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RĒZEKNES NOVADA DRICĀNU PAGASTA PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

2014.GADA JŪNIJS 

 

SVEICINĀTI  ! 

 “ŅEM SPĒKU NO JĀŅU ZĀLĒM,  

KO TĀS TEV ŠOVAKAR SNIEDZ –  

TAS PALIKS AR TEVI VĒL ILGI,  

KAUT SEN BŪS NOVĪTIS ZIEDS.  

ŅEM SPĒKU NO JĀŅU GAISMAS,  

KAS GUNSKURĀ GAIŠI SPĪD,  

TAS PALIKS AR TEVI VĒL ILGI,  

KAUT SEN BŪS ATAUSIS RĪTS… “ 

 

 GADA ZIEDOŠĀKAIS LAIKS ! GADA PRIE-

CĪGĀKAIS LAIKS ! GADA GAIŠĀKAIS LAIKS ! GA-

DA DARBĪGĀKAIS LAIKS ! GADA SKAISTĀKAIS 

LAIKS ! KATRS NO ŠIEM APZĪMĒJUMIEM PIE-

DIEN SKAISTAJAM PAVASARIM, ZAĻAJAI VASA-

RAI ! LAI VARĒTU SAGAIDĪT RAŽĪGU RUDENI 

UN BARGĀ ZIEMA NEBIEDĒTU, - IESĒSIM, IZRA-

VĒSIM , NOPĻAUSIM, SAKOPSIM ! LAI ZAĻAJĀ , 

ZIEDOŠAJĀ PAVASARA SKURBUMĀ MŪSU ĪPA-

ŠUMUS ROTĀ JĀŅUZĀLES, BET NEAIZĒNO  

DRAZU KALNI, NEZĀĻU LAUKI, NEIZBRIENAMI 

“MŪŽAMEZI ”!LAI SAULGRIEŽU LAIKS NĀK 

GAIŠS, DARBĪGS, VESELĪBAS BAGĀTS UN PRIE-

CĪGS !      JEVGENIJA 

 

 

 

 

LABO DARBU BALVA 

       Labie darbi vienmēr atmaksājas, labie darbi sasil-

da. 

  Dricānu pagasta pārvalde ir nodibinājusi Labo dar-

bu balvu. Kas saņems balvu - to noteiksiet Jūs, cienījamie 

Dricānu pagasta iedzīvotāji. Labo darbu balva nokļūs pie 

cilvēkiem , kuri bez atlīdzības rūpējušies par vecākā gada 

gājuma ļaudīm, snieguši medicīnisku palīdzību, atbalstīju-

ši un sponsorējuši sporta, kultūras aktivitātes, pie jaunat-

nes izglītotājiem, sabiedriskā darba veicējiem, radošo ide-

ju autoriem, sava pagasta patriotiem, kuri prot saliedēt 

sabiedrību kopīgiem mērķiem, palīgiem u.c. labiem gari-

ņiem. 

Atsaucieties jaunai, labai idejai, kas liks aizdomāties un 

novērtēt līdzcilvēkus. Aicinām uzrakstīt vai vienkārši pa-

stāstīt par kādu labu cilvēku, ģimeni vai draugu kopu, kuri 

Jums ir palīdzējuši ikdienas darbos, bijuši kopā priekos un 

bēdās, iedvesmojuši jaunai idejai. 

Līdz šī gada 18.jūnijam lūdzam atsauksmes, stāstus vai 

vēstules iesniegt Dricānu kultūras namā Genovefai, vai 

zvanot pa tel.26665868,  

e-pasts: genovefa.jonane@inbox.lv 

 Balvas pasniegšanas ceremonija notiks 2014.gada 

22.jūnijā plkst.20.00 Līgo ieskaņas  pasākumā “Kas tos 

Jāņus ielīgoja” Dricānu birztalas estrādē. 

                                                            G. Jonāne 

mailto:genovefa.jonane@inbox.lv
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Dricānu Birztalas estrāde 

22.06.plkst.20.00 

Ielīgosim Jāņus kopā 

pasākumā “Kas tos Jāņus ielīgoja”  

Tiks izdziedātas Līgo dziesmas , izdejotas  

lustīgākās dejas. 

Pasākumā sumināsim Labo darbu darītājus,  

sakoptākās daudzdzīvokļu mājas un iestādes. 

Zaļumballē līdz rīta gaismai spēlēs grupa “Kreisais 
pagrieziens” no Varakļāniem. 

 Neizpaliks Jāņu siers un alus. 

„Maja vokorā atnuoc pi krysta…” 

 Ar šiem Ontona Matvejāna  dziesmas vārdiem Dricānu garīgo dziesmu ansamblis „ Almus”  aicināja   dzie-
došos draugu kolektīvus, komponista radus, līdzgaitniekus un vietējos dricāniešus  uz komponista piemiņas pasā-
kumu. Maija mēnesis nav ne O.Matvejāna dzimšanas, ne aiziešanas laiks, bet  pirms sešiem gadiem nejauši  iz-
raudzīts laiks ( varbūt ar Dieva ziņu?)  , kad ar dziesmām un lūgšanām godinām viņa piemiņu.  

 25.maija rītā visi pulcējās Dricānu kapsētā, aizlūdza un nolika ziedus uz O.Matvejāna kapa kopiņas. Sekoja 
Sv.Mise Dricānu R.K. baznīcā, ko celebrēja mūsu draudzes prāvests Māris Laureckis, bet pēc Mises – koncerts. 
Šogad piemiņas pasākumā piedalījās dziedātāji no Styglovas draudzes - Mērdzenes sieviešu koris „Austra”, diri-
ģente Ināra Dovgiallo, Bēržu draudzes garīgo dziesmu ansamblis „Sonāte”, vadītāja Aija Ikstena,  Gaigalavas fol-
kloras kolektīvs „Gaigalas” un Dricānu garīgo dziesmu ansamblis „Almus”, vadītājs Jānis Trūps. Pasākumā īpaši 
tika atzīmēta O.Matvejāna un nesen mūžībā aizgājušās dzejnieces Emīlijas Kalvānes sadarbība. Kā kādreiz atzina 
pati dzejniece, viņas dzejoļi izgāja tautā, pateicoties Matvejāna mūzikai. Ināra Dovgiallo ar pateicību atcerējās 
Atmodas laikus, kad komponista izdotā pirmā garīgo dziesmu grāmata „Kai bolta sudobra dzejteņa”  bija ceļvedis 
un dziesmu materiāla avots visiem Latgales baznīcu ērģelniekiem. Anna Matvejāne, pateikdamās par emocionāli 
piepildīto, garīgi bagāto un sirsnīgo pasākumu, ar gandarījumu  atzīmēja, ka  O.Matvejāna dziesmu mantojums 
Dricānos nu ir nodots  jaunās, drošās rokās -  jau gadu Dricānu baznīcā muzicē jauns ērģelnieks Jānis Trūps. Katru 
svētdienu ērģelnieks un ansamblis „Almus”  ar dziesmām un garīgiem dziedājumiem kuplina Sv.Misi. 

 Paldies visiem par svētīgi aizvadīto dienu – par lūgšanām, dziesmām, sirsnību!  

Ināra Orlova, pasākuma organizatore 
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  Rotaļu laukums Dricānu bērniem 

Tik daudz bērnu vienkopus Dricānu centrā es nebiju redzējusi! Tas bija 16.maijā, kad svinīgi atklājām bērnu 
rotaļu laukumu.  Prieks par bērniem, par ideju, par darbu un atbalstu!  

Rotaļu laukumā ir izvietotas  četras iekārtas : smilšu laukumiņš “Korallis” ar slidkalniņu, bērnu rotaļu kom-
plekss, divvietīgās šūpoles un karuselis. Visas koka detaļas pie apstrādes ir izžāvētas līdz mēbeļu koksnes mitru-
mam. Finieris ir mitrumizturīgs. Koks un finieris ir krāsots ar videi draudzīgu krāsu. Metāla detaļas krāsotas ar eko-
loģiski nekaitīgu pulvera krāsu. Iekārtas atbilsts ES Standartam  EN1176 par “Spēļu laukumu drošību”. Lai rotaļu 
laukuma iekārtas kalpotu ilgi, ir jāievēro rotaļu  iekārtu ekspluatācijas jeb lietošanas noteikumi: 

 Smilšu laukumiņš “Korallis” paredzēts bērniem no 2 gadu vecuma, vienlaicīgi to var izmantot  līdz 
10 bērniem. Nesēdēt un nekāpt uz finiera sānu detaļām! 

 Bērnu rotaļu komplekss paredzēts bērniem un pusaudžiem no 6 līdz 12 gadu vecumam. Bērni līdz 6 
gadu vecumam iekārtu drīkst izmantot pieaugušo klātbūtnē. Nekāpt uz iekārtu jumtiem! 

 Šūpoles paredzētas bērniem vecumā no 3 līdz 12 gadiem. Bērni, jaunāki par 7 gadiem, šūpoles 
drīkst lietot pieaugušo klātbūtnē un jaunāki par 3 gadiem, sēžot sēdeklī kausa formā. Aizliegts šū-
poties, stāvot kājās uz sēdeklīša! 

 Karuselis paredzēts bērniem vecumā no 3 līdz 12 gadiem. Griežoties karuselī, jāturas ar rokām pie 
metāla rāmja. Aizliegts karuseli griezt brīdī, ja notiek bērnu iekāpšana tajā vai izkāpšana no tā. Ie-
kārtu vienlaicīgi var izmantot ne vairāk kā 6 bērni.  

Bet… šinī īsajā rotaļu laukuma ekspluatācijas laikā jau novērots, ka visvairāk patīk darīt to, kas nav atļauts!  
Pat bērnu vecāki sēž uz finiera apmalēm un soliņiem, kas domāti divgadīgiem bērniem, kāpelē pa trosu kāpnēm!  

Vecāki! Esiet atbildīgi par sevi, savu rīcību, par savu nepilngadīgo bērnu rīcību un uzvedību! Novērtējiet un 
saudzējiet! 

Bērnu rotaļu laukums ierīkots, pateicoties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku 
attīstības programmas pasākuma atbalstam, kur 90% finansējuma piešķīra ELFLA, bet 10% un neattiecināmās iz-
maksas sedza Dricānu pagasta pārvalde. Projekta īstenotājs – biedrība “Kukuži”, iekārtu piegādātājs un uzstādītājs 
SIA “KSIL BALTIC”. 

Ināra Orlova, projekta vadītāja 
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Avīzi sagatavoja Jevgeņija Pavārnieka. Savas atsauksmes, ierosinājumus un informāciju sūtiet uz e-pastu jevgenija @inbox.lv, 

tel. 25436559. Bibliotēkā viens avīzes eksemplārs gaida tieši Jūs!  

                                                                                 Vairāk par novada dzīvi un lēmumiem www. rezeknesnovads.lv 

 

5.jūlijā plkst.12.00 Dricānu KN  

BĒRNĪBAS SVĒTKI 

Dricānu pagasta  

piecgadniekiem.  

Plkst.14.00 

Piepūšamās atrakcijas  

Ieeja brīva 

 

 
KAPUSVĒTKI DRICĀNU PAGASTA KAPSĒTĀS 

 21. JŪNIJĀ PLKST.12.30 – PIĻCINES KAPSĒTĀ (SV. MISE PIĻCINES BAZNĪCĀ PLKST.11.00) 

 4. JŪLIJĀ PLKST.8.00 – SV. MISE DRICĀNU BAZNĪCĀ PAR LEMPU KAPSĒTĀ APGLABĀTAJIEM 

 5. JŪLIJĀ PLKST. 14.00 – LEMPU KAPSĒTĀ 

 5. JŪLIJĀ PLKST.13.00 – DZEŅAGOLA KAPSĒTĀ (SV. MISE DRICĀNU BAZNĪCĀ PLKST.11.00) 

 12. JŪLIJĀ PLKST. 13.00 – TAUNAGAS KAPSĒTĀ (SV. MISE KAPSĒTĀ) 

 12. JŪLIJĀ PLKST. 15.00 – MYURA KAPSĒTĀ 

 12. JŪLIJĀ PLKST. 16.00 – RUBUĻU KAPSĒTĀ 

 14. JŪLIJĀ PLKST.16.30 – SV. MISE DRICĀNU BAZNĪCĀ PAR MYURA KAPSĒTĀ APGLABĀTAJIEM 

 19. JŪLIJĀ PLKST. 12.30 – DREBEJIS KAPSĒTĀ (SV. MISE PIĻCINES BAZNĪCĀ PLKST.11.00) 

 3. AUGUSTĀ PLKST. 11.30 – DRICĀNU KAPSĒTĀ 

 4. AUGUSTĀ PLKST. 16.30 – SV. MISE DRICĀNU BAZNĪCĀ PAR DRICĀNU KAPSĒTĀ APGLABĀTAJIEM 

 

 

 

Tei dabasu puse ir vysur 

 

 

6. majā Rēzeknē, rakstnīka Jōņa Klīdzēja (1914 — 2000) symtgadei veļteita, 

nūtyka dokumentalōs filmas “Jōņa Klīdzēja dabasu puse” pyrmizrōde. 

 

Filmas radūšō grupa — scenarija autors un režisors Voldemārs Ivdris, Māra 

Justa videorežija, muzyku komponējis Arno Everss. Filma ir bīdreibas 

“Cilvēka bērns” eistynōts projekts, kū finansēja Latgolas kulturas program-

mas projektu konkursā Latgolas reģionalōs atteisteibas agentura, leidzfinan-

sēja ari Rēzeknes nūvoda pašvaļdeiba. 

 

Filmai vajadzēja Oņtiku ar Žiku (“Dabasu puse”) jeb Boņuku ar Žiku (“Cylvāka 

bārns”).  

I -ticit voi nā- Oņtiku režisors  atroda pi myusim Drycānūs — Danielu Kazuše-

vu.  

Prīks, ka ņiuļa myusim ir sovs aktīrs!  

Jam ir ari suņi! Vasaly divi ŽIKI! Ari aktīri! :) 

Grāmatu lasīšanas laiks… 

 Tā var būt arī vasara, kad saule cepina tā, ka negribas rosīties dārzā 

vai pļavā, kad lietus līst aumaļām un pērkons ducina, kad odu bari tā vien 

meklē gardu kumosu. Tad var būt grāmatu lasīšanas laiks. Prieks par tiem 

bērniem, kas jau tagad, sākoties vasaras brīvlaikam, nāk ar ieteicamās litera-

tūras sarakstiem, - lasa, meklē, izzina pasauli. Sāp sirds par tiem mazajiem 

cilvēciņiem, kuru vecākiem nerūp mazā bērna dienas gaitas. Vismaz pirmo 

reizi ,bērnam  līdz desmit gadu vecumam ,bibliotēku vajadzētu apmeklēt 

kopā ar kādu no vecākiem, kurš piereģistrētu bērnu bibliotēkas lietotāju pul-

kam un galvotu par to, ka grāmatu pēc izlasīšanas nesabojātu un laikā atdos 

bibliotēkā, kur to jau gaida nākamais lasītājs. Kurš kopā ar bibliotekāru un 

bērnu , izrunātu uzvedības noteikumus. Piemēram, - bibliotēkā nedrīkst lie-

tot  telefonu, skaļas sarunas, skaļa un reizēm necenzēta emociju izpausme 

pie datoriem utt. Lasīsim, izzināsim pasauli, izzināsim sevi un būsim toleranti  

pret citiem bibliotēkas lietotājiem ! 

                                            Bibliotēkas vadītāja : Jevgenija 


