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2019. gada aprīlis 

    24.aprīlī plkst. 9:00 Gaigala-
vas pagasta pārvaldē LAD 
Austrumlatgales RLP konsultāci-
jas par elektronisko platību mak-
sājumu iesniegumu iesniegšanu. 
Ierodoties uz konsultāciju, klien-
tam jāņem līdzi EPS lietotāj-
vārds un parole.  

Vēju šūpoles augšā un lejā, 

Līdz pat galotnei sirdi nes līdz. 

Lai caur Lieldienu gaismu no jauna, 

Atkal tiek dāvāts cerību rīts. 

Priecīgas Lieldienas! 
  Svētīgus, pavasara prieka piepildītus un 
ģimeniskus svētkus visiem pagasta iedzī-
votājiem novēl Gaigalavas pagasta iedzī-
votāju konsultatīvā padome.  

Šūpojies Lieldienās,  
Priecājies Lieldienās -  
Par baltiem pūpoliem,  
Par raibām oliņām.  

Gaigalavas pagasta pārvalde 

Lielā ceturtdiena  
plkst. 17.00 - Gaigalava  

 
 

Lielā piektdiena  
plkst. 11.30 - Gaigalava  

plkst. 14.00 - Strūžāni  

Lielā sestdiena  
plkst. 9.30 - Īdeņa  

plkst. 14.00 - Strūžāni  
plkst. 19.00 - Gaigalava  

 
Lieldienas  

plkst. 8.00 - Gaigalava  
plkst. 11.00 - Strūžāni  

 
II Lieldienās  

plkst. 9.00 - Gaigalava  
plkst. 10.30 - Īdeņa  

 
Priecīgus, svētīgus un  

veselīgus svētkus                                                          
          Pr. Ivars Vigulis 

Dievkalpojumi 
klusajā nedēļa un Lieldienās  
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Izmaiņas APSD 
 Sākot ar šī gada janvāri, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.75 „Noteikumi par 

aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finan-
sēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”, ir ieviestas izmaiņas.  

Būtiskākās izmaiņas APSD ir, ka bezdarbnieka atlīdzība ir noteikta  EUR 200,00 (iepriekš bija 150,00 
Eur), APSD darba laiks ir  6 stundas dienā (iepriekš bija 8 stundas),  pagaidu darbos 12 mēnešu peri-
odā  bezdarbnieku  no 60 gadu vecuma var iesaistīt ne ilgāk kā sešus mēnešus (iepriekš  visiem bija  ne 
ilgāk kā četrus mēnešus), bet ja nevēlas, tad var strādāt tikai četrus mēnešus. Tāpat ir ar tiem, kas pasākuma 
laikā sasniedz 60 gadu vecumu - ja bezdarbnieks vēlas, tad var turpināt darbu vēl divus mēnešus.  

Gaigalavas pagastā APSD šogad ir iesaistīti vienlaicīgi 7 bezdarbnieki, pagājušajā gadā strādāja 10. 
Divi bezdarbnieki ir sasnieguši 60 gadu vecumu un jau ir iesaistīti APSD uz sešiem mēnešiem, līdz ar to rinda 
virzās uz priekšu ļoti lēnām. Ja kāds bezdarbnieks uzskata, ka viņu nepieciešams iesaistīt APSD ārpus rindas 
tad, lai vēršas pie darbu vadītājiem - Gaigalavā pie A.Macānes un Strūžānos pie V.Sjomkānes, ar rakstisku 
iesniegumu, kurā pamatots, kāpēc tas ir nepieciešamas. APSD vērtēšanas komisija tuvākajā sēde izskatīs 
iesniegumu un lems, vai to atbalstīt vai noraidīt. 

APSD vadītāja Anita Macāne 

Der zināt 

 
 Gaigalavas pagasta pārvalde aicina iedzīvotājus, kuriem pieder īpašumi — celtnes no  
kolhoza laikiem (fermas, klēts u.c.) un kuriem vēl nav sakārtoti dokumenti par zemes 
nomu zem šīm ēkām, lūgums ar īpašumu apliecinošiem dokumentiem griezties pagasta 
pārvaldē līdz 31.05.2019. un sarakstīt iesniegumu par zemes nomu. 
 Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki un īrnieki, kuri apsaimnieko un uztur mazdārzi- 
ņus, un kuri vēl nav uzrakstījuši iesniegumu par zemes nomu, lūgums griezties pagasta 
pārvaldē, lai varētu to izdarīt. 
 Uz 2019.gada sākumu parādi: 
 par bērnu ēdināšanu pirmsskolas iestādē –3057 EUR; (Parādnieki, mēs Jūs gaidām); 
 par komunālajiem pakalpojumiem –7596 EUR, (Parādnieki, ESIET GODPRĀTĪGI UN  
MAKSĀJIET SAVUS PARĀDUS!!! Tiem, kuri nevar uzreiz samaksāt, ir iespēja noslēgt 
vienošanos par parādu atmaksu un veikt to pa daļām. Maijā tiks veikts audits par no-
slēgto vienošanos izpildi. Tiem, kuri nepilda vienošanos, tiks piemēroti soda procen-
ti); 
 par zemes nomu –1319 EUR (Parādnieki, ja Jūs līdz 2019. gada 31.maijam nesa- 
maksāsiet parādus, zemes nomas līgumi ar Jums tiks lauzti!) 

 

Lielā Talka 
Aicinām pagasta iedzīvotājus talkot savā īpašumā un tam piegulošajā teritorijā. 
Daudzdzīvokļu māju īpašnieki Talkas dienā - 

27.aprīlī - tiek aicināti palīdzēt uzstādīt žogu pie atkri-
tumu konteineriem, kā arī novākt stihiski izveidotās 
izgāztuves Kūtiņu ielas malā. 

Labi būtu, ja mēs visi atcerētos, ka   

TĪRS IR NE TIKAI TUR, KUR TĪRA, BET 

ARĪ TUR, KUR NEMĒSLO!   

 
Bērnības svētki! 
      Aicinām vecākus pieteikt Gaigalavas pagastā deklarētus bērnus, kuri dzimuši 2013. un 
2014. gadā, pieteikšanās līdz 21.maijam, zvanot uz Gaigalavas KN tel.: 29498655 vai griez-
ties Gaigalavas pagasta pārvaldē, vai rakstot: info@gaigalava.lv 

Aktualitātes Svarīgi!!! 

mailto:info@ozolaine.lv
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   19. martā, Jāzepa dienā, jau septīto gadu notika  
Rēzeknes novada Uzņēmēju diena      

un svinīga balvu pasniegšanas ceremonija. Pasākumā, kas šogad norisinājās Strūžānu pagasta kultūras na-
mā, tika godināti konkursam “Rēzeknes novada uzņēmums 2018” pieteiktie pretendenti. 
    Pateicības rakstu kategorijā “Gada amatnieks/mājražotājs” saņēma Gaigalavas pagasta  iedzīvotāja- mājra-
žotāja Ināra Sarnoviča. Viņa prot izgatavot unikālas dizaina lietas – gan auž, gan pērļo, gan izgatavo ādas 

izstrādājumus un, protams, ada un tam-
borē. Ināras darinājumu pūrā – arī tau-
tas tērpu jostas un tautiskās celaines 
jauniešu deju kolektīviem “Krēslīte” un 
“Jumalēni”. 
   Ināra stāsta, ka skaistais viņu saistījis 
jau kopš bērnības. Rokdarbus ierādīju-
šas māte un vecmāmiņa, aust iemācījās 
jau septiņu gadu vecumā. Prasmīgs 
amatnieks bija arī tēvs. 
   ”Gribēju mācīties Mākslas skolā, taču 
neizturēju konkursu un aizgāju mācīties 
citur. Taču, kā saka, no sava likteņa 
neizbēgsi - tagad strādāju to, kas vien-
mēr paticis un interesējis. 
   Kad ieraugu ko jaunu, noteikti izmēģi-
nu, tagad informācijas ir ļoti daudz, varu 
iemācīties ko jaunu no interneta resur-
siem, gan ieraugot ko interesantu tirgū 
vai vienkārši uz ielas. Tagad cilvēkiem 

ļoti daudz iespēju iegādāties dažādas mantas, tāpēc mēģinu izdomāt ko jaunu un interesantu. Lielākais noiets 
produkcijai ir mājražotāju gadatirgos.” 
   Lai arī rokdarbi paņem daudz spēka un laika, Ināra augu sezonā spēj pievērsties arī stādu audzēšanai – tiek 
audzēti gurķu, tomātu stādi, dažādi kociņi un krūmi. Netiek aizmirsts par mājiniekiem, jo viņas ceptās kotletes ir 
slavenas visā apkaimē. Saimniece saka, ka ir vairāki noslēpumi, lai kotletes izdotos lieliskas: “Pirmkārt, vaja-
dzīga malkas plīts, jo ēdiens uz dzīvas uguns ir pavisam citāds, kā uz gāzes gatavotais. Otrkārt, kotlešu masa 
ir ilgi jāmīca, un tad rezultāts būs lielisks!” 

“Rēzeknes Novada Ziņas” 

Valsts tehniskās apskates laiki  
Gaigalavas pagastā 

   Lai piedalītos ceļu satiksmē, pirms pavasara darbu 
uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagata-
vo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. 
   Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilsto-
šas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, teh-
nikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA 
polisei. Tāpat, atgādinām, ka par Valsts tehniskās uz-
raudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs 
samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu. 

2019.gada traktortehnikas un tās piekabju ik-
gadējā valsts tehniskā apskate Gaigalavā  

 

Datums Laiks Vieta 

26.04. 13.00 Gaigalava 

20.05. 12.00 Gaigalava 

20.05. 14.00 Strūžani,  

Jaunsaimnieki 

20.05. 15.00 Strūžāni, Putniņi 

Par pabalstu nozīmīgā dzīves 
jubilejā!  

Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija 
saistošajiem noteikumiem Nr.54 “Par sociālās palīdzī-
bas pabalstiem Rēzeknes novadā’’, kā viens no soci-
ālās palīdzības veidiem ir pabalsts nozīmīgā dzīves 
jubilejā:  
-90 gadu jubilejā – EUR 90,00;  
-95 gadu jubilejā – EUR 95,00;  
-100 gadu jubilejā- EUR 100,00;  

-105 gadu jubilejā – EUR 105,00 apmērā.  
Sakarā ar datu aizsardzības likuma normām nav atļ-

aujas skatīt iedzīvotāju personiskos datus bez viņu 

rakstiskas piekrišanas par datu apstrādi. Tādēļ, lai 

saņemtu palīdzību jubilejā, Gaigalavas pagasta pār-

valde aicina iedzīvotājus vai viņu radiniekus griezties 

pie Sociālajiem darbiniekiem ar rakstisku iesniegumu, 

par pabalsta piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā. 

Interneta resursi 

Lepojamies 
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    Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde 2019.gada 
sākumā izsludināja konkursu par finansējuma piešķiršanu mate-

riālās bāzes papildināšanai leļļu teātra un teātra mākslas aktivitātēm. 
Konkursa mērķis - atbalstīt bērnu un 

jauniešu aktivitātes un ieinteresētību leļļu teāt-
ra un teātra mākslas jomā. Tā uzdevumi: veici-
nāt bērnu un jauniešu lietderīga brīvā laika 
pavadīšanas un neformālās izglītības populari-
zēšanu un aktualizēšanu; veicināt bērnu un 
jauniešu ieinteresētību iepazīt leļļu teātra un 
teātra mākslas iespējas; atbalstīt leļļu teātra un 
teātra pulciņu darbību ar nepieciešamajiem 
materiāliem; izvērtēt iesniegto projektu atbilstī-
bu izvirzītajam mērķim un piešķirt Rēzeknes 
novada pašvaldības finansējumu atbalstāma-
jiem projektiem. 

Arī Gaigalavas pamatskola konkursam 
iesniedz projektu „Zaķēns mežā ezi sauc...” 
Projekts tika apstiprināts, un skola saņēma 
290.00 EUR dzīvnieku tērpu un masku iegā-
dei. 

Internetveikalā „220.lv” iegādājāmies 
vairākas maskas un tērpus, lai padarītu krāš-

ņākus skolas un ārpusskolas pasākumus, kuros pieda-
lās Gaigalavas pamatskolas skolēni. Tērpu un masku 
ir daudz (kopā – 30 vienības). Tērpi ir dažādu izmēru, 
tāpēc tos varēs izmantot jebkura vecuma skolēni.  
           Lai skolēni labāk iejustos tēlā, nepieciešami 
kostīmi. Cilvēku tēliem tērpus var piemeklēt mājās, 
taču dzīvnieku, putnu un kukaiņu tērpi nav viegli un lēti 
pagatavojami, tie prasa lielus laika tēriņus, materiālās 
izmaksas. Pateicoties realizētajam projektam, skolēni 
labāk iejutīsies tēlos, kļūs drošāki un vairāk atraisīti, 
iestudējumi būs estētiski baudāmi. 

 
Skolotāja Ērika Bozoviča 

Skolas ziņas 

Gaigalavas pamatskolas skolēni aktīvi piedalās  
Lego robotikas sacensībās 

2018./2019.mācību gadā Gaigalavas pamatskolās skolēni aktīvi piedalījušies dažāda mēroga Lego robo-
tikas sacensībās. 
   Jau 12 gadus Latvijā aktīvi notiek robotikas čempionāts - sacensības. Čempionāta mērķis ir pilnveidot bērnu 
un jauniešu tehniskās zināšanas un prasmes, kā arī veicināt jauniešu interesi par inženierzinātnēm un roboti-
ku. Sezona ilgst no 2018.gada 15.decembra līdz 2019.gada 11.maijam, šajā laikā dodot iespēju skolēniem, 
studentiem un robotikas entuziastiem nodemonstrēt savas robotu būvēšanas prasmes 5 sacensību pos-
mos: Rīgas Transporta Sakaru Institūta, “Preiļu robotikas čempionāta”, “Siguldas robotu kausa”, Rēzeknes 
Tehnoloģiju akadēmijas un Rīgas Tehniskās universitātes posmos. Čempionāts norisinās vairākās robotu dis-
ciplīnās – Mini Sumo, iRobot Sumo, Lego Sumo, Līnijsekotāji, Lego Līnījsekotāji, Folkrace, Freestyle, Līnijlabi- 

https://robotic.tsi.lv/robotic/
https://ej.uz/prc2019
https://www.sigrobotika.com/
http://www.robotika.lv/
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rints, Lego Līnijlabirints, Vex, Makeblock, Pilotējamie Droni.  
Lego robotikas pulciņa dalībnieki Juris Kursīts, Valters Pauls 

Graudiņš, Markuss Apšenieks, Dāvids Elksnis un Dainis Laizāns veik-
smīgi piedalījušies čempionāta trīs posmos. Skolēni piedalās Lego Su-
mo disciplīnā. Šajās sacensībās dalībniekiem ir jāsagatavo 20 x20 cm 
izmēros un līdz 1 kg smags autonoms robots, kurš spēj pēc iespējas 
efektīvāk izstumt sāncenša robotu aiz ringa baltās līnijas. Katrā mačā 
savā starpā sacenšas divi skolēni. Sākumā robots ir jāuzkonstruē, pie-
vienojot visus nepieciešamos sensorus un pēc tam jāieprogrammē spe-
ciāla programma, pēc kuras robots pārvietosies.  

Skolēni gandrīz vienmēr veiksmīgi ir nokļuvuši nākošajās kārtās, 
lai gan ir grūti mēroties spēkiem ar augstskolu un specializēto Robotikas 
klubu dalībniekiem. Šajās sacensībās skolēni gūst pieredzi un motivāci-
ju darboties, vēro jaunākos tehnoloģiju sasniegumus un brīnumus. 

Savas prasmes lego robotu konstruēšanā skolēni varēja pierādīt, 
Rēzeknes novada LEGO robotikas sacensības, kas tika organizētas, 

22.martā Strūžānu KC. Sacensībās pie-
dalījās arī viesi no Gulbenes novada 
Valsts ģimnāzijas, Preiļu Valsts Ģimnāzi-
jas, Ludzas novada BJC, u.c.  
      Juris Kursīts ar savu konstruēto robo-
tu izcīnīja 2.vietu 6.-12.klašu grupā un 
fināla sacensībās 1.vietu 1.-12.klašu gru-
pā. 5.vietu 6.-12.klašu grupā izcīnīja Val-
ters Pauls Graudiņš. 
      13.aprīlī Rēzeknes ARPC “Zeimuļs” 
notika Rēzeknes pilsētas lego robotikas 
kauss 2019. 
        Dalībnieki pirmo reizi Latvijā varēja 
piedalīties jaunā disciplīnā – LEGO Su-
mo 2×2 “SPĀKS”, kur dalībnieki sacentās 
pāros un robotus vadīja attālināti. Šajās 
sacensībās piedalās divas komandas, 
komandas dalībnieki attālināti  ar blueto-
oth vai wifi palīdzību kontrolē savus robo-
tus ar mērķi izstumt pretinieku robotus 

ārpus ringa. Septiņu komandu kon-
kurencē godalgoto 2.vietu izcīnīja 
Juris Kursīts un Markuss Apšenieks, 
sīvā cīņā piekāpjoties tikai Rēzek-
nes ARPC “Zeimuļs” komandai. Indi-
viduāli 6.-12.klašu grupā 1.vietu izcī-
nīja Juris Kursīts. Augstus rezultātus 
individuāli sasniedza arī Markuss 
Apšenieks un Dāvids Elksnis. 
      Paldies skolēnu vecākiem, kuri 
atbalsta savus bērnus darboties un 
piedalīties sacensībās. Paldies Rē-
zeknes novada pašvaldībai un Gai-
galavas pagasta pārvaldei, kas no-
drošina novada skolas ar transportu, 
lai piedalītos sacensībās Rīgā, Si-
guldā un Preiļos. 

 

Lego robotikas interešu izglītības 

pulciņa skolotāja Ineta Kruste 
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Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 
no marta līdz decembri veiks lauka apsekoša-
nas darbus dabā novada teritorijā. 

Par lauka apsekošanas darbiem 
 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 
(turpmāk - Aģentūra) ir Aizsardzības ministrijas pār-
raudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā 
ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru kabi-
neta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr.384  „Latvijas 
Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums” noteik-
tajām funkcijām un uzdevumiem iegūst, sagatavo un 
atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai 
skaitā ģeotelpisko informāciju, kas ietverta topogrāfis-
kajos plānos un topogrāfiskajās kartēs mērogu rindas 
1:250 000 – 1:2 000 ietvaros.  

Aģentūras darbinieki minētā uzdevuma ietva-
ros laika periodā no 2019. gada marta līdz decembrim 
veiks topogrāfisko karšu mērogā 1:10000 un mērogā 
1:50000 sagatavošanu Rēzeknes novada teritorijai, 
tas nozīmē - veiks teritorijas apsekošanu dabā.  

Vēlamies norādīt, ka saskaņā ar Ģeotelpiskās 
informācijas likuma 9. panta pirmo daļu, nekustamā 
īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs ne-
ierobežo ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu 
savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā.  

Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, 
kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt. Pārvieto-

šanās notiek tikai ar Nacionālo bruņoto spēku automa-
šīnām, kuras var atpazīt pēc valsts reģistrācijas numu-
ra zīmēm, kas sākas ar burtiem LA. 

Kartogrāfiskās informācijas atjaunināšanas 
ietvaros lauka apsekošanu veic kartogrāfu grupa divu 
darbinieku sastāvā, kuri izpilda šādus  uzdevumus: 

1.  Pārbauda kartes lapas satura pilnību un 
precizitāti atbilstoši karšu sagatavošanas noteikumiem 
un situācijai apvidū. 

2.  Iegūst objektu raksturlielumus, kas nav 
skaidri saredzami ortofotokartē, vai parādījušies dabā 
pēc aerofotografēšanas tos vizuāli apskatot vai uzmē-
rot.  Objektu un to raksturlielumu mērīšana var tikt 
veikta ar mērlenti, tālmēru vai citiem ģeodēziskiem 
instrumentiem. 

3. Precizē situāciju apvidū par neskaidrajām 
vietām un objektiem. 

4.  Nepieciešamības gadījumā veic apvidus 
objektu fotografēšanu (var tikt izmantots bezpilota gai-
sa kuģis - drons).  

Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru 
vietu novada teritorijā. 

Informācija par Aģentūru atrodama interneta 
vietnēs www.lgia.gov.lv un http://map.lgia.gov.lv  

 

Interneta resursi 

Šķirojam arī TETRAPAKAS! 
Tetrapakas ir veikalos pieejamie iepakojumi, 

kuros tiek iepildīts piens, kefīrs, jogurti, sula un dažādi 
citi šķidrumi.  Šis iepakojums sargā pārtiku no baktēri-
ju un citu mikrobu piesārņojuma, tāpēc produkti var 
pavadīt plauktā vairākus mēnešus un nesabojāties. 
Tetrapaku sastāvā ir gan papīrs, gan alumīnijs, gan 
polietilēns. Visi šie materiāli ir piemēroti otrreizējai pār-
strādei. Taču tetrapakas iepakojuma gadījumā tie visi 
ir sakausēti kopā, kas paredz īpašu pārstrādes tehno-
loģiju, lai vispirms atdalītu katru no šiem materiālu vei-

diem, kas ir  ļoti sarežģīti. 
Sākot ar 2019. gada 1. februāri SIA ,,ALAAS’’ 

ir atradusi iespēju nodot tetrapakas tālākai pārstrādei, 
līdz ar to aicina iedzīvotājus izmantot iespēju sākt šķi-
rot tetrapakas, izmetot tās dalītās vākšanas konteine-
rā papīram, plastmasai un metālam! 

Lai tetrapakas būtu piemērotas pārstrādei, 
pirms izmešanas dalītās vākšanas konteinerā tās sva-
rīgi atdalīt no pārtikas piemaisījumiem (ja tetrapakā 
bija piens vai kefīrs, izskalot tā paliekas) un saplacināt, 
lai tās aizņemtu mazāk vietas konteinerā. 

SIA ,,ALAAS’’ 

VUGD atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta 
un tā apdraud cilvēku īpašumu, veselību un dzīvī-
bu, kā arī rada būtisku kaitējumu dabai, jo iznīcina 
vērtīgus augus, kukaiņus, sīkdzīvniekus un putnu 
ligzdas! VUGD aicina iedzīvotājus sakopt sev pie-
derošās teritorijas bez kūlas dedzināšanas un ga-
dījumos, ja iedzīvotājs pamana, ka kāda persona 
dedzina kūlu, ja ir izcēlies kūlas ugunsgrēks – ne-
kavējoties zvanīt VUGD uz tālruni 112.  

 
KĀDI SODI IR PAREDZĒTI PAR KŪLAS DEDZINĀ-

ŠANU? 
   Saistībā ar kūlas ugunsgrēkiem VUGD kontrolē, vai 
tiek ievērotas „Ugunsdrošības noteikumu” prasības. Ja 
konstatēts pārkāpums, tiek uzsākta administratīvā 
lietvedība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpu-
mu kodeksu. 
Normatīvajos aktos ir paredzētie šādi sodi: 

 atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu ko 

deksa (LAPK) 179.panta ceturtajai daļai par kūlas de-
dzināšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām 

280 līdz 700 eiro; 

 atbilstoši LAPK 51.panta otrajai daļai par zemes  

apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles 
nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek nau-
das sodu fiziskajām personām no 140 līdz 700  eiro, 
bet juridiskajām personām - no 700 līdz 2900 eiro; 

 saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa  

noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”  
21.punktu, zemes īpašniekiem (valdītājiem) jāveic ne-
pieciešamie pasākumi, lai objekta teritorijā nenotiktu 
kūlas dedzināšana. Par šīs prasības pārkāpšanu, at-
bilstoši LAPK 179.panta pirmajai daļai VUGD uzliek 
naudas sodu fiziskajām personām no 30 līdz 280 eiro, 
bet juridiskai personai – no 280 līdz 1400 eiro. 
   Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad VUGD sa-
darbojas ar Lauku atbalsta dienestu, kuram sniedz 
informāciju par kūlas degšanas vietām. Ja ir degusi 
kūla, zemes īpašniekiem tiek samazināts Eiropas Sa-
vienības platību maksājums. 

Interneta resursi 

http://www.lgia.gov.lv/
http://map.lgia.gov.lv/
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Reiz bija... 

     Ierosme meklēt ziņas par Salinieku ciemu radās no 
I.Dimzules grāmatas “Bites deja”. Grāmatas galvenā 
varone ir Salinieku ciema bijusī iedzīvotāja Helēna 
Vilne (toreiz Zepa). Grāmatā savijas bērnības ainas 
dzimtajā ciemā ar skarbo dzīvi izsūtījumā Sibīrijā.  No 
Salinieku ciema nākusi arī Veneranda Kūčina 
(dzim.Stūriņa), kuras mazmeita Sanita Babre uzklausī-
ja un pierakstīja Venerandas un Aloiza atmiņas par 
Saliniekiem. Lūk, ko atceras Veneranda Kūčina. 

Salinieku ciems atradās apmēram 2 km attālu-
mā no Žogotu ceļa, meža un purva ielokā. Uz Salinie-
kiem veda grūti izbraucams zemes ceļš gar Sūļupītes 
malu. Mājas atradās diezgan tālu viena no otras. Mā-
jas bija celtas no baļķiem ar skaidu jumtiem. Katrā 
saimniecībā turēja lopus, audzēja graudus, kopa savu 
zemīti. Ciemā bija 6 mājas, kuras laika gaitā apdzīvoja 
7 ģimenes.  

Tārauda Broņislava un Teklas ģimenē uzau-
dzināta meita. Ģimene turējusi  2 govis, zirgu, saim-
niekojuši savā zemē līdz pat kolhozu laikiem. Savas 
tehnikas nebijis. Ģimene esot bijusi ļoti izpalīdzīga, 
padalījušies ar pārtiku (gaļu) ar citiem.  

Gugānu Teklas un pirmā vīra ģimene (vārds 
piemirsies) audzinājuši 4 bērnus. Dēls Pēteris Gugāns 
izmācījies par garīdznieku, ordinēts 1951.gadā. Strā-
dājis dažādās draudzēs, pēdējos gados bijis dekāns 
Rēzeknes Jēzus Sirds draudzē, miris 1988.gadā.  
Meita Veneranda izmācījusies par zobārsti. Dēls Vi-
tolds un meita Marija aizbraukuši uz Rīgu. Ar otro vīru 
Jāni Stūriņu izaudzinājusi meitu, kura kolhoza pirma-
jos gados arī aizbraukusi uz Rīgu. Šī ģimene bijusi 
bagātākā ciemā ar lielu saimniecību, daudz zemes, 2 
zirgiem, kas tolaik skaitījās daudz, savu kuļmašīnu. 
Kad Gugānu mājas bija palikušas tukšas, tajās uz dzī-
vi no Sakstagala pārcēlušies Ludviga un Jāzeps Stūri-
ņi ar dēlu Antonu un meitām Helēnu un Venerandu. 
Sakstagalā viņu māja nodegusi, kad aizdedzies vācu 
vilciena sastāvs ar degvielu, reizē nodedzinot 6 mājas 
un vilciena staciju. Līdz kolektivizācijai Jāzeps strādā-
jis ar savu kuļmašīnu, palīdzot labības kulšanā. Kulša-
nas darbos palīdzējusi arī Ludviga, vienā tādā reizē, 
neuzmanīgi strādājot, zaudējusi roku. Kolhoza laikā 
Jāzeps strādāja lauku brigādē, Ludviga bija mežsargs, 
vēlāk kopā ar meitām ganīja teles. Abas māsas lasīju-
šas ogas, īpaši dzērvenes, vasarās gājušas ganos. 
Brālis Antons traģiski gājis bojā 12 gadu vecumā. Bēr-
ni mācījušies Žogotu skolā, kurā tajos laikos bijušas 
7.klases. No Saliniekiem uz skolu gājuši 3 bērni.  Sko-
lā bijis daudz bērnu, meitenēm vajadzējis sēdēt kopā 
ar zēniem, skolas kopgalda nebi-
jis .Burtnīcas, tintes pildspalvas un 
citas skolai nepieciešamās lietas palī-
dzējusi nopirkt krustmāte. Mācības 
notikušas 6 dienas nedēļā. Brālis An-
tons pabeidzis 4 klases, māsas- visas 
7 klases.  No skolas gadiem Veneran-
da atceras jaungada eglīti (tolaik Zie-
massvētkus svinēt bija aizliegts) un 
izlaidumu. 

Mazura Jāzepa un Antoņinas ģimenē auga 
dēls Pēteris. Dzīvojuši trūcīgi, tomēr dēls izmācījies 
par traktoristu. Slikto ceļu dēļ Pēteris ar ģimeni vēlāk 
pārcēlies uz Garančiem. Vecie saimnieki Jāzeps un 
Antoņina Saliniekos nodzīvojuši līdz mūža beigām.  

Saliniekos dzīvojusi otra Mazuru ģimene, to-
mēr radinieki savā starpā nav bijuši. Šie Mazuri dzīvo-
juši turīgi, viņiem piederējis daudz zemes, ģimene bi-
jusi kupla. Represiju gados visa ģimene izsūtīta uz 
Sibīriju, no kurienes vairs nav atgriezušies.  

Putina Viktorija kopā ar vīru (vārds piemirsies) 
audzinājuši 2 dēlus un meitu. Dēli mācījušies Žogotu 
pamatskolā. Pēc apprecēšanās dēls Staņislavs pārcē-
lās dzīvot uz Gaigalavu, otrs dēls Jānis aizgāja strādāt 
par skolotāju uz Gaļāniem. Putinu ģimene ļoti labi sati-
kusi ar Stūriņu ģimeni.  

Zepa Jāņa un Salimonas ģimenē bijuši 5 bēr-
ni, tai skaitā grāmatas “Bites deja” varone Helēna. Ģi-
mene bijusi turīga, piederējis daudz zemes, bijušas 2 
kuļmašīnas, turējuši 5 govis, 3 zirgus, aitas, cūkas. 
Ģimene bijusi  čakla, saticīga, labestīga. 1949.gadā 
ģimeni izsūtīja uz Sibīriju, mājās atgriezās  pēc Staļina 
nāves, bet bez ģimenes galvas, kurš mira izsūtījumā.  
Mājas bija tukšas, šķūnis kolhoza gados izjaukts un 
pārcelts uz Garančiem. Ģimene ar savu čaklumu, dar-
ba mīlestību pamazām atkal sakrāja iedzīvi. Šīs ģime-
nes gaitas aprakstītas grāmatā “Bites deja”. 

Veneranda atceras, ka visi Salinieku iedzīvo-
tāji bijuši draudzīgi, izpalīdzīgi. Kopā gājuši uz purvu 
lasīt dzērvenes, tad veduši tās pārdot uz Rīgu, dalīju-
šies ar to, kas kuram bijis vairāk. Tāpat neiztrūkstošas 
bijušas siena talkas, mēslu talkas, labības kulšanas 
talkas. Tādā siena talkošanas reizē arī Veneranda un 
Aloizs ieskatījušies viens otrā. Vēl bijušas kopīgas 
svētku rīkošanas, piemēram, viss ciems palīdzējis klāt 
galdus Staņislava Putina kāzām pagājušā gadsimta 
sešdesmitajos gados. Veneranda atceras, ka pie viņu 
mājām bijusi skaista stārķu ligzda, par ko visi priecāju-
šies un gaidījuši katru pavasari atkal atlidojam savus 
svēteļus. Salinieku jaunatne bieži gājusi uz Žogotu 
tiltu, kur bijušas balles ar dzīvo mūziku. Muzikants bijis 
Kazimirs Pitļuks.  

Paldies Venerandai un Aloizam Kūčinam par 
stāstījumu! Paldies Sanitai Babrei par uzklausīšanu un 
pierakstīšanu! Vēl tik daudz piemirstu un nezināmu  
ziņu par citiem ciemiem, esiet atsaucīgi, dalieties ar 
atmiņām! Grāmata “Bites deja” pieejama bibliotēkā. 

 

Marija Vabale 

Salinieku ciems  
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Gaigalavas pagasta pārvaldes bezmaksas izdevums ”Gaigalavas Ziņas”.  

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 

 

 21. aprīlī plkst.14.00 Lieldienu pasā-
kums. Programmā - Konkurss par skaistāko 
olu, mīklu minēšanas turnīrs, olu kaujas, ro-
taļdejas kopā ar JDK „Krēslīte”.  Pasākumā 
priekšnesumus sniegs kapela 
„Driga” (Dricānu un Gaigalavas apvienotā ka-
pela) un Krišjāņu TN pašdarbnieki.   
Plkst. 22.00 Lieldienu balle. Spēlēs grupa 
„Kingi”. Ieeja – 3 EUR. 
Līdzi varat ņemt „Svētku groziņus”. Galdiņus 
rezervēt var pa tālr.29498655. 
 4.maijā plkst. 14.00 Baltā galdauta svētki.  
 Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas die-
nai veltīts pasākums.  Dokumentālās filmas 
„Esības vējos” demonstrēšana, viktorīna „ Ie-
pazīsti Latviju”, kopīga galda klāšana un sa-
runas pie tējas tases.  
11.maijā plkst. 20.00 Tautas muzikantu 
saiets „Večerinka Gaigalavā”. Muzicēs tau-
tas muzikanti no vairākiem novadiem. Pasā-
kuma forma – večerinka pie galdiņiem.  Ieeja 
- brīva. 

12.maijā plkst.15.00 Aijas Eriņas piemi-
ņas konkurss „Nūdreb sirds...” jaunajiem 
vokālistiem, dziesmu autoriem un literātiem. 
25.maijā plkst.20.00 Koncerts - „Notvert 
prieka mirkļus”. Gaigalavas pagasta paš-
darbības kolektīvu un vieskolektīvu  kon-
certs. 
1. - 2.jūnijā – Sieviešu deju kopu festivāls 
„Spīganu dejas ezera atspulgā”. 
 Koncerti kultūras namā un laukumā pie KN.  
Piedalās deju kopas no vairākiem Latvijas 
novadiem. Pasākumu kuplinās dziedošā  Ti-
hovsku ģimene. Būs mājražotāju tirdziņš. 
 8.jūnijā plkst.14.00  Bērnības svētki.  
Aicinām uz Svētkiem Gaigalavas pagasta te-

ritorijā deklarētos 2013.gadā un 2014.gadā 

dzimušos bērnus. Pieteikties  pa 

tālr.29498655 - KN vadītāja. 

PASĀKUMI     GAIGALAVAS KN            

   Cienījamie Zelta un Dimanta kāzu 
jubilāri, Jūs esat spējuši iznest savu mī-

lestību mūža garumā, tāpēc esat pelnījuši 
svētku dienu ne tikai ģimenes un tuvinieku 
lokā, bet arī publisku godināšanu. Rēzeknes 
novada dzimtsarakstu nodaļa turpina uzsāk-
to tradīciju – rīkot svinīgu pasākumu tām 
novada ģimenēm, kuras šogad atzīmē Zelta 
un Dimanta kāzas. 
   Rēzeknes novada Dzimtsarakstu nodaļa 
aicina Zelta kāzu jubilārus līdz 3. maijam 
pieteikt savu dalību pasākumā, ierodoties 
personīgi Rēzeknes novada Dzimtsarakstu 
nodaļā (Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzek-
nē,13. kabinets) vai zvanot pa tālruni 
64607178, mob. 28343617 darba dienās no 
plkst. 8.00 līdz 16.30, vai paziņojot par dalī-
bu savā pagasta pārvaldē. 
   Vecākus svinībām var pieteikt bērni, maz-
bērni, tuvinieki un draugi, sagādājot patīka-
mu pārsteigumu gaviļniekiem. 
   Sanāksim kopā 9. maijā, plkst.13.00 Lūz-
navas muižā un radīsim svētkus dvēselei! 

              Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Marija Deksne 

   Interešu kopa “Rokdarbiņš”  izveidojusi pavasarīgus, 
ziedošus dekorus  Gaigalavas  kultūras namam. 


