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Ieņēmumu nosaukums Izpilde 2014.g. Izpilde 2013.g. +/- %

NAUDAS ATLIKUMS GADA SĀKUMĀ 29359 4990 +24369 +488

KOPĀ IEŅĒMUMI TSK. 370578 347051 +23527 +7

1. NENODOKĻU IEŅĒMUMI 22954 5322 +17632 +331

2. MAKSAS PAKALPOJUMI U.C. PAŠU IEŅĒMUMI 25724 24984 +740 +3

IEŅĒMUMI NO VECĀKU MAKSAS (PII) 2440 2139 +301 +14

IEŅĒMUMI PAR TELPU NOMU 672 892 -220 -25

IEŅĒMUMI NO KUST. ĪPAŠUMA IZNOMĀŠANAS 2515 1130 +1385 +123

IEŅĒMUMI PAR ZEMES NOMU 1533 1881 -285 -26

IEŅĒMUMI BIĻEŠU REALIZĀCIJU 710 303 +407 +134

IEŅĒMUMI PAR DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM 12431 13904 -1473 -11

CITI IEŅĒMUMI PAR MAKSA PAKALPOJUMIEM 5423 4798 +625 +13

3. TRANSFERTI TSK. 321900 316745 +5155 +2

PAŠVALDĪBAI NO VALSTS BUDŽETA IESTĀDĒM SAŅEMTS

TRANSFERTS ES POLITIKU INSTRUM. UN PĀRĒJĀS ĀRV. 
FIN.PAL.LĪDZFINAN. PROJEKTIEM (RIKAVAS PAMATSKOLAS

COMENIUS PROJEKTS)

0 16800 -16800 0

PĀRĒJIE PAŠVALDĪBAS SAŅEMTIE VALSTS BUDŽETA IESTĀDES

TRANSFERTI (RIKAVAS FVP UZTURĒŠANAI)
5824 5085 +769 +15

PAŠVALDĪBAS IESTĀDES SAŅ. TRANSFERTI NO AUGSTĀKAS

IESTĀDES TSK.
293406 264476 +28930 +11

STIPENDIĀTI 22640 30384 -7744 -25

NAUDAS LĪDZEKĻU ATLIKUMS UZ GADA BEIGĀM 24121 29339 -5218 -18
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Izdevumu nosaukums Izpilde 2014.g. Izpilde 2013.g. +/- %

ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀ 370303 313062 +57241 +18

VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI 97123 71267 +25856 +36

EKONOMISKĀ DARBĪBA 22739 316883 -8944 -28

TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA 51814 47984 +3830 +8

VESELĪBA 6974 5689 +1285 - +23

ATPŪTA, KULTŪRA 35994 34966 +1028 +3

BIBLIOTĒKA 9719 9150 +569 =6

KULTŪRAS NAMS 26275 25815 +460 =2

IZGLĪTĪBĀ 155080 121473 +33607 =28

PAMATSKOLA 99655 75523 +24132 +32

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 31099 24687 +6412 +26

SKOLĒNU PĀRVADĀJUMI 24326 21263 +3063 +14

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA 579 0 +579

ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM DARBĪBĀM 370303 313062 +57241 +18

ATLĪDZĪBA 158354 146506 +11848 +8

PRECES UN PAKALPOJUMI 173269 122546 +50723 +41

KOMANDĒJUMA IZDEVUMI 8217 5871 +2346 +40

PAKALPOJUMI 85448 50806 +34642 +68

MATERIĀLĀS VĒRTĪBAS 79604 64435 +15169 +24

DR NODOKĻU MAKSĀJUMI 376 0 +376

PROCENTU IZDEVUMI 1298 2170 -872 -40

BEZDARBNIEKU STIPENDIJAS 22640 30384 -7744 -25

KAPITĀLIE IZDEVUMI 14366 11456 +2910 +25

NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI 702 289 +413 +143

PAMATLĪDZEKĻI 13664 11167 +2497 +22

AIZŅĒMUMA ATMAKSA 5492 9641 -4149 -43



Izdevumu nosaukums Izpilde 2014.g. Izpilde 2013.g. +/- %

NAUDAS LĪDZEKĻU ATLIKUMS GADA SĀKUMĀ 10156 12534 -2378 -19

KOPĀ IEŅĒMUMI TSK. 31111 41380 -10269 -25

NENODOKĻU IEŅĒMUMI 8 3 +5 +167

PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU SAŅEMTIE TRANSFERTI NO AUGSTĀKAS

IESTĀDES
31103 41377 -10274 -25

Izdevumu nosaukums Izpilde 2014.g.
Izpilde 
2013.g.

+/- %

ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM-
EKONOMISKĀ DARBĪBA

25177 43758 -18581 -42

ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM 25177 43758 -18581 -42

PRECES UN PAKALPOJUMI TSK. 25177 21782 +3395 +16

PAKALPOJUMI 17093 18374 -1281 -7

MATERIĀLĀS VĒRTĪBAS 8084 3408 +4676 +137

KAPITĀLIE IZDEVUMI 0 21976 -21976 0

NAUDAS LĪDZEKĻU ATLIKUMS GADA BEIGĀS 16090 10156 +5934 +58
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EUR
2014. gada pagasta pārvalde iesniedza
Rēzeknes novada pašvaldības Vides
aizsardzības fonda padomei projektu.
„Labiekārtošanas darbi Rikavas
pagastā”

Projekta mērķis bija Labiekārtot pagasta
pārvaldes pieguļošo teritoriju. Atjaunot
Rikavas pagasta ietves, izveidot
nobraucamos celiņus, uzstādīt jaunus soliņus
un atkritumu urnu.
Izlietotais kopējais-
Vides aizsardzības fonda finansējums:
3839,00 EUR
Pagasta līdzfinansējums: 4096,50 EUR

2014. gada speciālā budžeta izlietojums 

EURO



Rikavas pagastā (pateicoties uzliktajiem ūdens skaitītājiem) 2014. gadā
ir samazinājies ūdens patēriņš. Rikavas pagasta ir 134 ūdens patērētāji (
indv. mājas, dzīvokļi, kūts, pirts), kam tiek piegādāts ūdens. Uz
01.01.2015 ir uzstādīti 102 ūdens skaitītāji (76%).
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2014.gadā 
«Algotie pagaidu 

sabiedriskie darbi»
īstenošanā 

Rikavas pagasta pārvaldei 
tika piešķirtas 14 vietas.

Visa gada garumā 
piedalījās 53 bezdarbnieki. 



2014. gada remonti Rikavas pagasta pārvaldē 

Rikavas pagasta pārvaldē 2014. gadā 
tika izremontēti gaiteņi - sienu 

apdare, piekaramie griesti, logu un 
durvju nomaiņa.



2014. gada remonti Rikavas pagasta pārvaldē 
Remonts tika 

veikts 
vadītāja, 

lietvedes un 
grāmatvedības 

kabinetos-
jauni logi, 
piekaramie 

griesti, sienas 
apdare un 

ieklāta jauna 
grīda.



Rikavas Pirmsskolas izglītības iestāde 2014.g.

2014. gadā pagasta pārvalde nodrošināja visus mācību
materiālus pirmsskolai, ko izmanto mācību priekšmeta
standartā noteiktā obligātā satura apguvei, uzskates
līdzekļus, didaktiskās spēles.

Tika iegādātas jaunas mēbeles abās grupās, galdi mazajā
grupā, garderobes skapīši bērniem.



Rikavas Pirmsskolas izglītības iestāde 2014.g.

Sekcijas PII skolotājām un vadītājai. Portatīvais dators 5.-6.g.grupas pirmsskolas
skolotājai un jauns dators vadītājai. Kā arī kaisti aizkari abās grupās.



Bērnu rotaļu komplekss,

Mājiņa ar skaitļiem un burtiem,

Divvietīgās šūpoles uz koka statnēm,

Taisnstūra rāpšanās sistēma.

Šūpoles balansieris,  

šūpoles uz atsperes,

Kopējās projekta izmaksas sastādīja 
10092,01 eiro, Rikavas pagasta pārvalde 
līdzfinansēja 10% jeb 1099,20 eiro no 
kopējās summas.

•2014. gada aprīlī Rikavas pirmsskolas izglītības
iestādes teritorijā tika uzstādīts moderns, drošs
bērnu rotaļu laukuma aprīkojums, ko var izmantot
visi pagasta bērni un ciemiņi var izmantot
mūsdienīgu, drošu rotaļu laukuma aprīkojumu. Tajā

ietilpst:



Pavasarī apmeklējām Rēzeknes ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta atvērto durvju dienu, kurā VUGD darbinieki skaidroja
bērniem par drošību kas jādara, lai nepieļautu ugunsnelaimi.
Izrādīja telpas, mašīnas. Bērniem ir svarīgi izskaidrot, kā
rīkoties, ja ir notikusi nelaime, kur meklēt palīdzību. Mājās
redzamā un zināmā vietā vajadzētu uzrakstīt vienotā
ārkārtējo notikumu tālruņa numuru 112

Rikavas Pirmsskolas izglītības iestāde 

1. Septembris-Zinību diena! Kā putni rudeņos dodas projām uz
siltajām zemēm, tā 1. septembrī bērni atgriežas savās mācību
iestādēs, pēc saulainās, siltās vasaras. Pirmās dienas pirmsskolā
ir svētki tiem, kas dodas uz izglītības iestādi pirmo reizi, gan tiem
kas šīs durvis ver jau vairākus gadus.



2014.gadā veiktie remonti Rikavas pamatskolā 



2014. gadā veiktie remonti Rikavas pamatskolā 

Kā arī skolas virtuve ir jaunā tēlā – siena un grīda ir izklātas ar jaunām 
flīzēm, jauns apgaismojums, logu aiļu remonts, griesti izšūti ar reģipsu.



Rikavas pagasta bibliotēka 
Bibliotēkas mērķis ir nodrošināt pieeju zināšanām, celt iedzīvotāju dzīves kvalitāti, 
piedāvāt mūsdienām atbilstošus informācijas pakalpojumus bibliotēkas lietotājiem. 

Kvalitatīva iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informatīvā apkalpošana.

Fonda 

komplektēša

na

2014

. g.

2013. 

g.

Grāmatām 1138
708

Preses 

izdevumiem.
854 496

2014. gadā tika iegādātas 131 grāmata par

pagasta līdzekļiem un 62 dāvinājumi no

fiziskām personām un juridiskām iestādēm.

Abonēti 32 nosaukumi preses izdevumi.

Akreditācijas komisijas 2009 .g. ieteikumos kur

bija punkts - izvirzīt par prioritāti krājuma

atjaunošanu. Grāmatu krājums par šiem gadiem

acīmredzami atjaunots. Kārtēja akreditācija

šogad septembrī .

Novadpētniecības darbs veicina dzimtā novada

vēstures izpēti un saglabā nākamām paaudzēm

mūsdienu notikumu apliecinājumu. Bibliotēkā

sistemātiski ar jaunākajiem materiāliem

papildinās esošās novadpētniecības mapes,

fotoalbumi.

Bibliotēka nodrošina informācijas, izglītības,

kultūras vajadzības pagasta bērniem un

jauniešiem. Ir sava zona bērnu grāmatām,

bērnu stūrītis, kur labprāt maziņie spēlējas

kamēr mamma izmanto bibliotēkas

pakalpojumus.



Jauno grāmatu dienas „Cilvēks un
grāmata ” katru ceturksni. Pastāvīgās
izstādes ievērojamu cilvēku dzīves
jubilejām un atceres dienām. Popularitāti ir
guvušas izstādes par rokdarbiem,
konservēšanu, veselības padomu grāmatu
izstāde. Psiholoģiska rakstura grāmatas tiek
pieprasītas – Karnegi, Levī, Siņeļnikovs,
Svijašs.

Bērnu žūrijas ” eksperti  nobeiguma pasākumā. 

Lieldienām izstāde „ Zaķu saiets.”
Bērni sanesa 27 zaķus . 

Visvairāk zaķu atnesa  mazā  Katja Tarasova.

Neliels ieskats  bibliotēkas pasākumos:

Novada 
dienām. 

Izstāde „Ko 
stāsta 

grāmata 
par mūsu 
novadu. ”



Bērnu zīmējumu izstāde 
„Es un viss apkārt mums.”

Lāčplēša dienai izstāde 

Apmeklētāju vēlējumi  „Es novēlu Latvijai…”

M. Stārastei -100



Projektu nedēļā  4. klases tēma „Rikavieši raksta ”.
Skolēni iepazinās ar materiāliem, rakstiem mapēs, avīzēs,  grāmatās.

Tika runāts par rakstniecību kopumā, kā arī vērtēti mūsu pagasta 
autoru - skolēnu  darbi - bērnu dzeja, rakstiņi „Rēzeknes Vēstīs ”.



RIKAVAS  KULTŪRAS  NAMA  DARBĪBAS  PĀRSKATS  PAR  2014. GADU.

Februāris iesākās  ar sveču izstādi „Dvēsele 
lūkojas svecē”, kur izstādes autori izvietoja  

apskatei pašu izgatavotās sveces.

Gada sākumā bērni tika aicināti uz diskotēku –
karnevālu bērniem, kur bija jāierodas maskās. Visi 
varēja jautri izdejoties, labākās maskas no Salatēva

saņēma saldas pārsteiguma balvas.

Kopā ar Rikavas pamatskolas skolēniem izdziedājām, 
izdancojām, izspēlējām un izgaršojām Ziemas tradīcijas – no 

Miķeļiem līdz Aizgavēnim.

Sieviešu dienā mūs priecēja „Dricānu dominante”.

Bija jauki nokļūt krāsainu sapnīšu valstībā un gūt 
milzum daudz pozitīvu emociju, kad pie mums 

viesojās Spilvenu feja.

Latgales zeltu – mālu, pārvērstu podos, vāzēs, 
svečturos un šķīvjos, varēja apskatīt un iegādāties 

keramikas izstādē.



Lieldienās Vistiņa Raibīte, vistiņa Baltīte, Gudrā Pūce un 
Lielais Zaķis bija aiztecējuši uz daudzdzīvokļu namu 

pagalmu, lai kopā ar pagasta iedzīvotājiem krāsotu un 
ripinātu olas, spēlētu dažādas spēles, kā arī izšūpotos 

Lieldienu šūpolēs. Bet vakarā visi varēja izdejoties 
Lieldienu ballē, kuru spēlēja Romāns Ivanovs.

Mātes dienai veltītajā koncertā „Es savai māmiņai”, 
līdztekus jau ierastajiem „mazajiem māksliniekiem”, lai 
apsveiktu savas māmiņas, daži uz lielās skatuves kāpa 

pirmo reizi. Koncerts izvērtās  daudzveidīgs un sirsnīgs.

Maijā kultūras namā 
piedzīvojām pirmizrādi. 

Pie mums viesojās Viļānu 
KN krievu teātris ar izrādi 
‘’Mīlestība ir ļauna, jeb 

pie zīlnieces neej”.

Par tradīciju ir kļuvušas senās talkas mūsu 
novadnieces,  dzejnieces Līvijas Liepdruvietes sētā. 

Esam pļāvuši rudzus, plēsuši linus. Šogad bija pieākusi
reize siena talkai.  Atvērām nu jau piekto Līvijas 

Liepdruvietes dzejoļu krājumu „Baltos mākoņos sapņi 
mīt”.

Līgo vakarā skatījāmies Viļānu  KN amatierteātra „Kas 
ir, tas ir” izrādi „Šī jaukā lauku dzīve” un lustējāmies

pie Jāņu ugunskura.



Rēzeknes novada dienu pasākumu nedēļā Rikavā notika dažādi pasākumi. Gan gatavojām paklājiņus no dabas 
materiāliem, gan skatījāmies kino, gan izveidojām fotoizstādi. Paviesojāmies lauku sētā „Liepusalas”, apmeklējām 

ūdens tūrisma attīstības centru „Bāka” un aktīvi atpūtāmies pie Lubāna ezera, bet ģimenes dienā aktīvi sportojām.

Annas dienā -26. jūlijā etnogrāfiskais ansamblis „Rikava” atskatījās uz saviem 60 darbības gadiem. Svinības sākās ar 
dziesmotu gājienu no kultūras nama uz skolas parku, kur visi bija aicināti uz sadziedāšanos „Sīna tolkā”, bet dienas 

turpinājumā kultūras namā norisinājās jubilejas galvenais pasākums „Lielais lakats”. Jubilejas reizē no Rikavas 
pagasta pārvaldes ansamblis saņēma lielu dāvanu – izremontētu un atjaunotu folkloras materiālu krātuvi.

Kā jau ierasts, augusta trešajā svētdienā Rikavā – Pupiņs. 
Tradicionāli tas sākas ar tirgu, turpinājās ar pasākumiem 
Rikavas katoļu draudzē un noslēdzās ar koncertu un balli 
Rikavas kultūras namā, kur spēlēja Latvijas šļāgeraptaujas

2014. gada uzvarētāji – grupa „Ginc un Es”.

Septembrī visus kultūras nama apmeklētājus 
priecēja krāšņa ziedu izstāde.



15. novembrī kultūras namā notika Rēzeknes novada
pašvaldības Latvijas valsts gadadienas svinīgais pasākums,
kurā atzinības rakstus saņēma arī mūsu pagasta pārvaldes
vadītājs Andrejs Tārauds un pensionētā skolotāja Marija
Rušmane.

Valsts svētkos, 18. novembrī ar svecītēm izgaismojām 
Latviju. 

Novembrī kultūras namā bija apskatāma 
Gundegas Rancānes gleznu izstāde.

Decembra sākumā apskatei bija izlikta foto 
kluba  „ArTērija” fotogrāfiju izstāde „Cylvāks”.

Gaidot Ziemassvētkus, izgatavojām eglīšu rotājumus 
un izrotājām egli laukumā pie pagasta.

Šogad Ziemassvētku koncertu sniedza Strūžānu 
kultūras nama un Jaunstrūžānu pamatskolas 

pašdarbnieki ar skanīgiem muzikāliem 
priekšnesumiem un jestrām dejām.



No vecmāmiņas un vectētiņa bija aizmucis Rausītis un atnācis 
ciemos pie mazajiem bērniem uz svētku eglīti. Rausītis kopā ar meža 

zvēriņiem un bērniem sagaidīja Salatēti, kkrš kopā ar visiem 
priecājās un bērniem izdalīja kārotos saldumus.

Kultūras namā notika arī dažādas sapulces, lekcijas, semināri un prezentācijas.

Svētku balle aizritēja priecājoties par eksotiskajām dejām un sagaidot trīs 
Salaēvus vienlaicīgi

Šogad izveidojām eksotisko deju 
pulciņu, kur bērniem un 

pieaugušajiem tiek mācītas 
eksotiskās dejas. Pirmie 

eksotisko deju soļi  vadītājas 
Innas Seļģickas vadībā tiek sperti 

veiksmīgi.




