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SVEICINĀTI OKTOBRĪ !  

Krāšņās zeltaino  lapu rotas sabirušas salnas skar-

tajā zālē. Arvien īsāks kļūst gaismas sprīdis, nesaprotot 

pulksteņu grozīšanu šurpu turpu. Aizlidojuši gājputni, 

mums atstājot dzestrus, dūmakainus rītus. Rāmos novaka-

ros, baltas miglas tītos, iečaukstas zāle, nokrīt zars, iečirk-

stas iztraucēta  putnēna balss. Sācies veļu laiks. Tādā laikā 

vēl steidzam  apdarīt pēdējos rudens darbus un apciemot 

savus tuviniekus tuvās un tālās kapsētās. 1. novembrī  

11:00 atnāksim uz Dricānu kapsētu, pieminēt aizgājējus, 

iededzināt svecīti, nolikt pēdējo rudens ziedu. 14 :30 sve-

cīšu vakars būs Pilcenes kapsētā.  

Savas prasības sāk pieteikt ziema. Laiks padomāt,

-  vasaru esam vadījuši kā skudras vai sienāži? Kas mūsu 

apcirkņos, pagrabos un pieliekamajos? Vasaras rūpju un 

darba augļi vai vējš svilpo? Ar siltām zeķēm un cimdiem, 

ar vasaras saules enerģiju, pašu sūro darbu un dabas dota-

jiem vitamīniem , pietiks spēka aizvadīt tumšo laiku, arī 

ziema būs priecīga un balta ! Pavisam drīz kultūras nams 

aicina uz Lielo rudens balli.  

Rudens bagātība rodama ne tikai ražas apcirkņos, 

bet arī pagasta dienu ritējumā ar pasākumiem kultūras 

namā, izglītības iestādēs, bibliotēkā. Pavisam drīz svinēsim 

mūsu valsts dzimšanas dienu. Rudens ir laiks, kad dziedāt 

un dejot gribētāji vakaros auj kājas, lai dotos uz mēģināju-

miem. Sarosās arī citu interešu dalībnieki, - kāds teātri 

spēlēt vai dzeju lasīt, cits savus dārgumus meklē bibliotē-

kas grāmatu kalnos, dažs auž, ada , tamborē. Viens no 

kolektīviem, kas rosīgi darbojas jau 15 gadus, ir folkloras 

kopa „Bolta vīšņa”. Vēlēsim kolektīvam piedzīvot vēl dau-

dzas apaļas jubilejas un piedziedāt ne tikai Dricānus, bet 

arī citus kultūras namus un folkloras festivālus ! 

Nākamie zinātnieki, zemes kopēji, politiķi un citu 

profesiju pārstāvji tikko sākuši savas skolas gaitas pirmajā 

klasē, bet mūsu, Dricānu vidusskola svin savu 60. dzimša-

nas dienu. Te sākuši  savas skolas gaitas simtiem dricānie-

šu bērni, lai ar skolā gūtajām zināšanām turpinātu savus 

ceļus dzīvē. Sveiciens visiem skolas absolventiem un sko-

lotājiem ! Dricānu vidusskolai, - lai neapsīkst bērnu strau-

me skolas kalnā, kur tos gaida atsaucīgi, zinoši un mīļi sko-

lotāji !  

                                        Jevgenija 

D RICĀNU ZIŅAS 
RĒZEKNES NOVADA DRICĀNU PAGASTA PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS  

2015. GADA OKTOBRIS 

Kultūras nama pasākumi 

2015.gada 7.novembrī plkst.19.00 

Baltinavas pagasta dramatiskā kolektīva “Palādas” izrāde 
“ONTANA TRAĢĒDEJA” 

Biļešu iepriekšpārdošana 

 

                                                  plkst.22.00 

                                                  “Lielā rudens balle” 

                                                   Spēlēs ''Ginc un Es'' 

Ieeja - 3.00 EUR 

Pēc plkst. 23.00 – 4.00 EUR 

Ir iespēja rezervēt galdiņus pa tel.26665868 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.gada 18.novembrī  ,plkst.15.00 

 

Latvijas republikas proklamēšanas dienai veltīts svinīgais 
pasākums - koncerts  

“Ar mīlestību Latvijai” 

Koncertā piedalās Dricānu vidusskolas un kultūras nama 
pašdarbnieki, Rēzeknes novada pūtēju orķestris. 

Svētku torte. 
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 Rēzeknes novada Dricānu 
kultūras nama folkloras kopa 
"Bolta vīšņa" šoruden atzīmēs 15 
gadu jubileju. Tieši viņiem bija 
gods 17.jūlijā Rīgā, koncertā Vēr-
manes dārzā ar savu uzstāšanos 
atklāt Latgales programmu festi-
vālu "Baltica 2015"  

 Kolektīva daiļradi raksturo 
nerimstošs dzīvesprieks, enerģija 
un īsti latgalisks humors. Kā at-
zīst paši kopas dalībnieki – viņi 
dzied tās dziesmas, kas mīļākas 
un lustīgākas, lai ir tā, ka gan 
pašiem gribas piesist kāju, gan 
klausītājiem. "Savas balsis - visla-
bākais instruments, nekad nesa-
rūsē, nekad nesaplīst, tikai aiz-
smok," smej folkloras kopas 
"Bolta vīšņa" vadītājs Ēriks Ču-
dars. Speciāli festivālam pie 
amatniekiem Ludzā pasūtīti jauni 
tērpi (iepriekš dalībnieces tērpās 
sieviešu kora tērpos). Tā kā Dri-
cānu tautas tērps nav saglabā-
jies, jaunajos tērpos ievīti kaimi-
ņu tautas tērpu - Bērzgales, Ro-
govkas un Kārsavas – raksti. Kad 
jautāts vadītājam par tērpiem  - 
viņš saka : “ Ko tu skaistai izdarī-
si, ģērb vienalga ko, viss būs 
skaists!"  

 Jubilejas reizē kolektīvs iz-
dziedās mīļākās dziesmas . Pasā-
kumu kuplinās arī draugu kolek-
tīvi no Ilzeskalna, Rogovkas, Rika-
vas , Verēmiem, Ozolmuižas, 
Bērzgales, Sakstagala, Strūžā-
niem . Vistālāko ceļu mēros dā-
mu vokālais ansamblis “STARI” 
no Lēdmanes. 

Uz tikšanos Dricānu KN , šī gada 
20.novembrī plkst.18.00 

F.k. “Bolta vīšņa                                                                                                                                     
   G. Jonāne 

 

“BOLTA VĪŠŅA ” SVIN 15 ! 

 

2015.gada 20.novembrī plkst.18.00 

 

Folkloras kopas “Bolta vīšņa”15 darbības gadu svinīgais 
pasākums. 

Pasākumā piedalīsies ciemiņi no Lēdmanes, Rikavas, Ro-
govkas , Bērzgales, Ozolmuižas , Verēmiem , Sakstagala, 
Ilzeskalna, Strūžāniem. 
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 SKOLAS ZIŅAS 

Saruna par globālo izglītību  
GLOBĀLIE MĒRĶI GLOBĀLAI GAISMAI 

 

 Piektdien, 9.oktobrī Dricānu vidusskolā viesojās 
biedrības “Zaļā Brīvība” pārstāve un globālās izglītības 
eksperte Latvijā PhD Inga Belousa. Eksperte novadīja 
vairākas nodarbības, kurās kopā ar skolēniem un pedago-
giem diskutēja par globālo izglītību. 
Nodarbībās apskatītie temati bija:  

Tūkstošgades attīstības mērķi;  
Ilgtspējīgas attīstības mērķi; 
Kafijas stāsts; 
Godīga tirdzniecība. 

Pārsteidzoši, taču nodarbības par tik nopietnām 
tēmām tika novadītas nepiespiestā gaisotnē un rosināja 
skolēnus diskutēt un arvien vairāk uzzināt par to, kā noti-
kumi pasaulē ietekmē katru no mums un, kā mūsu katra 
rīcība ietekmē cilvēkus un procesus ārpus Latvijas.  

 

2014.gadā  iztīrīts Dricānu ciema dīķis, padziļināta 

grunts, pievesta smilts pludmalei, bet šogad budžetā tika 

paredzēti līdzekļi dīķa teritorijas labiekārtošanai. Izsludinā-

jām  iepirkumu, kurā  piedalījās 10 pretendenti, bet ar pie-

dāvāto zemāko cenu uzvarēja SIA “ ASKO AS” no Rēzeknes. 

Projekta ietvaros  labiekārtota un sakārtota piegulošā terito-

rija pie Dricānu ciema dīķa: izveidota gājēju ietve, izveidots 

bruģēts laukums, kas paredzēts nojumes un galda ar soli-

ņiem uzstādīšanai, uzstādīta sausā tualete, 2 ģērbtuves, 6 

atpūtas soliņi, 3 atkritumu urnas, 3 apgaismes stabi un veik-

ta zālāja atjaunošana. Kopējās izmaksas sastāda 20409,05 

EUR ar PVN 21%., t.sk. pagasta pārvaldes izmaksas 13319,05 

EUR un 7090 EUR saņemti no RNP vides fonda.  

Cienījamie pagasta iedzīvotāji, gan lieli, gan mazi, - novērtē-

sim citu darbu, saudzēsim jau sakartoto un nepiegružosim 

mūsu skaisto dabu, apkārtni, jo tā ir mūsu zeme, mūsu  

Latvija. 

                                                                               S. Melne 

PROJEKTU REALIZĀCIJA 

Pēdējie gadi Latvijai ir likuši saprast, cik ļoti pasaule mūs 
var ietekmēt un tāpēc globālās tematikas aktualizēšana skolā ir 
nozīmīgs solis vēlmei un spējai sekot līdzi mūsdienu pasaules 
aktualitātēm.  

d.v.I.Vilcāne 

Dīķa teritorijas labiekārtošana.  

Dīķa teritorijas labiekārtošanas darbi tika 

veikti laika periodā no 29.05.-14.08.2015.  
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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 
Lasīsim! 

 Ne vairs ogas, zīles vai kartupeļus, bet grāmatas. Bibliotēkas krājumus papildinājušas daudzas vērtīgas un interesantas 

grāmatas. Katrs bibliotēkas apmeklētājs varēs izvēlēties sev tīkamo, jo ir no kā izvēlēties. Vismazākajiem lasītājiem pirmo lasī-

šanas prasmi apgūt, lasot kopā ar vecākiem, tīkama Martina piedzīvojumu grāmatu sērija, -„ Pērkona negaiss”, „Jaunie kaimi-

ņi”, „Kurmis burkānu dārzā”.  Jaunā izdevumā daudzu lasītāju  bērnības  mīļākā grāmata „Krokodils Gena un viņa draugi” ar 

krāšņiem zīmējumiem. Pasaku, teiku un mīklupantu grāmatas. Pusaudžus iepriecinās tikšanās ar Grega piedzīvojumu  kārtējo 

dienasgrāmatu, labi garšos Māra Runguļa  „Sāļās pankūkas”, ieinteresēs  meitenes Rebekas dzīve Dublinā un daudzas citas. 

Pieaugušajiem jaukus brīžus sagādās kārtēja A.  S. Gailītes grāmata „Tilts starp horizontiem”, grāmata par Uldi Stabulnieku „ 

Tik un tā”, dzejas almanahs „Rēzekne 2015”, „Tāvu zemes kalendars”, tikšanās ar S. Larkas grāmatu varoņiem turpinājumos, 

grāmatās par dabas aizsardzību un praktisku padomu grāmatas. Izzināsim grāmatu pasauli !  

                                                                                                                                                                                                 J. Pavārnieka 

Sociālā punkta pakalpojumi :  

Darba laiks : pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 13 : 00—15 : 00 

 Friziera pakalpojumi :  

Katra mēneša otrajā otrdienā no pulksten 11.00  

Katra mēneša trešajā ceturtdienā  no  

                                                 pulksten. 14.00  

tel. 28482800 

 Sociālajā punktā pieejami dušas ,  

veļas mazgāšanas un gludināšanas pakalpojumi.  

Veļas mazgāšana un gludināšana  - 1kg  - 1.74 EUR 

Duša vienam cilvēkam 30 minūtes - 1.18 EUR 

J           Noteikta prasība tumsā uz ceļa -  būt pamanāmam . 

Iestājoties rudenim, pieaug  diennakts tumšajā laikā ievainoto un bojā gājušo gājēju un velosipēdistu skaits, tādēļ 
nepieciešams noteikt mazaizsargātajiem satiksmes dalībniekiem pienākumu lietot gaismas atstarojošos elemen-
tus, pārvietojoties diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos. 
nCeļu satiksmes noteikumi prasa gājējiem ne tikai ārpus apdzīvotām vietām, bet arī apdzīvotās vietās 
(neapgaismotos ceļa vai ielu posmos) obligāti lietot atstarotājus. Pašreiz noteikumu 19.punkts nosaka: diennakts 
tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām, kā arī apdzīvotās vietās, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, 
gājējiem, kas pārvietojas pa brauktuvi vai nomali, jālieto gaismas atstarotājs vai cits gaismu atstarojoša materiāla 
elements vai jātur rokā iedegts lukturītis. 
ījTāda pati prasība noteikta arī riteņbraucēju pamanāmībai; tā iekļauta 223.punktā:  braucot diennakts tumšajā 
laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, velosipēdam abos tā sānos, riteņu abās pusēs jābūt aprīkotam ar 
diviem oranžiem (dzelteniem) gaismas atstarotājiem, kā arī priekšpusē jādeg baltas gaismas lukturim, bet aizmu-
gurē – sarkanas gaismas lukturim. Ja lukturu nav vai tie nedarbojas, velosipēdam priekšpusē jābūt aprīkotam ar 
baltu atstarotāju, bet aizmugurē ar sarkanu atstarotāju un velosipēda vadītājam jābūt tērptam vestē (apģērbā) ar 
labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem. 
01Bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, braucot ar velosipēdu, galvā būs jābūt aizsprādzētai aizsargķiverei. Pašreiz 
bērniem aizsargķivere jālieto tikai  no septiņu gadu vecuma un tikai gadījumos, ja ar velosipēdu tiek braukts pa 
brauktuvi vai nomali pilngadīgas personas pavadībā. 
01Šīs un citas prasības iestrādātas Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumu Nr.571 "Ceļu satiksmes notei-
kumi" grozījumos, ko valdība pieņēma otrdien, 19.augustā. 

                                     

http://likumi.lv/doc.php?id=90585
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330525&mode=mk&date=2014-08-19

