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  R I K A V A  

  Ziemassvētku laiks… 

  Kad vārdi, ko vēlamies teikt, tiek rakstīti sirdī, 

  Kad atmiņām zūd ikdienas rūgtuma garša, 

  Kad atceramies būtisko… 

  Tas ir Ziemassvētku laiks! 
 

 Cienījamie pagasta iedzīvotāji!  

        Lai Ziemassvētku miers ienāk Jūsu sirdīs, piepilda ar siltumu un gaismu Jūsu mājas, atverot 

ceļu ticībai, cerībai un mīlestībai! 

Panākumiem bagātu, veiksmīgu, veselīgu Jauno 2021.gadu! 
 

Rikavas pagasta pārvaldes vadītājs Andrejs Tārauds 

         Gaišie vārdi un domas atstarojas. Cik dosim, tik gūsim! Ir ārkārtīgi svarīgi to 

atcerēties visu gadu! Tad it neviens darbs nebūs par grūtu, ikdienas dzīves prie-

kiem un bēdām būs maza mūžības pieskaņa. Būsim cilvēcīgi un iecietīgi, lai mū-

sos mājo godaprāts, neatlaidīga griba saprasties, paciest un palīdzēt! Novērtējiet 

to labo un skaisto, ko dzīve sniedz, pat, ja tas šķiet tikai sīkums! Latviešu sakām-

vārds māca: „Maz vajaga pie prieka, bet priecīgam netrūkst ne nieka.” Tāpēc esiet priecīgi kā pava-

saris un bagāti kā rudens! Laimīgu jauno gadu! Lai miers un saticība katrā no mums! Esmu pateicī-

ga bibliotēkas lasītājiem , apmeklētājiem par atbalstu, kuru saņemu ikdienas darbā  .Vēlu Jauno 

gadu iet kopsolī ar labām un interesantām grāmatām!  

                                                                                                               Bibliotēkas vadītāja Vilma Poplavska                                                                                                             

Lai Ziemassvētku laika mirdzums nes mieru un prieku, dāvājot veiksmi, panākumus un daudz labu 
notikumu  Jaunajā - 2021 . gadā! Ziemassvētki ir pateicības laiks, tāpēc, izmantojot iespēju, gribu 
teikt PALDIES  visiem Rikavas pirmsskolas vecākiem, kas ar lielu pašatdevi rūpējas par saviem bēr-
niem un rada pozitīvu piemēru citiem. Ziemassvētki ir laiks, kad mēs cits citam vēlam vislabāko, 
laiks, kad saprotam, ka nav nekā labāka par dzīvi… Šajos gaišajos svētkos samīļosim savus tuvos, 
dārgos un mīļos, uzsmaidīsim cits citam, pateiksim labus vārdus un šo sirsnības sajūtu saglabāsim 
visu nākamo gadu. Lai katrā mājā ienāk Ziemassvētku gaišums, sirdsmiers un prieks!         
                                                                                                                                      Pirmsskolas kolektīvs                           

Labvakar Svētvakarā  – atkal balts ceļa sākums un viena pati cerību zvaigzne pa visu debesi ir pilnīgi 

pietiekama, lai būtu tik gaišs, ka neiespējami paiet ne saviem sapņiem, ne darbiem, 

ne saviem draugiem garām: Labvakar Svētvakarā!   /M.Laukmane/ 

          Baltu ceļu Ziemassvētku brīnumam un Jaunā gada cerībām! Lai piepildās! 
 

Etnogrāfiskā ansambļa „ Rikava” vārdā - vadītāja Aija Dundure 



 

 Rikavas draudzes “Caritas” grupa draudzē darbojas kopš 

2010.gada. Ir patīkami redzēt, ja cilvēks saņem sev tik nepieciešamo 

lietu, ir apmierināts un bieži vien pat laimīgs arī par to, ka ir uzklausīts, 

saprasts un ar labu vārdu uzmundrināts. “Caritas” sniedz pagasta iedzīvotājiem arī iespēju vienkār-

ši savstarpēji satikties jaukā un draudzīgā atmosfērā. Mums prieks palīdzēt, radīt prieku mūsu 

klientiem! Ziemassvētku vakars vienmēr nāk ar īpašu noskaņu, kuru nevar aprakstīt vārdos – mūs 

pārņem siltums un iekšējais miers. Lūkojoties uz aizdegtajām svecēm, dziedot dziesmas, skaitot 

lūgšanas, sastopoties ar mirdzošajām un prieka pilnajām acīm, cauri sirdij iziet netveramas izjūtas – 

Kristus ir piedzimis! Lai radītu  svētku sajūtu, nevajag daudz – pietiek ar smaidu, sirsnīgu novēlēju-

mu . “Caritas” grupa  vēlam,  lai ceļš uz Kristus Bērniņa piedzimšanu - Adventa laiks ,atnes mieru, 

ticību un mīlestību ikvienā sirdī, ikvienā mājā. Lai  Gaismas Devējs apgaismo un izgaismo mūsu 

turpmākos ceļus, palīdz īstenot jaunas apņemšanās un darbus!  

 Katrs savā svētku eglē liksim labo domu virtni;        

             Būsim tā, lai rīt mums būtu ar ko satikties, ko darīt, 

                 Prieku degsim katrā svecē, lai tas sirdi veldzē spirgtu.        

                  Un lai ikdienības solī spētu atkal svētkus gaidīt. (M.Svīķe)                                                                                                                                                                               

 Lai Ziemassvētki ienāk jūsu mājās ar sveču liesmām, sirds mieru un ticību sev. Lai 

katrā mājā ienāk līksmība, lai pietiek spēka turēties pretī dzīves grūtībām, lai veselība jums visiem! 

Lai  Jaunais –2021. gads dod spēku un drosmi īstenot savas ilgas un sapņus, dāvā veiksmi, izdoša-

nos, veselību un daudz gaišu notikumu!                                               

      Kultūras nama vadītāja Inese Vērdiņa 

 

 Ne velti, katram iedzīvotājam  ir savs iecienītākais veikals, bet tirgotā-

jiem savs pastāvīgais pircēju loks. Tādēļ gadu mijā jautāju sev, ko saviem pir-

cējiem vēlēt ? Mēs savus pircējus ļoti cienām un esam ļoti priecīgi par sa-

viem uzticīgajiem pircējiem. Jaunajā gadā  vairāk smaidām, esam veseli, sa-

protošāki un iecietīgāki viens pret otru un laimīgāki! Pats galvenais, ko gri-

bam novēlēt visiem – veselību, priecīgu svinēšanu un lai nākošais gads būtu 

patiešām labāks, nekā šis . 

                                  SIA “Garisones “veikala“ Sābri “ īpašniece un pārdevējas.                                                                                                

  

 Lai Jaunais gads sirdī iemet baltu zvaigžņu klēpi, kas sniedz brīnumai-

nu spēku.; 

Lai rokas un prāts gurst tīkamā darbā, bet spēkus, lai atjauno tuvu un mīļu 

cilvēku klātbūtne. Gaišus un mīlestības pilnus šos svētkus sagaidot novēl  

SIA Alladin veikala īpašniece un tās darbinieces!  

„RIKAVA ” izdevējs Rikavas pagasta pārvalde. Datorsalikums –V. Poplavska Tālr.64607086  


