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Lai gada īsākās nakts ugunskurs silda Jūsu Sirdis, 
Līgo dziesmas dod spēku un ozollapu vainags nes veiksmi! 

Gaišus vasaras saulgriežus un lustīgus Līgo Svētkus! 
Rikavas pagasta pārvalde 

 Gada īsākā nakts, pēc senču tradīcijām, jāpavada nomodā pie ugunskura, dziedot Jāņu dziesmas un bau-
dot tradicionālo Jāņu cienastu – ķimeņu sieru un alu. Tiem, kas Jāņu naktī dodas gulēt, visu vasaru nākšot 
miegs vai nežēlīgi kodīšot odi. Jāņuguns jākur ne vien uz zemes, bet arī staba galā. Cik tālu sniedzas Jāņuguns 
gaisma, tik tālu sniedzas arī maģiskās nakts svētība un aizsardzība. Jāņu naktī sievietēm un meitenēm galvās 
tiek likti ziedu vainagi, bet vīriešiem – vainagi no ozola zariem. Istabas un mājas durvis grezno ar bērzu meijām, 
kūts un klēts durvis - ar pīlādžu zariņiem, bet istabās smaržo kalmes. Daudzi svinētāji 23. jūnija pievakarē uz-
velk tautastērpu un izdzīvo tradīcijām un rituāliem bagātos svētkus kā garu spēcinošu mistēriju. 

Par Līgo pasākumu pie mums Rikavā ! 
Aicinām visus  uz Jāņu dienas ielīgošanu. 

Svētdien, 22.jūnijā plkst. 21.00 laukumā aiz Kultūras nama   Viļānu KN amatierteātris  „Kas ir, tas ir” rādīs 

izrādi „Šī jaukā lauku dzīve”.  Pēc izrādes kurināsim ugunskuru, dziedāsim dziesmas, iesim rotaļās, atcerē-

simies senākās tradīcijas.  Neizpaliks Jāņu dienas cienasts. Īpaši gaidīti Jāņi un Līgas. 

23.jūnijā plkst. 22.00 laukumā aiz KN Līgo nakts diskoballe. 

Jubileja !       

 Jubilejas gada pasākumu virknē etnogrāfiskais ansamblis „Rikava” pievienojis 
dalību „Latgaliešu vakarā” Mālpilī š.g. 31.maijā. 15.jūnijā notikušajās Novadu dienās 
Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā pieskandinājām Latgales sētu. Ielīgošanas pasāku-
mā 19.jūnijā esam aicināti ciemos uz Strūžānu veco ļaužu mītni.  
20.jūlijā kopā ar citiem radošajiem un darbīgajiem cilvēkiem pārstāvēsim Rikavas pa-
gastu Rēzeknes novada dienu noslēguma pasākumā. Un tad - svarīgs un nozīmīgs 
notikums – kolektīva 60 gadu jubilejas pasākums, kur aicināts piedalīties ikviens. 
 Tautas gara mantojums kā stiprs un drošs tilts starp tālo 1954.gadu  un šodie-
nu  mums ir palīdzējis izturēt, iedvesmot un dot spēkus šajā sarežģītajā un notiku-
miem bagātajā laika posmā. 60 gadu garumā tautas dziesma mums ir bijusi ne tikai 
vaļasprieks, bet arī dzīves stils, viena no lielākajām vērtībām un veids, kā apliecināt 

savu latvietību, latgaliskumu, kā izrādīt cieņu un mīlestību pret savu  dzimto pusi, valodu, novadu, val-
sti.  

Atmiņas un sapņi satiksies š. g. 26.jūlijā Rikavā. 
Plkst.13.30 – gājiens no Rikavas KN uz Rikavas skolas parku, kur norisināsies draugu sa-

dziedāšanās „Sīna tolkā”. 
Plkst. 16.00 – Rikavas KN  jubilejas svinības „Lielais lakats”. 

Savu ciemiņu pulkā ļoti priecāsimies redzēt cilvēkus, kuru sirdīs  etnogrāfiskajam ansamblim 
„Rikava” ir īpaša vieta -  bijušos kolektīva dalībniekus . Gaidīsim ciemos, lai dalītos dziesmu priekā! 

Cieņā, etnogrāfiskais ansamblis „Rikava” 



Skolā. 
 Ar peoniju un jasmīnu reibinošo smaržu atkal ir noslēdzies vēl viens mācību gads. Skolēni un skolo-

tāji ir vieni no tiem veiksminiekiem, kam jaunais gads ir nevis 1.janvārī, bet gan 1.septembrī, savukārt t.s. 

vecgada vakars ir nevis 31.decembrī, bet gan 31.maijā. Parasti gadu mijā starp 31.decembri un 1.janvāri 

cilvēki pārdomā paveikto un apsola sev (vai arī citiem), ko nākamajā gadā vēlētos paveikt vai arī darīt citā-

dāk. Mums, tiem, kas „iet” skolā, šis pārdomu un solījumu laiks nav tikai īss mirklis pusnaktī, mums ir doti 

trīs mēneši, lai atskatītos uz paveikto iepriekšējā gadā. Un paveikts 2013./ 2014. mācību gadā ir ne ma-

zums. Šajā mācību gadā mēs esam ļoti aktīvi darbojušies dažādos interešu izglītības pulciņos. Un, ja darbo-

jas ar prieku un aizrautību, tad rezultāti nav arī ilgi jāgaida. Ir iegūtas godalgotas vietas Rēzeknes un Viļā-

nu novada skolu „Rudens krosa stafetēs” un „Pavasara krosā”, kā arī LR proklamēšanas 95.gadadienai vel-

tītajā skrējienā „Ieelpo Rēzekni”; saņemti tituli un piešķirtas godalgotas pakāpes dažādos folkloras sarīko-

jumos- stāstnieku konkursos „Teci, teci valodiņa 2013” un „Anekdošu virpulis 2014”, dvieļu deju, jostu un 

skalu lekšanas sacīkstēs, tradicionālās dejošanas konkursā „Vedam danci 2014”, kā arī tradicionālās dzie-

dāšanas konkursā „Dziedu dziesmu kāda bija”.  

Panākumi ir bijuši 

arī dažādos, mācī-

bu priekšmetiem 

veltītos konkursos: 

sacerējumu kon-

kursā «Par labu 

bērnu būt ir tik 

grūti», kas veltīts 

rakstnieka J. Klī-

dzēja simtgadei; 

matemātikas olim-

piādē 4.klašu sko-

lēniem «Tik vai…

Cik?»; pētniecisko 

darbu konkursā 

«Vēsture ap 

mums»; kā arī Da-

bas aizsardzības 

pārvaldes organizētajā starptautiskajā radošo darbu konkursā.  

 Ir neviltots prieks par šiem sasniegumiem, kas mums ir kārtējo reizi atgādinājuši, ka mēs varam sa-

sniegt visu, atliek tikai patiesi vēlēties un sākt darīt; turklāt vienmēr ir jāsaka nevis „Nevaru!”, bet gan 

„Nevaru… pagaidām!”. Un lai gan reizēm kādam arī gribējās žēli novaidēt, „Ak, es nezinu kā..” darbojo-

ties ES Mūžizglītības programmas apakšprogrammas Comenius skolu daudzpusējās partnerības projektā 

„A matter of choices”, kurš tika uzsākts 2013.gada septembrī, tomēr, saliekot galvas kopā, izrādījās, ka 

mēs varam, protam, zinām, mākam ļoti daudz ko. Ja vajag, varam pat filmas scenāriju uzrakstīt.  

 Tādēļ šodien es vēlos pateikt milzīgu „Paldies” visiem skolotājiem un skolēniem par ieguldīto darbu 

un sasniegumiem, kā arī īpašs „Paldies” skolēnu vecākiem par atbalstu un sapratni. Lai nākamais mācību 

gads mums atnāk ar jauniem solījumiem, cerībām un apņemšanos, kas noteikti piepildīsies. Jo laimei taču 

reizēm ir vajadzīgs tieši tik maz, tieši tas visniecīgākais, visliegākais, visvieglākais- kā dvesma, kā ēna, 

kāds acumirklis. Lai mums visiem saulaina un laimīga vasara! 

Rikavas pamatskolas kolektīva vārdā Ilze Kuhaļska 



 

                              

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

   

PĒDĒJAIS ZVANS 

Skolas aktivitātes. 



Dānija 
 „Esot Dānijā, četras dienas paskrēja nemanot. Mēs varējām iepazīt pilsētu Ribe un tās ievērojamākās vietas; 
varējām iepazīties ar jauniem draugiem, nobaudīt dāņu ēdienus, nedaudz iemācīties kādus vārdus dāņu valodā un 
vienkārši labi pavadīt laiku, gan ar citu valstu skolēniem un skolotājiem, gan ar ģimeni, pie kuras dzīvoju, kamēr biju 
šajā skaistajā valstī un pilsētā. Kopā ar viesģimeni mēs kopā pavadījām daudz laika. Mēs bijām gan deju nodarbībās, 
kurās es, protams, piedalījos tikai kā skatītājs. Starp citu, viņi mācījās ļoti skaistas dejas. Vēl mēs bijām futbola mačā, 
kur vinnēja komanda, kuras fani mēs bijām. Bet sēžot pie vakariņu galda, mēs daudz sarunājamies gan par mūsu sko-
lu, gan par manu ģimeni, gan arī par dāņu skolu un viņu ģimeni.   

Tad vēl mēs visi apmeklējām vikingu centru, kur mums stāstīja 
daudz un dažādus stāstus un leģendas par seno vikingu dzīvi. 
Bet trešdien mēs pavadījām ļoti jauku un tiešām elpu aizraujo-
šu dienu Legoland atrakciju parkā, jo lego taču ir izdomāts Dā-
nijā. Un mums noteikti vajadzēja tur būt! Tur mēs varējām ap-
skatīt dažādu ēku  un dzīvnieku maketus, kuri bija izgatavoti no 
simtiem tūkstošu lego gabaliņiem. Vēl mēs varējām pavadīt 
savu laiku atrakcijās, kuras bija gan galvu reibinošas, gan ne-
daudz bailīgas. Taču es nepadevos bailēm un izmēģināju gan-
drīz visas atrakcijas, kas bija parkā. Ak jā, vēl mums bija iespēja 
pabūt pludmalē, kura atrodas vistālāk Dānijas rietumos.  
Kas man patika? Nevaru nosaukt neko, kas man nepatika, jo 
viss bija vienkārši brīnišķīgi. Jo kā gan savādāk, ja ar mani kopā 
brauca vienkārši brīnišķīgi ceļa biedri- Leontijs Uļjanovs, direk-

tore Ināra un skolotāja Ilze. Turklāt arī Dānijā visi bija ļoti atsaucīgi, izpalīdzīgi un laipni pret mums un visiem pārējiem 
citu valstu skolēniem. Manuprāt, ka šis brauciens bija izdevies. Tāpat kā noteikti būs izdevusies filma par bullingu, ku-
ru mēs visi kopā uzņēmām Dānijā, un kuras scenārija autori ir tieši mūsu skolas skolēni.”  

Viktorija Žavoronkova 

****************************************************************************** 
No 1.jūnija var kļūt par VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotāju,  

neslēdzot līgumu ar VID 

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka no 2014.gada 1.jūnija, lai kļūtu par VID Elektroniskās deklarēša-

nas sistēmas (turpmāk - EDS) lietotāju, vairs nebūs jāslēdz līgums „Par elektronisko dokumentu parakstīšanu ar elektro-

nisko parakstu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas pakalpojumus”. Arī iesniedza-

mās nodokļu un informatīvās deklarācijas vairs nebūs elektroniski jāparaksta. Minētās izmaiņas neattiecas uz muitas un 

akcīzes informācijas sistēmām.  
Tas nozīmē, ka no 2014.gada 1.jūnija, lai pieslēgtos EDS, vairs nebūs jāslēdz līgums ar VID, bet ikviens varēs kļūt par EDS lieto-

tāju, izmantojot portāla www.latvija.lv piedāvātos autentifikācijas līdzekļus (vairāku Latvijas kre-dītiestāžu - Swedbank, SEB, Ci-

tadele, Norvik banka, No-rdea un DNB - internetbanku lietotājvārdu un paroli), Pil-sonības un migrācijas pārvaldes izsniegto eID 

viedkarti vai VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centra” izsniegto elektronisko paraksta viedkarti (e-parakstu) .  

Tāpat no 2014.gada 1.jūnija EDS iesniedzamās nodok-ļu un informatīvās deklarācijas vairs nebūs elektroniski jā-paraksta, proti, 

juridisks spēks tām būs arī tad, ja tās nebūs elektroniski parakstītas. Dokumentu «parakstīšana» notiks, nospiežot sistēmā pogu 

«Iesniegt».  

Personām, kuras jau ir EDS lietotāji un arī turpmāk vēlēsies pieslēgties EDS, izmantojot VID izsniegto identifi-katoru un paroli, 

tāda iespēja būs arī pēc 2014.gada 1.jūnija. Arī tās personas, kuras vēl nav EDS lietotāji, bet vēlēsies par tādiem kļūt un izmantot 

tieši VID izsniegtu identifikato-ru un paroli, varēs to saņemt, vēršoties ar iesniegumu VID elektroniskā vai papīra formā 

(iesnieguma veidlapa būs pieejama VID mājaslapā).  

Minētās izmaiņas nosaka 2014.gada 27.februārī Saei-mas pieņemtie grozījumi likumā „Par nodokļiem un node-vām”, kas stājas 

spēkā 2014.gada 1.jūnijā.  

Vēršam uzmanību, ka minētās izmaiņas neattiecas uz muitas sistēmām. Lai varētu lietot Importa kontroles sistē-mu, Eksporta kon-

troles sistēmu un Tranzīta kontroles sistē-mu, arī pēc 2014.gada 1.jūnija tāpat kā līdz šim jaunajam lietotājam būs jānoslēdz līgums 

vai vienošanās ar VID.  

Vienlaikus no 2014.gada 1.jūnija visiem tiek ieviesta elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa. Tas nozīmē, ka fizis-kās personas 

(darba ņēmēji, saimnieciskās darbības veicēji) elektroniskajā algas nodokļu grāmatiņā visas nepieciešamās izmaiņas, piemēram, 

iesniegt paziņojumu par apgādībā eso-šajām personām, varēs veikt elektroniski, neapmeklējot VID klientu apkalpošanas centru.  

VID aicina iedzīvotājus apmeklēt bezmaksas seminā-rus klientu apkalpošanas centros visā Latvijā par aktuālajām jautājumiem 

saistībā ar VID EDS izmantošanu. Aktuālā informācija par VID semināriem pieejama iestādes mājasla-pā sadaļā „Semināri nodok-

ļu maksātājiem”.  

Plašāka informācija pieejama VID mājaslapā sadaļā „Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS)” un „Elektroniskā algas nodokļa 

grāmatiņa”.  

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Informatīvo tālruni 1898, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpoša-

nas centrā (kur pieejami arī EDS kioski) vai arī izmantot iespēju „Uzdot jautājumu VID”.  

VID Sabiedrisko attiecību daļas galvenā speciāliste  Evita Teice-Mamaja, tālr. 67028691, 26558389;  

e-pasts: komunikacija@vid.gov.lv; twitter: @vid_gov_lv; facebook: www.facebook.com/vidgovlv 



Līdzdalības prieks  
Ar visas Latvijas tautas atbalstu uz salas Daugavā, Koknesē, top Likteņdārzs. „Tā ir vieta, kur satiekas pagātne, tagad-

ne un nākotne. Gan cilvēka, gan valsts. Satiekas, lai dotu mierinājumu pagātnei, spēku šodienai un iedvesmotu piepildīt savus 
sapņus nākotnē. Kā pagājušajā gadsimtā paaudzes aiz sevis atstāja Brīvības pieminekli, tā mēs aiz sevis atstāsim Likteņdār-
zu”. Zīmīgi un patriotiski vārdi. 

Etnogrāfiskajam ansamblim „Rikava”, savu 60. jubileju gaidot, bija iecere apmeklēt Likteņdārzu un ar savu ieguldīju-
mu piedalīties tā veidošanā. Ar Rikavas pagasta pārvaldes atbalstu  š.g. 31.maijā šo ieceri īstenojām.  

Esot vietā, kur satiekas tūkstošiem cilvēku domas un atmiņas, mēs piedzīvojām zīmīgu satikšanos. Pateicoties tai, šī 
diena kļuva divtik emocionāli un dvēseliski piepildīta. Likteņdārzā mūs sagaidīja gide Anita – Rikavas izcilā skolotāja Jāzepa Lie-
piņa mazmeita. Viņas vadītā ekskursija un stāstījums par šīs unikālās piemiņas vietas vēsturi, Likteņdārza ideju un tapšanu pa-
tiesi aizkustināja katru no mums un, stāvot mūsu likteņupes Daugavas krastā, lika dziļāk apzināties  tautas pagātni.  Katram 
pelēkajam akmenim ir savs stāsts par  tiem 600 000 cilvēku, kas zuduši Latvijai 20. gadsimtā -  izklīduši un palikuši pasaules 
ceļos, gājuši bojā, represēti, bijuši spiesti pamest Latviju, kā arī vēlāk cietuši savu uzskatu vai radurakstu dēļ. Japānas ainavu 
arhitekta Šunmio Masuno projekts tiešām aizrauj un pārliecina, ka Likteņdārzs kļūs par iecerēto piemiņas, mierinājuma, ap-
skaidrības vietu.  

2018.gada 18.novembrī Latvija svinēs simtgadi. Likteņdārzs top kā visas tautas dāvana Latvijai. Ikviens ir aicināts 
piedalīties un dot savu ieguldījumu tās īstenošanā. Arī mēs ar savām domām, līdzdalības prieku un kopīgo ziedojumu  tuvinā-
jām šīs idejas piepildījumu - iestādījām ozolu ar piemiņas zīmi un veltījumu „Latviešu tautai”, tā simboliski kļūstot par daļu no 
Likteņdārza. Kāpēc tieši ozols? Izvēle bija viennozīmīga - ozols ir ieausts mūsu kolektīva karogā. Arī mūsu jaunāko dalībnieku 
teiktais: ”Ozols ir stiprs koks”,  bija apliecinājums mūsu izvēlei. Pāri koku galotnēm un sirmajai Daugavai aizskanēja mūsu kopī-
gi dziedātā „Lēc, sauleite, reitā agri”. 

Pirms došanās tālāk  mūs sagaidīja pārsteigums -  kā atgādinājumu par jauko dienu, saņēmām pateicības apliecinā-
jumu no „Kokneses fonda” padomes par ieguldījumu Likteņdārza tapšanā. Mājup atgriezāmies par vienu neaizmirstamu un 
piepildītu dienu bagātāki. Likteņdārzs ir vēl viens mīlestības apliecinājums Latvijai. Vieta, kur smelties spēku un latvisko pašap-
ziņu.                                                                                                                 

Aija Dundure, etnogrāfiskā ansambļa „Rikava” vadītāja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Kultūras namā. 

  
 10.maijā KN notika Mā-

tes dienai veltīts koncerts „Es savai māmi-
ņai”. Koncerts tika gatavots pašu spēkiem. 
Tajā piedalījās jau pazīstami „mazie māksli-
nieki”, gan tādi, kuri pirmo reizi kāp uz Kul-
tūras nama skatuves. 
Dejas mijās ar muzikāliem priekšnesumiem 
un dzejoļiem. Koncerts sanāca jautrs, jo 
katrs no  dalībniekiem centās iepriecināt 
savu vismīļāko cilvēku pasaulē – māmiņu. 



                                                             Lielā  talka.                                                                          

  Pēc daudziem aicinājumiem šogad Lielajā talkā piedalī-

jās neierasti daudz talcinieku. Gan lieli, gan mazi. Talkā tika 

vākti atkritumi, sagrābtas pērnās lapas, sakopti māju pagalmi. 

Talkas galvenie uzdevumi bija savest kārtībā bērnu rotaļu lau-

kumu, ābeļdārzu starp mājām Nr.3 un Nr.5 un sadedzināt sa-

bērtos  atkritumus upes krastā. Bērnu rotaļu laukumā tika 

iebetonētas šūpoles, zemē ierakts un nostiprināts karuselis, 

kā arī uzstādīts jauns rotaļu elements. 

 Ābeļdārzā tika apgriezts dzīvžogs, izzāģēti nokaltušie 

zari un koki, sagrābtas un sadedzinātas vecās lapas un citi 

atkritumi. Arī piesārņotajā 

upes krastā tika dedzinātas 

visas ciema ļaužu samestās 

drazas. Pēc vairāku stundu 

kopīga darba  pašiem bija 

prieks par  paveikto. 

  Darbu  noslēgumā 

talcinieki nolēma, ka talkai 

ir vajadzīgs organizators, 

kurš vadītu darbus, un pie kura varētu griezties, ja vajadzīgs kāds darbarīks.  Tāpat talcinieki pēc darba 

labprāt paēstu zupu no kopīgā katla.  (Tā ir viela pārdomām līdz nākošai talkai ).                                   

                        

  Lieldienas. 

 Lieldienas mūs šogad lutināja ar jauku un saulainu laiku. Saulīte tā vien vilināja visus laukā no 

mājām.  Bērnu rotaļu laukumā jau no paša rīta „iecilpoja” zaķi un gaidīja , kad pagasta iedzīvotāji nāks 

svinēt Lieldienas. Pēcpusdienā atnāca Vistiņa Raibīte, Vistiņa Baltīte ,Gudrā Pūce , Lielais Zaķis, daži 

bērni un pāris pieaugušo. Svinības varēja sākties. Vistiņas no Gudrās Pūces uzzināja, ka vistas dēj olas, 

zaķis tās krāso, bet bērni par tām priecājas.  

 Tie, kuriem nebija nokrāsotas olas, varēja to izdarīt. Pasākuma turpinājumā notika dažādas spēles un  

sacensības, olu kaujas  un olu ripināšana.  

Lieldienu svinībās gāja jautri, tikai žēl, ka vistuvāk dzīvojošiem visbiežāk nav laika atnākt, lai kaut uz 

brītiņu aizmirstu ikdienas rūpes un darbus. 



  

Izlaidumu laiks. 

 Pirmās ziedēja ievas. Tad sāka greznoties lielais ķirsis dārziņa stūrī, un drīz pēc tam uzziedēja 
jaunās ābeles. Un beidzot baltu, baltu ziedu pilni pieplauka ceriņu krūmi istabas galā. /Z.Lazda./ 
  Tā secīgi paiet pavasaris dabā, arī cilvēka dzīves ritms ir tā iekārtots un piepildīts ar dažādiem notiku-
miem. Viens no šī gada maija mēneša spilgtākajiem notikumiem ir sagatavošanās grupiņas izlaidums 
Rikavas pirmsskolas izglītības iestādē. Šogad pirmsskolu absolvēja 7 bērni. Pirmais bērna dzīves posms ir 
noslēdzies un iezīmējas jauns. Tas nozīmīgs gan audzēkņiem, gan skolotājiem,gan vecākiem. 
  Izlaiduma pasākums noritēja brīnišķīgā, emocionālā gaisotnē. Māmiņas un tēta mīļā skata pavadībā 
bērni droši sniedz atvadu koncertu. Skanēja pateicības vārdi - vecākiem, vadītājai, skolotājiem, skolotāju 
palīgiem, netika aizmirsta arī pavāre. Valērija Trehnova dejoja atvadu deju ''Baltā kaija'', kura patīkami 
aizkustināja klātesošos. 
  Un atkal no mūsu bērnudārza aizlido 7 mazi baltie ābeļziediņi, mūsu iestādes absolventi, lai savu 
plaukšanas un ziedēšanas māku parādītu jaunajā mājvietā - skolā.  

                                                             Rikavas pirmsskolas izglītības skolotāja Mārīte Upeniece 

 Zaķu saiets ” Rikavas bibliotēkā. Rikavas bibliotēkā no 01.04 – 22.04  bija apskatāma lasītāju veidota zaķu-

trušu izstāde ( mīkstās rotaļlietiņas un visādi citu veidu zaķi ). Aktīvākie izstādes veidotāji  pirmskolas bērniņi, kas 

uz izstādi atnesa dažādas rotaļlietas. Zaķu saietā piedalījās 29 zaķi: dažādās krāsās, smaidīgi, domīgi, jautri,  prak-

tisks zaķis – rokassomiņa, zaķis mazs bēbis un zaķis, kas  domāts mazam bērniņam vingrināt pirkstiņus kā mutau-

tiņš. Nu un izstādes lielākais zaķis (lielāks par 1 m),  Tārauda Edvardiņa  zaķis, bija īsts fotomodelis, visi vēlējās ar 

viņu nofotografēties. Edvards kuram būs tikai 3 gadiņi, saka, ka vārdiņa viņam nav, viņš to saucot „lielais zaķis ” 

Pēdējā nedēļā pirms Lieldienām un visus svētkus pie zaķiem ballīte. Tika gatavotas un sanestas olu kompozīcijas. 

Valdīja svētku noskaņa gan zaķiem , gan bibliotēkas apmeklētājiem. Interese apskatīt izstādi bija liela . Apmeklē-

tāji izteica prieku par skaistajiem zaķiem un trušiem. Saku lielu paldies  izstādes veidotājiem, kas ar saviem zaķiem  

priecēja apmeklētājus.                                                                       Bibliotēkas vadītāja V.Poplavska 



 

 

 

 

                                                         

 

 

Novada dienu  plāns Rikavas pagastā. 

Sestdiena 12. jūlijs. Zvejnieku diena. 
Plkst. 10.00 Rēzeknes upes krastā Rikavas centrā Neptūna svētki. Neptūna sagaidīšana. Pludma-
les volejbola sacensības jauniešiem. Stafetes, atrakcijas, konkursi bērniem. Zivju zupas vārīšana 
un ēšana. 
Svētdiena 13. Jūlijs. Amatniecības diena. 
Plkst. 11.00 Laukumā pie KN  Radošā darbnīca – noformējuma gatavošana etnogrāfiskā ansam-
bļa „Rikava” jubilejas pasākumam no dabīgiem materiāliem. 
Pirmdiena 14.jūlijs. Izstāžu un mākslas diena. 
Plkst.9.00 KN izstāde „Sirdij tuvais dabas stūrītis”. Fotoizstāde veidota no  iedzīvotāju iesūtītajām 
fotogrāfijām. 
Plkst. 20.00 KN filma „Vīna vosora deļ vysu”. 
Trešdiena 16. Jūlijs. Jaunatnes diena. 
Plkst. 9.00 velobrauciens uz Audriņu mini zoodārzu Skredeļos. Zoodārza apskate, pikniks. Atgrie-
šanās mājās. 
Ceturtdiena 17.jūlijs. Lauku un uzņēmēju diena. 
Plkst. 9.00 Izbraukums uz Gaigalavas pagasta lauku sētu „Liepusalas”. Lekcija brīvā dabā par ve-
selīgu dzīvesveidu un ārstniecības augiem. Ūdens tūrisma attīstības centra „Bāka” apmeklējums. 
Piektdiena 18.jūlijs. Ģimenes diena. 
Plkst.14.00 skolas stadionā ģimeņu sporta diena. Gan nopietnas, gan nenopietnas sacensības ģi-
menēm un bērniem dažādās vecuma grupās. 

  Bibliotēkā. 

No 12. jūlija -19.jūlijam plkst.  8.00-17.00    

Iespieddarbu izstāde „Ko stāsta grāmatas par mūsu novadu ”  Zīmējumu izstāde „Es un viss apkārt 
mums ” Aicinu visus pagasta iedzīvotājus aktīvi piedalīties Rēzeknes novada dienu pasākumos. 

************************************************************************* 
PAZIŅOJUMI 

Tupperware- vienkārši risinājumi, kuri padara dzīvi komfortāku. 

Laipni aicinām uz tupperware produkcijas prezentāciju   26.jūnijā pl. 13.00 Rikavas Kultūras namā. 
 Jums būs iespēja tikties ar pieredzējušu konsultanti, kura izskaidros tupperware trauku lieliskās īpašības 

un parādīs to lietošanas iespējas.   
 Atnāc!  Iepazīsties!  Iegādājies! 

  Ar šī gada 30. jūniju pārtrauc darbu ģimenes ārste Valentīna Gevaļa. Pacientus pieņems ar šī 
gada 1.jūliju ģimenes ārsts D. Orlovs Rīgas ielā 55 , Viļānos. Viļānu slimnīcā. 

“RIKAVA” 
Izdevējs: Rikavas pagasta pārvalde 

Datorsalikums– V.Poplavska Tālr.64607086 e-pasts: rikavasbiblioteka@inbox.lv 
 




