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KAM TAVA SIRDS, JA TĀ NAV LATVIJAI! 

 

Neteic par savu zemi, 

Ka tā ir maza. 

Dzimteni nevērtē jūdzēs. 

 

Neteic par savu tautu, 

Ka tā ir maza. 

Tās lielums ir dvēselēs. 

 

Neteic par sevi pašu: 

„Ko tad es varu?” 

Dari! Tad uzzināsi. 

                                                       /Agra Dage/ 

Sirsnīgi sveicu valsts svētkos! 

Novēlu prast saskatīt un realizēt ieceres, 

ko katrs varam darīt, esot savā vietā! 

 

Dricānu pagasta pārvaldes vadītāja Anita Igaune 



Par patriotu nepiedzimst 
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           Novembri mēs dēvējam par mūsu 

valsts svētku mēnesi, jo šajā mēnesī  svi-

nam gan Robežsargu dienu , gan Lāčplēša 

dienu, gan  Latvijas dzimšanas dienu. Vi-

sām tām cauri vijas patriotisma jeb tēvze-

mes  mīlestības tēma, kura izpaužas kā 

darbošanās tēvzemes labā, aizstāvot to kā 

darbos, tā arī vārdos. Piedāvāju interviju 

ar dricānieti, Zemessardzes 36.Kaujas at-

balsta bataljona Personālsastāva (S-1) da-

ļas speciālisti, kaprāli Līgu Tāraudi. Arī 

Līga  izteicās, ka par patriotu nepiedzimst, 

bet patriotiska attieksme pret savu dzimteni 

veidojas dzīves laikā.  

 

1.Pastāsti par sevi, tieši par ceļu uz armiju. 

Kad un kā nonāci Nacionālajos bruņotajos 

spēkos? Kāda bija Tava motivācija? 

Pabeigusi vidusskolu,  kā lielākā daļa mūsdie-

nu jauniešu, braucu piepelnīties uz ārzemēm. 

Man bija  doma pēc noteikta laika atgriezties. 

Tā tas arī notika. Kopā ar savu ģimeni atgrie-

zāmies dzīvot tepat Dricānos. Par dienesta ie-

spējām biju dzirdējusi jau iepriekš. Noteicošais 

manā izvēlē bija tas, ka dienesta vietas bija 

garantētas tepat Latgalē jaunizveidotā vienībā. 

Ilgi nedomāju, aktīvi sāku gatavoties. Izgāju 

visas nepieciešamās ārstu komisijas, psihologa 

pārbaudi un braucu kārtot iestājpārbaudījumus. 

Visus normatīvus nokārtoju, kas man tajā brīdī 

bija liela laime, jo neilgi pirms tam biju pakri-

tusi uz ledus un stipri sasitusi muguru. Pēc 

veiksmīgi nokārtotiem normatīviem uzsāku 

militāro           pamatapmācības kursu, pēc ku-

ra pusotru gadu savas dienesta gaitas turpināju 

Daugavpilī, tad tika izveidota jauna vienība, 

kurā dienu pašlaik. Savu dienesta līgumu pa-

rakstīju 2017.gada  8. martā. Tagad šis datums 

man ir dubultsvētki. Stājoties NBS, mana mo-

tivācija bija pašai sev pierādīt savu varēšanu 

un gūt asas izjūtas, kā arī pieredzi lielajā dzīvē. 

 2. Dricānu vidusskolu Tu absolvēji 2013. gadā. 

Es Tevi atceros kā ne īpašu sporta aktivitāšu 

fani! Cik daudz pūļu bija jāpieliek, lai saga-

tavotu sevi fiziskās atlases normatīvu izpildei? 
                                                                                                          

Laikā, kad vēl mācījos vidusskolā, patiešām 

nebiju sporta aktivitāšu cienītāja, droši vien tad 

vēl neapzinājos, ko es īsti gribu sasniegt savā 

dzīvē. Lai sagatavotu sevi iestājpārbaudīju-

miem nav nepieciešams būt speciāli sagatavo-

tam, ja vien līdz tam esi uzturējis sevi labā fi-

ziskā formā. Iestājpārbaudījumi ir tikai iesildī-

šanās, bet, lai izietu pamatapmācības kursu, ir 

nepieciešams labi sagatavoties. Savu fizisko 

sagatavotību nepieciešams uzturēt labā formā 

ik dienu, tad grūtības nesagādās fiziska slodze 

un varēs koncentrēties tikai uz apmācību. Savu 

fizisko formu biju uzlabojusi, dzīvojot ārze-

mēs, kur neilgā laikā no mazkustīga dzīves 

veida biju atvadījusies. Pateicoties savam dzī-

vesbiedram, kas ikdienā nodarbojās ar sportu, 

es iedvesmojos un sāku sportot kopā ar viņu. 

 3.Vai pirms iestāšanās dienestā bija pārdo-

mas par stereotipiem, ka tā ir vīriešu profesi-

ja? 
 

 Protams, pastāv šāds stereotips, ka sievietēm 

nav vietas armijā, un biju to dzirdējusi, bet tas 

netraucēja manai izvēlei, jo jau no bērnības 

esmu dzīvojusi un izaugusi laukos, kur bieži 

vien kopā ar zēniem spēlējām kariņus, skrējām 

pa dubļiem un kāpelējām pa vecajām ēkām un 

kokiem. Protams, dienests ir domāts vīriešu 

kārtas pārstāvjiem, tomēr ir arī darbi, kuri la-

bāk ir piemēroti sievietēm, piemēram, medicī-

nas sfēra vai darbs ar dokumentiem. 
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4.Kāda ir Tava ikdiena armijā? Raksturo vienu 

savu darba dienu! 

  Pašlaik es strādāju birojā, esmu lietvede. Sa-

vā ikdienā strādāju ar vienības dokumentu ap-

riti. Katra diena man dienestā ir savādāka, pa-

pildus darbam ar dokumentiem var nākties pil-

dīt arī citus dienesta pienākumus, piemēram, 

vadīt kādu nodarbību, piedalīties militārajās 

apmācībās vai uzlabot savu fizisko sagatavotī-

bu. Dienas rit nemanot, darba apjoms ir tik 

liels, ka dažkārt nejūtu, kur pazūd laiks. Ik die-

nu var iemācīties kaut ko jaunu un gūt jaunu 

pieredzi. 

 

5.Vai ir doma attīstīt militāro karjeru? 

 Dienējot NBS, ir lielas izaugsmes iespējas, 

tāpēc jau kopš iestāšanās Bruņotajos spēkos 

mācos, pilnveidoju sevi, nu jau mācu arī citus.  

 

   Esmu uzsākusi studijas Rēzeknes Tehnoloģiju 

akadēmijas studiju programmā „Tiesību zināt-

ne”. Noteikti maksimāli daudz pilnveidošu 

sevi un savu militāro karjeru. 

6.Kādas izjūtas Tev ir šogad valsts svētku mē-

nesī, kad ārkārtas stāvokļa dēļ nenotiek mi-

litārā parāde un citi publiskie pasākumi? 

 

 Protams, neierasti, bet diemžēl mūsu valstī un 

visur citur pasaulē pašlaik ir jāpārdzīvo grūts 

laiks un, lai mēs visi kopīgiem spēkiem iero-

bežotu un uzveiktu Covid 19, ir jāievēro valdī-

bas lēmums ierobežot visus publiskos pasāku-

mus un šogad svētkus aizvadīt mājās. Centīšos 

tāpat kā līdz šim saglabāt sirdī šo svētku sajūtu 

un svinēt savas ģimenes lokā. Novēlu arī jums 

šajos svētkos iedegt svētku noskaņu savās sir-

dīs kopā ar ģimeni. 

 

Līgu Tāraudi intervēja Ināra Orlova 

 

 Līga aicina:  

Piedalies individuāli vai ar ģimeni sev 

ērtākajā laikā  no 5. līdz 21.novembrim!   

Trases garums ~ 5,1 km. 



“Latvijas skolas somas” aktivitātes Dricānu vidusskolā 
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 „Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas 

bērniem un jauniešiem. 

   Sākot ar 2018. gada septembri, ikvienam mūsu valsts skolēnam ir nodrošināta iespēja izzināt un 

klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās ino-

vācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.  

Iesaistoties iniciatīvā “Latvijas skolas soma”, Dricānu vidusskolas skolēni arī 2020./2021. mācī-

bu gada 1. semestrī bija aktīvi un turpināja izzināt Latviju, tās kultūru, vēsturi un tradīcijas. 

Paši mazākie “Latvijas skolas somas” ceļotāji viesojās Jasmuižā, kur aktīvi piedalījās muzejpeda-

goģiskajā nodarbībā “Rainis. Dzimumdiena.” Skolēni tika iepazīstināti ar dzejnieka J.Raiņa 

dzimtajām mājām. Varēja apskatīt Latgales keramiķu darbus, iepazīt podnieka ripu un cepli, kur 

tiek apdedzināti keramikas izstrādājumi. 

Skolēni izspēlēja J.Raiņa dzejoļus un atpazina dzejoļus pēc to  ilustrācijām. 

Skolēniem tika organizētas radošās darbnīcas ar gaismas lapām, kur bērni varēja veidot kompozī-

cijas no herbārija, zīmēt smiltīs. 

Bērni labprāt iesaistījās aktivitātēs. Ar interesi darbojās radošajās darbnīcās un vēroja izstādi. 

Bērni iepazina dzejnieka daiļradi. 
 

 2. Pasaules karš bija visnežēlīgākais konflikts cilvēces vēsturē, kurā gāja bojā desmitiem 

miljonu cilvēku. Pār tautām valdīja nežēlīgi un ambiciozi vadoņi. Lai neatkārtotos līdzīgs scenā-

rijs, skolēniem jāizzina savas valsts vēsture, tāpēc programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros 

Dricānu vidusskolas 5.-7.klašu skolēni apmeklēja 2.Pasaules kara muzeju Aglonā.  

       Tā kā vairāki 5.klases zēni īpaši interesējas par dažādiem vēsturiskiem notikumiem, viņiem 

bija iespēja saņemt atbildes uz sagatavotajiem jautājumiem. 

       6.klases skolēni šajā mācību gadā sāk apgūt mācību priekšmetu Latvijas vēsture, tāpēc mu-

zeja apmeklējums ļāva klātienē apskatīt priekšmetus, kas kļuvuši par vēstures sastāvdaļu un at-

spoguļo tā laika notikumus. 

       7.klases skolēni, izmantojot mācību priekšmetā Latvijas un pasaules vēsture gūtās zināšanas, 

iesaistījās diskusijā par tā laika notikumiem un to radītajām sekām. Ikvienam skolēnam bija ie-

spēja pārbaudīt savas zināšanas, jo vajadzēja atbildēt uz vadītāja uzdotajiem jautājumiem. 
 

 8., 9. klašu skolēni šogad ceļoja uz ZELTA RUDENS priekiem Turaidā. Turaidas pils ir 

viena no senākajām mūsdienās apskatāmajām viduslaiku pilīm Latvijā. Atrodas Gaujas labajā 

krastā, Siguldas pilsētas teritorijā, Turaidā. Celta 1214. gadā kā Rīgas bīskapa pils nodedzinātās 

līvu valdnieka Kaupo koka pils vietā. 

      Orientēšanās spēle, kurā skolēni aizrautīgi piedalījās, veidota kā aktīvs un aizraujošs muzejre-

zervāta apmeklējums. Spēles uzdevums ir atrast kartē norādītus Turaidas muzejrezervātā objek-

tus un atsevišķus priekšmetus. Spēle ir veids kā vienlaikus iepazīt Latvijas vēsturi un atraktīvi 

pavadīt laiku muzejā! Spēles sarežģītības pakāpes ir vairākas, veidotas tā, lai iepazīt muzejrezer-

vātu būtu aizraujoši gan pieaugušajiem, gan skolēniem.  

     Skolēni ar interesi pildīja uzdevumus, kuros uzzināja daudz jaunu faktu par seno pili, tās vēs-

turi, iedzīvotājiem un tradīcijām. Taču, kā atzīst spēles dalībnieki, ļoti patika komandas spēle, 

kura mācīja būt saliedētiem un vienotiem, palīdzēt un atbalstīt vienam otru. 

Veidotie uzdevumi bija interesanti un izzinoši. Tie saliedēja komandas, lika kopā domāt, būt uz-

manīgiem, rast atbildes un jēgpilni pavadīt dienu. 
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 10.-12. klašu skolēni ceļojuma galamērķis bija Melngalvju nams Rīgā. Sākotnēji lekci-

jas veidā skolēni iepazina Melngalvju nama vēsturi. Pēc tam bija iespēja iejusties tirgotāju lo-

mā un doties pastaigā pa viduslaiku pagrabiem, izkalt savu veiksmes monētu. Skolēnus pārstei-

dza dzirdētais par stingrajiem nosacījumiem, kas bija jāievēro melngalvjiem. Vēlāk apskatījām 

Melngalvju nama vēsturiskos kabinetus, kur četrus gadus atradās Latvijas Valsts prezidenta 

darba telpas, bet šobrīd tur atrodas vitrīnas ar grezniem un mākslinieciski augstvērtīgiem sudra-

ba izstrādājumiem. 

    Melngalvju nama apskates noslēgumā skolēniem bija iespēja viesoties Melngalvju nama 

greznajā Svinību zālē, kur redzami Rīgas vēsturē nozīmīgu valdnieku portreti, un tos apmirdz 

greznas kristāla lustras. 

   Iegūtā informācija un redzētais papildinās skolēnu zināšanas vēsturē, kulturoloģijā, kultūrā 

un mākslā,  vizuālajā mākslā. Daudzus jauniešus pārsteidza šī nama greznums, restaurācijas 

autentiskums un kvalitāte. 

   Melngalvju namā ir pieejams arī 5D kinoteātris – LOOK AT RIGA! –, tāpēc izmantojām ie-

spēju apskatīt Rīgu no putna lidojuma 5D kino. Specefektu pavadībā “ielidojām” dažādās nozī-

mīgās ēkās, redzējām Rīgas ēku arhitektūru, izbaudījām vēju un ūdeni. Jaunieši šo aktivitāti 

atzina par visaizraujošāko. 

Paldies iniciatīvas “Latvijas skolas soma” atbalstītājiem, koordinatoriem, sadarbības partneriem 

un audzinātājiem par skolēniem piedāvāto iespēju. 

 
Programmas “Latvijas skolas soma” koordinatore Dricānu vidusskolā Iveta Dembovska 



Galvenā darbavietas adrese 

Adreses 2. rindiņa 

Adreses 3. rindiņa 

Adreses 4. rindiņa 

 

DRICĀNU skola  p i rmajos 100 gados  
Bibl iotēka saņēma unikālu bi jušā Dricānu vidusskolas  skolotāja  

Jāņa Laizāna  dāvinājumu -  brošētu vēsturisku un faktoloģisku   

materiālu krājumu 160 lappušu apjomā par  skolu s is tēmu un bērnu  

skološanu Latgalē,  t . sk.  Dricānu pagastā,  sākot  ar  19.gadsmita 

pirmo pusi .  Pēt ī jums ietver  nozīmīgas un interesantas  z iņas .  

Piemēram: “1895.gada septembrī  Rēzeknes apriņķa  Dricānu 

pagastā paredzēts  a tklāt  Dricānu vienklasīgo Minis tr i jas  skolu bez  

amatu apmācīšanas .  Līdz  1885.gadam pagastā ir  darbojušās 2 

ābeces skolas   un 1884.gadā tajās  ir  mācī jušies  7 skolēni .  Pagasta 

ter i tori jā  1895.gadā ir  bi juši  440  skolas  vecuma bērni .”  Vai 

arī  :“1950. /1951.m.g. .  Otrdienās vis iem skolotāj iem pol i t informāci jas .  Iev iests  

vienotais  burtnīcu iekārtojums -  iekšējā  maliņa 1 cm,  ārējā  -  2 ,5  cm.  1990. /91.m.g.  -

Likvidēta arodbiedrība,  pionieru un komjaunatnes  organizāci jas ,  no bibl iotēkas  

padomju grāmatas.  Pāreja no TIA uz  Dricānu pagasta pārvaldi  -  savs  budžets ,  savi  

l īdzekļ i .”   

 Par laika posmu no 1918. /19 .m.g .  l īdz  1994. /95 .m.g .  apkopotas  z iņas  gan par  

skolotāj iem, skolēnu skai tu ,  katra iz laiduma absolvent iem, mācību virz ieniem, 

ol impiādēm, konkursiem, gan dažādi  fakt i  par  ārpusmācību darbu -  ta lkām, 

pulciņiem, sporta sacensībām, saimniecisko darbību u.c.   

 Cik intr iģējoši  sameklēt  z iņas  par  sevi ,  piemēram,  pateicību par  piedal īšanos   

ol impiādēs un teicamu dežuranta pienākumu veikšanu,  rāj ienu par  skolēnu noteikumu 

neievērošanu,  atkār totu bēgšanu no kora dziedāšanas s tundām vai  nepaklausību 

internāta audzinātājai .   

 Katram ir  iespēja,  atnākot  uz  bibl iotēku,  iepazī t ies  ar  šo materiālu,  kas  i r  

l iecība ne t ikai  skolu s is tēmas izmaiņām 100 gadu griezumā,  bet  ar ī   pol i t iskās  un 

saimnieciskās  iekārtas   pārmaiņu  l iecība Dricānu pagastā.   

        Bibl iotēkas vadī tāja  Ināra  Orlova  

Informatīvo izdevumu sagatavoja Ināra Orlova. Savus priekšlikumus, atsauksmes un publikācijas sūtiet uz e-pastu 

inara.orlova@rezeknesnovads.lv., tel. 23115550.Vairāk par Rēzeknes novada dzīvi un pašvaldības lēmumiem  lasiet 

www.rezeknesnovads.lv 

Ko lasīsim 2021.gadā? 

 
1. Kas Jauns” 

2. ”Patiesā Dzīve”’ 
3. “Praktiskais Latvietis” 
4. “Santa” 

5. “Klubs” 
6. “Dari Pats” 

7. “Ilustrētā Pasaules 

Vēsture” 
8. “Likums un Taisnība” 

9. “Padoms Rokā”                                 
10.  “Praktiskie Rokdarbi” 
11.  “Lauku Māja” 

12.  “Medības” 

13.  “Ieva” 

14.  “Ievas Stāsti” 
15.  “Ievas Veselība” 

16.  “Ievas Virtuve” 
17.  “100 Labi Padomi” 
18.  “Rūķītis” 

 

2021.gadā  Dricānu pagasta  
bibliotēkā būs iespējams lasīt un izņemt lasīšanai  uz mājām šādus  

periodikas izdevumus: 


