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Ziemassvētku vakars, kad satumst aiz loga,Ziemassvētku vakars, kad satumst aiz loga,  
Zaigot sāk zvaigznes kā dimanta pogas,Zaigot sāk zvaigznes kā dimanta pogas,  

Spīdēt sāk mēness, mirdz sudraba sniegs,Spīdēt sāk mēness, mirdz sudraba sniegs,  
Ir bagāts ikviens, ja sirdī mīt prieks!Ir bagāts ikviens, ja sirdī mīt prieks!  

  

Gaišus, prieka un mīlestības pilnus Ziemassvētkus un Gaišus, prieka un mīlestības pilnus Ziemassvētkus un   

radošu, panākumiem bagātu 2015. gadu!radošu, panākumiem bagātu 2015. gadu!  

Dricānu pagasta pārvaldes vadītājaDricānu pagasta pārvaldes vadītāja  

Skaidrīte MelneSkaidrīte Melne  

Tad, kad nav sniega vai saules, Tad, kad nav sniega vai saules,   
Meklēsim gaišumu sevī,Meklēsim gaišumu sevī,  

Jo uz šīs sirmās zemes, vienīgi mēs to spējam:Jo uz šīs sirmās zemes, vienīgi mēs to spējam:  
Ticēt zvaigznei, lai mirdz tā vēl ilgi,Ticēt zvaigznei, lai mirdz tā vēl ilgi,  
Cerēt uz prieku, kas tumsā mūs sildīs,Cerēt uz prieku, kas tumsā mūs sildīs,  

Mīlēt nevis ar vārdu, bet sirdi…Mīlēt nevis ar vārdu, bet sirdi…  

                                                                                                                                  /M.Svīķe//M.Svīķe/  

Lai Svētku laiks sirdī iemet baltu zvaigžņu klēpi, Lai Svētku laiks sirdī iemet baltu zvaigžņu klēpi,   
kas sniedz brīnumainu spēku;kas sniedz brīnumainu spēku;  

Lai rokas un prāts gurst tīkamā darbā, bet spēkus, Lai rokas un prāts gurst tīkamā darbā, bet spēkus,   
lai atjauno tuvu un mīļu cilvēku klātbūtne.lai atjauno tuvu un mīļu cilvēku klātbūtne.  

Dricānu vidusskolas kolektīvsDricānu vidusskolas kolektīvs  
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Rorātmise 

 Baznīcas dzīvē pirms lielajiem svētkiem – Ziemassvētkiem – ir īpašs sagatavošanās laiks – Adventa laiks. Advents ir 
klusuma, pārdomu un sirsnīgu lūgšanu laiks. Svētdienās neskan priecīgais dziedājums "Gloria" – "Gods Dievam augstumos!" 
Liturģiskā krāsa ir violeta, arī ērģeļu balsis ir pieklusinātas. Tas ir gaidu, cerību un pārdomu laiks. Ticīgo ļaužu skatieni ir vēr-
sti uz austrumiem – uz baznīcu galvenajiem altāriem. Saskaņā ar pravietojumiem no austrumu puses pasaulē bija jānāk 
Atpestīšanas gaismai. Un šī gaisma patiesi nāca no austrumiem – no Bētlemes. 

 Daudzās baznīcās kā atgādinājums par Gaismas nākšanu pasaulē viena vai divas dienas tiek iesāktas ar tik skaisto 
Rorātmisi, kuru svin pie Dievmātes altāra. "Norasojiet, debesis, Taisnīgo, mākoņi, ar rasu To nosūtiet! Lai atveras zeme un 
dāvā pestīšanu!" (Is 45, 8) – tā lūdzās pravietis Isajs apmēram septiņus gadsimtus pirms Kristus piedzimšanas. Tā jālūdzas 
arī mums, kas dzīvojam 21. gadsimtā pēc Kristus nākšanas pasaulē. Jau pieminētās Rorātmises, kas notiek agri no rīta, ir ļoti 
svētīgas un bagātas ar īpašām Dieva žēlastībām.  

 Īpašas ir trešdienas un sestdienas, kad no rīta dodamies uz Dricānu baznīcu svinēt Rorātmisi pie sānu altāra, kurš ir 
veltīts Dievmātes godam. Šīs rīta sv. Mises tiek veltītas Jaunavas Marijas godam un tās sauc par Rorātmisēm. Šādas Mises 
Dievmātes godam tika svinētas jau kopš 13. gs. (senākā rakstiskā liecība Polijā). Tās ir Jaunavai Marijai veltītas dienas, ar 
kuras palīdzību mēs mācāmies pazemību un pacietības pilnu gaidīšanu, kas mūs sagatavo Kristus Dzimšanas svētkiem. 

 Uz Dievmātes altāra Adventa laikā tiek degta Rorātsvece, tā nozīmē pasaules Gaismu, kas nākusi mums caur Kristus 
Māti Jaunavu Mariju, tas ir, Viņš – Pasaules Pestītājs, kas caur Dievmāti ienāk mūsu sirdīs, ir visas mūsu kristīgās dzīves ceļš 
un cerība. Cerība, kas pamostas mūsos Adventa laikā no paguruma un dažādajām ikdienas rūpēm, un raizēm. Saskatīt Kris-
tu mūsu dienas darbos un līdzcilvēkos, tādam būtu jābūt mūsu adventam, smeļot no pārdabiskās Cerības mieru mūsu dvē-
selēm. Rīta zvaigzne – Vissvētākā Jaunava Marija – lūdzas un lūgsies kopā ar mums, visiem labas gribas cilvēkiem. 

Dievkalpojumu saraksts:                            

24. decembrī – Kristus dzimšanas svētku vigīlija 

                                               17:30 Svētku koncerts Dricānu baznīcā, dzied "Dricānu Dominante 

                                               18:00 Bētlemes svētīšana, sv. Mise 

25. decembrī – Kristus dzimšanas svētki 

                                               Dricānos sv. Mise plkst. 9:30 

                                               Pilcenē sv. Mise plkst. 13:00 

28. decembrī – sv. Ģimenes svētki 

                                               sv. Mise plkst. 9:30 

1. janvārī – Dievmātes svētki 

                                                Dricānos sv. Mise plkst. 9:30 

                                                Pilcenē sv. Mise plkst. 13:00 

“Priecāsimies visi Kungā, jo ir piedzimis pasaules Pestītājs! 

Šodien mums no Debesīm ir dāvāts patiess miers.” 

Sirsnīgi sveicu Dricānu pagasta iedzīvotājus Kristus dzimšanas svētkos un novēlu Dieva miera pilnu 2015. gadu! 

 Prāvests Māris Laureckis 

DRICĀNU KULTŪRAS NAMS 
 
27.12. plkst.10.00 Svētku eglīte Dricānu pagasta pirmsskolas vecuma bērniem  
                                 “Zem eglītes mazs zaķītis” 
27.12. plkst.14.00 Atpūtas pasākums Dricānu pagasta pensionāriem „Pie eglītes” 
28.12 plkst.11.00 Rēzeknes novada vokālās studijas “Skonai” rīkotais Labdarības koncerts    
                                “Sorgeņgeļs”. Dziedās “Skonai” un Dricānu KN pašdarbnieki. 
03.01.2015. pl.21.00 Atpūtas pasākums- groziņballe “Būs kazai precinieki”. Muzicēs Ginc un Es.  
                                   Ieeja 3EUR. Ir iespēja rezervēt galdiņu pa tel. 26665868 
09.01.2015 plkst.19.00 Folkloras kopu sadziedāšanās “Čigānos laba dzīve” 
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 SKOLAS ZIŅAS   Ar 2014.gada 2.aprīli "Zaļā josta" sadarbībā ar Valsts izglītī-

bas satura centrs (VISC) aicināja Latvijas vispārējās, profesi-

onālās un interešu izglītības iestādes rūpēties par vidi 

un iesaistīties jaunajā kampaņā – konkursā "Tīrai Latvijai – 

Tīriem ūdeņiem!" jeb "Mana līdzdalība veidojot, saglabājot un 

uzlabojot vides kvalitāti publiski pieejamās vietās pie ūdeņiem 

savā pašvaldībā", tādejādi veicinot skolu un citu izglītības ie-

stāžu audzēkņu vides izglītību un izpratni par sabiedrības līdz-

dalības nozīmīgumu vides pārvaldības jautājumu risināšanas 

procesos, kā arī, caur iesaistīšanos praktiskā rīcībā un veicot 

aktivitātes, novērtētu un uzlabotu vietējo publiski pieejamo 

atpūtas vietu pie ūdeņiem vides stāvokli, kā arī attīstītu savas 

prasmes un iemaņas kvalitatīvas dzīves telpas organizēšanā. 

10.klases komanda „Zaļie pirkstiņi jeb FUKŠI” pieteicās, lai 

sakoptu Dricānu vidusskolai pieguļošo Mazičas jeb Krācītes 

ieleju. Septembrī ar aizaugušo Krācītes krastu „cīnījās” 3 die-

nas. Šis darbs uzrunāja arī 6.klases un 11.klases skolēnus. 

10. klases audzinātāja 

 Sandra Saulīte 

 
Sagaidot Latvijas Valsts 96. gadadienu tiek organizēti dažādi 
konkursi, kuros var iesaistīties arī skolēni. Viens no tādiem ir 
Valsts  akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" īstenotais konkurss 
"Apsveikums Latvijai".  
Visiem interesentiem vietnē «www.apsveikumslatvijai.lv» bija 
jāatšifrē kāds konkrēts novēlējums, kuru  projekta patrons Valsts 
prezidents Andris Bērziņš izvēlēsies kā labāko bērnu apsveikuma 
tekstu Latvijai dzimšanas dienā. Par negaidītu, bet patīkamu pār-

steigumu tas izrādījās Dricānu vidusskolas 5. klases iesūtītais vēlējums «Jaunus izgudrojumus un laimīgus cilvēkus!».   
 

Par uzvaru Valsts  akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" īstenotajā konkursā "Apsveikums Latvijai tika piedāvāta 
ekskursija uz Cēsu Zinātnes centru Z(in)oo, kur varējām paši izmēģināt dažādas tehnoloģijas un pārbaudīt dabas likumus: 
mācīties matemātiku lēkājot, izbaudīt gravitāciju šūpolēs, izprast berzi braucot ar neparastiem kartingiem, redzēt skaņu, 
veidot zobratu pārnesumus, redzēt zibeni, paostīt ozonu, un vēl, un vēl, un vēl… 
      Rainers, Ramona :”Ļoti patika kartinga mašīnītes, kur varēja braukt, eksperimentēt un izmēģināt pašiem”. 
      Aurēlija :”Aizraujoša likās x-box interaktīvā spēle”. 
   Evija, Anastasija :”Elektriskajā istabā uzkavējāmies visilgāk. Interesanti bija eksperimenti ar spuldzīti, varēja pasmaržot kā 
smaržo ozons, uzzināt kā rodas statiskā elektrība, un pašiem iedegt spuldzīti.” 

5. klases audzinātāja 
 Iveta Dembovska 

Tā gaisma, ko izstaro svece, 

Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo, 

Izplēn, pazūd un gaist. 

Bet gaisma kas cilvēkā dzīvo 

Un siltums, ko izstaro sirds- 

Tas nezūd, tas paliek. 
Lai Ziemassvētku laiks ved pretī sapratnei  

un cilvēcībai,  
lai dvēseles spēka pietiek visam gadam! 

 
Kultūras nama vadītāja- Genovefa 

Sveicināti! 

 Naski steidzas gada pēdējās dienas . Gaismas 

stundas tik īsas. Katram ir kāda nodarbe, ar ko aizpildīt  

tumšos vakarus un rītus. Rūpes par mājiniekiem, tradici-

onālie rokdarbi un dažādi radošie darbi , jaunu recepšu 

izmēģināšana, interesanta žurnāla vai labas grāmatas 

lasīšana. Ja labprāt lasāt, tad bibliotēkā ir ļoti daudz 

jaunu grāmatu; - latviešu un ārzemju autoru darbi, prak-

tiskas grāmatas, ceļojumu apraksti, daudz grāmatu bēr-

niem un jauniešiem. Veselības, prieka un veiksmes pil-

nas Jūsu dienas ! Priecīgus Ziemassvētkus !   Jevgenija 
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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 

 

                                                        

 

 

 

   Pieejams finansējums uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Rēzeknes novadā 

  

 

 Nodibinājums „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” (turpmāk tekstā Nodibi-

nājums LEARN) izsludina atklātu projektu pieteikumu konkursu uzņēmējdarbības uzsākšanai 

un attīstībai.  
 

 

Mērķi:  

Atbalstīt sabiedriski nozīmīgu lauku uzņēmējdarbības attīstības projektu īstenošanu Rēzeknes novadā, 

Sekmēt uzņēmējdarbības attīstību un rūpēties par bezdarba samazināšanu Rēzeknes novada teritorijā, 

Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos. 

Kopējais pieejamais finansējums: EUR 30 000.00 

Projektu pieteikumu iesniegšanas laiks: 15.01.2015. – 16.02.2015.  

Uz atbalstu var pretendēt: 

Fiziskas personas, kuras plāno uzsākt saimniecisko darbību un kuru deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Rēzeknes novada 

teritorijā, 

Fiziskas personas, kuras veic saimniecisko darbību Rēzeknes novada teritorijā un kuru neto apgrozījums no saimnieciskās 

darbības iepriekšējā noslēgtajā gadā nepārsniedz EUR 7000,00, 

Juridiskas personas, kuras saimniecisko darbību veic Rēzeknes novada teritorijā un kuru neto apgrozījums no saimnieciskās 

darbības iepriekšējā noslēgtajā gadā nepārsniedz EUR 15 000,00.  

Atbalstāmās izmaksas: 

inventāra, iekārtu iegāde, ar kuru palīdzību produkts tiks ražots, pārstrādāts, šķirots, celts, pārvietots (izņemot autotransportu), 

sagatavots uzglabāšanai, iepakots, uzglabāts vai arī tiks sniegts pakalpojums, 

inventāra, iekārtu piegādes un uzstādīšanas izmaksas 

lauksaimniecības dzīvnieku iegāde, 

specifiskas datorprogrammatūras iegāde, 

biroja tehnikas iegāde, ja izmaksas nepārsniedz 10% no projekta kopējās attiecināmās summas 

mārketinga materiālu izstrāde, 

būvmateriālu iegāde ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas telpu remontdarbiem, 

PVN, ja atbalsta pretendents nav reģistrēts ar PVN apliekamo personu reģistrā. 

Nodibinājuma LEARN līdzfinansējuma maksimālais apmērs: 

nav lielāks par EUR 3 000,00 un nepārsniedz 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, 

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām (izņemot graudkopības un piensaimniecības kooperatīvus) nav 

lielāks par EUR 10 000,00 un nepārsniedz 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. 

Projekta iesniedzēja līdzfinansējums: ne mazāks kā 10% no projekta kopējās attiecināmās summas. 

SVARĪGI! 2015.gada 12.janvārī Rēzeknes novada pašvaldības ēkā (Atbrīvošanas alejā 

95A, lielajā zālē) pl.10:00 notiks seminārs, kurā tiks sniegta plašāka informācija un skaid-

rojumi par projekta pieteikuma sagatavošanu. 

Projektu konkursa nolikums, vērtēšanas kritēriji, pieteikuma veidlapa un atskaišu formas pieejamas Rēzeknes novada pašval-

dības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv 

Konsultācijas var saņemt pie Nodibinājuma LEARN vecākās konsultantes Dainas Butleres, zvanot 26543286 vai tiekoties perso-

nīgi Rēzeknes novada pašvaldības ēkā, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, 34.kab. (pieņemšanas laiki: pirmdienās un ceturtdienās 

pl.09:00 – 12:00 vai iepriekš saskaņojot vizītes laiku.) 

  

 

http://www.rezeknesnovads.lv

