
       Rēzeknes novada Rikavas pagasta informatīvais izdevums .     

                                                       2016 .gada : jūnijs    Nr.3 (60 )          

RIKAVARIKAVA 
Aprīlis – aprīlis ir ne tikai joku, bet arī sulu mēnesis, putnu atgriešanās mājās. 
Maijs—mātes diena un ģimenes mēnesis , ikgadējā skaistā pavasara pensionāru pēcpusdiena, 
kopā sanākšanas reize , jo tie ir svētki, atkalredzēšanās prieks un kavēšanās brīnišķīgās atmiņās. 
Jūnijs ir skaistu izlaidumu laiks. Mūsu pagastā šie sirsnīgie svētki norisinājās gan bērnudārzā , gan  
pamatskolā. Absolventi saņēma daudz skaistu vēlējumu, krāšņākos vasaras ziedus un, protams, 
savus pirmos diplomus.  
Tikko priecājāmies par  ievziediem, sargājām no salnām zemeņu dobes. Un, skat,  Jāņudiena jau 
klāt! Jāņu laikā pošam un rotājam savas sētas un pagalmus, istabās nesam meijas un jāņuzāļu 
pušķus, ar ko priecēt ikvienu Jāņa bērnu. Lai jums, cienījamie lasītāji, Līgo svētkos smilgas zied 
zelta skarām, papardes rieš sudraba ziedus un svētkos izdodas uzkrāt  dabas doto enerģiju jaun-
iem darbiem un idejām! 
Pēc šī izdevuma ,paies  garāks laika posms, kad atkal jūsu mājās nāks ziņas par padarīto mūsu pa-
gasta iestādēs , varēsim  ielūkoties kultūras pasākumu atskatā , un uzzināt par nākošajiem pasā-
kumiem un jaunumiem . Tiksimies pēc atvaļinājumiem , brīvlaikiem -  oktobrī. Paldies par atsau-
cību avīzes veidošanā – iestāžu vadītājiem , kas praktiski šos informatīvos izdevumus izveido.  
 Pagasta iedzīvotājiem paldies  par  dalību kultūras  pasākumos , jo tie  arī tiek rīkoti priekš Jums. 
 Cien. lasītāji , aicinām arī Jūs informatīvajā izdevumā ievietot savus apsveikumus, jebkura veida 
sludinājumus ,atmiņu stāstus , receptes padomus , ieteikumus u.c. Lai jums vienmēr labas domas 
un prieks tajās dalīties ar līdzcilvēkiem! Lai jums bagāta un labām domām pilna vasara , skaista 
vasara - saule un lietus vajadzīgajā daudzumā! Tiksimies oktobra numurā . 

                             KAPUSVĒTKI Rikavas  pagasta kapsētās. 
2. jūlijā plkst. 14.00 – Makužu kapsētā (ar Sv. Misi kapsētā) 
9. jūlijā plkst. 14.00 – Medinsku kapsētā (ar Sv. Misi kapsētā) 
3. jūlijā plkst. 13.00 – Murānu kapsētā (plkst. 11.30 Rikavas baznīcā Sv. Mise) 
21. augustā plkst. 13.00 –Rikavas kapsētā (plkst. 11.30 Sv. Mise Rikavas baznīcā) 



BIBLIOTĒKA. 

                         Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2016 ir klāt!  
 Ir zināma lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 
2016" grāmatu kolekcija! Cerams , ka jūlijā—augustā jau būs bibliotēkā . 
Grāmatas ir ļoti daudzveidīgas, tās būs interesanti lasīt visiem-gan lieliem, gan 

maziem. Sākot no pašiem mazākajiem lasītājiem, katrai vecuma grupai ir jāizlasa 6 grāmatas un 
tās jānovērtē. Bērnu – jauniešu - vecāku žūrijas kolekcija piedāvā izvēlēties grāmatas atbilstoši 
katra dalībnieka vecumam un individuālajai lasīšanas pieredzei, lai visi lasītāji, lasot izjustu patie-
su prieku un interesi. Franču rakstnieks Daniels Penaks  teicis „Ja tomēr lasīšanas prieks ir zudis, 
nekur tālu tas nav aizklīdis ,mazliet nomaldījies , viegli atrodams. Tikai jāzina kādos ceļos tas mek-
lējams…..” Katru gadu maratona beigās visiem žūrijas ekspertiem tiek pasniegtas balvas un patei-
cības par dalību lasīšanas veicināšanas programmā .Esiet arī šogad aktīvi un lasītkāri ! Lai jauks 
vasaras brīvlaiks  kopā ar grāmatu .                               Bibliotēkas vadītāja  Vilma Poplavska  

Dzīvot ar prieku. 
Viņa  par dzīvi nesūrojas, bet dzīvo ar prieku. Darba tikums, 

dziesma un ticība Dievam – tās ir trīs pamatvērtības, kuras 

vijas cauri Leokādijas Spales mūžam.  Tieši tas varētu būt 

raženo gadu noslēpums, bez kura dzimšanas dienas tortē spo-

ži nedegtu 90 svecītes.  

  Jubilāres dzimtā puse ir Rikavas pagasta Kolnasātā. Augusi 

zemnieku ģimenē, no agras bērnības pieradusi pie lauku dar-

biem — gan govis ganītas, gan lini plūkti. Arī vēlāk, kad pa-

šai jau bija ģimene, Leokādija visu mūžu smagi strādājusi - 

bija jāpaspēj gan mājas soli aptecēt, gan tikt galā ar darbu 

padomju saimniecībā “Komjaunietis”. Izaudzinātas divas 

meitas, sakuplojis arī mazbērnu un mazmazbērnu pulciņš. 

Ne grūtības, ne pārdzīvojumi  nav nocietinājuši Leokādijas 

sirdi un likuši bezspēkā nolaist rokas. Viņa paspēja visu: 

dziedājusi baznīcas korī Rikavas katoļu draudzē,  garajos 

ziemas vakaros strādājusi rokdarbus, gājusi par saimnieci 

dažādos godos, aktīvi apmeklējusi pasākumus un iesaistīju-

sies pašdarbībā Rikavas kultūras namā. No 1988.gada līdz 

šai dienai Leokādija ir etnogrāfiskā ansambļa “Rikava” dalībniece.  Šobrīd gan tikai svētkos un īpašos pa-

sākumos, bet ar savu padomu un dzīves gudrību ir klāt vienmēr. Viņas sirsnību un labestību sajutis ikviens 

mūsu kolektīva dalībnieks.  Mūsu baba Ļokade – tā mēs viņu saucam, joprojām  rosīga, dzīvespriecīga un 

asprātīga, kurai pēc vārda un dziesmas kabatā nav jāmeklē. Teicējas Leokādijas Spales devums latgaliskās 

identitātes un tautas garīgā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā kolektīva 60.jubilejas reizē 

2014.gadā ir novērtēts ar Latvijas Nacionālā kultūras centra  Pateicības rakstu. Esam pateicīgi Dievam un 

Liktenim, kas mūsu ceļus  ir savijis kopā ar tādu cilvēku, kāda ir mūsu mīļā vecmāmiņa Leokādija.  

   Joprojām raiti ir Leokādijas soļi un skanīga balss. Viņas pozitīvā dzīves uztvere jūtama katrā vārdā un 

teikumā. Par garo mūžu jubilāre piebilst — ir bijis grūti, ļoti grūti, bet darbs, ticība un dziesma vienmēr pa-

līdzējis tikt grūtībām pāri.  

   Sabiedrībā cienīta un savējo vidū mīlēta, Leokādija savas dienas vada, rosoties pa māju un savu puķu dār-

ziņu, pārcilājot atmiņas un dziesmu pūru,  skaitot lūgšanas par saviem tuviniekiem, piedaloties Rikavas ka-

toļu draudzes dzīvē, apmeklējot pasākumus kultūras namā. Vienmēr saposusies un mundra. Leokādijas dzī-

vesprieks apliecina senseno teicienu, ka cilvēks ir tik jauns, cik jauns viņš jūtas sirdī.  

                                Mūsu mīļā jubilāre! 

Sirsnīgi sveicam un sakām paldies par krietni nodzīvoto mūžu!  Paldies, ka Tu mums esi! 

 
                                                               Etnogrāfiskā  ansambļa  „Rikava”  vārdā vadītāja  Aija Dundure 



   Kultūras namā.                                            22.aprīlī kultūras namā etnogrāfiskais ansamblis “Rikava” 
aicināja bērnus, jauniešus un visus interesentus uz pasāku-
mu par pavasara tradīcijām “Putniņš nesa pavasari”. Pasā-
kuma dalībnieki vairāk varēja uzzināt par pavasara atnāk-
šanu tautas tradīcijās. Varēja piedalīties latgaļu tautas 
dziesmu apkopotāja , tautas mūzikas instrumentu meistara 
Gunāra Igauņa mūzikas radošajā darbnīcā.  Ik viens varēja 
izmēģināt veiksmi seno spēļu radošajās darbnīcās. 
 Paldies Rikavas pamatskolas skolēniem un skolotājiem par 

piedalīšanos pasākumā. 

 
                                                      Mātes un ģimenes diena. 
   Maijs ir ģimenes mēnesis, kad svinam Mātes dienu un godinām dzimtas stiprumu – ģimeni. Katra 

sākums ir māmiņa. Viņa – sargātāja, auklētāja, lolotāja un visa labā mācītāja. Spēcīgs ģimenes at-

balsts ir vecmāmiņas un vectētiņi. Viņi- dzīves gudrību devēji, mīlestības avots un mazbērnu lutinā-

tāji. 

  Par godu maija vissirsnīgākajai dienai Rikavas kultūras namā tika rīkots Mātes un ģimenes dienas 

pasākums.  Tas notika divās daļās. Pirmajā daļā – koncertā „Tev māmiņ”, ar saviem priekšnesumiem 

visus priecēja Rikavas Pirmskolas izglītības iestāde bērni, pamatskolas audzēkņi un kultūras nama 

bērnu eksotisko deju grupa „Saules zaķīši”. Dziedāja un muzicēja māsas Onužānes. Kā arī jauku deju 

varēja skatīties Valērijas Trehnovas un Daniela Gavara izpildījumā. Koncerta laikā māmiņas un vec-

māmiņas saņēma ne tikai vizuālu baudījumu, bet arī ziedus un mīļas bučas no saviem lolojumiem. 

Koncertā valdīja patīkama un sirsnīga atmosfēra, skatītāju acīs mirdzēja prieks un sejās bija nola-

sāms aizkustinājums. Apmeklējot kultūras namu visi varēja apskatīt Rēzeknes Mākslas un Dizaina 

vidusskolas audzēkņu darbu izstādi. Lai spētu aizmirsties no dažādām ikdienas raizēm un vienkārši 

ļautos jaukai laika pavadīšanai kopā ar ģimeni, pēc koncerta pie kultūras nama ģimenēm tika piedā-

vātas dažādas sportiskas aktivitātes. Šoreiz aktivitātēs piedalījās deviņas ģimenes., kur katra varēja 

pārbaudīt savu veiklību. Pašiem mazākajiem pasākuma apmeklētājiem bija iespēja izklaidēties pie-

pūšamajā atrakcijā. Pasākums beigās katra ģimene saņēma pateicība rakstu un nelielu balviņu.  

     Jauki, ka ir tādas ģimenes, kas atrod laiku darboties kopā, gūt pozitīvas emocijas, sportisku azar-

tu un iepriecināt arī citus. 

                                                                                         Rikavas kultūras nama vadītāja Inese Vērdiņa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     Pensionāru  pēcpusdiena  Rikavā 
   Skaistā pavasara dienā, svētdienas pēcpusdienā, Rikavas kultūras namā uz ikgadējo pēcpusdienu 

pulcējās pagasta pensionāri. Viņi tika aicināti nolikt malā ikdienas rūpes, satikties un pavadīt pēc-

pusdienu sarunās, vērot nelielu koncertu un cienāties ar tēju un pīrāgiem. Pasākuma apmeklētā-

jiem bija iespēja apskatīt Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņu darbu izstādi. Pasāku-

ma laikā klātesošos ar skaistām dziesmām un krievu romancēm priecēja aktīva pensionāre no Viļā-

niem – Olga Jermakova. Dažādus skečus rādīja Dekšāru dramatiskais kolektīvs “Kūpā”’. Tika godi-

nāts pats vecākais pensionārs un svinīgi uzņemts pats jaunākais pensionārs. Īpašs gandarījums bija 

par mūsu Leokādiju Spali, kurai pēc nedēļas aprit 90 gadi, bet kura ir aktīva pensionāre un  jopro-

jām apmeklē visus kultūras pasākumus. Omulīgās sarunās, dziesmās, rotaļās un priecīgā noskaņo-

jumā cilvēki pavadīja skaistu pēcpusdienu.                   Rikavas kultūras nama vadītāja Inese Vērdiņa. 

 Kā jau ierasts,  jūnija sākumā kultūras namā tiek rīkoti Bērnības svētki. Šogad lai iepriecinātu bēr-

nus aicinājām lielās lelles no “Pārsteiguma tēli” ar izrādi “Medus rausis”. Noskatoties krāsainu un 

atraktīvu izrādi par darbiem un nedarbiem, savstarpēju atbalstu, palīdzību un draudzību, visi  ar 

pasaku tēliem gāja jautrās rotaļās. Vēlāk krustvecāki izšūpoja mazos gaviļniekus Bērnības šūpolēs, 

bet Mizgrauzis pasniedza pagasta pārvaldes sarūpētas dāvanas. 



Atsaucoties informācijas centra “LunaRa” aicinājumam, 1.jūnijā  Rikavas kultūras nama bērnu eksotisko 

deju grupas “Saules zaķīši” un “Adelante” brauca uz Tiskādu bērnu namu, lai dāvātu bērniem prieku. Kon-

certā  ar jauku deju piedalījās arī Valērija Trehnova un Daniels Gavars un bērnu eksotisko deju grupa 

“Eridan junior” no Griškānu kultūras nama. Bērnu nama bērni iegrima jaukā svētku atmosfērā.  Pasākuma 

beigās visi gāja rotaļās un saņēma sponsoru sarūpētas dāvanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. jūnijā bērnu eksotisko deju grupa “Saules zaķīši” sniedz savus priekšnesumus ikgadējā bērnu un jaunie-

šu ar īpašām vajadzībām festivālā “Zilā cerību puķe”. Šo festivālu jau devīto gadu organizē Viļānu Bērnu un  

jauniešu invalīdu biedrība “Saulstariņi”. Festivālā ikviens dalībnieks saņēma patiesus aplausus, dāvanas un 

gardumus.  
 

                                              Satikšanās “Novadu dienās” 

   Demonstrēt Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma daudzveidību un pieejamību, popularizēt tradici-

onālās kultūras vērtības un sekmē to saglabāšanu un tālāk nodošanu – ar šādu mērķi jau trešo reizi Rīgā 

notiek pasākums “Novadu dienas”.  

  “Novadu dienas 2016” Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 11. un 12. jūnijā no visiem Latvijas novadiem 

kopā pulcēja folkloras kopas, etnogrāfiskos ansambļus, tautas muzikantus un dažādu amatu pratējus.  Et-

nogrāfiskais ansamblis “Rikava” uz Rīgu veda uzvedumu  “Pyrmō gonu dīna”. Latgales sēta pielija ar ag-

rā ganu rīta burvību un ganu dienas vakara noskaņām. Skatītāji varēja ieskatīties ganos laišanas parašās, 

uzzināt par maģiskajiem rituāliem un  to nozīmi, par piedzīvojumiem ganos un ganu spēlēm, izjust rumu-

lēšanās jautrību, klausīties dziesmas un piedalīties rotaļās, nobaudīt ganiņu pusdienas un citus mūsu saim-

nieču sarūpētos gardumus.  

   Rikaviešu uzstāšanās radīja lielu interesi un saņēma neviltotu atzinību gan no pasākuma organizatoriem, 

gan no skatītājiem. 

   Novadu dienas rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas 

muzeju un Brīvdabas atpūtas parku EGLE.     Aija Dundure, etnogrāfiskā ansambļa “Rikava” vadītāja 



Rikavas skolā realizēts jau otrais vides projekts. 

Tikai pa kriksītim…. Tikai pa niekam… un atkal skolas 

apkārtne ir kļuvusi skaistāka, sakoptāka…. Un atkal ir 

vēl viena vieta, kur pavadīt savu laiku. Tas ir iespē-

jams, pateicoties Rēzeknes novada pašvaldības Vides 

pārvaldei, kuri 2016.gada pavasarī ir atbalstījuši Rika-

vas skolas iesniegto projektu “Lapene- vieta mācībām 

un atpūtai”.  Projekta finansējums- 2000 eiro no Rē-

zeknes novada pašvaldības un 200 eiro līdzfinansē-

jums- Rikavas pagasta pārvalde. Projekta rezultātā 

muižas parkā ir izgatavota un uzstādīta lapene, kas 

paredzēta gan āra mācību nodarbībām, gan arī brīvā laika pavadīšanai. Lapene tika uzstādīta ainaviski ļoti 

skaistā vietā- pie nelielā dīķīša ar majestātisko ozolu. Turklāt dīķītis šogad tika iztīrīts, pateicoties Rikavas 

pagasta pārvaldes atbalstam. Jau septembrī šajā lapenē varēs notikt āra mācību stundas dabaszinībās, bio-

loģijā, matemātikā u.tml., jo tiks iegādāti arī mācību palīglīdzekļi āra nodarbībām. Mēs ceram, ka āra mācī-

bu nodarbības dos iespēju ne tikai iepazīt augus, kokus, vērot dabu, tādejādi rosināt arī interesi par apkār-

tējo vidi. Jo nav taču noslēpums, ka šajā tehnoloģiju laikmetā cilvēki, īpaši jau bērni arvien retāk uzturas 

brīvā dabā, un nereti pat laukos dzīvojošie bērni nepazīst augus, kokus, nezina un neievēro pārmaiņas da-

bā. Tāpat lapene būs lieliska vieta, kur uzkavēties gan pēc nodarbībām skolā, gan arī sporta nodarbību 

starplaikos, jo tā atradīsies netālu no skolas sporta laukuma, gan arī, protams, arī brīvajā laikā. Arī jūs tiekat 

gaidīti mūsu lapenē! 

2016.gada 28.maija pēcpus-

dienā, kad gaisā vēdīja ceriņu 

smarža un bija dzirdamas da-

žādas putnu balsis, uz Rikavas 

skolu plūda nebeidzamas ļau-

žu straumes. Iemesls tam bija 

pavisam vienkāršs- šogad ap-

rit 90 gadi kopš Rikavā ir sko-

la. Skolas Rikavas pagastā 

dažādās vietās ir bijušas jau 

kopš senseniem laikiem, savu-

kārt pirmās ziņas par Rikavas 

skolu parādās 1926.gadā, kad 

skolotājas Helēna Tumane 

(vēlāk-Lozda) un Alvīne Kār-

kliņa (vēlāk- Lazda) izcīna, ka 

Vecrikavas muiža tiek nodota skolas vajadzībām. Un kopš šī gada, Rikavas muižas gaiteņos skan bērnu bal-

sis, smiekli. Arī 28.maija vakarā nerima smiekli, atkalredzēšanās prieks un atmiņu plūdums par skolas ga-

dos piedzīvoto, pieredzēto. Kopā bija reģistrējušies vairāk nekā 120 skolas absolventi un bijušie darbinieki, 

kuri varēja kavēties skolas gadu atmiņās arī apskatot gadagrāmatas, skolas laiku fotogrāfijas un pat varēja 

mēģināt atrast kādu savu skolas gadu darbiņu- sacerējumu utt. 

Prieks par atkalredzēšanos, pacilātība, ko raisa jaunības un skaistās skolas gadu atmiņas, un svētku gaisotne 

valdīja arī ballē, kurā satikās vairākas paaudzes, kuras Rikavas skolu sauca un sauks par savu skolu!  



                                                      Skolas ziņas . 

Ir noslēdzies kārtējais mācību gads, un kā jau vienmēr mācību gada beigās gribas at-

skatīties atpakaļ un novērtēt, kāds tas ir bijis. Un secinājums ir- gads ir bijis veik-

smīgs! Visi skolēni ir čakli mācījušies, pusei no skolēniem liecībās nav nevienas atzī-

mes, kas būtu zemāka par 6.  Tāpat skolēni aktīvi iesaistījās arī dažādos pasākumos, 

konkursos un sacensībās ne tikai skolā, bet arī ārpus tās.   

Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības fizikas olimpiādē 9.klasei Ēriks Tārauds ieguva 3.vietu, sa-

vukārt matemātikas olimpiādē Ērikam tika piešķirta atzinība. Sagatavoties olimpiādēm viņam palī-

dzēja skolotāja Ināra Mežatuča. 

Rēzeknes un Viļānu novadu skolu jaunatnes vokālās mūzikas konkursā “Balsis” 1.-4.klašu ansam-

blis ieguva 2.pakāpi. Ansamblī dzied Annija Čeire, Kristīne un Natālija Gribovskas, Inga Strogono-

va, Jekaterina Tarasova, Evelīna Tāraude, Svetlana Dektere, Ksenija Šatilova, Diāna Dimzule, Da-

ce Vilcāne un Aleksandrs Smirnovs; ansambļa vadītāja skolotāja Aija Cīrule- Leiduma. 

Ir lieliski sasniegumi arī sportā. Andris Kukarels, Ervīns Tārauds, Vitālijs Ivanovs, Vitālijs Kseno-

fontovs startēja Rēzeknes un Viļānu skolu sporta spēlēs Rudens kross, un ieguva 2.vietu. 

Skrējienā par godu LR proklamēšanas gadadienai ”Ieelpo Rēzekni- 2015”, Ervīns Tārauds ieguva 

2.vietu.  Rēzeknes un Viļānu novada sporta spēles volejbolā piedalījās apvienotā Rikavas un Gaiga-

lavas komanda, kopā sadarbojoties tika iegūta 2.vieta. Komandā bija Vitālijs Ivanovs, Vitālijs Kse-

nofontovs, Ēriks Tārauds, Ervīns Tārauds.  

Rēzeknes un Viļānu novada skolu sporta spēles Krosa stafetes pavasarī Ervīns Tārauds un Vitālijs 

Ivanovs ieguva 2.vietu. 

Visus sportiskos panākumus skolēniem palīdzēja sasniegt skolotāja Iveta Malta.  

Latgales reģiona teātra sporta turnīrā Rikavas skolas komanda- Inese Gugāne, Andris Kukarels, 

Ingūna Grišāne, Kristīne Kurenkova un Diāna Pavlova- izcīnīja 2.pakāpi un ieguva iespēju piedalī-

ties Latvijas skolu teātru izrāžu parāde “Spēlēsim Te-Ātri!” teātra sports valsts finālturnīrā Liepājā. 

Komandas vadītāja- skolotāja Ilze Kuhaļska. 

Paldies skolēniem par centību, vecākiem- par atbalstu, skolotājiem- par ieguldīto darbu. Mēs atkal 

pierādījām- neskatoties uz to, ka mūsu skola ir neliela, mēs varam sasniegt labus un ļoti labus pa-

nākumus novada un reģiona līmenī!                    Uz tikšanos atkal septembrī!  

  

                     9. klases absolventi :  

           Ingūna Grišāne 

           Kristīne Kurenkova 

           Līga Nikotiņa 

           Diāna Pavlova 

           Vitālija Ivanovs 

           Vitālijs Ksenofontovs 

           Gatis Melnis 

           Ēriks Tārauds 



Rikavas pirmsskolas izglītības iestādes bērni ar vecākiem viesojas Zaļās jostas festivālā 

‘’Mēs par tīru Latviju’’ 

Jau vairākus gadus Rikavas PII iestāde piedalās “Zaļā josta” rīkotajos konkursos “Tīrai Latvijai”. Ie-
priekšējā gadā vācām makulatūru, šogad nolietotās elektroiekārtas. Atsaucoties uz ielūgumu šī ga-
da 27. maijā devāmies uz Rīgu, Lucavsalas atpūtas parku, kur norisinājās gada vērienīgākais vides 
un veselīgas atpūtas pasākums – Zaļās jostas festivāls, “Mēs par tīru Latviju”. Visas dienas garumā 
darbojās vairāk nekā 40 vides organizācijas un biedrības, piedāvājot iesaistīties meistarklasēs un 
radošajās darbnīcās ar mērķi pavadīt dienu dabai draudzīgās noskaņās un aizdomāties plašāk par 
vides saudzēšanas iespējām ikdienā. Festivālu atklāja ar Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa ap-
sveikuma uzrunu. Ar muzikāliem priekšnesumiem uzstājās Lauris Reiniks un Samanta Tīna. Tika 
sveikti čaklākie vācēji. 
  Šis konkurss vieno ne tikai izglītības iestādes bērnus, bet arī viņu vecākus, ģimenes un apkārtnes 
iedzīvotājus, kas, lai atbalstītu bērnu iniciatīvu, kopīgi vāca nolietoto elektrotehniku, tādejādi veici-
not vietējās sabiedrības izpratni par bīstamo atkritumu nevēlamo ietekmi uz vidi. 
  Kā vēl viena balva par paveikto darbu pēc Lucavsalas festivāla pasākuma devāmies uz Rīgas Naci-
onālo zooloģisko dārzu. Ieejot zoodārzā pirmie mūs sagaidīja sārtie flamingi, karošknābji, hadada 
ibisi, kā arī citi bridējputni. Tur varēja vērot kā četras žirafes izrādīja savu grāciju, vērot žirafu pa-
staigas un barošanās brīžus pie barotavas, kas ierīkota aploka vidū. Bērni priecājās par divkupru 
kamieli, nīlzirgu un tapīri. Viena no interesantākajām ekspozīcijām zoodārzā ir Latvijas pūces – te 
bija aplūkojamas gan Latvijā savvaļā bieži sastopamās sugas- meža pūce, garastes pūce, ausainā 
pūce, bikšainais apogs, Eiropas ūpis un baltā pūce. Redzējām Vītņragu kazas un Buhāras uriāli, me-
ža ziemeļbriedi, lidvāveres. Vērojām Latvijā sastopamo abinieku un rāpuļu ekspozīciju. Interesan-
tas bija divas Japānas makaku ģimenes, pelēkie roņi, pīles, zosis un daudz citu zvēriņu. 
  Mājup devāmies noguruši, bet gandarīti par interesanto, izzinošo dienu, jo kur gan citur lai mēs 
smeltos spēkus, prieku, ja ne dabā-dabā, kas mainās ik mirkli un ir gatava atklāt mums jaunus no-
slēpumus. 
 Paldies visiem bērniem,  bērnu vecākiem ,pirmsskolas darbiniekiem un visiem kas vāca un atgādā-
ja nolietoto elektrotehniku.  
 Lai šis pasākums materializētos īpašs paldies Rikavas pagasta pārvaldes vadītājam Andrejam Tā-
raudam un mūsu šoferim Arsenijam Aksjonovam.  
                                                                    Rikavas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Velta Melne. 



                   Septiņas varavīksnes krāsas.   
Mēs esam savas dzīves mākslinieki – jaucam krā-
sas un veidojam savu pasauli krāsainu. Pasaule 
atmirdz septiņās varavīksnes krāsās. Lai ieraudzī-
tu šo krāšņo dabas skatu, vajadzīga īpaša apstākļu 
sakritība – gan saule, gan mākoņi, gan auglīgs lie-
tus. Tas ir mirklis, kad mēs bijām liecinieki kaut 
kam gaistošam, netveramam, bet krāsainam un 
ļoti, ļoti mīļam. Tie bija mūsu septiņi bērni: Iļja 
Aksjonovs, Ērika Dektere, Agnese Kuzņecova, Vik-
torija Tāraude, Tatjana Ksenofontova, Dmitrijs 

Linkevičs un Aleksejs Grigorjevs. Katrs no viņiem atmirdzēja kāda no varavīksnes krāsām. Mācījāmies no 
mūsu bērniem priecāties par brīnumu pilno pasauli. 
    Katrs bērns skolotāju atmiņās paliks ar kaut ko īpašu, kas viņu raksturos, gluži tāpat kā varavīksne ar savu 
krāsu dažādību. Jauki bija aizvadītie gadi ar šī vecuma bērniem, viņi bija aktīvi, radoši, dzīvespriecīgi, izpalī-
dzīgi. Prieks bija sadarboties ar bērnu vecākiem, aktīvi piedalījās gandrīz visos bērnudārzā rīkotajos pasāku-
mos, iesaistījās ar savām idejām, priekšlikumiem. Piedalījās bērnudārza rīkotajos radošo darbiņu izstādēs. 
Palīdzēja  sagatavot bērnus novadā rīkotajiem pasākumiem. Mīļš paldies!  
     Ceļa sākumā mūs pārņem bailes; mēs gribam visu izdarīt pareizi. Bet dzīve mums tikai viena – kurš tad 
izgudrojis šo ”pareizo”. Paraugs noder vien salīdzināšanai, lai mēs redzētu, kā citi izprot dzīvi. Mēs bieži ap-
brīnojam citu cilvēku gājumu un tikpat bieži varam mācīties no citu cilvēku kļūdām. Taču, kā veidot savu 
dzīvi labāku, - katra paša ziņā.  Gribās novēlēt, lai jūsu dzīves ceļā biežāk spīd saulīte, līst auglīgs lietus un 
pār visu vainagojas krāšņa varavīksne ar savām septiņām krāsām!                                                                                          
       Rikavas pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja M. Upeniece 

Kas pagātni zina, tas nākotni svētī. 
Nedēļu pirms Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas mēs, Rikavas Jauno literātu kopas dalīb-

nieki, viesojāmies Rikavas pagasta Žagatņu sādžā pie represētās Helēnas Vilnes. 
  H. Vilne dalījās atmiņās par baiso notikumu – izvešanu, ko viņa piedzīvoja būdama pavisam jauna meitene – 
Helēnai vēl pat 17 gadi nebija. Helēna stāstīja par necilvēcīgajiem apstākļiem vagonos, stāstīja par to, kā tos, 
kas nomira ceļā, vienkārši izmeta pa durvīm no vagona. H.Vilnes vagonā bijusi jauna māmiņa ar divas nedēļas 
vecu zīdainīti uz rokām. Ceļā bērniņš nomiris. Arī viņu sargi kā malkas pagalīti vienkārši izmetuši un atstājuši 
neapbedītu dzelceļa malā. 
  H. Vilne stāstīja par to, kā Sibīrijā strādāja kolhozā, kā strādāja mežrūpsaimniecībā. Pastāstīja, ka maizīti ēda 
tikai tad, kad nokļuva slimnīcā. Stāstīja par to, kā vasarās strādāja ar zirga vilkmes grābekli. Parādīja, cik maza 
bijusi ģimenes dzīvojamā mājiņa -  apmēram divi metri platumā un trīs metri garumā. 
  H. Vilne pastāstīja par to, kā pirmajā izsūtījuma pavasarī nācās pārtikt no sasalušajiem kartupeļiem, kurus 

uzlasīja kolhoza tīrumā. Par to, kā nākamajiem pavasariem ģi-
mene krāja kartupeļu miziņas ar asnu vietām, lai varētu izau-
dzēt paši sev kartupeļus. 
  Jauniešus aizkustināja Helēnas atzīšanās par to, ka viņa pati 
savam tētim Sibīrijā izraka kapu. Ar cieņu viņi klausījās par to, 
kā Helēna ar godprātīgu darbu izsūtījumā nopelnīja grūsnu telī-
ti, ko pēc tam izdevīgi pārdeva, līdz ar to bija nauda vilciena bi-
ļetēm, lai varētu atgriezties mājās. Uz Latviju nevienu pa velti 
neveda. 
  Jaunieši Helēnai Vilnei uzdeva daudz jautājumu. Kā cilvēki tika 
pie drēbēm, ja kolhozā izsūtītajiem par darbu neko nemaksāja. 
Vai Sibīrijā cilvēki varēja pārbaudīt redzi un dabūt brilles? Vai 

lāči un vilki uzbruka cilvēkiem? Vai čūskas sakoda cilvēkus? Cik ilgi bija jābrauc ar vilcienu mājās? Vai vērši 
vienmēr paklausīgi vilka siena vezumus? Ko izsūtītie Sibīrijā ēda? Vai svinēja Ziemassvētkus? 
  Tikšanās bija vērtīga. Represētā Helēna Vilne pagātnē piedzīvoto tieši nodeva jaunās paaudzes rokās. Cilvēki, 
kuri zina pagātni, jau šodien svētī savu nākotni.                                                
            Iveta Dimzule,Rikavas Jauno literātu kopas konsultante. 



Gadu no gada tiek gaidīts Jānis atnākam, ar ziedainām kājiņām, ar sie-

riem, alu, košu dziedāšanu un naktīs mirdzošu uguņu vizmu.  

Dziesma ir Līgovakara  garīgā, dvēseliskā virsotne un pamats. 
 

Ielīgot Rikavā mēs sanāksim 21.jūnija pievakarē, plkst. 18.00 

Rikavas skolas parkā. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar sentēvu tradīciju zinībām un dziesmām  

 Saulgriežus ieskandinās etnogrāfiskais ansamblis “Rikava” un  Rēzeknes 

novada folkloras kopas. 

Skatīties, klausīties, līdzi dziedāt un dejot 

 aicināts ikviens. 

Līdzi ņemsim Jāņu zāles un vainagus. Ja vēlamies, līdzi varam paņemt arī 

kādu latvisku gardumu kopīgam mielastam. 

Gaidīsim un ielīgosim Jāņus kopā. 

23. jūnijā plkst.22.00 laukumā aiz kultūras nama iededzināsim 

ugunskuru un visu nakti dejosim disko ritmos. 

                                                           „RIKAVA ”Izdevējs Rikavas pagasta pārvalde.  

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


