
 1 

DD  
RICĀNU ZIŅASRICĀNU ZIŅAS  

 

RĒZEKNES NOVADA DRICĀNU PAGASTA PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

2014.GADA MARTS 

 Lai top slavēts Jēzus Kristus! 

Dārgie, Dricānu pagasta iedzīvotāji! Šogad marta mēnesī ar Pelnu treš-

dienu iesākām Gavēņa laiku. Baznīca šajā laikposmā izceļ trīs gandarīšanas for-

mas: gavēni, lūgšanu un žēlsirdības darbus. Vispirms mums gavēnis saistās ar attu-

rību no gaļas ēdieniem. Tad gavēnis palīdz pārdomāt par mūsu miesas un dvēse-

les veselību. 

Slimniekam ārsts atgādina, ka „ēdiet mazāk vai vispār neēdiet kādu no-

teiktu pārtikas veidu”. No pārmērīgas pārtikas lietošanas izceļas dažādas slimības. 

Mēs zinām, ka bez ēšanas nevar dzīvot. Tomēr gavēnis mums atgādina, ka nedzī-

vojam, lai ēstu, bet gan ēdam, lai dzīvotu. Arī Katoliskās Baznīcas pāvests Fran-

cisks atgādina, lai mēs nekļūtu par „gastronomiskajiem” kristiešiem, lai mēs ne-

kļūtu par tādiem, kuri daudz, pārmērīgi un ļoti garšīgi ēdam, bet nepamanām iz-

salkušos brāļus un māsas. Tātad, gan ārsti gan Baznīca mūs mudina saprātīgi iz-

mantot pārtiku – ēst tik, cik nepieciešams. 

Šajā gavēņa laikā aicinu jūs pārdomāt, kādu konkrētu ēdienu vai dzērienu 

es varu lietot mazāk. Piemēram, kāds neēd gaļas ēdienus trešdienās, piektdienās 

un sestdienās, cits mazāk lieto kafiju un saldumus, vēl kāds cenšas atmest smēķē-

šanu vai pārmērīgu alkohola lietošanu. Senās Grieķijas dzejnieks Alkejs bija liels 

vīna mīļotājs. Katrā gadalaikā viņš atrada iemeslu iedzert vīnu: rudenī par ražas 

novākšanu, ziemā, lai aizdzītu aukstumu, pavasarī par zemes auglību, vasarā, lai 

dzesētu slāpes, aizdzītu karstumu. Cik daudz un cik reizes mēs iedzeram – četras 

reizes gadā, katru mēnesi, nedēļu vai pat katru dienu. Ja padomāsim, kā mēs va-

rētu saglabāt veselību un ietaupīt naudu atturoties no pārmērībām ēšanā un dzer-

šanā, tad atskārstu, ka veselība būtu labāka un būtu ietaupīta nozīmīga naudas 

summa. Kāds svētīgais ir teicis: „Ar atturībā ietaupītu naudu ir labāk iegūt dvēseli, 

ne tīrumu”. Tāpēc Baznīca gavēņa laikā ietaupīto naudu aicina ziedot trūkumcie-

tējiem vai arī Baznīcas vajadzībām. Šogad mūsu Dricānu baznīcai tiks veikti lieli 

remontdarbi. Aicinu jūs ziedot Gavēņa atturības ietaupījumus baznīcas fasādes 

remontam. Tad, raugoties uz saremontēto draudzes baznīcu, pašiem būs prieks 

un gandarījums sakot, ka „arī es esmu ielicis savu artavu tās skaistumā”. 

Lai svētīgs šis gavēņa laiks! 

Dricānu katoļu draudzes prāvests Māris Laureckis 

Iedzīvotāju sapulce ! 

Ja līdz šim sapulces tika organizētas 

rudenī, tad šogad nolemts sapulču 

laiku pārcelt uz martu un aprīli. Kā 

norāda Rēzeknes novada pašvaldības 

izpilddirektors Jānis Troška, tas da-

rīts, lai iedzīvotāji varētu iepazīties ar 

pagasta pārvaldes veikumu pilna ga-

da garumā. Turklāt, ja sapulce tiek 

rīkota pavasarī ,pagasta vadība var 

izklāstīt iedzīvotājiem arī informāciju 

par darbu plānu šim gadam, jo bu-

džets jau ir sastādīts un apstiprināts. 

Iedzīvotāji aicināti būt aktīvi un pie-

dalīties iedzīvotāju sapulcēs, jo tas 

dod iespēju uzzināt pagasta finansi-

ālo situāciju, gan arī uzdot kādu sasā-

pējušu jautājumu pagasta un novada 

vadībai. Kā katru gadu sapulcēs pie-

dalīsies Rēzeknes novada pašvaldības 

vadība, deputāti, pagasta pārvald-

nieks, pagasta pārvalžu darbinieki, 

kuri iepazīstinās iedzīvotājus par pa-

veikto darbu sociālajā darbā, finan-

sēs, namu apsaimniekošanā un citos 

jautājumos:  Dricānu  pagas-

tā iedzīvotāju kopsapulce 

notiks  18. martā   

pulksten 16: 00 Dricānu 

kultūras namā  

 
 

                                          PASĀKUMI DRICĀNU KULTŪRAS NAMĀ 

 

2014.gada 14.martā,  

plkst. 20.00 

Rēzeknes novada jauniešu 
centru sadraudzības  

vakars. 

2014.gada 23.martā, plkst.11.00 

Rēzeknes un Viļānu novadu 

folkloras kopu un etnogfrāfisko ansambļu 

“BALTICA 2015” 

skate 
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Dziesma ar ko tu sācies...? 

 Jau dzeives stundinīks ir nūzvaniejs 2014. godu. Ir sōcīs kaut kas jauns un nazynoms – jauns gods. Pādejā goda nedelī 

ari vacgoda vokorā mes pōrdūmojam, kū mes asam pa vysu itū godu dariejuši, kas ir sagōjs, kas ir nasagōjs. Kod jau ir sagai-

deits jaunais gods mes jau sōkom apdūmōt kaids varātu byut nōkušais gods? Cik uz tū var cereigi raudzētīs. Prūtams, ka pesi-

mistim jaunais gods nikas īpašs nasalīk. Piec jūs dūmom byus kai R. Paula dzīsmē „un sākas viss no gala” Bet voi par kotru 

jaunū godu kuru mes sagaidom var saceit, ka nikas nasamaina. Grybu apstreideit pesimistu dūmas par tū.  

 Ikvīns jaunais gods ir kai jauns dorba cielīns ar jaunom dūmom un jaunim mierķim. Ja kaids ari soka ka nikas nasamai-

neisīs, taitod tys cylvāks maloj. Ir taida paruna, ka mes kotrs asam sovas laimes kalieji, bet ari tīpat jōsoka, ka kotrs cylvāks ir 

ari sovas nalaimes kaliejs. Mes poši sovu dzeivi veidojam un nivīns myusu vītā tū nadareis. Jo mes kotru reitu celsimēs ar 

dūmu kū es varu šudiņ lobōk izdarēt deļ sevis un sovas saimes sovas dzimtenes lobā, tod mes byusim laimes kalieji, jo tikai 

slinkōsim un gaideisim cikom kū kaids daness un žālōsimēs par tū cik švaka ir dzeive, tod mes byusim sovas nalaimes kalieji. 

Taitod mes vysod asam itōs izvēlis prīkšā, voi kalsim sovu laimi voi nalaimi. Kai zynoms dzelzi kaļ cikom tei ir korsta. Jo tei 

vairs nava korsta tod nikō vaira izkaļt navarēs. Tai ari ir dzeivē kotram ir sovs vilcīns kuru nadreikst nūkavēt - tys ir vilcīns uz 

laimi un mīlesteibu un gaišōku nōkūtni. Naatliksim sovus dzeives plānus uz reitdīnu, jo tod myusu plāni var izdzist kai dzelzs 

kū vaira navar izkalt. Kalsim šudiņ tīši tagad lai mes patīšam sasnāgtu dzeivē tū kū patīšam vielejamēs. 

 Grybu nūvēlēt kotram, lai jaunais gods  īsasōktu kai jauna skaista dzīsme kuru mes pošim pīpildom ar lobim dorbim, ar 

mīlesteibu, un ar dzeives prīku. Un lai mums vyss itymā godā izadūd! 

 

Drycānu draudzes iergeļnīks Jōņs Trūps 

SKOLAS ZIŅAS 

DVS projekta "Esi līderis!" aktivitātes 

 Programmas "Esi līderis!" divas komandas "DVS" un "Zeltenes" 5.martā piedalījās biznesa spēļu konkursā "Ceļš uz bagā-

tību". Kopumā konkursā piedalījās 11 komandas no Latgales reģiona, tanī skaitā no Tilžas, Lubānas, Kārsavas, Nautrēniem. Spē-

ļu mērķis ir attīstīt biznesa domāšanu, uzņēmējspējas, īpašu uzmanību pievēršot zināšanu praktiskai pielietošanai reālās bizne-

sa situācijās. Mūsu skolas komanda "DVS" ( Elīna Treikule, Elīna Kupruka un Violeta Selina) ierindojās 4.vietā, kas ir ļoti labs 

rādītājs! Biznesa spēles būtība: tā bija simulācijas spēle, kur katra komanda iejutās hokeja kluba īpašnieka lomā. Komandas 

stratēģiski plānoja un organizēja hokeja kluba darbību 10 gadu garumā - izsolē pirka sportistus, noteica reitingus, sadarbojās ar 

banku, aizņēmās naudu, veica peļņas un zaudējuma aprēķināšanu u.t.t. Kā jau biznesā notiek - liela nozīme bija veiksmei! Mei-

tenes spēlē piedalījās ar lielu ieinteresētību un azartu! Pēc spēles Evija izteicās :"Tagad es saprotu, kāpēc mana mamma darbā 

"streso" par katru ciparu. Viena neievērota nulle var iedzīt bankrotā!" 

       Savukārt, 6.martā APKC "Zeimuļs" Elīna Treikule, Evija Kozlovska, Inga Kruste un Līga Ratnika piedalījās apmācībās 

"Izaugsmes Forums". Tās ir komandu sacensības vidusskolēniem par labāko biznesa ideju. Lietderīgi ir tas, ka apmācības vada 

pieredzējuši uzņēmēji, lektori, tiek sniegts ieskats reģionālās uzņēmējdarbības attīstībā. Aprīļa sākumā meitenes piedalīsies 

"Ideju Foruma" pusfinālā Rēzeknē un, ja paveiksies, finālā Rīgā. Foruma mērķis ir radīt idejas problēmu risināšanai reģionos, kā 

arī veicināt izpratni jauniešos par biznesa iespējām Latvijā. 

                                                                                                                                                                       Skolotāja I.Orlova 

SKOLAI PRIEKS UN GANDARĪJUMS 
 21.februārī Jānis Vespers piedalījās 
Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības 5.-8. 
klašu skolēnu matemātikas olimpiādē. Vispla-
šāk pārstāvēta bija tieši 5.klases grupa.  
 Liels prieks un gandarījums par to, ka 
Jānim, pārliecinoši apsteidzot 18 labākos 
5.klases matemātiķus, izdevās iegūt 1.vietu. 

Paldies Jānim Vesperam par ieguldīto 
darbu un atbildību, gatavojoties olimpiādē 
pārstāvēt Dricānu vidusskolu. 

Pateicība vecākiem par ieinteresētību 
un atbalstu. 

     
 Matemātikas skolotāja I.Butkāne 
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SKOLAS ZIŅAS 

 

 

30.janvāra dzestrajā rītā Dricānu vidusskolā vieso-
jās žurnāla Praktiskie Rokdarbi redaktore Dace 
Deksne un fotogrāfs Valērijs Miņkovs, lai iemūži-
nātu „zaļās” rotas – kaklarotas un brošas tapšanas 
gaitu. 9.klases meitenes - Imalda Kazuševa un Agi-
ja Tutāne, ar savām gatavotām rotām, nu ir apska-
tāmas Praktiskie Rokdarbi marta numurā. Lai Jums 
un mums vairāk zaļo ideju! 

                           Lietišķās mākslas darbnīcas 
„Krāšņie ziedi” vadītāja Sandra Saulīte 

Dricānu vidusskolas EKO skolas padome atgādina un 

aicina pelnīt zaļos punktus sev un savai klasei: 

 atnesot un nododot makulatūru, 

 atnesot izlietotās baterijas, 

 savācot un nododot izēsto konfekšu tīros papīrī-

šus, 

 atnesot tukšās 1,5l PET (plastmasas) pudeles, 

 atnest izēsto saldējuma kociņus, 

 fotografējot kokus, mežu, dabas parādības tajos 

un iesūtot EKO e-pastā: dricani-eko@inbox.lv 

  

 Š.g.5.martā Rēzeknes novada pašvaldības 

izglītības pārvaldē notika Rēzeknes un Viļānu 

novadu skolu jaunatnes skatuves runas kon-

kurss. 

 

Daniels Kazuševs saņēma 2.pakāpes diplomu, 

Viktorija Semule 3.pakāpes diplomu.  

Daniels aprīlī piedalīsies tālāk Latgales reģiona 

konkursā. 

  VPM maksājuma saņemšanai var pieteikt visu zemi, kas ir  

                                                                        labā lauksaimniecības stāvoklī 

No 2014. gada Vienoto  platību maksājumu saņemšanai var pieteikt visu zemi, kas ir labā lauksaimniecības stāvoklī un 
tiek apsaimniekota, jo ir atcelts 2003. gada nosacījums.   Līdz šim vienoto platības maksājumu varēja saņemt par lauksaimniecī-
bā izmantojamo zemi, kura tika apsaimniekota un bija bijusi labā lauksaimniecības stāvoklī 2003.gada 30.jūnijā. Šis nosacījums 
neļāva saņemt maksājumu par to lauksaimniecības zemi, ko lauksaimnieki bija iekopuši pēc 2003.gada, piemēram, bija atbrīvo-
juši no krūmiem.  Šobrīd šis nosacījums ir atcelts.    Lauku atbalsta dienests ( LAD) strādā pie  informācijas aktualizēšanas lauku 
bloku kartēs un aicina patību maksājumu pieteicējus skatīt pašreizējos  aktualizētos  lauku blokus  LAD mājas lapā 
www.lad.gov.lv   sadaļā „Lauku bloku karte „   Ja situācija dabā atšķiras no informācijas lauku bloku kartēs, tad lauksaimniekam 
pašam līdz  2014.gada 1. maijam jāiesniedz lauku bloku precizēšanas pieprasījums. Bloku precizēšanas pieteikumu var  iesniegt 
elektroniski izmantojot  Elektronisko pieteikšanās sistēmu.                                                                                                      

Pieteikt Lauku bloku precizēšanai var tikai to  zemi, kas jau ir sakopta uz bloku precizēšanas pieprasījuma iesnieg-
šanas brīdi , nevis par to, ko plāno sakopt vēl tikai šā gada laikā.                                                                                                         
  Saņemt  plašāku informāciju,  apskatīt bloku kartes un veikt bloku kartes precizēšanu  var  pie Lauku attīstības konsultantes 
Ritas Baranovskas, Dricānu pagasta pārvaldē, katru trešdienu,  no pl.9.30 līdz 12.00 ( t.29324609)   

LAUKSAIMNIEKIEM 

Kūtsmēslu krātuves-aktuāls jautājums lauksaimniekiem 

Jau šī gada 27. jūlijā beidzas pārejas periods, kurā lopkopības uzņēmumiem ir jānodrošina kūtsmēslu apsaimniekošana atbil-
stoši Ministru Kabineta noteikumu prasībām, kas paredz, ka kūtsmēslu krātuve nepieciešana visās saimniecībās, kur ir 10 un 
vairāk dzīvnieku vienības. Pēc Zemkopības Ministrijas sniegtās informācijas, iespējams, ka jau šajā gadā varētu  tikt atvērta 
ELFLA  Modernizācijas programma, kuras ietvaros varētu sakārtot mēslu krātuvju izbūves jautājumus . Plašāka informācija 
mājas lapās www.llkc.lv vai www.laukutikls. 

mailto:dricani-eko@inbox.lv
http://www.llkc.lv
http://www.laukutikls
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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 

 
Varēs iesniegt projektus pasākumā  „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” 

 
 Projektu  pieteikumu iesniegšanas  kārta pasākumā  „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” tiks 
atvērta  no 2014.gada 24.martam līdz 22.aprīlim.                       
 Atbalsta pretendents var būt : 
 esošs pārstrādes uzņēmums: 
 ražotājs mājas apstākļos ar mērķi pēc projekta  realizācijas kļūt par pārstrādes uzņēmumu; 
 bioloģisks pārstādes uzņēmums ( gan esošs, gan jauns) 
Pasākuma ietvaros tiek atbalstītas šādas aktivitātes:                                                                     
   1) investīcijas lauksaimniecības produktu pārstrādei (kā arī iepakošanai un pirmapstrādei), jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkoju-
ma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai;                                                                                                                          
   2) lauksaimniecības produktu pārstrādei (arī iepakošanai un pirmapstrādei) paredzētu jaunu būvju būvniecība un esošo būv-
ju rekonstrukcija;                                                                                   
 3) investīcijas vides aizsardzības jomā pārstrādes uzņēmuma vispārējās darbības uzlabošanai (nepārsniedz 30 % no projekta 
kopējās attiecināmo izmaksu summas).                                      
 Projektu iesniegumu veidlapas  un metodiskie  norādījumi ir atrodami mājas lapā www.lad.gov.lv sadaļā  „ES atbalsts”. 

 

Ieviests jauns atbalsta veids - īpašais atbalsts par liellopiem 
Zemkopības Ministrija ir sagatavojusi informāciju par tiešo maksāju-
mu veidiem, saņemšanas nosacījumiem  un provizoriskajām likmēm 
2014.gadam, kas ir publicēta LAD mājas lapā www.lad.gov.lv .                                                                              
 2014.gadā tiek ieviests jauns atbalsta veids par liellopiem  ar provizo-
risko likmi 100 EUR par dzīvnieku, kas paredzēts: 
   -par teli, kas pieder gaļas šķirnei vai kas iegūts no krustojuma ar 
gaļas šķirnēm, kura vecāka par 16 mēnešiem un vēl nav atnesusies;                                                                                          
 -par bulli vai  vērsi vecāku par 16 mēnešiem.                                                                  
  Atbalsts ir paredzēts par liellopiem, kuri ir  reģistrēti  
„Lauksaimniecības datu centra„ dzīvnieku reģistrā,  atrodas atbalsta 
pretendenta ganāmpulkā  vismaz 6 mēnešus un 16 mēnešu vecumu 
sasnieguši atbalsts pretendenta ganāmpulkā 2014. kalendārā gada 
laikā.                                                                                                          
 Īpašā atbalsta par liellopiem pretendentam ir jāsniedz platību maksā-
jumu iesniegums līdz 15. maijam. Atbalsttiesīgo  liellopu skaits tiks 
noteikts pēc LDC datiem uz 31.12.2014. 

 

Apmācības augu aizsardzības  līdzekļu lietotājiem 

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju  un izglītības 
cents” Rēzeknes konsultāciju birojs rīko  apmācī-
bas :  

2. reģistrācijas klases  augu aizsardzības lī-
dzekļu lietotāja  apliecības iegūšanai                  
( grupa ir nokomplektēta , plānojas jauna 
grupa,  mācības varētu notikt maijā), 

apliecības  derīguma termiņa pagarināšanai 
(mācības notiks 21.03.2014.) 

operatora apliecības iegūšanai ( mācības no-
tiks 18.03.2014.)                             

Apmācības ir par maksu. Uz apmācībām jāpiesa-
kās   un plašāku informāciju var saņemt zva-
not  t.26571714 (Anita Dzene) vai t.29324609  

                                                ( Rita Baranovska) 

 

Informatīvais seminārs lauksaimniekiem 
 

 Tiekat laipni aicināti 2.aprīlī  pl.10.00 Dricānu kultūras nama telpās  uz informatīvo semināru, kur  tiks sniegta 
aktuālākā informācija:  

Svarīgākais tiešo maksājumu jomā, t.sk. informācija par lauku bloku precizēšanu, LIZ apsekošanu, agrovides 
pasākumiem, zemes īpašuma tiesību apliecinošajiem dokumentiem. 

Grozījumi nodokļu un grāmatvedības uzskaiti reglamentējošos aktos, kas stājas spēkā 2014.gada 1. Janvārī. 
Valsts atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai. Finanšu piesaistes iespējas  uzņēmējdarbības uzsākšanai 

un attīstīšanai laukos. 

Informāciju sagatavoja LLKC Rēzeknes biroja Lauku attīstības konsultante                

                                                                                                                                                                          Rita Baranovska 

 

http://www.lad.gov.lv
http://www.lad.gov.lv

