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*  *  * 

Mums katru dienu māca: 
Ir jādara! Nav jākunkst, 

Kad ir grūti, kad nevaram... 
Kur atrast spēku, gribu 

Es jautāju, jaunieši, mums: 
Vai tiešām neesam radīti darbam? 

Kur vecmammas ņēma un ņem to jaudu, 
No saules lēkta līdz rietam 

Vieglu soli iet? 
Un vectēvi, sviedrainiem krekliem- 
Savā zemē art, sēt, pļaut un kult? 

Es mācos no mammas un tēta- 
Vai viegli, vai grūti, darbs jāpaveic ir, 

Jo mēs esam radīti darbam 
Un darbs norūda mūs. 

 
Vendija Strode. 

4.kursu un 2.vidusskolnieku 
kursu izlaidums mūsu skolā 

š.g. 21. jūnijā. 

Mācīties nozīmē atcerēties to, ko jūs 

jau zināt. Darīt nozīmē parādīt, ka jūs 

to zināt. Mācīšana ir atgādināšana 

citiem, ka viņi zina tieši tikpat labi kā 

jūs. Mēs visi esam skolnieki, darītāji 

un skolotāji.    

/Ričards Bahs/
 
 



Atbildes sniedz:  Darja, Laura, Jana, Laine, Aivis un Marika. 

DAŽ I JAUTA JUMI, UŽDOTI DAŽ IEM NO MUMS. UN, PROTAMS, ARI  ATBILDES 
ANKETA 

Ko mums devis šis mācību gads? 

 Kā, Jūsuprāt, ir aizritējis šis mācību gads?  

Darja: Manuprāt, šis mācību gads pagājis ļoti ātr i. Vienu br īdi skolā bija auksti, bet nu viss ir  labi. 

Laura: Manuprāt, gads aizr itējis pozitīvi – iegūti vēl vairāki draugi.  

Jana: Šis mācību gads pagāja nemanāmi ātr i un jauki. 

Laine: Mācību gads ir  pagājis diezgan mier īgi, viss ir  daudzmaz padar īts un paspēts. 

Aivis: Šis mācību gads ir  aizr itējis, kā pa kalniem. 

Marika: Manuprāt, šis mācību gads ir  aizr itējis ar  pozitīvām emocijām, lielāko tiesu, protams, ir  mazliet ar ī 
skumji. Brīži, kas varbūt nebija tik prieka pilni, bet tie ir mazāk svarīgi. 

2. Ko jaunu Jūs esat iemācījies/-usies un apguvis/-usi? 

Darja: Ir  nākuši klāt jauni mācību pr iekšmeti, mainījušies daži mācību pr iekšmetu skolotāji. 

Laura: Katru gadu mēs kaut ko jaunu iemācāmies un apgūstam, tā konkrēti ir  grūti pateikt. Taču, ja jau   
mācās, tad arī iemācās. 

Jana: Es iemācījos kār tīgi pildīt kompozīciju un šūt. 

Laine: Esmu iemācījusies strādāt ar  akvareli, veidot dažādas kompozīcijas. 

Marika: Cieņu un sapratni. 

3. Kādi šī mācību gada notikumi visvairāk ir palikuši atmiņā?  

Darja: Patīk mūsu skola, ka tanī var  izdomāt visiem kaut ko jaunu un interesantu. 

Jana: Katru dienu notika kaut kas interesants. 

Laine: Atmiņā palikušas 1.kursa iesvētības, kur  visi sportoja, kā ar ī skolas prezentēšana citās skolās. 

Aivis: Man atmiņā vislabāk saglabājušies jautr i notikumi un diskotēka. 

Marika: Vairāk tie, kas notika ārpus skolas, taču lielu nozīmi man deva ar ī  kulturoloģijas olimpiāde un     
zinātniskais darbs, māku piepildīt sevi pašas spēkiem. 

4. Kāds ir Jūsu novēlējums absolventiem, kuri beidz šo skolu? 

Darja: Es novēlu neaizmirst viņu skolotājus un kursabiedrus. Neaizmirstiet jautro skolā pavadīto laiku! Un 
visu labu tālākajā dzīvē! 

Laura: Es novēlu turpināt pilnveidoties, tiekties piepildīt savus sapņus. Izbaudīt dzīvi. 

Jana: Mācīties tālāk un atrast darbu. Strādāt sevis apgūtajā profesijā. 

Laine: Novēlu atrast savu īsto ceļu, jomu, kurā patīk darboties. Atrasties vietā, kuru tu mīli! 

Aivis: Lai viņi atrod dzīves jēgu! 

Marika: Spēku un iztur ību, turpinot studijas!  

5. Ko Jūs novēlat audzēkņiem, kuri vēl turpinās mācīties Rēzeknes Mākslas un 
dizaina vidusskolā? 

Darja: Saņemties un mācīties tālāk! 

Jana: Attīstīties mākslā un būt pār liecinātam par  to, ko dara! 

Laine: Nepadoties un, augstu paceltu galvu, cīnīties. 

Aivis: Vairāk piedalīties skolas dzīvē. 

Marika: Nepadoties. 



6. Ko Jūs ieteiktu cilvēkam, kurš šogad vēlētos iestāties mūsu skolā? 

Darja: Nāciet droši! Mūsu skola ir  citādāka. Tā nav pat skola, tā ir  māja, kurā visi ir  draugi. 

Laura: Nekautrējieties, droši nāciet mūsu pulciņā! 

Jana: Mūsu skola ir  ļoti jauka, un šeit ir  pr ieks mācīties, jo visi skolotāji un audzēkņi ir  radoši cilvēki. 

Laine: Noteikti stāties, jo šeit ir  iespēja atvēr ties, atklāt sevī jaunas spējas un mācīties no profesionāliem un      
sirsnīgiem skolotājiem. 

Aivis: Būt atvēr tiem un radošiem . 

Marika: Nāciet piepildīt sapņus! 

7. Kāds ir Jūsu vasaras novēlējums katram skolas darbiniekam un skolēniem? 

Darja: Lai atpūšas un saņemas tālāk strādāt/ mācīties. 

Laura: Izbaudiet vasaru, aktīvi atpūšaties un galvenais- izgulieties! 

Jana: Kārtīgi atpūsties vasarā, jo dr īz mūs gida jauns mācību gads. 

Laine: Lai katra vasaras diena atnes kādu piedzīvojumu! 

Aivis: Izbaudīt šo jauko Latvijas vasaru! 

Marika: Atpūsties no ikdienas r itma un steigas. 

Atbildi uz šo jautājumu šodien vēlējās          
noskaidrot mūsu žurnāliste Ieva Berne, un tāpēc viņa 

devās aptaujāt otro kursu audzēkņus. 

Nākamais mācību gads  
ierasti sāksies 2017.gada 
1.septembrī, bet beigsies 
2018.gada 31.maijā, bet 
mācību gads pēc valsts  

pārbaudījumu                   
nokārtošanas - 21.jūnijā.  

Efektīvāk atpūsties 

 Tiklīdz jūti, ka uzmanība samazinās un prāts ir noguris, atpūties. Pauzēm nevajag būt ilgām, varbūt pietiks 

ar 5-15 minūtēm. Neaizmirsti vismaz ik pēc 40 minūtēm atpūtināt acis, sevišķi, ja mācies pie datora. 

 Enerģiju atjaunos regulāri fiziski vingrinājumi mācību pauzēs. Tici vai nē, skrējiens svaigā gaisā ir 

lietderīgāks par ieslīgšanu vēl dziļāk krēslā, lai noskatītos seriāla jauno sēriju.  

 Atalgo sevi, ja viss tiek paveikts saskaņā ar plānu! 

 Pat, ja mācību vielu esi apguvis izcili, varbūt psiholoģiski neesi gatavs pārbaudījumiem. Ja, domājot par 

došanos eksāmena telpā, tu šausmās ieplet acis vai noklājies aukstiem sviedriem… visticamāk, ka arī tu ciet 

no stresa. Lai to mazinātu, psiholoģe Biruta Briško iesaka, kā pašam sevi nomierināt: veikt elpošanas     

vingrinājumus, atslābināt muskuļus, kā arī ar domām, izteikumiem mierināt sevi un atbrīvoties no    

spriedzes. 

 Protams, neliels stress cilvēku mobilizē, prāts darbojas ātrāk un tā uztveres spējas ir lielākas. Ja vien tas 

nekļūst apgrūtinoši, minimāls stress ir pat ieteicams. Svarīgi, lai tuvinieki būtu atbalsts, nevis radītu papildu 

raizes. Vecāki nedrīkst jauniešus „negatīvi kodēt” un radīt sajūtu, ka slikti nokārtots kontroldarbs vai 

eksāmens būs traģēdija, kas ietekmēs visu turpmāko dzīvi. 



Pārdomas par pienākumu 
 
Pienākumus mims piešķir neatkarībā no tā, vai tu esi gatavs to izpildei, vai nē. 
Ar daudzām lietām ir jāsamierinās. Bet vai tad vārdiņš ,,ir”  kļūst par dzīves galveno noteicēju? 
Vai mūsdienās cīņas vērtība ir zudusi? 
Ja vien tu skaidri saskati problēmu un spējieraudzīt tās risinājumu, tad tev nav jāuztraucas par 
to, ka savu pienākumu nepagūsi laikus izpildīt. Dzīvē bieži gadās situācijas, kad prātīgi  jāpārdo-
mā sava turpmākā rīcība. 
Pirmais jauniešu pienākums – mājas darbu izpilde. Pašu mācību procesu var arī neapspriest, jo 
tas ir pašsaprotams.Taču ar dažādiem mājas darbiem dažkārt ir grūti tikt galā. Tādos gadījumos 
palīgā nāk privilēģijas, tā vismaz daudzi no mums iedomājas. Privilēģija būt bērnam, privilēģija 
pieprasīt vecāku palīdzību, galu galā  privilēģija justies slikti un nākošajā dienā uz skolu nemaz 
neaiziet...Patiesībā šis privilēģijas nemaz nepalīdz, tās tikai kavē darbību, bet ko lai dara? Atbildi 
uz šo jautājumu sniedz izvēle. 

 Izšķiršanās brīdis ir mūsu ienaidnieks, katrs lēmums vienmēr tiek pieņemts steigā, prāts sprāgst, un tu nezini, kur likties. 
Izvēle biedē.Mēs izvēlamies atpūtu starp vaļasprieku un darbu, mēs neesam gatavi samierināties ar dzīves likumiem, pievērst 
uzmanību sevis disciplinēšanai un paškontrolei. Diemžēl dažādas priekšrocības nav nebeidzamas, nedrīkst paļauties tikai uz 
laimes labvēlību, jo darbs - galvenais mūsu dzīves noteicējs. 

Es meklēju izdevību, bēgu no pienākumiem un mēģināju sasniegt mieru, taču man neizdevās. Miers bija nesasniedzams 
neatrisināto jautājumu daudzuma dēļ.Tagad ir vērts mainīties. Es cenšos palielināt produktivitāti, izvairīties no privilēģiju 
izmantošanas un paļauties tikai uz saviem spēkiem.Es mainos, bet ko dari tu? 

Viktorija Razguļājeva 

Kā pārdzīvot mācību gada beigas? 
 

Maija vidus ir klāt, tātad arī atzīmju izlikšanas brīdis ir strauji pietuvo-
jies. Lai arī daudziem savas gala atzīmes jau ir skaidras, citiem vēl 
priekšā nozīmīgi eksāmeni. Nav starpības, vai mācies uz desmitniekiem 
un vienīgais kauna traips tavā liecībā ir astotnieks, vai  arī arī atzīmes 
visa gada garumā veido valša ritmu. Uztraukums pirms gala pārbaudīju-
miem ir pazīstams ikvienam, tādēļ ceram, ka šeit paustie padomi palī-
dzēs, lai eksāmenu laikā saglabātu vēsu prātu un jūnijā varētu lepoties 
ar saviem rezultātiem.  
Daudziem pazīstama izmisuma sajūta, kas piezogas eksāmenu laikā, taču 
nav iemesla tai ļauties. Saglabājot mieru un vēsu prātu, iespējams saga-
tavoties gala kontroldarbiem, eksāmeniem un sesijai, ja vien ievērosi 
dažus ieteikumus. Protams, lai tiktu pie patiešām labiem un izciliem re-
zultātiem, galvenais ir cītīgi mācīties visa gada garumā. Taču arī tad, ja 
līdz šim neesi bijis tik čakls, cik gribētos, nemet plinti krūmos! Ar parei-
zo attieksmi, apņēmību un darbības plānu šo laiku pārdzīvosi itin veik-
smīgi. 

Laika zagļi 

Lattelekom Rīgas maratonā piedalījusies arī mūsu  
skolas audzēkne 

 
Rīgas maratons ir ikgadējs sporta pasākums, kas Rīgā norisinās kopš 
1991. gada. Ilgu laiku oficiālais tā nosaukums bija "Nordea" Rīgas       
maratons, bet tagad tas kļuvis par "Lattelecom" Rīgas maratonu. 2012. 
gadā Rīgas maratons pirmoreiz saņēma prestižo Starptautiskās         
Vieglatlētikas federācijas „Bronzas” kvalifikācijas zīmi, kļūstot par     
vienīgo maratonu Ziemeļeiropā 
un vienu no dažiem desmitiem 
pasaulē ar šo augsto kvalitātes             
novērtējumu. Maratons pulcē 
gan augstas klases profesionāļus, 
kas sacenšas maratona distancē, 
gan arī citus sportot gribētājus, 
kuriem ir iespēja skriet īsākās 
distancēs. Mūsu skolas audzēkne 
Jana arī piedalījās skrējienā un 
godam izcīnīja šo medaļu. 

Sportiski panākumi arī mūsu skolā! 

Jau darbojas SIA «Olimpiskais centrs 
Rēzekne» ĀRA PELDBASEINS 



Noskaidro, kas ir nevajadzīgās darbības, kuras tev traucē efektīvi       

izmantot laiku, un izvairies no tām! Daži no 

izplatītākajiem laika zagļiem: 

 Garas sarunas ar kursa biedriem, 

 Sociālo tīklu regulāra pārbaude  

 Darbi, kas neattiecas uz tevi  

 Tālruņa zvani, uz kuriem var atbildēt īsi  

 Nevajadzīgu e-pasta vēstuļu izskatīšana  

 Centieni paveikt darbu perfekti visos sīkumos  

 Nekārtība uz rakstāmgalda  

 Darbu atlikšana - lielākais vaininieks no minētajiem  

Kad kārtējo reizi spied “ielogoties” kādā no sociālajiem tīkliem, lai apskatītu, kā paziņas       

pavadīja nedēļas nogali, vai tver telefonu, lai atvērtu kādu no izklaides un saziņas aplikācijām,         

Efektīvāk lasīt un atcerēties 

 Lasot mācību literatūru, ik pa brīdim atbildi uz 

vairākiem jautājumiem: 

 Par ko rakstīts šajā nodaļā: kas? ko? kad? kur? 

kāpēc? kā? 

 Kāda ir tās saistība ar iepriekšējo nodaļu/

apkašnodaļu? 

 Kas no tā izriet? 

 Kā es varēšu izmantot tajā iegūto informāciju? 

 Cik daudz no tā es jau zinu? Cik daudz man  

jāzina?  

Izmanto savu 
brīvo laiku 
lietderīgi! 



“Mani sirdsvārdi Latvijai” 
 

No 2016. gada 15. oktobra līdz 2017. gada 10. februārim bija iespēja piedalīties 
rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa 140. jubilejai veltītajā pārspriedumu, literāro un pēt-
niecisko darbu konkursā. Nometni organizēja Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma teh-
nikums, un to apmeklēja vairāk nekā 200 jauniešu. No mūsu skolas šajā konkursā 
piedalījās Vendija Strode, Ieva Berne 1. k. Rekl. d. un Marika Ošāne 2. k. Rekl. d. 

un konsultējošā skolotāja konkursantiem bija Vita Borisa. 
12.maijā Likteņdārzā, Koknesē, tika godināti un apbal-
voti rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa 140.jubilejai veltītā 
literāro un pētniecisko darbu un pārspriedumu konkursa dalībnieki un viņu skolotāji. Šajā dienā 
notika arī rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa grāmatas “ProPartia-III” atvēršanas svētki. Likteņdārzā 
arī  notika jaunatnes radošais vārda un koka mākslas simpozijs “Mani sirdsvārdi Latvijai”, vārda 

un koka mākslas radošās sinerģijas nometne “ES ESMU LATVIJA”.  
Konkursā piedalījās 196 skolēni no 46 Latvijas skolām. Kopā konkursam tika iesniegti 120 literā-
rie darbi (faktiski vairāk, jo dzejas nominācijā bija jāiesniedz vismaz 3 dzejoļu kopa), 74 pārsprie-

dumi un 4 pētnieciskie darbi. 
Šajā pasākumā 3. vietu pārspriedumu kategorijā ieguva Vendija Strode, Atzinību pētniecisko dar-

bu kategorijā Marika Ošāne un Pateicību par piedalīšanos ieguva Ieva Berne. Abām laureātēm 
vajadzēja visu klātesošo priekšā prezentēt savus darbus.  

Tagad atliek vien gatavoties līdz nākošajam šāda veida konkursam kur notiks  grāmatas 
“ProPartia-IV” atvēršanas svētkiem, kurā būs šī gada konkursa visu dalībnieku darbi.  

 
Apkopoja: Ieva Berne 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņi  

kļuvuši par grāmatas līdzautoriem  

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņi Dans Dāvids Miščenko un  Laine Šļare nupat kļuvuši par grā-

matas, kas veltīta K. Valdemāra piemiņai, līdzautoriem. Pagājušajā gadā abi jaunieši piedalījās konkursā, nu frag-

menti no viņu darbiem lasāmi jauniznākušajā izdevumā ,,Pro patria”. 

 

 

 

 

 

 

 

Taču ne jau visi rakstītāji ir ,,iekļuvuši” grāmatā. Dodam iespēju izlasīt vēl nepublicētas rindas. 

Krišjānis Valdemārs gribēja visus padarīt laimīgākus . Viņš bieži palīdzēja zemniekiem juridiskās lietās , mudināja 

nepiekāpties muižnieku priekša , pat tiesāties. Valdemārs aicināja tiekties pēc izglītības . Viņš vēlējas , lai ikviens 

būtu gudrs un izglītots . Šajā arī ir laime prieks par sevi un arī apkārtējiem būs patīkamāk tevi redzēt šādu . Skaisti 

vārdi ir skanējuši ari šādi „Ak , sniedziet , jūs , kam dievs līdzējis pie gaismas tikt un gudrības saules spīdumu bau-

dīt , sniedziet jel saviem brāļiem tumsība roku un velciet tos gaisma .” 

Jumis Ušpelis 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas jaunieši Likteņdārzā 

Paldies meitenēm par uzdrīkstēšanos un darbu,  
paldies viņu vecākiem par iespēju apmeklēt šo pasākumu!  

Skolotāja Vita Borisa 



 

Dievs ir dāvājis mums dzīvību, kurā mums ir dots mīlēt, priecāties un raudāt. Mīlestība mūsos izraisa prieku un asaras. Tās var 
būt arī laimes asaras. Raudot mēs arī priecājamies. 
 Krišjānim Valdemāram viens no priekiem bija jūra. Kādreiz, kad viņš bija maziņš, no Lubezeres skolēni devušies ek-
skursijā uz Roju, kur Krišjānis pirmo reizi ieraudzījis jūru. Vētras satrakotajā jūrā kāda laiva izmisīgi cīnījusies ar viļņiem. Šī 
aina, kurā it kā pretstatos atklājas dabas stihijas varenums un cilvēka bezspēcība, uz Krišjāni atstājusi dziļu ietekmi. Atgriezies 
skolā, viņš zīmējis „plānus” un „projektus”, kā mūsu jūras piekrastē būtu izveidojamas drošas ostas, kā pasargātu zvejnieku 
laivas no vētrām. 
 Uz pasaules bieži vien var atrast cilvēks, kurš nemaz nav priecīgs. Kāpēc rodas tādas skumjas cilvēkā? Kāpēc rodas 
tāda vienaldzība? Es uzskatu, ka tās ir nesaprašanās starp cilvēkiem. Meli un nodevība, protams, arī nevienā cilvēkā neizraisīs 
smaidu.  Globālās problēmas kā kari, krīzes un dabas problēmas arī ietekmē cilvēka redzes skatījumu uz lietām, kas kādreiz 
viņam izraisījušas prieku. Piemēram, ja kādreiz cilvēkam ir patikušas mežu ainas, tad tagad viņam atliek noskatīties vien uz 
maziem, plikiem kociņiem un sūnām, kas ir saaugušas uz celmiem. Ja kādreiz cilvēkam patika vērot krāšņos jūras viļņus, tad 
tagad nākas ar skumjām sejā noskatīties, cik ūdens ir piesārņots. Lūk, tāpēc daudzi cilvēki klaiņo kā izolēti no smaida un prieka. 
 Daudziem cilvēkiem prieks un laime asociējas ar naudu. Mūsdienās ir ļoti daudz sastopami šādi cilvēki ar šādu skatīju-
mu. Vai tiešām nauda mūs tā ietekmē? Naudā ir vara, kā daudzi saka, bet es tam nepiekritīšu. Ar naudu nevar atrast īstu mīlestī-
bu, kas rada mūsos laimi. Es ļoti vēlētos, lai cilvēki saprastu, ka nauda nav tik svarīga, cik svarīga ir ģimene, daba , draugi. 
 Parasti cilvēks iegūst prieku no tā, kas viņam patīk, vai ne? Nu protams! Daudzi cilvēki sajūsminās par mežu ainavām 
un jūras šalkoņām, kā jau iepriekš minēju. Citiem smaidu sejā rada māksla, filmas, dejas, mūzika. Kā bez tā mēs varētu izdzī-
vot?  
 Mans prieks, mana laime, mana dzīves jēga mūžam būs ģimene. Pašlaik tā ģimene, kurā esmu bērna lomā, nākotnē, 
kurā esmu māte. Protams, mani iedvesmo arī daba – jūra, kuplu egļu meži, zvaigznes, kuras ir tik neizsakāmi noslēpumainas. 
Nespēju iedomāties savu dzīvi bez mūzikas. Tas būtu tik vienmuļi un melnbalti. Tik vienaldzīgi un skumji.  
 Prieks, tas ir kas tāds, ko īsti nevar aprakstīt. To ir jāizjūt. Tas ir kas tāds, kas ir neatņemama dzīves sastāvdaļa. Dzīvo-
jiet un priecājieties! 

Elīna Matvejeva 

 
Ja pasaule ietu bojā... 

Pasaule ietu bojā? Smieklīgi! Bet zini, es izdzīvotu, jo bojā ietu tikai tie pelē-

kie cilvēki... 

Bet,ja runājam nopietni, kā lieli vīri, tātad -  ja pasaule ietu bojā. Ja nu tā reiz 

notiktu, tad es ēstu sulīgu apelsīnu, stāvētu basām kājām rudzupuķu laukā, 

ietērpta baltā zīda kleitā un izbaudītu šo bojāeju!  

Es mācos. Un es tev, mazais draugs, iemācīšu izbaudīt ik brīdi. Lai iemīlētu 

visu citu, es mīlu sevi. Tu mīlēsi mani, es mīlēšu tevi. Būsim kā mīlnieki, lai 

citiem skauž. Ja viņiem patiesi skaudīs, viņi lemti nenovēršamai bojāejai. Un viss - vairs nebūs pasaules! 

Šo visu rakstot, es tev centos uzburt dažādas sajūtas, bet, ja tev tās neradās, tad nekad nevarēšu būt tava. Mēs dzīvojam pārāk 

atšķirīgās pasaulēs... 

Egija Žihare. 
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JA IR, KAS KO TEIKT UN VĒLIES       
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Konkursā par Latgales kongresu nav uzvarētāju.  
 
Publicējam pareizās atbildes. 
Kā Latgalē apgāja drukas aizliegumu laikā no 1865.-1904. gadam?  
1.Tās pārrakstīja ar roku 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā glabājas vērtīgas latgaliešu grāmatas. Nevienā 
citā grāmatplauktā tās neatrast, jo ir tikai vienā eksemplārā un rakstītas ar roku. 
Tās ir drukas aizlieguma laikā no 1865.līdz 1904.gadam tapušās grāmatas. Teju 
40 gadus Latgalē bija liegts iespiest un izplatīt grāmatas ar latīņu burtiem. Šis 
ierobežojums kavēja Latgales kultūras un izglītības attīstību. 
Kurā pilsētā 20.gs. sākumā sākās Latvijas nacionālā atmoda? 
 2.Pēterpilī 
20. gadsimta sākumā no dzelzceļa stacijas Rēzekne I tūkstošiem latgaliešu ze-
mes un darbavietu trūkuma dēļ devās laimes meklējumos uz dažādām Krievijas 
impērijas vietām. Latgales latviešiem kļūstot izglītotākiem un turīgākiem, aiz-
sākās arī Latgales kultūras pacēlums – tā dēvētā Latgales nacionālā atmoda, 
kuras centrs sākotnēji bija tieši Pēterpils. 
Latgales katoļi sevi dēvēja par latviešiem un par latgaliešiem, bet pārējos 
novados dzīvojošos sauca par baltiešiem, pārnovadniekiem , arī par... 
 3.Čiuļiem 
Savukārt Kurzemes un Vidzemes guberņas latvieši Latgalē dzīvojošos dēvēja 
par vitebskiešiem, inflantiešiem, arī par čangaļiem. Tikai ar laiku veidojās apzi-
ņa, ka mēs visi esam viena tauta – latvieši. 
Kāds vārds bija diviem nozīmīgiem Latgales politiķiem, kas iestājās par 
Latgales attīstību un labāku dzīvi tās ļaudīm?  
4. Francis 
Stāsts par Latgales kongresu nav iedomājams bez diviem Frančiem - turīgu 
saimnieku ģimenē dzimušā Franča Trasuna un zemnieka dēla Franča Kempa. 
Viņi savos uzskatos bija gan vienoti, gan šķirti. Abi iestājās par Latgales attīstī-
bu un labāku dzīvi tās ļaudīm, tikai redzējums par virzienu atšķīrās. 
1900. Gadā Francis Kemps pārdeva visu sava tēva atstāto mantojumu, 
lai ... 5.Drukas aizlieguma laikos varētu nodrukāt ābeci un lūgšanu grāma-
tu 
Lai grāmatas varētu izplatīt, nācās apiet cenzūru. 
,,Mēs skatāmies cits uz citu kā uz sveštautieti, kā uz savu pretinieku.Bet kam 
tas ir vajadzīgs?Droši – ne mums, latviešiem. Mēs visi esam vienas latviešu 
tautas dēli. Darīsim katrs to, kas mūs var tuvināt un vienot.” Kas to ir teicis? 
 6.Francis Trasuns 
Trasuns iestājās par Latgales apvienošanu ar pārējiem latviešu apdzīvotajiem 
novadiem. 
Franča Trasuna bērēs prezidents Jānis Čakste ir teicis: ,, Francis Trasuns 
ielicis mūsu Latvijas ģerbonī trešo zvaigzni - ...” Kas ir šī trešā zvaigzne?  
7.Latgale 
Vienu no savas dzīves smagākajiem brīžiem Francis Trasuns piedzīvoja Rīgas 
Jēkaba baznīcā. 1926. gada Lieldienās viņu padzina no dievkalpojuma, neilgi 
pēc tam viņš mira no sirdstriekas. Tikai 1998. gadā katoļu baznīca Franci Tra-
sunu oficiāli reabilitēja. 
Kura imperatora gāšana pavēra ceļu uz  latgaliešu apvienošanos ar pārē-
jiem latviešiem?  
8.Nikolaja II 
1917.gada Februāra revolūcijā no troņa gāzts Krievijas imperators Nikolajs II. 
Pēc tam sekoja strauja Krievijas demokratizācija. Nolemts Rēzeknē rīkot Lat-
gales kongresu, kur apspriestu Latgales pašpārvaldes jautājumus un apvienoša-
nos ar Vidzemes un Kurzemes latviešu apdzīvotajām teritorijām. 
Kādu kopīgu dziesmu dziedāja Latgales kongresa pirmajā dienā?  
9."Dievs, svētī Latviju" 
Kongresa pirmo dienu ievadīja svinīgs dievkalpojums Rēzeknes katoļu baznīcā. 
Atrodamas ziņas, ka dievkalpojumā pulcējās tūkstošiem cilvēku, pēc tā tikusi 
dziedāta vēlākā Latvijas himna – „Dievs, svētī Latviju”. 
Kāds negaidīts pavērsiens notika Latgales kongresa pirmajā dienā?  
10.Francis Kemps kopā ar domubiedriem pameta kongresu 
Šāda rīcība sekojusi pēc tam, kad Kempam otrreiz nav ļauts izteikties. Francis 
Kemps iebilda pret mutisku vienošanos ar Baltijas latviešiem un prasīja rakst-
veida līguma noslēgšanu. Savukārt Francis Trasuns neuzskatīja to par nepiecie-
šamu. Tomēr teju 40 cilvēku aiziešana neizjauca kongresa tālāko darbu. Galīgo 
lēmumu pieņemšanu atlika uz nākamo dienu. 

SLUDINĀJUMI! 
Palīdzēsim!!! 
Katru gadu pie Magones (tagad veikals 
Top) Ziemeļu rajonā kāda veca māmuļa 
tirgo sava dārza puķītes.  
Lūdzu, visi, kas dzīvo tuvumā, aizejiet 
un atbalstiet vecmāmiņu, nopērkot sev 
dažus ziediņus!   
Mēs visi ļoti labi apzināmies, cik grūti 
klājas daudziem mūsu sirmgalvjiem. Tie 
daži eiro vai centi nekā neizmainīs mūsu 
dzīvi, taču viņai tie dos iespēju nopirkt 
labāku pārtiku vai medikamentus.  
Palīdzēsim šīs vecmāmuļas biznesam 
plaukt! Ziediņi ir vienkārši, bet tie sagā-
dā tik daudz prieka un sirds siltuma!  

Ja kāds skolā aizņēmies šā-
du fotokameru un aizmirsis 
par to, lūgums atdot to īpaš-
niekam! Tel.26017908 


