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MAIJA DIEVKALPOJUMI PIE KRUSTIEM 

 Maija mēnesis, jaukais pavasara mēnesis, ir veltīts Dievmātei Jaunavai 

Marijai, kuras galvu rotā divpadsmit zvaigžņu kronis un pie kuras kājām zied 

skaistākās puķes, kādas zeme ir spējīga izdot. 

 Reiz viņa teica vārdus: "Redzi, es esmu Kunga kalpone!" Mēs ticīgie 

maijā mēnesī īpaši domājam par Jaunavu Mariju un lūdzam viņas palīdzību pie 

sādžu krustiem. Arī mēs vēlamies kalpot Dievam pēc Dievmātes parauga. Katru 

dienu ejot pie krusta, mēs lūdzam, lai Marija, maija Karaliene, svētī šo mēnesi 

un mūs, kas slīgstam pie viņas kājām! 

 Noliksim kādu no maija ziediem - kādu labu apņemšanos - uz maija altā-

ra! Skaistais maija dievkalpojums! Kādus ziedus tu liksi uz mīļās Mātes altāra? 

Visu maija mēnesi izpildi uzticīgi savu dzīves pienākumu. Katru dienu dedzīgi, 

dievbijīgi un apzinīgi skaiti savas lūgšanas un izdari garīgus vingrinājumus. 

 Pūlies maija mēnesī atbrīvoties kaut no vienas kādas savas vājības vai 

vismaz centies šai mēnesī mazāk tai padoties. Šo savu cīņu savieno ar mazu 

atsacīšanos ar labprātīgiem upuriem savas debesu Mātes godam. Tie būs skais-

tākie ziedi, kādus tu spēsi nolikt uz maija altāra pie Vissvētākās Jaunavas kājām, 

tas būs skaistākais maija dievkalpojums. 

 Maija dievkalpojumi parasti notiek vienā konkrētā stundā pēc rīta vai 

vakara darbiem, kad var sapulcēties kaimiņi pie sava krusta. Iesāk ar litāniju Jaunavas Marijas godam (grieķu val. „litaneia” - 

‘lūgumi’; lat. „litania”), kuru dzied. Tad turpina ar dziedājumiem Dievmātes godam vai arī lasa maija dievkalpojumu apceres. 

Noslēguma var izlozēt katras dienas apņemšanos. 

 Daži labo apņemšanos piemēri no lozēm, latgaliski značkom: 

Kotru reitu maja mēnesī, kod pīnōk laiks celtīs nu mīga, bez kavēšonōs nūsamet ceļūs un nūskaiti pīcus pōtorus; 

 Vysus ikdīnas dorbus veikdams, soki:Dīvam par gūdu; 

Maja mēnesī kotru dīnu nūskaiti pīcus pōtorus 

Kunga Jezus Kristus pīcu cērtumu gūdam; 

 Maja mēnesī izasorgoj nu lōdēšonōs un valna pīsaukšonas. 

 Bet, ja pēšķi kaidu lōstu izteiksi, uzreiz nūsamasdams ceļūs, nūskaiti pīcas reizes Esi sveicynōta, Marija; 

Maja mēnesī nalītoj na tikai šņabi, bet ari olu un cytus apreibynūšus dzērīņus; 

 Maja mēnesī sorgojīs nu malōšonas, bet, ja tūmār samaloj, uzreiz nūskaiti pīcas reizes Tāvs myusu; 

Maja mēnesī kotru vokoru centīs kūpā ar vysu ģimini nūskaitēt vokora lyugšonas svātbildes voi krysta prīškā; 

 Maja mēnesī sorgojīs nu aprunōšonas pat mozōs lītōs.Bet, ja tūmār godās aprunōt, tod nūskaiti vīnu 

 Rūžukrūņa daļu nūdūmā par aprunōtū cylvāku; 

Maja mēnesī centīs svātdīnōs pamōcēt bārnim pōtorus un katehismu, bet, ja esi mōte bārnim skūlas vacumā, dori tū ikdīnas;  

 Vysu dīnu nasaverīs uz tū pusi, kur acis gryb vērtīs vysvairōk; Nūskaiti vīnu Rūžukrūņa daļu par myrušajim. 

 Dricānu draudzē maija dievkalpojumi notiek pēc sv. mises pie krusta baznīcas dārzā. Mēs lūdzam ar Dievmātes aizbildnie-

cību Dieva svētību mūsu ģimenēm, mūsu bērniem un mazbērniem, lūdzam svētību mūsu labajiem nodomiem un darbiem. Lai 
Jaunava Marija atnes no Dieva mūsu pagastam un tā ļaudīm visas nepieciešamās žēlastības! 

                                                                                      Dieva svētību vēlot, Dricānu draudzes prāvests Māris Laureckis 
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 KOPUSVĀTKI 2015 

 

LEIDZA JEMIT LYUGŠONU GRŌMOTYS, LAI VARĀTU KŪPĀ LYUGTĪS PAR MYUSU MYRUŠAJIM. 

 20. junī  sv. Mise Piļcinis bazneicā 

 Piļcinis kopi 

11:00 

12:30 

 4. julī  sv. Mise Drycanu bazneicā 

 Dzeņagola kopi 

11:00 

13:00 

 Lempu kopi 14:00 

 6. julī  sv. Mise par Lempu kopūs apglobōtim 16:30 

 10. julī  sv. Mise par Rubuļu kopūs apglobōtim 10:00 

 11. julī  Taunogys kopi 

 sv. Mise kopsātā, ja byus lobs laiks 

13:00 

  

 Myura kopi 15:00 

 Rubuļu kopi 16:00 

 13. julī  sv. Mise par Myura kopūs apglobōtim 16:30 

 25. julī  sv. Mise Piļcinis bazneicā 

 Drebejis kopi 

11:00 

12:30 

 2. augustā  Drycanu kopi 11:30 

 3. augustā  sv. Mise par Drycanu kopūs apglobōtim 16:30 

 

 

Dricānu vidusskolas salidojums būs rudenī 

Informējam, ka sakarā ar remontdarbiem Dricānu vidusskolas 

60. gadu jubilejas svinības un absolventu salidojums notiks 

2015. gada 31. oktobrī. 

Atvainojamies par sagādāto vilšanos tiem, kuri cerēja satikties 

vasarā. 

Uz tikšanos rudenī! 

Dricānu vidusskolas kolektīvs. 

SKOLAS ZIŅAS 

 

Lielās talkas ieskaņas 

Ceturtdien, 24. aprīlī Dricānu vidusskolas skolēni un skolotāji piedalās apkārtnes sakopšanā. 

Galvenokārt, sakoptas tika tās vietas, kur paši ikdienā uzturamies: skolas apkārtne, sporta laukums, au-

tobusu pieturas, ceļa posmi no skolas līdz Dricānu centram, Pilcenes pagriezienam un Rēzeknes 

krustojumam. Kopā tika savākti 36 maisi atkritumu. 
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EKO salidojums 

Piektdien, 24.aprīlī, Dricānu vidusskolā notika pirmais EKOsalidojums, kas pulcēja gan EKOskolas, gan skolas ar 

zaļo domāšanu. Šis pasākums notika zem „Veselīga dzīvesveida” zīmes. Mūsu EKOdraugiem (2 komandām no 

Jaunstrūžānu pamatskolas, 2 komandām no Eglaines pamatskolas, komandai no Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas) 

bija iespēja ņemt dalību interaktīvā prezentācijā par atkritumu šķirošanu. Paldies EKOskolas vārdā gribam teikt 

SIA „ALAAS” sabiedrisko attiecību speciālistei vides komunikācijas jomā Edītei Čepulei. Lielāko dienas daļu 

komandas EKOģidu pavadījumā orientējās pa Dricānu pagasta teritoriju. Orientēšanās daļa sevī ietvēra 9 stacijas 

ar dažādiem uzdevumiem (mezglu siešana, pēdu meklēšana, skudru skābes garšošana, dižkoka apkārtmēra un aug-

stuma mērīšana, augu noteikšana). Atgriežoties no pētnieciskajiem uzdevumiem, komandas izsalkumu remdēja ar 

nātru zupu, kas tika vārīta uz dzīvās uguns. Noslēgumā komandas prezentēja savu mājasdarbu. Pēc šī pasākuma 

nolēmām, ka jāturpina šī iesāktā tradīcija. Pasākums izdevās! Paldies maniem EKOdraugiem – sk.Inārai, Agijai, 

Imaldai, Santai, Viktorijai, Gunitai, Jolantai, Jānim, Mārtiņam, Laurim. Paldies Jūs esat ZAĻIE draugi 

                                                                                      EKOkoordinatore Sandra Saulīte    

Skatuves runas konkurss “Vuolyudzāni” 

Jau piecpadsmito gadu Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociācija organizēja skatuves 

runas konkursu “Vuolyudzāni”. Šogad tā moto bija Andriva Jūrdža aicinājums: “Nazadzenīs augstuoks par cytim 

byut, bet dzenīs lobu darēt i gudruoks kliut.” 

   Kā daudzus iepriekšējos gadus, tā arī šogad vairāki Dricānu vidusskolas audzēkņi piedalījās šajā konkursā, izvē-

loties mūsdienu latgaliski rakstošo autoru darbus. Mūsu runātājiem veicās ļoti labi, lai gan konkurence bija liela: 

1.-4.klašu grupā Aivim Lipskim 2.vieta (skolotāja I.Butkāne); 

5.-8.klašu grupā Ilmāram Krustam atzinība (skolotāja G.Kazuševa); 

9.-12.klašu grupā Jānim Keidānam 2.vieta un Viktorijai Semulei atzinība (skolotāja G.Kazuševa). 

     Gandarījums par paveikto, par sasniegumiem, par balvām, par latgaliskā sirsnībā pavadīto dienu, kā arī par rude-

nī gaidāmo “Vuolyudzānu” večerinku! 

                                                                                                                           Skolotāja Gunta Kazuševa 

Nu atnāca Lieldieniņa 

Ziemai lēnām atkāpjoties, garās, tumšās naktis kļūst īsākas, līdz beidzot diena ir pastiepusies tik pat gara 

kā nakts. Tad klāt ir Lieldienu laiks.  

Šogad 1.-6. klašu skolēni pulcējās uz pasākumu “Nu atnāca Lieldieniņa”, kurā piedalījās dažādos Lieldi-

enu rituālos – tautasdziesmu skaitīšanā, ko vislabāk prata latgaliešu valodas pulciņa “Pyrmī osni” dalībnieki. Ar 

Latviešu tautas ticējumiem un laika vērojumiem mūs iepazīstināja 2. klase. Neizpalika arī olu dancināšana, ri-

pināšana, un to stipruma pārbaude. Skolēni, kopā ar audzinātāju, varēja izmēģināt roku papīra olu krāsošanā un olu 

turētāja pagatavošanā. To, cik skaists un krāšņs šogad ir viens no galvenajiem Lieldienu simboliem – ola, varēja 

apskatīt un novērtēt olu izstādē “Mis Ola 2015”, Galvenās balvas saņēma Emīls Sedols, Krista Kokina un Andrejs 

Bogdanovs. 
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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 

Par zemes lietošanas un zemes apauguma veidu statistisko apsekojumu jūsu pašvaldībā 

SIA "Vides eksperti" pēc Eiropas Komisijas statistikas biroja EUROSTAT pasūtījuma veiks zemes apauguma un lietošanas 
situācijas, kā arī to izmaiņu apsekojumu Baltijas valstīs t.sk. arī jūsu pašvaldībā. Apsekojums notiks no 2015. gada maija līdz 
oktobrim (projekts LUCAS 2015, http://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/overview). 

Latvijā apsekojumā iekļauti pavisam 4498 ģeogrāfiski punkti, kuri var atrasties jebkuros zemes apauguma veidos 
(lauksaimniecības zeme, zālāji, meža zemes, apbūvētas teritorijas, transporta tīkli utt.) Apsekotāji noteiks zemes apauguma un 
lietošanas veidu, redzamu meliorācijas sistēmu esamību un ainavas struktūrelementus. 

Apsekotāji darbosies saskaņā ar precīzām instrukcijām, lai aprakstītu un nofotografētu izvēlēto punktu, kā arī lai aprakstītu situ-
āciju 250 m garā līnijā no punkta uz austrumiem. Vienā no katriem 10 punktiem tiks paņemts 500 g smags augsnes virskārtas 
paraugs. Paraugs tiks analizēts laboratorijā un izmantots ar vides faktoru novērtēšanu saistītiem mērķiem, piemēram, Eiropas 
augšņu karšu atjaunināšanai, augsnes modeļu validācijai un organisko vielu satura noteikšanai augsnē, kas ir būtisks klimatu 
ietekmējošs faktors. 

Apkopotā informācija tiks izmantota tikai Eiropas mēroga statistikai un tā neatspoguļos nekādus personiskas dabas datus vai 
datus par zemes īpašumiem. LUCAS 2015 apsekojuma dati netiks izmantoti lauksaimniecības subsīdiju kontrolei, pie tam tie 
arī nav piemēroti šādam mērķim.  

                                                                                    Ar cieņu, Ivars Pavasars SIA Vides eksperti valdes loceklis 

LIELĀ TALKA DRICĀNU PAGASTĀ 

Pastāvēs kas pārmainīsies.!  Tāds moto bija šī gada  Lielajai talkai.  

Dricānu pagastā šogad  piedalījās liels talcinieku skaits - 160. Dricānu vidusskolas audzēkņi  šogad īpaši aktīvi . Katrai klasei 
bija ieplānota sava teritorija, kura jāuzkopj. Rezultāts un gandarījums - liels. Neskatoties uz lielo skaitu savākto maisu, prieks 
par tīrajām ceļmalām un pieturvietām  liels. Skolēniem būs iespēja aizdomāties, pirms atbrīvoties no tukšās čipsu pakas vai 
konfekšu papīra ceļmalā. Pagasta pārvaldes darbinieki kopā ar vietējiem aktīvākajiem iedzīvotājiem iestādīja vairākus desmi-
tus košumkrūmu un kociņu pagasta centrā, kuri priecēs iedzīvotājus , pagasta apmeklētājus un ciemiņus. Pilcenes ciema ie-
dzīvotāji talkoja Sološnieku ezera pussalā. Tika dedzināti zari, vākti atkritumi, par kuriem parūpējušies pagājušās vasaras at-
pūtnieki. Ar cilvēku nekārtībām vēl var tikt galā, bet kā lai tiek galā ar bebru izdomu, kuri domā, ka kokiem, kuri aug ūdens 
tuvumā, ir jābūt horizontālā stāvoklī? 

 Kopējā talkas bilance- 160 talcinieku, 150 maisu atkritumu, neizmērojams prieks par paveikto un kopā būšanu. 

                                                                                                Talkas koordinatore- Genovefa Jonāne 

 

10.MAIJĀ PLKST.11.00 DRICĀNU KN 

MĀTES DIENAI VELTĪTS KONCERTS „VISUS SAVUS MĪĻOS VĀRDUS...” 

MĀMIŅAS, VECMĀMIŅAS UN KRUSTMĀTES PRIECĒS DRICĀNU PII, DRICĀNU VIDUSSKOLAS  

UN DRICĀNU KN PAŠDARBNIEKI. 


