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SVEICINĀTI !  

GADS IESKRĒJIES, AR GARĀKU GAISMAS 

SPRĪDI, AR MĪLĪGĀKU SAULES GLĀSTU, 

AR MAZLIET SALA UN SNIEGA, AR BIE-

ŽĀM MIGLĀM UN PA KĀDAI LIETUS LĀ-

SEI, PAT ĪSTI NESAPROTOT, BIJA ZIEMA 

VAI NEBIJA. LAI NU KĀ, ZĪLĪTES DZIESMA 

JAU IEZVANA PAVASARI. PAKLAUSĪSI-

MIES ARĪ MĒS PUTNĒNA PRIECĪGAJĀ 

ZVANĪŠANĀ, PALŪKOSIMIES UZ ZEMI, 

LABI PĀRDOMĀSIM, KAS AUGS MŪSU 

LIELAJĀ TĪRUMĀ, VAI DAŽUS METRUS 

GARAJĀ DOBĪTĒ. KO SAKOPSIM, KO IZTĪ-

RĪSIM, KO IESĒSIM VAI IESTĀDĪSIM, PAR 

KO RŪPĒSIMIES, KĀ PAŠI UZLABOSIM 

SAVU DZĪVES KVALITĀTI? ! LAI VISIEM 

VEICAS ! LAI PIEPILDĀS JAUNĀ GADA 

APŅEMŠANĀS UN DIENAS RIT UZ LABU 

VIEN !                    JEVGENIJA 

   KULTŪRAS NAMĀ 

 Aizvadīti Meteņi, sācies Lielais gaidīšanas laiks. Kultūras nama dzīve rit spraigā darba ritmā. Mēģinājumi, mēģinājumi.  

 Abi deju kolektīvi un vokālie ansamblī gatavojas skatēm . 28.februārī Feimaņu KN spēkiem mērosies vokālie ansambļi, savu-
kārt 8.03 Rēzeknē spēkiem mērosies novada deju kolektīvi. Atliek vēlēt mūsu kolektīviem skanīgas balsis un raitu dejas soli. 

  Šis gads būs spraigs ne tikai skolēniem, jo ir skolēnu  dziesmu un deju svētku gads , bet šovasar notiks  arī BALTICA 2015, un 
festivāla noslēguma pasākumi notiks ne tikai Rēzeknē, bet arī Dricānos.  

 

      AFIŠA:             6.MARTĀ PLKST 19.00 SVĒTKU KONCERTS PAR GODU STARPTAUTISKAJAI SIEVIEŠU  
   DIENAI “TIKAI JUMS” 

              5.APRĪLĪ PLKST.12.00 LIELDIENU JAMPADRACIS  

 

Telefonu numuri Dricānu pagasta pārvaldē 

Pagasta pārvalde -  64644069 

Pagasta pārvaldes vadītāja - 29113368 

Bibliotēka - 25436559 

Dricānu vidusskola  - 25432338 

Dricānu pirmsskolas izglītības iestāde  - 25400204 

FVP Dricāni  - 27885060 

Kultūras nams   -26665868 

Sociālais darbinieks -  22011671 

Grāmatvedība   - 27881227 

Kapsētas uzraugs – 20026070  

Komunālās saimniecības pārzinis -26144495 

VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecir-
kņa inspektors Vitolds Karels   
tel. 64603576.  Pieņemšanas laiks: katra mēneša otrā un ce-
turtā trešdiena, no plkst. 9:30 līdz 10.30 
Bāriņtiesa – 64644069, pieņemšanas laiks Dricānu pagasta 
pārvaldē - trešdienās  no 9.00 –12.00, piektdienās no 12.00. -
16.30 

RĒZEKNES NOVADA DOMES DEPUTĀTE ANITA ŽOGOTA DRI-
CĀNU PAGASTA PĀRVALDĒ APMEKLĒTĀJUS PIEŅEMS KATRA 
MĒNEŠA OTRAJĀ PIRMDIENĀ NO PLKST.15.00 – 17.00. 

 
 
DRICĀNU PAGASTA PĀRVALDE 
INFORMĒ: 

 
DRICĀNU PAGASTA  
IEDZĪVOTĀJU KOPSAPULCE  
          NOTIKS 
 2015.GADA 5.MARTĀ PLKST. 
15.00; 
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Par projektu realizāciju. 

 Gada nogalē tika re-
alizēts ELFLA  projekts 
“Sociālā punkta izveide “ 

 Projekta mērķis bija 
izveidot sociālo punktu 
Dricānu pagastā, tā papla-
šinot sociālo pakalpojumu 
klāstu, atbilstoši klientu 
individuālajām vajadzī-
bām. 

 Projekta realizācijas 
rezultātā tika iegādāts un 
uzstādīts friziera darba 
vietas aprīkojums, veikta 

telpu rekonstrukcija dušas telpās un friziera kabinetā. Dušas telpas ir pielāgotas cilvēkiem ar īpašām va-
jadzībām. 

  Ir saņemts pozitīvs lēmums par ELFLA projekta "Veselīgas un sportiskas dzīves vides nodrošināšana 
Dricānu pagastā” apstiprināšanu. Projekta mērķis ir popularizēt veselīgu un sportisku dzīvesveidu Dricā-
nu pagastā. Projekta realizācijas rezultātā tiks iegādāti vairāki trenažieri.           Genovefa 

 

 

 

Sociālā punkta  

darba laiks :  

pirmdienās, otrdie-
nās, trešdienās un 
ceturtdienās no 
8:00—15:00 

 

Sociālajā punktā pie-
ejami dušas , veļas 
mazgāšanas un gludi-
nāšanas pakalpoju-
mi.  

Friziera pakalpojumi :  

Katra mēneša otrās nedēļas otrdienā no 11.00 – 15.00 

Trešās nedēļas ceturtdienā 14.00 – 18.00 

tel. 28482800 
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Sasniegumi mācībās 

Rēzeknes un Viļānu novadu latviešu valodas un literatūras olimpiādes.  

Dricānu vidusskolas audzēkņi tajās ir ieguvuši ļoti labus rezultā-

tus: 

Agnese Strucka 11. klase (sk. G.Kazuševa) – 2.vieta; 

Paula Viļuma 9. klase (sk. G.Kazuševa) – 3.vieta; 

Keitija Kindzule 9. klase (sk. G.Kazuševa)  – atzinība; 

Dita Dembovska 8. klase (sk. V.Adijāne) – atzinība  

Rēzeknes un Viļānu novadu fizikas olimpiāde. 

Elmārs Ūsāns 12.klase (sk. J.Ikstens) – 3. vieta  

Rēzeknes un Viļānu novadu matemātikas olimpiāde. 

Paula Viļuma 9. klase ( sk. T.Červinska) - 2. vieta 

Rēzeknes un Viļānu novadu 16.olimpiāde ekonomikā. Dricānu vsk. 12.kl.skolniece Agnese Kalniņa 

SKOLAS ZIŅAS 

Sports 
 
8. janvārī, iesākoties jaunajam mācību gadam, Adamovā notika basketbola sacensības “Vidusskolu kauss”. Arī 

DVS jaunietes tajā piedalījās un izcīnīja 1.vietu starp RN vidusskolām, saņemot kausu, diplomus un medaļas. 

Komandas sastāvs: Evija Kozlovska, Nadežda Gruznova, Loreta Semule, Karīna Joža, Imalda Kazuševa, Elīna 

Melne, Sintija Justele, Ilvija Tutāne, Aurēlija Zariņa. 

Par labāko spēlētāju tika atzīta DVS 12.klases skolniece Evija Kozlovska, saņemot labākā spēlētāja kausu. 

4. februārī Dricānu vidusskolas sporta hallē notika 6.-7.klašu  skolēnu sacensības basketbolā. Pavisam piedalījās 

6 Rēzeknes novada skolas, tai skaitā arī Dricānu vidusskola. Spēles bija ļoti spraigas un aizraujoša. Dricānieši 

izcīnīja godalgoto 2.vietu.Komandas sastāvs:  Raitis Pizičs, Markuss Kalvāns, Andris  Keidāns, Kristaps Ober-

mans, Viktors Paškevičs, Jānis Vespers,  Ritvars Puškundzis, Jānis Dembovskis, Mairis Bokta, Stanislavs Golu-

bovskis. Paldies puišiem par aktīvo darbību sportā. 
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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 

 
BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

Ar prieku informēju visus grāmatu mīļotājus, ka  Dricānu pagasta bibliotēka savu grāmatu fondu 2014. gadā papildinājusi 
ar  162 eksemplāri  jaunu grāmatu! Ir padomāts, lai grāmatas atrastos ikviena  gaumei un jebkura vecuma lasītājam. Ar tām iepazī-
ties aicināti visi Dricānu pagasta bibliotēkā.  
Saņemto izdevumu sadalījums pēc piegādes avotiem: 
Pagasta budžets  110 grāmatas par 716.77 EUR un 225 eksemplāri žurnālu 
Dāvinājumi un bezatlīdzības lietošana 52 grāmatas par 221.65 EUR 

Visnozīmīgākā un stabilākā bibliotēkas krājuma daļa tomēr ir grāmatas. Visu gadu ar bibliotēkas krājumu tika aktīvi strā-
dāts. Dažādu iemeslu dēļ tika atlasītas izslēdzamās grāmatas, viss aktuālais fonds tiek ievadīts bibliotēku sistēmā ALISE. Esmu attei-
kusies no parastā kataloga lietošanas un izmantojam tikai elektronisko katalogu. Interesentiem Rēzeknes novada bibliotēku kopka-
taloga adrese: http://rezekne.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx  
Paldies visiem, kuri bibliotēkai dāvinājuši grāmatas. Saņemot ikvienu no jūsu dāvinātajām grāmatām, tās tiek vērtētas. Grāmata 
tiek uzņemta bibliotēkas krājumā, ja tā ir labā stāvoklī un par aktuālu tēmu. Lūgums visiem grāmatu nodošanas termiņa aizmār-
šām: padomājiet, vai personīgajos grāmatu plauktos nav aizķērusies kāda neatdota bibliotēkas grāmata. Tā jau noteikti sen ir 
izlasīta. Mēs ļoti gaidām atpakaļ savas grāmatas, jo ikvienai no tām ir sava vieta un nozīme bibliotēkas krājumā un to noteikti 
grib lasīt vēl daudzi... 
                                                                                                                                Bibliotēkas vadītāja : Jevgenija 
 

 SKOLAS ZIŅAS 

21.janvārī Rēzeknē par godu pilsētas atbrīvošanas no lielinie-
kiem 95.gadadienai notika daudzveidīgi pasākumi. Tos orga-
nizēja Nacionālie bruņotie spēki sadarbībā ar Rēzeknes pilsē-
tas un novada pašvaldību. 
   Svētku kulminācija bija koncerts Latgales vēstniecībā 
“Gors”, kurā piedalīties tika uzaicināts arī Dricānu vidusskolas 
7.klases skolēns Daniels Kazuševs. Organizētāju vēlme bija 
sagatavot dzejoli latgaliski Daniela izpildījumā. Tāpēc izvēlē-
jāmies Ontona Kūkoja darbu “Napīsaskarīs maņ. Niule as 
nōkūtni dūmoju”.  
Šī uzstāšanās tik milzīgas auditorijas priekšā Danielam bija 
liels pārbaudījums un pieredze. Gandarījums ne tikai par 
veiksmīgu priekšnesumu, bet arī par to, ka pabijis “Gora” 
Lielās zāles skatuves aizkulisēs, kur “Nepiederošiem ieeja 
aizliegta”, ka sarokojies ar Latvijas Aizsardzības ministru Rai-
mondu Vējoni, no kura saņēmis uzslavu un pateicības dāva-
nas.  

  

 Dricānu KN foajē  

no 04.03. - 13.03 . 

būs skatāma skolotājas  

Sandras Saulītes rokdarbu  

izstāde 
 "Skaistuma pasaulē " 

 
 
Valsts amatpersonu deklarācijas par 

2014.gadu jāiesniedz VID no šī gada 

15.februāra līdz 1.aprīlim  
 

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk 
– VID) atgādina, ka saskaņā ar likumā „Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amat-
personu darbībā” noteikto valsts amatperso-
nām kārtējās valsts amatpersonu deklarāci-

jas par 2014.gadu jāiesniedz VID elektronis-
kajā deklarēšanas sistēmā (turpmāk – EDS) 

no 2015.gada 15.februāra līdz 1.aprīlim ie-
skaitot. Valsts amatpersonām šogad dekla-
rācijā ir jānorāda papildu informācija, taču 
vienlaikus deklarācijā automātiski var iegūt 

datus, kas par attiecīgo valsts amatpersonu 
pieejami dažādās valsts informācijas sistē-
mās.  

Metodiskais un informatīvais materiāls (ar 
vizuālu palīginformāciju) par valsts amatpersonu 
deklarāciju iesniegšanu pieejams VID mājaslapas 
sadaļā Noderīgi/Informācija valsts amatperso-

nām. 

https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=6537&hl=1
https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=6537&hl=1

