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 Paveries debesīs, ieklausies vējā, 

 Jūti kā mostas puķe un strauts. 

 Lieldienu rītā dzīvības dziesmu 

 Mūža garumā sadzirdēt ļauts. 

 Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs 

 Glabāsim Lieldienu prieku arvien, 

 Lai pazūd tumsa, kas dvēselēs tirdī, 

 Lieldienu saule atspīd arvien! 

DIEVKALPOJUMI  RIKAVAS   BAZNĪCĀ 
18.04. Lielā Piektdiena –Kunga 

Jēzus Ciešanu un nāves piemiņas 

diena. 

12.00 dievkalpojums un procesija 

uz Kristus kapa altāri, adorācija. 

19.04. Lielā Sestdiena – Kunga Jēzus 

Augšāmcelšanās svētku vigīlija. 

14.00 dievkalpojums, uguns un ūdens 

svētīšana, kristības solījumu atjaunošana 

(līdzi jāņem sveces), sv. Mise, ēdienu 

pasvētīšana. 

20.04. Lieldienas –  

Kristus Augšāmcelšanās 

svētki. 

12.00 procesija un svinīgā 

sv. Mise. 

В Плюскове Пасха Христова - 20 апреля! 

Служба начинается 19 апреля в 22.00 и до 

5.00 утрa . В 24.00 начинают петь “Христос 

воскресие”. Всем присутствующим надо 

держать в руках свечи, затем идти к Кресту, 

в конце службы освещают яйца и куличи. 

Uzmanību! 
11. 04. 2014  plkst. 12.00 Rikavas pagasta kultūras namā uzņēmēju sapulce. 

О храме. 

За 2013 год в деревне Плюсково восстановили старооб-
рядческий храм. 19 декабря 2013 года состоялось посвя-
щение храма, была большая служба, на которой было 
много гостей. Службу вели певчие из Риги, Резекне, Виля-
ны и Нотры. После чего был обед. Особую благодарность 
выражаем нашим спонсорам: Рижской, Резекненской и 
Вилянской общине. А также председателю краевой думы 
Монвиду Шварцу, Андрею Тарауду, Андрису Козулису, 
Освалду Салманису, Вадиму Селезнёву. Всем нашим стро-
ителям: Алексею Платонову, Михаилу Кирсанову, Андрею 
Аксёнову, Кондрату Иванову который сделал скамейки и 
шкафчики. А также всем кто жертвовал деньги на храм.                                                                
Алла Аксёнова 

 Bерующие  хотят сказать cлова благодарности Ар-
сению и Алле Аксёновым. Благодаря предприимчивости 
семьи Аксёновых был восстановлен храм в Плюскове.  
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Iedzīvotāju kopsapulce. 
 11. martā Rikavas kultūras namā notika ikgadējā  iedzīvotāju kopsapulce, kurā pie-
dalījās arī novada vadība– RNP priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne un RNP izpilddi-
rektors Jānis Troška. Par 2013.gada padarīto atskaitījās  Rikavas pagasta vadītājs An-
drejs Tārauds un  iestāžu vadītāji. No visiem Rikavas pagastā dzīvojošiem iedzīvotā-
jiem ieradušies bija ap  30 cilvēku, galvenokārt Rikavas ciema centra iedzīvotāji. Viens 
no galvenajiem jautājumiem bija par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu. Novada va-
dītāji ieteica variantus kā novērst un risināt šo problēmu. Tā, kā vairākums dzīvokļu ir 
privatizēti, pašiem iedzīvotājiem ir jārisina, kā tās novērst. Viens no labākajiem varian-

tiem vākt naudu kopējā kasē (piem. mēnesī 5 vai 10 €) un pakāpeniski remontēt jumtus, 

kāpņu telpas utt. Šāda prakse ir daudzos pagasta centros. Piemēram :  Rikavā daudzus 
gadus atpakaļ Upes ielas 4 / 2 kāpņu telpas iedzīvotāji skaisti izremontēja un tagad re-
gulāri kāpņu telpu uzkopj un apsaimnieko. Varbūt arī pārējie sāksim ar uzkopšanu, jo 
dažās kāpņu telpās ainas ir šokējošas. Kā saka: „kāds pagalms, tāda māja”. Pirmais, 
ieejot svešam cilvēkam kāpņu telpās, radīsies šāds iespaids. Un vēl viens patīkams pie-
mērs- Pašlaik notiek Upes ielas 1 mājas kāpņu telpas remonts. MALAČI ! 
 PADOMS VISIEM CIEMA IEDZĪVOTĀJIEM (UPES IELAS)- KOPĪGI SARĪKOT 
TALKU PIRMS LIELDIENĀM (18 vai 19 aprīlī, lai katra kāpņu telpa izlemj paši) UN 
SAKOPT KĀPŅU TELPAS, LAI VARĒTU SKAISTI SAGAIDĪT LIELDIENAS UN NE-
BŪTU KAUNS UZŅEMT MĀJĀS CIEMIŅUS. Tas būs skaists un noderīgs kaimiņu 
saiets. Kā saka „ledus izkustēsies ”. Parunāsiet, padomāsiet par tālākajiem re-
montiem un kopējiem darbiem. 
 

 Uzmanību !  
Gatavosimies „Lielajai talkai ”  kura šogad notiks 26. aprīlī. 

2014.gada Lielās Talkas aicinājums-  sakārtot vidi sev apkārt .Ne tikai vākt atkritumus, 
bet arī veikt labiekārtošanas darbus, apzaļumošanas darbus un jebkurus citus darbus, 
kas padara mūsu vidi sakoptāku, skaistāku un cilvēkiem draudzīgāku. Sakarā ar lietaino 
talkas dienu pagājušajā gadā, daudzstāvu māju iedzīvotāji atkārtoti  tiekat aicināti sa-
kārtot ābeļdārzu starp Upes 5 un Upes 3 mājām. Jums, un jūsu atvasītēm būs jauka 
vietiņa karstā dienā  pasēdēt, atpūsties  sakoptā parkā. Visi pagasta iedzīvotāji tiekat 
aicināti sakopt kādu objektu, kaut vai apkārt savai mājai.  

  

Upes 1 
Upes 4 
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Kultūras namā.  

Pavasara brīvdienās, 19. martā 

Rikavas KN  viesojās Spilvenu feja, 

jeb komponiste un dziedātāja In-

guna Lipska no Ozolniekiem. 

Spilvenu feja bija atvedusi mums 

jauku koncertprogrammu „Krāsu 

sapnīši”. Dziesmās tika apdziedāti 

dažādi mūzikas stili.  10 krāsas ti-

ka padziedātas katra savā mūzikas 

žanrā. Tas viss notika radoši – gan 

bērnus, gan pieaugušos iesaistot 

darbībā. 

Kopā darbojoties stunda paskrēja nemanot un visi devās mājās  pozitīvi 

uzlādēti. Sieviešu dienā – 8. martā kultūras namā viesojās Šlāgeraptau-

jas favorīti , pavasara fināla uzvarētāji grupa „ Dricānu Dominante ”. 

Dziesmu autors ir dricānietis , īstens savas zemes patriots Andris Eriņš. 

Dziesmas , ko Andris raksta ir ar dziļu domu un smeldzīgu melodiju. Tās 

spēj aizkustināt ikkatru. „ Dricānu Dominante ” ar savu dziedāšanu ie-

priecina skatītājus un atbalstītājus visā Latvijā. Dziesma „ Siltajām dvē-

selēm ” vienaldzīgu neatstāj nevienu. Arī Rikavas publika dziedāja līdz. 

Koncerts bija jauks sveiciens svētkos. Paldies viņiem ! 

Kas jādara Aizgavēnī? Kādus ēdienus jāēd Ziemassvētkos? No kā senos laikos lēja sveces? 

Atbildes uz daudz un dažādiem jautājumiem par senajām latviešu tradīcijām varēja rast atnā-

kot 2. martā uz Kultūras namu, kur notika izglītojošs pasākums par ziemas tradīcijām. Etnogrā-

fiskais ansamblis „Rikava” stāstīja par latviešu tradīcijām no Mārtiņiem līdz Aizgavēnim. Pasā-

kuma laikā tika minētas mīklas, iets rotaļās, dziedāts, dejots. Neiztika  arī bez pankūkām, pelē-

kajiem zirņiem, auzu ķīseļa , murcoukys un citiem gavēņa laika ēdieniem.  
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Latgales keramika ir vienreizēja un neatkārtojama Latgales kultūrmantojuma tradīcija. 

Ar saviem darinājumiem podnieki uzrunā moderno cilvēku. Viņi spēj apmierināt  arī tā vajadzī-

bas pēc estētiskām un praktiskām  vajadzībām. 

Podi, vāzes, svilpavnieki,  bļodas, ļakas, pāroši, šķīvji un servīze -  gan glazēti, gan svēpēti gozē-

jās Kultūras nama  zālē no 24. līdz 29. martam gaidīdami skatītājus un pircējus.  Kaut gan skatī-

tāju nebija tik daudz, toties pēc izstādes dažas vāzes atrada sev jaunu mājvietu Rikavā. 

Kultūras namā Lieldienās: 

20.aprīlī plkst. 15.00 vistiņa  Baltīte un vistiņa Raibīte 

gaidīs bērnus un pieaugušos bērnu rotaļu laukumā uz 

Lieldienu svinēšanu. 

Nāciet lieli un mazi, līdzi ņemiet olas un  draugus. Būs 

iespēja šūpoties Lieldienu šūpolēs, atrakcijas, sacensī-

bas, olu ripināšana un  olu kaujas. 

21.00 Kultūras namā 

Lieldienu balle. 

Spēlēs Elmārs Sarkans 

Būs galdiņi, līdzi var 

ņemt  „groziņus” . 

Ieeja – 1,50 EUR 

Lai veicinātu pagasta iedzīvotāju pašizteikšanos, 

aktivizētu kultūrprocesus pagastā, veicinātu bērnu 

un viņu vecāku iesaistīšanos pašdarbībā un atklātu 

jaunus talantus, Kultūras namā tiek rīkots konkurss 

‘’Talantu parāde”. 

Konkursā tiek aicināti piedalīties visi pagasta iedzī-

votāji bez vecuma ierobežojuma, kuri vēlas sevi 

pierādīt dažādos mākslinieciskos pašdarbības vei-

dos. 

Konkurss paredzēts 2014. gada 10. maijā pl. 13.00 

Rikavas KN. 

Ar konkursa nolikumu var iepazīties 

Rēzeknes novada dienu ietvaros Rikavā 

tiks rīkota fotoizstāde par tēmu „Sirdij 

tuvais dabas stūrītis”. Izstāde būs izlikta 

Kultūras namā un būs apskatāma no 14. 

līdz 20. jūlijam. 

Ikviens pagasta iedzīvotājs, jebkurā ve-

cumā var piedalīties konkursā ar saviem 

fotografētajiem darbiem par tēmu 

„Sirdij tuvais dabas stūrītis”. 

Fotogrāfijas izstādei varēs iesūtīt līdz 7. 

jūlijam gan izdrukātā veidā, gan elektro-

niski. 
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                      Bibliotēkā. 

Astrīda Lindgrēne savulaik par grāmatu teikusi: 

„Grāmatai vajadzīga bērna fantāzija, tas nu reiz tā 

ir. Bet vēl jo vairāk bērna fantāzijai ir vajadzīga grā-

mata, kas palīdzētu dzīvot un augt. Grāmata ir ne-

aizstājama, tā spārno fantāziju”. 

Februārī bibliotēkā noslēdzās lasīšanas veicināša-

nas programma „Bērnu žūrija ”.  Gribu teikt paldies 

un malači meitenes no 9. klases -  Jeļena  Ivanova, 

Līga Indriksone, Snežana Kurenkova, Viktorija Kukarela, kuras no paša sākuma, no pirmās kla-

ses piedalījās aktīvi grāmatu vērtēšanā , neizlaižot nevienu gadu , nevienu grāmatu no lasīšanas 

veicināšanas programmas „Bērnu Žūrija ”kolekcijām . Būšu patīkami pārsteigta , ja arī aizejot 

mācīties tālāk turpināsiet lasīt, gaidīšu, šīs meitenes visaktīvākās ir bijušas visās bibliotēkas akti-

vitātēs  ! Pa trim grāmatiņām no sava vecuma grupas izlasīja : Jānis Ivanovs, Viktors Tarasovs, 

Viktorija Šarigina, Valērijs Jefimovs, Vjačeslavs  Suharevs . Pārējie pa vienai, divām grāma-

tām . Un tomēr liels prieks par ikvienu bērnu, kas 

kļuva par Bērnu žūrijas ekspertu un sniedza savu vērtējumu par kolekcijas grāmatām. Nobeigu-

mā  tika pasniegtas pateicības un nelielas dāvaniņas visiem, kuri ir bijuši draugos ar „Bērnu žūri-

ju".  Paldies vecākiem, kuri atbalstīja un mudināja lasīt, tā ļaujot bērniem iepazīt grāmatu lasīša-

nu kā aizraujošu nodarbi brīvajā laikā. Tiem, kas vēl tikai meklē ceļu uz bibliotēku un savu grā-

matu, derēs  „Bērnu Žūrijas” ekspertes  ieteikums: „Esi stilīgs, lasi grāmatas!” 

Paldies par veiksmīgi paveikto darbiņu! Esat tikpat čakli lasītāji arī nākamajā grāmatu lasīša-

nas un vērtēšanas maratonā !                               

P.S Pašlaik bibliotēkā notiek „zaķu izstāde” (mīkstās rotaļlietas un visādi citu veidu zaķi). Katrs 

atnestais  zaķis priecēs apmeklētājus. Gaidīšu jaunas zaķu rotaļlietas! Lieldienās sarīkosim za-

ķiem ballīti.                                                                           Bibliotēkas vadītāja Vilma Poplavska. 

Lauksaimniekiem!  
Atbalstot lauksaimniekus, atsevišķus avansa maksājumus izmaksās ātrāk. 
 
Lai rastu iespēju atbalstīt Latvijas lauksaimniekus šopavasar, kad ziema ir nodarījusi lielus postījumus un 
lauksaimniekiem – ziemāju audzētājiem ir nepieciešami finanšu līdzekļi sējumu pārsēšanai, ir pieņemts 
konceptuāls lēmums par risinājumu.  
Lauku atbalsta dienests (LAD) strādās tā, lai šogad varētu izmaksāt pārejas posma valsts atbalsta 
(atdalītais PPVA par platībām (APL) un atdalītais PPVA par laukaugu platībām (ALA)) avansu ātrāk, nekā 
tas ir citus gadus. Parasti izmaksas tiek veiktas jūlijā, bet šogad - maija mēnesī līdz 1.jūnijam. 
Lai saņemtu minēto avansa izmaksu jau maijā, lauksaimniekiem, kuri vēlas saņemt šo avansu, līdz šā ga-
da 1.maijam ir jāiesniedz platību maksājumu pieteikums. Pieteikumus šajā gadījumā var ie-
sniegt tikai LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), lai LAD tos varētu ātri izskatīt un 
uzsākt avansu izmaksas. Nekāda papildus informācija vai iesniegums klientiem nav jāsniedz. 
Pārējiem klientiem avansu izmaksas tiks uzsāktas jūnijā.  
Avansa apmērs tiek plānots 50% apmērā. 
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SKOLĀ . 

 Nemanot ir pienācis pavasaris, kaut gan brīžiem šķiet, ka visa mūsu ziema ir bijusi kā nebei-

dzams pavasaris. Laiks ir paskrējis pavisam ātri, jo februāris un marts skolā ir bijis notikumiem bagāts.  

 Galvenais notikums skolā februārī bija projektu nedēļa. Šogad projektu nedēļas tēmas bija ļoti 

daudzpusīgas; skolēni un skolotāji pētīja, lasīja, vāca, apkopoja, brauca, rakstīja, zīmēja, līmēja, taisīja 

un veidoja, vienvārdsakot, aktīvi darbojās astoņos projektos. 1.un 3.klase kopā ar skolotāju I.Degli 

pētīja latviešu gadskārtu tradīcijas un ieražas, dažādus ticējumus saistītus ar latviešu svētkiem. Rezul-

tātā tapa skaists plakāts ar visiem latviešu nacionālajiem svētkiem. Starp citu, viņi arī bija pagatavoju-

ši senlatviešu rotaļlietu „Rūceni” (tiek saukts, arī par Dūceni).  

2. un 4.klase ar skolotāju I. Dimzuli vāca un apkopoja materiālus par tiem Rikavas pagasta ļaudīm, kas 
nes tālāk pasaulē Rikavas vārdu. No Rikavas nenāk pasaulslaveni cilvēki, tomēr Rikavā ir dzimuši, mā-
cījušies un dzīvojuši cilvēki, kas ar savu darbu pierāda, ka no maza asniņa var izaugt varens koks. Pie-
mēram, Rūdolfs Kauliņš, Elmārs Žeimunds, Mārīte Revizore, Valentīna Sarkane, Valdis Ūsāns, Lauris 
Jaudzems.  
 Tā kā pavisam drīz būs Lieldienas, tad 5. un 6.klase iepazina Lieldienu tradīcijas. Dažādi ticējumi, 
pantiņi, spēles, kā arī olu krāsošanas padomi veiksmīgi savijās pašu sarakstītajā un iestudētajā lugā 
par Lieldienām. Viņiem palīdzēja skolotājas N. Daukule un I. Mežatuča. 
Skolotāja L. Smirnova kopā ar astoņiem 7. un 8. klases skolēniem iesaistījās projektā „Liuženka, 3K un 
Boņuks”. Projekts bija veltīts mūsu novadnieka J. Klīdzēja biogrāfijas un daiļrades izpētei. J.Klīdzējam 
6.maijā paliks 100 gadi, un daļa viņa dzīves ir saistīta arī ar mūsu Rikavas pagastu. Tātad- kas tad ir 
3K? Klīdzējs, Kantinieki, Kurpinieki. Savukārt, Liuženka ir tā, kas savieno Kantinieku un Rikavas pa-
gastus. 
 Ar skolotājas J.Rupaines palīdzību divi 7.klases skolēni vāca un apkopoja informāciju par Staba-
rovkas kurgāna traģisko vēsturi, par 2. pasaules radītajām pārmaiņām un sekām cilvēku dzīvē. 
Skolotāju O. Šarikovas un L. Zemļanuhinas un sešu 7. un 8. klases meiteņu vadībā skolā ienāca pava-
saris- tika veidoti skaisti, pavasarīgi dekori, kuri tagad izrotā mūsu skolas gaiteņus.  
Skolas gaiteņus nākamgad rotās arī 9. klases un skolotājas T. Lazarevas veidotie dekori no sērkociņi. 
Izrādās, ka no sērkociņiem var tapt interesanti un gaumīgi dekori; vajadzīga tikai izdoma un pacietība, 
un iegūtais rezultāts priecēs ne tikai pašu, bet arī apkārtējos.  
Savukārt, četras 9. klases meitenes kopā ar skolotāju N. Daukuli, iesaistoties Dabas pārvaldes organi-
zētajā konkursā, veidoja radošos darbus par aizsargājamām teritorijām un rezervātiem Latvijas terito-
rijā. 
  Februāris skolas dzīvē ir ievērojams arī ar to, ka folkloras kopa „Mazo Rykava” svinēja 25 gadu 
jubileju. Bija sabraukuši ciemiņi no Rogovkas un Gaigalavas, kas ne tikai sveica rikaviešus ar saviem 
priekšnesumiem, bet arī skatījās mājinieku sagatavoto koncertu. Folkloras kopas vadītāja I. Dimzule 
dalījās atmiņās par notikušo šajos gados. Un notikumu ir bijis daudz, jo folkloras kopā ir darbojušies 
vairāk nekā simts dalībnieki. Bērni klausījās ar interesi, daži no viņiem ir pašu pirmo folkloras kopas 
dalībnieku bērni. Darbošanās folkloras kopā bērniem dod iespēju iepazīt latviešu tautas kultūru, tra-
dīcijas. Tikai zinot savu kultūru, mēs varam atrast kopīgo un atšķirīgo citu tautu kultūrā. Tādēļ arī et-
nogrāfiskais ansamblis „Rikava” 2. martā bija sagatavojis izglītojošu pasākumu skolēniem par ievēro-
jamākām latviešu svētku dienām no Miķeļiem līdz Aizgavēnim. Mēs uzzinājām daudz jauna un intere-
santa par šiem svētkiem, dzirdējām dziesmas, minējām mīklas. Tomēr vislielāko sajūsmu izpelnījas 
senlatviešu spēļu spēlēšana (it īpaši, „Rāceņa raušana”) un mielošanās ar etnogrāfiskā ansambļa da-
lībnieku sarūpētajiem cienastiem. Daudziem bērniem atklājums bija biezais auzu pārslu ķīselis, un ar 
gardu muti tika notiesāta murcovka. Paldies, A. Dundurei un I.Dimzulei par latviešu tautas kultūras 
tradīciju saglabāšanu un tālāknodošanu jaunajai paaudzei. 
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Un tad, kad ir izzinātas savas tautas tradīcijas un ieražas, var doties iepazīt citu tautu kultūru. Tādēļ, 

9.marta rītā mēs, Sabīne Ragause, Viktorija Šarigina, Edmunds Mašņikovs, Inga Degle, Natālija Dau-

kule un Ilze Kuhaļska, kravājām ceļa somas, lai dotos uz Turciju. Turciju mēs apmeklējām ES Mūžiz-

glītības programmas Comenius apakšprogrammas skolu daudzpusējās partnerības projekta „A 

matter of choices” ietvaros. Šādas tikšanās ir obligāts un regulārs projekta pasākums. To mērķis ir 

pārrunāt projekta gaitu, gan jau paveikto, gan vēl darāmo, ieviest nepieciešamās korekcijas, dalīties 

pieredzē, vērot praksē dažu mācību metožu izmantošanu un, protams, iepazīt konkrētās valsts kul-

tūrvēsturisko mantojumu, ievērojamākās vietas, izglītības sistēmu. Piecas dienas, kuras pavadījām 

Turcijā, bija tādas pašas kā turku ēdiens- mānīgs pirmajā brīdī ar savu izskatu, kam seko asums, kas 

uzkurina adrenalīnu, nobeidzot ar baudu par piedzīvoto garšas buķeti. Turcija, lai arī sagaidīja mūs 

ar lietu un apmākušos laiku, atvēra mums savu sirdi un mājas, darot visu iespējamo, lai mēs justos 

labi, parādot mums labāko, kas viņiem ir, uzsverot savu kultūrvēsturisko bagātību, iepazīstinot ar 

savas tautas tradīcijām, atbildot uz neskaitāmajiem mūsu jautājumiem par kultūru un reliģiju. Un lai 

arī brīžam turku nesteidzīgums un ieradums visur kavēt spēja dažu labu eiropieti novest mērenā iz-

misumā, tomēr mums vajadzētu apgūt viņu pārliecību, ka vienalga visur nonāksim laikā un visu pa-

spēsim. Ja nu tomēr nepaspēsim, tad tas mums nav bijis lemts, bet tā vietā mūs droši vien sagaidīs 

cita iespēja, cits pavērsiens…. Visa mūsu dzīve ir izvēles…. „A matter of choices.”  

Viesošanās Turcijā 

Turcijas cilvēki ir ne tikai pieklājīgi, draudzīgi, bet arī viesmīlīgi, labprāt uzņem ciemiņus. Ja mums 

jautā, kas visvairāk ir palicis atmiņā, tad mēs teiktu, „Trīs lietas”.  

Pirmkārt, pirmais vakars, uztraukuma pilni smaidi, acis, vārdi un arī neliels stress. Kā zināms, Turcija 

ir dienvidnieku valsts un vairākumam turku ir tumši mati un tumšas acis.  Cilvēki ar gaišiem matiem 

un zilām acīm ir ne tikai liels retums, bet tiek arī uzskatīts, ka viņi nes laimi.  Tā nu jau pirmajā vaka-

rā mūsu Viktorija tika ierauta sajūsmas pilnos apskāvienos, kas, protams, nedaudz arī nobiedēja 

mūs.  

Otrkārt, ēdieni.  Ēdieni Turcijā atšķiras no mums ierastajiem, tomēr ir jauki un interesanti tos nobau-

dīt. Piemēram, ’AYRAN’’ ir kaut kas līdzīgs ar ūdeni sajauktam jogurtam (nesaldinātam), kam klāt ir 

piebērta sāls. Izrādās, arī kebabs nāk no Turcijas. Bet turku saldumus mēs varējām bezmaksas no-

garšot katru reizi, kad devāmies uz tirgu. Starp citu, tirgu viņi sauc par „bazaar”. 

Treškārt, ekskursijas, kuru laikā mēs varējām apskatīt apkārtni, ievērojamas vietas. Mēs bijām 

kalnos, kuri ir 2000 metri augsti, redzējām milzīgas, tūkstošiem gadu vecas gleznas, kuras ir taisītas 

no maziem akmens kvadrātiņiem. Bijām ļoti lielā zoodārzā, kurš ir tik liels, ka to nevar apskatīt vienā 

dienā. Apmeklējām ari mošeju, kura ir trešā lielākā Turcijā. Mošeja bija ļoti skaista un interesanta. 

Pats interesantākais, ka ieejot mošejā, ir jānovelk apavi, jo visur ir paklāji! 

Un, protams, tam visam pāri ir- iepazīšanās ar citu valstu skolēniem, skolotājiem, sarunāšanās ar 

viņiem, reizēm ņemot palīgā arī žestus, ja pēkšņi aizmirsām kādu vārdu. Mums patika visas dienas, 

kuras mēs pavadījām Turcijā, bet visvairāk atmiņā ir iespiedušās pirmdiena un ceturtdiena, jo šajās 

dienās mēs stāstījām un rādījām prezentācijas par Latvijas kultūru un par jauniešu kultūru Latvijā. 

Mēs ceram, ka tagad vismaz astoņu projekta skolu skolēni vairs nejauks mūs ar Lietuvu.  
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Jauns rotaļu laukuma aprīkojums pirmskolas un sākumskolas bērniem. 
Biedrība "Asniņš' darbojas Rikavas pagastā. Izveidota 2013.gada 19.septembrī, ar nepieciešamī-

bu realizēt radošās idejas Rikavas pagasta sabiedrības kultūras vispusīgai attīstībai un izaugsmei, 

pagasta bērnu attīstošo aktivitāšu sekmēšanai. Biedrības galvenās aktivitātes sākas ar projekta 

rakstīšanu un to realizēšanu dzīvē, pieaicinot Rikavas pagasta iedzīvotājus aktīvi līdzdarboties. 

Kopīgiem spēkiem mēģināsim veidot savu dzīves vidi skaistāku. Biedrības mērķi ir:  

 veicināt sadarbību starp ģimenēm Rikavas pagastā un Latviju, ģimeņu lomu sociālajā dzīvē;  

 uzlabot dzīves kvalitāti lauku bērniem Rikavas pagastā un Latvijā;  

 aktīvi piedalīties kultūrvides veidošanā, vēsturisko vērtību un dabas saglabāšanā, kā arī 

sporta un atpūtas aktivitāšu attīstīšanā Rikavas pagastā un Latvijā; 

 iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, sadarboties ar valsts, pašvaldības, sa-

biedriskām, reliģiskām, saimnieciskām organizācijām un komercfirmām, biedrībām un no-

dibinājumiem, kā arī privātpersonām Latvijā un ārzemēs, piesaistīt sponsoru un labvēļu zie-

dojumus un mērķdotācijas biedrības mērķu sasniegšanai.  

  2013.gada oktobrī biedrība izstrādāja projektu „Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Rikavas pa-

gastā’’ un iesniedza Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

(ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un 

dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. Lauku 

atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde biedrības „Asniņš” pro-

jektu Nr.13-01-LL23-L413201-000049 „Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Rikavas pagastā” iz-

vērtēja un apstiprināja. Projekta īstenošanā biedrība „Asniņš’’ piesaistīs publisko finansējumu 

Eiro 9892.81 un Rikavas pagasta pārvaldes līdzfinansējumu Eur1099.20. 

Rotaļu laukuma aprīkojumā ietilpst: 

 šūpoles balansieris 

 šūpoles uz atsperes; 

 bērnu rotaļu komplekss; 

 mājiņa ar skaitļiem un burtiem; 

 divvietīgās šūpoles uz koka statnēm; 

 taisnstūra rāpšanās sistēma.     

 Rikavas pagastā pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā tiks uzstādīts moderns, drošs bērnu ro-

taļu laukuma aprīkojums. Bērni katru dienu varēs izmantot mūsdienīgu, drošu rotaļu laukuma 

aprīkojumu, iesaistīties fiziski veselīgās aktivitātēs. Rotaļājoties bērni attīstīs iztēli, fantāziju, ra-

došumu, zinātkāri, sekmēs domāšanu un attīstīs radošās spējas, patstāvīgi apgūstot jaunas pras-

mes pieaugs bērnu pašvērtējums. Ar prieku un aizrautīgi bērni varēs eksperimentēt, pētīt, mēģi-

nāt un kļūdīties apgūstot fiziskās aktivitātes. Bērnu vecākiem būs iespēja pabūt ar bērniem mo-

dernā, drošā bērnu rotaļu laukumā. Kopīga darbošanās rotaļās pavērs pieaugušajiem iespēju ielū-

koties bērna pasaulē, labāk izprast bērna vajadzības, intereses. Apgūstot jaunas fiziskas aktivitā-

tes nemanot tiks trenēta neatlaidība un pacietība. Laukumā varēs organizēt dažādas ģimeņu stafe-

tes, sporta aktivitātes. Vecāki lietderīgi pavadīs brīvo laiku ar saviem bērniem, kas veicinās ģi-

meņu saliedētību, saskarsmi. 

                                                               Biedrības „Asniņš” valdes priekšsēdētāja Velta Melne  

          Paziņojums! 

Traktoru tehniskā apskate Rikavā 30.04. plkst. 900  pie darbnī-

cām. Atkārtota tehniskā apskate 04.06. plkst. 900  pie darbnī-

cām. 
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Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošie noteikumi Nr.73  

„Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

43.panta pirmās daļas 5.punktu 

1. Lietotie termini 

 1.1 Namīpašums – uz zemesgabala uzceltas ēkas un būves. 

 1.2 Namīpašuma teritorija – teritorija, kura robežojas ar nekustamo īpašumu (namīpašumu vai gruntsgabalu). 

 1.3 Žogs – būve, kas izvietota uz zemesgabala robežas, arī ielas sarkanajās līnijās vai gar to, kā arī gar tauvas joslu.  

2. Vispārīgie jautājumi 

 2.1. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā, valdī-

jumā vai apsaimniekošanā Rēzeknes novadā ir nekustamais īpašums (namīpašumi, ēkas, ēku daļas, būves (turpmāk – nam-

īpašumi) un zemes gabali) neatkarīgi no tā, vai īpašums ir vai nav reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāci-

jas sistēmā vai Zemesgrāmatā, jānodrošina to uzturēšana un sakopšana. 

 2.2. Saistošie noteikumi paredz, kāda kārtība namu un to teritoriju un būvju uzturēšanā ir jāievēro Rēzeknes novada 

administratīvajā teritorijā un kāda ir atbildība par to neievērošanu.  

 2.3. Personas, kuras pārkāpj šos saistošos noteikumus, ir saucamas pie tajos paredzētās administratīvās atbildības, ja 

par viņu darbību konkrētā gadījumā nav paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktā administratīvā 

atbildība.  

 2.4. Amatpersonas un institūcijas, kuras ir tiesīgas sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu par saistošo noteiku-

mu pārkāpšanu:  

 2.4.1. Rēzekne novada domes priekšsēdētājs un vietnieks;  

 2.4.2. Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors un pagastu pārvalžu vadītāji; 

 2.4.3. Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu atbildīgie darbinieki (amatpersonas) par komunālo saimniecī-

bu; 

 2.4.4. Rēzeknes novada pašvaldības kapitālsabiedrību valdes priekšsēdētāji un locekļi, 

 2.4.5. Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes būvinspektors (par pārkāpumiem, kas paredzēti Rēzeknes novada 

pašvaldības saistošajos noteikumos, kuri nosaka kārtību, kādā sakārtojamas vai nojaucamas būves, kuras ir pilnīgi 

vai daļēji sagruvušas). 

 2.5. Administratīvos protokolus izskata un sodu uzliek Rēzeknes novada pašvaldības administratīvā komisija. Admi-

nistratīvās komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.  

 2.6. Par saistošo noteikumu pārkāpšanu iekasētā soda nauda tiek ieskaitīta Rēzeknes novada pašvaldības budžetā.  

 

3.  Nekustamo īpašumu un to teritorijas kopšana 

 3.1. Nekustamo īpašumu īpašniekiem savu īpašumu robežās jānodrošina: 

 3.1.1.  būvgružu un atkritumu neuzkrāšana īpašuma teritorijās, arī neapbūvētajās teritorijās; 

 3.1.2.  nopļautās zāles, nezāļu un lapu nogādāšana izgāztuvē vai kompostēšana; 

 3.1.3.  koku un krūmu zaru apzāģēšana gar ietvēm un brauktuvēm vietās, kur tiek traucēta gājēju un autotrans-

porta pārvietošanās, kā arī veikt būvēm traucējošo un vispārēji bīstamo (sauso, trupējušo, aizlauzto) koku nozāģē-

šanu; 

 3.1.4.  atkritumu izvešana Rēzeknes novada pašvaldības saistošajos noteikumos par atkritumu apsaimniekošanu 

paredzētajā kārtībā; 

 3.1.5.  sadzīves notekūdeņu un tualešu izsmeļamo bedru regulāra tīrīšana un savlaicīga remontēšana; 

 3.1.6.  namīpašumu fasāžu (tajā skaitā logu, durvju, balkonu, izkārtņu), žogu, vārtu un vārtiņu kārtības nodroši-

nāšana; 

 3.1.7.  būvju, kuras ir pilnīgi vai daļēji sagruvušas, nonākušas tādā stāvoklī, ka apdraud garāmgājējus, būvju lie-

totājus, īrniekus vai kaimiņus vai bojā ainavu, sakārtošana vai nojaukšana. 

3.2. Tirdzniecības un pakalpojumu sfēras objektu īpašniekiem, lietotājiem – nomniekiem jānodrošina objekta skatlogu, durvju 

un fasādes kārtība. 

 3.3. Garāžu apsaimniekotājiem (kooperatīvajām sabiedrībām) jānodrošina garāžu un to teritorijas uzturēšana, zāles 

nopļaušana teritorijā. 

 3.4. Dārzkopību sabiedrībām savos objektos jānodrošina teritorijas uzturēšana un zāles nopļaušana dārzkopības bied-

rības teritorijā. 

  3.5. Rēzeknes novada teritorijā aizliegts: 

 3.5.1.  izgāzt saslaukas, atkritumus, sniegu, netīros ūdeņus, ledu un dažādus priekšmetus šim nolūkam nepare-

dzētās vietās, izgāzt tos upēs un citās ūdenstilpēs, uz lietus ūdens uztvērēju restēm un vākiem, inženiertīklu akās, 

uz ielu brauktuvēm; 

 3.5.2.  ierīkot izgāztuves un ierakt atkritumus namu pagalmos un citās šim nolūkam neparedzētās vietās; 

 3.5.3.  glabāt taru, malku, būvmateriālus, metāllūžņus un citus priekšmetus uz ietvēm, ielām, kā arī citās koplie-

tošanas vietās (izņemot speciāli tam norādītās vietās); 

 3.5.4.  bez slēgtās lietus ūdens kanalizācijas ierīkošanas aizbērt esošos grāvjus vai to posmus, iebūvēt tajos nosē-

dakas, tvertnes u.c.; 

 3.5.5.  dedzināt zāli.  
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 4. Namīpašumu uzturēšana, remonts un būvdarbi 

 4.1. Valsts un pašvaldības institūcijas, juridiskās, fiziskās, kā arī pilnvarotās personas, kuru īpašumā, valdījumā vai 

nomā Rēzeknes novadā ir namīpašumi vai dzīvokļi, veic to tehnisko uzturēšanu, ievērojot Latvijas Republikas normatī-

vo aktu prasības. 

 4.2. Noteikumu 2.1.punktā minētās personas nodrošina: 

 4.2.1.  apdzīvotās vai saimnieciskajai darbībai izmantotās ēkās, būvēs: 

 4.2.1.1. namīpašumu fasāžu (tai skaitā logu, durvju, balkonu, lodžiju, izkārtņu), žogu, vārtu, vārti-

ņu remontēšanu, kā arī neapmierinošā tehniskā stāvoklī esošu žogu un vārtu atjaunošanu vai novāk-

šanu; 

 4.2.1.2. sniega un ledus notīrīšanu no balkoniem, lodžijām, lāsteku nolaušanu, lai nepieļautu sniega 

un ledus krišanu no balkoniem; situācijās, kad tiek apdraudēta gājēju un transportlīdzekļu drošība, 

tiek veikta bīstamo vietu norobežošana, steidzami veicot pasākumus sniega, ledus un lāsteku novāk-

šanai, lietojot visus iespējamos drošības līdzekļus; 

 4.2.1.3. informācijas par īpašuma apsaimniekotāju izvietošanu ēkas kāpņu telpā, norādot arī kontakt-

tālruni vai adresi, pieņemšanas laikus; 

 4.2.2.  neapdzīvotās vai saimnieciskajai darbībai neizmantotās ēkās, būvēs un dzīvokļos: 

 4.2.1.4. noslēdz, aizmūrē vai aiznaglo logus un ieejas durvis, lai novērstu nepiederošu personu iekļū-

šanu un uzturēšanos; 

 4.2.1.5. nepieļauj atsevišķu būvelementu nokrišanu publiskajā ārtelpā; 

 4.2.1.6. nodrošina ēkas atbilstību ugunsdrošības noteikumu prasībām; 

 4.2.1.7. ja neapdzīvotās un saimnieciskajai darbībai neizmantotās ēkas un dzīvokļi atrodas gar ielām 

vai pret publisko ārtelpu, jāizstrādā konservācijas projekts, kas tiek saskaņots pašvaldības būvvaldē 

Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajā kārtībā; 

 4.2.1.8. ja neapdzīvota un saimnieciskajai darbībai neizmantota ēka atrodas publiskajā ārtelpā un tās 

izskats bojā pilsētas ainavu, jānodrošina tās fasādes sakārtošana vai apsegšana ar dekoratīvu pārsegu, 

kas atveido fasādes zīmējumu, atbilstoši pašvaldības būvvaldes norādījumiem; 

 4.2.1.9. ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama, 

būve jānojauc Vispārīgajos būvnoteikumos un Rēzeknes novada pašvaldības saistošajos noteikumos 

paredzētajā kārtībā. 

 4.3. Remontu un būvdarbus, kas saistīti ar paaugstinātu troksni (urbšana, kalšana, sišana u.tml.), atļauts uzsākt, ja tie 

ir saskaņoti ar mājas īpašnieku vai apsaimniekotāju, rakstiski vienojoties par veicamā darba datumu, laiku un specifiku 

(orientējošs iekštelpās veicamo saskaņoto darbu uzskaitījums un realizācijas apraksts).  

 4.4. Būvdarbu un remonta laikā nedrīkst pieļaut ēkas koplietošanas telpu piesārņošanu ar būvgružiem, kā arī atkritu-

mu mešanu ārā pa ēkas logiem.  

5. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu 

 5.1. Par noteikumu 3.1.2. - 3.1.4., 3.2. - 3.4., 3.5.1. - 3.5.5.punktos minēto prasību pārkāpumiem uzliekams sods: 

 5.1.1.  fiziskām personām - brīdinājums vai naudas sods līdz 142,29 eiro;  

 5.1.2. juridiskām personām – brīdinājums vai naudas sods līdz 426,86 eiro.  

 5.2. Par citiem (izņemot 5.1.punktā minētos) šo noteikumu pārkāpumiem uzliekams sods: 

 5.1.3. fiziskām personām - brīdinājums vai naudas sods līdz Ls 284,57 eiro;  

 5.1.4. juridiskām personām – brīdinājums vai naudas sods līdz 853,72 eiro.  

 

6. Noslēguma jautājums 

       6.1 Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.  

    
Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.24 

„Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu Rēzeknes no-

vadā” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 6.punktu, Administratīvo pārkāpumu kodeksa 26.panta 

trešo daļu  

1. Noteikumos lietotie termini 

 1.1. Noteikumu pārkāpums – par noteikumu pārkāpumu atzīstama prettiesiska, vainojama (ar nodomu vai aiz ne-

uzmanības izdarīta) darbība vai bezdarbība, kura apdraud sabiedrisko kārtību novadā un par kuru noteikumos paredzē-

ta administratīvā atbildība.  

 1.2. Noteikumu pārkāpējs – fiziska vai juridiska persona, kura ar nodomu vai aiz neuzmanības ir izdarījusi darbī-

bas, par kurām šajos noteikumos ir paredzēta atbildība, vai persona, kura ar nodomu vai aiz neuzmanības nav veikusi 

tai uzliktos pienākumus.  

 1.3. Sabiedriska vieta - ikviena novadā esoša publiski pieejama teritorija, telpa (ceļi - jebkura satiksmei izbūvēta 

teritorija, kas sastāv no braucamās daļas, ietves un nomales sadalošas joslas), saliņas; tuneļi; laukumi; dzelzceļa stacija 

- tās zāles un gaiteņi; autoosta - tās zāles un gaiteņi; sporta būves, kā arī parki; skvēri, namu pagalmi, citas speciāli 

iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas; kā arī neapbūvētas vai citādi neiekārtotas valsts vai pašvaldības zemes un ēkas.  

 1.4. Dzīvojamo ēku koplietošanas telpas - ēku bēniņi, pagrabi, kāpņutelpas un gaiteņi.  

 1.5. Zaļā zona – lielciemu, ciemu un citu blīvi apdzīvoto vietu teritorija esošie apstādījumi, zālieni, parki un meži.  

 1.6. Apstādījumi – ar kokiem, dekoratīviem krūmiem un puķēm apstādīti laukumi vai joslas.  
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2. Vispārīgie noteikumi 

 2.1. Šo saistošo noteikumu uzdevums ir nodrošināt Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā sanitāro tīrību, kā arī veidot 

tajā civilizētu kultūrvidi, nodrošināt iedzīvotājiem veselīgu dzīves vidi, aizsargāt dabu, ēkas un inventāru.  

 2.2. Saistošie noteikumi paredz, kāda kārtība ir jāievēro Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā un kāda ir atbildība par to 

neievērošanu.  

 2.3. Saistošie noteikumi ir saistoši visā Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā visām fiziskām un juridiskām personām, 

kas dzīvo, uzturas un darbojas Rēzeknes novada. Nekustama īpašuma īpašniekiem noteikumi ir saistoši neatkarīgi no tā, vai īpa-

šums ir vai nav reģistrēts zemesgrāmatā.  

 2.4. Personas, kuras pārkāpj šos saistošie noteikumus, ir saucamas pie tajos paredzētās administratīvās atbildības, ja par viņu 

darbību konkrētā gadījumā nav paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktā administratīvā atbildība.  

 2.5. Amatpersonas un institūcijas, kuras ir tiesīgas sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu par saistošo noteikumu pār-

kāpšanu:  

 2.5.1. Rēzekne novada domes priekšsēdētājs un vietnieks;  

  2.5.2. Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors un pagastu pārvalžu vadītāji; 

         2.5.3. Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu atbildīgie darbinieki (amatpersonas) par komunālo saimniecību; 

         2.5.4.Rēzeknes novada pašvaldības kapitālsabiedrību valdes priekšsēdētāji un locekļi. 

 2.6. Administratīvos protokolus izskata un sodu uzliek Rēzeknes novada pašvaldības administratīvā komisija. Administratīvās 

komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.  

 2.7. Par saistošo noteikumu pārkāpšanu iekasētā soda nauda tiek ieskaitīta Rēzeknes novada pašvaldības budžetā.  

3. Sevišķie noteikumi 

 3.1. Par pārkāpumiem dzīvojamo māju koplietošanas telpās.  

 3.1.1. Par koplietošanas telpu nolaidīgu ekspluatāciju, nesaudzīgu attieksmi pret sanitārtehniskām un citam iekārtām, 

izraisot to bojāšanos, – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 142,29 eiro.  

 3.1.2. Par antisanitāru apstākļu radīšanu koplietošanas telpās, – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 71,14 

eiro.  

 3.1.3. Par koplietošanas telpu vai malkas šķūnīšu izmantošanu neparedzētiem mērķiem, – izsaka brīdinājumu vai uzliek 

naudas sodu līdz 71,14 eiro.   

 3.2. Par pārkāpumiem apsaimniekojamās teritorijās.  

 3.2.1. Par namīpašumu, citu būvju neuzturēšanu kārtībā saskaņā ar sanitārās kopšanas un īpašuma uzturēšanas 

noteikumiem, – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: fiziskām personām līdz 71,14 eiro, juridiskām perso-

nām - līdz 711,44 eiro.  

 3.2.2. Par zemes un apsaimniekojamo teritoriju neuzturēšanu kārtībā saskaņā ar sanitārās kopšanas un īpašuma 

uzturēšanas noteikumiem, savlaicīgu zāles nenopļaušanu līdz ceļa (ielas) nodalījuma joslā, apaudzēšanu ar kokiem 

un krūmiem, kas bojā skatu un traucē ceļu (ielu) krustojumu pārredzamību, apdraudot satiksmes drošību, – izsaka 

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: fiziskām personām līdz 71,14 eiro, juridiskām personām - līdz 711,44 eiro.  

 3.2.3. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laika pēc administratīvā soda piemērošanas, - uz-

liek naudas sodu: fiziskām personām no 71,14 līdz 142,29 eiro, juridiskām personām - no 350,00 līdz 711,44 eiro.  

 3.2.4. Par individuālo dzīvojamo māju apkārtnes nesakopšanu, aizaudzēšanu ar krūmiem un nezālēm, - izsaka 

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 71,14 eiro.  

 3.2.5. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uz-

liek naudas sodu no 42,69 līdz 71,14 eiro.  

 3.2.6. Par kiosku, veikalu un kafejnīcu apkārtnes nesakopšanu 10 m attālumā no attiecīgā objekta, tirdzniecības 

vietu nesakopšanu, – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: fiziskām personām līdz 71,14 eiro, juridiskām 

personām - līdz 350,00 eiro.  

 3.2.7. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laika pēc administratīvā soda piemērošanas, - uz-

liek naudas sodu: fiziskām personām no 42,69 līdz 71,14 eiro, juridiskām personām no 71,14 līdz 350,00 eiro.  

 3.2.8. Par ziemā un atkušņa laikā sniega un ledus periodisku nenotīrīšanu no ēku jumtiem, lai nepieļautu ledus un 

sniega krišanu, apdraudot gājēju un transporta līdzekļu drošību, – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: fi-

ziskām personām līdz 71,14 eiro, juridiskām personām - līdz 350,00 eiro.  

 3.2.9. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laika pēc administratīvā soda piemērošanas, - uz-

liek naudas sodu: fiziskām personām no 42,69 līdz 142,29 eiro, juridiskām personām - līdz 350,00 eiro.  

 3.2.10. Par ēkas fasādes (tai skaitā logu, durvju, balkonu, izkārtņu), žogu, vārtu netīrību, bojātu krāsojumu vai 

apmetumu, – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 71,14 eiro.  

 3.2.11. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - 

uzliek naudas sodu no 42,69 līdz 71,14 eiro.  

 3.2.12. Par aploku, būru (ārpus slēgtām telpām) putniem un mājdzīvniekiem, kuru ekskrementi apkārtējā vidē iz-

dala cilvēku labsajūtai kaitīgas smakas, ierīkošanu pie kopīgā žoga bez kaimiņu piekrišanas, - izsaka brīdinājumu 

vai uzliek naudas sodu līdz 71,14 eiro.  

 3.2.13. Par sabiedriskās vietās un privātīpašumā esošo apstādījumu vai zālienu bojāšanu vai izbraukāšanu, – izsa-

ka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 71,14 eiro.  

 3.2.14. Par transporta līdzekļu mazgāšanu vai to profilaktisko apkopi zaļajā zonā, publisko ūdeņu aizsargjoslā vai 

citā šim nolūkam neparedzētā vietā, – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 71,14 eiro.  

 3.2.15. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - 

uzliek naudas sodu no 42,69 līdz 71,14 eiro.  
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Skate ceļā uz Starptautisko folkloras festivālu „Baltica 2015”. 
No 2014.gada februāra līdz maijam visā Latvijā notiek starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2015″ ska-

tes, kad vērtējumam tiek nodoti folkloras kopu, etnogrāfisko ansambļu un citu ar tradicionālo kultūru saistītu izpil-
dītāju sniegums. Skates rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar novadu pašvaldībām. 

Rēzeknes novada folkloras kolektīvu skate norisinājās 23.martā Dricānu KN. Skati vērtēja Latvijas Nacionā-
lā kultūras centra ekspertes - folkloras eksperte Gita Lancere un tautas lietišķās mākslas eksperte Linda Rubena, 
Valsts Izglītības satura centra ārštata folkloras metodiķe Māra Mellēna un etnomuzikoloģe Zane Šmite.  Izvērtējot 
folkloras kopu, etnogrāfisko ansambļu un citu ar tradicionālo kultūru saistītu izpildītāju māksliniecisko līmeni, šogad 
žūrija mēģina iet jaunu ceļu- skatēs nepiešķir punktus, bet tikai kategorijas, kas apliecinās, vai skates dalībnieks ir 
mākslinieciski tik varošs, ka var piedalīties festivālā „Baltica”.  

2015. gada folkloras festivāla tēma ir „Mantojums”, kas sniedz iespēju ikvienam dalībniekam parādīt savas 
darbības misiju, savu vietu pasaulē un tradicionālajā kultūrā.  

Etnogrāfiskais ansamblis „Rikava” skatē sniedza ieskatu vakarēšanā, kā īpašā pasākumā, kas motivēja strā-
dāt, iemācīties kaut ko jaunu, gūt padomu no citiem, parādīt pārējiem paša paveikto, arī ar jaunāko notikumu ap-
spriešanu, sarunām un veselīgu humoru, parādot fragmentu no etnogrāfiska uzveduma „Vakareišona”.  

Skatē ieguvām augstāko novērtējumu – I kategoriju.  No žūrijas saņēmām uzslavu gan par ļoti interesantu, 
mākslinieciski spilgtu programmu, gan dažādu prasmju de-
monstrēšanu, gan par stilistiski pārdomātu uzvedumu ar gau-
mīgi pielietotu tautas teātra stilistiku, pārdomātu etnogrāfis-
ko priekšmetu izvēli, kas labi savienota ar stāstījumiem par 
tiem, gan par dziedāšanu, kas dabiski ievijas visā darbībā un ir 
gana skanīga un laba, arī tērpi un nodarbes ir pārdomāti. Žūri-
jas vērtējumā „Rikavai” ir pa spēkam koncertprogramma, kas 
iepazīstina ar vakarēšanas tradīciju un līdzdalība visdažādāka-
jās starptautiska festivāla norisēs.   
Paldies katram mūsu kolektīva dalībniekam par ieguldīto lai-
ku, darbu un teicamo sniegumu. Pateicamies par atbalstu 
Rikavas pagasta pārvaldei.                                      Aija Dundure, 

etnogrāfiskā ansambļa „Rikava” vadītāja 

 
 

Atgādinājums – brīdinājums  suņu īpašniekiem. 

Rikavā joprojām ir problēmas ar brīvi klaiņojošiem suņiem. Ciema iedzīvotājiem ir zināmi dau-
dzu suņu saimnieki , kuru suņi visbiežāk klaiņo  ciema teritorijā .Iedzīvotāji stāsta  , ka daži saim-

nieki laižot vaļā, lai suns pats sev meklētu iztiku .Nāk māju pagalmos kož piesietos saimnieku suņus , plēš vistas , 
apgāna puķes , kokus un krūmus .  Iedzīvotāji lūdz palīdzību pagastam  pieņemt mērus. 
Lai novērstu patvaļīgu klaiņošanu , Rēzeknes novada  saistošajos noteikumos rakstīts, par īpašnieku pienāku-
miem un tiesībām, kā arī atbildība par šo noteikumu neievērošanu , piemēram : 
4.2 Pārkāpuma izdarīšanas vietā bez protokola sastādīšanas, izsniedzot kvīti, pārkāpējam var uzlikt naudas 
sodu  30.00 €. Sastādot administratīvo protokolu var uzlikt naudas sodu līdz  70.00 € 

Padomājiet par suņu atrašanos – uzturēšanās vietu, pretējā gadījumā nāksies suņu saimniekus (pārkāpējus) 
sodīt.  

„RIKAVA” 
          Izdevējs : Rikavas pagasta pārvalde. 

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

Cien. daudzstāvu māju iedzīvotāji! Ja vēlaties saņemt savās pastkastēs jaunākās ziņas - preses 

izdevumus , reklāmu bukletus un citus izdevumus,  lūdzam uz savām pastkastēm uzrakstiet uzvār-

dus un dzīvokļa numuru.  

Pasmaidīsim!    Kāds humorists teica: Radio nekad neaizstās avīzi—ar to nevar nosist mušu.     

mailto:rikavasbiblioteka@inbox.lv

