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„Tā aizies gadi, aizies dienas, 
Tā aizies viss, kas kādreiz bijis skaists. 
Bet pāri paliks atmiņas tik vienas – 
Visskaistākais ir tomēr skolas laiks.” 
 
Klāt balto margrietiņu un peoniju laiks. Gaisā 

jūtama meiju smarža. Ir patīkams satraukums, kas 
liecina - skolās ir izlaidumu laiks! 10. junijā Feimaņu 
kultūras namā notika Feimaņu pamatskolas 9.klases 
izlaidums.  

Absolventi, satraukti, priecīgi un pacilāti, ieradās 
uz pirmo svarīgāko notikumu viņu dzīvē. Pamatskolas 
izlaidums—nozīmīgs notikums jauniešu dzīvē, kad par 
paveikto deviņos gados jāsaņem apliecība par 
vispārējās pamatizglītības iegūšanu. Šogad Feimaņu 
pamatskolu absolvēja 10 skolēni. 

Absolventus uzrunāja skolas direktore Aina 
Drikšņa, Feimaņu pagasta pārvaldes pārstāve Vita 
Ameļko, viņu pirmā skolotāja Iveta Alika un klases 
audzinātāja Ingrīda Mežajeva. Bija pateikts ļoti daudz 
mīļu un sirsnīgu vārdu. 

Visi vēlēja jauniešiem veiksmi, izvēloties savu 
tālāko ceļu dzīvē, lai pietiek neatlaidības un gribas-

spēka savu mērķu īstenošanā! Labus vēlējumus absol-
ventiem teica arī viņu skolas biedri. 

Absolventu vecāki arī pateicās visam skolas 
kolektīvam par ieguldīto darbu bērnu audzināšanā un 
izglītošanā. 

Dienas gaviļnieki sacīja sirsnīgus  pateicības vār-
dus skolotājiem, saviem mīļajiem vecākiem, skolas 
tehniskajiem darbiniekiem, pagasta feldšerei un 
saviem skolas biedriem un nodziedāja ļoti melodisku 
dziesmu “Kūko, kūko, dzeguzīte…” 

Svinīgais vakars 
turpinājās kultūras 
nama deju zālē, kas 
bija pārdomāti un 
ļoti skaisti noformēta. 
Tur pulcējās laimīgie 
absolventi, viņu vecāki, 
draugi, skolas biedri 
un pedagogi. Zālē 
bija ierīkots ļoti 
jauks 
”fotografēšanas 
stūrītis”, kur jebkurš 
vakara gaitā varēja 
sevi iemūžināt gan 
ar draugiem, gan ar 
ģimeni, lai pēc kāda 
laiciņa atcerētos šos 
jaukos izlaiduma 
mirkļus. 
Ar jautrām atrakci-
jām, rotaļām un de-
jām klātesošos ie-
saistīja skolotāja 
Dina Šmaukstele. 
Visi izbaudīja kopā 
būšanas prieku. 
Ļoti ceram, ka mūsu 

bērni spēs novērtēt to, ko ir ieguvuši šajā skolā un ne-
kad nezudīs prieks par kopā pavadītajiem brīžiem, bet 
gūtās zināšanas kalpos par lielisku atspērienu, lai no-
kļūtu nākamajā pakāpienā. 

Paldies absolventu vecākiem, kas visus skolas 
gadus ir palīdzējuši, atbalstījuši un iedrošinājuši savus 
bērnus, un, protams, devuši ticību, ka savas laimes 
kalēji esam mēs paši.  

Lai mums visiem vasarā mazāk steigas un rūpju, 
lai vairāk miera un atpūtas! Lai izdodas izbaudīt sauli 
un vēju, atpūsties, uzkrāt spēkus un enerģiju nākamo 
robežu pārvarēšanai! 

Raisa Piruško,  
Feimaņu pamatskolas skolotāja 

Visskaistākais ir skolas laiks 

Feimaņu pamatskolas 2016.gada absolventi                                                                            Foto: M.Kuksa 
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Jau sesto gadu jūnija sākumā Feimaņu pagasta 
pārvalde aicināja visus interesentus atpūsties jautrā 

kompānijā pie Feimaņu ezera. Šo-
gad slikto laika apstākļu dēļ tika 
izspēlēts tikai volejbola turnīrs, uz 
kuru bija pieteikušās 8 koman-
das: “Feimaņi”, “Pipariņi”, 
“Vienalga man”, “Makašāni”, 
“Feimaņi 2”, “Toi Toi”, “Sakstagals” un “69” no 
dažādām Latgales vietām. 

Pēc ilgām un aizraujošām cīņām tika noteiktas 
uzvarētāju komandas: 1.vietu izcīnīja koman-
da “69” (Barkava, Madona), 2. vietā ierindo-
jās “Pipariņi” (Preiļi, Riebiņi), savukārt trešo vietu 
izcīnīja komanda “Vienalga man” (Varakļāni, Riebi-
ņu novads), kas smagā cīņā tomēr uzvarēja vietējo 
Feimaņu komandu. Pasākuma dalībniekus apbalvo-
ja Feimaņu pagasta pārvaldes vadītāja Anita Verčin-
ska un jaunatnes lietu speciālists Aivars Mežatučs, 
dalībniekiem pasniedzot medaļas un diplomus. 

Liels paldies visiem apmeklētājiem un īpašs pal-
dies volejbolistiem, kas nenobijās no sliktajiem laika 
apstākļiem un piedalījās Feimaņu pludmales svētkos 
2016.  

 
Feimaņu pagasta pārvaldes jaunatnes lietu speciālists 

Aivars Mežatučs 

Mēs bērnudārzam sveikas sakām,                                                                           
Tās durvis tūlīt vērsies ciet,                                                                                  
Pa pasaku un rūķu takām,                                                                                   
Pa kurām varējām mēs iet! 

   
24.maijā sešgadīgajiem bēr-

niem un viņu vecākiem tika orga-
nizēta ekskursija uz Preiļu leļļu 
muzeju un Aglonas Karaļkalnu. 

Muzeja apmeklējums bēr-
niem bija liels pārsteigums, kas 
sagādāja prieku gan mazajiem, 
gan pieaugušajiem. Mums bija 
iespēja apskatīt muzeja izstādes, 
pārvērsties par princesēm un prin-
čiem, izmantojot senlaiku apģēr-
bus. 

Karaļkalns iepriecināja ar 
savu daiļumu, plašumu un nepa-
rastām skulptūrām. 

Svētku turpinājums notika 
Feimaņu pludmalē. Bērni un vecā-
ki bija sagatavojuši priekšnesumu. 
Mūsu audzēkņi saņēma savu pir-
mo apliecību, un visiem tika saga-
tavotas dāvanas. Vecāki parūpējās 
par cienastu. Izbaudot vasaras jau-
ko laiku, bērni ar vecākiem aizrau-

joši piedalījās jautrās 
aktivitātēs. 

Paldies visiem 
vecākiem par atbalstu, 
līdzdalību un atsaucību 
mūsu grupiņas dzīvē. 
Īpaši man gribētos pa-
teikties Evitas, Vitāli-
ja, Arīnas un Pavlo 
vecākiem, jo viņi vis-
vairāk iesaistījās gru-
piņas darbā. 

Paldies par palī-
dzību ekskursijas orga-
nizēšanā skolas admi-
nistrācijai un pašvaldī-
bai. 

 
Pirmsskolas skolotāja 

D.Šmaukstele 

1.vietas ieguvēji, komanda “69” no Barkavas, Madonas. 
Foto: I.Tjarve 

Volejbola turnīrs Pludmales svētku ietvaros 

Izlaidums arī “Saules stariņam” 

Feimaņu pamatskolas topošie pirmklasnieki ar saviem 
vecākiem.                                               Foto: D.Šmaukstele 
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,,Austrumlatvijas radošo iniciatīvu centrs” realizējis projektu ,,Pa seno latgaļu pēdām” 

Maija nedēļu nogales Rē-
zeknes novada skolu jauniešu 
grupai bija ar ceļojumiem un 
vēsturisku informāciju bagātas. 
Uzņēmēja un vēsturnieka Māra 
Rumaka vadībā ceļojums pa 
Dienvidlatgali bija īpaši intere-
sants un informācijas ziņā 
daudzveidīgs. 

Iepazināmies ar pirmo Latvi-
jas augstskolu Krāslavā, Karņicka 
kalnā klausījāmies leģendu par 
Plāteru dzimtas meitas Emīlijas 
traģisko mīlas likteņstāstu. Uzzi-
nājām, ka agrāk Feimaņu un Pušas 
pagastu ir pārvaldījis muižkungs 
Šadurskis. Aplūkojām viņa stādī-
tās lapegles, kuras tagad ieskauj 
viņa dzimtas kapus. Izbaudījām 
gleznaino Krāslavas un tās apkai-
mes dabu, tautā sauktu par Latga-
les Šveici, apmeklējām Velnezeru, 
ciemojāmies Krāslavas muzejā, 
iepazinām pagājušā gadsimta dzī-
vojamo telpu iekārtojumu un trau-

kus. Iepazināmies ar Latgales no-
zīmīgākajiem kultūrvēstures pie-
minekļiem. Ceļojuma laikā ap-
meklējām Rēzeknes novada 
ūdenstūrisma centra ,,Bāka” 5 ga-
du jubilejas pasākumu – redzējām, 
kā līdz nepazīšanai ir pārvērsta 
vecā ūdens turbīnu stacija, kādas 
plašas atpūtas iespējas tūristiem tā 
piedāvā šodien. Tālāk ceļojām uz 
Lubānu, apmeklējot vissenāko 
Baltijas cilšu apmetnes vietu. Ie-
pazināmies ar vissenākajiem darba 

un medību rīkiem, uzzinājām un 
paši mēģinājām iegūt uguni pēc 
senajām metodēm. Izrādās, ka arī 
sirmā senatnē cilvēki vēlējās savu 
brīvo laiku pavadīt interesanti un 
izveidoja spēles uz akmens virs-
mas – kaut ko līdzīgu mūsdienu 
šaham. Pasākuma dalībniekiem 
bija iespēja tās izspēlēt, kas ar lie-
lu azartu arī notika. Mācījāmies 
pareizi šaut ar loku, braucām ar 
kanoe laivām pa Aivieksti, klausī-
jāmies stāstus par mūsu senču tra-
dīcijām, skatījāmies, kā senos lai-
kos ar divu akmeņu palīdzību no 
graudiem ieguva miltus, lai paga-
tavotu ēdienu. Sūra, bet bagāta ir 
mūsu senču vēsture. Sapratām, ka 
Latgalē ir daudz uzņēmīgu cilvē-
ku, kam izzināt mūsu novada vēs-
turi un par to vēstīt citiem ir sirds-
lieta. Iegūtās zināšanas nostiprinā-
jām konkursu veidā. 

 
Projekta vadītājs Māris Kudurs 

Par bezdarbnieku apmācībām Feimaņos 

Laika posmā no 2016.gada 19.aprīļa līdz 
2016.gada 9.jūnijam bija iespēja apgūt angļu valodu 
bez priekšzināšanām 12 Feimaņu pagasta bezdarbnie-
kiem. Par šādu iespēju jāpateicas izglītības un atpūtas 
biedrībai “Ozolaine” un kursu pasniedzējai Raisai Pi-
ruško. 

Savukārt profesionālās pilnveides izglītības prog-
rammas „Sociālās aprūpes organizācija” apmācības 
Feimaņu pagastā notiek no 2016.gada 3.maija. Grupā 
mācās 12 dalībnieki ar mērķi apgūt zināšanas un iz-
pratni par sociālo aprūpi.  

Programmas ietvaros  3.jūnijā grupa devās mācī-
bu ekskursijā uz Aglonas novada sociālās aprūpes 
centru „Aglona”. Tur sagaidīja gan centra vadība, gan 
tā iemītnieki. Patīkami pārsteidza labiekārtotā vide, 
radošās darbnīcas un veselības istaba, kur ergoterapei-

ta pavadībā ir ie-
spēja nodarboties 
ar fiziskās veselī-
bas uzlabošanu un 
saglabāšanu. Ne-
iztiek arī bez sa-
viesīgās dzīves – 
svētku un dzimša-
nas dienu svinēša-
na ar dzīvo mūzi-
ku, ekskursijas, 
pensionāru pasākumu apmeklēšana Aglonā un citas 
aktivitātes. Cilvēkiem, kuriem dažādu iemeslu dēļ nav 
iespēju mūža nogali pavadīt mājās vai ģimenes lokā, 
Aglonā ir radīta vieta, kur interesanti, aktīvi un skaisti 
novecot.  

Ekskursijas nākošā tēma – uzņēmējdarbība 
„Mežinieku mājās”. Uzzinājām un redzējām, baudī-
jām un secinājām, ka jebkurš cilvēks var daudz ko 
paveikt un iespēt, ja vien viņam ir vēlēšanās jēgpilni 
nodzīvot savu dzīvi.   

Ceļojuma nobeigumā jaukais šoferītis 
V.Aleksejevs aizveda uz Karaļa Kalnu, kur mums pa-
veicās – tanī dienā pats autors – kokgriezumu tēlnieks 
Ēriks Delpers atradās Kalnā un bija iespēja neuzkrītoši 
pavērot, kā norit skulptūru darināšana kokā. 

 
Sociālais darbinieks Māra Taranda 



Izdevējs: Feimaņu pagasta pārvalde, redaktore Vita Ameļko, telefons 646 44888, e-mail: Vita.Amelko@feimani.lv 
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Apsveicam! 
Lai atpūta pie ūdens būtu droša un patīkama, svarīgi 

ievērot šos noteikumus: 

Nekad neatstājiet bērnu 
pie ūdens vienu pašu bez 
uzraudzības! Vienalga, 
vai tā ir jūra, ezers, upe, 
dīķis, baseins, ūdens at-
rakciju parks vai  muca 
lietus ūdens krāšanai. 
Dažkārt pietiek ar dziļu 
peļķi, lai aizrijoties dzīvī-
ba būtu briesmās. 

Pēc ilgstošas atrašanās 
saulē ūdenī jāgremdējas pamazām. Straujas temperatūras svār-
stības var izraisīt sirds un asinsrites traucējumus un krampjus. 

Līdz ko lūpas kļūst zilganas, bērns jānogādā sausumā 
un jāietin dvielī, lai novērstu hipotermiju. 

Peldēšanai vislabāk izvēlēties oficiālās peldvie-
tas.  Pirms laist bērnu ūdenī, pārliecinieties, lai krasts ir lēzens, 
ciets, bez bedrēm,  tuvumā  nav spēcīgas straumes,  ūdenszāļu, 
kā arī smiltīs nav stiklu vai citu asu priekšmetu. 

Neļaujiet bērniem lēkt ūdenī.  Zem ūdens var slēpties 
akmeņi un  straumes atnesti koki. Ielecot no augstuma pārāk 
seklā vietā, var gūt traumu, arī atsitoties pret gultni. 

Māciet bērniem peldēt. Vairums bērnu to var sākt apgūt 
jau 5 gadu vecumā. Taču pat tad, ja bērns šo prasmi ir apgu-
vis, esiet modri, jo bērni var pārvērtēt savus spēkus.  

Īpaši uzmanīgiem jābūt ar piepūšamajiem peldlīdzek-
ļiem atklātās ūdens tilpnēs, tos vējš viegli var ienest dziļumā 
kopā ar bērnu. 

Uzvelciet mazulim glābšanas vesti. Peldriņķi un citas 
peldošās rotaļlietas nevar pasargāt bērnu. Glābšanas veste ir 
obligāta arī laivu braucienu laikā. 

Nepeldieties negaisa un stipra vēja laikā. Ūdens labi 
vada elektrību, bet viļņi var nogāzt no kājām un ievilkt dziļu-
mā. 

Kuplā pulkā atpūšoties pie ūdens, nelaime var piezagties 
nemanot. Deleģējiet kādu pieaugušo, kas nepārtraukti uzmanīs 
bērnus.  Ja bērnus pieskata vairāki vienlaikus, tas nozīmē, ka 
tos nepieskata neviens. 

Nereti bērni jokojas, imitējot slīkšanu. Izskaidrojiet, 
ka, rodoties reālām briesmām, citi var nenovērtēt stāvokļa bīs-
tamību. Neļaujiet bērniem iet pārāk dziļi ūdenī. Pat tiem, kas 
ir apguvuši peldēšanu, nav vajadzības iet dziļāk par krūtīm! 

Atgādinām, ka svētku dienās un brīvdienās visu diennakti 
medicīniskus padomus vienkāršu saslimšanu gadījumos var 
saņemt, zvanot uz  Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 
66016001. 

Neatliekamos gadījumos, kad apdraudēta veselība, palī-
dzību sniedz slimnīcu uzņemšanas nodaļas. 

Gadījumos, kad trauma vai pēkšņa veselības problēma 
apdraud dzīvību, neatliekamo medicīnisko palīdzību var iz-
saukt, zvanot pa ārkārtas tālruni 113. 

„Ja tev kāds saka, netici, 
Nekas, nekas nav mainījies! 
Ir tikai ... ziedoņi pavadīti, 
Sagaidīti ... vasaras rīti. 
Sadeguši ... rudens sārti, 
Un ... ziemās atvērti kupenu vārti. 
Un atkal tīrumos sniegs kūst spēji, 
Kokos šalc marta skanīgie vēji. 
Un tu atgriezies kā putns ābeles zarā. 
Nekas, nekas nav mainījies!” 

 
2016.gada jūnija mēnesī apaļas jubi-

lejas apritēja Feimaņu pagasta iedzīvotā-
jiem: 

Ritai Kabanovai —75! 
Valentīnai Melderei—65! 

Saujiņu laimes, riekšavu saticības, 
kulīti prieka, maisiņu naudas, vezumu ve-
selības! 

Sargājiet sevi un citus! 

Pasākumi 
23.06.2016.—plkst.20:00 Līgo-

šana Feimaņos. Pasāku-
mā uzstāsies kultūras 
nama pašdarbnieki—
deju kolektīvi 
“Karameles”, 

“Ilgrozītes”, “Fazira”, “Vīmyns”, drama-
tiskā kopa “Savējie” ar jaunu komēdiju 
“Lauku kūrorts pilsātnīkim” un citi ciemi-
ņi. 

Būs dziesmas, danči, rotaļas, Jāņu 
ugunskurs. Līdzi ņemsim svētku cienastu, 
skaņu balsi un raitu dejas soli! 

Pie lustīgas nots palīdzēs noturēties 
muzikants Romāns Ivanovs, un par labsa-
jūtu rūpēsies ēdināšanas firma "Angūra". 

Ja Līgo vakarā nebūs nokrišņi, no 
plkst.19:00 bērniem būs pieejamas piepū-
šamās atrakcijas. 

10.07.2016.—
plkst.14:00 Bērnības 
svētku pasākums “Medus 
rausis”.  Tiek aicināti visi 
Feimaņu pagastā 2010., 
2011.gadā dzimušie bērni, 
kā arī viņu vecāki, krustvecāki, radi un 
draugi. 


