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Feimaņu kultūras namā “Fazira” 5 gadu jubilejas koncerts 

Liels apsveicēju pulks šī gada 27.februārī Fei-

maņu kultūras namā sumināja mūsu gaviļnieces – 

”FAZIRA” dejotājas viņu darbības 5 gados.  

Un ir uz ko atskatīties – 44 horeogrāfijas, 153 

uzstāšanās reizes. Var piebilst, ka Faziras ir bagātākās 

Feimaņos ar greznajiem tērpiem. Dejotprieks, izdoma, 

lieli finansiāli ieguldījumi un milzīgs 

darbs kaldinājuši tos panākumus, kas 

sasniegti tik īsā laikā. Pieprasījums ir 

lielāks par iespējām to visu realizēt. 

Atpazīstamība nodrošināta tālu aiz 

novada robežām. Ne velti ciemiņi bija 

no Rīgas, Balviem, Daugavpils, kā arī 

no Preiļiem un Maltas. Bija arī svei-

cieni video variantos. Jāatzīmē, ka arī 

šoreiz neiztika bez humora dzirksts. 

Improvizētā Valsts prezidenta apsvei-

kumā negaidīti debitēja kāds no ap-

meklētājiem. Zināms, ka mūsu publi-

kai patīk jautrība, tāpēc tāda iespēja 

uznākt uz skatuves nenobiedēja gadī-

juma aktieri. Arī tas, ka tika speciāli 

izgaismota viņa vieta krēslā. Savs humoriņš bija arī 

reklāmas pauzēs ar Dormeo matraci („piedāvāja” Kār-

lis Taranda). Pasākuma scenārijs bija veidots kā TV 

šovs, tādēļ arī tādas piedevas. Šova dīvas lomā iejutās 

Riebiņu novada kultūras centra vadītāja Ilga Pokšāne. 

Tā kā pasākuma ideja bija par lielo vēstuļu balli, tad 

īpaši godinājumi nāca no dažādām iestādēm. Pirmais 

adresants – Rīgas ZOO dārzs. Tāpēc iesākumā jubilā-

res atklāja sevi kā pasakainos pāvus. Viss koncerts 

ņirbēja no krāšņajiem tērpiem, dažādu deju saliku-

miem un izpildījumu variācijām. 

Austrumnieciskie akcenti mainījās 

ar salsu, svingu, čigānu un citiem 

draiskiem virpuļojumiem. Smaidus 

izraisīja Faziru gulbīšu dancis. Lai 

gan tajā varēja notvert arī filozofiski 

skumju noti. Īpašu uzmanību pievēr-

sa apdāvinātā Iļjas Orlova dziedā-

jums. Arī Preiļu ”Rjabinuški” pār-

maiņai izpildīja pāris dziesmas.   

Jāuzteic ”Fazira” vadītāja Ilga Sma-

ne  kā ideju ģeneratore un ieceru 

realizēšanas meistare. 

  Mums skatītājiem ir brīnišķa iespē-

ja vērot gala iznākumu, tādēļ pateicī-

bā vēlam izturību, lielāku atbalstu. 

Lai mūzas stāv jums klāt un radošums līst kā spirgts 

kalnu strauts!  

       Silvija Assare  

Liekas, pavisam nesen bija 

1.septembris, kad pirmklasnieki, 

turoties vecākiem pie rokas, at-

nāca uz skolu. Nu ir pagājušas 

vairāk kā 100 dienas, kopš 

1.klases skolēni ir sākuši cītīgi 

apgūt zināšanu pamatus. 

Tāpat kā Latvijas preziden-

tam vai ministriem, arī  1.klases 

skolēniem nu ir pienācis laiks at-

skaitīties par savu veikto darbu 

100 dienās. Mūsu skolas 11 pirm-

klasnieki vēlējās visiem parādīt, 

ko ir  paveikuši 100 mācību die-

nās. Uz „Ābeces svētkiem” pirm-

klasnieki uzaicināja savus vecākus 

un pašus tuvākos draugus – sā-

kumskolas un 5. klases skolēnus, 

arī skolotājus. 

Ciemos ieradās Bitīte, lai pār-

baudītu pirmklasnieku prasmes 

mīklu minēšanā. Ar savu klātbūtni 

pagodināja grāmata „Raibā pasau-

le”, kas atgādināja visiem 

„Grāmatu lietošanas noteikumus”. 

Kā jau ziemā pienākas, ieradās arī 

Sniegavīrs, kurš viesus aicināja uz 

jautrām sacensībām. Sacensībās 

piedalījās divas komandas: pirm-

klasnieki ar vecākiem un 3.-4. kla-

ses skolēni. Uzvaru guva pirm-

klasnieku un vecāku komanda, jo 

šajā komandā bija dalībnieki ar 

bagātāku dzīves 

pieredzi. Pirmklas-

nieku zināšanas pār-

baudīja arī sākumskolas skolēni, 

uzdodot dažādus āķīgus un asprā-

tīgus uzdevumus, ar kuriem gaviļ-

nieki veiksmīgi tika galā. 

   Visi aktīvi piedalījās 

„Pārvērtību rotaļā” un paviesojās 

„Bišu zemē”. Katram pirmklasnie-

kam tika izsniegts īpašs sertifikāts 

par to, ka ir apgūti visi burti, ka 

var būt  pilntiesīgs to lietotājs, kā 

arī pasniegtas dāvanas. 

    Pateicamies visiem, kas 

atrada laiku un iespēju piedalīties 

„Ābeces svētkos”. 

1.klases audzinātāja Iveta Alika 

                   Ābeces svētki - 2016 

Dzīves dienu baltā vizmā 
Katrs lielāks augs, 

Tomēr Ābecīte pirmā 
Vienmēr būs mums draugs! 

“Fazira” meitenes ar pasākuma vadītāju 

Ilgu Pokšāni.  Foto: I.Tjarve 
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Atskatoties uz 2015.gadu 

        Feimaņu pagasta pārvaldes 

budžeta plānotie ieņēmumi 

2015.gadā sastāda 368910 EUR, fak-

tiskie ieņēmumi—383117 EUR. 2015.gada fak-

tiskie ieņēmumi pārsniedz plānotos par 14207 EUR, 

no tiem: ieņēmumi par komunālajiem pakalpoju-

miem—3570 EUR, transfertu palielinājums—15203 

EUR. Neizpilde vērojama ieņēmumos ēku un zemes 

īpašumu pārdošanas postenī par 3026 EUR, pārējās 

ieņēmumu pozīcijās starpības ir nebūtiskas. 

Savukārt budžeta plānotie izdevumi 2015.gadā ir 

377820 EUR, faktiskie izdevumi—381717 EUR. 

Faktiskie izdevumi 2015.gadā pārsniedz plānotos par 

3897 EUR, kas saistīts ar ieņēmumu palielināšanos. 

IEŅĒMUMI 2016.gadā—392987 EUR: valsts 

budžeta transferts—3 552 EUR; pašvaldības budžeta 

transferts—345 936 EUR; nenodokļu ieņēmumi (% 

par kontu atlikumiem, valsts un pašvaldības nodevas, 

no kustamā īpašuma un mantas realizācijas) - 1 000 

EUR; maksas pakalpojumi, nomas maksa, īres un ap-

saimniekošanas maksa—32 190 EUR. 

Naudas līdzekļu atlikums sastāda 10 309 EUR, 

no tiem 8345 EUR paredzēti pārvaldes teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērī-

šanai, novērtēšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLA-

JĀM KATEGORIJĀM—374555 EUR: vispārējie 

valdības dienesti—54 565 EUR; ekonomiskā darbī-

ba—31 314 EUR; teritoriju un mājokļu apsaimnieko-

šana—49 129 EUR; veselība—10 420 EUR; atpūta un 

kultūra—81 577 EUR; izglītība—146 620 EUR; soci-

ālā aizsardzība—930 EUR. 

KAPITĀLIE IZDEVUMI: komunālā saimniecī-

ba—spiediena mazgātāja iegāde—300 EUR; kanalizā-

cija—kanalizācijas sūkņa iegāde—400 EUR;  bibli-

otēka—bibliotēku fonda papildināšanai 1600 EUR, 

datorkomplekta iegāde 460 EUR; kultūras nams—

portatīvā datora iegāde kultūras pasākumu kvalitatīvai 

nodrošināšanai—600 EUR; Feimaņu pamatskola—

bibliotēku fonda papildināšana 500 EUR,  datorkom-

plektu 3 gab. iegāde 1815 EUR . 

IZDEVUMU ĪPATSVARS: 

1. visu izdevumu apjoms - 374 555 

EUR, 409 EUR/ uz 1 iedz.; 2. vispārē-

jo valdības dienestu izdevumi - 14.6 

%; 60 EUR/ uz 1 iedz.; 3. atlīdzības 

īpatsvars no kopējā budžeta – 57 %; 4. iestādes admi-

nistrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā - 13 %; 

55 EUR/ uz 1 iedz.   

PLĀNOTAIS DARBS AR PARĀDU PIEDZI-

ŅU.  Debitoru parāda apjoms uz 2015.gada beigām—

4852 EUR, t.sk. komunālie pakalpojumi—3578 EUR, 

zemes noma 417 EUR, ģimenes ārstu finansējums par 

2015.gada decembri 433 EUR, pārējie 418 EUR.   

Lai mazinātu komunālo pakalpojumu parādus, 

tiek izsūtīti paziņojumi par kavētajiem maksājumiem, 

kas pārsniedz 3 mēnešus. Ja uz paziņojumu persona 

neatsaucas mēneša laikā, tiek izsūtīts brīdinājums, uz 

kā pamata personai jāierodas pagasta pārvaldē, lai no-

slēgtu vienošanos par parāda segšanas grafiku. Opera-

tīvo pasākumu rezultātā kopējiem debitoru parādiem 

ir tendence samazināties. 

2015.gada laikā pārvaldē tika sagatavoti 4 iepir-

kuma nolikumi, izsludināti 4 iepirkumi Publisko iepir-

kuma likuma 8.2 panta kārtībā par preču piegādi: mal-

kas piegādes, degvielas piegādes, pārtikas produktu 

piegādes un kokskaidu granulu iegādes iepirkumi. 

Noslēgti 9 iepirkuma līgumi. Kopējā līgumu summa 

sastāda 47104.63 EUR bez PVN. 

          1.Veiksmīgi 

pabeigta Zemes 

reforma Rēzeknes 

novadā, tajā skaitā arī Feimaņu 

pagastā.  

2. Sniegti atzinumi un izstrā-

dāti lēmuma projekti par 8 zemes 

vienību iznomāšanu, kā arī grozī-

jumi 3 nomas līgumos.  

3. Sniegti atzinumi un izstrā-

dāti lēmuma projekti par: a) lieto-

šanas mērķa noteikšanu un maiņu 

– 2, b) zemes vienību robežu un 

platību precizēšanu – 1, c) nekus-

tamā īpašuma sadali, ja nav nepie-

ciešama zemes ierīcības projekta 

izstrāde – 5, d) nekustamā īpašu-

ma sadali, ja nepieciešama zemes 

ierīcības projekta izstrāde – 2.  

4. Veiksmīgi pabeigts 1 atsa-

vināšanas ierosinājums.  

5. Uz pašvaldības vārda re-

ģistrētas Zemesgrāmatā 3 nekusta-

mā īpašuma vienības.  

6. Izskatīti zemes īpašuma 

tiesību sakārtošanas jautājumi – 3. 

7. Sniegtas dažāda rakstura 

izziņas, informācija VZD, LVM 

un citām valsts institūcijām – 8.  

8. Nekustamajiem īpašumiem 

piešķirtas 7 adreses un 2 nosauku-

mi. 

 

 

 

 

 

P.S. 2015. gada 17. decembra 

Rēzeknes novada domes sēdē tika 

nolemts veikt izmaiņas zemes lie-

tu speciālistu darbā. Ar 2016.gada 

1.februāri  zemes lietu speciālists 

Arnolds Taranda ir jaunizveidotā 

Rēzeknes novada pašvaldības Ze-

mes pārvaldības dienesta darbi-

nieks, kurš turpmāk apkalpos arī 

Lūznavas pagasta iedzīvotājus. 
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          Feimaņu kultūras namā pavisam 

darbojas 5 pašdarbnieku  

kolektīvi:  

 jauniešu deju grupa “Izgrozītes”;  

 eksotisko deju grupa “Fazira”;  

 jauniešu tautas deju  kolektīvs “Vīmyns”;  

 dramatiskā kopa “Savējie”;  

 2015.gada rudenī jaunizveidotā bērnu deju grupa 

ar jauko nosaukumu ”Karameles”. 

Visi kolektīvi ir radoši un labprāt uzņems jaunus 

dalībniekus! Uz doto brīdi  darbojas 50 pašdarbnieki. 

Kultūras nama kolektīvi piedalās ne tikai visos rīkotos  

kultūras nama pasākumos, bet arī Rēzeknes  un  citu 

novadu rīkotajos pasākumos, konkursos 

un skatēs. 

2015.gads “Faziras” meitenēm bijis 

vēl saspringtāks  - 54 koncerti gada  

laikā, savukārt dramatiskā kopa 

“Savējie” priecēja pagasta iedzīvotājus 

un blakus pagastu ļaudis ar savām izrādēm 11 reizes. 

Arī jauniešu deju kolektīvam “Vīmyns” 2015. 

gads aizvadīts veiksmīgi: 24.01.2015. deju kolektīvs 

piedalījās XIX  Jaunrades deju konkursa  finālā Val-

mierā, kur tika piedāvātas 37 jaunas dejas. “Vīmyns” 

izpildīja deju “Začeits” (G.Tjarvjas horeogrāfija, tau-

tas mūzika Ērika Zepa apdarē). Pēc žūrijas vērtējuma 

deja ieguva godpilno 2. vietu. Deja iepatikās arī tautas 

deju ansambļa biedrībai ”Zemgaļi”. Valdes loceklis 

Uldis Ozols pasniedza ”Zemgales ķēniņa” Viļa Ozola 

balvu.  

Veiksmīgi tika startēts Labajos darbos, un paldies 

sakām ikvienam, kurš nebija vienaldzīgs, palīdzēja, 

atbalstīja īstenot sapni, dodot iespēju piedalīties starp-

tautiskajā folkloras festivālā Bulgārijā.  

Decembrī jaunieši demonstrēja  savu dejotprasmi 

28 deju kolektīvu vidū Bauskas novadā  Īslīces kultū-

ras namā. Konkursā  “Ziemassvētku 

kauss” Vīmyns  ieguva 4.vietu. 

Jauniešu deju grupa  “Ilgrozītes” otro 

gadu piedalījās novada rīkotā  kon-

kursā  “Vara talanti”,  Rēzeknes pil-

sētas rīkotā konkursā   Austrumlatvijas radošo pakal-

pojumu centrā  Zeimuļs  “Mans akords”. Bērni radoši 

izpaužas savos priekšnesumos—demonstrē  interesan-

tas modes skates. 

Jāatzīmē, ka 2015.gadā pie mums viesojās un 

balles spēlēja sieviešu mīlulis Ēriks Gruzniņš un grupa  

“Tranzīts”.  

Pirmo reizi notika aizraujošs pseido pasākums 

“Hello, mēs meklējam talantus!” ar neparastiem žūri-

jas locekļiem, bet jūlija sākumā Feimaņu kultūras 

nams uzņēma starptautiskā festivāla “Baltika 2015” 

dalībniekus, tanī skaitā arī ciemiņus no Baltkrievijas.  

Kopumā 2015.gada aizvadītajā  sezonā kultūras 

namā notika 26 pasākumi un 74 izbraukuma  koncerti. 

Aktīvi darbojas arī jauniešu iniciatīvu centrs 

(JIC) “Kastanis”. No vienpadsmit pieteikumiem, par 

2015.gada aktīvāko pagastu Rēzeknes novada Izglī-

tības pārvalde atzina Feimaņu pagasta jauniešus, kā 

balva par uzvaru tiks dota iespēja 

iepazīties ar Eiropas Parlamentu 

un Briseles interesantākajām vie-

tām. Mūsu jaunieši piedalījās 60 

pagasta organizētajos pasākumos 

un 121 Rēzeknes novada un kai-

miņu novadu rīkotajos konkursos, kā arī starptautiska-

jos projektos, iegūstot 11 pirmās vietas, 6 otrās vietas 

un 15 trešās vietas. 

Pārskata gadā pa-

veiktais: lasītāji—

23, apmeklētāji—5722, iz-

sniegums—6742, bibliotēkas krā-

jums papildināts ar 884 dokumen-

tiem, no tiem—250 grāmatas. Pie-

šķirts no pašvaldības budžeta—

14674 Eur. Izmantoti līdzekļi krā-

juma komplektēšanai—2191 Eur, 

no tiem periodikai—700 Eur. Bib-

liotēkas krājumā uz 01.01.2016. 

atrodas 8774 vienības, tai skaitā, 

7263 grāmatas.  

2015.gadā 16.septembrī Fei-

maņu pagasta bibliotēkas darbu 

izvērtēja akreditācijas komisija un 

uz 5 gadiem tika piešķirts vietējās 

nozīmes bibliotēkas statuss. 

Lasītāju rīcībā bija 2 laikrak-

sti  un 26 žurnāli. Svarīga ir bibli-

otēkas krājuma regulāra uzturēša-

na, novecojušo  un nolietoto ie-

spieddarbu norakstīšana un vērtīgo 

izdevumu saglabāšana. Gatavojo-

ties akreditāci-

jai, tika veikta 

vērienīga 

caurskatīšana, 

kuras laikā 

tika atlasītas un norakstītas 587 

grāmatas.  

Paveiktais un bibliotēkas pa-

sākumi tika atspoguļoti pagasta 

informatīvajā izdevumā „Feimaņu 

Zvans”, interneta vietnēs 

www.rezeknesbiblioteka.lv,   

www.feimani.lv. Bibliotēkas lasī-

tājiem ir pieejama arī autorizētā 

datu bāze Letonika un Lursoft 

„Laikrakstu Bibliotēka”. Bibliotē-

kā darbojas 10 datori, no tiem 9 ir 

lietotāju rīcībā, printeris, multifun-

kcionālā iekārta.  

Nu jau 14. gadu esam mērķ-

programmas „Lasīšanas veicināša-

nas  programmā ”  „Bērnu, jaunie-

šu un vecāku žūrijā”.  Par  žūrijas 

ekspertiem 2015.gadā bija 21 lasī-

tājs.  

Notiek sadarbība  ar pārejām 

novada bibliotēkām informācijas 

vai grāmatu apmaiņā, kas aizpilda 

trūkumus bibliotēkas krājumā.   



Izdevējs: Feimaņu pagasta pārvalde, redaktore Vita Ameļko, telefons 646 44888, e-mail: Vita.Amelko@feimani.lv 
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Rēzeknes un Viļānu novadu apvienība 

2015./2016.mācību gadā skolām plānoja 16 mācību 

priekšmetu olimpiādes, lielākā daļa no tām notika Rē-

zeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldē. 

Pēdējos gados valsts olimpiāžu 2 posmi pamat-

skolai (bioloģijā, ķīmijā un šogad arī fizikā un ģeogrā-

fijā) jau notiek tiešsaites režīmā - tīmekļa vietnē 

http://skolas.lu.lv, ko izveidojusi Latvijas Universitāte 

(LU), kas ir minēto olimpiāžu organizators, veikto 

darbu labotājs. Olimpiādei reģistrētajam dalībniekam 

jābūt ne tikai ar vispusīgām zināšanām, bet arī ar la-

bām E-prasmēm, jo olimpiādes darbs jāveic patstāvīgi 

Maltas vidusskolas datortelpā ar datoru, pašam veik-

tais darbs elektroniski jānosūta uz LU. 

27.novembrī Feimaņu pamatskolu bioloģijas 

olimpiādē 9.-12.klasēm pārstāvēja 9.klases skolniece 

Emija Verčinska - (sagatavoja skolotāja Aina Drik-

šņa), 14.janvārī vēstures olimpiādē 9.-11.klasēm - 

9.klases skolnieces Aija Lapkovska un Emija Verčin-

ska (sagatavoja skolotāja Marija Smirnova), 

14.janvārī fizikas olimpiādē 9.klasēm - Aija Lapkov-

ska (sagatavoja skolotāja Valentīna Bartkeviča), 

1.februārī latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.

-9.klasēm - Emija Verčinska (iegūta atzinība) - 

(sagatavoja skolotāja Ingrīda Mežajeva), 5.februārī 

matemātikas olimpiādē 9.-12.klasēm - Aija Lapkov-

ska (sagatavoja skolotāja Valentīna Bartkeviča), 

9.februārī ķīmijas olimpiādē 9.-12.klasēm - Aija Lap-

kovska (sagatavoja skolotāja Aina Drikšņa), 

12.februārī matemātikas olimpiādē 5.-8.klasēm - Dai-

nis Bodrovs (3.vieta) un Andrejs Kunickis 

(sagatavoja skolotāja Valentīna Bartkeviča).  

Jāatzīmē, ka 2015./2016.m.g. Rēzeknes un Viļā-

nu novadu apvienības olimpiāžu žūrijas komisijas sa-

stāvā darbu vērtēšanā no Feimaņu pamatskolas tika 

nozīmētas skolotājas Valentīna Bartkeviča, Ingrīda 

Mežajeva un Marija Smirnova, bet par kombinētās 

olimpiādes 4.klasei (notiks 11.martā) vadītāju nozīmē-

ta skolotāja Inita Otikova.  

Paldies visiem par piedalīšanos olimpiādēs, ie-

guldīto darbu, par skolas prestiža celšanu! 

Skolas direktore Aina Drikšņa 

Apsveicam! 
...un zeltains taurenis no tavas plaukstas 

tik ilgi projām neaizlidot gribēs, 

cik ilgi tu to vieglām rokām skarsi, 

cik ilgi vieglu elpu uzrunāsi. 

Tik ilgi, cik pats tu brīnums būsi, 

tev acu plakstos zelta spāre sēdēs, 

būs rasa vizoša, būs varavīksne koša, 

un taurenis uz tavas plaukstas-drošs. 
                                          /M.Laukmane/  

 

2015.gada decembra, janvāra, febru-

āra mēnesī apritēja un marta mēnesī apri-

tēs apaļas jubilejas: 

 
Stefānijai Puntokai—95! 
Melānijai Goršakovai —90! 
Jānim Sekstam—90! 
Tatjanai Semjonovai—85! 
Helēnai Onužānei—80! 
Jeļenai Kuprijanovai—80! 
Agnijai Čerņavkai—75! 
Timofejam Agafonovam—75! 
Lūcijai Šarkovskai—75! 
 

2015./2016.m.g. olimpiādēs piedalās talantīgākie 

 

Vilhelmam Maksimovam—70! 
Vitoldam Astahovskim—70! 
Pēterim Lapkovskim—65! 
Uļjanai Babahinai—65! 
Annai Klementjevai—65! 

JĀNIS SEKSTS 

MELĀNIJA  

GORŠAKOVA 

 

Laimi, lai tā vienmēr soļo 

blakus, sauli, lai tā vienmēr 

sirdī spīd, veselību, kas ir 

visa mīļa, dzīvesprieks lai 

garām neaizslīd!  


