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 Ir noslēgusies vasara. Ar zeltainu rudens lapu gaišumu , ar  gladiolām, kuras garākas 
par pirmklasniekiem, un jautrām, spurainām asterēm kā bērnudārza bērni ir atnācis ru-
dens. Smaids kā saulesstars, kas saista ar neredzamiem pavedieniem mūs visus. Tad pe-
lēka diena var kļūt par varavīksni labiem darbiem,  jo vislielākā vērtība ir tam, ko mēs da-
rām no sirds, pat tad, ja citi to neievēro. Lai mums pietiek pacietības, gribasspēka, vēlmes 
un veiksmes labiem darbiem. Oktobrī svinam Skolotāju dienu. Visi jaukie vārdi un rudens 
ziedi šajā dienā tiek veltīti skolotājiem, kuri katra skolēna dzīvē, blakus vecākiem, ir svarī-
gākie cilvēki. Izturību Jums un radošu garu. Lai izdodas! 
 Arvien patīkamāk nu kļūst uzturēties iekštelpās. Uz silta mūrīša ar siltu tējas krūzi ro-
kās. Lauka darbi nu lielākoties jau apdarīti, un nu var mazliet arī palaiskoties. Pienācis 
laiks pievērsties kaut kam citam- apmeklēt kultūras pasākumus, izmantot iespējas uzzināt 
ko jaunu, piedalīties aktivitātēs, patīkami laiku pavadīt sabiedrībā, tumšos rudens un  zie-
mas vakarus, izjust kopā būšanas prieku un daudz jauku emociju.  

       Godinot Latvijas brīvības cīnītāju piemiņu 

          11.novembrī plkst. 17.30 
 Rikavas iedzīvotāji aicināti piedalīties Lāčplēša dienas 

  

     PIEMIŅAS BRĪDĪ UN LĀPU GĀJIENĀ 
 

 Aicinām lāpu gājienā ņemt līdzi savas lāpas un sveces, lai izvei-
dotu uguns zīmi, kā arī Lāčplēša dienā mājas logos iedegt svecī-

tes, godinot mūsu kritušo karavīru piemiņu. 
********************************************************************************************************  

      18. novembrī plkst .16.00   
Rikavas kultūras namā notiks pasākums veltīts  

Latvijas Proklamēšanas 98.gadadienai 
Godināsim pagasta labākos ļaudis.  

Koncertu sniegs Rēzeknes J.Ivanova mūzikas skolas audzēkņi. Pēc pasākuma kopīgs cienasts. 
Vakarā kultūras namā varēs izdejoties ierakstu mūzikas pavadībā. 

 



KULTŪRA  

 Ar kļavu lapu virpuļiem un lietus lāsēm logā ir 
pienācis rudens. Pavisam nemanot, ar karstu saulīti , 
ilgstošām lietainām dienām un dažādiem notikumiem  
ir aizsteigusies vasara. Atskatīsimies uz to, ko esam 
paveikuši un kur esam viesojušies šajā vasarā. 

 Bērnības svētkos mūsu gaviļniekus iepriecināt 
bija ieradušies ciemiņi no Rīgas. Svētku dalībniekiem 
bija iespēja noskatīties muzikālu izrādi bērniem 
“Medus rausis”, kopā ar pasaku varoņiem iet rotaļās, 
šūpoties svētku šūpolēs un gaviļniekiem saņemt jaukas 
dāvanas.  
 “Novadu dienas 2016” Etnogrāfiskajā brīvdabas 
muzejā 11. un 12. jūnijā no visiem Latvijas novadiem ko-
pā pulcēja folkloras kopas, etnogrāfiskos ansambļus, tau-
tas muzikantus un dažādu amatu pratējus.  Etnogrāfiskais 
ansamblis “Rikava” uz Rīgu veda uzvedumu  “Pyrmō gonu 
dīna”. Latgales sēta pielija ar agrā 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 rumulēšanās jautrību, klausīties dziesmas un pieda-
līties rotaļās, nobaudīt ganiņu pusdienas un citus mūsu 
saimnieču sarūpētos gardumus. 
 21. jūnijā kopā ar folkloras kopu no Bērzgales ielīgo-
jām vasaras Saulgriežus. Saulgriežus ieskandinājām ar dziesmām, sentēvu 
tradīciju zinībām , mirdzošu uguņu vizmu un latvisku cienastu. 
 Līgo naktī godinājām Jāņus, dedzinājām ugunskuru un dejojām disko 
mūzikas pavadībā. 
 Jūlija vidū trīs uzņēmīgi jaunieši Kristaps Vērdiņš, Ēriks Tārauds un Er-
vīns Tārauds  sarīkoja volejbola sacensības mix komandām novada mērogā. 

 Jūlijā, tradicionālajās Rēzeknes novada 
dienās, prezentējām savu pagastu. Šogad 

prezentācijas tēma bija sēnes. Visus 
interesentus vedām pa sēņu ta-

kām, cienājām ar sēņu zupu, ie-
saistījām beku lasīšanas sacensī-
bās, sēņu atpazīšanā u.c. Zāļu sie-
vas iepazīstināja ar dažādām meža valšu pielietošanas recep-
tēm, kā arī ik viens varēja izveidot sev sēni no plastalīna. Visā 

prezentācijas laikā līdzi darbojās  Lielā Baravika ar savām palī-
dzēm – Gailenītēm un Mušmiri. 

Tuvojas Latvijas valsts  gadadiena, kad tiek novērtēti labākie darbi un to darītāji ,tāpēc uzrakstiet 

par sava pagasta strādīgiem, atsaucīgiem, līdzjūtīgiem, labestīgiem cilvēkiem, kuriem varētu teikt  

publisku, atzinīgu PALDIES. Iesniedziet savus  priekšlikumus pagasta pārvaldē personīgi vai pa e-

pastu info@rikava.lv līdz 14.novembrim.  

Svinīgajā pasākumā, kurš notiks 18. Novembrī  plkst. 16.00 Rikavas kultūras namā pateiksimies 

šiem cilvēkiem. 

mailto:info@rikava.lv


 29.jūlijā  Rikavas kultūras namā  tika ieskandināts  starp-
tautiskais  etno festivāla “Gosti”. Savu ciemiņu pulkā priecājā-
mies redzēt divus kolektīvus no  Rēzeknes  Nacionālo biedrību 
kultūras  nama -  Ukraiņu vokālo ansambli “Vodograj” un vokā-
lo  ansambli “Harmonija”. Īpašu gaisotni un enerģiju mūsu pa-
galmā ienesa krievu folkloras ansamblis “Raduņica” no Krievi-
jas, Vladimiras apgabala, Suzdaļas. Protams, ciemiņus uzņēma 
un pasākumā piedalījās arī etnogrāfiskais ansamblis “Rikava”, 
kas atklāja koncertu ar Rikavas apkārtnē pierakstītām latgaliešu 
tautas dziesmām. 
 Augustā, Rikavā  tradicionālie svētki Pupiņs. Pupiņa kon-
certu sniedza Latvijā populārākā postfolkloras grupa “Rikši”, bet uz balli 
aicināja grupa “Nakts ekspresis”. 
 Galēnieši etnogrāfisko ansambli “Rikava” aicināja uz Bārtuļa tier-
gu. Tur uzvedumu “Tierga dīna” varēja noskatīties visi klātesošie. 
 Dienu pirms jaunā mācību gada sākuma skolēniem kultūras namā 
notika pasākums “Atā vasara!”. Lai jautri atvadītos no vasaras brīvdie-
nām skolēniem tika piedāvātas dažādas spēles un atrakcijas kurās bērni 
labprāt piedalījās. Pasākuma beigās visi varēja izdejoties disko ritmos. 
 Skolotāju dienā etnogrāfiskais ansamblis “Rikava” devās uz Jāņa 
Klīdzēja Sakstagala pamatskolu, lai ar savu priekšnesumu sveiktu skolo-
tājus viņu svētkos. 

 Kultūras nama bērnu eksotisko deju grupām “Saule zaķīši” un “Adelante” šī vasara ir dažādām aktivi-
tātēm bagāta. Kolektīvi tika aicināti gan uz Tiskādu bērnu namu, gan pie Viļānu bērniem-invalīdiem, gan uz 
bērnu svētkiem Viļānos, gan uz līnijdeju festivālu. Toties svarīgākai notikums, kuram meitenes gatavojās 
pus gadu, notika Rīgā , Maskavas namā. “Adelante” kopā ar Griškānu Kultūras nama eksotisko deju grupu 
“Eridan” piedalījās kā fona dejotājas operas dziedātāju Nellijas Vonog-Ševčenko un Alekseja Kožemjakina 

koncertā. Meitenēm tā bija pirmā pieredze uz lielās ska-
tuves. Kolektīvus vada deju skolotāja Inna Seļģicka. 



Iz skolas dzīves… 
Gada ritumu apturēt nav iespējams. Dienas nomaina viena otru, veidojot nedēļas, mēnešus, gada-
laikus, gadus… Ikdienā mēs reizēm nemaz nepievēršam uzmanību šai dienu maiņai. Tomēr sajūtot 
dabā jauna gadalaika ienākšanu, mēs piestājam, pierimstam savās ikdienas gaitās un atskatāmies 
uz paveikto, notikušo. Arī skolā pavisam nemanot ir aizritējuši divi mācību mēneši, un skolēni pavi-
sam drīz baudīs rudens brīvdienas.  
Šogad mācības 1.klasē uzsāka pieci skolēni- Iļja Ak-
sjonovs, Ērika Dektere, Tatjana Ksenofontova, Dmit-
rijs Linkevičs un Viktorija Tāraude. 
Šie divi mēneši ir bijuši dažādu un vispusīgu aktivi-
tāšu pārpilni. Līdztekus mācībām skolēniem ir ie-
spēja darboties astoņos pulciņos: tautas bumbas, 
florbola, kokapstrādes, angļu valodas, plastiskās 
mākslas, teātra un datorpulciņos, kā arī vokālajā 
ansamblī. Pulciņi tā ir lieliska iespēja ne tikai lietde-
rīgi un pilnvērtīgi pavadīt laiku pēc mācību stun-
dām, bet arī pilnveidot sevi un savas zināšanas te-
pat, Rikavā, nevis doties kaut kur tālāk, kas prasītu ievērojamus laika un naudas ieguldījumus. 
Tāpat kā iepriekšējos mācību gados, arī šogad 2.klases skolēni apgūst peldētprasmi, reizi nedēļā 
apmeklējot Rēzeknes 5.vidusskolas peldbaseinu. Šo iespēju atzinīgi novērtē gan otrklasnieki, gan 
vecāki, jo nākotnē viņi varēs justies droši par savu bērnu drošību vasarā peldoties. 
Lai aktualizētu drošības tēmu un atgādinātu, kā pareizi uzvesties dažādās dzīves situācijās, 
16.septembrī 1.- 4. klases skolēni devās uz Maltu, kur veica dažādus Valsts policijas, neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienesta un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvju sagata-
votos uzdevumus par drošību ikdienā, kā arī guva priekšstatu par policijas un citu dienestu darbu. 
7. oktobrī mēs paši uzņēmām ciemiņus. Pie mums viesojās avīzes “Rēzeknes Vēstis” žurnāliste un 
vairāku grāmatu autore Aija Zuja, kā arī dzejnieks Dainis Krievāns. Kopā ar viesiem bērni ne tikai 
klausījās un lasīja dzeju, bet arī veica literārus uzdevumus. Bet pats galvenais- klausījās, lasīja un 
paši runāja latgaliešu valodā, jo tā tomēr ir mūsu dzimtā valoda, mūsu vecāku, vecvecāku valoda. 
Pirmie mācību mēneši ir atnesuši jau pirmos mūsu skolēnu vērā ņemamos sasniegumus. Rēzeknes 
un Viļānu novada skolu Rudens Krosā Andris Kukarels ieņēma 2.vietu, savukārt Rēzeknes un Viļā-
nu novada Vieglatlētikas sacensībās “Olimpiskā cerība”- Andris izcīnīja 1. vietu 1500metru skrējie-
nā. Bet Ervīns Tārauds izcīnīja 1.vietu šķēpa mešanā, kā arī 1.vietu lodes grūšanā. Apsveicam un 
lepojamies! Prieks, ka vēl joprojām mēs varam parādīt, ka Rikava var un spēj konkurēt novada lī-
menī, neraugoties uz nelielo skolēnu skaitu skolā. Ne velti latviešu tautas paruna vēsta:  

                         “Mazs cinītis var gāzt lielu vezumu.”  



Projektu realizācija Rikavas skolā 
2016. gada pavasarī un vasarā skolā ir realizēti divi projekti, kas ir vērsti ne tikai uz skolas ikdienas 
dzīves uzlabošanu, bet arī uz skolas apkārtnes pilnveidošanu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas 
iespēju dažādošanu. 
Pirmais projekts ir- lapenes uzstādīšana Rikavas muižas parkā. Projekta finansējums 2200,00 eiro, 
no kuriem 2000,00 eiro ir Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda finansējums. Pro-
jekta rezultātā parkā pie dīķīša ar skaisto ozolu ir izgatavota un uzstādīta lapene, kur var uzturēties 
ne tikai skolēni, bet arī pārējie rikavieši un viņu viesi. 
Otrā projekta autori ir skolēnu pašpārvalde. 2015. gadā, pateicoties viņu aktivitātei, skolas sporta 
laukums tika papildināts ar jaunu futbola un volejbola inventāru. Starp citu, jaunais inventārs šo-
vasar iedvesmoja mūsu jauniešu Ēriku Tāraudu un Kristapu Vērdiņu noorganizēt arī novada jaunie-
šu sacensības volejbolā. Cerams, ka šī tradīcija turpināsies arī nākamgad.  
Varbūt kādas sacensības norisināsies arī šoziem, jo šogad, 2016.gadā, skolēnu pašpārvalde uzrak-
stīja projektu un ieguva finansējumu no Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes 640,00 eiro apmērā. 
Par iegūtajiem līdzekļiem ir iegādāts hokeja inventārs- 2 hokeja vārti, 15 hokeja nūjas, hokeja ripas 
un hokeja nūju tinumi. 
Nobeigumā atliek vien vēlēt, lai iegūtais inventārs kalpo ilgi, rosina mūs pavadīt savu brīvo laiku 
aktīvi un veselīgi, kā arī lai  mums pašiem un citiem ir prieks, ka Rikava paliek arvien sakoptāka. 
                                                      **************************************************** 
 
     Rikavas PII                                 Kaut kur tālumā uz lauka,           Tālumā aiz košiem siliem, 

    Dzestrs rīts tiek miglā tīts            Noskan sapņains septembra zvans, 
    Kaut kur pļavā, rīta rasā               Ir nu atkal klāt tas brīdis, 
    Kājas mazgā septembris.             Kad uz bērnudārzu doties laiks. 
 Ai kāds prieks, ai kāds prieks septembris ir klāt! Viss  pirmssko-
las izglītības iestādē liecina,  ka klāt pirmais septembris- krāsainas 
rudens lapas pie sienas, krāsainas sveces liesmiņas. 1. septembris ir 
pirmā svētku diena, kurā tiek svinēta pirmsskolas gaitu uzsākšana 
pēc vasaras brīvlaika, tā tiek svinēta skaisti, ar skaistiem rudens zie-

du pušķiem, kurus bērni pasniedz saviem skolotājiem. 
 Šo skaisto Zinību dienu iesākām ar valsts himnu.  Tad ieradās kaķenīte,  viņa arī grib mācīties 
un būt tik pat gudra kā bērni- lasīt, rakstīt, rēķināt, zīmēt, līmēt, dziedāt, dejot. Bērni kaķenītei pa-
līdzēja salikt burtiņus ābecē, atcerējās cipariņus, palīdzēja noķert zivtiņas, dziedāja kaķenītei šū-
puļdziesmu saldākam miedziņam un aicināja uz dažādām kustību aktivitātēm. Noslēgumā bērni 
kopā ar vecākiem izkrāsoja kaķenīti, kurai ļoti gribējās iet skolā , paldies visiem! 
 Prieku, veiksmi, izturību, sapratni un mīlestību vienam pret otru, daudz radošu domu un iz-
domu katram mums un visiem kopā!                                Pirmsskolas izglītības skolotāja Velta  Melne 



      Miķeļam gaiļi kāvu            
      Deviņiemi cekuliem     

      Lai tas man jaunu gadu 
      Rudens, miežus audzināja. 

 Miķeļi jeb Miķeļdiena ir latviešu rudens saulgrieži un 

gada auglīgās daļas aizvadīšanas svētki. Miķeļi iekrīt visba-

gātākajā un skaistākajā  laikā-rudenī. Līdzīgi citiem saulgrie-

žiem latviešu gadskārtā arī Miķeļi tiek atzīmēti ar svinībām. 

Mūsu bērnudārzā šie svētki arī netiek aizmirsti. Mēs sava 

mazā un draudzīgā saime, par godu Miķeļiem, sarīkojām 

rudens augļu un dārzeņu izstādi, kurā bērni kopā ar vecākiem aktīvi piedalījās. Va-

rējām apskatīt un priecāties par dīvainiem dzīvnieciņiem un kukaiņiem, burvju laivām un staltam sēnēm, 

izveidotiem no dabas veltēm. Un, protams, pēc ražas novākšanas vajag labi atpūsties. Kopā ar mūzikas 

skolotāju Aiju dziedājām jaukas rudens dziesmiņas un gājām  rotaļās ar krāšņām rudens lapiņām. Paldies 

par piedalīšanos un sadarbību.                                 Pirmsskolas izglītības skolotāja  Feodosija Ksenofontova. 

Bibliotēkā  
Rudens atnācis ar krāsu bagātību 
lapu kokos, ar bagātu rudens ražu. 
No 16. septembra bibliotēkā varēja 
apskatīt rudens labumus, kuri izau-
guši rikaviešu dārzos.  Vislabākās 
idejas rodas darbojoties. Bibliotēku 
izrotāja gan pieaugušo ,gan skolēnu 

dārzeņu un augļu veidojumi ,kompozīcijas un citi radošie darbi. 
Kļavlapu putenī biešu pelītes, ķirbju karaliene (apkārmērs 140 cm )
veidojumi no āboliem un ne tikai . Arī nosaukumi jautri un atbilda 
tēmai : “Mans Marsietis” , „Sārtās buras ” „Meža pulkstenis ”, 
„Buratino mīļākā ”, „Biedējošā haizivs ”, „ Vistiņa raibīte ”, „Peļu 
saiets ”, „ Divas lotiņas ”, „Spoku stāsti ” un c. Visi izstādes darbiņi 
tika radīti ar mīlestību. Ikvienā no tiem tika ielikts  sirds siltums, 
darba mīlestība un fantāzijas lidojums! Kaut uz mirkli cilvēki varēja 
atslēgties no ikdienas rūpēm un palielīties ar dārzeņiem, augļiem, 
meža labumiem. Liels paldies visiem šo radošo darbu tapšanā! 

Likums par smēķēšanu koplietošanas telpās. 

Paplašinātas teritorijas, uz kurām attiecināts smēķēšanas aizliegums. Aizliegums smēķēt nu daudz stin-
grāk attiecināts arī uz privātīpašuma teritorijām, kur īpašnieki mēdz uzsvērt savas tiesības brīvi rīkoties 
pēc saviem ieskatiem. Līdz šim jau bija liegts smēķēt daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās, gaiteņos un citās 
koplietošanas telpās, bet tagad aizliegums skar arī balkonus un lodžijas, ja kādam no mājas iedzīvotā-
jiem būs pamatoti iebildumi.  Lai arī balkoni un lodžijas ir privāta telpa, tomēr, atsevišķos gadījumos, 
smēķējot uz tām, dūmi iekļūst blakus esošo dzīvokļu logos un rada traucējumu kaimiņiem. Likumdevējs ir 
paredzējis ierobežot īpašuma tiesības lietot savu balkonu vai lodžiju pēc sava prāta tieši gadījumos, kad 
smēķēšana ir traucējusi konkrētai personai. 10.pants. Smēķēšanas ierobežojumi. Lūdzu ievērojiet, 
ka ir aizliegts smēķēt jebkurā citā publiskā vietā citas personas klātbūtnē, ja šī persona pret to iebilst. 
Sods par smēķēšanu neatļautās vietās ir paredzēts līdz 15 euro. Tāpat būtiski atcerēties, ka smēķēšana 
bērna klātbūtnē ir klasificējama kā fiziska vardarbība pret bērnu, par ko paredzēts naudas sods līdz 70 
euro. Likums stājās spēkā 2016.gada 20. maijā „Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, 
elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums”. 

“RIKAVA” IZDEVĒJS Rikavas pagasta pārvalde. Datorsalikums– V.Poplavska Tālr.64607086, e-pasts:rikavasbiblioteka@inbox.lv 


