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SVEICINĀTI ! 

Tuvojas saulgriežu laiks. saulīte ar zobiem, joprojām dzes-

trās naktis biedē laukkopjus ar salnām, neskādētu silta , 

mierīga lietus šalts . Pavisam drīz saulgrieži. Ravēsim dārzus, 

gādāsim sienu, siesim sierus, pīsim ozolu un ziedu vainagus!  

Gaidīsim  gada viduci, kad tas apmetīs kūleni uz ziemas pusi. 

Lai veicas darbos un priecīgi svētki!     

                                                                    JEVGENIJA 

 

 

 

 

 

 

 

2015.GADA 4.JŪLIJĀ PLKST.12.00 

GADSKĀRTĒJIE BĒRNĪBAS SVĒTKI  

DRICĀNU PAGASTA PIECGADNIEKIEM  

 

TREJDEVIŅOS IESKAŅAS PASĀKUMOS VISĀ LATVIJĀ DAUDZINĀS 

   FOLKLORAS FESTIVĀLU BALTICA 

Lai atgādinātu sabiedrībai par starptautiskā folkloras festivāla BAL-

TICA nozīmību sabiedrisko procesu un Latvijas kultūras dzīves kon-

tekstā, šogad 27. jūnijā 27 vietās visos Latvijas novados folkloras 

kopas piedalīsies festivāla ieskaņas pasākumos. Līdzīgi, kā kādreiz 

ļaudis stiprināja savu vienotības izjūtu akcijā „Baltijas Ceļš”, šo ie-

skaņas pasākumu laikā pulksten 19.oo vairāk nekā trīsarpus tūkstoši 

folkloras kopu dalībnieki visās 27 vietās vienosies dziesmā, dziedot 

„Tēvu tēvi laipas met, Bērnu bērni izlaipos. Tā bērniņi laipojat, ka 

pietika mūžiņam!” 

 Šogad laikā no 15. līdz 19.jūlijam Latvijā notiks starptautis-

kais folkloras festivāls „Baltica 2015”. Šis pasākums izveidojās 1987. 

gadā kā Lietuvas, Latvijas un Igaunijas vienotību stiprinošs noti-

kums. Kopš tā laika tas notiek ik gadus pa kārtai katrā no šīm trijām 

valstīm. Festivāls ir noticis jau 27 reizes, tai skaitā Latvijā – 9 reizes. 

Atšķirībā no iepriekšējām reizēm, šai gadā pasākuma koncepcija 

(autore Māra Mellēna) paredz īpašu uzmanību pievērst tam, lai 

festivāla notikumi gūst plašāku atbalsi sabiedrībā. Šai nolūkā apmē-

ram trīs nedēļas pirms festivāla – 27.jūnijā - visos Latvijas novados 

27 vietās vienlaicīgi tiks rīkoti Festivāla BALTICA ieskaņas pasākumi.  
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PAR PAŠVALDĪBAS TURĒJUMĀ ESOŠO TRANSPORTLĪDZEKĻU MAKSAS PAKALPOJUMU UN CITU MAK-
SAS PAKALPOJUMU IZCENOJUMA APSTIPRINĀŠANU DRICĀNU PAGASTĀ  

 
TRANSPORTA UN CITUS MAKSAS PAKALPOJUMUS RĒZEKNES NOVADA DRICĀNU PAGASTA PĀRVAL-

DĒ NODROŠINA DRICĀNU PAGASTA PĀRVALDES STRUKTŪRVIENĪBA - KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA. 
SĀKOT AR 2015.GADA 1.JŪLIJU  TIEK NOTEIKTI SEKOJOŠI MAKSAS  PAKALPOJUMU IZCENOJUMI: 

AUTOBUSA IVECO IRISBUS 50C 17 IZMANTOŠANA 1 KM – EUR 1,23 BEZ PVN, EUR 1.49 AR PVN; 
AUTOBUSA IVECO IRISBUS 50C 17 (DĪKSTĀVE) 1ST.- EUR 6,25 BEZ PVN, EUR 7,56 AR PVN; 
AUTOMAŠĪNAS HYUNDAI TUCSON IZMANTOŠANA 1 KM – EUR 0,61 BEZ PVN, EUR 0,74 AR PVN; 
AUTOMAŠĪNAS HYUNDAI TUCSON (DĪKSTĀVE) 1 ST. – EUR 4,39 BEZ PVN, EUR 5,31 AR PVN; 
TRAKTORA MTZ-82 IZMANTOŠANA 1 ST. – EUR 14,20 BEZ PVN, EUR 17,18 AR PVN; 
KANALIZĀCIJAS AKAS IZSŪKNĒŠANA UN  MUCAS TRANSPORTĒŠANA  (TRAKTORS MTZ-82, MUCA 

10T) - EUR 25,31 BEZ PVN, EUR 30,63 AR PVN; 
DUŠAS IZMANTOŠANA 1 CILVĒKAM (30 MIN) - EUR 0,97 BEZ PVN, EUR 1,18 AR PVN; 
VEĻAS MAZGĀŠANA, GLUDINĀŠANA (1 KG VEĻAS) - EUR 1,44 BEZ PVN, EUR 1,74 AR PVN 

        

PAR KOMUNĀLO PAKALPOJUMU TARIFU APSTIPRINĀŠANU DRICĀNU PAGASTĀ  
 

 
DZĪVOJAMĀ UN NEDZĪVOJAMĀ FONDA APSAIMNIEKOŠANU RĒZEKNES NOVADA DRICĀNU PAGASTA 

PĀRVALDĒ NODROŠINA DRICĀNU PAGASTA PĀRVALDES STRUKTŪRVIENĪBA - KOMUNĀLĀ SAIM-
NIECĪBA. 

SĀKOT AR 2015.GADA 1.JŪLIJU  TIEK NOTEIKTI SEKOJOŠI KOMUNĀLO PAKALPOJUMU TARIFI: 
PAR ŪDENSAPGĀDI PAR 1M3 0,46 EUR BEZ PVN; 

PAR NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANU PAR 1M3 EUR 0,71 BEZ PVN; 

APKURES TARIFS „JAUNĀ MĀJA 1” PAR 1 M2  1,79 BEZ PVN. 

( turpinājums no 1. lpp) Ieskaņas sarīkojumu mērķis ir atgādināt dalībniekiem un visai Latvijas sabiedrībai par šī pasākuma 
nozīmību kultūras un sabiedrisko procesu kontekstā. Folkloras festivāls Baltica veicinājis sabiedrības vienotību gan Latvijas, 
gan visu triju Baltijas valstu mērogā. Tāpat tas ir nodrošinājis folkloras kā mākslinieciskās pašdarbības jomas izaugsmi. Kvanti-
tatīvi šī izaugsme redzama kā ievērojami lielāks folkloras kopu skaits. Pirmajā festivāla Latvijā piedalījās 28 folkloras kopas, 
šogad plānotais skaits – 212 kopas no Latvijas. Kvalitatīvā izaugsme ir notikusi līdz tādam līmenim, ka patlaban jau var runāt 
par profesionāliem folkloras nozares izpildītājiem (dziedātājiem, muzikantiem, stāstniekiem) un tradicionālo prasmju zinātā-
jiem.  

 Pasākumi notiek visos Latvijas etnogrāfiskajos novados.  Kurzemē tiek rīkoti sarīkojumi Rucavā, Liepājā, Ventspilī, Dun-
dagā, Saldū, Kuldīgā un Kazdangā. Sēlijas un Zemgales novadu kopas festivālu daudzinās Dignājā, Iecavā, Jelgavā un Katlakal-
nā. Vidzemes kopas pulcēsies sava novada sarīkojumos Valkā, Smiltenē, Madonā, Ļaudonā, Koknesē, Ogrē, Carnikavā un Sau-
lkrastos. Skaitliski viskuplākie solās būt Latgales sarīkojumi, kas notiks Krāslavā, Daugavpilī, Preiļos, balvu novada Briežuciemā, 
Ludzā, Viļakas novadā, Dricānos un Līvānos. Latgales festivāla ieskaņas sarīkojumos piedalīsies gandrīz 80 folkloras kopas, 
Vidzemes un Kurzemes sarīkojumos  - aptuveni 45 kopas, Zemgales un Sēlijas novada sarīkojumos – vairāk nekā 30 kopas.  

 Iecerēts, ka visās vietās pasākumi notiek vienā laikā – tā, lai visi, kas piedalās šai lielajā, visu Latvijas teritoriju (no Ruca-
vas līdz Valkai; no Krāslavas līdz Ventspilij) aptverošajā pasākumā, var sajusties vienoti, vienā laikā - plkst.19.oo - dziedot vie-
nu un to pašu dziesmu –„Tēvu tēvi laipas met”. Pārējā pasākuma norise katrā vietā būs atšķirīga – atbilstoši kopām, kas tajā 
piedalīsies un pasākuma vadītāja iecerei. Kā festivāla piederības zīmi katra kopa saņems Festivāla Zīmi – uz linu drelļa auduma 
iespiestu festivāla logotipu ar katram novadam atbilstošu akcentu (zīmes dizainu izstrādājis mākslinieks, Latvijas festivāla lo-
gotipa autors Valdis Celms). Šīs zīmes vēlāk, festivāla laikā, tiks savdabīgā veidā iezīmēs un rotās festivāla norise vietas. 

  Ieskaņas sarīkojumus sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru  un Latvijas pašvaldībām rīko tradicionālās 
kultūras biedrība „Aprika”; pasākumi tiek finansēti no Latvijas Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursos iegūta finansē-
juma.  

 Informācija par festivālu BALTICA 2015 pieejama mājas lapā www.festivalbaltica.com , kontakti saziņai par festivāla 

ieskaņas sarīkojumiem – tālrunis 26157079 (Pēteris Jansons), e-pasts trej9@inbox.lv  
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MĀCĪBU EKSKURSIJA UZ ĀRAIŠIEM UN CĒSĪM  

Pavasara pusē e-pastā iekrita aicinājums piedalīties ekskursiju 

projektu konkursā „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi”, ko rīko-

ja Vītolu fonds un finansēja Monreālas latviešu  sabiedriskais 

centrs. Pie lietas ķērās 7.klases gudrīši, kuri 3 grupās izstrādāja 3 

potenciālos maršrutus. Vislabākais izrādījās Ralfa grupas projekts, 

kuru piekoriģēja vēstures skolotāja, lai tas atbilstu konkursa prasī-

bām.  Aprīļa sākumā atnāca prieka vēsts, ka no 165 ekskursiju 

pieteikumiem 80 saņems finansējumu . Laimīgo vidū bija arī Dri-

cānu vidusskola. 17.aprīlī uz Latviešu Biedrības namu Rīgā devās 

skolas direktore Skaidrīte Strode, lai saņemtu apstiprinājumu un 

vajadzīgos dokumentus.  

Beidzot atausa saulainā 28.maija saule, kura no Dricāniem izvadī-

ja 6.-8.klases 31 skolēnu ar skolotājām. Autobusa šoferīts sasnie-

dza jaunu braukšanas rekordu, tāpēc Āraišos nokļuvām ļoti laicīgi. 

Seno latgaļu tērpā ģērbusies gide mūs izgaismoja par Āraišu lat-

gaļu ezerpils atklāšanas un rekonstrukcijas vēsturi. Pašā pilī, kurā 

viss darināts tikai ar cirvja palīdzību, turpinājām uzzināt seno lat-

gaļu dzīves ainas. Mūs pārsteidza, ka viņi dzīvojuši tikai vidēji 40 

gadus, visus darbarīkus un ieročus gatavojuši paši. Ielūkojamies 

arī zemajās mājiņās, kur kaltējās ārstniecības augi, bija ar zvēr-

ādām apsegtas lāvas, pavardi – nekādu sadzīves ekstru, tikai māla 

trauki, tāss cibas, koka karotes, naži, kaņepāju pinekļi utt. Visus 

darbarīkus varējām paturēt rokās! Meitenēm bija iespēja pielai-

kot latgaļu seģeni, kura iestrādāto bronzas detaļu dēļ nemaz tik 

viegla nebija!  

Tālāk pārskrējām vācu uzceltās mūra pils paliekas un pabijām 

Meitu salā. Tur atkal bija interesanti – redzējām slietņus ar niedru 

jumtiem, vienkoča laivu, klūgu murdu, nodīrātu un saulē žāvēties 

izliktu zvērādu, māla cepli,  kurā kausēja purva rūdu. Daniels pat 

pauda viedokli, ka viņš tagad zinās, kā izdzīvot mežā! 

Cēsu pilī mūs sagaidīja gide Ieva viduslaiku tērpā. Mutes iepletuši 

klausījāmies, kā varēja kļūt par ordeņbrāli, kādi noteikumi viņiem 

bija jāievēro, kādi sodi draudēja… Sekoja viduslaiku spēļu prog-

ramma, kurā kulstījāmies ar cisu maisiem, staigājām uz garām 

koka kājām, stafetēs ripinājām stīpas, stiepām smagumiņus, vil-

kām virvi utt. Tālāk devāmies uz pazemes cietumu, kur arī visi 

salīdām un paspiedzām pilnīgā tumsā, vēl citā tumšā telpā pēc 

nostāstu noklausīšanās paspēlējām kauliņu spēli. Izrādījās, ka 

viduslaikos kauliņi bija bez punktiņiem, bet gan no aitas stilbu 

kauliem ar izcilnīšiem, pēc kuru uzmestā skaita arī noteica uzvarē-

tāju.  

Nobeigumā Cēsis apskatījām no Cēsu jaunās pils torņa augstu-

miem, pamājām Cēsu melnajiem gulbjiem. Vēl apskatījām Cēsu 

parkus, vecpilsētu,  iztrinām Cēsu Laika veča skulptūrai visas ma-

las, lai piepildītos mūsu nodoms nākošgad atkal doties līdzīgā 

mācību ekskursijā!   

Sk.S.Laizāne 

SKOLAS ZIŅAS 

 

GAIDOT EKSKURSIJAS GIDU UZ ĀRAIŠU EZERPILI  

KATRĪNE ĀRAIŠU LATGAĻU SEĢENĒ 
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Avīzi sagatavoja Jevg ēņija 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 

MARIKA UN MARIJA VIENKOCĪ MEITU SALĀ 

DRICĀNU ZIŅAS, JŪNIJS 2015.  

KURŠ UZVARĒS VIRVES VILKŠANAS SACENSĪBĀS? 

IGORS ATRADIS LĪDZĪBAS GRĀMATAS BILDĒ UN DABĀ  

RŪDIS UN EDIS VIDUSLAIKU BĒRNU SPĒLĒ 

MADARA UN ANNA ĀRAIŠU MŪRA PILS PALIEKĀS 

 

PIE RAUNAS STABURAGA 

FOTOGRĀFIJAS UN RAKSTU SAGATAVOJA VĒSTURES 

SKOLOTĀJA S. LAIZĀNE.  


