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RICĀNU ZIŅASRICĀNU ZIŅAS  

RĒZEKNES NOVADA DRICĀNU PAGASTA PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

2016. GADA MARTS 

 

 

 

IEDZĪVOTĀJU 

ZINĀŠANAI! 

 

Līdz 2016.gada 

1. Jūlijam vis-

iem suņiem 

jābūt apzīmē-

tiem ar mikročipiem un reģistrētiem valstī vienotā informā-

cijas sistēmā. – Lauksaimniecības datu centra datu bāzē. 

 Suņu reģistrācija jeb mikročipa ievadīšana ir vienkār-

ša procedūra. Čips ar  unikālo kodu tiek injicēts suņiem zem 

ādas – pleca apvidū vai kaklā apvidū labajā vai kreisajā pus-

ē. Ja suns nav čipots , suņa īpašniekam jāvēršas pie pagasta 

vetārsta, kurš suni apzīmē ar mikroshēmu, izsniedz lolojum-

dzīvnieku pasi un reģistrē LDC datu bāzē vai arī izsniedz 

mājās aizpildīto reģistrācijas veidlapu. Dzīvnieku vakcinē 

pret trakumsērgu  vienu reizi divos gados. Ja suns ir nereģis-

trēts, - būs lieli sodi. Vizīte un dokumentu noformēšana 

7.00 EUR, čipa maksa 6 .00 EUR ,  vakcināja 3.00 EUR, mikči-

pa lasītājs 3.00 EUR, transporta izdevumu 3 .00EUR, pases 

izsniegšana 1.00 EUR ( Kopā 23.11 EUR )  

Zigrīdas Gailumes tel. 29189431. 

                                                     Vetārste Z. Gailume 

 

 Dricānu pagasta pārvalde aicina ap-

meklēt Dricānu pagasta iedzīvotāju kopsa-

pulci, kas  notiks 2016.gada 16.martā 

plkst. 13.00 Dricānu kultūras namā. 

 Sapulcē piedalīsies Rēzeknes novada 

pašvaldības pārstāvji, pagasta pārvaldes 

iestāžu vadītāji. 

 Apmeklētājiem būs iespēja uzdot inte-

resējošos jautājumus. 

 

 

27.03.,plkst.12.00,  

Laukumā pie Dricānu pagasta kultū-

ras nama, Lieldienu pasākums  

  "Liela diena atnākusi" 

Pavasaris klāt! 

Traktortehnikas apskate Dricānos notiks 

31. martā  9 : 00 Dricānu Kakarvīšos ( „Strautiņi ”)  

22. aprīlī 9 :00 Dricānos ( „Pagastmāja” )  

Lauku attīstības konsultanta pieņemšanas laiks Dri-

cānu pagastā :  

Anastasija Saleniece ( mob. t. 25645875; e-pasts :  

ansastasija.saleniece@lkc.lv 

Katra mēneša 3. trešdienā plkst.8.30—12.00 

 LAD Austrumlatgales RPC konsultāciju Dricānu 

pagastā par elektronisko platību maksājumu ( EPS) 

iesniegumu iesniegšanu 2016. gadā varēs saņemt no 

plkst. 9.00, 25. aprīlī un 9. maijā.  
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Aicina pieteikties Advokatūras dienu bezmaksas konsultācijai  
sasāpējušu ģimenes jautājumu risināšanai 

 
Atzīmējot Latvijas advokatūras 95 gadu jubileju, no 14. līdz 18. martam 130 zvērināti advokāti Advokatūras dienās iedzīvotājiem sniegs 
bezmaksas juridiskās konsultācijas visā Latvijā. Latvijas Zvērinātu advokātu padome mājaslapā www.advokatura.lv ir publiskojusi sarak-
stu ar Advokatūras dienu konsultāciju sniedzējiem un aicina iedzīvotājus pieteikties jau tagad. 

“Visbiežāk cilvēki pie advokātiem vēršas ar sasāpējušām ģimenes problēmām, tāpēc šogad par Advokatūras dienu vadmotīvu izvē-
lētas “Ģimenes tiesības”. Laulību šķiršanas, laulāto mantiskās attiecības, bērnu aprūpes un saskarsmes jautājumi ir vien dažas no jomām, 
kurās interesenti varēs saņemt bezmaksas padomu,” piedalīties aicina zvērināta advokāte Tatjana Rancāne. “Advokatūras dienas kļuvušas 
par stabilu nozares tradīciju – gan konsultāciju saņēmēju, gan sniedzēju skaits sešu gadu laikā teju divkāršojies, šogad sasniedzot lielāko 
advokātu iesaisti un plašāko Latvijas pārklājumu.” 

Šogad bezmaksas konsultācijas sniegs 130 zvērināti advokāti un viņu palīgi. Visvairāk zvērinātu advokātu būs Rīgā, kā arī bezmak-
sas konsultācijas nodrošinās 21 pilsētā, tostarp Liepājā, Valmierā, Bauskā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Bezmaksas konsultācijām īpaši aicināti pie-
teikties tie iedzīvotāji, kam līdz šim nav bijusi iespēja saņemt advokātu juridisko palīdzību samaksas vai citu ierobežojumu dēļ. 

“Naudas trūkums, aizbildinājums “nav steidzami” un bailes uzdrošināties ir galvenie iemesli, kādēļ cilvēki nereti nemēģina risināt 
problēmas, kas ar laiku sāk radīt citas raizes. Bezmaksas konsultāciju mērķis ir iedrošināt klientus spert pirmo soli un palīdzēt iezīmēt turp-
māko rīcības ceļu, kas nereti izrādās vienkāršāks nekā gaidīts. Piemēram, iedzīvotāji nezina, ka bieži vien problēmu iespējams atrisināt bez 
tiesāšanās,” stāsta zvērināta advokāte Dana Rone.  

Mājaslapas www.advokatura.lv sadaļā “Bezmaksas juridiskā palīdzība – 14. līdz 18.marts” ir pieejams saraksts ar to zvērināto 
advokātu kontaktinformāciju, kas Advokatūras dienās sniegs bezmaksas juridiskās konsultācijas. Interesenti aicināti ar izvēlēto zvērināto 
advokātu sazināties individuāli, lai vienotos par konsultācijas laiku un tiesību jomu, kurā nepieciešams padoms. Ņemot vērā, ka konsultāciju 
laiks ir ierobežots, advokāti iedzīvotājus aicina pieteikties laikus. Gadījumā, ja nevar ierasties, lūdz atteikt konsultācijas rezervāciju, lai šo 
iespēju varētu izmantot kāds cits.  

“Arvien vairāk advokātu bezmaksas konsultācijas ievieš savā ikdienas darbā, lai nodrošinātu palīdzību iedzīvotājiem visa gada garu-
mā. Jo, kā atzīst paši advokāti, bezmaksas konsultāciju sniegšana dod ne vien gandarījumu, bet arī jaunu pieredzi un ceļ profesionalitāti. Tas 
ir izaicinājums gluži kā eksāmenā – līdz pat pēdējam brīdim nav zināms, kādu biļetes jautājumu izvilks, jo Advokatūras dienās klientu raizes 
mēdz negaidīti atšķirties no ikdienā risinātā,” advokātu motivāciju skaidro zvērināta advokāte Tatjana Rancāne. 

Advokatūras dienas Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija 2010. gadā iedibināja ar mērķi popularizēt zvērināta advokāta profesijas 
misiju – darboties sabiedrības interesēs, sniedzot tai praktisku palīdzību pēc labākās sirdsapziņas likumiem.  
Papildu informācija: Elīna Kalniņa Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas  Komunikācijas konsultante 
E-pasts: elina.kalnina@ka.lv Tālr. 22018527 
VIĻĀNI Civiltiesības, krimināltiesības, administratīvās tiesības GROLMUSA Ilze 17.marts no plkst. 10.00 līdz 15.00. 

Viļānu pilsētas domes telpas, Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads. Iepriekš jāpiesakās: ilzegrolmusa@inbox.lv, 

29581102 

RĒZEKNE Civiltiesības, administratīvās tiesības, krimināltiesības VAIVODE Janīna 15.marts, Dārzu 23, Rēzekne, 

29415125, 64625775 

“AR DEJU PA DZĪVI" 
Dejā dzīvi dzīvot, dzīvot dzīvi dejā - tā ir laime.Lai dzī-
votu ir jāpiedzimst, un dejas dzimšanas brīdis pieder 
izredzētajiem. 
Sestdienā, 27.02.2016 ,Dricānu kultūras namā notika 
īpašs koncerts.Tas bija jubilāres Silvijas Boktas un 
viņas vadīto deju kolektīvu dāvana mīļajiem skatītā-
jiem. 
Silvija - tas ir vārds, kurš dārgs ikvienam, kurš tovakar 
kāpa uz kultūras nama skatuves, katrs solis ir jāiz-
skrien, ka palecienā ir jābūt kājai augšā, kuriem mī-
lestība uz deju tiek rakstīta skolotājas Silvijas rokrak-
stā. Reti kurš pagasts laukos var lepoties ar tik lielu 
pulku dejot mīlošu dejotāju. 

Lai kur arī aizlidotu viņas putnēni, tie vienmēr zinās ceļu uz mājām. Lai kurā pasaules vietā viņi atrastos, 
viņi zinās, ka polkā  

Daudzi domā, ka skolotājai Silvijai it tikai viena sirdslieta - dejas, nav tiesa. Viņai atliek laiks arī citiem 
hobijiem. Viņa kuplina garīgo dziesmu ansambļa "Almus" dziedātāju pulciņu, viņa prot spēlēt teātri un cepj ļoti 
garšīgas kūkas. 

Paldies skolotājai Silvijai par ieliktajiem deju soļiem kājās, kustībām rokās , un par to, ka deja ir ielikta 
sirdī. Paldies par to, ka netur sveci zem pūra. 
                                                                                                                                  Foto: Elīna Kupruka 

http://www.advokatura.lv
http://www.advokatura.lv
mailto:elina.kalnina@ka.lv
http://mail.inbox.lv/compose?to=mailto%3ailzegrolmusa%40inbox.lv
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SKOLAS ZIŅAS 
ĒNU  DIENA  2016 

Ēnu diena 2016.gadā norisinājās 10.februārī. 
      Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. 

klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas 

pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise 

Latvija (JA-YE Latvija) reģistrēta preču zīme. 

 

      Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem 

izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. 

     Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot 

jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena 

sekmē jauniešu integrāciju  sabiedrībā un darba tirgū nākotnē. 

Arī Dricānu vidusskolas vairāki jaunieši izmantoja piedāvāto iespēju un piedalījās Ēnu dienas piedāvāta-

jās aktivitātēs. Par dalību Ēnu dienā katrs jaunietis saņēma APLIECINĀJUMU. 

KAFIJA AR POLITIĶIEM 

18. februārī Lūznavas muižā notika Rēzeknes novada jauniešu un deputātu neformālā tikšanās un diskusijas 

“KAFIJA AR POLITIĶIEM”. 

     Pie kafijas un tējas tasēm tikās jaunieši un lēmumu pieņēmēji, lai pārrunātu kādu aktuālus jautājumus, uz-

klausītu viens otra viedokli, kopā radītu jaunas idejas vai meklētu risinājumus jau esošām problēmām. 

 No Dricānu vidusskolas diskusijā piedalījās 4 jaunieši: Daiga, Keitija, Dita un Jānis. 

                                                                                         Kā atzīst paši skolēni, tas bija interesanti pavadīts laiks, 

kur brīvā gaisotnē visi sarunājās kā līdzīgs ar līdzīgu. 

  “«Kafija ar politiķiem» bija lieliska iespēja veicināt di-

alogu, pārrunāt, kas novada jauniešiem ir aktuāls, domāt 

jaunas idejas, lai pilnveidotu novada tūrismu, iespējamos 

brīvā laika pavadīšanas veidus, rosināt jaunas idejas, lai 

jauniešiem savos pagastos būtu iespējas gan atpūsties, 

gan arī iegūt kādu pieredzi darbojoties dažādos pulciņos,” 

tā saka Daiga. 

  Vēl, izmantojot izdevību, apskatījām izremontēto un 

atjaunoto Lūznavas muižu. 

GATAVOŠNĀS 5. RĒZEKNES PUSMARATONAM 

 
Klāt ir novada lielākais sportiskais pasākums, kurā mūsu novada skolu audzēkņi aktīvi piedalās katru gadu -

  Rēzeknes pusmaratons 2016, kurš notiek sacensību Skrien Latvija ietvaros. Pagājušo gadu bija pat rekordliels 

dalībnieku skaits.  

       Maratons šogad notiks 09.04.2016. un šogad tam jau 5. gadskārta – tātad būs arī pārsteiguma balvas. 

 

      Piektdien, 19.februārī Dricānu vidusskolā viesojās Rēzeknes pusmaratona organizētājs Edgars Kļaviņš un 

novadīja mūsu skolas skolēniem praktisku nodarbību, kā gatavoties skrējienam. 

 

Neliels ieskats ir redzams Latgales Televīzijas uzfilmētajā videosižetā: 

      https://www.youtube.com/watch?v=9c-fiye5yvs&feature=em-uploademail 

INTERAKTĪVAS NODARBĪBAS PAR ATKRITUMU ŠĶIROŠANU 
3.martā SIA ,,ALAAS’’ darbinieki Edīte Čepule un Tatjana Gruznova ciemojās Dricānu vidusskolā, lai izglītotu skolē-

nus par atkritumu šķirošanu. 

Sākumskolas skolēni, skatoties multiplikācijas filmu ,,Draudzēsimies’’, saprata, ka atkritumus drīkst izmest tikai tiem 

paredzētajos konteineros, nevis dabā. Skolēni mācījās kā pareizi atkritumus šķirot, kā pareizi placināt plastmasas pudeles, uz-

zināja, kas notiek ar sašķirotajiem atkritumiem. Iegūtās zināšanas skolēni pārbaudīja izspēlējot dažādas spēles.Vecāko klašu 

skolēni apguva teorētiskās zināšanas, pēc tam pārbaudīja tās, izspēlējot spēli ,,Sašķiro dotos atkritumus!’’. Skolēni darbojās 

komandās, pirmo vietu ieguva meiteņu komanda ,,Domā zaļi, dzīvo zaļi!’’.  

Atcerēsimies, ka pats vienkāršākais, taču arī pats svarīgākais darbiņš, ko ikdienā ikviens no mums var paveikt, ir atkritu-

mu šķirošana! 

https://www.youtube.com/watch?v=9c-fiye5yvs&feature=em-uploademail
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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 

 

 

  Kad cilvēks pasaulē ar dāsnu sirdi iet, 

            Tam pasaule kā naktsvijole pretī zied, 

            Tā ietērpj baltā gaismā katru dienu, 

             Lai vieglāk vērpt Tev savu dzīves pavedienu. 

             Kad cilvēks pasauli caur ziediem mīļo, 

            Tam naktīs mieru spožas zvaigznes zvīļo, 

            Tam Laimes māte allaž roku pasniedz 

            Un rūpējas, lai visus mērķus vienmēr sasniedz. 

            Kad cilvēks cilvēcību izstaro un dala 

            Un bieži palīdzīgu roku citiem sniedz, 

            Tad top viņš ļoti stiprs savā garā 

            Un gadus krāj kā pērles vienuviet. 

           Šie gadi vērtība, kas Tev ir dota, 

           To vajag novērtēt, jo tas Tavs mūžs, 

           Un Tavā mūžā skaistākā no rotām 

           Ir sirsnība, kas Tavā sirdī mīt. 

                                                / Sarmīte Zviedre] 

Avīzes lasītāji mīļi sveic "Dricānu ziņu" redaktori Jevgēņiju Pavārnieku skaistajā dzīves jubilejā! 

LAUKU ATBALSTA DIENESTS (LAD) INFORMĒ 

 Sākot ar 2016. gadu, pieteikties uz platību maksājumiem varēs tikai elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pie-
teikšanās sistēmu (EPS). Lai varētu lietot minēto sistēmu un iesniegt tajā savu platību iesniegumu, lauksaimniekiem vis-
pirms jānoslēdz līgums par LAD EPS pakalpojumu izmantošanu. Pie līguma noslēgšanas ir nepieciešama klienta aktīva e-
pasta adrese. Līgumi pieejami pagastu pārvaldēs, LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē “Kā kļūt par EPS lietotāju” un 
klientu apkalpošanas centros, kā arī pie pagastu un novadu konsultantiem.  

EPS līgumi jāaizpilda 2 eksemplāros un jānogādā LAD.  

Ļoti vēlams to izdarīt līdz marta mēneša beigām. 

Pavasarī, kad uzsāksies platību maksājumu iesniegšana EPS (orientējoši no š. g. 18.aprīļa - 15.maijam), LAD organizēs praktis-
kās mācības lauksaimniekiem par EPS lietošanu un pieteikšanos platību maksājumiem elektroniski, kā arī būs iespēja klien-
tiem, aizpildīt un iesniegt platību maksājumu iesniegumu elektroniski,  izbraukumos uz pagastu pārvaldēm/centriem. Izbrau-
kuma grafiks tiks publicēts novada mājaslapā un vietējos laikrakstos. Sekojiet informācijai! 

Klientiem platību maksājumu  iesniegumu 2016.gadā ir iespējams: 

Aizpildīt un iesniegt EPS pašam; 

Izmantot LAD sniegtās konsultācijas pagastu pārvaldēs/centros, Austrumlatgales RLP telpās Br. Skrindu ielā 11, Rēzeknē, tālr. 
64625114, 64605826  un  Raiņa iela 25, Ludzā,  tālr.27876665. 

Izmantot Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra pakalpojumus, pagastu konsultantu sniegtos pakalpojumus u.c.  

Lai veiksmīgi noritētu klientu apkalpošana/iesniegumu iesniegšana, izmantojot EPS, pretendentiem pagastu pārvaldēs noteikti  
būs jāierodas ar: 

piešķirto EPS lietotājvārdu un paroli; 

iepriekšējā gada platību maksājumu iesnieguma kopiju; 

apsaimniekoto platību kadastra numuriem; 

informāciju kā platības tiks apsaimniekotas 2016.gadā. 

Jautājumu un neskaidrību gadījumos informācija pa                                 

   tālr. 64625114, 64605826, 27876665. 

 

LAD Austrumlatgales RPC konsultāciju Dricānu 

pagastā par elektronisko platību maksājumu 

( EPS) iesniegumu iesniegšanu 2016. gadā varēs 

saņemt no plkst. 9:00, 25. aprīlī un 9. maijā.  


