
 RIKAVA 
       Rēzeknes novada Rikavas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums. 

                                                                            2016.gads: janvāris    Nr.1 ( 58 )                  

                                 Cien. pagasta iedzīvotāji  Laimīgu Jauno 2016 gadu! 
 Gada tumšākajā laikā – mēs svinam gaišākos svētkus un gatavojamies jaunā gada sagaidīša-
nai. Šajā laikā ikviens no mums pārdomā aizvadītā gada notikumus, sasniegtos mērķus un domās 
apcer plānus nākamajam gadam. Ko sagaidīt no jaunā gada?  Iesakām sākt ar sirdsmieru – sakār-
tot domas un atrast līdzsvaru sevī, tādējādi sagatavojot pamatni pozitīvam jaunā gada ritējumam. 
Mīliet cilvēkus un dalieties mīlestībā ar citiem! Nekautrējieties savas patiesās jūtas apliecināt ar 
stipriem vārdiem – es mīlu, es cienu! Šie vārdi dod milzu spēku un pozitīvu enerģiju attiecību mij-
iedarbībā! Gaišu un  laimīgu Jauno  2016. gadu!  
2016. gads ir Sarkanā Pērtiķa gads. Pērtiķis ir devītais dzīvnieks starp 12 zodiaka zīmēm. Tas ir pēc 
Aitas un pirms Gaiļa gada. Kādi viņi ir – pērtiķēni? Pērtiķa gads: 1920., 1932., 1944., 1956., 1968., 
1980., 1992., 2004. Pērtiķis ir ne tikai jautrs un labsirdīgs, bet arī spēcīgs, gudrs, izveicīgs, apsvie-
dīgs, viltīgs un neprognozējams dzīvnieks. Un strādīgs. Gads solās būt pozitīvs un prieka pilns. Mūs 
gaida spilgti pasākumi un aktivitātes, būs daudz iemeslu priecāties, mēs biežāk smaidīsim, mūsu 
attiecībām pievienosies pastāvīga optimisma garša, parādīsies sajūta, lai kādus pārsteigumus 
mums Liktenis ir sagatavojis, mēs ar visu tiksim galā un izkulsimies no jebkuras situāci-
jas.                                   

Уваж. жители волости С Новым годом ! 
 Поздравляем Вас с Новым годом. Новый год – праздник волшебства, всеми лю-
бимый и всеми ожидаемый. Он всегда несет в себе надежду на лучшее, надежду на хорошие 
перемены. Несомненно, уходящий год принес много радостных перемен . Поэтому не стоит за-
бывать о том, чтобы не произошло в прошлом году – оно уже прошло, и Новый Год хороший 
повод и возможность начать сначала. И пусть с Новым Годом сопровождает только новое, све-
жее, радостное , исполнения всех заветных желаний, крепкого здоровья, искреннего смеха. 
Пусть в жизни будет больше ярких и красочных моментов, взаимной любви, счастья и добра. 
Все беды и тревоги, повстречавшиеся на вашем пути, пусть обходят стороной. Всего наилучше-
го в 2016 году!  
 2016 - год огненной или красной обезьяны, животного интересного, многообразного и в 
чем-то похожего на нас самих. Обезьянка - невероятно умная, находчивая и изобретательная, 
однако в то же время непредсказуемая. Она может быть как созидательницей, так и разруши-
тельницей, мгновенно переходя от ласки и доброты к раздражению и ярости. Огненная обезья-
на - это обезьяна вдвойне. У огня та же непостоянная природа: он может дарить тепло в холод-
ную ночь, радовать уютом домашнего очага, а может уничтожать целые города. Именно в та-
кие года каждый человек получает шанс по-настоящему изменить свою жизнь, сделать то, о 
чем давно мечтал, добиться небывалого успеха. Года под знаком обезьяны 1920., 1932., 1944., 
1956., 1968., 1980., 1992., 2004.  1956 год был високосным годом огненной обезьяны. следую-
щий год огненной обезьяны случится только через 60 лет. 

Ziemassvētku prieks pirmsskolā. 

Aizvadīti gada siltākie un sirsnīgākie svētki – Ziemassvētki. Lai arī sniegs vēl 

kavējās, Rikavas pirmsskola ar saviem izglītojamajiem, to vecākiem un pārē-

jiem ciemiņiem sagaidīja Ziemassvētkus – ar dāvanām, dziesmām, rotaļām, 

dejām un pašu mazajām rociņām sagatavotām piparkūkām. Kamēr peļu ģi-

menīte ar noskumušo rūķi meklēja Ziemassvētku prieku pie jautrajiem zaķī-

šiem, krāšņajām sniegpārsliņām, bargā sala un spožā mēnestiņa ar savām 

zvaigznītēm, pie mums ieradās Ziemassvētku vecītis ar lielu maisu. Dāvanas 

tas bija sagatavojis katram 

svētku dalībniekam, kurš bija ga-

tavs noskaitīt savu dzejolīti. Arī 

rotaļās mūsu ciemiņš sauca gan 

lielos, gan mazos. Neiztikām arī 

bez pateicībām. Rikavas pirmssko-

las izglītības skolotājas izsniedza 

pateicības rakstus tiem vecākiem, 

kuri piedalījās kopā ar bērniem 

izstādēs: „Pats lielākais, skaistākais dārzenis ” , „Mana skaistā Latvija” un 

„Ziemassvētku prieks”. Paldies visiem par labo garastāvokli, smaidiem un skaistajiem tērpiem! Uz tikša-

nos nākošajos svētkos !                                  Pirmsskolas izglītības skolotāja Viktorija Vilcāne 

Gribas, lai baltā pasaulē 

balti sniegi snieg, 

Un pa baltiem lielceļiem 

balti cilvēki iet. 

Un, lai baltos cilvēkos  

baltas domas dzimst. 

Un, lai baltās darbdienās 

balti svētki ir. 

/I.Ziedonis/ 

Izglītības atbalsta programma Savai skolai. 
 2015. gada 2. novembrī SIA “MAXIMA Latvija” visā Latvijā uzsāka vēl nebijušu izglītības atbalsta 

programmu “Savai skolai”, kas ir veltīta Latvijas Republikas vispārējās,  vidējās, arodizglītības un pirmsskolas 

izglītības iestādēm ar mērķi palīdzēt uzlabot tehnisko un mācību materiālu nodrošinājumu. 

 SIA “MAXIMA Latvija” vēlas ne tikai palīdzēt izglītības jomā, bet arī veicināt sabiedrības saliedētību un 

iesaisti izglītības problēmu risināšanā un ļaut sajust, ka ar nelieliem ikdienas darbiem  ikkatrs varam veidot 

savu un savu bērnu nākotni. Programmas ietvaros “SIA MAXIMA Latvija” izglītības iestādēm sniegs bez atlī-

dzības noderīgas, vērtīgas preces, šīs preces bez atlīdzības varēs saņemt apmaiņā pret pircēju iesniegtajām 

uzlīmēm, kas tiek izsniegtas  SIA MAXIMA Latvija” veikalos noteiktā laika posmā. Tādējādi šī programma ik-

vienam sabiedrības pārstāvim dod iespēju apvienoties labam mērķim un pavisam vienkāršā veidā pateikties 

savai izglītības iestādei par to, ko tā ir devusi.  

 Rikavas pirmsskolas izglītības iestāde  ir reģistrējusies par savu izglītības iestādi. Esam apvienojušies un 

kopīgiem spēkiem savākuši 563 uzlīmes. Tikai kopīgiem spēkiem var paveikt lielus darbus. Iestāde ir  izvēlēju-

sies iegādāties kinētiskās smiltis 6 gabali un ir vajadzīgas 550 uzlīmes (esam savākuši). Kinētiskās smiltis lielis-

ki palīdz attīstīt bērna radošumu, jo ļauj agrā vecumā viegli izveidot visdažādākās formas. Tās birst caur pirk-

stiem kā īstas smiltis, bet spiežot salīp un saglabā formu, ļaujot radīt brīnumainus darbiņus. Parocīgas, lai 

darbotos iekštelpās, jo nesmērē un salīp tikai pašas, nelīpot pie citām virsmām. 

 Paldies, visiem kas aktīvi nodot sakrātās uzlīmes! Turpināsim vākt līdz 2016. gada 07. februārim, lai va-

rētu vēl kaut ko iegādāties .                     Rikavas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Velta Melne  

http://www.lamsf.lv/arhivs/zinas/1358-priecigus-ziemassvetkus-un-laimigu-jauno-2015-gadu


               Sporta svētki Rikavas pirmsskolas izglītības iestādē.   

 Par tradīciju kļuvušie Sporta svētki 
šogad pulcināja vairāk kā 170 Rē-
zeknes novada 5-6 gadīgo pirmssko-
las vecuma bērnu. Jau trešo gadu 
Sporta svētku pasākumi tika rīkoti 
„Draudzīgajās frakcijās”, kurās ir ap-
vienojušās gan pirmsskolas izglītī-
bas iestādes, gan skolas, kas īsteno 
pirmsskolas izglītības programmas. 
Šis ir ļoti veiksmīgs risinājums, ņe-
mot vērā, ka Rēzeknes novadā dar-
bojas 18 pirmsskolas izglītības iestā-

des un 8 skolās darbojas pirmsskolas grupas. Tāpēc, vienkopus satiekoties 5 – 6 gadīgiem bērniem 
ir iespējams sekmīgāk realizēt izvirzītos mērķus: popularizēt sportu, kā veselību stiprinošu, relaksē-
jošu un emocionālu nodarbi un veicināt veselīgu dzīvesveidu, stiprināt draudzīgas attiecības starp 
novada pirmsskolas izglītības iestādes bērniem.  24. novembrī Rikavas kultūras namu pieskandināja 
bērnu čalas no Audriņu PII, Dricānu PII, Strūžānu PII „Zvaniņš”, Gaigalavas PII, Rikavas PII. Lācēnu 
sporta svētki pulcināja vislielāko dalībnieku skaitu. Atraktīvie lācēni aicināja bērnus palīdzēt sagā-
dāt ziemas krājumus. Tika savākti ķirbji un sanesti pagrabos, vāverēm sagādāti pilni grozi ar riek-
stiem , arī pelēni bija iepriecināti ar graudu maisiņu. Bērni gāja uz purvu pēc veselīgajām dzērve-
nēm. Kavējamies atmiņās par saulaino vasaru, kad varēja baudīt peldēšanās prieku ar gumijas lai-
vām un lielajām pleznām mēģināja pārvietoties pa sporta zāli gluži tā kā pa ezeru. Pārtraukumā 
starp aktivitātēm gājām rotaļās un metām šautriņas lielā piepūšamajā mērķī. Svētku noslēgumā 
notika dalībnieku apbalvošana, fotografēšanās, visas sportiskās komandas pulcējās kopējā cienas-
tā. Ikviens dalībnieks saņēma diplomu par aktīvu līdzdalību sporta svētkos, kā arī saldumus un ko-
pēju dāvanu savai grupai.  

                                               Pirmsskolas izglītības skolotāja Mārīte Upeniece 

Bibliotēkā.  

Krājumā 2015.gadā iegādātas 117 grāmatas par pagasta līdzekļiem. Dažā-

dos dāvinājumos fonds papildināts par 45 grāmatām . No visiem dāvināju-

miem VKKF projektā „Bērnu žūrija” iegūtas 21 grāmata. Šogad uzsākta  

elektroniskā grāmatu izsniegšana bibliotēkā. Lūgums nākt uz bibliotēku ar 

savu personas kodu, lai varētu jūs reģistrēt un elektroniski ievadīt jūsu 

izvēlētās grāmatas, žurnālus sistēmā e-formulārā. 2016. gadam  abonēts 31 preses  izdevums, ku-

ri gaidīs savus lasītājus. Saviem lasītājiem, apmeklētājiem vēlu, lai Jūsu sirdis pilda mīlestība, līdz-

cietība, iejūtība, saticība, veselība! Lai mēs protam ne tikai ņemt, bet arī dot. Lai protam ne tikai 

runāt, bet arī klausīties. Lai protam ne tikai nīst, bet arī piedot, ticēt, cerēt un mīlēt.  Lai Jaunajā 

gadā piepildās tas, kas vecajā meklēts un neatrasts!  Daļu no neatrastā atradīsiet bibliotēkā, laipni 

gaidīti ik dienas. Atradīsiet noderīgu  lasāmvielu savām vēlmēm. Laimīgu jauno gadu !               

Bibliotēkas vadītāja V. Poplavska 

 

                                      Skolas ziņas 

Katrs mēnesis cilvēka dzīvē ir zīmīgs ar saviem notikumiem. Arī Rikavas skolas dzīvē, 

katram mēnesim ir, bija un būs sava krāsa.  

Novembris mums bija patriotisma mēnesis, kad mēs vairāk nekā ikdienā domājām, 

cik lieliski ir dzīvot savā zemē, savā Latvijā. Mēs devāmies uz Rikavas bibliotēku locīt sarkanbaltsar-

kanās lentītes, kuras vēlāk ar lepnumu nēsājām. 11.novembrī devāmies lāpu gājienā Rikavā. Pieda-

lījāmies sacensībās “Jaunie Rīgas Sargi” Gulbenē, skrējienā, kas veltīts Latvijas Republikas prokla-

mēšanas gadadienai “Ieelpo Rēzekni- 2015”. Starp citu, šajā skrējienā tika arī gūti panākumi- Er-

vīns Tārauds ieguva 2.vietu, savukārt skolotāja Iveta Malta- 1.vietu. Sportiski panākumi bija arī 

26.novembrī, kad apvienojot savus spēkus ar Gaigalavas skolas puišiem, tika iegūta 3.vieta Rēzek-

nes un Viļānu skolu sacensībās volejbolā. Rikavu pārstāvēja Vitālijs Ivanovs, Vitālijs Ksenofontovs, 

Ēriks un Ervīns Tāraudi. 

Decembris bija gaišuma mēnesis, kad kopā ar svecītēm adventes vainagā, mēs iededzām gaismu 

un cerību brīnumam arī sevī. Kopā ar mājturības skolotāju Oksanu Šarikovu 16. decembrī visi sko-

lēni cepa brīnumgardas un skaistas piparkūkas, kuras vēlāk tika pārdotas Labdarības tirdziņā. Visas 

piparkūkas tika izpirktas zibenīgā ātrumā un ziedojumu kastītē iegūla 80,55 eiro, kuri tika pārskaitī-

ti organizācijai ziedot.lv, smagi slimo bērnu un jauniešu ārstēšanai. Tiešām ir patiess prieks par 

mūsu bērniem (un viņu vecākiem), kuri, neraugoties uz saviem materiālajiem apstākļiem, rod ie-

spēju palīdzēt arī citiem. Iespējams, šī naudiņa palīdzēja piepildīties kāda slima bērniņa sapnim 

par izveseļošanos… Paldies! 

Janvāris, februāris ir tas laiks, kad skolēniem ir iespēja salīdzināt savas zināšanas ar citu skolu sko-

lēniem- sākas olimpiāžu laiks. Turēsim īkšķus un vēlēsim veiksmes savējiem. Janvārī atcerēsimies 

notikumus Latvijā pirms 25 gadiem- Barikāžu dienas, un atmiņās lūgsim dalīties arī vienu no Bari-

kāžu dienu dalībniecēm, kas, starp citu, strādā Rikavas skolā, tā ir skolotāja Skaidrīte Viļčuka.  

Cerams, ka februāris mūs nenobiedēs ar savu aukstumu, un tad mēs varēsim to saukt par ziemas 

prieku mēnesi, kad rīkosim dažādas ziemas aktivitātes, pārgājieni un sacensības. 

Jaunais, 2016.gads būs tik notikumiem bagāts, cik mēs paši šos notikumus radīsim. Tāpēc lai mums 

visiem šajā gadā ir daudz izdomas, darba spēju, neatlaidības, pacietības, izdošanās un veiksmes!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                          Ekskursija.                                                        Skolēnu pašpārvalde. 



Konkursa jaunie Rīgas sargi dalībnieki.                                 18. novembra pasākums.        

                    

        Piparkūku cepšana.                                                                                                           

 Mārtiņdienas tirdziņa  pārdevējs.                                              

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

Radošā darbnīca – sveču liešana. 

 Visi, kuri grib iemācīties liet sveces, mīļi gaidīti  

Rikavas kultūras namā 28. un 29. janvārī plkst. 14.00 

 Februāris ir Sveču mēnesis, tāpēc – svečosimies!  Apgūsim sveču liešanas prasmes mājas 

apstākļos un veidosim interesantas svecītes. Vēlams līdzi ņemt parafīnu, neizdedzinātus sveču 

galus, vasku, vaska krītiņus, dažādas formiņas kur liet sveces, radošumu un labu garastāvokli. 

 

 

 

 

 

 No 1. februāra līdz 7. februārim kultūras namā būs apskatāma pašizgatavoto sveču izstāde. 

 Kultūra.        

                                  Par notikumiem un paveikto gada nogalē. 

Sagaidot Lāčplēša dienu un Latvijas Republikas 97. gadadienu Rikavā noritēja 

Tēvzemes nedēļa. Šīs nedēļas ietvaros pagastā tika organizēti dažādi pasāku-

mi. Lai stiprinātu latvisko identitāti ikviens iedzīvotājs varēja iesaistīties sar-

kanbaltsarkano lentīšu locīšanā un novēlējumu Latvijai rakstīšanā. Uz šo aici-

nājumu atsaucās skolēni. Lentītes tika sagrieztas un  salocītas, pietika visiem. 

 

                         Godinot Latvijas brīvības cīnītāju piemiņu Lāč-
plēša dienā notika pie     

                           miņas brīdis pie Rikavas pamatskolas. Tad sekoja lāpu gājiens uz    

                           kapsētu, lai tur pieminētu kritušos karavīrus un noliktu svecīti viņu     

                           piemiņai.                         

                                                                           *** 

13. novembrī kultūras namā viesojās Latgolys entuziastu grupas 

BIĻDIS pārstāvji Ineta Atpile-Jugane un Pēteris Laizāns, kuri bija 

 atveduši apskatei dokumentālo filmu par dziedātāju Aiju Rimšu. 

 Filmu “Īsamirdzi zvaigznem liedza” skatītāji  uzņēma ar  

 aizkustinātām emocijām, jo daudz uzzināja par dziedātājas  dzīvi  

 un daiļradi. 

      *** 

    Kurš gan nezin kas ir Ontans i Anne. Un protams, tie ir 

Danskovītes jeb Anitas Ločmeles izdomātie komēdijas varoņi ko 

atveido Baltinavas pagasta dramatiskā kolektīva “’Palādas” dalīb-

nieki . Ar komēdijas 1. Daļu “Ontans i vampīri”  “Palādas” no-

vembrī viesojās arī Rikavas kultūras namā.   

           

                            *** 

 

Latvijas republikas dzimšanas dienā bijām kopā pasākumā 

 “Vēlu  tev, Latvija”, kur kopā ar etnogarāfisko ansambli “Rikava” 

Izdzīvojām seno kara vīru likteni, lasījām savus vēlējumus Latvi-

jai, un klausījāmies pagasta pārvaldes vadītāja uzrunā. Pasākuma 

otrajā daļā dziedot tautiskas un patriotiskas dziesmas cienājā-

mies ar svētku torti, ko bija sarūpējusi pagasta pārvalde.               

*** 

 

 

  Jau otro gadu ceturtajā Adventē tika izrotāta un iedegta pagasta lielā egle. Pagasta 

iedzīvotāji to izrotāja ar pašu izgatavotiem rotājumiem. 

                 



 Ziemassvētku koncerts  šoreiz izvērsās neparasti  garš un krāsains. 

Ar rūķiem, čigānietēm, muzikāliem  priekšnesumiem, vēderdejo-

tājām   un mazajiem   dziedātājiem. Blakus pašmāju  mākslinie-

kiem  talkā nāca  pašdarbnieki no  Viļāniem   un Griškāniem. 

Prieks bija  lasām  gan pašdarbnieku, gan skatītāju acīs.   

             *****                                                                                                                                                                                         

Ziemassvētku ballē labas mūzi-

kas pavadībā varēja izdejoties 

visi. Kaza ar pērtiķi bija parū-

pējušās par izklaidēm , arī Ziemassvētku vecītis ballētājiem bija sarūpē-

jis saldus pārsteigumus. Tā kā Ziemassvētki ir pārsteigumu laiks, tad 

šoreiz pārsteigumu bija sarūpējusi  Šeherizāde no Griškānu kultūras 

nama, kura ar savu svītu rādīja muzikālu uzvedumu 

                          *****                                                    

Šogad uz pirmskolas bērnu eglīti bērnus  aicināja  Lapsiņas, kuras bija 

atbraukušas no Verēmu k-n.  Lapsiņas izklaidēja bērnus ar dejām, bet 

kopā ar rūķiem bērniem bija jādarbojas tiem līdzi. Tā spēlējot, dziedot 

un ejot rotaļās bērni sagaidīja  Ziemassvētku vecīti un Sniegbaltīti, kuri 

labprāt parotaļājās ar tiem un dāvināja saldumus. 

***** 

Gada nogalē bērnu eksotisko deju grupa 

“Saules zaķīši” viesojās Griškānu kultūras 

namā, kur piedalījās konkursā “Talantu parāde”. Kā arī ar savu priekšnesu-

mu priecēja Viļānu bērnu mūzikas un mākslas skolas audzēkņus viņu eglītes 

pasākumā. 

***** 

Laika rats ripo uz priekšu. Ar sniegu un salu, ar rūpēm un prieku ir atnācis Jaunais gads. Arī kultūras namā 

sākusies rosība. 

Jauno gadu sagaidījām dejojot  tradicionālajā Jaungada nakts diskotēkā. 

Pirmajā janvāra nedēļā eksotisko deju grupa “Saules zaķīši” Viesojās Viļānu 

kultūras namā, kur Senioru vakarā  priecēja 

vecos ļaudis ar savām dejām. 

Kā jau daudzus gadus ierasta, janvāra vidū, 

bērniem tiek rīkota diskotēka – karnevāls. 

Arī  šogad uz diskotēku-karnevālu bērni bija 

ieradušies karnevāla kostīmos. Princese, ragana, sniegpārsliņa, vilks, indiā-

nis, supermens un citas maskas, visi jautri izdancojās un sagaidīja Salatēti. 

Salatētis savā dāvanu maisā atnesa ne tikai balvas maskām, bet arī sniegu. 

(karnevāls notika vispasaules sniega dienā). Bērniem kopā ar Salatēti sanā-

ca jautra pikošanās. 

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

6. februārī plkst. 11.00 laukumā pie daudzdzīvokļu mājām svinēsim Aizgavēni. Aicināti visi – lieli 

un mazi, lai kopā  vizinātos ar ragaviņām, piedalītos dažādās stafetēs, atrakcijās, jautrās izdarī-

bās un sadedzinātu  salmu lelli. Vēlams līdzi paņemt pankūkas. 

LAUKSAIMNIEKU ZIŅAS.  
● No šī gada 1.janvāra., veicot maksājumu Lauksaimniecības datu centra (LDC) kontā, maksājuma mērķī obligāti jānorāda rē-

ķina numurs, kur u pasūtītājs saņem e-pastā.  

Piesakām krotālijas, gaidām rēķina nr., tad veicam maksājumu.  

Tel.nr. pasūtījuma pieteikšanai – 67095064, 26352914 LMT, 28891636 TELE 2. Zvanīt darbdienās no 8.30 – 17.00. Piektdienās 

līdz 16.00, pirmdienās līdz 18.00. Lai savlaicīgi apzīmētu jaundzimušos dzīvniekus, krotālijas jāpasūta vismaz divus mēnešus 

pirms dzīvnieka piedzimšanas. Ieteiktu pasūtīt vairākus komplektus. Atceramies, ka dzīvnieku atnešanās jāpaziņo 7 dienu laikā. 

Apzīmēšanu liellopiem drīkst veikt 20 dienu laikā, aitām – 30 dienu laikā. Ja nav elektroniskā datu ievade, lai nebūtu pārpratu-

mu, apzīmēt dzīvniekus un apzīmēšanas aktus datu centrā turpināsim iesniegt 7 dienu laikā pēc dzīvnieka piedzimšanas.  

● Ērtāk datus ievadīt elektroniski, kā arī pasūtīt krotālijas. Lai saņemtu datu ievades tiesības Elektronisko ziņojumu ievades sis-

tēmā (EZIS), ar Datu centru jānoslēdz līgums.  

● Samaksu un pieteikumu pakalpojumiem var veikt Datu centrā Rēzeknē, norēķinoties ar bankas karti. Tam, kur un kā tiek 

veikts pasūtījums (krotālijas, žurnāli, izziņas, izmaiņas datos), nav nozīmes. Preču piegādes laiks no tā nemainās. Datu centrs ar 

janvāri apmeklētājus pieņems pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 – 15.00, pusdienu pārtraukums no 

plkst.12.00 – 12.30.  

● Elektroniski reģistrējot dzīvnieku kustību pārvietošanu starp novietnēm vai ganāmpulkiem,  saņēmējam obligāti jāievada arī 

Ienākšana, tas ir, jāapstiprina dzīvnieku saņemšana novietnē vai ganāmpulkā. Ja ne, dzīvnieks netiks nofiksēts ienākošajā no-

vietnē vai ganāmpulkā, neskaitīsies arī izejošajā. Ja EZIS lietotājs pārvieto dzīvnieku uz ganāmpulku, kura īpašnieks nav EZIS 

lietotājs, jāizprintē deklarācija un jāiesniedz datu centrā.  

● Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē uz 01.01.2016. jāiesniedz līdz 31.janvārim.  

Pārskats nav jāiesniedz par zirgiem, liellopiem, aitām, kazām, cūkām (iesniedzam par mājputniem, kažokzvēriem, bišu saimēm).  

● Pašpatēriņa cūkām kopsavilkums jāiesniedz mēneša laikā pēc cūku pirkšanas un turpmāk reizi pusgadā līdz 31. janvārim un 

31. jūlijam. Ja pēr k cūkas, obligāti jāsar aksta pārvietošanas deklarācija, kur a jāiesniedz datu centrā 7 dienu laikā.  

● Līdz 4.februār im Lauku atbalsta dienestā var  iesniegt projekta pieteikumus atbalsta pasākumos “Atbalsts ieguldīju-

miem lauku saimniecībās”, “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecī-

bas infrastruktūras attīstībā”.  

● PVN atskaite un nomaksa – 20.janvāris.  

● Darījumu kvīšu atskaite – 25.janvāris.  

● Ziņojums un nomaksa par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām  15.janvāris.  

● Līdz 1.februārim VID jāiesniedz Paziņojums par fiziskai personai izmaksātājām naudas summām (no 300 eiro).  

● Līdz 1.februārim – bioloģiskās atskaites.  

● VID informatīvais tālrunis – 67120000.  

● Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz 01.04.2016., izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS), ir ie-

spējams iesniegt lauku bloku un ainavu elementu precizēšanas pieprasījumus 2016.gada Platību maksājumu sezonai.  

● Februārī, martā notiks maksas mācības par augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību pārreģistrēšanu vai iegūšanu un ope-

ratoru apliecības iegūšanu. Mācības notiks Rēzeknē, Dārzu ielā 7a. Apliecību pārreģistrēšanai (termiņa pagarināšanai) mācības 

pirmajai grupai notiks 2.februārī plkst. 9.00, otrajai grupai 4.februārī, arī plkst. 9.00. Līdzi jāņem vecā apliecība, viena fotogrāfi-

ja (3x4 cm). Jāpiesakās līdz 29.janvārim. Mācības apliecības iegūšanai notiks 9., 11., 16., 18., 23. un 25.februārī. Sākums 

plkst.9.00. Līdzi jāņem pase un 1 fotogrāfija. Mācības operator u apliecības iegūšanai notiks 3.martā plkst. 10.00. Pieteik-

ties līdz 1.mar tam. Līdzi pase un fotogrāfija. Precīzāka informācija un pieteikšanās apmācībām, zvanot uz 28311079 (Sintija 

Šubrovska), 64625254 (LLKC Rēzeknes nodaļa). Vai rakstīt uz e-pastu sintija.subrovska@llkc.lv  

● Šogad A.Salenieces klientu pieņemšanas laiks ir pirmdienās no 8.00 – 16.30, otrdienās no 8.00 – 12.00. Trešdienās, cetur t-

dienās, piektdienās uz vietas pagastā vispār nebūšu (Strūžāni, Dricāni, Rēzekne). Darba telefons – 25645875.                               

 Anastasija Saleniece. 
                       **************************************************************************************************************************                      

Februāra mēnesī darāmie dārznieka darbi: 
 Nokaļķot jaunos kociņus, lai spožajā saulē temperatūras svārstības tiem nenodara pāri. 

 Pret saules apdegumu noēno dekoratīvos skujkokus, piesedzot tos ar agrotīklu. 

 Pārbauda sēklu krājumus, kvalitatīvas sēklas labāk iegādāties specializētajos dārzkopības veikalos. 

 Pārbaudīt, kā glabājas gladiolu sīpoli, dāliju gumi, kannas, fuksijas un eņģeļtaures. 

 Dilstošā mēnesī sākt apgriezt dzīvžogus. 

 4.,5.,6.,15.,16. un 23.februārī var izgriezt vecos un retināt upeņu, jāņogu un ērkšķogu zarus. 

 No 7.-10. un 17., 25. un 26.februārī sēj sakņu selerijas. 

 1.,2.,11.,12.,20.,27. un 28.februārī sēj vasaras puķes, ko audzē dēstiem. Vispirms sēj tās, kuru veģetācijas 

periods ir garš, piemēram, leduspuķes un lefkojas. 

 Rozes potē 20.februārī. 

 2.,3.,12.,13.,14.,20.,21. un 22.februārī sēj ārstniecības un dekoratīvos augus - lavandas, rozmarīnu, lipijas 

un stēvijas. Šajās dienās sēj arī lapu un kātu selerijas.Februārī diedzē dīgstus un sēklas ēšanai. 
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