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Dievs noliecās. Betlēmes naktī tas ieguva 
pilnīgi jaunu nozīmi. Dieva noliekšanās kļuva, 
par, līdz šim, nedzirdētu, neiedomājamu realitāti. 
Viņš noliecas – nāk, tieši Viņš, kā mazs bērns, 
nāk līdz pat silītes nabadzībai, kas ir cilvēku at-
stātības simbols. Dievs patiešām nāk! Kļūst par 

bērnu un ir pilnīgi atkarīgs no citu mīlestības. Ra-
dītājs kļūst par mazu un mūsu mīlestības alkstošu 
bērnu. Dieva mīlestība meklē cilvēka mīlestību. 
Dievs dus silītē! Lai Betlēmes brīnums ienāk Jūsu 
sirdī un dzīvē! 

Priecīgus Kristus Dzimšanas svētkus! 

Lai Dievam ir vieta mūsu sirdī un dzīvē 
Gaišus Ziemassvētkus! Tā mē-

dzam vēlēt cits citam, piemeklēt 
līdzīgus vārdus, lai veiktu kādu 
apmaiņu! Dažiem tā ir tikai vārdu 
spēle, skaista pieklājības rotaļa, 
etiķetes elements, mehanizēti veikta 
kustība, bez dziļākas darbības, iek-
šējā impulsa, grūdiena. Vārdi, ar 
kuriem ātri un veiksmīgi aizstāt 
garās apsveikumu runas, izbēgt un 
izvairīties no neveiklības. Bet kas 
tad slēpjas aiz šiem vārdiem, kurus 
arvien no jauna, no gada uz gadu 
atkārtojam, adresējot tos ne tikai 
tam otram, kas ir mans tuvākais, 
bet gribot un vēloties, lai tie aizkus-
tinātu un skartu arī mūs dziļi per-
sonīgi. 

Kur meklējams Ziemassvētku 
gaišums!? Tā iederas vaicāt mums 
šodien, un ne jau blakus mums esoša-
jam cilvēkam, bet sev!? Sniegā? 
Sniegpārslā, kas ir tik gaisīga, mums 
atgādinot - cik ātra ir dzīve un laiks, 
izkūstot mūsu rokās? Kas piešķir gai-
šumu mūsu svētkiem? Ar mirgojošām 
uguntiņām rotāta egle? Spīguļi? Bet 
varbūt gaišums nāk no dāvanas? Kā-
das dāvanas, ko nav iespējams izteikt 
vārdos vai iesaiņot, tik lielas un bez-
gala labas. 

Vai esam raduši laiku, lai aizdo-
mātos un izsvērtu, saprastu un piedzī-
votu to, ko šie vārdi, vēlējums - gai-
šus Ziemassvētkus, slēpj, iekļauj sevī? 
Noslēpumu. Kļūstam liecinieki tam, 
ka "Vārds kļūst miesa!" 

Šai svētajā un klusajā naktī 

(Ziemassvētku naktī) mēs piedzīvo-
jam to, ka Dievs ir ar mums. Mūsu 
dzīves naktī, mūsu tumsā, nedrošībā 
un bailēs… mūsu nogurumā, nespēkā 
un vājumā. Mūsu raizēs un sāpēs. 
Mūsu neziņas un šaubu, mūsu izmisu-
ma un grēka naktī. Vai ļaujam Viņam 
- Emanuēlam, iedegt gaismu mūsu 
dzīves tumsā, nevis uz brīdi kā skaisti 
degošu un cilvēka acis priecējošu 
brīnumsvecīti, bet gaismu, kurai ir 
ļauts degt mūsos vienmēr, diendienā? 

Daudziem cilvēkiem šodien 
šķiet svarīgāk ir svētkus svinēt, nevis 
tos saprast. Tādēļ ir būtiski jautāt - ko 
es svinu Ziemassvētkos? Vai šai reizē 
nekļūstu, nepārtopu par savdabīgu 
garīgās dzīves tūristu, kurš reizi gadā 
ar cieņu no droša attāluma aplūkojis 
Betlēmes ainiņu "atvieglotu" sirdi 
dodas mājup?! 

Ja neticam, ka Dievs ir tapis 
cilvēks, tad kāda jēga ir svinēt Zie-
massvētkus? 

Dievs dāvina mums to, kas vi-
ņam ir visdārgākais un mums visvaja-
dzīgākais, savu Dēlu. Viņš neprasa 
atlīdzību un neprasa nopelnus, tomēr 
vēlas, lai mēs, Kristum uzticēdamies, 
ļaujam sevi darīt par viņa atspīdumu. 
Lai caur mums viņa mīlestība un pa-
tiesība varētu iespīdēt pasaulē, nesot 
cilvēkiem mierinājumu un cerību. 

Ziemassvētku notikums nestāsta, 
nerunā par kāda varoņa izcīnītiem 
varoņdarbiem, nedz arī par kāda gud-
rā atrastām atziņām, ne par kāda svētā 
garīgiem sasniegumiem. Nē, Bērna 
piedzimšana kļūst par lielo šīs esības 
pagrieziena punktu, kas nes visai cil-
vēcei izeju no bezjēdzības strupceļa, 
reliģiskā terminoloģijā izsakoties - 
glābšanu. 

Tas, ap ko bez panākumiem no-
cīnījušies valstsvīri, filozofi un māk-
slinieki, reliģiju dibinātāji un tikumī-
bas skolotāji, īstenosies caur kādu 
tikko dzimušu bērnu. Kā visu mūsu 
cilvēcisko centienu un pūļu (ko mēs 

vērtējam tik augstu!) apkaunojums, kā 
zīme, lai mēs beidzot apstātos savā 
skrējienā, pamostos - pasaules vēstu-
res centrā ir nolikts bērns. Tas ir pa-
saules atpestīšanas noslēpums. 

Ko tas grib mums pasacīt, ļaut 
piedzīvot? Kāpēc katru gadu Ziemas-
svētkos Dievs šīs nogurušās pasaules 
vidū atkal un atkal noliek Bērnu kā 
zīmi, kas mums jāizlasa, jāsaprot un 
jāsastop? Dievs, spēcīgākais šajā pa-
saulē, nāk kā nevarīgs, vēl runāt un 
staigāt nespējīgs, bezpalīdzīgs bērns, 
kā satricinoša zīme, ka savu īsto lielu-
mu, savas dzīves laimi un piepildīju-
mu mēs līdz šim esam meklējuši ne-
pareizā virzienā un ka to nekad nespē-
sim sasniegt ar varu, naudu, viltību, 
gudrību, veiklību. Lielums, ja tu to 
patiesi meklē, ir atrodams kādā pavi-
sam citā ceļā, kādā citā virzienā. 

Tur, kur mēs visu mūžu vienmēr 
paliekam tikai bērni, atkarīgi no Tēva, 
kas te mūs var apdāvināt - mūsu iek-
šienē, mūsu dvēselē. Lielums ir nevis 
tajā, ar ko pieaugušie atšķiras no bēr-
na, bet tajā, kas pieaugušajam ir ko-
pīgs ar bērnu. Tajā, kas ir kopīgs itin 
visiem cilvēkiem šajā pasaulē. Tas ir 
tik svarīgi, ka Dievs, ienākot pasaulē, 
sevi identificē ne ar visu to, ko mēs 
uzskatām par varenu, iespaidīgu, stip-
ru, bet tieši ar to, kas pauž vislielāko 
nevarību un nespēku, pašu sākumu. 
Kāpēc? Tāpēc, ka Dieva acīs mēs visi 
- arī tie, kas tā nedomājam - esam vēl 
nevarīgi, bezpalīdzīgi cilvēki, kas 
allaž tikai mācāmies spert pirmos 
nedrošos soļus. Mums jāsāk dzīvot 
saskaņā ar Dieva mācību, īstenojot 
mīlestības kritērijus savā dzīvē. 

Gaišus Ziemassvētkus! Tā gribas 
nevis vēlēt, bet gribas, lai tā būtu 
Jums katram šodien, šai klusajā un 
svētajā naktī, kad Dievs nāk pie katra 
no mums. 

 
Dieva svētību vēlot, pr. Rinalds Broks  
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Rēzeknes novada pašvaldī-
bas saistošo noteikumu 
„Grozījumi Rēzeknes novada 
pašvaldības 2015.gada 4.jūnija 
saistošajos noteikumos Nr.54 
„Par sociālās palīdzības pabal-
stiem Rēzeknes novadā”” pro-
jekts izstrādāts, pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 
43.panta trešās daļas,  Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palī-
dzības likuma 35.panta ceturto 
daļu un piekto daļu, likuma 
,,Par palīdzību dzīvokļa jautāju-
mu risināšanā” 25.2 panta pir-
mo daļu, Bērnu tiesību aizsar-
dzības likuma 36.panta otro da-
ļu, Ministru kabineta 2006.gada 
19.decembra noteikumu 

Nr.1036 ,,Audžuģimenes notei-
kumi” 43.punktu,  deleģējumu. 

Saistošo noteikumu projekts:  
 paplašina pabalsta veselības 

aprūpei  saņēmēju loku (trūcīgas 
un maznodrošinātas ģimenes 
rehabilitācijas pasākumiem bēr-
niem; trūcīgas un maznodroši-
nātas ģimenes, vientuļi pensi-
onāri, vientuļi 1.(pirmās), 
2.(otrās) un 3.(trešās) grupas 
invalīdi, kuriem saskaņā ar Ci-
villikumu nav likumīgu apgād-
nieku, kuri mājsaimniecībā dzī-
vo vieni un kuru mēneša ienā-
kumi nepārsniedz 50% no valstī 
noteiktās minimālās algas - ārst-
nieciskajām manipulācijām, 
nepieciešamajām operācijām, 

stacionāru, ārstnie-
cisko rehabilitāciju);  

 palielina dzīvokļa 
pabalsta apmēru un saņēmēju 
loku;  

 palielina apbedīšanas pabalsta 
apmēru un saņēmēju loku;  

 precizē pabalsta aprūpei mājās 
piešķiršanai sociālā darbinieka 
veicamās darbības;  

 nosaka jaunu pabalstu nozīmīgā 
dzīves jubilejā. 

Grozījumi stāsies spēkā, vis-
ticamāk, 2017.gada februārī. 

 
Klusus Ziemassvētkus un  

veiksmīgu Jauno gadu vēlot  
sociālais darbinieks Māra Taranda 

Iegūts statuss - Veselību veicinoša skola 

2014.gadā Slimību profilakses un kontroles 
centrs (SPKC) ar jaunu sparu atsāka veselību vei-
cinošo skolu programmas darbību.  

Nacionālā Veselību 
veicinošo skolu tīkla 
(NVVST) mērķis ir 
apvienot skolas, kas 
veselību veicinošu 
skolas vidi redz kā 
vienu no skolas dar-
bības mērķiem, do-
dot tām iespēju dalī-
ties pieredzē un gūt 
jaunas idejas par ve-
selības veicināšanas 
praksi skolās, atbal-
stīt skolas veselību 
veicinošu aktivitāšu 
īstenošanā un, integ-
rējot veselību veici-
nošas aktivitātes sko-
las ikdienas darba un 

mācību procesā, veicināt skolēnu un skolas darbinieku 
veselību. 

Apvienojoties kustībā, varam iegūt vairāk piere-
dzes un labās prakses piemēru, konsultatīvo atbalstu, 
apmācības veselības jautājumos, jaunāko informāciju 
un materiālus par veselīgu dzīvesveidu un veselības 
veicināšanu. 

Šobrīd tīklā iesaistījušās 83 skolas un 4 pirmssko-
las izglītības iestādes no visas Latvijas. 

NVVST var iesaistīties ikviena vispārējās vai 
profesionālās izglītības iestāde, kura vēlas īstenot ve-
selības veicināšanas pasākumus. Lai piedalītos 

NVVST, skolai ir jāstrādā pie Veselību veicinošām 
izglītības iestādēm noteikto kritēriju izpildes. Piemē-
ram,  jāizveido Veselību veicinošās skolas padome, 
jāveicina skolēnu iesaistīšanās ar fizisko aktivitāti 
saistītā izglītībā, jāņem dalība  programmās „Skolas 
auglis” un  „Skolas piens”, jānodrošina veselīga emo-
cionālā un fiziskā skolas vide, jāorganizē citi veselību 
veicinoši pasākumi. 

2016.gada 2. decembrī, SPKC 55 Latvijas skolām 
piešķīra Veselību veicinošas izglītības iestādes statu-
su. To skaitā ir arī Feimaņu  pamatskola, kura šobrīd 
vienīgā pārstāv Rēzeknes  novadu Nacionālajā Veselī-
bu veicinošo skolu tīklā. Veselību veicinošas izglītības 
iestādes statuss skolai tiek piešķirts, darbojoties tīklā 
vienu mācību gadu un sasniedzot visus pamata kritēri-
jus. 

Plašāka informācija par NVVST pieejama SPKC 
mājaslapas sadaļā “Veselību veicinošo skolu tīkls”. 

 
Ineta Upeniece 

Veselību veicinošas izglītības iestādes koordinatore 
Feimaņu pamatskolā  

 
Lai mūžam staro Ziemassvētku zvaigznes 

Un zemei pāri baltu mieru lej, 
Ar klusinātu dziesmu gaismu atnes 

Un visās sirdīs mīlestību sēj. 
 

Lai Ziemassvētku mirdzums ienes mieru Jūsu 
sirdīs un mājās, dāvājot veiksmi, izdošanos un 
daudz gaišu notikumu Jaunajā 2017.gadā! 

 
Aina Drikšņa 

 Feimaņu pamatskolas direktore  

Grozījumi saistošajos noteikumos par sociālās palīdzības pabalstiem 

https://www.spkc.gov.lv/lv/profesionali/veselibu-veicinoso-skolu_tikls
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Rēzeknes novada pašvaldība šobrīd ir izsūtīju-
si maksāšanas paziņojumus par papildus aprēķinā-
to nekustamā īpašuma nodokli 2016.gadam, kurš ir 
aprēķināts par neapstrādāto lauksaimniecībā iz-
mantojamo zemi. Nodokļa papildlikmi 1,5 % ap-
mērā par neapstrādāto lauksaimniecībā izmantoja-
mo zemi pašvaldība piemēro, pamatojoties uz Lau-
ku atbalsta dienesta sniegto informāciju. Informā-
cija par 2016.gadā neapstrādātajām lauksaimniecī-
bā izmantojamām zemes vienībām publiski ir pie-
ejama arī internetā, vietnē www.lad.gov.lv sadaļā - 
Atbalsta veidi - Citi pakalpojumi - Lauksaimniecī-
bā izmantojamās zemes apsekošana. 

Pašvaldība atgādina, ka nodokļu maksātājam ir 
tiesības  1 mēneša laikā no maksāšanas paziņojuma 
saņemšanas dienas apstrīdēt nekustamā īpašuma no-
dokļa aprēķinu Rēzeknes novada pašvaldības nodokļu 
administrācijā, iesniedzot pašvaldībā rakstisku iesnie-
gumu. Šāda apstrīdēšanas kārtība attiecas arī uz papil-
dus aprēķinu par neapstrādāto lauksaimniecībā izman-
tojamo zemi. Gadījumā, ja nekustamā īpašuma nodok-
ļa maksātājs, kuram ir ticis sagatavots maksāšanas 
paziņojums papildus nodoklim par neapstrādāto lauk-
saimniecības zemi, nepiekrīt papildus nodokļa aprēķi-
nam, tad viņam ir  jāiesniedz pašvaldībā rakstisks ie-
sniegums par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina 
apstrīdēšanu. Šādā gadījumā pašvaldība iesnieguma 
kopiju nosūtīs Lauku atbalsta dienestam ar lūgumu 
atkārtoti izvērtēt informāciju par neapstrādāto lauk-
saimniecībā izmantojamo zemi.  Lauku atbalsta die-
nests, pamatojoties uz pašvaldības lūgumu, norādītajā 
zemes vienībā veiks atkārtotu platību apsekošanu.  
Gadījumā, ja Lauku atbalsta dienests pēc apsekošanas 
sniegs atbildi pašvaldībai, ka informācija par neapstrā-
dāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi tiek precizēta 
uz „kopts”, tad pašvaldība savukārt veiks nekustamā 
īpašuma nodokļa pārrēķinu iesniedzējam un nosūtīs 
precizētu maksāšanas paziņojumu, bet, ja Lauku atbal-

sta dienests sniegs atbildi, ka informācija par neapstrā-
dāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi paliek ie-
priekš noteiktajā statusā un netiek precizēta uz 
„kopts”, tad arī nodokļa aprēķins par neapstrādāto 
lauksaimniecības zemi paliks spēkā, par ko pašvaldība 

sniegs rakstisku atbildi 
iesniedzējam. 
Saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem, konkrētajā zemes 
vienībā no visas lauk-
saimniecībā izmantoja-
mās platības (tā lauksaim-
niecības zemes platība, 
kura reģistrēta zemes ro-

bežu plānā vai Valsts zemes dienesta datos) vismaz 
70% ir jābūt sakoptiem. Piemēram, zemes robežu plā-
nā lauksaimniecības izmantojamā zeme ir 6,5 ha, tātad 
vismaz 4,55 ha ir jābūt sakoptiem. Ja nav šo 70%, tad 
visa lauksaimniecības izmantojamā zeme tiek klasifi-
cēta kā nekopta, šajā gadījumā – 6,5 ha platība. 

Iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa ap-
rēķina apstrīdēšanu var iesniegt jebkurā Rēzeknes no-
vada pagasta pārvaldē vai Rēzeknes novada pašvaldī-
bas administrācijā, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, 
36.kab. vai 17.kab., vai elektroniski parakstītu iesnie-
gumu sūtot uz e-pastu: nin@rezeknesnovads.lv vai 
info@rezeknesnovads.lv.  

Konsultāciju par nekustamā īpašuma nodokļa 
aprēķinu var saņemt zvanot uz tālr. 64607188, rakstot 
e-pastā nin@rezeknesnovads.lv vai klātienē Rēzeknes 
novada pašvaldības administrācijā (Rēzeknē, Atbrīvo-
šanas alejā 95A, 3.stāvā, 36. kabinetā) pirmdien un 
trešdien no plkst. 8:00 līdz 11:45 un no plkst. 12:15 
līdz 16:00. 

Indra Kroiče  
Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības 

dienesta nodokļu administratore 
 

Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķiniem 

Šī gada 20.oktobrī Feimaņu 
pagasta iedzīvotāju kopsapulcē 
uz četriem gadiem tika apstipri-
nāta Iedzīvotāju konsultatīvā 
padome (turpmāk tekstā—
Padome) jaunā sastāvā. Pado-
mes mērķis ir veicināt vietējās 
sabiedrības saikni ar Rēzeknes 
novada pašvaldību.  

14.decembrī Feimaņu pagasta 
telpās Padomes locekļi bija sapul-
cējušies uz pirmo sēdi, kurā tika 
ievēlēts Padomes priekšsēdētājs 
(Dina Šmaukstele), priekšsēdētāja 
vietnieks (Oskars Otikovs) un sek-
retārs (Elvīra Bogdanova). Pārējie 

Padomes locekļi—Viktors Ņem-
ņasevs, Nikolajs Čerņavka, Erna 
Ulase, Irēna Tjarvja. 

Tās darbības mērķis ir aktivi-
zēt dialogu starp iedzīvotājiem un 
pašvaldību, tādējādi veicinot vie-
dokļu apmaiņu par novadam un 
pagastam aktuāliem jautājumiem. 

Padomes uzdevumi ir: no-
skaidrot iedzīvotāju viedokli un 
rakstiska ziņojuma veidā informēt 
par to novada pašvaldību; sekmēt 
pagasta iedzīvotāju informēšanu 
par pašvaldībai iesniedzamajiem 
priekšlikumiem; apzināt un apko-

pot pagasta iedzīvotājiem aktuālās 
problēmas un veicināt sabiedrības 
saskaņu; sniegt pārskatu par Pado-
mes darbu vienu reizi gadā Feima-
ņu pagasta iedzīvotāju sapulcē. 

Konsultatīvās padomes  pir-
mais un galvenais uzdevums būs 
2017.gada janvārī jādodas kopā ar 
Feimaņu pagasta pārvaldes pār-
stāvjiem uz Rēzeknes novada paš-
valdību uz 2017.gada budžeta ap-
stiprināšanu. 

Lai veiksmīga sadarbība! 
 

Vita Ameļko 

Ievēlēta jauna Iedzīvotāju konsultatīvā padome 

mailto:nin@rezeknesnovads.lv
mailto:info@rezeknesnovads.lv
mailto:nin@rezeknesnovads.lv
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Apsveicam!!! 

Visa pasaule pieder man,  
Nu, ja ne visa, tad puse gan, 
Nu labi jau labi, arī puse lai nav, 
Lai tikai, cik redzu ap sevi, jā gan… 
Un vēl mazliet tālāk par apvāršņa malu… 
Saule jūrā, kad palagus savus sedz 
Mans iedomu sapnis to visu tik labi, 
Tik labi, tik labi tā redz. 
Visa pasaule pieder man, 
Nu, ja ne visa, tad sapņa maliņa gan... 

                     /Inese Tora/ 
 
Šogad Feimaņu pagastā 
decembra mēnesī apaļas 
jubilejas apritēja: 
 

Zanei Podniecei—90! 
Zigrīdai Bogdanovai—65! 
Grigorijam Koževnikovam—65! 
 
Lai jums nekad nepietrūkst darāmā 

darba, lai nepietrūkst iespēju, draugu tuvu-
ma, mīlestības un sirdsmiera! 

PIEDALIES APTAUJĀ „Iedzīvotāju apmierinā-
tība ar dzīvi Rēzeknes novadā un pašvaldības 

sniegtajiem pakalpojumiem 2016. gadā”! 

Lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību 
sabiedriskajā dzīvē un sekmētu sa-
darbību ar pašvaldību, kā arī lai 
izzinātu iedzīvotāju viedokli par dzī-
vi novadā kopumā, Rēzeknes nova-
da pašvaldība līdz 2017.gada 
1.februārim organizē iedzīvotāju 

aptauju. Aptauja ir anonīma un tās rezultāti tiks publicēti 
tikai apkopotā veidā. Iegūtie dati tiks izmantoti pašvaldī-
bas darbības izvērtēšanā, kā arī ar novada attīstību saistī-
to lēmumu pieņemšanā un ziņojumu sagatavošanā. 

Iedzīvotāju ērtībai atbildēt uz anketas jautājumiem ir ie-
spējams gan elektroniski tiešsaistē pašvaldības mājas lapā 
www.rezeknesnovads.lv, gan papīra formātā (veidlapas ir pie-
ejamas Rēzeknes novada pašvaldībā 1.stāvā un 2.stāva 
17.kabinetā) un visās pagastu pārvaldēs. 

Aizpildītās anketas veidlapas lūdzam novietot Rēzeknes 
novada pašvaldībā speciāli tam paredzētā urnā (Rēzeknē, At-
brīvošanas alejā 95A, 1.stāvā), kā arī ikvienā pagasta pārvaldē 
speciāli tam paredzētā urnā. Aizpildītu anketu var arī atsūtīt 
pa pastu uz adresi: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas 
aleja 95A, Rēzekne, LV-4601. 

Aptaujas rezultātu apkopojums tiks publicēts Rēzeknes 
novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv un 
Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izde-
vumā. 

Līga Romančuka, 
Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja 

Mazā, mīļā sāpju zeme radījusi sapņotājus. 
Mazā, mīļā sāpju zeme radījusi sīkstus ļaudis. 

      /Gunārs Krollis/ 
 

30.novembrī  Feimaņos notika atceres pasā-
kums veltīts Andreja Paulāna 120. jubilejai. Tieši 
30.novembrī, Andrejdienā, ir arī izcilā podnieka  
dzimšanas diena  un ir visas Latgales keramikas 
svētki.                                                          

Pasākuma vadītāji  Arnita Tjarve un Ervīns Vil-
cāns ieskicēja  Paulānu dzimtas lielo darba mīlestību. 
No saviem senčiem Andrejs Paulāns ir mantojis bagā-
tu māksliniecisku izdomu un lielisku formas izjūtu. 
Katrā lietā ir ielikta daļa no meistara dedzīgās sirds. 

Paldies visiem, kas ieradās pagodināt izcilo pod-
nieku, kurš  mūsu Latgali padarīja slavenu visā pasau-
lē. Feimaņu kapos notika piemiņas brīdis, bet pēc tam 
kultūras nama zālē saviesīgs saiets. Pasākumā piedalī-
jās Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja vadītā-
ja Tekla Bekeša, kura uzsvēra Paulāna lielo ieguldīju-
mu keramikas attīstībā. Viņa līdzi  bija atvedusi dažus 
Andreja Paulāna oriģinālos darbus no muzeja krāju-
ma, un pasākuma apmeklētājiem bija iespēja tuvāk 
iepazīties ar mākslinieka atstāto mantojumu. Bet kat-
ram klases kolektīvam, kas klātienē interesējās par 

ievērojamo novadnieku, uzdāvi-
nāja Preiļu muzejā radīto spēli 
par keramikas tēmu.  

Pasākumā piedalījās Feima-
ņu draudzes priesteris Rinalds 
Broks, Feimaņu draudzes dzie-
dātājas. Prāvests Rinalds uzsvē-
ra, ka Dievs jebkuram dāvājis 
kādas dotības, tikai vajag tās 
atklāt un ar lielu centību attīstīt. 
Tad dzīve būs piepildīta, kā rezultātā ieguvēji būs visi.  

Sovhoza „Krāce” priekšsēdētājs Anatolijs Tučs 
dalījās atmiņās par 1975.gadu, kad Feimaņu kapos 
dižajam Meistaram tika atklāts piemineklis. Pasākuma 
dalībniekus priecēja  Latgales dziesminieks Vincents 
Kūkojs ar savu repertuāru. 

Tikai žēl, ka par Silajāņu keramiķiem mēs varam 
runāt pagātnē. Nenoliedzami daudziem keramiķiem 
Paulāns būs paraugs un skolotājs, kas kļuvis par le-
ģendu saviem pēctečiem. Iespējams, ka kādam jaunam 
censonim radīsies ideja pievērsties māla mākslai. 

 
Erna Ulase 

Feimaņu pagasta bibliotēkas vadītāja 

Andrejam Paulānam - 120! 


