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Feimaņu jaunieši ”iekaro” Briseli un apmeklē Eiropas parlamentu 

Visa 2015.gada garu-
mā Feimaņu pagasta 
jaunieši aktīvi piedalī-
jās Rēzeknes novada 
un Rēzeknes novada 
pagastu organizētajos 
pasākumos. Pateico-
ties Feimaņu jauniešu 
aktivitātei, tika iegūta 
1.vieta Rēzeknes no-
vada pašvaldības Iz-
glītības pārvaldes pro-
jektu konkursā 
„Aktīvākais Rēzeknes 
novada jauniešu pa-
gasts 2015”.  10 Fei-
maņu pagasta jaunie-
šiem tika dota iespēja 

doties uz Briseli. 
No 25.06.2016. – 28.06.2016. jaunieši 

“iekaroja” Briseli. Briselē jauniešiem bija iespēja 
apskatīt slaveno „Čurājošo puisīti”, „Čurājošo 
meiteni”, Briseles vecpilsētu un daudzas iespaidī-
gas vietas Beļģijas galvaspilsētā Briselē, kā arī 
apskatīt pilsētu Oostendi, kurai vecpilsētā ir 
daudz arhitektūras šedevru un kuru apskalo Zie-
meļjūra. Izklaides programmā jaunieši apmeklēja 
akvaparku „Oceade”. Jaunieši ne tikai baudīja 
ūdens priekus, bet arī apskatīja „Atomiums”, kas 
ir skulpturāls veidojums, viens no Briseles pilsē-
tas simboliem un tūristu ievērojamākajiem apska-
tes objektiem. Viens no galvenajiem brauciena 
mērķiem bija apmeklēt Eiropas Parlamentu. Ek-
skursiju vadīja Eiropas Parlamenta ierēdnis Rū-
dolfs Vērdiņš, kas jauniešus iepazīstināja ar fun-
kcijām, ko pilda Eiropas Parlaments, deputātu 
ikdienu, darba specifiku, kā arī izrādīja Eiropas 
Parlamenta ēku.  

No brauciena jaunieši atveda daudz pozitīvu 
emociju, kas dod stimulu turpināt būt tikpat aktī-
viem kā 2015.gadā. 

Paldies Rēzeknes novada domei un īpašs pal-
dies Izglītības pārvaldei par iespēju Feimaņu 
jauniešiem būt Briselē! 

 
Aivars Mežatučs 

jaunatnes lietu speciālists  

 

 “Čurājošais puisītis” 

Grand-Place  

Feimaņu jaunieši Eiropas parlamenta ēkā 

Pie Eiropas parlamenta Briselē 
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„Laureāts – 2016”  

2015./2016.mācību gada noslēgumā tika 
apkopoti Feimaņu pamatskolas darba rezultāti 
un tradicionālajā pasākumā „Laureāts  - 
2016” diplomus un balvas saņēmuši: 

1) par labām un teicamām sekmēm mācī-
bās: Kitija Ameļko, Jeļizaveta Gusareva, Nikita 
Kunickis, Santa Vaidere, Viktorija Zabalujeva, 
Anastasija Ivanova, Jeļizaveta Pozdņakova, Mārī-
te Oborenko, Anastasija Tičko, Dainis Bodrovs, 
Valentīns Jermakovs, Emīls Verčinskis, Maija 
Livdāne, Kristīne Fjodorova, Andrejs Kunickis, 
Marika Vilcāne, Alīna Zabalujeva, Valentīna Ko-
ļesņikova, Aija Lapkovska, Emija Verčinska; 

2) par izcīnītajām godalgotajām vietām 
mācību priekšmetu olimpiādēs: Dainis Bodrovs 
(5.klase, skolotāja Valentīna Bartkeviča) - 3.vieta 
matemātikas olimpiādē, Aija Lapkovska (9.klase, 
skolotāja Marija Smirnova) -  atzinība vēstures 
olimpiādē, Emija Verčinska  (9.klase, skolotāja 
Ingrīda Mežajeva) - atzinība latviešu valodas un 
literatūras olimpiādē; 

3) par sasniegumiem sportā: 
6.-9.klašu meiteņu komanda (Lāsma Bauska, 
Maija Livdāne, Kristīne Fjodorova, Valentīna 
Koļesņikova, Marika Vilcāne, Anastasija Odinco-
va, Daniela Smirnova, Emija Verčinska, Alīna 
Zabalujeva) - 1.vieta  Rēzeknes novada skolēnu 
basketbola sacensībās “Skolu kauss” 21.01.2016., 
2.vieta strītbolā 25.09.2015., 3.vieta Rēzeknes 
novada skolēnu futbola sacensībās 16.09.2015., 
3.vieta Latgales reģiona basketbola sacensībās 
“Oranžā bumba” 25.01.2016., 3.vieta volejbolā 
“Lāse 2016” 04.03.2016. un  3.vieta telpu futbolā 
24.03.2016.; 
5.-9.klašu zēnu komanda (Emīls Verčinskis, 
Ivans Filatovs, Dainis Bodrovs, Sergejs Dobre-
covs, Valentīns Jermakovs, Viktors Ignatjevs, 
Vitālijs Dobrecovs, Ruslans Jonins, Artūrs Vil-
cāns) - 3.vieta rudens krosā 23.09.2015. un 
2.vieta pavasara krosā 21.04.2016.; 

4) par iegūtajiem II pakāpes diplomiem 
(skolotāja Iveta Alika) tautas deju kolektīvu 
skatē 29.04.2016.un tautas deju festivālā “Latvju 
bērni danci veda” 28.05.2016. Ludzā: 

1.-6. klašu tautas deju kolektīvs (Kevins Ameļko, 
Kitija Ameļko, Sabīne Arlovska, Nikola Čerņav-
ka, Dmitrijs Dobrecovs, Olga Dobrecova, Vitālijs 
Dobrecovs, Anna Marija Elksne, Jeļizaveta Gusa-
reva, Anastasija Ivanova, Vladimirs Ivanovs, Ri-
hards Kudrjavcevs, Nikita Kunickis, Eva Kužma, 
Rita Petrova,  Jeļizaveta Pozdņakova, Mārīte Ob-
orenko, Agris Šmaukstelis, Santa Vaidere, Artūrs 
Vilcāns, Vitolds Vilcāns, Viktorija Zabalujeva, 
Marika Vilcāne); 

5) par sasniegumiem konkursos: 
- 7.-9.klases komanda (Marika Vilcāne, Aija 

Lapkovska, Aleksandrs Lignarskis, Zoja Afanas-
jeva, Emija Verčinska) -1. vieta  Rēzeknes nova-
da skolu konkursā “Mana Latvija” 13.11.2015. 
(sagatavoja skolotāja Marija Smirnova). 

   Jāatzīmē arī Feimaņu pamatskolas akti-
vitāte dažādos ārpusklases pasākumos:  

- skolā rīkoti tradicionālie pasākumi 
(Zinību diena, Dzejas diena, Skolotāju diena, 
Lāčplēša diena, LR proklamēšanas pasākums, 
Advente, “Mini mīklu”, Ziemassvētki, Valentīn-
diena, Ābeces svētki, Mātes diena, Pēdējais 
zvans, Sporta diena, “Laureāts -2016”, Izlai-
dums); 

- skolēni ņēmuši dalību vairākos Rēzeknes 
novada rīkotajos pasākumos (Lego klucīšu die-
na Dricānu vidusskolā, Vides izglītības pasākums 
“Savā Latvijā mēs varam dzīvot ATBILDĪGI!”, 
konkurss sākumskolēniem “Mini mīklu”, dzies-
mu, deju un prasmju šovs „Vara talants 2016”, 
teātra sporta turnīrs, teātru skates, sporta pasā-
kums “Rēzeknes pusmaratons”, skatuves runas un 
mazo formu uzvedumu konkurss, interešu izglītī-
bas pulciņu apmeklēšana Rēzeknes augstskolā 
u.c.); 

-  uzņemti viesi (Rēzeknes novada pirmssko-
las vecuma bērnu sporta svētki -26.11.2015., Rē-
zeknes novada skolu pedagogu “Metodiskā die-
na”-18.03.2016., tautas deju kolektīvu skate Fei-
maņu KN -29.04.2016., Norvēģijas (Lion Club) 
delegācijas uzņemšana u.c.).  

   Paldies Feimaņu pamatskolas pedagogu 
kolektīvam, izglītojamajiem un izglītojamo vecā-
kiem par sistemātisku darbu, kas nodrošinājis pa-
nākumus olimpiādēs, konkursos, skatēs, sporta 
sacensībās un sekmējis  skolas prestiža celšanu! 

   Kolektīva vārdā izsaku pateicību  Feimaņu 
pagasta pārvaldei par atbalstu. 

 
 Aina Drikšņa 

Feimaņu pamatskolas direktore  
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JDK “Vīmyns” aktīvi un darbīgi arī vasarā 

Vasara jau uzkāpusi 
saules kalnā un uzsākusi 
rāmo plūdumu. Iestājies 
laiks, kas aicināt aicina lais-
koties un vaļoties, taču JDK 
“Vīmyns” dejotāji arī vasarā 
ir aktīvi un darbīgi – 
aizvadīts Latgales reģiona 
jauniešu deju kolektīvu sa-
dancis Ludzā, priecēti līgotāji 
Feimaņos.  

Lielākais šīs vasaras 
pasākums, kurā piedalījās JDK 
“Vīmyns”, ir 4.Starptautiskais 
tautu deju festivāls „Eima, ei-
ma!” Balvos. Festivāls nor-
isinājas no 1. – 3. jūlijam,  tajā 
piedalījās visu trīs paaudžu 
dejotāji – jaunie, vidējie un 
seniori. Kopā Balvos tika 
sagaidīti ap 700 viesu – 23 deju 
kolektīvi no Latvijas un 5 vie-
skolektīvi no Polijas, Serbijas, 
Čehijas, Igaunijas un Slovāki-
jas. 

Festivāla atklāšana noti-
ka 1.jūlijā Rugāju estrādē ar 
koncertu “Eima dancot 
Rugājos”, kur JDK “Vīmyns” 
izdejoja lirisko deju “Rotā, 
meitiņ, uguņa plostu” (J. 
Ērgļa horeogrāfija, R. Tigula 
mūzika), un jestros latgales 
dančus “Ābrama polka” (I. 
Dreļa horeogrāfija, tautas 
mūzika G. Igauņa apdarē) un 

“Zaļi mežeņi” (I. Dreļa ho-
reogrāfija, tautas mūzika A. 
Lipska apdarē). 

Festivāla otrā diena sākās 
ar ļoti interesantu izklaides 
programmu – Balvu pilsētas 
apskati un Balvu novada 
muzeja, modernākā muzeja 
Baltijā, apmeklējumu. Ikviens 
interesents varēja iesaistīties 
meistarklasēs par 
Ziemeļlatgales tautas tērpa 

izgatavošanu, tā valkāšanas 
tradīcijām. Tautu deju 
dejotājiem šī  meistarklase bija 
īpaši vērtīga, jo pareizi un skai-
sti nests tautas tērps padara deju 
vēl krāšņāku. Pēc izglītojošiem 
un izklaidējošiem pasākumiem 
JDK “Vīmyns” kopā ar Polijas 
un Igaunijas dejotājiem priecēja 
Kubulu pagasta ļaudis, bet 
vakarā Balvu estrādē visi deju 
kolektīvi, gan pašmāju, gan vie-
si, vienojās lielkoncertā „Sader 

liepa ar ozolu”. 
Dažādu valstu tautu deju 

daudzveidību vēlreiz varēja iz-
baudīt festivāla noslēguma kon-
certā “Vējš koku lapās par dzīvi 
runā…” Viļakā.  

Šādi festivali dejotājiem ir 
kā sūrā darba saldi augļi, kad 
var vienoties dejā ar vēl simti-
em citu dejotāju, kad tiek 
izdzīvotas visas iespējamās 
emocijas, kad visam pāri lep-
nums un gandarījums par 
paveikto.   

 Paldies JDK “Vīmyns” 
vadītājam Guntim Tjarvjam par 
entuziasmu, pacietību un iegul-
dīto darbu kolekīva izaugsmē! 
Paldies Feimaņu pagasta pār-
valdei par atsaucību un atbalstu. 

 
Ērika Grigorjeva 

JDK “Vīmyns”dejotāja 

Aizvadītajās brīvdienās 
Feimaņu kultūras nams pul-
cēja mazos pagasta iedzīvotā-
jus  uz Bērnības svētkiem 
“Medus Rausis”. 

Bērnus priecēja lielās lelles 
Ruksis, Lacis, Ezis, Žagata, Vā-
verīte, un Mizgrauzis –
Virsgrauzis.  Bērni noskatijās 
izrādi “Medus rausis” par la-
biem darbiem, blēņām un ne-
darbiem. Devas rotaļās kopa ar 

lugas varoņiem.  Go-
da krustmāmiņa  izšū-
poja, pasniedza dāva-
nas maziem gaviļnie-
kiem. Nobeigumā no-
tika foto sesija ar pa-
saku tēliem, no ku-
riem  pieprasītāks bija  
Visgrauzis!   

 
Ingrīda Tjarve 

Feimaņu kultūras nama 
vadītāja 

“Medus Rausis” Feimaņos 

2010.-2011.gadā dzimušie bērni ar krustvecākiem pasā-
kumā “Medus Rausis”                                 Foto: I.Tjarve 

JDK “Vīmyns” pārstāvot Feimaņu pagastu 

Balvu pilsētas apskate ar vietējo gidi. 



Izdevējs: Feimaņu pagasta pārvalde, redaktore Vita Ameļko, telefons 646 44888, e-mail: Vita.Amelko@feimani.lv 
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Apsveicam! 
Vienmēr var vēlēties labāk. 
Vienmēr var izdoties sliktāk. 
Tas jokdaris, kas to kārto, 
Nekad neko nesaskaņo. 
Pie viņa ar kukuli nevar. 
Viņš nešķiro asaras, smaidus 
Viņš vienīgi atzīst un ciena tos - 
Kuri nenobaidās. 
                                   (O. Skuja) 

 
 
 
 
 
 
 
 

2016.gada jūlija mēnesī apaļa ju-
bileja apritēja: 

Fjodoram Ivanovam—65! 
 

Vislabākie vēlējumi dzimšanas 
dienā! Dalies, un tevi neapdalīs, 
mīli, un tevi mīlēs, vēlies, un viss būs 
tieši tā kā tu vēlies.....:)  

Kur var droši peldēties? 

Rēzeknes novada 
pašvaldība peldū-
deņu monitoringu 
veic publiskajās 
ūdenstilpēs un paš-
valdības īpašumos. 
Jūlija mēnesī pel-
dūdeņu paraugi tika 
ņemti: dīķī pie 
Audriņu skolas, 
Meirānu ezerā 
(Bērzgales ciema-

tā), Rāznas ezerā („Ezerkrasti”), Ismeru – Žogotu ezerā, So-
lošnieku ezerā, Ratnieku ciema dīķī (Čornajas pagasts), Dri-
cānu centra dīķī, Feimaņu ezerā („Aktīvā pludmale”), Bižu 
ezerā („Košeļova”), Rēzeknes upē („Punduri”), Ilzeskalna 
centra dīķī, Pārtovas ezerā, Idzepoles ezerā, Rāznas ezerā (c. 
Veresovka, Lamaši), Viraudas ezerā, Vertukšnes ezerā, Zos-
nas ezerā (c. Zosna), Černostes ezerā, pie Nagļu ciema slū-
žām (uz Maltas upes), Pūpolu ūdenskrātuvē (c.Bekši), Ozol-
muižas centra dīķī, Pušas ezerā (Pušas ciema centrā), Tiskā-
du ezerā (c. Vecružina), pie Spruktu ūdenskrātuves (uz Rē-
zeknes upes), pie Rēzeknes upes (Poludņu tilts), Dziļūta eze-
rā, Strūžānu ezerā, Adamovas ezerā (c. Adamova), Ančupā-
nu ūdenskrātuvēs. 

Tika veikti fizikāli-ķīmiskie un mikrobioloģiskie izmek-
lējumi, kā arī katras peldvietas vizuālie novērojumi. 

Atbilstoši peldūdens kvalitātes monitoringa mikrobi-
oloģiskajiem rādītājiem un vizuālās pārbaudes rezultā-
tiem, Vertukšnes ezerā peldēties nav ieteicams, jo tika 
konstatēts papīra un plastmasas atkritumi, kā arī nav 
ieteicams peldēties Ratnieku ciema dīķī, Audriņu dīķī, 
Ilzeskalna dīķī, Strūžānu ezerā, pie Nagļu ciema slūžām 
(uz Maltas upes), Rēzeknes upē pie Spruktu ūdenskrātu-
ves, Rēzeknes upē pie Poludņu tilta (paaugstināts zarnu 
enterokoku daudzums, kas nepārsniedz pieļaujamo ro-
bežlielumu). Pārējās iepriekš minētajās peldvietās peldē-
ties atļauts. 

Peldvietas Lubāna ezerā (Gaigalavas pagasta teritorijā) 
un Rāznas ezerā (c. Lipuški – pie skolas) ir iekļautas par 
valsts budžeta piešķirtajiem līdzekļiem monitorējamo pel-
dvietu sarakstā. 

Par peldūdeņu kvalitātes monitoringa veikšanu 
2016.gadā Rēzeknes novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu 
ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko 
institūtu „BIOR”. 

Par pašvaldības līdzekļiem peldvietu monitorings šajā 
gadā tiks veikts vienu reizi mēnesī (jūnijā, jūlijā un augustā). 

 
Dana Veselova  

Rēzeknes novada pašvaldības Vecākā vides  
aizsardzības vecākā speciāliste  

29.07.2016. plkst.19.00—Feimaņu 

KN koncerts starptautiskā festivāla 

“Gosti” ietvaros. Viesosies: deju an-

samblis “Na rasstajaņah” no Vitebskas 

(Baltkrievija), sieviešu krievu dziesmu 

ansamblis “Bereģini” no Rēzeknes, 

Veterāņu koris “Ivuški” no Rēzeknes. 

Būsiet gaidīti uz pasākumu! Ieeja BRĪ-

VA. 

23.07.2016.—no plkst.12.00 Rē-

zeknes novada dienas Ančupānu ielejā 

kartodromā. 

20.08.2016. plkst.14.00—kapusvētki 

Feimaņu kapos. Plkst.13.00 Sv.Mise 

Feimaņu baznīcā. 

PASĀKUMI 


