vēsturi – senajām lokomotīvēm, vagoniem, ar vilcienu 
skaņas signāliem. Muzeja gids iepazīstināja skolēnus 
ar drošības noteikumiem, kuri jāievēro vilcienu stacijā, 
uz slieţu ceļiem, pie pārbrauktuvēm.  

Koko un Riko,  dzelzceļš, Skrīveru saldumi ...  
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   Tēva dienu  mūsu valstī oficiāli 
atzīmē tikai ceturto  gadu un šai die-
nai tradīcijas vēl tikai veidojas, tomēr 
droši var apgalvot, ka tēvi šo dienu ir 
godam nopelnījuši, ikdienā nesavtīgi 
rūpējoties par savu ģimeni.  
   Baudot atvasaras saulaino un silto 
dienu, svinējām Tēvu dienu jautrās 
noskaņās, jo tētim katrā ģimenē ir 
īpaša loma, un kopā pavadītais laiks 
ar saviem bērniem ir nenovērtējams. 
Bērni kopā ar vecākiem pulcējās 
bērnudārza pagalmā, lai mūzikas 
pavadībā un jautrā noskaņojumā 
dotos uz bērnu rotaļu laukumu.  Tur 
mūs sagaidīja Pūcīte Gudrīte – sko-
lotāja Maruta. Varēja sākties Pūcītes 
svētki.  
   Kā jau visos  svētku  pasākumos 
notika  sasveicināšanās, iepazīša-

nās ar sanākušajiem, kā arī iesildīšanās ar rotaļu “Saules  bērni.” Sekoja atjautības uzdevumi un mīklu minē-
šana visai ģimenei. Neizpalika arī ģimeņu Mēmais šovs. Pasākuma kulminācija bija kopīgais darbs tētiem kopā 
ar bērniem – putnu būrīšu izgatavošana. Bērnus ļoti ieinteresēja kopā darbošanās: tētis atļāva pat bērniem 

piepalīdzēt  būrīša sanaglošanā. Pēc padarītā darba tika 
izveidota  putnu mājiņu izstāde, kura tika arī nofotografēta.  
Katra ģimene par savu paveikto darbu bija gandarīta.  
   Pēc šīs jaukās darbošanās, tēti saņēma diplomus- savus 
portretus, kurus bērni kopā ar audzinātājām bija izgatavojuši 
rotaļnodarbībās. Tos viņiem pasniedza Pūcīte Gudrīte. 
   Pateicamies visiem bērnudārza bērnu vecākiem par lielo 
atsaucību un māmiņu sarūpēto gardo cienastu. 

                                                           Skolotāja Inta Birķe 

Bērnudārza ziņas 
 

      Tēvu diena Gaigalavas bērnudārzā 

Dzelzceļa muzeja ekspozīcija Rīgā sniedz ieskatu 
dzelzceļa vēsturē Latvijā un lepojas ar plašāko platslieţu Ritekļu kolekciju Baltijā. Muzejā guvām ceļojuma 
sajūtas, uzzinājām kā vada vilcienu kustību un kā darbojas daţādas ierīces. 
   Skrīveru konfekšu ražotnē skolēni ne tikai noklausījās konfekšu tapšanas vēsturi, bet arī noskatījās filmiņu 
“Kā rodas konfektes “Gotiņa?”, arī pašiem bija iespēja ietīt piecas, jau iepriekš sagatavotas, konfektes. Izrādī-
jās, ka konfekšu ietīšanas process nemaz tik vienkāršs nav, jo ietīšana ne vienam vien skolēnam sagādāja 
īstu pārbaudījumu. Taču visi bija apmierināti un priecīgi, jo konfektes varēja gan nogaršot, gan arī ņemt līdzi, 
lai uzdāvinātu kādam savam draugam. 

3.- 4.klases audzinātāja Lilija Čeire 
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Sabiedriskās aktivitātes Sabiedrisko aktivitāšu centra 
 “Strūžānu skola” informācija 

Ziedu kompozīciju veidošana 
Kā katru gadu, arī šogad krāšņie rudens ziedi 

tika sanesti vienkopus uz akti-
vitāšu centru, lai priecētu ar 
bagātajām krāsām un daudz-
veidību. Karstās vasaras dēļ 
šogad ziedu klēpji bija nedaudz 
mazāki. Šoreiz izstāde tika vei-
dota uz vietas, darinot ziedu 
kompozīcijas. Dalībniecēm bija 
jāveic vairāki uzdevumi – jāiz-
veido kompozīcija oāzē, jāiz-
veido uz augšu kāpjoša kom-
pozīcija un krāsaina kompozī-
cija. Kopā strādājot un palīdzot viena otrai ar pado-
miem, darbs pie ziedu kārtošanas ritēja raiti un rezul-
tāts pārsteidza pašas dalībnieces. 

Miķeļdienas pasākums 
Tieši Miķeļdienā, 29.septembrī, aktivitāšu cen-

trā tika rīkoti raţas svētki. Pasākumu kuplināja Dekte-
ru amatierteātris ar skečiem “Kai napaļikt par buobu”, 
“Kur ir muna sīva” un “Ontona švakuos auss”. Pašmā-
ju aktieri TĀDI ŠĀDI rādīja skečus “Leopolds”, 
“Draugu tikšanās” un “Olas”. 

Pa skeču starplaikiem, 
skatītājiem vajadzēja minēt latvie-
šu tautas mīklas par dārzeņiem un 
augļiem. 

Milzīgs paldies aktieriem, 
kuru šoreiz bija skaitliski vairāk un 
Sirsnīgs paldies tiem nedaudza-
jiem skatītājiem, kuri atrada laiku 
un atnāca uz pasākumu! Ţēl, ka 
mūsu ciemā dzīvo ļoti neaktīvi un 
neatsaucīgi ļaudis, kuri neciena un 
nenovērtē citu ieguldīto darbu un 
laiku. Kritizēt un nievāt mēs pro-
tam, taču atbalstīt un priecāties esam 
aizmirsuši…  

Dārzeņu svēršana 
Uz Miķeļdienas pasākumu bija 

“sabraukuši” dažādi dārzeņi, lai lepo-
tos ar savu varenību! Viens par otru 
lielāki, tie gozējās apmeklētāju priekšā 
un gaidīja, ko rādīs svari. 

Goda vietā šoreiz 6 ķirbju 
delegācija: 1.vieta – 31,5 kg tika ķirbja 
saimniecei Innai Gorsānei; 2.vieta – 
29,5 kg  - Ivetai Mihailovai; 3.vieta – 
18.00 kg – Annai Matisanei. 

Sīva konkurence risinājās starp lielākajiem 
kartupeļiem: 1.vieta – 0,560 kg audzētājai Ingai 
Plušai; 2.vieta – 0,554 kg arī Ingai Plušai; 3.vieta – 
0,470 kg – Jolantai Mihailovai. 

Lielāko biešu konkurencē: 1.vieta – 3,630 kg 
saimniekam Aivaram Bozovičam; 2.vieta – 3,370 kg – 
Jeļenai Muiţniecei; 3.vieta – 1,100 kg – Jolantai Mi-

hailovai. 
Burkānu konkurencē: 1.vieta – 0,712 kg pie-

nācās Aivaram Bozovičam; 2.vieta – 
0,656 kg Jolantai Mihailovai; 3.vieta – 
0,468 kg Anitai Gļaudai. 
   Kabaču saimē pārstāvji bija tikai divi: 
1.vieta – 7,415 kg audzētājai Vijai Sjom-
kānei; 2.vieta – 3,096 kg - Jeļenai Muiţ-
niecei. 
   Neapēsti un nesamarinēti, Miķeļdienu 
sagaidīja arī gurķi:1.vieta – 0,736 kg 
saimniecei Broņislavai Ostrovskai; 
2.vieta – 0,682 kg – Broņislavai Ostrov-
skai; 3.vieta – 0,612 kg arī Broņislavai 

Ostrovskai. 
Liels paldies dārzeņu audzētājiem par piedalī-

šanos! Lai nākošgad jūsu dārzos izaug vēl lielāki un 
diţenāki varoņi! 

Rudens ražas kompozīciju izstāde 
Paralēli iepriekšminētajiem pasākumiem, Mi-

ķeļdienā bija skatāma arī rudens ražas kompozīciju 
izstāde. Ne tik kupla, kā citus gadus, taču ne mazāk 
interesanta. Pēc skatītāju balsojuma tika noteikti labā-
ko darbu autori: 

Lielāko balsu skaitu un 1.vietu ieguva 
“Pelnrušķītes kariete” (Solvita Plu-
ša); 2.vietu ieguva “Ķirzaka” (Inga 
Pluša); 3.vietu ieguva 
“Bruņurupucis” (Aļona Barinova). 
   Paldies visiem kompozīciju auto-
riem, kuri pacentās, izdomāja un 
ieguldīja savu darbu un laiku! 

    Mārtiņam gaili kāvu! 
   Par godu Mārtiņdienai, 
9.novembrī tika rīkots pasākums 
“Mārtiņam gaili kāvu”. Ievērojot 

senās latviešu tradīcijas, 
cepām pildītu vistu ar krā-
sainiem dārzeņiem, ie-
skatījāmies ticējumos par 
laika apstākļiem un minē-
jām mīklas. 

   Sega Latvijas 
simtgadei 
  Gandrīz pusgadu tika 
darināta sega Latvijas 
simtgadei un nu tā ir gata-
va! Segas vienā pusē ir 
Austras koka zīme, bet 
otrā pusē pogu raksti ar 

īpašajiem darinātāju simboliem. Sākumā viegli ieplā-
notais darbs izrādījās ļoti laikdarbietilpīgs. Griešanā, 
pogu šūšanā un kopā salikšanā iesaistījās ļoti daudz 
dalībnieku, un katra ieguldītais darbs paliks par atmiņu 
vienā lielā atmiņu kamolā… 

Sabiedrisko aktivitāšu centra “Strūţānu skola” 
vadītāja Jolanta Mihailova 
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Reiz bija... Krēsle 

   Ziemassvētku laiks vairs nav aiz kalniem un jau drīz 
sāks gaisā virmot piparkūku smarţa, cilvēkos iemājos 
brīnuma un svētku sajūta. Šāda sajūta ir nepiecieša-
ma ikvienam no mums, neatkarīgi no tā vai mēs dzī-
vojam mīlošā ģimenē vai par savām mājām saucam 
sociālās aprūpes centru. 
   Jau piekto gadu pēc kārtas tiek rīkots labdarības 
projekts “Ziemassvētku vecīša darbnīca”, kura ietva-
ros līdzcilvēkiem ir lieliska iespēja piedalīties un ie-
priecināt ar dāvaniņām, svētku apsveikumiem un sir-
snīgām vēstulēm tos cilvēkus, kuriem tas visvairāk ir 
patlaban nepieciešams un kuri savu ikdienu pavada 
sociālās aprūpes centros visā Latvijā.  
   Šogad šis projekts turpina darbosies sociālā uzņē-
muma “Eņģeļa pasts” (www.engelapasts.lv) paspārnē 
un tajā apvienosies visi Latvijas sociālie aprūpes cen-
tri un to iemītnieki. Patlaban tiek veidota un drīz tiks 
atvērta plaša e-platforma, kurā līdzcilvēki varēs atrast 
tos dāvaniņu sarakstus, par kurām sapņo centros mī-
tošie cilvēki – gan seniori, gan jaunāka gada gājuma. 
Vēlēšanās ir gana pieticīgas, praktiskas un ikdieniš-
ķas lietas, kā istabas čības, silts pleds, galda spēle, 
tēja, kafija, grāmata, skaista krūzīte, sienas pulkste-
nis, skaists kalendārs, vilnas zeķes, higiēnas preces, 
daţādi gardumi un citas lietas.  
   Katram cilvēkam jau vecums pats par sevi ir bezga-
la grūts - vecuma nespēks, nevarība, nevajadzība …. 
un kur tad nu vēl doties uz pansionātu, ko kādreiz 
vienkārši sauca par "nabagmāju", atstāt visu savu 
iedzīvi un sastapties ar kaut ko jaunu, neatpazītu, ne-
zināmu. Tas ir tāpat kā salīdzināt viņu ar vecu iesak-
ņojošos ozolu. Grūti tādu svešā vietā pārstādīt, vai 
ieaugsies. 
   Ir tik neticami, ka uz paciņas ir viņa vārds, un tā taču 
ir ĪSTA, tieši domāta viņam un vēl jo vairāk, no cilvē-

ka, kuru nepazīst. Liekas, ka diena palika jaukāka un 
dzīve namā neliekas nemaz tik smaga. Liekas, ka no 
pleciem novēlušies tie gadu desmiti. Cik maz vajag, 
lai būtu laimīgs – viens vārds, apziņa, ka Tu kādam 
esi vajadzīgs, ka kāds par tevi piedomājis. 
   Projekts "Eņģeļa pasts" nav tikai mehāniska paciņu 
sūtīšana un saņemšana! "Eņģeļa pasts" ir kas daudz 
vairāk - vientulības kliedēšana; ģimeņu saliedēšana, 
sarūpējot dāvaniņas; jaunu domubiedru kolektīvu iz-
veidošanās, sarūpējot dāvaniņas; laba skola, kā dalī-
ties un saņemt; ģimenes atkalredzēšanās; sarunas; 
prieks; vēstuļu draugi; uzmundrinājums; apziņas radī-
šana, ka esi vajadzīgs, svarīgs un neesi viens uz pa-
saules; brīnuma un pārsteiguma radīšana; veselības 
"poga"; atcerēšanās Dzimšanasdienās; dzīves kvalitā-
tes uzlabošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; 
emocionālās, garīgās un fiziskās labsajūtas radīšana 
cilvēkiem aprūpes centros; "aizvērto" sirsniņu atvērša-
na; labsajūta un gandarījums mums, kuri piedalās 
projektā; un vēl daudz kas cits, ko vārdiem aprakstīt 
nav iespējams. 
   Projekts atrodas e-vidē, mājas lapā 
www.engelapasts.lv un visi sūtījumi uz sociālās aprū-
pes centriem ceļos ar Latvijas pasta starpniecību. 
   Aicinu visus līdzcilvēkus iesaistīties šajā brīnumu un 
prieka pilnajā labdarības projektā un dalīties ar savu 
sirds siltumu, rūpēm par kādu citu, kuram tas visvai-
rāk šobrīd ir nepieciešams. 
   Informācijai: SIA “Eņģeļa pasts” ir sociālais uzņē-
mums, kura dibinātāja ir NSUS labdarības biedrība 
(www.nsus.lv). Līga Uzulniece, projekta "Eņģeļa 
pasts" idejas autore un vadītāja. 

Interneta resursi 

Atmiņas par Krēsles ciemu pagājušā gadsimta vidū pēc Annas Vugules stāstījuma uzklausīja Zinaīda 
Vugule. 

 Tolaik ciemā bijušas 6 saimniecības. Vuguļa Donāta un Katrīnas ģimenē, iespējams, auguši 5 bērni, 
dēls kritis Kurzemes katlā. Vuguļa Antona un Antoņinas ģimenē audzināti 2 dēli un 1 meita. Pirmā pasaules 
kara laikā ģimene izbraukusi uz Somiju, kur jau dzīvojuši radinieki. Tur labi iekārtojušies uz dzīvi, tomēr  vīrs 
gribējis atpakaļ uz dzimteni, tāpēc pēc kara atgriezušies. Viens dēls 2.pasaules kara laikā izbraucis uz Austrāli-
ju. Poļaka Franča un Stefānijas ģimene bijusi kupla ar daudz bērniem.  Liela māja uz 2 galiem bijusi vēl citiem 
Vuguļiem. Vienā galā dzīvojis Pēteris un Veronika, kuriem bijuši 2 bērni, otrā galā Ksavers un Veronika, kuriem 
augusi meita. Poļaka Helēna dzīvojusi divatā ar dēlu. Ļubkas Kazimira un Dārtas ģimene 1949.gadā  izvesta uz 
Sibīriju, vēlāk visi atgriezušies. 

Ciemā bijis krogs. Krodzinieks bijis iebraucējs, viņa uzvārds atmiņā nav palicis. Kroga pārvaldnieks bijis 
Sesks no Madonas. Krogā bijusi manteļu krāsns gaļas ţāvēšanai, stadula (zirgu un pajūga novietne), liels ābeļ-
dārzs, apkārt krogam augušas liepas un ozoli.  Kā stāstījuši vecie ļaudis, pārvaldnieks Sesks cēlies uz Madonu 
ar laivu, laivā vedis līdzi cūku kastē. Laiva apgāzusies un Sesks ar visu cūku noslīcis. Ābeļdārzs vēl ilgi sagla-
bājies, kaimiņu bērni uz turieni staigājuši pēc āboliem. Padomju laikos krogā dzīvojis Grims (saukts par Grimīti), 
bet apmeklētāju krogā palicis arvien mazāk un krogs izputējis.  

Paldies Zinaīdai Vugulei par ziņu vākšanu! Atsaucieties, kuri var pastāstīt par citiem ciemiem! Interese 
par šiem atmiņu stāstiem ir liela, lasīt un uzzināt grib daudzi, bet trūkst informācijas, lai aptvertu visu Gaigalavu, 
kolhoza gadus, iestādes, notikumus, kuriozus atgadījumus u.c. 

Gaigalavas bibliotēkas vadītāja Marija Vabale 

Radi Ziemassvētku brīnumu un prieku! 

http://www.engelapasts.lv
http://www.engelapasts.lv
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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 

 

   28.novembrī plkst.10.00. Gaigalavas bib-
liotēkā lasīšanas zibakcija “Kopā. Veltījums 
Latvijai” (kopīgi pārlapojam I.Dimzules 
grāmatas “Bites deja” lappuses). 

 
    „Latvijas filmas Latvijas simtgadei”   
  24.novembrī plkst.14.00 Spēlfilmas 
„Tēvs Nakts” demonstrēšana.  
Patiess stāsts par rīdzinieku Ţani Lipki, kurš 
Otrā pasaules kara laikā slēpa desmitiem cil-

vēku - Izglābt vienu dzīvību nozīmē izglābt 
pasauli.   Ieeja -  1.00 EUR   
 
1.decembrī plkst.14.00.  Spēlfilmas „Homo 
Novus”  demonstrēšana.   
Pēc Anšlava Eglīša romāna HOMO NOVUS 
motīviem veidota filma, kas ar smaidu skatās 
uz kaislībām 30. gadu beigu Rīgas mākslinie-
ku dzīvē. Ieeja– 1.00 EUR 

 

PASĀKUMI            PASĀKUMI             PASĀKUMI 

   2018.gada 18.novembrī svinēsim Latvijas valsts 
simtgadi. Sagaidīsim to godam un cienīgi, lepni, piedaloties ikvienam, 

kurš Latviju sauc par mājām un jūtas tai piederīgs neatkarīgi no vecuma, nodar-
bošanās, izglītības, dzimtās valodas vai šī brīţa dzīvesvietas. Latviju veido mū-
su domas un darbi, mūsu ikdienas ieguldījums Latvijas labklājībā. Arī valsts simtgades svinību gal-
venais vēstījums skan „ES ESMU LATVIJA”, un to caurstrāvo līdzdarbības motīvs „Es radu Latviju. 
Es daru Latviju”. Šis vēstījums atgādina, ka Latvijas galvenā vērtība ir tās cilvēki, kuri ziedojuši savu 
dzīvi un dzīvību neatkarīgas valsts tapšanai un pastāvēšanai, ar ikdienas darbu veido tās tagadni 
un kopā ar jauno paaudzi liek pamatus rītdienai. Arī simtgades svinības top, darbojoties visiem ko-
pā. Svinību programma piedāvā kopīgu virsmērķi un vēstījumu, galvenos kopā paveicamos uzdevu-
mus un vairākus nacionālas nozīmes pasākumus jeb simtgades lielnotikumus, vienlaikus rosinot 
ikvienu Latvijas iedzīvotāju dāvāt valstij dzimšanas dienā savas iniciatīvas un labos darbus. Vairāk 
nekā 5000 cilvēku daţādās publiskās diskusijās jau nākuši klajā ar savām idejām. 
   Gatavojoties dzimšanas dienas svinībām, cilvēks veic sava veida rituālu – uzpoš māju, pakavējas 
atmiņās, pasaka paldies vecākiem, ielūdz draugus, sapošas pats un saņem dāvanas. Visus šos 
posmus izdzīvosim arī Latvijas dzimšanas dienas gaidās. Šis ir laiks, kad godināt ciltstēvus un cilts-
mātes jeb Latvijas valsts dibinātājus, aktualizēt Latvijas vēsturi un padziļināt izpratni par valstiskuma 
un nacionālās identitātes veidošanos, veltīt daļu svētku norišu saviem draugiem un kaimiņiem jeb 
valstīm, kas iestājušās par Latvijas valsts suverēnu pastāvēšanu, kopt un pilnveidot Latvijas dabu 
un kultūrtelpu, radīt paliekošas 21.gs. vērtības jeb dāvanas Latvijai – Latvijas filmas Latvijas simtga-
dei, Nacionālo enciklopēdiju, jaundarbus visās mākslas jomās, sakārtotu kultūras un sporta infra-
struktūru, jaunas tradīcijas kā Baltā galdauta svētki 4.maijā utt. 
   Katram simtgades svinību gadam dots savs atslēgas vārds, atceroties notikumus pirms 100 ga-
diem, kas bija nozīmīgi neatkarīgas valsts dibināšanai un pastāvēšanai. 

 2017.gads – Griba. 1917.gadā Latvijas valsts griba, kas veidojusies cauri gadsimtiem, iegūst 

konkrētas aprises. 

 2018.gads – Dzimšana. 1918.gads ir lielo pārmaiņu gads, kad uz bijušo impēriju drupām Cen-
trāleiropā un Austrumeiropā rodas jaunas valstis. 

 2019.gads – Varonība. Latvijas Republika tiek dibināta Baltijas landesvēra un lielinieku karaspē-

ka ielenkumā un 1919.gadā izcīna savas Brīvības cīņas. 

 2020.gads – Brīvība. Latvija ir atbrīvota, apgūst parlamentārisma pieredzi, 1920.gadā ievēl Sa-

tversmes sapulci un pirmo Valsts prezidentu. 

 2021.gads – Augšana. 1921.gadā Latvijas Republika pastāv gan de iure, gan de facto un tiek 

uzņemta tālaika lielākajā politiskajā organizācijā – Tautu savienībā. 
                                                                                                  Interneta resursi 


