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                                              Labdien,  jūsu mājās ! 

 Esiet sveicināti rudens saulgriežu laikā! Vēl kļavas zeltu sijā un bērzi nodzeltē. Zilākas par de-
besīm zied miķelīšu acis. Ar visskaistākajām ogām pilni šoruden pīlādžu zari. Visu šo krāšņumu ru-
dens dāvā mums laikā, kad jauns ceļa posms sācies skolas bērniem, skolotājiem, vecākiem, vecve-
cākiem, visiem, kuri mācās un palīdz mācīties. Zemnieku sētās graudu smarža, birst graudi arodos, 
tāpat kā mūsu labie darbi, rod vietu savos apcirkņos. Tīrumi un dārzi dāsni sniedz augļus, un arī 
laiks kļūst arvien rudenīgāks.  Mājsaimnieces centīgi sagādājušas burciņu krājumus ziemai. Lai 
veiksmīgs jaunais mācību gads - skolēniem, skolotājiem, vecākiem! Lai labām domām un darbiem 
piepildīts rudens! Nekas nav mūžīgs, un arī vasara, ko tik ļoti gaidām un kura mūs šogad lutinājusi 
gan ar karstu sauli un siltumu, gan lietu, gan neskaitāmiem notikumiem un pasākumiem.  

                                         Rēzeknes novada svētkos arī Rikava dižojās. 
      Bagātīgi, krāsaini, patiesi un no sirds, – tā var raksturot Rēzeknes novada dienu noslēgumu 19. 
jūlijā Ančupānu kartodromā. 15.00 dienā sākās pats krāšņākais svētku pasākums – Pagastu dižoša-
nās, kurā visas 25 Rēzeknes novada pagastu pārvaldes varēja parādīt to, ar ko tās ir bagātas un 
stipras. No Audriņiem līdz pat Vērēmiem – katrā teltī dziedāja, spēlēja, rādīja improvizētu teātri, 
katrā teltī bija amatnieku darinājumu izstādes un kulinārā mantojuma degustācijas. Apmeklētāji 
varēja noteikt, kurā pagastā saimniecēm ir visgaršīgākais siers un pīrāgi, saimniekiem – vislabākais 
medalus vai šmakovceņa, Nagļi lepojās ar Lubāna zivīm, Rikava – ar šitakē sēnēm, Nautrēni – ar 
īpašo ķiploku ziedu pesto. Sakstagala sautējums un Rāznas zivju zupa, Ilzeskalna medus šūnas un 
zāļu tējas no Strūžānu ziedu pļavām – katram pagastam bija ar ko palepoties. Uz dižošanos bija ie-
radušies arī pavisam neparasti viesi no seniem laikiem – muižnieks Rika kungs Jozefs ar pani Sofiju, 
Lūznavas muižas īpašnieks ar savu žilbinoši daiļo dāmu, Lubāna ezera ūdens meita un Griškānu lai-
mes lācis, tāpat acis priecēja arī Feimaņu vīri, tērpušies seno latgaļu goda tērpos. 
Jāpiebilst, ka Rēzeknes novada dienu ietvaros visos 25 novada pagastos nedēļas garumā norisinājās 
vairāk nekā simts dažādi pasākumi: koncerti, balles, izstādes, sporta sacensības, radošās darbnīcas 
un citas aktivitātes, līdz ar to visiem novada iedzīvotājiem kā dalībniekiem, skatītājiem vai organiza-
toriem bija iespēja iesaistīties svētku norisēs. 

Valsts svētkos un gada tumšākajā laikā akcentējot virzību uz gaismu, uz ticību visam labajam 

Rikavā plānots izgaismot gaišu Latviju. 18. novembrī plkst. 15.00 pulcējoties laukumā pie Kul-

tūras nama, ikviens ir aicināts līdzi ņemt svecīti. Pasākuma gaitā pagasta pārvaldes vadītājs 

teiks svētku uzrunu. Pēc tam Kultūras namā būs cienāšanās ar svētku torti un 

karstu tēju. Kā arī būs apskatāma gleznu izstāde.      

 Svinēsim valsts svētkus visi kopā! 



                                                Aizvadītās vasaras pasākumi. 
 Vasara paskrējusi nemanot, jau klāt rudens ar dzestriem, miglainiem rītiem. Atceroties aizejošo vasa-

ru, atskatīsimies uz svarīgākajiem pasākumiem kultūras dzīvē. 

  22. jūnijā  pie mums viesojās Viļānu KN amatierteātris „Kas ir,tas ir” ar izrādi „Šī jaukā lauku dzīve”. 

Pēc izrādes pagasta Jāņi iededzināja lielo ugunskuru un Līgo nakts jautrības varēja sākties. 

 Šogad aprit 5 gadi, kā mēs dzīvojam Rēzeknes novadā. Tāpēc plašāka bija arī Novada dienu program-

ma. Arī mūsu pagastā Novada dienu ietvaros notika dažādi pasākumi. Amatniecības un mākslas dienā gata-

vojām paklājiņus no dabas materiāliem. Izstāžu un kino dienā izveidojām fotoizstādi  „Sirdij tuvais dabas 

stūrītis” no iedzīvotāju iesūtītajām fotogrāfijām. Vakarā uz lielā ekrāna demonstrējām filmu „Vīna vosora 

deļ vysu”. Lauku un uzņēmēju dienā viesojāmies lauku sētā „Liepusalas” pie Ilzes un Lucijana Vuguļiem, 

kur iepazināmies ar dažādiem ārstniecības augiem un daudz uzzinājām par veselīgu dzīvesveidu.  

Apmeklējām  ūdens tūrisma attīstības centru „Bāka” un aktīvi atpūtāmies pie Lubānas ezera. Ģimenes dienā 

rīkojām ģimeņu sporta svētkus. Ģimenes piedalījās dažādās  nopietnās un nenopietnās sportiskās aktivitātēs. 

Svētku dalībnieki saņēma medaļas, diplomus un balvas. Noslēgumā visi mielojās ar gardu zivju zupu. 

Noslēguma dienā dižojāmies ar to, ar ko ir stiprs un bagāts Rikavas pagasts. Piedāvājām apmeklētājiem spē-

lēt senās ganu spēles, minēt senus vārdus, nobaudīt dažādus lauku labumus un šitake sēnes. Mums bija cie-

miņi no 19. gadsimta – muižkungi, Rika kungs ar kundzi –Pans Jozefs un pane Sofija. 

  Annas dienā – 26. jūlijā  etnogrāfiskais ansamblis „Rikava” atskatījās uz saviem 60 dziesmotiem dar-

bības gadiem. Pasākums sākās ar gājienu. Karogiem plīvot un dziesmām skanot pasākuma dalībnieki devās 

uz skolas parku, kur  visi kopā piedalījās siena un 

dziesmu talkā. „Rikava” skatītā-

jus iepriecināja ar uzvedumu 

„Sīna tolka”. Talkā bija 

aicināti ciemiņi no četriem 

novadiem, kuri sniedza sa-

vus priekšnesumus.  

Pēc siena un dziesmu talkas 

visiem talciniekiem tika pasnieg-

tas siltas pusdienas. Turpinājumā, kultū- ras na-

mā,  ansambļa dalībnieki lokot lielo lakatu izdzīvoja aizgājušo gadu 

notikumus, pieminēja aizgājušos un salika kolektīva simbolisko pūru – 

dziesmu burtnīciņas un ceļaspieķi.                                                                                                                                                                                                                                   

Pasākuma turpinājumā neizpalika sirsnīgi apsvei-

kumi, svētku 

mielasts un lielā 

torte. 

 Kā jau ie-

rasts, augusta 

trešajā svētdienā 

Rikavā  Pupiņš. 

Viss notika kā 

ierasts. Šoreiz uz 

koncertu un balli aicināja Latvijas šlāgeraptaujas 

2014 gada uzvarētāji grupa „Ginc un Es”, kuri iz-

pildīja dziesmas no albuma „Esi latgalīts”.  

                                                     KN vadītāja  Inese Vērdiņa. 

 



Rikavas etnogrāfiskā ansambļa jubileja. 

  Jubilejas albumu pārlapojot. 
       Saule vēl mīņājas rudens saulgriežu kalnā. Atverot Rikavas kultūras nama lielās zāles dur-

vis, uzvirmo ozolvainagu vītums, liepziedu, piparmētru, raudeņu, vīgriežu un asinszāļu slotiņu 

dzīvinošā smarža – smarža, kas nemainīgi atgādina par šīsvasaras lielo notikumu - savu draugu 

un labvēļu pulkā šī gada 26. jūlijā  etnogrāfiskais ansamblis „Rikava” nosvinēja savu 60 gadu 

jubileju. Ir noiets garš ceļš. Ceļš, kurš aizsākās 1954.gada vasarā. Ceļš cauri tautas dziesmām.  

Ceļš cauri smaržīgu ziedu mākoņos slīgstošām Rikavas liepu alejām, cauri sniegiem un pute-

ņiem, pa putekļainiem ceļiem un pielijušām takām ar krāšņiem ziedu un ozolzaru vainagiem uz 

skatēm, festivāliem ,,Baltica’’, Dziesmu svētkiem, sadziedāšanās priekam dažādos pasākumos un 

saietos.   

  Annas dienā Rikavas kultūras namā saradās viesi kuplā pulkā. Jubilejas svinības sākās ar 

krāšņu un dziesmotu gājienu cauri Rikavai uz skolas parku, kur pasākuma viesus un skatītājus 

rikavieši aicināja uz sadziedāšanos „Siena talkā”. Talcinieku nedalītu atzinību izpelnījās mūsu 

čaklo saimnieču gatavotais talkas mielasts. 

  Dienas turpinājumā Rikavas kultūras namā paši izdzīvojām un izvadījām viesus cau-

ri ,,Rikavas’’ 60 gadu notikumiem. Grūti izskaitīt, cik dziesmu izdziedāts, cik dažādos folkloras 

uzvedumos izdzīvotas latgaliešu darba un gadskārtu tradīcijas, ģimenes godi un sadzīves notiku-

mi, cik dažādi pasākumi kuplināti gan savā novadā, gan citur Latvijā, arī ārzemēs, visur, kur et-

nogrāfiskais ansamblis „Rikava” aicināts un gaidīts. Tā ir iespēja dalīties dziesmu priekā un gū-

tajā pieredzē, rosinot ikvienu sajust tautas gara un seno tradīciju spēku un nest to tālāk.  

  Pa šiem gadiem ir mainījušās  kolektīva paaudzes, ikviens dalībnieks ir ievilcis krāsainu 

dzīparu etnogrāfiskā ansambļa „Rikava” garajā gadu jostā. Caur tautas gara bagātībām esam kļu-

vuši gan sirds gudrāki, gan vērīgāki. Bet lielākais devums tautas tradīciju stiprināšanā no pirmsā-

kumiem caur gadu lokiem ir Teklai Ikauniecei, Jāzepam Liepiņam, Teklai Teicānei, Matildei 

Putniņai,  Ilmāram Šiļincovam, Bronislavai Plotei, Antonam Plotam, Filimonijai Strodei, Teklai 

Seilei, Vitoldam Mičulim. Ar viņiem varam satikties vairs tikai atmiņās, godbijībā noliecot gal-

vas un sakot paldies par mantojumu, ko esam saņēmuši. Arī tās citas zvaigznītes Dieva dārzā, 

kas it kā sveicinot mūs, iemirdzas spožāk - tie visi ir mūsējie, kurus Dievs aizsaucis mūžības ce-

ļos. Viņi vēro mūsu gaitas, palīdz un sargā. Atmiņām ir brīnišķīga vara, un, kamēr dzīvos atmi-

ņas, dzīvos mūsu aizgājušie.  

  Latviešiem ir teiciens: ”Ceļa spieķi iedod tēvs, ceļamaizi māte”. Ceļamaize, ko  saņemam  

no mūsu Goda vadītājas Janīnas Mičules rokām, ir bagātais latgaliešu folkloras un tradīciju pūrs. 

Tas ir kā pamats un stiprinājums tālākajām gaitām. Janīna pieder pie tiem cilvēkiem, kura mūža 

ieguldījums etnogrāfiskajā ansamblī „Rikava” ir 

mērojams garos gadu desmitos, apkopotajā un sa-

krātajā Latgales tradīciju mantojumā, dzīves gudrībā 

un viedumā. Janīna Mičules devums latgaliskās 

identitātes un tautas garīgā mantojuma saglabāšanā 

un popularizēšanā jubilejas reizē ir novērtēts ar Lat-

vijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) Pateicības 

rakstu. LNKC Pateicības rakstu saņēma arī  mūsu 

teicēja Leokādija Spale. Esam pateicīgi Dievam un 

Liktenim, kas mūsu ceļus  ir savijis kopā ar tādiem 

cilvēkiem, kādas ir mūsu mīļās vecmāmiņas -  Janī-

na un Leokādija. 

 



 Kad uzvelkam tautastērpu, ar mums notiek brīnumainas pārvērtības – neatkarīgi no vecuma. 

Mēs iztaisnojam mugu-

ras, kļūstam skaisti un 

neikdienišķi gaiši. Kā 

ikdienā uzturēt šo uguni? 

Iepriekšējās paaudzes 

teiktu -  nekas īpašs nav 

jāizgudro – dzīvo ar go-

du un katru darbu dari tā, 

it kā tu strādātu sev. Šos 

vārdus es varu attiecināt 

uz katru, kas šodien dar-

bojas kolektīvā. Katram 

no visas sirds pateicos 

par darbošanās prieku, 

uzticību un krietno ie-

guldījumu etnogrāfiskā 

ansambļa „Rikava” dar-

bībā un attīstībā. Es 

vienmēr zinu – uz vi-

ņiem var paļauties! 

 Bez darba nekas nenotiek. Bez darba nav svētku un piepildītas laimes sajūtas.  Skatoties 

uz padarīto un sasniegto, ir tāda laba gandarījuma sajūta – esam labi strādājuši. Protam sevi 

parādīt un citos klausīties. Paldies visiem, kuri ar savu padomu un darbu palīdzēja tapt neaiz-

mirstamajiem svētkiem no glīti noslaucītiem celiņiem līdz svētku galdiem!  

 Vislielākais paldies Rikavas pagasta pārvaldei, gan par ieguldījumu latgaliešu tradicionā-

lās kultūras attīstībā un saglabāšanā, atbalstot mūsu kolektīva darbību un īpaši jubilejas pasā-

kuma organizēšanu, gan par lielisko dāvanu – mūsu folkloras materiālu krātuve, mūsu nelielais 

muzejs, ir ieguvis jaunu elpu – mūsdienīgi izremontētas un aprīkotas telpas. Tur goda vietu at-

raduši arī jubilejas reizē saņemtie apbalvojumi: Atzinības raksts no Rēzeknes novada pašvaldī-

bas, Latvijas Nacionālā kultūras centra Pateicība un Latvijas Kultūras ministrijas Atzinības 

raksts par devumu nacionālās savdabības apzināšanā un popularizēšanā. 

  Pateicamies visiem, kas ar savu līdzdalību padarīja vieglāku ikdienas darbu soli, jubileju 

gaidot un svētku dienu neaizmirstamu darot: Arsēnijam Aksjonovam, Aijai Madžulei, Ludmi-

lai Aleksejevai, Jānim Svilānam, Jekaterinai Daukulei,  Jānim Viļčukam, Valdim Onužānam, 

Līvijai Smirnovai, Līgai Dimzulei, Fainai Jefimovai, Jeļenai Gavarei, Anželai Smirnovai, Ilo-

nai Vilcānei, Natālijai Linkevičai, Ēvaldam Jakuškinam, Guntai un Edgaram Krustiem, Mārītei 

Revizorei, Laurai Ieviņai, Inesei Dundurei, Eduardam Medvedevam, SIA „Verems”, SIA 

„AllaDin Plus”, biedrībai „Boņuks”. 

  Paldies visiem ciemiņiem par mīļajiem un sirsnīgajiem vārdiem, vēlējumiem un intere-

santajām dāvanām, krāšņajiem ziediem un sirds siltumu! 

 Pēc katriem lieliem svētkiem jūties kā lidojumā – vienkārši dvēsele dzied un pasaule šķiet 

krāšņāka un skanīgāka. Bet – jo vairāk tiec novērtēts, jo atbildības nasta smagāka! Tālāk – 

jauns ceļa pagrieziens. Savs ceļš ejams – tikai uz priekšu. Kā bitei – no zieda uz ziedu. Kā sau-

lei – ritot, ritinot un tinot mums pūrā atstāto dziesmu jostu. Kopā. Ar prieku. Darbā. 

Aija Dundure, 

etnogrāfiskā ansambļa „Rikava” vadītāja. 

 



                                     Mūžs, līdzīgs ābelei – svētīgs un balts . 

Atvadu vārdi Janīnai Mičulei 

(26.01.1927.-19.10.2014.) 

 Janīna Mičule - personība, skolotāja,  tradicionālās kul-

tūras krājēja un popularizētāja, sabiedrības dvēsele, māte 

un vecmāmiņa,  daudziem tuvs un mīļš cilvēks. Viņas dzī-

ves nekad nezūdošas vērtības - gods, tikums, sirdsapziņa, 

pienākums un  mīlestība. Dzīves stūrakmeņi – Dievs, ģi-

mene, darbs, tautasdziesma un Latvija. Tāds ir viņas 

mūžs, par kuru tagad  jāsaka - bija...  

19.oktobrī Janīna aizgāja gājputniem līdzi – neatsaucama,  

taču atstādama aiz sevis bagātu garīgo mantojumu un mū-

žu, līdzīgu ābelei – svētīgu un baltu. Tieši tāpēc Janīna 

Mičule no līdzcilvēkiem  iematojusi nedalītu cieņu un mī-

lestību. Vieniem viņa bija īpaša un neaizmirstama skolo-

tāja, kuru ar pateicību atceras Rikavas skolas skolēni dau-

dzās paaudzēs, citiem - iejūtīga un laipna kolēģe, vēl kā-

dam - izpalīdzīga kaimiņiene un uzticams draugs. 

  Janīnas Mičules mūžā  ir bijis gana daudz grūtību, bet 

vēl vairāk prieka, laimes, mīlestības un gandarījuma par 

paveikto. Un padarīts ir daudz: izaudzināti un izskoloti 

pašas bērni, zināšanas sniegtas neskaitāmiem skolēniem. Lielāko daļu darba mūža Janīna ir veltījusi 

Rikavas skolai, bijusi kā paraugs skolotāja darba cēlumam un sūtībai.  Taisnīga, stingra, prasīga, iejūtī-

ga un cilvēcīga – tādu Janīnu Mičuli atceras viņas audzēkņi un kolēģi.  

  Janīnas mūža piepildījums ir etnogrāfiskais ansamblis „Rikava” daudzu gadu desmitu garumā. Tajā 

viņa darbojās gan kā dalībniece, gan kā kolektīva vadītāja, veicinot  latgaliešu valodas saglabāšanu, 

nacionālās pašapziņas celšanu, patriotisma uzturēšanu un sekmējot vērtīgā latgaliešu etnogrāfiskā 

mantojuma pārmantojamību no paaudzes paaudzē. Nozīmīgs ir Janīnas Mičules rosīgais sabiedriskais 

darbs Rikavas pagastā.   

  Janīna bija ticīgs cilvēks, kas mīlēja Dievu no visas sirds. Savu sirds siltumu  Janīna dāvāja aktīvi 

darbodamās Rikavas Katoļu draudzē. Rikavas Dievnamā starp citām balsīm drosmīgi un pārliecinoši 

skanēja Janīnas balss. Viņai piederēja spēka rieciens -  lūgšanas, ar kurām viņa nesavtīgi dalījās.  

  Viņa bija stipra – stipra kā mūsu Tautasdziesma. Savās ikdienas gaitās tecēja kā irbīte – te palīdzēda-

ma un atbalstīdama, te mierinādama un līdzi juzdama, ar smaidu sejā, dzirkstošām acīm, neizsmeļamu 

dzīves gudrību un dziesmu pūru. Tāda viņa paliks mūsu atmiņās un sirdīs.    

  Dziļā cieņā un pateicībā noliecam galvas Janīnas Mičules garā, skaisti un krietni nodzīvotā mūža 

priekšā. 

     Izsakām patiesu līdzjūtību bērnu ģimenēm. 

  Nu Janīnai priekšā  Mūžība, gara jo gara. Bet mums, palicējiem, cerība kādudien sajust balta un mī-

lestības apgaismota eņģeļa spārnu pieskārienu - tik liegu, tik maigu, sargājošu un cilvēkmīlestību ap-

liecinošu. 

Etnogrāfiskais ansamblis „Rikava”, 

Rikavas pamatskola, 

Rikavas katoļu draudze, 

Rikavas pagasta pārvalde. 

 



Skolā ! 

 

        

 

 

 

 

 

                1. klase.                                                                        Skolas pašpārvalde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rudens izstāde Rikavas pamatskolā. 

 

************************************** 
Ziedi nevēlas tukši noziedēt.  

Ziedi cenšas savu skaistumu attaisnot – izlolot aug-

ļus, nobriedēt sēklas – tāpat kā cilvēks savu mūža 

gājumu piepildīt.  /Lija Brīdaka/ 

Rikavas pamatskolas kolektīvs sveic 90 gadu jubilejā 

bijušo Rikavas pamatskolas skolotāju Mariju Rušma-

ni. Novēlam labu veselību, sparu, izturību un dzīves-

prieku! 

Arī Rikavas pagasta pārvalde un lasītāji  sveic 

M.Rušmani skaistajā dzīves jubilejā.  

„Skolotājs ir tas, kas palīdz veidot pasaules redzēju-

mu un dot ticību labākai nākotnei ”.  

Vēlam Dievpalīgu visos Jūsu darbos.  

Veselību, možu garu vēl daudzus gadus. 
 



Pirmsskolas iestādē          

   1.Septembris-Zinību diena! 

 Kā putni rudeņos dodas projām uz siltajām zemēm, 

tā 1.septembrī bērni atgriežas savās mācību iestādēs, pēc 

saulainās, siltās vasaras. Pirmās dienas pirmsskolā ir svētki 

tiem, kas dodas uz izglītības iestādi pirmo reizi, gan tiem 

kas šīs durvis ver jau vairākus gadus. Ir sācies jaunais mācī-

bu gads. Kāds tas būs, lielā mērā atkarīgs no mums katra. Ir 

svarīgi, lai mūs vada viens mērķis, kaut arī pirmajā mirklī 

mēs to nesaskatām, īsti neapzināmies. Mēs esam tik dažā-

di-gan atvērti, gan sevī  noslēgušies, taču sirds dziļumos 

visi pazīstam prieku, laimi, skumjas, biklumu vai šaubas, 

kad nepieciešams drauga plecs un kāds saules stariņš sirdī. 

Skaistajos un vēsajos rudens rītos sastopot Jūsu smaidus un laba vēlējumus skumjas aizpūš kā  vējš. Tas ir 

tik maz un reizē tik daudz, tas ir vienkārši un reizē tik nepieciešami. Smaids ir kā saules stars, kurš sasaista 

ar neredzamiem  pavedieniem mūs visus. Tad, pelēka diena var kļūt par varavīksni labiem darbiem, jo vis-

lielākā vērtība ir tam, ko mēs darām no sirds. Jauno mācību gadu esam uzsākuši ar labiem darbiem, ar ie-

saistīšanos  makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai”, veicinot bērnu un jauniešu vides apziņu un sek-

mējot dabas resursu taupīšanu, vienlaikus cīnoties par vērtīgām balvām. Var nest biroja, kopējamo, pie-

zīmju, zīmēšanas papīru, grāmatas, avīzes, žurnālus, bukletus, katalogus burtnīcas, klades kā arī kartona 

iepakojumus .Netiek pieņemtas fotogrāfijas, izlietoti papīra trauki un uzlīmes. Makulatūras vākšana notiks 

līdz 2015.gada 16.martam. Vairojot bērnu prieku un uzskatāmi demonstrējot makulatūras pārstrādes nozī-

mi, konkursa noslēgumā visi dalībnieki (iestāde) saņems 5 kg otrreizēji pārstrādāta biroja vai zīmēšanas 

papīra no SIA “Līgatnes papīrs”, kas gatavots no konkursa ietvaros savāktās makulatūras. Būsim aktīvi! Pal-

dies kas jau piedalās. 

                                           Rudens svētki Miķeļi pirmsskolā. 
    Ar rudens zeltu, sārto pīlādžu ķekariem un kastaņu bumbuļu krišanu, atkal ir klāt septembris. Ar labām 
domām, cerībām un apņemšanos ieejam rudenī. Tradicionālā latviešu kultūra saistīta ar saules gaitu debe-
sīs, latviešiem katrs gads ir saules gads. Svarīgu bērnam sniegt priekšstatu par latviešu tautas tradīcijām. 
Mēs pirmskolā bērnus iepazīstinām ar gadskārtu ieražām, ticējumiem, laika pareģojumiem, rotaļām, svēt-
ku raksturojošām iezīmēm. Rudens svētki Miķeļi ir cieši saistīti ar ražas novākšanu. Veicinot bērnu un vecā-
ku radošo darbību, aicinājām piedalīties dārzeņu izstādē "Rudentiņš bagāts vīrs". Kopā ar bērniem priecā-

jāmies par dažādām neparastām dārzeņu kompozīcijām. Lai svētku 
diena būtu interesantāka, bērniem organizējām dažādas ar augļu un 
dārzeņu tēmu saistītas sportiskas atrakcijas. Svinot svētkus centā-
mies tos nesarežģīt un veidot bērniem saprotamus un interesantus. 
Galvenais, ka visi bijām dalībnieki. Visi kopā svinējām, dziedājām un 
dejojām.Svētku norises laikā darbība notika divās komandās, viena 
bija "Kāpostiņš", otra "Ķirbītis". Bērniem kopā ar audzinātājām vaja-
dzēja salasīt spainīšos rotaļu laukumā izbērtos dārzeņus- kartupe-
ļus, sīpolus, burkānus, galda bietes un ķiplokus.Zem liela, melna 
auduma- mākoņa- bija spainītī jāsalasa vairāk zīles. Jautri dejojām 
ar rudens krāsainām lapiņām, minējām mīklas par dārzeņiem. 
"Ābolu stafete"- vajadzēja salasīt pēc iespējas vairāk ābolus savai 
komandai. Pēc jautrām rotaļām un stafetēm priecājāmies par ru-
dens ziedu krāšņumu- veidojām no ziediem gliemežu un zivtiņu fi-

gūras. Noslēgumā visi priecājāmies par paveikto darbiņu. 
                               Rikavas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja: Velta Melne  



  PAR PENSIJU UN ATLĪDZĪBU INDEKSĀCIJU 2014.GADA 1.OKTOBRĪ . 
Š. g. 1.oktobrī, piemērojot indeksu 1,0274, tiks palielinātas (indeksētas) visas pensijas un atlīdzības, kas nepār-
sniedz 285 eiro apmēru. Savukārt tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par 285 eiro, ar indeksu 1,0274 
palielinās (indeksēs) tikai daļu no pensijas, tas ir 285 eiro. Izņēmums ir politiski represētās personas, I grupas inva-
līdi un Černobiļas atomelektrostacijas  avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem pensijas un atlīdzības ar indek-
su 1,0274 tiks indeksētas neatkarīgi no to piešķirtā (pārrēķinātā) apmēra. Indeksācija attieksies uz vecuma pensiju, 
invaliditātes pensiju, izdienas pensiju un apgādnieku zaudējuma pensiju saņēmējiem, kā arī atlīdzības par darb-
spēju zaudējuma un atlīdzības par apgādnieka zaudējuma saņēmējiem, kuriem pensijas un atlīdzības piešķirtas 
(pārrēķinātas) līdz 2014.gada 30.septembrim. Pārskatot pensiju un atlīdzību, reizina piešķirto (pārrēķināto) pensi-
jas vai atlīdzības apmēru ar 1,0274, bet, ja indeksē pensijas vai atlīdzības apmēra daļu - 285 eiro, tad ar indeksu 
reizina šo apmēru. Par pamatu indeksācijai tiek ņemts vērā tikai piešķirtais pensijas apmērs, neskaitot pie pensijas 
piešķirtās piemaksas (par apdrošināšanas stāžu līdz 1996.gadam) apmēru. Ņemot vērā pārskatīto pensijas vai atlī-
dzības apmēru, nosaka no 1.oktobra personai izmaksājamo pakalpojumu summu.                                                                      

         Paziņojumi. 

28.10.14  plkst. 10.00  Rikavas pagasta bibliotēkā viesosies „Rēzeknes vēstis “ darbinieki. Tie-

kat aicināti abonēt laikrakstu visam 2015. gadam un saņemt juristes konsultāciju par mantoju-

mu, par zemi u. c. svarīgām lietām . 

    ************************************************************************ 

  Inna Seļģicka, deju studijas "Eridan" vadītāja piedāvā eksotisko deju ap-

mācības.Apmācības notiek Rikavas kultūras namā katru sestdienu plkst. 

12.00 bērniem un plkst. 13.00 pieaugušajiem. 

               Maksa par nodarbību 2.00  EUR 

Ziedu prieks. 
Lai rudens bagātais un daudzveidīgais krāšņums iemājotu un ilgāku laiku aizkavētos arī mūsu sirdīs, 
no 8.-14. septembrim Rikavas Kultūras namā tika organizēta 
ikgadējā rudens ziedu izstāde. Daudziem rikaviešiem vaļas-
prieks ir puķu audzēšana. Kā jau katru gadu skatītājus visvai-
rāk priecēja rudens ziedu karalienes – dālijas. To spilgtumā 
un krāšņumā nobāl pat rozes. Dālijas ir ļoti atšķirīgas ne tikai 
krāsu ziņā, bet arī izmēru variācijās. Izstādē bija apskatāmas 
ne tikai daudzkrāsainas dālijas, bet arī asteres, lauvmutītes, 
gladiolas, cinnijas, kosmejas, helēnijas, rozes, miķelīši un vēl 
daudz dažādas puķes, kas savā puķu valodā, krāsu un formu 
bagātībā uzrunāja ikvienu. Arī saulespuķes starp citām pu-
ķēm izskatījās vareni un daiļi. Tas bija jauks ziedu burvības 

mirklis. Gribētos, lai 
nākošgad šajos puķu 
svētkos ziedu audzē-
tājas pašas sakārtotu 
ziedus pēc savas gau-
mes un patikas, kā arī 
apskatītu citu ziedu 
audzētāju izaudzēto skaistumu. Pateicos visiem, kuri ar sa-
viem izaudzētajiem ziediem piedalījās izstādē. 
 



Jaunumi sociālajā palīdzībā 

 

Šī gada septembrī publicētas Rēzeknes novada mājas lapā un spēkā stājušās izmaiņas 

Rēzeknes novada pašvaldības saistošajos noteikumos par sociālās un materiālās palīdzības 

piešķiršanu novada iedzīvotājiem, kā arī pieņemti jauni noteikumi par maznodrošinātas 

personas statusa noteikšanu. 

Ja iepriekš, aprēķinot pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai, 

bērniem tika noteikts diferencēts jeb lielāks ienākumu līmenis, tad tagad tas visiem ir vie-

nāds – 49,80 eiro. Tā vietā ieviests jauns pabalsts bērnu ēdināšanai izglītības iestādēs, kas 

sedz bērnu pusdienu izmaksas vispārizglītojošās skolās un dārziņos, kur pabalstu gan aprē-

ķina tikai par vienu ēdināšanas reizi – pusdienām. Daudzbērnu ģimenēm un garantētā mini-

mālā ienākumu līmeņa saņēmējām ģimenēm pabalsts sastāda 100% no ēdināšanas maksas, 

trūcīgām ģimenēm – 75% no ēdināšanas maksas un maznodrošinātām ģimenēm – 50% no 

ēdināšanas maksas. Pabalsts jāpieprasa pie sociālā darbinieka. 

Jaunums Rēzeknes novada pašvaldībā ir saistošie noteikumi par maznodrošinātas ģi-

menes vai personas statusa noteikšanu. Šo statusu iespējams iegūt, ja ienākumu līmenis uz 

vienu personu par iepriekšējiem trīs mēnešiem nepārsniedz 170 eiro. Jāatzīmē, ka obligāti 

tiek vērtēts arī mājsaimniecības īpašums. Maznodrošinātas mājsaimniecības, kā iepriekš jau 

minēts, tiesīgas saņemt pabalstu par bērnu ēdināšanu izglītības iestādēs. Iespējams, ka nā-

košgad būs pieejamas pārtikas pakas un atvieglojumi, maksājot par izlietoto elektroenerģi-

ju.  

Ar saistošajiem noteikumiem iespējams iepazīties Rēzeknes novada mājas lapā re-

zeknesnovads.lv → pašvaldība → saistošie noteikumi, kā arī Rēzeknes novada ziņu 

26.septembra numurā 4(26), pie pagasta ziņu dēļa vai, vislabāk, interesējošos jautājumus 

noskaidrot pie sociālā darbinieka. 

Šogad  Latvenergo piedāvā  atbalstu daudzbērnu ģimenēm. Dāvinājums jānoformē 

caur internetbanku, vai, ja tādas nav, Latvenergo klientu apkalpošanas centrā Rēzeknē. Lū-

gums skatīt mājas lapā e-latenergo.lv. Ceru, ka visas daudzbērnu ģimenes jau ir izmantoju-

šas šo iespēju, bet, ja kāda vēl nav, lūdzu nepalaist garām izdevību papildināt savas ģime-

nes budžetu par 84,24 eiro. 

Aicinu visus daudzbērnu ģimeņu tētus un mammas pieteikties un saņemt daudzbērnu 

ģimeņu goda kartes. Šo karšu īpašniekiem iespējams iegūt atlaides par precēm un pakalpo-

jumiem. Plašs atlaižu piedāvājums ir Rīgā, bet arī Rēzeknē pastāv dažas iespējas – Mēness 

aptiekā, Zvaigznes grāmatnīcā, apdrošināšanas sabiedrība Balta piedāvā ievērojamas atlai-

des, Statoil iegādātais degvielas litrs būs lētāks par 0,033 eiro u.c. Pieteikties goda karšu 

saņemšanai  gan var tikai, izmantojot internetbanku. Skatīt mājas lapa godagimene.lv. 

Uzmanību!!! Svarīgi!!! Lūdzu visas trūcīgas ģimenes un personas līdz 

15.novembrim sociālajam darbiniekam sniegt ziņas par saviem līgumiem ar Latvenergo. 

Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam, pašvaldība izmantos valsts informācijas sistēmu 

savietotāju,  lai sniegtu ziņas pakalpojuma sniedzējam un trūcīgie iegūtu iespēju nākošgad 

saņemt atlaides, maksājot par izlietoto elektroenerģiju. 

                              Sociālais darbinieks                              Biruta Ieviņa 



          Latvenergo šogad turpina atbalstīt            
daudzbērnu ģimenes. 
AS „Latvenergo" arī 2014.gadā turpina sociālā 

atbalsta programmu ģimenēm ar trīs un vairāk 

bērniem, sniedzot atbalstu ar Dāvinājumu 84.24 

EUR vērtībā.  

Atbalsta saņemšanai daudzbērnu ģimenes no 

1.augusta varēs ērti pieteikties Latvenergo 

Klientu apkalpošanas portālā www.e-

latvenergo.lv, kā arī klientu apkalpošanas cen-

tros visā Latvijā līdz pat 2014.gada 

31.decembrim.  

Līdzīgi kā iepriekšējos gadus, arī šogad dāvanu 

kartes tiek dāvinātas sadarbībā ar Biedrību 

"Latvijas pašvaldību savienība". Ekonomikas 

Ministrija ir apstiprinājusi AS Latvenergo Dāvi-

nājumu par kopējo summu 1.68 miljoni eiro, 

saņemts LR Finanšu ministrijas saskaņojums. 

Atbilstoši aktuālajai situācijai, kad klienti par 

elektroenerģiju norēķinās pēc Starta un Pamata 

tarifiem, dāvinājuma apjoms vienai daudzbērnu 

ģimenei ir aprēķināts kā starpība starp Starta un 

Pamata tarifu, papildus kompensējot klientam 

2400 kWh par Starta tarifu, kas atbilst 84,24 

eiro. AS „Latvenergo" sociālā atbalsta program-

mas ietvaros 2014. gadā paredzēts daudzbērnu 

ģimenēm (ģimenēm ar trīs un vairāk bērniem 

vecumā līdz 18 gadiem) piešķirt elektrības dā-

vanu kartes 84.24 eiro vērtībā par kopējo sum-

mu 1,68miljoni eiro. 

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2014 ir 

klāt ! 
Bibliotēka paziņo par jauno grāmatu ko-

lekciju. Bērnu un jauniešu žūrija šogad 

norisināsies jau trīspadsmito reizi. Programmas 

mērķis ir paaugstināt bērnu un jauniešu lasīt-

prasmi, vienlaikus veicinot interesi un prie-

ku par grāmatām un lasīšanu, kā arī bibliotēkas 

pakalpojumu izmantošanu. Jau trešo gadu pro-

jektā darbojas arī "Vecāku žūrija". Tas ir lie-

lisks veids veicināt lasīt un apspriest grāmatas 

ar visu ģimeni. Grāmatas ir daudzveidīgas, vis-

iem būs interesanti tās lasīt. Nāciet uz bibliotē-

ku, piesakieties un lasiet !   Ankešu aizpildīšana  

notiks internetā.                 Bibliotēkas vadītāja 

V. Poplavska 

            Informācija lauksaimniekiem. 
Lai 2015. gadā saņem-

tu platību maksājumus 

pilnā apmērā, būs jāie-

vēro zaļināšanas prasī-

bas. Šīs prasības attie-

cas uz lauksaimnie-

kiem, kuri apsaimnieko vairāk nekā 10 ha 

aramzemes. Lai informētu par gaidāmajām 

izmaiņām atbalsta saņemšanas nosacījumos 

Lauku atbalsta dienests šiem lauksaimnie-

kiem ir izsūtījis informatīvas vēstules. Pa-

matā platību maksājumi 2015.gadā sastāvēs 

no divām galvenajām daļām – Vienotā pla-

tību maksājuma (VPM) un maksājuma par 

klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecī-

bas praksi jeb zaļināšanu. 2015. gadā saim-

niecībām obligāti būs jāievēro zaļināšana, 

kas sastāv no: kultūraugu dažādošanas; eko-

loģiski nozīmīgu platību (ENP) izveidoša-

nas un/vai uzturēšanas; esošo ilggadīgo zā-

lāju (iepriekš pastāvīgās pļavas un ganības) 

saglabāšanas. Tuvojas ziemāju sēja, tādēļ 

Lauku atbalsta dienests aicina pievērst uz-

manību zaļināšanas prasībām, lai veicot zie-

māju sēju saimniecībā nodrošinātu atbilsto-

šu sējumu struktūru, kas jāievēro jau 2015. 

gadā. 

DER ZINĀT arī Rikavas lauksaim-

niekiem . 

Veterinārārste IevaVugule uzsāk mazo 

un lielo dzīvnieku privātpraksi Gaigala-

vas pagastā. Tel. 26265536  

                  Cien. lasītāji ! 

Piedāvājam ievietot apsveikumus 

dzimšanas dienās, jubilejās, kāzās un 

kāzu jubilejās, bērnu  dzimšanās un ci-

tos godos. Kā arī jebkura veida sludinā-

jumus. 

      Izdevējs : Rikavas pagasta pārvalde . 

          Datorsalikums – V. Poplavska 

                       Tālr.64607086                               

    e-pasts : rikavasbiblioteka@inbox.lv 

           

mailto:rikavasbiblioteka@inbox.lv

