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Šajā numurā lasiet Līdz ar Pirmo adventi sākas        
Ziemassvētku gaidīšanas laiks 

Dārgie dricānieši! 

1.decembrī iesākām adventu - jaunu laikaposmu 
mūsu dzīvē. Gatavošanās laiku Ziemassvētkiem.    
Adventa vainagā novietoto četru sveču pakāpeniska 
aizdegšana simbolizē Kristus dzimšanas tuvošanos. 
Katra Adventa iedegtā svece izgaismo mūsu ceļu, kas 
ir patiesībā ceļš uz Betlēmi, kur Klusajā naktī piedzima 
Bērns Jēzus. Adventa noskaņa kristiešiem atgādina, 
ka mēs gatavojamies uz tikšanos ar Dievu. 

 Daudzi no jums šajā pirmssvētku laikā gatavosiet 
sev tuvajiem un mīļajiem jaukas dāvanas. Savukārt 
bērni ilgosies saņemt dāvanas. Vislielākā dāvana ir 
pats Dievs. Satikt Viņu saņemot dāvanas un dāvājot 
tās saviem tuviniekiem. Satikt Dievu! Caur dāvināšanu 
savās ģimenēs mēs satiekamies ne tikai viens ar otru, 
bet arī šajā brīdī mīļš viesis mūsu vidū ir Dievs. Mēs 
Viņu sastapsim kopējos draudzes dievkalpojumos,   
kopā lūdzoties savās mājās. Kopējā lūgšanā mēs    
dāvāsim saviem ģimenes locekļiem lielu dāvanu -   
Dieva svētību.   

Lai  Jēzus Bērns dāvā Jūsu ģimenēm mieru un  
svētību!    

 

Priesteris Māris Laureckis 
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Apsveikumi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apvārsnis iesnidzis klusumā, kupena kupenu veļ 
Ziema no dievišķa klusuma dvēselei baznīcu ceļ. 
Egles uz pauguru altāriem, sludinot klusumu   

svētu, 

Sniegbaltām rokām pār tālumu cilvēku svētī un 

sētu. 

   /Laimonis Vāczemnieks/ 

 
Ziemassvētki ir cilvēku iekšējās gaismas svētki. 
Gaismas, kas īpaši spilgti izstarojas, kad esam      
gatavi ar to dalīties – apskaujot, parunājoties,      
palīdzot, atceroties… izgaismotās eglītes, lampiņu 
virtenes un krāšņās salūtu raķetes ir  tikai ārējs     
atspīdums, niecīgs mirdzums no tās gaismas, kas ir 
mūsos pašos. Lai gaisma, ko izstaro mūsu dvēsele, 
nekad nedziest, lai tā    vienmēr kvēlo un lai ikvienā 
saglabājas vēlēšanās tajā dalīties. 
 
Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus un laimīgu,    
radošu un veiksmīgu  Jauno 2020.gadu! 

 
Dricānu pagasta pārvaldes kolektīvs 

 
 
 
Ticu Saulgriežu sniegiem, 

Kas zemi tīru un mirdzošu padarīt nāk. 

Ticu Ziemassvētku brīnumam, 

Kuram dvēselē jāienāk.  

/Skaidrīte Kaldupe/ 

 
Lai sirdīs Svēttvakara siltums un gaišas Jaunā 
gada gaitas! 
 

Dricānu PII kolektīvs 

 

 

 

 

 

 

 

Lai sasildās sirdis tai baltajā dziesmā, 

Ko šovakar zeme debesīm dzied. 

Lai nosargā sevī to svecīšu liesmu, 

Ar kuru var droši caur puteņiem iet! 

 
Ziemassvētku laiks ir cerību laiks, kurā         
notiek vislielākie brīnumi un piepildās            
neticamākās iedomas. Tikai katram pašam ir    
jārada savā sirdī sapnis un jāļauj tam kļūt par  
īstenību.   
Lai Ziemassvētki atnāk ar sirdsmieru katrā   
ģimenē! Lai Jaunajā gadā labestība, saticība,  
gaišas domas, labi darbi un mīļi    cilvēki mums 
līdzās katru dienu! Priecīgus svētkus! 

 
Dricānu vidusskolas kolektīvs 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Balts gaišums mirdz no svecītēm, 

Dzied koris seno dziesmu svētu, 

Un bērni nāk ar svecītēm, 
Lai Ziemassvētkus nosvinētu.                        

            

Baltiem sniegiem klātus Ziemassvētkus un 

veiksmes, mīlestības piepildītu 2020. gadu!  

Dricānu bibliotēkas vadītāja 
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2019. gadu aizvadot, saruna ar Dricānu pagasta pārvaldes vadītāju 

Visgrūtāk man ir  sadzīvot ar domu, ka lietas    

nenotiek tik ātri, kā man   gribētos.  

Vai tas, ka kļuvāt par pārvaldes vadītāju, 
ir apstākļu sakritība vai apzināts ceļš? 

Noteikti, ka tā bija apstākļu sakritība. Man     

vienkārši nejauši sanāca būt Dricānu pagasta   

iedzīvotāju sapulcē, kurā izvirzīja kandidātus   

pagasta vadītāja amatam. Tajā brīdī nezināju ne 

to, ka būs jāvada divi pagasti, ne to kāda būs   

alga, ne arī ko šis darbs prasīs no manis un      

manas ģimenes. Tobrīd likās, ka ir pienācis laiks 

izpildīt savu sabiedriski aktīva pilsoņa             

pienākumu, uzņemties iniciatīvu un mēģināt    

izdarīt kaut ko labu savā pagastā savu bērnu    

nākotnei, protams arī citu pagasta iedzīvotāju  

labā. Šajā lietā manas intereses sakrīt ar pagasta             

iedzīvotāju interesēm – jo es vēlos, lai mani    

bērni varētu mācīties    skaistās un sakoptās     

izglītības iestādes telpās, lai būtu sakārtota       

infrastruktūra,    interesanti  pasākumi. 

Pastāstiet lūdzu nedaudz par sevi… kā 
nokļuvāt uz dzīvi tieši Dricānos? 
Mans stāsts ir ļoti vienkāršs – piedzimu Rēzeknes 

dzemdību namā, pirmos manus dzīves  gadus ar 

ģimeni dzīvojām Rēzeknē. Vēlāk   pārcēlāmies uz 

dzīvi Dricānos- mana tēva Pētera Greivuļa dzimto 

pusi. Skolas gadi pagāja   Dricānu vidusskolā, kur 

absolvēju 9.klasi.    Dricānu vidusskolas skolotāji 

man joprojām ir mīļā piemiņā ar savu gudrību, 

prasīgumu un arī tēvzemes mīlestības mācību.  

Vēlāk bija mācības Rēzeknes komercskolā, tad 

Rīgā -Latvijas Universitātes Juridiskajā  fakultātē.   

Ieguvu maģistra grādu tiesību zinātnē.. Rīgā    

iepazinos ar savu vīru, kārtīgu Kurzemnieku    

atvasi – lepnu un strādīgu.  

Kad 2011.gadā nomira mans tētis, tad uz  laukiem 

sākām braukt gandrīz katras brīvdienas. 

2012.gadā apprecējāmies un kopā ar vīru kalām 

plānus, kā tikt uz dzīvi Putrānos, kur dabūt  darbu 

un kā iekārtoties.  

Dricānu pagasta  
pārvaldes vadītājas 
amatā esat jau kopš 
2019. gada janvāra. 
Jau ir pagājis      
gandrīz gads… Kā 
Jūs vērtējat šo laiku 
pēc padarītā un vai 
gada laikā ir          
izdevies īstenot, kas 
bija  iecerēts?  

Šis gads ir bijis notikumiem bagāts. Esmu gan 

apguvusi daudz jaunu lietu un zināšanu, gan arī 

esmu varējusi pielietot savu iepriekš iegūto    

pieredzi. Pavasarī  sadarbībā arī  Strūžānu      

pagasta jauniešu lietu speciālisti Sarmīti Stepiņu 

sagatavojām un iesniedzām Rēzeknes rajona 

kopienu partnerībā Leader programmā divus 

projektu iesniegumus no Dricānu pagasta      

pārvaldes un trīs projektus iesniegumus no   

Strūžānu pagasta  pārvaldes. Lauku atbalsta   

dienests ir apstiprinājis četrus projekta           

iesniegumus, viens no tiem jau ir praktiski     

realizēts- sieviešu korim „Taunadze” ir uzšūti 

jauni koncerttērpi. Pārējie trīs projekti – Dricānu 

kultūras  nama skatuves grīdas atjaunošana,  

skatuves apgaismojuma modernizācija un      

ģimenes centra “Sniedz roku” izveide Strūžānu 

kultūras namā, jārealizē nākamajā gadā. Izdevās 

arī realizēt Vides fonda  projektus - Dricānos 

tika iegādāts traktoriņš zāles  pļaušanai un     

uzbūvēta jauna nojume bērnudārza teritorijā, 

Strūžānu ciematā stādījām rozes un citus augus, 

veidojām jaunas košumaugu dobes, uzstādījām 

jaunus atkritumu konteinerus un izpļāvām   

niedres   Strūžānu ezerā. Šogad tā pa īstam esmu 

sākusi iepazīt Dricānu un Strūžānu pagastu    

iedzīvotājus, viņu   vajadzības un vēlmes. Ir tik 

daudz darāmā, tik ideju, ka dažkārt galva “iet uz 

riņķi”. Ir arī sapnis par jaunu estrādi zemes    

gabalā starp pagastmāju un baznīcu, šosejas   

labajā pusē. Ir sapnis par Dricānu muzeju -    

Dricānu vidusskolas vecajā muižas kūtī. Pagasta      

pārvaldes vadītāja darbs ir gan atbildīgs, gan              

interesants, gan arī ļoti smags.  
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2019. gadu aizvadot, saruna ar Dricānu pagasta pārvaldes vadītāju 

  Strādāju pie notāra, tad vairumtirdzniecības 

uzņēmumā par jurista palīgu, vēlāk advokātu 

birojā par juristu, tad minerālos materiālus  

ražojošā uzņēmumā, vēlāk „nebanku”            

kreditēšanas uzņēmumā un būvniecības       

kompānijā. Esmu kvalificēts jurists pēc        

profesijas, bet zemniece sirdī. Pēc dabas esmu 

ļoti saimnieciska, man arī patīk iedziļināties 

visos procesos, izprast lietu kārtību. Jurista 

darbs man ļoti patika, bet tajā līdz galam     

nevarēju sevi realizēt, jo vajadzēja kārtot    

svešas lietas un jautājumus, nevarēju izpaust 

savu “saimniecisko dabu”. Arī darba augļi   

jurista darbā dažkārt ir jāgaida ilgi - bija      

gadījumi, ka tiesvedības ilga pat 7 un 8 gadus, 

un kad   beidzot klientam pozitīvs tiesas    

spriedums ir stājies spēkā, tad jau pat īsti nav 

gandarījuma sajūtas par paveikto, jo process ir 

bijis tik garš, ka jāpiedomā, lai varētu          

atcerēties, kā tas īsti sācies. 

Pagasta pārvaldniekam ir jāprot daudzi darbi, 

jāsaprot vēl vairāk un jābūt ar ļoti labām      

organizatora spējām. Jāprot atrast lētāko un 

labāko risinājumu visās situācijās. Iepriekšējā 

pieredze šodien man noder, jo es esmu        

redzējusi, kā procesi tiek vadīti uzņēmumos, 

kas nes peļņu. Man ir nācies izprast gan      

būvniecības nianses, lai varētu uzrakstīt       

kvalitatīvu pretenziju, gan arī publisko        

iepirkumu likumu, lai varētu palīdzēt sagatavot 

klientiem piedāvājumu dalībai konkursā.     

Tagad šīs zināšanas man lieti noder. Tāpat arī 

noder zināšanas darba tiesībās un citās jomās. 

Pagasta dzīve ir daudzpusīga, te jābūt gatavam 

atbildēt uz dažādiem jautājumiem un budžetā 

nav līdzekļu dārgiem konsultantiem, kā tas 

varbūt ir kādās citās iestādēs – te ar visu jātiek 

galā saviem spēkiem. 

Pastāstiet lūdzu par plāniem un reāla-
jiem darbiem Dricānu pagastā?  
Plāni man ir grandiozi, diemžēl ar esošo      

budžetu “nepaceļami”! Bet ja skatāmies uz   

realitāti – šogad Dricānu vidusskolā ir pilnībā  
 

 

Mums bija piecgades plāns “Pārcelšanās uz     

Dricāniem”, kas realizējās 2017.gada pavasarī, 

kad ar visu ģimeni – vīru un diviem maziem    

puikām, uzsākām dzīvi Putrānos. Bērnus          

iekārtojām Dricānu bērnudārzā, abi ar  vīru      

strādājām savos Rīgas darbos no mājām, papildus 

arī pilnībā uzņēmāmies rūpes par   saimniecību un 

lopiem. Mūsu lēmums pārcelties uz dzīvi manās 

tēva mājās bija apzināts, bet tas kļuva reāls      

apstākļu sakritības dēļ. Mēs savās  mājās esam 

laimīgi, ir daudz darba, bet mēs   novērtējam   

vietējos labumus – svaigu gaisu, plašumu,       

bērnudārza tuvumu, ka nav sastrēgumu, nav     

lielpilsētas burzmas. 

 
Kā Jūs  pavadāt  savu brīvo laiku, kad nav 
jāpilda pārvaldes vadītājas amata          
pienākumi? 
Brīvā laika pavisam nav daudz. Pēc darba dienas 

esmu parasti dikti sagurusi, jo ik dienas notiek 

daudz interesantu un aizraujošu lietu, dažkārt ne 

visai patīkamu. Nervu spriedze ir ikdienišķa    

parādība. Vakarā bērni paņem visu uzmanību. 

Dricānos ir tik daudz iespēju brīvā laika           

pavadīšanai – varētu gan dejot, gan dziedāt kaut 

trijos kolektīvos, bet pagaidām no tā atturos, jo 

ģimenei ir jāvelta vairāk laika, kamēr bērni vēl 

mazi. Tāpēc pagaidām izbrīvēju sev svētdienu 

rītus, kad dodos uz baznīcu. Tur es dziedu. Mums 

jau vairāk kā gadu ir neliels ansamblītis, ko uz 

pilnīgas brīvprātības pamatiem vada baznīcas  

ērģelnieks. Apmeklējums arī ir brīvprātīgs. Bet 

man patīk un es eju. Dievkalpojuma laikā varu arī 

apdomāt darbus, notikumus, lūgt Dievam         

palīdzību, pateikties viņam. Patiesībā tas man ir 

bijis liels atspaids šī gada laikā, tieši ticība un  

paļāvība Dievam ir devusi spēku izturēt            

vissmagākos brīžus. 

Vai Jūsu iepriekšējā darba pieredze palīdz 
pašreizējā amatā?  

Jā, ļoti. Jurista darbs ir īpašs ar to, ka ir jāprot  

iedziļināties jautājumos un situācijās, kurās ir  

vajadzīga juridiskā konsultācija. Juridiskajā jomā 

sāku strādāt 2005.gadā.  
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Ir adventes laiks … Ko Jūs  novēlētu    
Dricānu pagasta iedzīvotajiem šajā      
Ziemassvētku gaidīšanas laikā?  

Es novēlu mieru un saticību ģimenēs, lai katrā 

dienā varētu rast gaišumu un prieku. Tik daudz 

negāciju ir apkārt, kaut kur tālu pasaulē cilvēki 

karo. Bet mums ir miers, vajag to novērtēt.     

Pašlaik pati esmu aizrāvusies ar tādu lietu kā   

palīdzēšana citiem cilvēkiem un kalpošana      

sabiedrības labā. Un no šī darba es gūstu        

gandarījumu. Pat cilvēku pateicība šeit nav tik 

svarīga (citreiz tās arī nemaz nav), cik svarīga ir 

apziņa, ka esi izdarījis labu darbu. Tad liekas, ka 

Tu nedzīvo savu dzīvi veltīgi, ka no Tevis ir kāds 

labums citiem cilvēkiem, ka esi tā daļiņa visumā, 

kas vairo labo un labais pasniedz viens otram  

roku, un cilvēki kļūst laimīgāki. Novēlu katram 

kļūt par šo daļiņu no labā, kas pavairo labo.    

Došanas prieks ir daudz patīkamāks nekā        

saņemšanas. Esmu arī ievērojusi, ka labais     

vienmēr atgriežas – atgriežas no citiem            

cilvēkiem, vispār pavisam citās dzīves situācijās 

un tieši tad, kad man tas visvairāk ir bijis         

vajadzīgs. Tāpēc varu teikt, ka ziedošana man ir 

kā rituāls, kas vajadzīgs, lai pati sev saņemt      

palīdzību, kad man to vajadzēs. Es nešaubos par 

Dieva klātbūtni savā dzīvē, jo daudzkārt lietas ir 

nokārtojušās visnegaidītākajā veidā, tāpēc es jūtu 

pienākumu dalīties ar to, kas man ir, un darīt   

labus darbus. 

Es novēlu mūsu pagasta iedzīvotājiem noticēt 

sev. Noticēt, ka Tu esi svarīgs ne vien savai    

ģimenei, bet arī valstij. Ka tieši Tu esi piedzimis 

tik īpašs ar savu individuālo uzdevumu, kas šajā 

dzīvē ir jāpaveic. Neviens mēs šeit neesam tāpat 

vien, mēs šeit esam, jo kādam esam ļoti           

vajadzīgi! Mīliet sevi, nedariet pāri sev un sa-

viem tuvajiem, esiet vienkārši laimīgi! 

 

Interviju sagatavoja Dricānu bibliotēkas vadītāja 

Ineta Veļičko 

izremontēts viens gaitenis un viena mācību klase, 

pārējās klasēs veikti kosmētiskā remonta darbi, 

veikti arī daudzi citi nelieli remonti, kas bija   

iepriekšējā periodā iekrājušies; bērnudārza ēkas 

pirmajā stāvā pašlaik top jauniešu centra telpas- 

notiek remontdarbi, kas tiks pabeigti līdz gada 

beigām. Jauniešu centrs uzrakstīja projektu, kas 

tika  atbalstīts un jau ir iegādāta virtuves   mēbeļu     

iekārta. Jauniešiem būs savas “mājas”, kur       

pulcēties, apgūt sadzīvei nepieciešamas prasmes 

un jautri pavadīt laiku. Dricānu    bibliotēkā  ir   

izveidots bērnu un vecāku klubiņš, kur            

sabiedriskā labuma organizācijas – biedrības 

“Maziča”, sadarbībā ar LAD realizētā projekta 

ietvaros iegādātas un izvietotas bērnu  rotaļlietas, 

atpūtas dīvāns, sēžammaisi, TV. Ceru, ka        

bibliotēka arī kļūs par pulcēšanās vietu, šeit varēs 

rīkot filmu pēcpusdienas, grāmatu “koplasīšanas”   

vakarus un jebkādas citas aktivitātes, kādas vien 

iederētos bibliotēkas telpās. No ceļu fonda      

līdzekļiem ir uzklāta jauna dolomīta šķembu   

virskārta uz ceļa, kas ved gar Dricānu kapsētu un 

“veco centru”, cerams, ka nākamgad tur varēsim 

uzklāt melno segumu. Un protams ir darīti       

miljons mazu un lielu birokrātisku “papīra”     

darbu, ar kuriem galā tiek pagasta lietvede un 

grāmatvedes. Toties es kopā ar saimniecības    

pārzini varu vairāk pievērsties saimnieciskajām 

lietām, un darāmā ir tiešām daudz! Nākamais 

gads paies ES projektu realizācijas zīmē, ceram, 

ka līdz septembrim kultūras namā jau būs jauni 

skatuves dēļi un skatuves gaismas. Vidusskolā 

ceram paveikt vēl vismaz vienas vai divu klašu 

pilnīgu remontu. Protams būs arī ikgadējie      

profilaktiskie darbi kanalizācijas un ūdens       

apgādes sistēmās, ceļu uzturēšanā. Diemžēl visas 

ieceres pārsvarā atduras pie finansiālā jautājuma. 

Tāpēc ceru, ka varēsim piedalīties vēl kādā     

projektu konkursā un iegūt papildu finansējumu 

Dricānu pagasta attīstībai.  
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Dricānu katoļu draudzes ziņas 

Es, kā Dricānu draudzes prāvests,  
esmu ar jums  kopā jau 10 gadus. Pateicība 
Dievam, ka esam bijuši vienoti lūgšanā     
Dricānu  baltajā baznīcā un  veikuši  daudzus   
darbus. Lūgšanas un darbi turpinās. Viens no 
lieliem darbiem, ko darām, ir draudzes mājas 
remonts. Pirms četriem gadiem draudzei      
izdevās atpirkt bijušo pasta ēku un zemi ap 
to. Pirms 2.pasaules kara šī ēka bija       
draudzes ērģelnieka māja, tātad   baznīcas 
īpašumā. Daži man ir  prasījuši, kas te būs. 
Te būs draudzes sāta (māja). Vieta, kur     
varēs pulcēties draudzes cilvēki.   Draudzes 
māja ir svarīgs pieturas punkts, kur vienuviet 
apkopot ticību, vēsturi un    kultūru, tāpēc  
gribam izveidot arī  draudzes muzeju. Lai  
sasniegtu šos mērķus, sistemātiski strādājam 
pie šīs idejas. Tā ik gadu esam paveikuši  
kādu lielu darbu pie draudzes mājas. Esam 
sakopuši teritoriju. Mājā esam demontējuši 
nenesošās starpsienas, lai palielinātu   istabu 
platību. Nomainījām jumtu, izmantojot    
draudzes mežā sagatavotos kokmateriālus. 
Veco grīdu nomainījām uz silto apsildes    
grīdu. Uzstādījām jaunas ārdurvis un logus, 
kā arī  remontējām ārsienas, nomainot      
sapuvušos baļķus. Atjaunojām fasādi, pilnīgi 
nomainot visus dēļus. Lai ēka pēc iespējas 
ilgāk atkal kalpotu sabiedrībai un saglabātu 
tās autentiskumu, remontam izmantoti          
ekoloģiski materiāli, to vidū linu pakulas,    
kaņepju  vate un kokšķiedras plātnes. Visi 
darbi veikti par draudzes ziedojumiem, tāpēc 
sirsnīgi pateicos par Jūsu atbalstu. Viss     
darīts, lai ierīkotu vietu, kur pulcēties       
draudzes ticīgajiem, organizēt lūgšanu,     
piemiņas, gan arī svētku pasākumus kā arī 
lai   sagaidītu      draudzes viesus un tūristus. 
Tomēr darbi nav pabeigti.  Turpinās         
iekšdarbi. Vēl pietrūkst daudz lietu. Vajag  
dēļus griestiem, flīzes grīdām, iekšdurvis, 
elektroinstalāciju, ierīkot sanitāro mezglu,  
iegādāties mēbeles.  

 

Jums ir iespēja atbalstīt Draudzes 
māju ar ziedojumiem, pārskaitot 

naudas līdzekļus uz kontu: 

Dricānu Romas katoļu draudze 
reģ. nr.: 90001174365 
konts: LV42PARX0016987300001 
AS “Citadele banka”  

 

Draudzes mājas būvniecības 
darbi turpinās 

Vajadzību vēl ir daudz. Tāpēc aicinu arī 
turpmāk atbalstīt mūsu kopējo projektu – 
draudzes mājas remontu. Kad pabeigsim 
šīs ēkas  remontdarbus, mums būs   drau-
dzes sāta, kur varēsim veidot  ģimenisku-
mu, kopību, draudzību, ēst kopā, varēs 
dzert piparmātru čaju ar madu. Tātad baznī-
cas dievkalpojuma lūgšana, draudzība turpi-
nāsies draudzes mājā un pēc tam šo drau-
dzību un mīlestību draudzes locekļi    varēs 
aizvest uz savām mājām,  savām ģimenēm. 

 

Priesteris Māris Laureckis 



 
 

 

 Dricānu ziņas decembris 
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Dricānu vidusskolas ziņas 

                                                                    

 

Savukārt otrajā konkursa kārtā tiek   
noteikti trīs labākie dalībnieki, no      
kuriem visaugstāko žūrijas vērtējumu 
ieguvušais skolotājs saņem galveno 
balvu.  
Esam ļoti lepni, ka no visiem 36      
konkursa pretendentiem otrajā kārtā 
tika izvirzīta arī Dricānu vidusskolas 
sporta skolotāja Inese Bolšija!          
Ceturtdien, 28.novembrī, konkursa   
otrajai kārtai izvirzītie skolotāji vadīja 
sporta stundu Oskara Kalpaka Rīgas 
Tautas daiļamatu pamatskolā.         
Profesionāla un     prasīga žūrija      
vērtēja skolotāja prasmi pielietot 
daudzveidīgas mācību metodes un  
līdzekļus, māku pašam kvalitatīvi      
demonstrēt vai iesaistīt skolēnus     
vingrinājumu demonstrēšanā, prasmi 
nodrošināt   atgriezenisko saiti stundā. 
Tāpat tika vērtēts mācību stundas 
emocionālais fons, drošības noteikumu 
prasību ievērošana un citi kritēriji. 
Konkursa  uzvarētāju, titula “Gada 
sporta skolotājs 2019” ieguvēju,       
paziņos  īsi pirms Ziemassvētkiem - 
19. decembrī pasākuma “Latvijas gada 
balva sportā 2019”  apbalvošanas    
ceremonijā. Atbalstām un    lepojamies 
ar mūsu Inesi, kura prot aizraut jaunie-
šus, sagatavo tos neskaitāmām        
sacensībām un gūst uzvaras! 

 

 
Dricānu vidusskolas d.v. izglītības   

jomā I.Vilcāne 

 

 
 

 

Dricānu vidusskolas sporta     
skolotāja INESE  BOLŠIJA, viena no  
sešiem labākajiem sporta skolotā-
jiem Latvijā Izglītības un zinātnes 
ministrijas rīkotajā konkursā "Gada 
sporta         skolotājs 2019”. 

 
Konkursu "Gada sporta skolotājs”          
Izglītības un zinātnes ministrija          
organizē jau piecpadsmito gadu.     
Konkursa mērķis ir atrast                  
profesionālāko sporta skolotāju         
Latvijā, popularizēt sporta skolotāja  
nozīmi veselīgas un fiziski aktīvas 
jaunās paaudzes izglītošanas procesā, 
kā arī celt skolotāja profesijas prestižu. 
Konkurss  norit divās kārtās - pirmajā 
no tām komisija vērtē  pretendentu     
sagatavotos pieteikumus, dalībai otrajā 
kārtā  izvirzot sešus  skolotājus.  

Konkurss “Gada sporta        

skolotājs 2019” 
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Dricānu vidusskolas ziņas 

  

 
PIEKTDIEN, 29.novembrī  Dricānu        
vidusskolas 1.-4.klašu skolēni ESF         
projekta "ATBALSTS IZGLĪTOJAMO       
INDIVIDUĀLO KOMPETENČU                   
ATTĪSTĪBAI" (projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001) 
ietvaros devās  MĀCĪBU  VIZĪTĒ uz      
Daugavpils inovāciju centru. 
      

Mācību vizītes laikā izglītojamie         
piedalījās 2 mācību nodarbībās “Misija 
laiva” un “EKO mašīnu veidošana”, kā 
arī izmantoja visas zinātkāres centra 
ekspozīcijas piedāvātās iespējas un   
izmēģināja daudzveidīgas     iekārtas, 
spēles un ierīces.  
Mācību nodarbības "Misija laiva"  laikā     
izglītojamie darbojās grupās - iepazina 
ūdens īpašības un uzbūvēja laivas no                
ierobežotiem materiāliem. Ar savām    
uzbūvētājām laivām skolēni piedalījās  

arī   sacensībās par lielāko   kravnesības 
spēju! EKOmašīnu veidošanas                      
nodarbībā     vadītājs izglītojamajiem lika         
aizdomāties par to, kuras mašīnas ir    
videi draudzīgākās, kāpēc tās   šobrīd ir 
kļuvušas tik populāras? Katrs     skolēns 
individuāli uzmeistaroja savu EKO      
mašīnu un sacensībās aizbrauca tik tālu, 
cik spēja nodrošināt tai enerģiju.  
Gan nodarbības grupās, gan individuālā  
darbošanās zinātkāres centrā skolēnos    
raisīja lielu interesi, sajūsmu un atklāsmi 
par iespēju dabaszinātnes apgūt          
aizraujošā    veidā. 
 

Atbildīgā par projekta ieviešanu skolā  
Ilona Vilcāne 

 

Mācību vizīte Daugavpils      
inovāciju centrā 
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Dricānu vidusskolas ziņas 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gada klusākais laiks ir sagaidīts. Tas ir 
laiks, kas katru gadu tiek dots, lai         
sakārtotu savas domas pirms             
Ziemassvētkiem, nolikt katru no tām    
savā īpašajā plauktiņā. Tas ir    adventes 
laiks. Šajā klusajā pārdomu laikā Dricānu 
vidusskolas saime katru otrdienu        
pulcējas uz svētbrīdi, lai kopīgi iedegtu     
svecīti. Par cerību, par mieru, par  prieku 
un mīlestību. 
Svētbrīdī skolas direktore Skaidrīte    
Strode un draudzes prāvests Māris    
Laureckis  mudina nepazaudēt sākotnējo 
Adventes  ideju, izprast četru sveču     
nozīmi un   Ziemassvētku dziļāko būtību, 
lai svētki var ienākt ne tikai skolā vai  
mājās, bet arī katram sirdī. 
 
 

Dricānu vidusskolas d.v. audzināšanas    
darbā I. Dembovska 

Advente Dricānu         
vidusskolā 

 

19.12. 2019. plkst. 9.00                 
Ziemassvētku  tirdziņš.  

 
Varēs iegādāties Dricānu vidusskolas       
skolēnu un viņu vecāku sarūpētās       
dāvanas un pašceptos našķus. Tirdziņa 
laikā notiks labdarības akcija "Sasildi 
vientuļo sirdi", kurā vāksim līdzekļus     
dāvanu iegādei Pilcenes pansionāta     
senioriem. 
 

20.12. 2019. plkst. 10.00 
"Ziemassvētku  dāvana" 

 
Piedalās 1.-7. klašu skolēni. 
 

20.12.2019. plkst. 16.00                
"Laika mašīna" 

 
Piedalās 8.-12. klašu skolēni. 
 

06.01.2020. Jaunā gada karnevāls 
 
Piedalās 1.-6. klašu skolēni. 
 
 
 

Ziemassvētku pasākumi 
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   Kultūras nama darbs nav              
iedomājams bez līdzcilvēku atbalsta un  
sapratnes. Svētku reizē  gribas teikt      
PALDIES par nesavtīgu atbalstu visiem, 
kuri neatsaka palīdzību, padomu. Lai      
visiem kultūras nama  pašdarbniekiem,  
kolektīvu vadītājiem,   darbiniekiem,       
maniem labajiem gariņiem, kuri ir kopā   
pasākumos, to sagatavošanā un norisē, 
Jaunajā gadā veiksme, lai stipra veselība.   

 Paldies     dāsnajiem sponsoriem - 
Raimondam    Vulim, Leonam Treikulim,  
Jurim       Igaunim . 

 Gaišus un baltus Ziemassvētkus ar 
piparkūku un pīrāgu smaržu, ar rotātu egli 
un Ziemassvētku dziesmām! Lai nākamajā 
gadā katrā ģimenē saticība un              
veiksme, gudrība, izturība un mīlestība! 
Lai atrodam balto, kluso pārdomu laiku 
sev, bet ar mīļajiem un tuvajiem               
kopā-  daudzus jo daudzus skaistus brīžus! 
Ticību, cerību, mīlestību visiem Jaunajā 
2020.gadā ! 

 

Kultūras nama vadītāja Genovefa Jonāne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amatierteātra  “Siebrineicys”  uzstāšanās 
8.marta koncertā 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ingas Circenes  

privātkolekcija “Tautumeitas” 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jauniešu deju kolektīva “Jumalēni”  15 gadu 

svinību koncerts 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senioru balle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bērnības svētki 

 

Daži mirkļi no aizejošā        

2019. gada 
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Biedrības “Mazičas ” ziņas 

2019. gada septembrī Lauku atbalsta 
dienesta Austrumlatgales reģionālā  
lauksaimniecības pārvalde  apstiprināja 
biedrības “Maziča” projektu „Jauno     
vecāku un bērnu klubiņa izveide Dricānu 
pagastā ” (Nr. 19-01-AL15-A019.2202-
000009), kas  tika   iesniegts ELFLA  
Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014. – 2020.gadam apakšpasākuma 
„Darbību īstenošana saskaņā  ar        
sabiedrības virzītās vietējās                
attīstības      stratēģiju” ietvaros. 
Projekta mērķis bija ierīkot spēļu  un       
atpūtas telpas  pirmsskolas, skolas      
vecuma bērniem un viņu vecākiem.  
Jauno vecāku un bērnu klubiņš izveidots  
Dricānu pagasta bibliotēkas telpās. 
Bibliotēkas jau sen vairs nav vietas, 
kur cilvēki dodas tikai pēc grāmatām. 
Tās ir kļuvušas par kultūras un      
sabiedriskās dzīves centriem, vietu, 
kur iegūt jaunas zināšanas, prasmes 
un iespaidus. Dricānu pagasta         
bibliotēkā    turpmāk būs iespēja         
socializēties jaunajiem vecākiem un viņu 
bērniem, izmantot bibliotēkā pieejamos 
resursus (grāmatas, internetu), zīmēt,      
krāsot, likt mozaīkas un puzzles, spēlēt   
galda spēles, lasīt žurnālus, grāmatas,    
skatīties izglītojošus un izklaidējošus        
raidījumus un DVD videoierakstus.  
Projekta īstenošanas rezultātā biedrība 
„Maziča” iegādājās galda, lomu spēles 
un spēles bērniem, kuri jaunāki par        
5 gadiem.  
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Lai ierīkotu mājīgas atpūtas telpas, tika    
iegādātas jaunas mēbeles - dīvāns, 
plaukti, galdi, krēsli, paklāji,               
elektropreces (TV un DVD atskaņotājs) 
un sēžammaisi.   
Projekta attiecināmās izmaksas EUR 
2923.79, no kurām publiskais               
finansējums 90% apmērā ir 
EUR  2631.3 un Dricānu    pagasta    
pārvaldes līdzfinansējums 10%   apmērā 
EUR 292.49. 
Dricānu pagasta bibliotēkas vadītāja,     
biedrības “Maziča” valdes                
priekšsēdētāja aicina vecākus ar        
bērniem, lasītājus,        bibliotēkas    
draugus un citus interesentus nākt      
ciemos un izmantot bibliotēkā             
pieejamos resursus! 

  
 

Informāciju sagatavoja 
projekta vadītāja Ineta Veļičko 

 
 

Projekta ietvaros izveidots 
„Jauno    vecāku un bērnu   

klubiņš” 
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DAŽĀDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. decembrī – Kristus       

dzimšonas svātku vigilija 

17.30 svātku koncerts 

18.00 Betlemes svēteišona,  sv. Mise 

 

25. decembrī – Kristus  

dzimšonas svātki 

9.30 Sv. Mise 

 

29. decembrī – sv. Gimines 

svātki 

9.30 Sv. Mise 

 

31. decembrī – pateiceibas     

sv. Mise 

9.30 sv. Mise 

27.12.2019. plkst.12.00 

Svētku eglīte Dricānu         

pagasta pirmsskolas vecuma 

bērniem 

Svātku dīvkolpōjumi 

Informatīvo izdevumu sagatavoja Ineta Veļičko. Sūtiet savus priekšlikumus, publikācijas uz e-pastu  
dricanubiblioteka@inbox.lv.  
Sekojiet mums līdzi arī www.facebook.cm/dricānu    pagasta bibliotēka. 
Vairāk par Rēzeknes novadu lasiet www.rezeknesnovads.lv.  


