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“Dievs svētī Latviju!”  

“Dievs svētī Latviju!” – ar 
šiem vārdiem sirdī un uz lūpām, 
Latvju tautas dēli un meitas stā-
jās pretī ienaidam un netaisnī-
bai, pretī apspiestībai un nebrī-
vei, lai cīnītos pret to. Un viņi 
uzvarēja. Tā bija tautas uzvara, 
kura plecu pie pleca turējās bla-
kus ne vien 1918. gada 18. no-
vembrī, bet tik daudzos latviešu 
tautai un Latvju zemei smagajos 
pārbaudījumu gados. 

 “Dievs svētī Latviju!” – 
skanēja vārdi, tā skanēja tautas 
balss, tas bija tās dvēseles klie-
dziens, kas tiecās uz augšu, pēc 
paša Dieva palīdzības, pēc dieviš-
ķās svētības – zemei, tautai; pēc 
svētības katram, kas šajā zemē 
dzīvo. Jo bez Dieva svētības nav 
iespējams būvēt valsti, būvēt tau-
tas labklājību. 

 Vai šodien šī balss nav kļu-
vusi aizsmakusi? Vai šodien šī 
balss nav kļuvusi klusa? Ne tik 
stipra un skanīga kā tas senāk bi-
jis? Ne tik dzīva un garīga, kāda tā 
izskanēja pirmo reiz? Ticības, ce-
rības un paļāvības pilna. 

 18.novembris nav tikai 
viens no sarkanajiem datumiem 
kalendārā vai brīvdiena varbūt ne 
pārāk izdevīgā laikā, tā ir diena, 
kad atkal no jauna esam aicināti 
ielūkoties vēstures lapās, lai sa-
prastu, kas bija un kas tad notika, 
lai saprastu, kur bijām un to, kur 
pašlaik atrodamies. Un ne tikai.  

Kas ir tas, kas mūs vieno? 
Dziesma? Deja? Mēdz sacīt, esam 
tauta, kas dzied un dejo. Bet vai 
tas ir viss, ko nesam un spējam 
dot? 

Kas mūs vieno? Ja protam 
nosaukt tikai šos divus - vai tā ne-
šķiet gaužām par maz? Par maz, 
lai pietiktu dzīvei?! 

Dziedāt un dejot mēs protam, 
bet zem kādas mūzikas, kādas sta-
bules pavadīti? 

Vai šodien nav jāsaka, ka 

brīvība ir izpārdota, nodota lom-
bardos, bankās, ieķīlāta un kredī-
tos samainīta? 

Vai šodien nav jāsaka, ka 
tauta ir nonākusi jaunā verdzības 
gūstā, jo zem tik daudzu cilvēku 
dzīvēm paceļas ne jau sarkanbalt-
sarkanais karogs… ne jau Latvijas 
zeme ir zem to kājām un ne jau 
latviešu valoda skan to ausīs.. un 
runā. 

Vai šodien nav jāsaka - Latvi-
ja, kas tu esi? Latvija, kas esmu 
es? 

Vai apzināmies sevi kā daļu 
no tautas, no zemes, no valsts, no 
valodas, no kultūras, daļu no vēs-
tures, kuru visi kopā un tajā pat 
laikā atsevišķi mēs rakstām?! 

Brīvība - tik skaists un varens 
vārds, bet cik ātri nozaudēts cilvē-
ku apziņā, domāšanā, rīcībā, dzī-
vesveidā. Retais šodien spēj pa-
teikt paldies par to brīvības uzva-
ru, vēl jo vairāk par to brīvības 
augli, kuru šodien mums ir ļauts 
baudīt, paldies tiem, kuri mums to 
ir izcīnījuši ar savām dzīvēm un ar 
savu asini. 

Tik nemākulīgi esam apgāju-
šies ar brīvības dāvanu, spēlējoties 
ar to un nemanīdami, cik ātri tā 
tapusi sapīta dažādos nebrīves val-
gos. 

1946.gadā bīskaps Boļeslavs 
Sloskāns sacīja: "Latviešu tauta 
varēs pastāvēt vienīgi kā ticīga 

tauta ar augstu morāli, kāda bija 
mūsu tautai cauri gadu simtiem. 
Ne ienaidnieki iznīcina tautu, bet 
tauta pati sevi iznīcina, kad morāle 
pagrimst." 

Dieva draugi! 
Ticība deva spēku mūsu tē-

viem un mātēm cīņai ar pretinieku. 
Ticība deva spēku cīnīties un ne-
padoties dažādu varu, pārspēka 
priekšā. Ticība deva spēku dzīvot. 

Vai mūsos šodien ir 
šī ticība, kāda savu-
laik piemita mūsu 
tautai? Ticība, kas to 
apvienoja cīņai par 
brīvību, neatkarību, 
par mieru. 
Arī tagad mums ne-
trūkst pretinieku, kas 
tīko iekarot mūsu 
zemi, bet mums ir 
jābūt nomodā, lai to 
nepazaudētu: zemi, 
valodu, cilvēku - 

mūsu tautu. 
Šodien, valsts svētkos, iede-

ras jautāt, ko es esmu devis Latvi-
jai, savai zemei un tautai? Ko es 
esmu gatavs dot, lai tā plauktu? 

Ir skaisti runāt par tēvzemes 
mīlestību, taču tā ir par maz. Tēv-
zeme ir jāmīl ne tik daudz vārdos 
kā darbos. Mīlēt vietu, kur tev šū-
pulis kārts, kur izrunāts tēva un 
mātes vārds, mīlēt tautu un zemi, 
no kuras tu nāc. 

Lūgsim no Dieva svētību, jo 
bez tās nespēsim dzīvot. Lūgsim 
no Dieva palīdzību, jo bez tās ne-
varēsim tikt uz priekšu. Lūgsim no 
Dieva ticību, jo citādi izsīks mūsu 
spēki ikdienas cīņām. Lūgsim no 
visvarenā Dieva mīlestību, jo bez 
tās nav iedomājama cilvēka - tau-
tas nākotne. 

Lai Dievs svētī Latviju! 
 

Dieva svētību vēlot  
pr. Rinalds Broks  
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Rakstu raksti Latvijai! 

Saskaņā ar 18.10.2012. Rēzeknes novada pašvaldī-
bas nolikuma „Par apbalvojumiem Rēzeknes novada 
pašvaldībā” 20.pantu, pagasta iedzīvotāju 2016.gada 
20.oktobra kopsapulces priekšlikumu un pagasta iedzī-
votāju balsojumu par izvirzītajiem nominantiem, šī ga-
da 18.novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas 
98.gadadienas svinīgajā pasākumā Feimaņu kultūras 
namā tika izteikta pateicība pagasta iedzīvotājiem par 
profesionālu, godprātīgu un radošu darba devumu Fei-
maņu pagasta un Rēzeknes novada labā, pasniedzot 
Pateicības rakstu kopā ar dāvanu karti. 

Nominācijā “Sabiedriskā aktivitāte” tika izteikta 
pateicība: Jāzepam Klindžānam, Romoldam Assaram, An-

nemarijai Rivčai, Emijai Verčinskai, Alīnai Zabalujevai, 
Kristīnei Fjodorovai, Maijai Livdānei. 

Nominācijā “Sports” - Sergejam Gorinam. 
Nominācijā “Ekonomika, tautsaimniecība” - Svetla-

nai Petai, Aleksandram Samohinam, Georgijam Ščerbenko. 
Nominācijā “Darbs pašvaldībā” - Marijai Rivčai, 

Ilonai Čubrevičai, Aivaram Mežatučam. 
Pateicības un uzslavas vārdi mūsu pastniekam – Jāze-

pam Klindžānam, kuram šogad svinami 18 nostrādātie 
gadi jeb pilngadība! Jāzeps sevi pierādījis kā atbildīgu, pre-
cīzu darbinieku. Pasta sūtījumi, naudas pārvedumi jāpiegā-
dā arī tālākajās nomalēs jebkuros laika apstākļos, dienā tiek 
nobraukti savi 100 km. Laikā, kad dienas ir ļoti īsas, darbs 
ievelkas lielā tumsā. Bet cilvēki gaida savu uzticamo piegā-
des veicēju, jo izpalīdzīgais Jāzeps ļaudīm atved arī citas 
nepieciešamās lietas tiem, kas nevar aizkļūt paši līdz cen-
tram. Tāpat tiek izpildīti lūgumi nokārtot maksājumus iestā-
dēs.  

Romolds Assars, kurš pēc aiziešanas pensijā, savas 
dzīves gaitā iegūtās prasmes pielieto, lai palīdzētu mājsaim-
niecībās novērst dažādus tehniskos bojājumus. Tā kā paziņu 
daudz, tad iegriežoties pie ļaudīm, jāuzklausa vēl citas vaja-
dzības. Lai arī pamatā viņš darbojas Feimaņu centrā, tomēr 
gadās, ka kādam vajag veikt maksājumus pastā vai pagasta 
pārvaldē, atnest zāles no ambulances vai preces no veikala, 
pasta. Un viņš gatavs pakalpot tiem, kam ir grūtāk. Līdzcie-
tība ir viena no viņa rakstura iezīmēm, ko atzīst apkārtējie. 

Svetlana Peta, konsultatīvās padomes aktīva locekle, 
kurai ir ass prāts un savs viedoklis. Sešus gadus nostrādāju-
si ārzemēs, taču atgriezās, lai dzīvotu un strādātu savā ze-
mītē. Svetlana nebaidās darba. Ir centīgi veikusi gadījuma 
darbus un bijusi pārdevēja Vainovas ciema veikaliņā. Uz-

klausījusi līdzcilvēku dzīves gājumus, taču atzīst, ka labprā-
tāk strādā savā piemājas saimniecībā, kur jūt lielāku ganda-
rījumu un piederību dabai. 

Aleksandrs Samohins ir piemājas saimniecības 
"Červjakovka" saimnieks, kurš apsaimnieko 50 ha zemes. 
Ekonomiski rīkojoties ar LAD maksājumiem, ir papildināta 
materiāli tehniskā bāze – iegādāts jauns traktors un labības 
kombains. Ir izdevies piesaistīt arī projekta naudu otram 
traktoram. Pēc dabas ātrs un izpalīdzīgs. Darbi rosās gan 
mājās, gan palīdzot kaimiņiem savā un Vainovas ciemā. 
Neatsaka izpalīdzēt dažādās dzīves situācijās saviem līdz-
cilvēkiem. 

Georgijs Ščerbenko, kurš no 1993.gada ir SIA 

„Pūdnīki” valdes priekšsēdētājs. Pamatdarbība - lauksaim-
niecības produkcijas ražošana un pakalpojumu sniegšana. 
Viņš ir tas, kurš vada un plāno sabiedrības darbības stratē-
ģiju un nodrošina tās izpildi, slēdz darījumus ar piegādātā-
jiem un klientiem, organizē ikdienas darbu izpildi, vada 
darbiniekus. Parasti saka, ka zemnieki taču izturīgi. Varēs 
ilgi paciest grūtumu, līdz paliek vēl mazliet grūtāk un vēl 
mazliet..... un kad liksies, ka vairs nemaz nevar, sāks palikt 
vieglāk. Un tad priecāsies, ka izturējis visas krīzes, nav 
metis plinti krūmos. Tie ir stipra rakstura cilvēki. Tāds ir arī 
mūsu Georgijs, tā par viņu saka darbinieki!  

Mums visiem patīk uzturēties un darboties sakārtotā 
vidē. Par tīrību pagasta bibliotēkā un kultūras namā jau 12 
gadus rūpējas Marija Rivča. Sava roka viņai jāpieliek arī 
telpu noformēšanā. Svinību gadījumiem vai bērēm jāizkārto 
galdi. Pasākumu laikā jāpieskata elementāra kārtība, līdz ar 
to darba laiks ievelkas pat līdz vēlam vakaram. Marija ir 
ļoti atbildīga, cilvēks, uz kuru var paļauties. Viss vienmēr 
tiek izdarīts ar uzviju, pēc tīrākās sirdsapziņas. “Uzticama 
kā seifs!” tā par savu darbinieku saka KN vadītāja Ingrīda. 

Draugi - tie ir eņģeļi, kuri tad, kad tev ir ļoti grūti, 
palīdz piecelties un atgādina, ka vajag lidot. Ilona Čubre-
viča ir tāds eņģelis! Viņa strādā saskaņoti un koordinēti, lai 
sasniegtu vēlamo rezultātu darbā ar sev uzticētajiem pienā-
kumiem (gan kā aprūpētāja, gan kā asistents). Bieži nedomā 
par grūtībām, bet par to, kādas var būt iespējas, lai tās risi-
nātu. Viņas dabā nav gausties, bet gan iet un darīt. Vasarā 
lasīt zemenes (šogad tie ir salasītie 50 litri), mellenes – kādi 
660 kg, neskaitot gailenes un vīngliemežus! Kur vēl skaistie 
adījumi un tamborējumi! Lai Ilonai pietiek pašapziņas un 
spēka turpināt savu darbu! 

Aivars Mežatučs ir jaunatnes lietu speciālists, kurš  
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prot piesaistīt sev jauniešus, ieinteresēt un aizraut sev līdz. 
Šogad augustā ir bijis tā, ka 5 dienu laikā jauniešu komanda 
paspēja piedalīties 4 sacensībās. Tas nozīmē to, ka viņš prot 
mobilizēt un stimulēt jauniešus. Aivars ar komandu pieda-
lās Rēzeknes novada un novada pagastu rīkotajos pasāku-
mos, kur veiksmīgi startē ar labiem rezultātiem. Pats rīko 
sacensības, aicinot jauniešu centrus uz Feimaņiem. Darbo-
jas arī kā diskžokejs un apskaņotājs visos KN pasākumos. 

Sergejs Gorins ir viens no labākajiem sportistiem 
Feimaņu pagastā, viņš ne tikai pārstāv JIC „Kastanis” jaun-
iešu komandu, bet arī Rēzeknes novada futbola komandu. 
Sergejs ir komandas kapteinis, cilvēks, kas palīdz nokom-
plektēt komandu un sacensību laikā uzmundrināt komandas 
biedrus, kad tas ir nepieciešams. Sergejs ir ne tikai Feimaņu 
jauniešu komandas dvēsele, kas vienmēr atbalstīs un izpalī-
dzēs, bet arī ļoti smaidīgs un pozitīvi noskaņots JDK 
„Vīmyns” dejotājs. 

Pirms 5 gadiem tika dibināta Deju grupa "Ilgrozītes", 
kad 5 mazas meitenītes atnāca ar lūgumu, lai Ilga Marejeva 
(ex.Smane) uzņemtu viņas deju kolektīvā. Priekš "Fazirām" 

meitenes bija vairāk kā mazas, nācās dibināt jaunu deju 
kolektīvu. Tā tapa jauna bērnu deju grupa, kas pārvērtās, nu 
jau par daiļām, krietni paaugušām jaunietēm: Emija Ver-
činska, Annemarija Rivča, Alīna Zabalujeva, Kristīne 
Fjodorova un Maija Livdāne. Viņas ar lielāko prieku pie-
dalās visās piedāvātajās iespējās uzstāties gan Feimanu KN, 
gan ārpus Feimaņiem, kā arī piedalās Rēzeknes pilsētas un 
Rēzeknes novada rīkotajos konkursos. Kopumā meitenes ir 
apguvušas 37 horeogrāfijas un 55 reizes uzstājušās uz ska-
tuves. Ikviens skatītājs ir pamanījis un novērtējis, cik ļoti 
meitenes ir augušas deju prasmē, grācijā, pārliecībā par sevi 
un no maziem rožu pumpuriņiem ir uzplaukušas par skais-
tām rozēm! Jaunietes ir arī aktīvas pagasta dzīves veidotā-
jas.  

Jāpiebilst, ka šogad 17.11.2016. Maltas vidusskolas 
daudzfunkcionālajā zālē, ar novada augstāko apbalvojumu 
– Atzinības rakstu, un dāvanu – Latvijas Bankas izdoto 
“Gadskārtu monētu” nominācijā „Sabiedriskā aktivitāte” no 
mūsu pagasta tika sveikta Ilga Marejeva.  

                              Informāciju apkopoja Vita Ameļko 

Ja smieklus un jautrību va-
rētu nopirkt aptiekā, ārsts norā-
dītu, ka tie jālieto katru dienu. 
Patiešām, saka, ka smiekli pail-
dzina cilvēku mūžu, un līdz ar 
to 12.novembrī Feimaņu KN 
notika jautrs pasākums „Smīklu 
vōceleite”. 

Dramatiskā kopa „Savējie” 
aicināja teātra draugus no dažā-
diem novadiem - Daugavpils no-
vada Līksnas KN amatierteātri 
„Maskas” (režisors M.Korsietis), 
Sakstagala teātra draugu kopu 
(režisore I.Grietiņa), Audriņu KN 
amatierteātri „Potešņiki” (režisors 
A.Savickis), Rēzeknes Pensionāru 
sociālā dienas centra dramatisko 
kolektīvu (režisore I.Daugule), 
Mākoņkalna TN amatierteātri 
„Raudive” (režisore R.Trūle), Rie-
biņu novada Galēnu KN amatier-
teātri „Punculīši’ (režisore 
V.Bogdanova). 

 Amatierteātri skatītājiem 
rādīja gan skečus, gan Danskovie-
tes komēdiju „Ontons izaklaidej”. 
Trīs stundas aizritēja nemanot, 
skanēja smiekli, tika izspēlētas 
kuriozas dzīves situācijas, kuras 
mijās ar dažādiem pārpratumiem. 

Uz pasākumu tika aicināti arī 
īpaši mākslas eksperti – Elita Pat-
malniece, Olga Dreģe un Dainis 
Porgants, kuru tēlos iejutās aktieri 
no dramatiskās kopas 
„Savējie” (A.Verčinska, I.Tjarve 

un O.Otikovs). Pēc izrāžu noskatī-
šanās eksperti piešķīra katram ko-
lektīvam nomināciju un pasniedza 
nelielu balvu. 

Pasākuma laikā sprēgāja mil-
zu enerģijas lādiņš, jautra izsmie-
šanās, kas bija līdzvērtīga vitamī-
niem un daudz labu emociju. Ik 
viens varēja nofotografēties īpašā 
foto stūrītī.  

Kad „Smīklu vōceleite” tika 
piepildīta pilna, tad varēja tai aiz-
vērt vāciņu un izteikt novēlējumus 
visiem, kuru bija iesūtījuši Galēnu 
KN amatierteātris: 

Aktieriem - aktiermākslu 
ļaudīs nest, jautrību pārpārēm 
mest, baudīt to, ko paši dariet, da-
rīt daudz, jo daudz jūs variet. 

Režisoriem - dienu, nakti 
sapņot, domāt, labas idejas kraut 
somā, lugas iestudēt kā nieku, ra-
dīt skatītājiem prieku. 

Skatītājiem - nākt uz izrā-
dēm ar prieku, nebēdāt par katru 
nieku.  Skatīties un līdzi just un no 
labsajūtas kust. 

Un visbeidzot visiem -
pārsteidzoši baltu, dvēseliski siltu 
un garīgi pacilātu Ziemassvētku 
gaidīšanas laiku! Paldies skatītā-
jiem, kolektīviem un visiem, kas 
palīdzēja šī pasākuma organizēša-
nā! 

 
Ināra Reinika 

dramatiskās kopas „Savējie” vadītāja  

Teātru samits „Smīklu vōceleite” Feimaņos 
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Aprūpes pakalpojumi bērniem  
ar  funkcionāliem traucējumiem  

Apsveicam!!! 

Tu dzimusi starp rudens bērniem, 
To dzīvei rudens krāsas klāt, 
Un rudens vēju dotās dziesmas, 
Tev savā mūžā izdziedāt. 
Ik grūtībās tev lepnai stāvēt, 
kā martiņrozes salnās stāv, 
Un atvasaras silto gaismu 
Līdz pavasarim saglabāt. 
Nāk rudens atkal tavā sētā, 
Un vēl viens gads ir mūžam klāt. 
Tas pildīsies ar priekiem,bēdām, 
Varbūt būs mazliet bagātāks. 
                      /Lauma Daugiša/  

 
Šogad Feimaņu pagastā novembra mēnesī 

apaļas jubilejas aprit: 

Zinaidai Pavlovai—85! 
Jevdokijai Bogdanovai—85! 
Guntai Tučai—65! 
Mēdz teikt - ir jānotiek brīnumam. Par lie-

tām par kurām Tu sapņo un ilgojies, bet īsti ne-
tici, jo ... pārāk skaisti, lai būtu patiesi. Tomēr 
brīnumi notiek ik uz soļa, ja proti tos pamanīt 
un noticēt.  

Aprūpes pakalpojumu var saņemt bērni ar funkcionā-
liem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, kuriem izsniegts 
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas 
atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar sma-
giem funkcionāliem traucējumiem, līdz četru gadu vecumam 
ieskaitot. 

Pakalpojums ietver bērna aprūpi un uzraudzību; pašap-
rūpes spēju attīstību; brīvā laika saturīgu pavadīšanu. Pakal-
pojuma apjoms—ne vairāk kā 50 stundas nedēļā. 

Pakalpojuma izmaksas priekšfinansē pašvaldība, kurai 
pēc tam izmaksas tiek kompensētas no Eiropas Sociālā fon-
da projekta līdzekļiem. Lai saņemtu šādu pakalpojumu, tad 
bērna likumiskajam pārstāvim vai audžuģimenei jāuzraksta 
iesniegums pašvaldības sociālajam dienestam par nepiecie-
šamību nodrošināt aprūpes pakalpojumu. 

“Atelpas brīža” pakalpojumi bērniem  
ar funkcionāliem traucējumiem 

“Atelpas brīža” pakalpojumu var saņemt bērni ar fun-
kcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, kuriem ir 
noteikta invaliditāte un kuriem izsniegts Veselības un darb-
spēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas 
kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem 
traucējumiem, līdz astoņpadsmit gadu vecumam ieskaitot. 

Pakalpojums ietver bērna uzraudzību; pašaprūpes no-
drošināšanu; speciālistu konsultācijas; ēdināšanu četras rei-
zes dienā; pastaigas; saturīgu brīvā laika pavadīšanu; nakts 
"atelpas brīža" pakalpojums (tiek sniegts laikā no 
plkst. 20.00 līdz plkst. 8.00). Pakalpojuma apjoms—līdz 30 
diennaktīm gadā. 

 Pakalpojuma izmaksas priekšfinansē pašvaldība, kurai 
pēc tam izmaksas tiek kompensētas no Eiropas Sociālā fon-
da projekta līdzekļiem. Lai saņemtu šādu pakalpojumu, bēr-
na likumiskajam pārstāvim vai audžuģimenei jāuzraksta 
iesniegums pašvaldības sociālajam dienestam par nepiecie-
šamību nodrošināt aprūpes pakalpojumu. 

 Sīkāku informāciju var iegūt pašvaldības sociālajā 
dienestā vai Latgales Plānošanas reģionā pa tālruni 654 
40862. 

19. novembrī aktīvākie Feimaņu pagasta iedzīvo-
tāji pulcējās kultūras namā uz Feimaņu pagasta ”Nakts 
novusa turnīru 2016”. Tajā piedalījās 22 dalībnieki. 
 Spēlētāji tika sadalīti divās grupās. Jauniešu grupā 
sacentās 12 dalībnieki, pieaugušo grupā bija 10 dalīb-
nieki. Jauniešu grupa sacensības uzsāka plkst. 19.00, un 
šeit pirmo vietu ieguva Raivis Spaļs, otro vietu Daniels 
Pujāts, bet trešo izcīnīja Sabīne Arlovska.  

Pieaugušie turnīru uzsāka plkst.21.00 un starp pieau-
gušajiem risinājās sīvas cīņas un veiksmīgākā izrādījās 
Olita Kuksa, kura tikai par dažiem punktiem apsteidza 
Dmitriju Lazarevu, bet godpilno trešo vietu izcīnīja Gunārs 
Livdāns. Novusa pāru spēlēs piedalījās 8 dalībnieki. Šajā 
grupā arī neiztika bez intrigas, jo līdz pat pēdējai spēlei 
nebija zināms, kurš uzvarēs. Tomēr smagā bezkompromisu 
cīņā uzvarēja un pirmo vietu ieguva Aivars Mežatučs un 
Gunārs Livdāns otro vietu izcīnīja Sergejs Gorins un Dmit-
rijs Lazarevs, trešajā vietā atstājot Arnitu Tjarvi un Ervīnu 
Vilcānu. 

 Paldies Feimaņu iedzīvotājiem un visiem pasākuma 
apmeklētājiem par dalību un izturību, jo pieaugušajiem 
turnīrs beidzās tikai plkst. 1.00 naktī! 

Aivars Mežatučs 
Jaunatnes lietu speciālists 

Nakts turnīrs novusā 

Meklējot fotogrāfijas  “Latvijai -100”  

Liels paldies visiem, kuri atsaucās manam rakstam 
avīzē “Rēzeknes Vēstis” un piedāvāja fotokartiņas no sa-
viem mājas arhīviem. Pateicos par sadarbību: Lūcijai Kos-
mačovai, Silvijai Assarei, Veronikai Catlakšei, Albīnai 
Bauskai, Helēnai Čudarei, Bronislavai Klindžānei, Emeritai 
Klindžānei, Galinai Bambanei, Jāzepam  Verčinskim, Ernes-
tam un Elizabetai Gailišiem, Paulīnai Visockai, Annai Liko-
vai,  Arnoldam Tarandam, Ilonai Tjarvjai, skolas bibliotekā-
rei Marijai Smirnovai, Antonam Reinikam, kurš ļāva arī 
ieskatīties savas dzimtas vēsturē. Protams īsts dārgums un 
vērtība ir skolotāja Antona Leperova atstātais mantojums—
visa viņa dzīve ir atspoguļota fotokartiņās: mācības Feimaņu 
pamatskolā, Aglonas ģimnāzijā, studējot Rīgas Garīgajā 
seminārā, dienējot Bruņoto vilcienu pulkā un turpmākie  
darba un dzīves gadi.       

Ceru arī uz turpmāko sadarbību!  
Erna Ulase 


