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     Esiet sveicināti 2014. gada februārī! Bez 

sniega baltuma, bet pa baltu domu ceļiem at-

nācis Jauns gads. Katram gadalaikam Dabas 

māte atvēlējusi savu laiku, gan jau sniega ka-

raliene ziema vēl par sevi atgādinās, kaut arī 

mūsu domas jau ir ceļā uz pavasari. Vārdam 

piemīt brīnumains spēks, tāpēc mēs ticam, ka 

izteiktie laimes vēlējumi piepildīsies, un šis 

gads patiesi būs veiksmīgāks, un mierīgāks 

gan pagasta, gan valsts dzīvē. Ar katru dienu 

kā gaisma pieaug, tā lai pieaug mūsu ticība 

labajam un cilvēciskajam. Atcerieties Kārļa 

Skalbes vārdus: „Kāpēc vairot sāpes? Lai vai-

rojas prieks.”  

 Ar 1. janvāri esam atvadījušies no mū-

su nacionālās valūtas– lata, tagad kā populā-

rajā dziesmā varam sacīt: „Paldies latiņam!” 

un saglabāt to, kā ģimenes relikviju nākama-

jām paaudzēm. Cerēsim, ka pievienošanās 

eiro zonai būs mums labvēlīga un drīz vien 

apradīsim, ka iemīļoto latiņu vietā maciņos 

ieripo jaunie un spožie eiro. 2014. gads at-

nesīs daudz pārmaiņu, bet, tāpat kā agrāk 

reizi divos mēnešos pie jums dosies infor-

matīvais izdevums „RIKAVA”, lai stāstītu par 

aktualitātēm pagastā – izglītībā, kultūras dzī-

vē,  ikdienas norisēs, arī par jaunumiem 

lauksaimniecībā, medicīnā un citās nozarēs. 

Labprāt gaidīsim jūsu ierosinājumus avīzes 

veidošanā un aicinām arī pašiem kļūt par 

publikāciju autoriem! Lai mums izdodas šajā 

Zirga gadā  auļot pa dzīvi un noturēties seg-

los! Neaizmirsīsim savās mājās virs ieejas 

durvīm iekārt laimes simbolu – pakavu. 

  Der zināt!                           

No 2014. gada 1. janvāra : 

Minimālā darba alga – 320 euro ( 225 lati ). Pērn 200 Ls. 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 24 % 

Neapliekamais minimums – 75 euro ( 52.71 Ls. ). Pērn – 45 Ls. 

Atvieglojums par apgādībā esošu personu – 165 euro ( 115.96 Ls. ) 

  Līdz 2013. gada 1. jūlijam- 70 Ls, no 2013. gada 1. jūlija – 80 Ls. 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas: 

Darba devēja – 23,59% ( pērn – 24,09%);  

Darba ņēmēja – 10,5% ( pērn - 11%) 

UZMANĪBU ! 

 11. martā plkst. 16.00  

Rikavas kultūras namā  

notiks iedzīvotāju kopsapulce. 

 Iedzīvotāji aicināti būt aktīvi un pieda-

līties kopsapulcē ar ieteikumiem, jautāju-

miem pagasta un novada vadībai. 



                Par to kas bijis labs un skaists….   

  Ir atkal aizgājis viens darba, rūpju un steigas 

pilns gads. Nu jau vairāk kā mēnesi esam Jaunajā 

2014.gadā.  Ir laiks, kad vēlos atskatīties uz paveikto 

un cerīgi ieskatīties nākotnē. Bez tradicionālajiem 

gadskārtu ieražu   rīkotajiem pasākumiem, kultūras 

nams organizēja un ņēma dalību dažādu pasākumu 

norisēs Rēzeknes novadā. 

 Februāra vidū kultūras namā tika organizēta 

Rēzeknes novada  amatierteātru parāde „Kaudzēm 

smieklu”, kurā piedalījās 13 Rēzeknes novada ama-

tierteātri. Lai skatītājiem nebūtu garlaicīgi, tika izvei-

dota aizraujoša pasākuma programma. 

 Aprīlī kultūras namā „ieļipatoja” zaķu saime. 

Tagad 9 dažāda izmēra smaidīgi zaķi priecēs pagasta 

iedzīvotājus . 

 Maijā KN liliputi kopā ar dažādiem zvēriņiem 

rādīja interesantu cirka programmu. 

 Etnogrāfiskais ansamblis „Rikava” saviem cie-

miņiem - kamerkorim „Amadeus” un ekskursantu 

grupai no Jelgavas mācīja latgaliešu tradīcijas un rā-

dīja uzvedumu „Piertī īšona”. 

 Jūnijā  ieskandinot  XXV Dziesmu un  XV Deju 

svētkus, visā Latvijā un arī Rikavā, svinīgi  tika pacelti 

oficiālie dziesmu svētku karogi. (karoga ornamentā 

attēlotas dalībnieku iedziedātas zīmes). 

 Jūlijā etnogrāfiskais ansamblis  „Rikava”  pie-

dalījās  Folkloras dienā XXV Vispārējos         latviešu 

Dziesmu un XV Deju svētkos Rīgā. Tā bija viena ne-

aizmirstama diena Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas 

muzejā, kur  kopā ar Baltinavas etnogrāfisko ansam-

bli un folkloras kopu „Mežvidi”   izdziedājām, izspē-

lējām, izdzīvojām kristību tradīcijas Latgalē.  

 Augustā  tradicionālajā Pupiņa koncertā  ar 

skanīgām un sirsnīgām dziesmām uzstājās dziedošo 

ģimeņu šova 2012. gada laureāti Tihovsku ģimene. 

    23.augustā Rikavā  notika 12. Rēzeknes un Viļānu 

novada Grāmatu svētki, kurus organizēja Lauku bib-

liotēku atbalsta biedrība, Rēzeknes novada pašvaldī-

ba  

Pensionāru vakars 

Dziesmusvētkos 

Eglīte pirmskolas vecuma bērniem 

Aizgavēņa jampadracis 



un Rikavas pagasta pārvalde. Grāmatu svētki  pulcēja 

vairākus simtus grāmatu draugu. Svētku programma  

tika veidota tā, lai katrs varētu tajā atrast ko intere-

sentu tieši sev. Uz šo pasākumu bija ieradusies Latvi-

jas Republikas Labklājības ministre Ilze Viņķele un 11. 

Saeimas deputāts Gunārs Igaunis. Ar šo pasākumu 

esam atzinīgi novērtēti ne tikai savā ciemā, bet arī no-

vērtēti un pamanīti  visā novadā un Latvijā. 

  Novembrī ar skaistu koncertu atzīmējām Latvijas 

95. dzimšanas dienu. Priekšnesumi, ko sniedza Viļānu 

KN pašdarbnieki, mijās ar svinīgo scenāriju un labāko 

darba darītāju godināšanu, liekot cilvēkiem aizmirst 

savas rūpes un apjaust, ka mēs esam daļa no Latvijas.  

Protams, kā jau dzimšanas dienā, bija arī svētku torte. 

 Decembrī  uz kultūras namu bija  atceļojušas 

693 dažādas  lelles no Pasienes. Bija ko skatīties gan 

lieliem, gan maziem. 

 Saku lielu paldies etnogrāfiskā ansambļa 

„Rikava” vadītājai,  kultūras darba aktīvistei Ludmilai  

un visiem pašdarbniekiem par ieguldīto darbu un iztu-

rību. Paldies KN tehniskajai darbiniecei un  visiem ri-

kaviešiem par palīdzību, ierosmi, darbīgumu 12. Grā-

matu svētku organizēšanā.  Paldies par sadarbību un 

materiālo atbalstu Rikavas pagasta pārvaldei, Rēzek-

nes novada pašvaldībai pasākuma  atbalstītājiem un 

sponsoriem.  

 Mīļš paldies ikvienam, kas ar savām labajām do-

mām un vārdiem, darbiem un klātbūtni ir palīdzējuši, 

lai viss izdodas.  

 Milzīgs paldies kultūras nama apmeklētājiem. 

 Lai jaunajā gadā Jums netrūkst darba, veselības, 

saticības, mīlestības! Novēlu visiem vairāk gaišu domu 

un sirds siltuma, ko dāvināt sev un citiem! Jaunais 

gads nesīs mums jaunas iespējas un jaunus izaicināju-

mus. 2014. gadā mēs turpināsim mūsu darbošanos. 

Negaidīsim brīnumu nākam, bet radīsim  to paši. Un 

svētki būs tādi, kādus mēs spēsim tos veidot. Ceru uz 

atbalstu, ieinteresētību un sapratni arī turpmāk. Aici-

nu visus interesentus sadarboties. Veidosim svētkus 

kopā!                   

Kultūras nama vadītāja Inese Vērdiņa. 

Gadu mijas balle 

Ziedu izstāde 

Bērnības svētki 

Grāmatu svētki 



Lielākais dārgums— laba bibliotēka. 
 2013. gadā bibliotēkā par pagasta līdzekļiem tika iegādātas 219 grāmatas  
un abonēti 27 nosaukumi preses izdevumi - 496 Ls. Par Grāmatu svētku Dāva-
nu kartēm tika iegādātas grāmatas no izdevniecībām par summu 110 Ls. Dāvi-
nājumi no fiziskām personām un organizācijām  sastādīja 451.41 Ls. Kā jau in-
formēju katru gadu par  „ Lasīšanas veicināšanas programmu „Bērnu žūriju ”, 

kura   Rikavas bibliotēkā  darbojas jau 10 gadus!  Bibliotēka  saņem grāmatu kolekciju, kas paliek bibli-
otēkas īpašumā. Bērni, kas piedalās Bērnu žūrijas darbā, kļūst par Bērnu žūrijas ekspertiem. Šogad 
bibliotēkā aktīvi bija 17 eksperti. Februārī noslēgums, aizpildītās anketas tiks nosūtītas uz  Bērnu lite-
ratūras centru. Arī šogad bērniem, kas iesaistījās projektā būs balviņas – pildspalvas un kā katru gadu  
nelielas veicināšanas balviņas no pagasta bibliotēkas. 
 Bibliotēkā visi pakalpojumi ir bezmaksas. Lietotāji bez maksas izmanto internetu, datu bāzi 
„Letonika”. Pierakstoties bibliotēkā pirmo reizi, lietotāji tiek iepazīstināti ar bibliotēkas krājumu, tā 
izvietojumu un bibliotēkas noteikumiem. Pēc apmeklētāju ieteikumiem un vēlmēm šogad bibliotēkā 
abonēti šādi preses izdevumi : Ieva, Ievas stāsti, Ievas veselība, 36,6 C Veselīgāk Saskanīgāk, Una, Ve-
selība, Ilustrētā Pasaules vēsture, Lilit, Omītes zālītes, Praktiskais latvietis, Privātā dzīve, Santa, Lauku 
avīzes tematiskā avīze, Rēzeknes vēstis ( latv. val. ), Annas psiholoģija, Avene, Uzzini, Sīrups, Азбука 
здоровья, Толока. Секреты исцеления, Толока. Народный доктор, Крестьянка, Люблю, От-
крыто. 
 Akreditācijas komisija ieteikumos norādīja – sabalansēt līdzekļus krājuma komplektēšanai, par 
prioritāti izvirzot grāmatu krājuma atjaunošanu. Prieks atzīt, ka 4 gadu laikā acīmredzami krājums re-
gulāri tiek atjaunots paldies  pagastam , kas finansiāli vienmēr atbalsta. Patīkami lasītājam izsniegt 
nepieciešamo grāmatu, nevis atteikt ,sakot ka fondā tādas nav. Priecājos un paldies saku lasītājiem 
par ieteikumiem un līdzdarbošanos.  2014. gadā lai izdodas savu laiku piepildīt ar labiem darbiem, 
gaišām domām un skaistiem dzīves mirkļiem! Lai nezūd apņēmība un vēlme lasīt! Laipni gaidīti bibli-

otēkā !                                                                                       bibliotēkas vadītāja Vilma  Poplavska 

 

Lauksaimniekiem.                             LAD paziņojums.  
 No 2014.gada vienotā platības maksājuma saņemšanai var pieteikt visu zemi, kas ir labā lauksaim-
niecības stāvoklī un tiek apsaimniekota, jo ir atcelts 2003. gada nosacījums. Līdz šim vienoto platības mak-
sājumu varēja saņemt par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kura tika apsaimniekota un bija bijusi labā 
lauksaimniecības stāvoklī 2003.gada 30.jūnijā. Šis nosacījums neļāva saņemt maksājumu par to lauksaimnie-
cības zemi, ko lauksaimnieki bija iekopuši pēc 2003.gada, piemēram, bija atbrīvojuši no krūmiem. Šobrīd šis 
nosacījums ir atcelts. LAD jau ir uzsācis esošo datu par labā lauksaimniecības stāvoklī esošo platību atjauno-
šanu Lauku bloku kartē. Lauksaimnieki aktuālo situāciju ar aktualizētājiem lauku blokiem var redzēt LAD mā-
jas lapā 

www.lad.gov.lv sadaļā „Lauku bloku karte” 
Lauku bloku precizēšanas pieprasījumus var no šā gada 4.februāra iesniegt elektroniski, izmantojot elektro-
nisko pieteikšanās sistēmu, vai aizpildot un iesniedzot Lauku bloku precizēšanas pieprasījuma veidlapu. 
                                   LAD Klientu daļa                                                                               Tālrunis: 67095000, 67027693 

Pagarina 50 litru gāzes balonu izmantošanas termiņu 
Kaut arī 50 litru sašķidrinātās gāzes baloni ir ļoti populāri praktiski katras lauku sētas virtuves pavarda 

kurināšanai, kā arī celtniecībā, ES direktīva paredz, ka no šiem baloniem nāksies atteikties, bet vietā pirkt 

uz pusi mazākus, atbilstošus Eiropas standartiem.  Nolūkā nodrošināt skaidru un pakāpenisku 50 litru gā-

zes balonu izņemšanu no aprites, neradot neērtības ne patērētājiem, ne komersantiem – gāzes balonu 

uzpildītājiem, pašlaik notiek pakāpeniska 50 litru gāzes balonu nomaiņa un izņemšana no tirgus, kuri ne-

atbilst ES noteiktajām drošības prasībām (t.i., kuriem nav π (pī) marķējums). Šo procesu bija plānots pa-

beigt līdz 2014. gada 1. janvārim, taču, tā kā MK noteikumos ir veikti grozījumi, termiņš pagarināts vēl uz gadu. 

Tas nozīmē, ka 2015. gada 1. janvārī stāsies spēkā aizliegums uzpildīt un tirgot lielā tilpuma balonus, bet to lieto-

šana tiks aizliegta, sākot ar 2015. gada 1. jūliju. 



Viešņas no bērnības. 

 Lelles kādreiz tika izmantotas reliģiskos rituālos, taču kā bērnu 

rotaļlietas sāka parādīties 18.gadsimtā. Kādreiz lelles bija arī jaun-

ākās modes vēstneses-  tās ceļoja no valsts uz valsti un tādejādi gal-

ma dāmas un citas aristokrātijas pārstāves uzzināja par jaunākajām 

modes tendencēm. Katrs no mums atceras savu mīļāko rotaļlietu 

bērnībā un katra sieviete noteikti atceras savas mīļākās bērnības lel-

les. Man atmiņā palikusi man bērnības svētkos dāvātā skaistā lelle ar 

burkānkrāsas matiem un rožaino kleitu, tāpat arī lelli no tautumeitu sērijas ar divām baltām bizēm un sar-

kano kroni, tad Baiba ar brūniem cirtainiem matiem, kurai cītīgi apgriezu nagus un visbeidzot burvīgo bārbi-

ju Stellu, kurai tikpat cītīgi ķemmēju matus... 6.decembrī Rikavas iedzīvotājiem bija iespēja atkal uz īsu brīdi 

atgriezties bērnībā, jo kultūras nama lielā zāle bija pārvērtusies mazas meitenes sapņu paradīzē- leļļu valstī-

bā. Zāli piepildīja Zojas Zapoļnajas leļļu kolekcija, kopā 693 dažādas lelles. Lelles atceļojušas ne tikai no Lat-

vijas, bet arī no citām Eiropas  valstīm. Atmiņā palikusi austrumnieciskā lelle uz kamieļa, kas atceļojusi no 

Beļģijas. Kolekcijas īpašniece sagaidot apmeklētājus arī labprāt sniedza atbildes uz jautājumiem un pastāstī-

ja par savām luteklēm. Katra lelle ir lolota, tām ir vajadzīga īpaša kopšana, vairākām lellēm kolekcionāre  Z. 

Zapoļnaja pati šuj tērpus. Tā bija unikāla iespēja vienuviet redzēt tik daudz dažādu leļļu- gan lelle uz šūpo-

lēm, gan pavisam mazas lelles nacionālajos tērpos; gan tādas, kas bija vienā augumā ar dažu labu mazo ska-

tītāju; koka spolīšu lelle, lelles-balles karalienes un lelles-pelnrušķītes,- tās visas pulcējās vienuviet un tiem, 

kuriem bērnības saule sirdi vēl silda, bija iespēja nākt un tās aplūkot. Sirsnīgs paldies izstādes  organizato-

riem un Zojai  Zapoļnajai par entuziasmu un brīnišķīgo izstādi! 

          Burvju stunda Rikavas kultūras namā. 

 Ļaunais burvis bija nobūris visas sniegpārsliņas un sniega Ziemassvētkos nebija. Tāpēc meža zvēri sau-

ca talkā Salatēti, kas sabārtu nejauko burvi un atbrīvotu sniegpārsliņas. Steidzoties glābt sniegpārsliņas, Sa-

latēvs bija aizmirsis dāvanu maisu, taču par to parūpējās Sniegbaltīte un izpalīdzīgie meža zvēri. Kad snieg-

pārsliņas bija atburtas un dāvanu maiss sagādāts, varēja sākties jautras spēles un rotaļas. Salatētis un Snieg-

baltīte bija priecīgi par bērnu atsaucīgo līdzdarbošanos visās aktivitātēs, jauko dziedāšanu un dzejolīšu ru-

nāšanu. Īpašu prieku sagādāja vecāku sarūpētās maskas; mūs apciemoja gan pirāti, gan princeses, fejas, 

vilki, zaķīši un pat mazais Ziemassvētku lācītis. Lūk, kādi notikumi risinājās pagasta pirmsskolas vecuma bēr-

nu Ziemassvētku eglītē. Jautri tika pavadīta tradicionālā Gadumijas balle 28.decembra vakarā. Viesus pie 

galdiņiem vakara gaitā izklaidēja koķetās Sniegbaltītes, kas pārvērtās par zaķiem; uz balli bija nolēmušas 

ierasties arī raganas. Vakara gaitā viesi varēja nofotografēties neierastos tēlos- kā Salatētis un Sniegbaltīte. 

Visiem bija iespēja izmēģināt savu veiksmi loterijā, kurā nebija nevienas tukšas lozes. Neatņemama balles 

tradīcija ir Salatēva ierašanās, kurš šoreiz ieradās nevis briežu vilktās kamanās, bet atjāja uz zirga 

„Gangnam Style” dejas soļu ritmos. Kā ik gadu, katram galdiņam bija jāsagatavo dziesma, lai saņemtu no 

Salatēva dāvanu un turpinātu dejas līdz rītam 

Ziemassvētku koncerts  

 26.decembrī  KN izskanēja jauks Ziemassvētku koncerts, kuru sniedza Rēzeknes J.Ivanova  mūzikas 

skolas audzēkņi un sporta deju kluba „VIVA” mazie dejotāji. Daudziem, iespējams, pirmo reizi mūžā bija ie-

spējams dzirdēt neparastā mūzikas instrumenta marimbas skaņas Riharda Zaļupes „ Koncertino ” marinbai 

3 daļa , ko izpildīja 5 . klases audzēknis Eduards Geikins  Tolstovs. Koncertā skanošās dziesmas un skaņdarbi 

mijās ar deju soļiem. Mazo dejotāju graciozi izpildītās dejas,- lēnais valsis, ča-ča-ča, fokstrots ,rumba, kā arī 

skaistie tērpi,- radīja gaišu un dzīvespriecīgu svētku noskaņu.                     

            Atmiņās par jaukajiem pasākumiem ar jums  dalījās  Liene Viļčuka  



Rikavas pirmsskolā bērni radoši darbo-

jas. 

Neticami ātri paskrējis pirmais mācību gada 
semestris, pagājis Ziemassvētku gaidīšanas 
drudzis, sagaidīts Jaunais 2014.gads, sākam 
jaunu darba cēlienu. Pirmsskolas vecums ir 
svarīgākais posms cilvēka attīstībā, jo šajā ve-
cumā veidojas bērna vērtību orientācija, dzīves 
stils, paradumi, prasmes mācīties un iekļauties 
sabiedrībā. Pirmsskolas vecumā tiek ielikts pa-
mats visai turpmākai dzīvei. Sabiedrībā vieglāk 
iekļaujas komunikabli, atvērti, radoši, mērķtie-
cīgi cilvēki ar augstu pašapziņu.2013.gada no-

galē Rikavas pagasta pārvalde pirmsskolas izglītības iestādei iegādājās jaunu, interesantu mācību 
līdzekli - radošā laboratorija. Tas ir gaismas galds. Gaismas galds kā mācību līdzeklis tika radīts no-
vērojot, kā bērnus, tāpat kā visus pieaugušos, piesaista silta un gaiša vide, kurā kaut uz mirkli var 
aizmirst par visu apkārt notiekošo un iegrimt atklājumu un brīnumu pasaulē. Šis mācību līdzeklis 
nodrošina jaunu un citādu vidi bērnu nodarbībām, ir unikāla mācīšanās vide, kas ļauj mazināt bēr-
nu bailes kļūdīties (nepareizus burtiņus un cipariņus var viegli un nemanāmi izlabot), ir palīgs pie-
augušajiem kurus interesē jauni produkti bērnu radošuma attīstīšanai. Ar gaismas palīdzību attīsta 
koncentrēšanās spējas un uzmanības noturēšanas spējas. Uz šī galda virsmas varam izvietot un pē-
tīt dažnedažādus materiālus. Dažādu materiālu izgriezumi – krāsains papīrs, cipari un burti (bērni 
labprāt liek kopā sava vārda burtiņus, tādējādi apgūstot rakstību), dabas elementi-koki, ziedi. zvaig-
znes, dažādi pasaku varoņi. Akmentiņi-caurspīdīgi akmentiņi iegūst pavisam citu formu, akmenti-
ņus var skaitīt, no akmentiņiem var salikt kopā ciparus, burtus, formas. Citi materiāli-kaltēti ziedi, 
lapas, pogas, bērnu radītās vitrāžas. Uz gaismas galda virsmas varam zīmēt! Uz galda virsmas var 
zīmēt gan ar guaša, gan citām krāsām. Būtiski ,lai krāsas nebūtu pārāk ūdeņainas. Krāsas ir notīrā-
mas ar mitru drāniņu. Uz īpašās galda virsmas varam nodarboties ar smiltīm un ūdeni. Rotaļas ar 
smiltīm - velkot ar pirkstu, veidojam zīmējumu, zīmējam, kaisot smiltis, slēpjam rokas smiltīs, vei-
dojam smilšu kāpas. Rotaļas ar ūdeni- vērojam materiālu kustību ūdenī, veidojam akvāriju (ūdens, 
akmentiņi, gliemežvāki, peldošas detaļas). Galda virsmu var piepildīt arī ar putraimiem, rīsiem.... 
Mums ir patiess prieks, ka apliecinot radošuma nozīmi bērnu attīstībā, gaismas galdu varam izman-
tot savās nodarbībās. 

                                                   Rikavas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Velta Melne. 

                       

Čaklo roku nedēļa mazajā grupiņā. 

  Janvārī pirmsskolā vienas nedēļas sadaļas tēma bija ‘Par lieliem un maziem darbiem”. Pārru-
nājām un piedāvājām bērniem izdomāt kādus pieaugušo darbus viņi prot izpildīt patstāvīgi vai ar 
nelielu pieaugušo palīdzību. Rotaļas gaitā „Darba spēles” bērni rādīja un stāstīja par vecāku mājas 
darbiem. Viena no tām bija sīpolu stādīšana, tāpēc nolēmām veidot sīpolu stādīšanas iemaņas, ra-
dīt interesi par augu audzēšanu. Noskaidrojām, kas sīpolam nepieciešams, lai tas varētu augt. Ar 
lielu prieku bērni stādīja katrs savā trauciņa sīpolus, pielīmēja savas zīmītes, lai zinātu kurš ir viņa 
trauks ar sīpoliem. Bērni rūpīgi laistīja tos un katru dienu vēroja, cik lieli izauga sīpolu lociņi. Kad 
sīpolu lociņi izauga diezgan lieli, bērni tos labprāt ēd katru dienu, runājot, ka lociņos ir daudz vita-
mīnu un ziemā tie ir ļoti veselīgi.                            

Pirmsskolas izglītības skolotāja Feodosija Ksenofontova 



 Lielākā dāvana, kādu Jūs varat sniegt sa-
viem bērniem, esat Jūs paši. 

 Sarunājieties ar bērniem, galvenokārt klau-
sieties. 

 Vienmēr ļaujieties vēlmei apskaut savu bēr-
nu. 

 Noteiktas kārtības un normu noteikšana 
nāk bērniem par labu. Viņi žēlosies, bet pa-
tiesībā izjutīs atvieglojumu. 

 Ja kaut kas neizdodas, drīkst raudāt, bet- 
arī mācīties. 

 Māciet saviem bērniem, ka viņi ir unikāli. 
Līdz ar to viņi neizjutīs nepieciešamību līdz-
ināties kādam citam. 

 Jautā savam bērnam, ko viņš vai viņa vislab-
prātāk darītu kopā ar tevi. Dari ,to daudz 
biežāk. 

 Saki: ”Es atvainojos’, kad esi kļūdījies. 

 Tavs bērns rīkosies tā, kā tu dari. Nevis kā 
tu saki. 

 Pamani, kad tavs bērns kaut ko dara labi. 

 Esi mīlošs. Pat tad, ja tobrīd nejūties. 

 Uzmundrini savu bērnu katrā reizē, kad 
vien tas iespējams. 

 Esi elastīgs attiecībā pret noteikumiem. 

 Atzīsti un pieņem sava bērna emocijas. 

 Ik dienu kaut brīdi sniedz savam bērnam ne-
dalītu uzmanību. 

 Biežāk pajautā bērnam viņa viedokli. 

 Katru dienu atrodi laiku priekam. 

 Radi savam bērnam iespēju pa īstam kaut ko 
darīt ģimenes labā. 

 Bērni uzvedas slikti tad, ja viņi jūtas lieki. 
Ļaujiet, lai viņi palīdz gatavot ēdienu, strādāt 
dārzā .. 

 Uzslavējiet bērnu par dalīšanos ar citiem kā-
dā gardumā. 

 Izsakiet vairāk komplimentu nekā kritizējiet. 

 Māciet bērniem labas ēšanas ieradumus, 
kad viņi vēl maziņi, un viņi tos saglabās uz 
visu mūžu. 

 Lūk daži uzmundrinājuma vārdi, kurus bie-
žāk dzirdot bērni būtu ieguvēji: 

 Paldies! Tas, ko tu paveici, patiešām bija sva-
rīgi. 

 Es pati to nevarētu paveikt labāk 

 Man patika, ka mēs darījām šo darbu kopā 
ar tevi. 

 Tev jau izdodas labāk nekā agrāk. 

ES TEV UZTICOS! 

Lai izdodas! Novēl Rikavas PII kolektīvs. 

PAR MAZIEM PADOMIEM LIELĀS LIETĀS... 



 

                                                Kultūras mantojuma saglabāšana . 

Biedrība „Rika” aktīvi iesaistās dažādu pasākumu organizēšanā, lai veicinātu kultūras mantojuma saglabā-
šanu un popularizēšanu. Tieši ar tādu mērķi ir  realizēts ELFLA pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" projekts „Kultūras man-
tojuma saglabāšana Rēzeknes novada Rikavas pagastā”,  kura  rezultātā Rēzeknes novada Rikavas pagasta 
etnogrāfiskā ansambļa „Rikava” folkloras materiālu krātuve ir papildināta ar jaunu  seno koka sadzīves 
trauku kolekciju un tautas mūzikas instrumentiem. Sadarbības partneri – biedrība „Ludzas Amatnieks” un 
SIA „Baltharmonia”.  Projekta kopējās izmaksas Ls 2541,31.  

Kultūras matojums ir tas, kas katru tautu saista un vieno, uztur nacionālo pašapziņu un patriotismu, veici-
na tā pārmantojamību no paaudzes paaudzē. Etnogrāfiskais ansamblis “Rikava” 59 darbības gados ir vācis, 
saglabājis un popularizējis Latgales novada tautas tradīcijas, veidojot etnogrāfiskus uzvedumus. Etnogrā-
fiskā uzveduma svarīga sastāvdaļa ir ne tikai kolektīva vizuālais tēls, ko veido atbilstoši tematikai – darba 
vai godu tērpi, bet arī priekšnesuma muzikālais ietērps un uzveduma tematikai atbilstoši rekvizīti – dažādi 
senie sadzīves priekšmeti.                                                                                                              

Senāk bez dziesmām nebija iedomājami svētki, godi, arī darbs. Muzicēšana  cieši saistīti ar tautas sadzīvi, 
ieražām un svētkiem.   Etnogrāfisko  uzvedumu   neatņemama  sastāvdaļa  ir  dziesmas, dejas un rotaļas, 
kuru skanējumu un dejas soli spilgtāku un skatītājiem tīkamāku dara arī muzikāls pavadījums.  Sapnis par 
muzicēšanas tradīciju atjaunošanu nav atstājis kolektīvu visu šo laiku.  Mūzikas instrumentu iegāde ir ļoti 
svarīgs faktors šī mērķa īstenošanā. Tas veicinās kolektīva radošo izaugsmi, iegūstot daudzveidīgāku mūzi-
kas skanējumu un pilnvērtīgāku seno tautas tradīciju izpratni.  

Etnogrāfiskā ansambļa „Rikava” devums savā darbības veidā ir unikāls arī  tāpēc, ka kolektīva veidotajos 
etnogrāfiskajos uzvedumos skatītāji tiek iepazīstināti ne tikai ar tautas sadzīves, gadskārtu un godu tradīci-
jām, bet arī ar seno sadzīves priekšmetu, trauku un darba rīku nozīmi un pielietošanu. Katrā etnogrāfiska-
jā uzvedumā var izjust gadsimtu strāvojumu un iepazīt Latgales lauku sētas darbus – labības kulšanu un 
maizes cepšanu, vērpšanu un aušanu, linu mīstīšanu un veļas mazgāšanu un vēl daudz ko citu. Šī seno sa-
dzīves priekšmetu un darbarīku kolekcija, kas mantota no senčiem,  ansambļa vajadzībām ir kalpojusi  59 
gadus - no tā darbības pirmsākumiem. Simtgadīgie koka trauki  (spaiņi, ķipji, kausi, koka karotes, maizes 
abra u.c.) un skalu pinumu priekšmeti (siena un dārzeņu grozi u.c.) ir nolietojušies, kļuvuši trausli, tiem jau 
ir muzejiska vērtība. „Gadsimtu liecinieki” ir  novietoti  folkloras materiālu krātuvē, kur tie  nu var nodot 
informāciju nākošajām paaudzēm. Sadzīves un darba priekšmetiem  etnogrāfiskajos uzvedumos  joprojām 
ir atvēlēta īpaša vieta.   Ar  atjaunoto seno priekšmetu un lietu  palīdzību nākamajām paaudzēm pilnvērtī-
gi varēs  nodot zināšanas, kā dzīvoja un strādāja mūsu senči pagājušajos gadsimtos, kā norisinājās viņu 
darba diena, un ar kādu sadzīves priekšmetu palīdzību viņi veica ierastos darbus.                                                                                                                                        

Biedrības „RIKA” valde.                                                                                                                                                                                              

Rosīgu un raženu darba cēlienu   aizvadījis etnogrāfiskais an-
samblis “Rikava”. 2013.gads bijis ražīgs gan kolektīva izaugsmē, 
gan projektu realizēšanā, gan bijis bagāts ar kolektīva dalībnieku 
dzīves jubilejām. 59 darba gados uzkrātā pieredze un tradīciju 
pārmantošana ļauj atrast arvien jaunas krāsas uzvedumiem, 
nezaudējot tradicionālo. Gads sākās ar  tradicionālo Rēzeknes 
novada folkloras kopu saietu Sveču dienā  Ratnieku KN, kur  et-
nogrāfiskais ansamblis „Rikava” skatītājiem piedāvāja fragmen-

tu no folkloras uzveduma „Vakareišona”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



Neatņemama kolektīva darbības joma ir gadskārtu ieražas. Lieldienu pasākumā Rikavas KN et-
nogrāfiskais ansamblis „Rikava” sagaidīja skatītājus ar muzicēšanu un piedalījās ar uzvedumu 
„Leldīneites reiteņā”-  ar dziesmām, rotaļām, ticējumiem, mīklu minēšanu, iesaistot skatītājus visās Liel-
dienu norisēs un mācot senās tautas tradīcijas.  Jāņu ielīgošana Rikavā ansamblis piedalījās  ar uzvedu-
mu „Pirts” Līgo vakarā, kur atspoguļo senās Līgo vakara tradīcijas. Uzvedums ietver sevī tradīciju un zinā-
šanu kopumu par pirts kurināšanu, „skaistumkopšanas” procedūrām, vainagu vīšanu, Līgo nakts ticēju-
miem, zīlēšanu. Sanākušo līgotāju patiesi sirsnīgie aplausi apliecināja, ka uzvedums ir aizkustinājis katra 
skatītāja sirdi. Ejot ap iekurto ugunskuru, visi kopā dziedājām saules daudzināšanas dziesmas. Pasākums 
noslēdzās ar rotaļām un sadziedāšanos, kad skatītāji kopā ar ansambļa dalībniekiem dziedāja līgo dzies-
mas, senas un jaunas latviešu dziesmas, kas kļuvušas par latviešu tautas garīgo vērtību. Neizpalika arī 
viesošanās pie seniem un jauniem draugiem viņu dzimšanas dienu svinībās. Viesojāmies Baltinavas et-
nogrāfiskā ansambļa 35 gadu jubilejā. Draudzība ar Baltinavas etnogrāfisko ansambli aizsākās Dziesmu 
un deju svētkos Folkloras dienā, kad Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā kopīgi rādījām Kristības Latgalē .   
Andrupenes folkloras kopu „Sovvaļnīki”  varam uzskatīt par saviem „krustbērniem”, jo doma veidot 
jaunu kolektīvu radās tieši ciemojoties Rikavā.  Savos 5 darbības gados kolektīvs ir iemantojis skatītāju 
mīlestību un atzinību. Vienmēr ar prieku viesojamies Andrupenē un uzņemam „Sovvaļnīkus” pie sevis. 
Jubilejas reizē „Rikavai” bija atvēlēta īpaša vieta koncerta programmā. Skatītājiem piedāvājām uzvedu-
mu „Vakareišona”. Saņēmām aplausus un atzinīgus vārdus. Daudzi skatītāji teica paldies par atklājumu, 
ka arī šāda var būt folklora, ne tikai tās pierastajā tradicionālajā izpildījumā. Septembrī pabijām Ozolmui-
žas pagastā Uzņēmēju un lauksaimnieku vakarā. Rikaviešu sniegumu daudzi no apmeklētājiem redzēja 
pirmo reizi.  Uzvedums „Miķeļa tiergs”  izpelnījās vētrainus aplausus un atzinīgu novērtējumu. Ne tikai 
ciemos esam braukuši, bet uzņēmuši ciemiņus arī savās mājās. Jūnijā un jūlijā Rikavā viesojās ciemiņi no 
Jelgavas un Rīgas.  Lai iepazīstinātu  pār novadu ļaudis ar Latgales tradīcijām,  ciemiņi bija iesaistīti  
„Sestdienas vakara” norisēs Latgales sētā.   Pasākumi noslēdzās ar kopējām rotaļām un sadziedāšanos. 
Rēzeknes un Viļānu novadu 12.grāmatu svētki Rikavā  bija kupli apmeklēti. Svētku atklāšana un noslē-
gums bija uzticēta etnogrāfiskajam ansamblim „Rikava” ar  uzvedumiem  „Pupiņa tiergs” un „Sastdinis 
vokors”.  Skatītāju atzinīgie aplausi un ovācijas ir labākais darba novērtējums.  

Viens no svarīgākajiem notikumiem pagājušajā gadā bija XXV Vispārējie latviešu dziesmu un XV 
deju svētki.  Īpaši izveidotu karogu pacelšana pašā dienas vidū, kad saule ir zenītā, simboliski atklāja 
svētkus visā Latvijā. Arī  Rikavas kultūras namā par   Dziesmu un deju svētkiem visā to garumā atgādinā-
ja  “Rikavas”  dziesmu svētku karogs, kurā ir ierakstīta tautasdziesma “Aizkiukōja dzagūzeite”. Folkloras 
dienā Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā  folkloras 
kopas izspēlēja visu Latvijas dižnovadu Kristību tra-
dīcijas. Etnogrāfiskais ansamblis „Rikava”  kopā ar 
Mežvidu folkloras kopu un Baltinavas etnogrāfisko 
ansambli izdzīvoja Latgales kristību tradīcijas Latga-
les sētā un baznīcā. Pasākuma pamatā bija 
„Rikavas”  3-daļīgs folkloras uzvedums „Krystobys”. 
Saņēmām labas atsauksmes gan no pašmāju, gan 
ārzemju  skatītājiem. Skatītāju bija daudz – pilna 
sēta, visiem nepietika vietas.  Gita Lancere, Latvijas 
nacionālā kultūras centra Folkloras eksperte:” Pal-
dies par atsaucību un to, ka piekritāt uz tādu lietu, ko neviens vēl nebija izmēģinājis. Jūs ar Baltinavu un 
Mežvidiem esat īsti malači!” Pašiem arī  bija gandarījums un prieks par paveikto. Par sadarbību un atbal-
stu sakām paldies Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras nodaļai un Rikavas pagasta pārvaldei. Nodomu 
un jaunu ieceru ir daudz. 2014.gads etnogrāfiskajam ansamblim “Rikava” ir nozīmīgs ar vairākiem 
svarīgiem notikumiem. Būs daudz jāstrādā. Esam gatavi jauniem izaicinājumiem, izaugsmei un savas 
misijas - vērtīgā latgaliešu etnogrāfiskā mantojuma nodošanu nākamajām paaudzēm -  turpinājumam! 

              Aija Dundure, etnogrāfiskā ansambļa “Rikava” vadītāja. 

         

 



KULTŪRA. 

 Ir atnācis jauns gads ar jaunu darba cēlienu. 2014. gads nesolās būt viegls, bet mēs turpināsim mūsu 

darbošanos, veidosim dažādus pasākumus.11. janvārī KN notika diskotēka-karnevāls bērniem. Bērni varē-

ja izdejoties no sirds, izrādīt savas skaistās maskas un saņemt pārsteiguma balvas no Salatēva. Masku ne-

bija daudz, toties visas krāšņas un interesantas. Paldies visiem bērniem un viņu vecākiem par jaukajām 

karnevāla maskām.  

 Etnogrāfiskais ansamblis „Rikava” šogad jau paciemojās Dricānos, kur bija ielūgti uz pasākumu 

„Čigonūs īšona” un Kaunatā, uz jaunizveidotā folkloras ansambļa vārda došanas svinībām. 

Janvāra pēdējās dienās, visi, kuri gribēja iemācīties liet sveces, bija gaidīti uz radošo darbnīcu –Sveču lieša-

na. Interesenti varēja uzzināt sveču liešanas pamatprincipus, kā arī pašu rokām izliet sveci. Izrādās, ka 

skaistas krāsas svecēm var iegūt no lūpu krāsām, krāsainiem vaska krītiņiem un 

šampanieša glāzē veidota svece var pārvērsties par raķeti…. 

             Saule ir Pasaules sirds 

             Tā gaismu rada, kas apkārt mums mirdz. 

             Svarīgs ir gaismas un dzīvības stars, 

             Un svarīga gaisma, ko izstaro gars. 

 Gaidot pavasari un sauli no 3.-10. februārim kultūras namā  bija apskatāma 

pašizgatavoto sveču izstāde 

„Dvēsele lūkojas svecē”. Dažādas formas un krāsas -  kat-

ra svece arī kaut ko pastāsta par  tās veidotāju. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Plānotie pasākumi martā un aprīlī kultūras namā. 

 2.martā  plkst. 12.00  Aizgavēņa pasākums.  

8.martā  plkst. 13.00 par godu sieviešu dienai koncerts. Koncertu sniedz   

   Dricānu  „Dominante”.   Ieeja – 1.50  EUR  

19.martā plkst.14.00 koncertprogramma bērniem un skolēniem „Krāsu   sapnīši”.  

   Gaidām ciemos Spilvenu feju – Ingūnu Lipsku.  

No 24.-29. martam KN būs apskatāma Latgales keramiķu ceļojošā  keramikas izstā-

de. 

20.  aprīlī Lieldienu pasākums un balle.  

        Izdevējs : Rikavas pagasta pārvalde, Datorsalikums – V. Poplavska , Tālr.64607086 


