
2020.gads 

Dricānu Ziņas Dricānu Ziņas   

Intervija ar 
draudzes prā-
vestu Māri 
Laurecki 

2 

Uzsākta akci-
ja “Dricānu vi-
dusskolas at-
miņu stāsti” 

5 

Jauniešu cen-
tram jaunas 
telpas 

7 

Dramaturga 
A.T.Rubeņa 
dāvinājums 
bibliotēkai 

8 

Modernizēs 
Dricānu kultū-
ras namu 

9 

  

  

Šajā 

izdevumā: 

Lai mums visiem brīnišķīgs pavasaris!  

Lai kur mēs arī būtu, pavasaris jau visu pirms 

uzplaukst katrā no mums un tikai tad dabā.  

Būsim smaidīgi un laipni viens pret otru, darbī-

gi un radoši, tad arī mēs plauksim kā ziedi  

pavasarī! 

Pavasara mēnesis MARTS asociējas ar  SIEVIETI, tāpēc 

12.martā pl. 18.00 Dricānu bibliotēka aicina uz literāri  

muzikālu pasākumu “SĪVĪTE” 

janvāris—februāris 

 

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “ Dricānu pagastu apvienība”    Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “ Dricānu pagastu apvienība”      

  struktūrvienības Dricānu pagasta pārvaldes informatīvais izdevumsstruktūrvienības Dricānu pagasta pārvaldes informatīvais izdevums  

Dricānu pagasta pārvalde  informē! 

Iedzīvotāju sapulce notiks  

23. martā Dricānu kultūras namā,  

sākums pl. 14.00  

Esiet aktīvi sapulces dalībnieki! 



ma iekšienē, var komentēt jaunus 

procesus vai uzņēmuma uzlaboju-

mus. Tirdzniecības skaitļi vai ieņē-

mumi parādīs uzņēmuma izaug-

smi. 

Dažos biļetenos ir iekļauta sleja, 

kas tiek atjaunināta katrā izdevu-

mā, piemēram, padomu sleja, grā-

matas recenzija, direktora vēstule 

vai ievadraksts. Var arī  ievietot 

īsu aprakstu par jaunajiem darbi-

niekiem, vai lielākajiem klientiem 

vai pārdevējiem. Šajā rakstā var iekļaut 100–150 

vārdus. 

Biļetenos iekļaujamo tēmu skaits 

patiesībā ir neierobežots. Var ie-

kļaut rakstus par pašreizējām teh-

noloģijām vai jauninājumiem jūsu 

nozarē. 

Var arī pieminēt biznesa vai eko-

nomiskās tendences vai izteikt 

pircējiem vai klientiem prognozes. 

Ja biļetens tiek izplatīts uzņēmu-

   Desmit godi ir paguojuši, 

kai Drycanu bazneicys drau-

dze atsarūn prāvesta Māra 

Laurecka guodeigajuos rūku-
os. Šuo goda 11. martā sveik-

sim jū ari nūzeimeigā dzeivis 

jubilejā. Asom pateiceigi prā-

vestam par daškiertū laiku 

sarunai. 

   Voi atguodojot, ar kaidom 

sajiutom pyrma desmit godim 

īsuokot kolpuošonu Drycanu 

bazneicys draudzē? 

 Desmit godi ir paguojuši tai kai 

tys byutu nūtics vakar. Puor-

steigums beja vysu pyrma. Tū-

reiz es struoduoju Daugavpiļs 

Dīvmotis Rūmys katuoļu drau-

dzē. Gods i treis mieneši nūs-

truoduoju, pieški telefona 

zvons, ka juobrauc iz 

Drycanim. Taids nagaideits pu-

orsteigums  — vysu vāg pamest 

i braukt iz Drycanu draudzi. 

Vāluok — atbiļdeibys sajiuta. 

Jauna, nazynoma vīta, kai 

byus… Ilgys, ka varēs kū daudz 

dareit. Itei ir muna pyrmuo dor-

ba vīta kai prāvestam.  

Kai itys laiks i pīredze ir 

ryudejis Jius gon kai prīsteri, 

gon vīnkuoršu cylvāku? 

   Desmit godūs daudz lītu ra-

dzāts. Atbiļdeiba gulstas iz poša 

placim. Ar Dīvpaleigu juodora i 

pošam juodūmoj, kai ar 

cylvākim struoduot, kaidus dīv-

kolpuojumus organizēt, kaidūs 

laikūs, lai cylvākim bytu ārtu-

ok, i juosaskaņoj ar autobusu 

satiksmi. 

 

Kas ir izaruodejs 

vysgryutuokais i kas skaistu-

okais Jiusu kolpuošonys ceļā? 

Vysgryutuokais…..varbyut 

nakrist izmisumā, kod nazyni 

izsprīdumu kaidai problemai, 

bet pasaļaut iz Dīva guodeibu.  

I patīšom — lītys sasalīk.  

Soltys bazneicys zīmā ir vīna 

nu gryuteibom. Itūzīm tys vairs 

nav cik aktuali, bet atcerūs - 

Gaigalavā aizvītuoju prīsteri, a 

bazneicā mīnus deveņi grādi! 

Soltums kūž byudūs, cenšūs 

uotruok, uotruok vysu dareit, lai 

pošu i cylvākus 

napuorsaļdeitu.  

Vysskaistuokais - 

vysaidi draudzis 

svātki! Leldīnu 

proceseja, 

Zīmyssvātki ar 

skaistim dīvkolpu-

ojumim, daudz cylvāku i vysi 

dzīd. Ontona Matvejana pīminis 

koncerti bazneicā.  

Taida gondarejuma i prīcys sa-

jiuta… 

 

Drycanūs ir struoduojuši vai-

ruoki lobi prāvesti. Jius izace-

ļot ari kai aktivs, ar iniciativu 

apveļteits sabīdriskais darbi-

nīks. Kas ir tys dzinuļs, kas 

nadūd mīra? 

Acs ir pīrē, i redzi, ka daudzys 

lītys vāg izdareit. Ari estetisku-

ma izjiuta. Tī vacs kūks, kas ju-

onūgrīž, tī vaca sāta, kas juosa-

remontej. Dīvs mudynoj - dori 

lobys lītys! Cylvāki ir vysaidi — 

aktivi i na tik aktivi. Taipoš ir pi 

prāvestim. 

Vaicuojuma dūmu var pagrīzt 

i tai, ka jius darot tū, kas prin-

cipā byutu vystīšuokais pošu 

Drycanūs dzymušū, skūluotū 

aizdavums. Pīmāram, ar so-

vim dorbim popularizejot po-

gosta nūzeimeiguos 

personeibys.  

Es dūmoju, ka sevkurs pruoteigs 

cylvāks nūviertej goreigū mon-

tuojumu, kulturu i gryb tū izceļt, 

paruodeit cytim.  Mes asom lap-

ni par drycanīšim - aktivim beju-

šīm myusu draudzis lūcekļim, 

kai pīmāram, 

myusu draudzis 

varganists, 

komponists On-

tons Matvejāns, 

barons Gustavs 

Manteifeļs... Ja 

tai padūmoj, mes esom ļūti bo-

guoti. Pi myusim brauc pūļu tu-

risti i soka: ―Eto naš baron!”   

 

 

Dīvs mudynoj - dori lobys lītys! 

Foto : Lana Kazlauskiene 
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Gustavam latgalīšu 

volūdu īvuicieja juo 

mama Marija nu 

Manteifeļim 



ma iekšienē, var komentēt jaunus 

procesus vai uzņēmuma uzlaboju-

mus. Tirdzniecības skaitļi vai ieņē-

mumi parādīs uzņēmuma izaug-

smi. 

Dažos biļetenos ir iekļauta sleja, 

kas tiek atjaunināta katrā izdevu-

mā, piemēram, padomu sleja, grā-

matas recenzija, direktora vēstule 

vai ievadraksts. Var arī  ievietot 

īsu aprakstu par jaunajiem darbi-

niekiem, vai lielākajiem klientiem 

Šajā rakstā var iekļaut 100–150 

vārdus. 

Biļetenos iekļaujamo tēmu skaits 

patiesībā ir neierobežots. Var ie-

kļaut rakstus par pašreizējām teh-

noloģijām vai jauninājumiem jūsu 

nozarē. 

Var arī pieminēt biznesa vai eko-

nomiskās tendences vai izteikt 

pircējiem vai klientiem prognozes. 

Ja biļetens tiek izplatīts uzņēmu-

Par kū mes poši navarātu byut 

lapni i prīceigi, ka tys ir myusu 

barons, kas atstuojis tik daudz 

lobu lītu? Maņ pošam beja pu-

orsteigums, ka Gustavam latga-

līšu volūdu īvuicieja juo mama 

Marija nu Manteifeļim. Jei so-

vuos viestulēs slapanu informa-

ceju ir rakstiejusi  latgaliski. 

Manteifeļs nabeja latgalīts, bet, 

ja tai var pasceit, vītejīs uor-

zemnīks, kurs nūviertieja vīte-

jūs cylvākus, latgalīšu volūdu i 

folkloru. Deļ tam veidojom 

draudzis sātu i muzeju, lai nū-

vierteitu cylvāku davumu i pa-

ruodeitu šuos vierteibys cytim. 

Kai veicas ar draudzis sātys/

muzeja  remonta i 
īkuortuošonys dorbim? Kai 

drycanīši var pīsadaleit?  

Sātys uorpuse jau gondreiž pa-

beigta. Ir pabeigti grīsti. Elek-

treibu sataisejom. Uorsīnys nu 

īkšpusis - juoapmat. Juotaisa 

greida, durovys juolīk, trepis iz 

ūtru stuovu. Ūtrais stuovs ju-

otaisa, juosyltynoj. Pa drusce-

ņai dzanom vysus darbeņus. 

Draudzis sāta ir myusu kūpei-

guo līta. Es aicynuotu 

drycanīšus nūviertēt 

boguoteibys, kas myusim ir, 

atbaļsteit ar naudas voi materi-

alu zīduojumu, dorbu, padūmu 

voi kaidom senejom fotografe-

jom. Cylvāki nokūtnē varātu 

pīsadaleit sakūpšonys dorbūs, 

golvonais - pīsadaleit.  

Mes uzrunuojom Rēzeknis Teh-

nologeju augstskūlys dizaina 

nūdali, i vuiceituoja Aina Stro-

de ar studentem lobpruot atsa-

sauce lyugumam paleidzēt ar 

īkštelpu dizainu. Pateiceiba ju-

om.     Beja atbraukušys - vysu 

samiereja, i izliks sovu redzīni 

grafiski iz papeira.  

Lai draudzis sāta byutu origina-

la, taida, kai nivīnam, ar inter-

neta paleidzeibu uzzynuoju par 

meistarim Reigā, kas ir pietieju-

ši, kai sātys taisieja myusu dze-

di - ar dabiskim materialim, 

energoefektivys, ka sātys var 

ceļt bez plēvem i putom. Izaru-

odieja, ka vīnam nu meistarim 

ir vasarneica pi Sološnīka aza-

ra. Jī nūsyltynuoja myusu baz-

neiceņu ar eko vati, pīguoduoja 

vysaidus lobus materialus drau-

dzis sātys remontam, lai byutu 

originali - kai senči sovulaik 

taisejuši.   

Manteifeļa vuords ir nūzei-

meigs pūļim, tymā skaitā, jūs 

pietnīkim. Voi mes itū faktu 

varātu izmontuot sadarbeibys 

kontekstā? 

Divi godi atpakaļ atsaroda vīns 

students, pietnīks nu Krakovys, 

kas saraksteja doktora dorbu 

par Manteifeļa dzeivi i davumu. 

Jis te brauca, pieteja, guoja iz 

laseitovom, muzejim. Maņ beja 

īspieja pavadeit ar jū laiku, 

pasavyzynuot pa Latgaleiti. Jis 

beja tys, kurs maņ paruodeja 

Gustava Manteifeļa mamys rak-

steituos viestulis, kuruos beja 

teksts nazynomā volūdā,  nūs-

kaidruojom, ka ir latgaliski i jis 

praseja puortulkuot. Jis Facebo-

ok vītnē ir sataisejis profilu, 

veļteitu Manteifeļam (sk. 

Gustaw Manteuffel), i sekoj 

myusu draudzis sātys topšonys 

procesam. Ar juo starpnīceibu 

tyka atjaunuota sapleisušuo 

marmora pīminis plāksne iz 

Manteifeļa kopa, šū dorbu veica 

Polonikas instituts. Asu 

sasazynuojs ar Pūlejis viestnī-

ceibu, i jī zyna, ka myusim tai-

da līta nūteik, bet pagaidom 

konkretu planu par sadarbeibu 

nav.  

Desmit godi ir lobs 

laiks, lai kaidu īpazeitu. 

Jyusupruot, kaidys ir 

drycanīšu stipruos pusis 

i - pi kuo vajadzātu pīs-

truoduot?  

Drycanīši ir leli dzīduotu-

oji. Pasateicūt draudzis varga-

nistim Viļumam, Matvejānam, 

myusim ir stypra dzīduotuoju i 
varganistu jaunuo paaudze. 

Doncuotuoji! Skūluotuoja Silvi-

ja Bokta ir izaudzynuojuse 

daudzys paaudzis! Myusim ir 

ari lobi sportisti. Datryukst akti-

vu cylvāku! Tī, kas skūlā sajem 

diplomus - vīni tī poši. Dzīdu-

otuoji, doncuotuoji - vīni tī po-

ši. A kur ir puorejī? Kai jūs 

īsaisteit? Vairuok juoīsasaista 

cylvākim gon kulturys, gon 

bazneicys lītuos, gon ari bizne-

sā. Pīmāram, Gaigalavā ir dive-

jis ādynuošonys firmys. Deļ 

kuo Drycanūs nav? Kuozys, 

krystobys, jubilejis, svineigi 

pasuokumi, bēris, i juobrauc 

kaut kam nu molys.  
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Tīšom– vajadzeibu ir daudz. 

Par saimem  lyudzam, deļ 

tam, ka styprys saimis ir 

vysa pamats. 



temperatūras svārstībām. Tāpēc baznīcu kurinu 

katru dienu un sekoju temperatūrai, bet ir vaja-

dzīgi palīgi, kas varētu izkurināt reizi dienā. 

Paldies daudziem draudzes locekļiem, kuri ir 

noziedojuši malku, lai varētu kurināt.  

 Tik nav atrisināts jautājums, kur uzgla-

bāt kurināmo, tāpēc būs jāceļ malkas šķūnis. 

Turpināsim kopā veikt darbus mūsu draudzes 

cilvēku labā. 

 Sirsnīgi pateicos par jūsu lūgšanām, par 

ziedojumiem, par darbu, par atbalstu un par 

Jūsu dvēseles siltumu. 

Dieva svētību vēlot,  

prāvests Māris Laureckis 

 

  

Dārgie Dricānu pagasta iedzīvotāji!  

Šo jauno gadu esam iesākuši ar lielu notiku-

mu - Dricānu katoļu baznīcā ir apkure. Ilgi lolotā 

ideja, ka mūsu baznīcas apmeklētājiem ir vajadzīgs 

siltums, beidzot veiksmīgi ir realizēta. 

Vairāku gadu garumā bija daudz domāts, 

kādu apkuri ielikt un kur dabūt naudu. Tika veiktas 

daudzas konsultācijas ar santehniķiem, inženieriem 

un arhitektiem. Visi projekti bija dārgi, bet siltumu 

vajadzēja. Tāpēc sāku krāt ziedojumus, apmeklēju 

draudzes locekļus, lūdzot papildus līdzekļus apku-

res projektam. Uzrunāju vienu uzņēmēju, kurš at-

balstīja ar krietnu naudas žūksni. Izvēlējos lētāko 

variantu – malkas apkures katlu ar radiatoru apsil-

di. Tikai kopējiem spēkiem un ar Dieva palīgu sil-

tums ir ievilkts mūsu baltajā baznīcā. Apkures pro-

jekts ir izdevies. 

 Tagad mūsu Dricānu baznīcā ir silti. Saska-

ņā ar citu baznīcu apsaimniekotāju pieredzi, opti-

mālā temperatūra ir jāuztur pie 12 grādu robežas, 

tad dievlūdzējiem nav ne pārāk auksti ne pārāk kar-

sti, kā arī dievnama interjers necieš no straujām 

Par kū piedejā laikā lyudzot 

Dīvu vysvaira? Par kū 

mudynuotu aizadūmuot ari 

sovys draudzis lūcekļus? 

Ir vasals saroksts! Tīšom - vaja-

dzeibu ir daudz. Par saimem 

lyudzom, deļ tam, ka styprys sai-

mis ir vysam pamats. Par grieci-

nīku atsagrīšonu. Gavieņa laikā 

aicynoju aizadūmuot par gorei-

gom vierteibom. Vairuok klausei-

tīs Dīva vuordu - bazneicā voi pa 

Latgolys radeju, voi pošam skai-

tūt - i puordūmuot: kū Jezus, Dī-

va dāls, maņ gryb pasceit.   

Voi ir kaids mierkis, kū 

grybātu pastateit sev nuokama-

jā prīstereibys desmitgadē?  

Foto: Lana Kazlauskiene 

Lai top slavēts Jēzus Kristus! 
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Atbiļde varātu byut taida, ka 

muns mierkis ir atkluot, kū 

Dīvs gryb nu manis nuokama-

jūs desmit godūs.  

Pastuostit - kaida ir Jiusu 

idealuo dīna.   

Iz idealū dīnu mes vysi tīco-

mīs. Kai Dīva Dāls dzeivuotu 

munu dīnu? Es cenšūs atrast 

atbiļdi iz itū vaicuojumu. Tys 

ir svareigi kotram kristīšam. 

Voi es capu bļīnus kūpā ar Dī-

vu? Voi ar Dīvu kūpā vuicūs, 

struodoju i guļu? Na jau muni 

plani voi interesis - Dīvs ir ide-

als.  

Ar prāvestu Māri Laurecki  

sarunājās Lana Kazlauskiene 



Itin visam zem šīs saules ir sa-

va neatkārtojama krāsa un 

smarža. Saka – visnoturīgāk 

smaržojot atmiņas. Vai jūs kād-

reiz savās domās esat atgriezu-

šies skolas sienās? Noteikti… 

Ja arī skolas gadi kādam sen jau 

aiz muguras, nevar nejust to 

auru, kas virmo ik uz soļa vasa-

rā, kad daudzās skolās notiek 

izlaidumi, vai 1.septembrī, ejot 

cauri skolēnu burzmai. Ar skolu 

saistītās atmiņas vienmēr pa-

liks ar mums – labas vai slik-

tas, priecīgas vai skumjas, 

patīkamas vai ne visai, bet tās 

ir, bija un būs daļa no mūsu 

dzīves. Tuvojas Dricānu vi-

dusskolas 65 gadu jubileja, 

un, to gaidot, Dricānu vidusskolas 

kolektīvs ir uzsācis akciju 

“Dricānu vidusskolas atmiņu 

stāsti” – katru mēnesi līdz skolas 

absolventu salidojumam 1.augustā 

mēs publicēsim skolas mājas lapā 

www.dricanu-skola.lv  nelielu ie-

skatu skolas vēsturē un kāda ab-

solventa atmiņas par tā laika nori-

sēm. Aicinām ikvienu, kurš mācī-

jies Dricānu vidusskolā, piedalī-

ties akcijā ―Dricānu vidusskolas 

atmiņu stāsti‖ un iesūtīt savus 

atmiņu stāstus – kādu interesan-

tu, jautru piedzīvojumu, kuri-

ozus atgadījumus vai arī pavi-

sam nopietnus notikumus no 

savas skolas dzīves. Savus stās-

tus var sūtīt uz e-pastu:  

dricani@saskarsme.lv. Būsim 

ļoti priecīgi un pateicīgi visiem 

tiem Dricānu vidusskolas biju-

šajiem audzēkņiem un darbinie-

kiem, kuri atsauksies un iesūtīs 

mums savus atmiņu stāstus! 

Veidosim visi kopā interesantā-

ku absolventu salidojuma gaidī-

šanas laiku un tiksimies Dricā-

nu vidusskolas 65 gadu jubile-

jas pasākumā 2020.gada 

1.augustā plkst.18.00! 

kurām bija uzrakstīti pārējiem klasesbiedriem 

veicamie uzdevumi: pareizi jāsarindo mīlas 

dzejolis, jāuztaisa mīlīgākais klases selfijs, jā-

izspēlē ―avīzes spē-

le‖, jāizsaka 

“kaimiņu klasei” 

komplimenti un klu-

sējot jāizveido sirsni-

ņa.  

Prieks bija redzēt, ka 

Dricānu vidusskolas 

skolēni aktīvi pieda-

lījās Valentīndienas 

svinēšanā. 

Sirsnīgu un mīlestības pilnu turpmāko 

gadu vēlot – SP ! 

14.februārī, tāpat kā daudzviet pasau-

lē, arī mūsu skolā valdīja Valentīndienas no-

skaņas, par to bija parūpējušies Skolēnu paš-

pārvaldes ( SP) skolēni.  

Jau laicīgi skolā tika 

izvietots Valentīndienas 

pasts, ar kura starpniecību 

skolēni varēja nosūtīt pārstei-

gumu saviem draugiem, kla-

sesbiedriem un skolotājiem, 

vai mīlestības apliecinājumu 

pilnas vēstulītes 

“sirdsāķīšiem”. 

5.-12. klašu skolēni 

piedalījās  jautrās un radošās 

aktivitātēs ―Siržu medības‖.  Klases izvēlētais 

“pārītis” meklēja skolā paslēptās sirsniņas, uz 

Dricānu vidusskolas atmiņu stāsti 

Siržu medības  
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No 11. līdz 14. febru-

ārim Dricānu vidusskolas sko-

lotāja Zigrīda Zapāne piedalījās 

Eiropas Savienības izglītības, 

mācību, jaunatnes un sporta 

programmas Erasmus+ 

projekta ―HOB’S adven-

ture –hands on 

biodiversity‖ noslēdzo-

šās tikšanās pasākumos 

Igaunijā.  

Drīz tiks publi-

cēts praktisks un plaši 

lietojams metodiskais 

materiāls, kurā apkopoti 

visās projekta dalībval-

stīs veidotie nodarbību plāni 

bioloģiskās daudzveidības ap-

gūšanai pirmsskolā un sākum-

skolā. Šoreiz projektā iesaistītie 

ekoskolu un vides izglītības or-

ganizāciju pārstāvji no Latvijas, 

Islandes, Slovēnijas un Igauni-

jas strādāja pie metodiskā mate-

riāla melnraksta rediģēšanas un 

pilnveidošanas.  

Turklāt mums tika 

sniegta iespēja smelties daudz 

vērtīgu ideju Igaunijas skolās 

un pirmsskolās, kur igauņu ko-

lēģi atsaucīgi dalījās savā re-

dzējumā par vides izglītības 

procesiem un izglītības iestāžu 

sadarbību ar bērnu vecākiem. 

Neapšaubāmi noderīga bija arī 

pieredze, kā Igaunijā tiek īste-

notas pārmaiņas izglītības iestā-

dēs, piemēram, pašlaik tur no-

tiek aktīva skolu tīkla veidošana 

ar mērķi rosināt bērnus vairāk 

kustēties, pavadīt laiku ārpus 

telpām. Skolu vizītēs varējām 

ne tikai vērot aktivitātes ar da-

žādu interaktīvo metožu izman-

tošanu,  bet arī paši iesaistīties 

praktiskās robotikas nodarbī-

bās.  

Metodiskais materiāls 

dalībvalstu valodās un angļu 

valodā būs pieejams jau šā gada 

pavasarī.  

Zigrīda Zapāne, 

DVS angļu valodas skolotāja 

  

Sportot ir forši, sportot 

ir stilīgi! Tā atzīst Skolēnu par-

lamenta jaunieši un 23. janvārī 

7.-12. klases aicināja pierādīt to 

visiem vienojoties BASKET-

BOLA DRAUGU spēlē starp 

klasēm. Spēles notika divās ve-

cumu grupās. Sacentās 7.-9. 

klašu skolēni, kur laurus plūca 

paši jaunākie- 7. klase. Otrajā 

grupā bija 10.-12. klašu koman-

das, kur saspringtā un vienlīdzī-

gā  cīņā tika piešķirtas divas 1. 

vietas. Tās ieguva 10. un 11. 

klašu komandas.  

Paldies tiesnešiem, līdz-

jutējiem un sekretariāta pārstāv-

jiem par atbalstu un sadarbību. 

Jā, jaunieši to pierādīja!  

Būt aktīvam ir stilīgi! 

Erasmus+ projekta “HOB’S adventure – hands on biodiversity”  

dalībnieku starptautiskā tikšanās Igaunijā 

Būt aktīvam ir stilīgi! 

LAPPUSE 6 DRICĀNU ZIŅAS  2020 .GADS  



    Kas tad īsti ir darbs ar jaunat-

ni? Vai tā ir jaunatnes politikas 

izveide un īstenošana? Vai kopā 

pavadīts laiks? Vai jaunu pras-

mju apguve un pilsoniskās apzi-

ņas veidošana? Katrs to noteikti 

definē citādi, kādam tas ir nesa-

protams amats, kuram īsti ne-

redz jēgu, kāds labi apzinās, cik 

daudz prasmju un zināšanu ne-

pieciešams, lai strādātu ar jaun-

iešiem un sniegtu atbalstu viņu 

attīstības procesā. Jaunatnes 

likumā jaunatnes politika  tiek 

definēts šādi: “Jaunatnes politi-

ka ir visās valsts politikas jo-

mās īstenojamu mērķtiecīgu 

darbību kopums, kas veicina 

jauniešu pilnvērtīgu un vispus-

īgu attīstību, iekļaušanos sa-

biedrībā un dzīves kvalitātes 

uzlabošanos.” Viennozīmīgi 

darbā ar jauniešiem jābūt no-

drošinātiem saturiskiem, jēgpil-

niem un aizraujošiem pasāku-

miem, tomēr to būtisks faktors 

ir vides pieejamība jauniešiem.        

Lai spētu nodrošināt vietējo 

jauniešu dzīves kvalitātes uzla-

bošanu, ir jābūt viņiem pieeja-

mām, atbilstošām un tik pat 

kvalitatīvām telpām. Dricānu 

jauniešu aktivitātes vienmēr ir 

bijušas pamanāmas Rēzeknes 

novadā, mēs vienmēr esam bi-

juši dalībnieki Rēzeknes nova-

da jaunatnes dienā, Rēzeknes 

novada jaunatnes forumā un 

katru gadu esam izvirzījuši sa-

vus labākos jauniešus Rēzeknes 

novada jau-

natnes gada 

balvai, īsteno-

juši vairākus 

iniciatīvas 

projektus, ne-

formālo ap-

mācību un 

nometņu pro-

jektus un, pro-

tams, inventā-

ra projektus. 

Dalība 2019. 

gada inventā-

ra projektu 

konkursā, 

mums bija 

liels pagrieziens turpmākā attīs-

tībā. Tajā brīdī vēl to nenojau-

tām, kur tas mūs aizvedīs, jo 

vēlējāmies izveidot kvalitatīvu 

virtuves labiekārtošanu pašu 

spēkiem. Tā kā mums izdevās 

saņemt finansējumu inventāra 

projektam ―Virtuves telpas lab-

iekārtošana 

jauniešu 

centrā 

,,Kukuži’’” 

un ar pagas-

ta pārvaldes 

atbalstu un 

skaidro re-

dzējumu par 

to, kādai ir 

jābūt vides 

pieejamībai 

jauniešiem 

dzīves kvali-

tātes uzlabo-

šanai,  Dri-

cānu pagasta 

jaunieši tika pie jaunām telpām. 

Kopā ar pagasta pārvaldi tika 

izremontēta un labiekārtota ne 

vien virtuve, bet visas turpmākās 

jauniešu centra telpas. Mēs ar 

jauniešiem nemaz vairs necerē-

jām kaut ko mainīt telpu ziņā, bet 

patiesība vien ir: tas labākais nāk 

tad, kad vairs negaidi.  Beidzot 

mūsu jaunās telpas ir gatavas uz-

ņemt arī pašus jauniešus.  

Jauniešu centra atklāšana no-

tiks 7. martā plkst. 13.00 

 Aicinām visus jauniešus 

pievienoties atklāšanas pasāku-

mā, kurā paredzētas arī kopīgas 

kulinārijas nodarbības ar Dricānu 

pagasta pārvaldes vadītāju Diānu 

Saksoni. Kā arī turpmāk aicinām 

jauniešus apmeklēt jauniešu cen-

tru turpmākajos pasākumos un 

sekot līdzi mums 

www.facebook.com/kukuzicentr 

un instagram/jc_kukuzi , kur sav-

laicīgi būs ievietota informācija 

par pasākumu norises laikiem.  

Tiekamies jauniešu centrā! 

Jauniešu centra koordinators  

Jānis Jurčenko 

 

Darbs ar jaunatni 

Attēlu vai grafiku aprakstošs paraksts. 
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 Pasaules ūdens  dienas  

 ietvaros 23.martā  

Dricānu vidusskolas 2.klases  

skolēni bibliotēkā eksperimen-

tēs ar ūdeni  zinātniskā no-

darbībā  

”Peld /nepeld!”     

Bibliotēkas darba laiks 

Bibliotēka ir saņēmusi dāvinājumu 

 no Klīvlendā dzīvojošā dramaturga Artura Tālivalža Rubeņa (1927)- vairāk kā 20 brošētus lugu, re-
žisora piezīmju, biogrāfijas apskata sējumus. A. Rubenis ir uzrakstījis vairāk kā 120 lugas. Lugas sakopotas 
13 sējumos latviski, 7 sējumos latgaliski un 6 lugas – vienā sējumā angļu valodā. Rubeņa lugas rādītas gan 
Klīvlendā  (15), gan Latvijā (Talsos, Līvānos, Kārsavā, Krāslavā, Bērzgalē, Valkā, Rēzeknē, Dricānos), gan 
Adelaidē, Austrālijā un citur. A.Rubeņa lugas vai arī uzvedumus pēc A.Rubeņa latgaliešu valodā uzrakstīto 
lugu motīviem Dricānos parasti iestudē vidusskolas 12.klases skolēni, gatavojoties Žetonu vakaram. Pal-
dies godājamajam dramaturgam par dāvinājumu! Aicinu vietējos un attālākos teātra spēlētājus izmantot  
autora dāvinājumu jaunu iestudējumu veidošanā!   

Dricānu bibliotēkas vadītāja Ināra Orlova   

Bibliotēkas ziņas 

LAPPUSE 8 DRICĀNU ZIŅAS  2020.GADS  

Pirmdien   8.30—17.00 

Otrdien   8.30—17.00 

Trešdien   8.30—17.00 

Ceturtdien 12.00—20.30 

Piektdien   8.30—17.00 

Visu marta mēnesi  

bibliotēkā apskatāmas  

Ilzes Vabales   

GLEZNAS  

KRUSTDŪRIENĀ 

 

KINOVAKARI bibliotēkā 

katru CETURTDIENU  

 

Aprīlī  

bibliote kā  

bu s 

āpskātā mās 

Raibīs 

karikatūras  



   Lauku atbalsta dienesta Austrumlagales re-
ģionālā lauksaimniecības pārvalde pagājušā 
gada rudenī ir apstiprinājusi divus projektus – 
Nr.19-01-AL15-A019.2201-000002 ”Dricānu 
kultūras nama zāles grīdas seguma atjauno-
šana un skatuves modernizācija” un  

Nr.19-01-AL15-A019.2202-000002 
“Dricānu kultūras nama skatuves ap-
gaismojuma modernizācija”. Kopējās 
attiecināmās izmaksas sastāda 
41917,77 eur.  Ar nepacietību  gaidī-
sim jaunās  pārmaiņas. 

teipošana, 

ārstieciskā, 

relaksējošā 

un banku ma-

sāža.  

No s .g.  28. mārtā divreiz 

me nesī  sociā lā  centrā 

“Aizvē jš ” tēlpā š māšiēriš 

Oskārs Orlovs pien ems 

klientus dāz ā du māsā z u 

veiks ānāi. Piedāvājumā - 

Pieteiks ānā s un sī kā kās 

uzzin ās pā telefonu: 

29324202. Ja uz telefona 

zvānu Oskārs neātbild 

(jo aizn emts), tad lu -

gums rākstī t SMS vāi 

WhātsApp. 

Kultūras afiša 

Dricānu kultūras nams lielu pārmaiņu priekšā 

             Dricānos strādās masieris 

KN mazajā zālē 

 2020.gada 27.martā plkst.19.00 

Starptautiskajai teātra dienai 
veltīts pasākums 

“Mazais teātra vakars” 
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04.05.2020. plkst.13.00  

Dricānu birztalas estrādē 

 “Baltā galdauta svētki” 

2020.gada 12.aprīlī plkst.12.00   

laukumā pie kultūras nama 

Lieldienu pasākums 

 “Šūpojies, saulīte!” 

kopā ar Lieldienu zaķi un draugiem, 

 folkloras kopu “Bolta vīšņa”,  

Dricānu KN kapelu 

10.05.2020. plkst.12.00  

Mātes dienai veltīta  

ģimeņu diena “Kopā būt! “ 

Spēles, konkursi, dziesmas 

un kopīgi gatavota maltīte  

Informatīvo izdevumu sagatavoja Ināra Orlova. Savus priekšlikumus, atsauksmes un publikācijas sūtiet 
uz e-pastu inara.orlova@rezeknesnovads.lv., tel. 25436559 . 

Vairāk par Rēzeknes novada dzīvi un pašvaldības lēmumiem  lasiet www.rezeknesnovads.lv 


