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                          Уважаемые православные и старообрядцы! 

 Сердечно поздравляем с духовной весной и с ее главным праздником – Пасхой! 

В этот светлый и радостный день мысли всех верующих людей обращены к Богу! Так 

пусть Господь всегда живет в вашем сердце, указывает верный путь в жизни и бере-

жет от беды! Пусть сегодня Господь услышит все ваши молитвы, простит грехи и ука-

жет путь к счастливой жизни! Пусть любовь к ближнему со-

провождает все ваши действия и мысли, а красота души не 

потускнеет в жизненных перипетиях!  Желаем встретить 

Пасху в кругу семьи, за щедрым столом, пусть ярко горит 

пасхальная свеча, как символ доброты!  

                              Uzmanību! 
Līdz 2016.gada 1. jūlijam visiem suņiem jābūt apzīmētiem ar 

mikročipiem un reģistrētiem valstī vienotā informācijas sistē-

mā - Lauksaimniecības datu centra datu bāzē. Suņu reģistrā-

cija jeb mikročipa ievadīšana ir vienkārša procedūra. Čips ar 

unikālo kodu tiek injicēts suņiem zem ādas – pleca apvidū vai 

kaklā apvidū labajā vai kreisajā pusē. Ja suns nav čipots, suņa 

īpašniekam jāvēršas pie pagasta vetārsta, kurš suni apzīmē 

ar mikroshēmu, izsniedz lolojum dzīvnieku pasi un reģistrē 

LDC datu bāzē vai arī izsniedz mājās aizpildīto reģistrācijas 

veidlapu. Dzīvnieku vakcinē pret trakumsērgu vienu reizi di-

vos gados. Ja suns ir nereģistrēts - būs lieli sodi. Vizīte un do-

kumentu noformēšana 7.00 EUR, čipa maksa 

6.00 EUR, vakcinācija 3.00 EUR, mikročipa lasī-

tājs 3.00 EUR, transporta izdevumu 3.00EUR, pa-

ses izsniegšana 1.00 EUR ( Kopā 23.11 EUR ). 

Traktortehnikas un tās pie-
kabju ikgadējās valsts 

 tehniskā apskate 

 Rikavas pagastā. – 2016. 
 

          06.05.  plkst. 9.00    

    Rikavā– pie darbnīcām. 

          06.06  plkst.  9.00   

  Rikavā – pie darbnīcām 

      11.00    Kaļvi , „ Ozoli ” 

      13.00    Pilskalns – centrā 
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KULTŪRA.         

        Sveču liešanas darbnīca. 

 Svētku laiks nav iedomājams bez plīvojošām 
sveču liesmiņām, kas telpā ienes patīkamu mājīgu-
mu un siltumu. 
    Neļaujot senajām senču tradīcijām izzust,  Rikavas 
kultūras nams aicināja  piedalīties  interesentus Sve-
ču liešanas darbnīcā, lai gūtu  pirmās zināšanas, 
prasmes un iemaņas sveču liešanā.  
28. un 29. janvārī kultūras namā ar skaistu literatū-

ras iz-
stādi un iepriekšējo gadu gatavotajām svecēm sa-
kārtotām izstādē , sākām kārtējo sveču liešanas se-
zonu. Pasākuma laikā bērni ne tikai iemācījās izliet 
sveces, bet uzzināja arī daudz interesanta par sveču 
vēsturi un to izgatavošanu. Šogad  sveces  lēja gan 
iepriekšējo gadu dalībnieki, gan  pievienojās arī 
jauni , kas gribēja saprast un izprast, kā šis process 
notiek. Sveču nedēļai sākoties visas pašu rokām iz-
gatavotās sveces tika izliktas apskatei izstādē, lai iz-
stādes apmeklētāji varētu nākt priecēt acis un smel-
ties iedvesmu. 

                                                                         Aizgavēnis. 

 Februāra sākumā ikviens , gan jauns, gan vecs tik ai-
cināts uz jautru tradīciju pasākumu Aizgavēnī. Pasākumā 
minējām mīklas, iesaistījāmies dažādās atrakcijās, stafetēs, 
un jautrās izdarībās. 
Tā kā Aizgavēnī  notiek maskošanās, arī pie mums bija at-
nākuši kaza, vilks ,zaķis  un sarkanais pērtiķis. Šogad mēs 
ieklausījāmies laika vērojumos un ticējumos,  dzinām 
kurmjus no dārziem un veicām īpašu rituālu labākai dzīvei. 
Bija sasietas īpašas slotiņas, kurās ielikām visas domas un 
paradumus no kā gribam atbrīvoties un kopā ar salmu lelli 
tos sadedzinājām. Pēc stafetēm un dažādām jautrām izda-
rībām visiem labi garšoja miežu  putru un līdzi paņemtās 

pankū-
kas. 



Pavasara svētkos- sieviešu dienā  ar jauko koncertu un humora šovu “Viss par blondīnēm”  uz-
stājās radošās apvienības “Krelles”, dāmas  no Naukšēnu novada.   “Kreļļu “ izpildījumā izskanēja  
liriska dzeja par pavasari un mīlestību, izdziedātas senas un pavisam jaunas dziesmas.  Smiekli un 
aplausi zālē skanēja kad zālē četras apburošas blondīnes  caur  anekdotēm, jociņiem un humoris-
tiskām dziesmām  atklāja sievietes būtību. Šis koncerts  sniedza daudz pozitīvu emociju ikvienam 

tā apmeklētājam. 
 
Aprīļa sākumā 
kultūras namā 
viesojās  mūsu 
draugi – Viļānu  
kultūras nama 
krievu amatierte-
ātris ar Tarasa 
Drozda izrādi – 
komēdiju 
“Счастливый 
день в современном аду ”. Izrādes režisors ir mūsu no-

vadnieks Aleksandrs Špundzāns. 

 * Lieldienu lustes bērniem.* 

Lieldienas ir prieka un līksmības svētki kuru neatņemama sastāvdaļa ir krāsotas 
olas, zaķi un šūpošanās. Šogad Liel-
dienās  kultūras namā lielus un ma-
zus rikaviešus sagaidīja Lieldienu Zaķi 
un Cālis, lai kopā iesaistītos dažādās 
aktivitātēs. Visi varēja minēt mīklas , 
ticējumus un citas Lieldienu parašas , 
nest, velt, ripināt, krāsot, sist olas. 
Tika rīkots arī olu skaistumkonkurss 

“Košākā Lieldienu ola”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ikviens pasākuma apmeklētājs varēja piedalīties balsojumā par skaistāko olu, kura saņēma  specbalvu. 
Ar balvām Lieldienu zaķis neskopojās, par piedalīšanos aktivitātēs katrs dalībnieks tika nelielas balviņas. 
Lai paliktu atmiņā šis pasākums, bērni  varēja nofotografēties Lielajā olā. Pēc pasākuma notika izšūpoša-
nās Lieldienu šūpolēs. 



Kad gaisā jūtama pavasara smarža un putnu čalas, tiek svinēti svētki, kas veltīti viskrāšņākajiem ziediem – 

sievietēm, kurās gluži kā dabā, pamazām mostas iekšējā dieviete, kas pavasara saulītes apspīdēta, uz-

plaukst kā pirmais pavasara ziediņš...                                 

         Kā svinam Sieviešu dienu 8. Martu?  

 Tika veikta aptauja Rikavas sievietēm. Daudzām šī diena Latvijā asociējas vēl ar Padomju laikiem, kad 
vīrieši sievietēm tradicionāli pasniedza tulpes 8.martā. Lai arī līdz 2008. gadam Latvijā Sieviešu diena nebi-
ja oficiāli atzīmējama, tāpat vīrieši neaizmirsa sievietes apsveikt un dāvināt viņām ziedus, tas bija jau 
„iegājies” kopš vēstures. Šajā dienā būtu jāuzsver tieši sievietes loma, nevis māmiņas vai draudzenes, bet 
gan sievietes un visām daiļā dzimuma pārstāvēm vajadzētu likt justies laimīgām, apdāvinātām un mīlē-
tām , tā domāja sievietes vidēja un vecāka gājuma gados. Daudzas kundzes atcerējās sovhoza laikus , cik 
lieli svētki  notika klubā, dāvanas, prēmijas, koncerts, balle, suminātas un sveiktas visas sievietes. Kāda 
kundze uzsvēra, ka  žēl,  par daudzām sievietēm, kuras aizmirstas  šodien, kas ar savu grūto darbu tajos 
gados ( lopkopībā, laukkopībā ), ir pelnījušas vismaz vienkārši atklātni šajā dienā. Jaunākā gājuma sievietes 
domā, ka mīlošam vīram jāsveic sava sieva, puisim – 
draudzene, taču vīrieši – neaizmirsīsim par savām 
māmiņām, kuras arī ir sievietes un vecmāmiņām, 
kuras noteikti būs sajūsmā . Vīriešiem būtu jāap-
sveic arī savas kolēģes un kāpēc gan vīrietis neva-
rētu uzdāvināt ziedus kādai jaukai, pretim nāko-
šai sievietei, tāpat vien? Arī vīrieši izteica vēlēša-
nos apsveikt un vēlēja daudz skaistu vārdu savām 
mīļajām. Vīrieši teica no sirds:  „Lai pīdūt jei man 
par visu ”, „paldies par jaukajiem bērniem , par 
to , ka tu esi ”, „ tik dēļ jums daiļās dāmas , dēļ 
jums ” u.c. sirsnīgi vēlējumi. Tiešām patīkami un 
sirsnīgi  tas izklausījās. Kādus ziedus sievietes vē-
lētos saņemt ? Visvairāk – tulpes , krāsas visas 
patīk . Arī no saldumiem un šampanieša neatteik-
tos . Apkopotos rezultātus ar sieviešu foto var ap-
skatīt bibliotēkā. 

 Ceļ godā senās tradīcijas. 
 

2016. gada 13.februārī   Nīcas etno-
grāfiskais ansamblis atzīmēja  95 radošā 
darba gadu jubileju. Etnogrāfiskajam an-
samblim “Rikava” bija gods  būt  jubilāru 
kuplajā draugu pulkā. Nīcas etnogrāfis-
kais ansamblis ir viens no senākajiem 
Kurzemē un arī Latvijā.  Šobrīd tajā dar-
bojas sešas dalībnieces, kuru dziesmu 
pūrs mērāms vairākos simtos. Pasākuma 
laikā bija iespēja kopā ar jubilāriem celt 
godā senās Nīcas novada tradīcijas -
dzirdēt Nīcas etnogrāfiskā ansambļa ska-
nējumu, aplūkot vēsturiskos materiālus 
par dziedāšanas tradīcijām, Nīcas apkai-
mē dzīvojošām saucējām un teicējām, apbrīnot simtgadīgo Nīcas novada tautas tērpu un noklausīties 
citu jubilejas viesu priekšnesumus.  

                                                 Nīcas etnogrāfiskais ansamblis kopā ar etnogrāfisko ansambli „Rikava “ 



                                              Vecvecāku pēcpusdiena “Ar mīļumu sirdī!” 

Es domāju un domāju,  
Cik pasaule ir liela,  
Cik bite ziedā maziņa,  
Cik trokšņaina ir iela,  
Cik labi, ka man mamma ir,  
Cik labi, ka ir tētis  
Un vectētiņš, kurš vakaros  
Mīl debess malu pētīt.  
Cik labi, ka man mamma ir  
Un ka man tētis blakus,  
Cik labi, ka ir atbildes,  
Kad samulsis ko prasu. 
              /M. Laukmane/  
 Ikdienas steigā dažkārt ne-
pamanām otru, dažkārt pietrūkst vārdu un maiguma. Mazajam cilvēkbērnam ir jāmācās darīt prieku ot-
ram, jāmācās pateikt paldies saviem tuvākajiem cilvēkiem. Tāpat viņam ir vajadzīga apziņa, ka mīlēts, ka 
viņam vienmēr būs atbalsts ne tikai no vecākiem, bet arī no vecvecākiem. Un tieši pirmsskolas laiks ir tas, 
kad radīt šo vienkāršo brīnumu-cienīt un mīlēt otru sev blakus. Paaugoties tas jau tad kļūs pašsaprotami, 
ka var un vajag iepriecināt, un tam nemaz nevajag tik daudz-tikai atvērtu sirdi, mazliet izdomas un pozitīvu 
attieksmi. Laikā, kad apkārt tik daudz drūmuma, sirds siltums vajadzīgs arvien vairāk. Un kāpēc ne pavasa-
rī, kad ir atkal jauns sākums dabā. 
 Tā 2016. gada 10. marta dienas sākums Rikavas pirmsskolas izglītības iestādē tika veltīts mīļajiem un 
gādīgajiem - omītēm, vecmāmiņām, babītēm, vectētiņiem, opīšiem – kā katrs bērns viņus mēdz dēvēt.  
Pasākumu iesāka Agnese Kuzņecova ar dzejoli “Vecmāmiņa”, tad ieradās ‘’galvenā” vecmāmiņa, Sarkan-
galvīte un vilks. Vilks kā jau vilks gribēja apēst vecmāmiņu un Sarkangalvīti, bet šoreiz nekas nesanāca, jo 
vecmāmiņa lika darīt daudz darbiņu - mazgāt galdautu, gludināt un vēl tēju uzvārīt, galdu saklāt, pa to lai-
ku arī Sarkangalvīte atnāca. Vecmāmiņa visus aicināja uz jautru mūziku - jauku dziesmu, rotaļu. 
 Pasākumā ar lielu mīlestību, atbildību un sirsnību bērni dziedāja mūzikas skolotājas Aijas Cīrules - Lei-
dumas sameklētās, iemācītās dziesmas, dejas, kā arī runāja dzejoļus. Uz rotaļu “Atpazīsti mani!”, vecmā-
miņas tika aicinātas aizsietām acīm atpazīt savu mazbērnu. Vectētiņiem vajadzēja nosaukt mašīnu markas. 
Bija konkurss “Joks”, kā arī Sarkangalvīte aicināja uz konkursu ar laivu (sporta riņķi) pārcelt savu ģimeni no 
viena krasta uz otru krastu, lai būtu interesantāk, komandas pieaicināja arī mazbērnus. Vecmāmiņa aicinā-
ja visus uz vairākām dejām. Nobeigumā bērni sveica savus mīļos vecvecākus, savukārt viņi cienāja bērnus 
ar dažādiem gardumiem. Mēs  no sirds priecājamies par ikvienu , kurš bija atsaucies  uz ielūgumu pavadīt 
10. marta rīta cēlienu ar savu mazbērnu un mums! 

             Rikavas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Velta Melne.                             

 Lieldienas Rikavas pirmsskolā. 

 Šogad, 29.martā, Rikavas pirmsskolas izglītības iestādē bērni, 
skolotājas un auklītes pulcējās Lieldienām veltītajam pasākumam, 
kuru ieskandinājām ar dziesmu „Putniņi priecīgi”. Bērni ar lielu 
prieku un interesi piedalījās dažādās lieldienu rotaļās,  dziedāja 
skaistas, skanīgas lieldienu dziesmas par zaķīšiem un cālīšiem. 
Neiztikām arī bez mīklu minēšanas un balvām.Pasākuma noslēgumā 
no groziņa vilkām ārā un rādījām savas skaistās, krāsainās oliņas. Ar 
lielu prieku pārbaudījām, kura bija pati stiprākā un kura varēja tālāk 
aizripot, jo, kā vēsta seno latviešu tradīcijas, tam, kurš aizripina savu 
olu vistālāk, būs veiksmīgāks nākošais gads. Liels paldies vecākiem, 
kuri piedalījās kompozīciju izstādē “Oliņ, boliņ - par prieku sev, par 
prieku tev”.               Pirmsskolas izglītības skolotāja Viktorija Vilcāne. 



22.aprīlī plkst 12.00 

Rikavas kultūras namā 

etnogrāfiskais ansamblis “Rikava” 

aicina 

bērnus, jauniešus un visus interesen-

tus uz pasākumu 

“Putniņš nesa pavasari”. 

Pasākuma dalībnieki vairāk uzzinās par 

pavasara atnākšanu tautas tradīcijās, 

varēs piedalīties  Gunāra Igauņa mūzikas 

radošajā darbnīcā un izmēģināt  veiksmi  

seno spēļu 

radošajās darbnīcās. 

                                   Par skolu dziedāsim draugs, 
                                   Par liepām, kas jūnijā san, 
                                   Par bērnu priecīgām čalām, 
                     Kas ziemā un vasarā skan. 

(L.Liepdruviete) 

Aicinā m visus Rikavas pamatskolas absolventus, 
bijušos skolotā jus un darbiniekus uz skolas  

90 gadu jubilejas pasā kumu 
2016.gada 28.maijā, plkst. 18.00 

       Reģ istrā cija no plkst.16.00 

 

„RIKAVA ”Izdevējs Rikavas pagasta pārvalde.  

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

Mēness – dārzkopja labākais palīgs. 

Augļi un dārzeņi , kas ražu dod zemes 

virspusē , jāstāda augošā , bet 

tie , kas ražu dod zemē , dilstošā 

Mēnesī. 

                                Gatavojamies Lielajai Talkai – 23. aprīlī. 

Šogad Lielā Talka norisināsies 23. aprīlī un tās vadmotīvs – sauklis „ Latvijai BŪT zaļai ! ” 

Rikavieši esat aicināti turpināt iesākto tradīciju un piedalīties savas apkārtnes sakopšanas 

darbos. Ikvienam ir iespēja dot savu ieguldījumu apkārtnes sakopša-

nā. Aicinām ne tikai vākt atkritumus , bet darīt arī citus darbus – stā-

dīt kokus, radīt puķu dobes, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot žogus, 

soliņus.  Arī savas kāpņu telpas sakopt un apzaļumot ar  istabas pu-

ķēm. Dzīvosim skaisti, lai prieks pašiem un pārējiem.  

LAD Austrumlatgales RLP konsultācijas  
Rikavas pagastā par elektronisko platību maksājumu  

iesniegumu iesniegšanu 2016.gadā  : 25.aprīlī un 2.maijā. 

Lauku attīstības konsultanta pieņemšanas laiks katra mēneša 3. otrdienā plkst.9.00-12.00  

 Sintija Šubrovska (mob.t.28311079, e-pasts: sintija.subrovska@llkc.lv) 

Zemes lietu speciālists -Jānis Zelčs mob.t. 26678123 

darba laiks Rikavas pagastā katru trešdienu plkst. 10.30-16.30 
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