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2009. gada septembris,oktobris 
 

Novada sirdī 
 

Atgādinājums 
Budžeta līdzekļu samazinājuma dēļ novada dome, pagastu pārvaldes un bibliotēkas nestrādās 16. un 23. 

oktobrī, 13. un 20. novembrī! 
 

30. septembrī notika Vārkavas novada domes sēde. Tās būtiskākie lēmumi: 
1) sastādot budžeta projektu 2010.gadam, rast iespēju iedalīt līdzekļus ceļa uzlabošanai, kas ved uz Kalupes ev. luterisko 
baznīcu; 
2) apstiprināt interešu izglītības mērķdotācijas sadales komisijas nolikumu. 

21. septembrī Vārkavas novadā darbu sāka pirmie 50 bezdarbnieki, kuru nodarbinātību un 100 latu stipendiju nodrošina 
Eiropas Sociālā fonda projekts „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un 
uzturēšanai”. Kā pavēstīja darba praktizēšanas vietu organizators Jānis Zarāns, bez darba palikušo cilvēku vēlme izmantot šo 
„sociālo spilvenu” bija un joprojām paliek ļoti liela, septembrī novadā 7 darba praktizēšanas vietu vadītāju - E.Vaivoda, 
S.Mednes, I.Kivlenieces, J. Praņevskas, S. Ziemeles, F.Piziča, S. Kursītes - uzraudzībā, pārsvarā apkārtnes labiekārtošanas 
darbos, kā jau tika minēts, strādāja  50 bezdarbnieki, taču ir paredzēts, ka ik mēnesi līdz 2009. gada beigām  nāks klāt vēl 10 
šādas darba praktizēšanas vietas, oktobrī to jau ir 60. Bet martā, kad vairumam līgums būs beidzies, šo iespēju atkal varēs 
izmantot 50 citi bezdarbnieki, kopumā to skaits Vārkavas novadā, atkarībā no sezonas, svārstīsies no 50 - 100, visvairāk 
darba vietu -100 – būs 2010. gada jūnijā.   
 

Jāauj kājas  
Trešdien, 14.oktobrī plkst. 11.00, Rožkalnu KN notiks tikšanās ar piena iepirkšanas kooperatīva „Trikāta KS” 

pārstāvjiem. Kooperatīvs piena ražotājiem vēlas piedāvāt piena cenu, sākot no 13,5 santīmiem par litru (bez PVN). 
Pēc sapulces „Vivasan” produkcijas prezentācija! Firma „Vivasan” piedāvā Šveices ārstniecisko kosmētiku, 

aromterapiju, vitamīnu un minerālu kompleksu. Konsultēs Daina Lapiņa, produktus varēs arī iegādāties. 
v  

Piena kvotu no valsts rezerves līdz 2009. gada 15. decembrim piešķir tiem ražotājiem, kas līdz 2009. gada 1. novembrim 
būs iesnieguši datu centrā iesniegumu kvotas piešķiršanai no valsts rezerves, kā arī līdz 2009. gada 31. martam bija 

izpildījuši savu piena kvotu par 100% vai vēl lielākā apjomā. Piena kvotu nodaļas telefons – 67095070. 
v  

ES tiešos maksājumus sāks izmaksāt no 16. oktobra. 
Zemkopības ministrijas speciālisti informē, ka arī šogad Latvijas zemniekiem ES tiešos atbalsta maksājumus sāks izmaksāt 16. 
oktobrī. Eiropas Komisija šogad ļauj lauksaimniekiem pēc paātrināta grafika izmaksāt tiešos maksājumus līdz 70% no tiešo 

maksājumu summas. Taču patlaban vēl nav zināms, cik procentu no tiešajiem maksājumiem būs iespējams izmaksāt. Tas būs 
atkarīgs no naudas pieejamības Valsts kasē. Tiešo maksājumu avansu saņems vispirms tie lauksaimnieki, kuru pieteikumiem ir 

pabeigtas administratīvās kontroles un pārbaudes uz vietas saimniecībā un nav konstatētas neprecizitātes. 
Saskaņā ar tiešo maksājumu piemērošanas kārtību, vienotā platības maksājuma izmaksu veic no 1. decembra līdz nākamā 

kalendārā gada 30. jūnijam, tāpēc ir jāatceras, ka no 16. oktobra tiks izmaksāts tikai avanss - atlikusī summa tiks izmaksāta līdz 
2010. gada 30. jūnijam. 

 
Skolu karuselis 

Ir apkopota informācija par 2008./2009. m. g. Vārkavas vidusskolas 12. klases absolventu tālākizglītību. 
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Daugavpils Universitātē studēs 3 absolventi: Dabaszinātņu – matemātikas fakultātē vides zinības apgūs Jānis 
Kapustins, bet Evita Vingre šajā pat fakultātē - informāciju tehnoloģijas, Roberts Cepurnieks Izglītības un vadības 
fakultātē studēs sporta pedagoģiju. 

Rīgas Tehniskajā universitātē studēs visvairāk bijušo absolventu – 6. Trīs no tiem – Jānis Kokorīts, Edgars Soms un 
Valdis Mikitāns - Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē apgūs studiju programmu - enerģētika un elektrotehnika. 
Transporta un mašīnzinību fakultātē Raivis Spūlis apgūs studiju programmu – mašīnbūve, bet Ilze Bartuseviča – 
visaptverošās kvalitātes vadību. Gunita Lazdāne Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē studēs tekstildizainu. 

Linda Landsmane un Edgars Taškāns Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātē apgūs meža inženieru  
studiju programmu. 

Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē ķīmiju studēs Brigita Kokiņa. 

Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātē mehatroniku studēs Sanita Šalkovska.  

Višķu profesionālajā vidusskolā par lauksaimnieku mācīsies Kārlis Andiņš. 

Ieskats Vārkavas pamatskolas dzīvē 
 

1. septembris - Runča zābakos ciemošanās Vārkavas pamatskolā 
Brīdi, kad ielas un māju pagalmi pildās ar sārtvaidžiem pirmklasniekiem un citiem bērniem, mirkli šķiet, ka rudens jau klāt. 

Ar viszilākajām debesīm, zvaigžņotām un aukstām naktīm, ar apņemšanos labi sākt jaunus darbus, jaunu mācību gadu. 
 Ceļu uz Vārkavas pamatskolu 1. septembrī bija mērojis kāds visiem labi pazīstams pasaku tēls - Runcis. Nē, ne parasts, 

bet runcis zābakos. Viņš ieradās uz svinīgo līniju zālē, sveica visus skolēnus , bet īpaši tos, kas šogad uzsāka skolas gaitas. Tie 
bija divi bērniņi - Sindija Edīte Upeniece, Dmitrijs Furtikovs  un viņu audzinātāja - skolotāja Inese Cirša. Viņus zālē ieveda 
un īpaši sveica paši lielākie skolēni - 9.klase. Pasaku tēls iedrošināja pirmklasniekus noskaitīt arī kādu dzejolīti un dāvāja 
mazajiem našķi par viņu drosmi. 

 Runcis pavēstīja arī jaunumus - viņu skola vairs neatrodoties Vārkavas pagastā, bet Vārkavas novadā, kas skanot tik cēli, 
gluži kā viņa saimnieka marķīza de Karabasa vārds. 

 Runcis noklausījās un bija sajūsmā par Vārkavas pamatskolas direktores Skaidrītes Mednes uzrunu saviem skolēniem, 
skolotājiem un viņu vecākiem. Pilni apņēmības pēc svinīgās līnijas visi devās uz audzināšanas stundu. Skaista un īpaša bija šī 
1.septembra diena. Kā glezna ar neskaitāmiem krāsu toņiem , bet tie šodien bija tikai  gaiši, jo visur virmoja atkalredzēšanās 
prieks. ( Kristīne Pauniņa.) 

Vārkavā- sava lapene un maizes krāsns 
Mērojot ceļu uz skolu, mēs redzējām, kā uz saliņas pie tautas nama top kaut kas skaists un mūsu dzimtajā apkārtnē 

nebijis. Hipotēku un Zemes bankas ietvaros tika realizēts projekts. 
Uz saliņas un lapenes atklāšanu Vārkavā tika uzaicināti arī Vārkavas pamatskolas skolēni, kuri apmeklē folkloras un 

izteiksmīgās runas pulciņu. Vispirms visi pulcējās Vārkavas tautas namā, kur varēja vērot senioru deju grupas ’’Odziņas’’ 
uzstāšanos. Svinīgo pasākumu arī papildināja lieliski sagatavoti priekšnesumi- izteiksmīgās runas pulciņam tas bija literārais 
uzvedums „Tārpiņš”, kurā ietilpa vairāki Ineses Zanderes dzejoļi, bet folkloras kopa „Žubītes” ar vadītāju Inesi Ciršu 
dziedāja dziesmu „Zīdi, zīdi rudzu vuorpa”. Skatītāji dzirdēja arī daudz vērtīgu ticējumu par maizi, tās cepšanu. Folkloras 
kopai bija iespēja paauklēt pašceptas maizes kukulīti un izbaudīt, cik lieliski tā garšo. Apkārtējie tika pacienāti ar pīrādziņiem, 
sieru un maizes krāsnī ceptām desiņām. Tās bija garšīgas - tātad maizes krāsns darbojas lieliski.  

Vārkavas pamatskolas skolēni cer, ka varēs bieži izmantot šo lielisko vietu, piemēram, lai nosvinētu dzimšanas dienu vai 
vienkārši atpūstos kopā ar draugiem, jo tas nav tālu no skolas, apkārtne ir skaista un vienmēr sakopta. Bija izdevies 
iepriecināt apkārtējos cilvēkus. (A.Spūle, E.Čeirāne un Alise Lutinska.) 

 
Urrā- asfalts pie skolas! 

 
6. oktobrī pie Vārkavas pamatskolas ne viens vien skolēns izskrēja laukā vai arī stundas laikā vairāk skatījās pa logu, nevis 

burtnīcā, jo darbs laukā likās interesantāks. Tika liets asfalts, un tur visiem, it sevišķi zēniem, bija ko redzēt. Tagad, kāpjot 
autobusā, kājas nebūs tik dubļainas un ceļš mājup – līdzenāks. 

 
Rudens laiks - Dzejas dienu laiks Vārkavā 

Šogad septembris, kā jau katru gadu, nāca ar ielūgumu uz Dzejas dienām Vārkavas tautas namā. 25. septembra 
pēcpusdienā visi klausīties un uzstāties gribētāji devās uz šo pasākumu. Dzeja patīk arī Vārkavas vidusskolas un Vanagu 
pamatskolas skolēniem, to viņi pierādīja ar savu klātbūtni arī šogad. 
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Dzejas dienu pasākuma vadītāji - Vārkavas tautas nama vadītāja Elvīra Āboliņa un Vārkavas pamatskolas skolotāja 
Kristīne Pauniņa - ieveda mūs rudenīgu pārdomu un dzejas pasaulē, Vārkavas novada domes priekšsēdētāja vietniece Anita 
Brakovska  savā uzrunā mums katram lika aizdomāties, kāpēc dzeja jāklausās un jālasa, tāpat arī jāraksta. 

Dzejas dienu galvenā viešņa bija godājamā dzejniece Inese Zandere un aktieris Kaspars Znotiņš. Viņu lasītos dzejoļus 
mēs dzirdējām it kā no jauna un gribējām klausīties vēl un vēl. Joprojām varam uzburt ainu par lācēnu, kurš bija neredzams 
un tāpēc tam klēpī iesēdās liels, resns vīrs. Pat mazie pirmskolas bērniņi, atnākuši uz skolu, atcerējās un prata pastāstīt par 
daudziem I.Zanderes dzejoļiem. Un varbūt arī kādam dzima doma kļūt par aktieri vai dzejnieku. Pati dzejoļu autore mums 
likās tik sirsnīga, tik mīļa, arī viņas dzejolīši par bēbīšiem radīja tādu mājīgu un ģimenisku atmosfēru. 

Mārtiņš Landsmans no 9.klases jutās kā siltā rudenī, kuru var mērīt pēc krāsaino lapu kaudzes aiz loga. Viņš uzstājās ar 
savas māsas Lindas Landsmanes prozas darbiņu. 

Un kā tad rudens var būt bez tārpiņiem! Tie ir gan sēnēs, gan ābolos un kaut ko grauž. Pavisam savādāks bija Vārkavas 
pamatskolas „Tārpiņš”. Tas bija literārais uzvedums, kuru sagatavoja izteiksmīgās runas pulciņa bērni. Mazais „Tārpiņš” 
ikvienam skatītājam lika pasmaidīt. Katrs pirmās, otrās, trešās, ceturtās un piektās klasītes dalībnieks bija daļiņa no mazā 
tārpiņa, kas rāpoja, apēda alfabēta burtiņus un beigās izdomāja dziesmiņu par sevi. Tas radīja jautrību skatītājos un arī pašos 
dalībniekos. Pati šo dzejoļu autore bija sajūsmā par priekšnesumu un atzinīgi novērtēja skolēnu un skolotājas ieguldīto darbu 
literārā uzveduma tapšanā. Dzejniece Inese Zandere bija priecīga, ka mazie skolēni tik labi zināja dzejoļu vārdus un bija tik 
drosmīgi.   

Pasākumu krāšņu darīja arī ziedi, kurus pasniedza Vārkavas novada teritoriālās pārvaldes vadītāja Inta Kivleniece svētku 
viesiem un pasākuma organizatorei Elvīrai Āboliņai, ziedi gula dzejnieces un aktiera rokās. Vārkavas pamatskolas direktore 
Skaidrīte Medne arī bija sarūpējusi krāšņas ziedu kompozīcijas gan dzejniecei, gan citiem pasākuma viesiem. 

Kad ziedu pušķi tiek dāvāti un saņemti, paliek nedaudz skumji, jo pasākums tad parasti tuvojas beigām. Arī šoreiz Dzejas 
dienām veltītā pēcpusdiena bija sirsnīgi pavadīta, un visiem atkal bija jādodas pie sava darba. ( Santa Anna Lutinska.) 

 
Kur sports, tur arī mēs! 

Prieks ir par to, ja vari parādīt, ko vari, ko proti. Septembrī mēs, 23 Vārkavas pamatskolas skolēni, centāmies sevi parādīt 
arī kā labākos sportistus, tāpēc  18. septembrī devāmies uz rudens krosu Vārkavas vidusskolas stadionā. Laiks bija vējains, 
bet uzspīdēja arī saulīte. Trase tika veidota apkārt stadionam, bija arī šķēršļi - gara zāle, dubļi un nelieli kalniņi pirms finiša 
līnijas. 

Cīņa starp krosa dalībniekiem bija sīva. Ne kritieni, ne  sasmērētās drēbes nebija kavēklis ceļā uz panākumiem. Un tādi arī 
bija: 1.vietu ieguva Diāna Čeketa (8.kl.), Eglons Raudziņš (7.kl.) un Mārtiņš Čeirāns (4.kl.), 2.vietu- Karīna Tihomirova 
(2.kl.), Edgars Nikiforovs(2.kl.)un Laima Spūle (7.kl.), savukārt 3.vietu izcīnīja Inta Gavare (8.kl.), Oskars Mednis (7.kl.) un 
Santa Anna Lutinska (8.kl.). 

Kopvērtējumā ieguvām kausu, ko lepni atvedām uz savu skolu kā pierādījumu par mūsu panākumiem. 
Krosa sacensības bija jaukas,arī mazie pirmklasnieki varēja sevi parādīt. Viss bija labi saorganizēts, jo noritēja bez 

starpgadījumiem. Man pašam ļoti patika piedalīties, kaut arī guvu mazu, humorisku trauma - ieskrēju diegā, kas tika novilkts 
kā trases robeža. ( Ivars Čeirāns.) 

. 
Mūsu meitenes “Vārkavas bezceļos” 

Piedalījāmies arī bezceļu skrējienā, kas norisinājās Vecvārkavā septembra sākumā. No Vārkavas pamatskolas mēs bijām 4 
bezbailīgas meitenes: Inta Gavare (8.kl.), kas no visiem, aptuveni 70 dalībniekiem, ieguva 30.vietu, bet savā grupā - 3.vietu, 
Evija Čeirāne (7.kl.) ieguva 32.vietu, bet savā grupā - 2.vietu, Elīna Cimbolineca (8.kl.) ieguva 66.vietu un Kristiāna 
Trafimova (7.kl.) - 67. vietu. 

Trase izrādījās tiešām grūta, bet patīkamas izjūtas un liels gandarījums ir pēc paveikta darba, kas sākumā ir licies 
neizdarāms. Lepojamies, ka mūsu skolā tieši meitenes bija tās, kas aizbrauca un visiem pierādīja, ka viņas nebaidās no 
Vecvārkavas bezceļiem un vēlas arī citu gadu mesties šādā skrējienā. (Inta Gavare.) 

 
2. oktobris- pārbaudījums devītklasniekiem, svētki skolotājiem 

“Skolotājā jābūt daļai no dimanta, kuru visi apbrīno un zina tā vērtību, /Daļai no gliemežvāka, kuru labprāt meklē un 
klausās,/Daļai no akmens, kas prot paciest gan saules svelmi, gan lietu,/Daļai no mākslinieka burvja, kas savu dienu iekrāso 
tikai gaišos toņos,/Daļai no taureņa lidojuma, kas priecājas par savu spārnu vieglumu un kripatiņai no Dieva, kas sargā un 
saprot ikvienu.” 

Tā mēs, 9.klase, sveicām savus skolotājus viņu svētkos. Patiešām pacietīgi, gudri, atsaucīgi un mīļi ir skolotāji, kas mūs 
māca, tāpēc vēlējāmies to parādīt, liekot katram skolotājam kaut uz brīdi iejusties kāda grieķu dieva vai dievietes tēlā. Mēs, 
9.klases skolēni, arī bijām daži no dieviem, varoņiem un nimfām. Daži tāpēc, ka zibeņmetis Zevs pārējos dievus bija 
nokaitinājis, tāpēc tie no Olimpa bija pazuduši. Nu bija pienākusi tā diena, kad dievietēm un dieviem bija jāsanāk kopā, jo 
Zevs tiem bija izsūtījis ielūgumus. Tie, kuri bija atgriezušies, tika slavināti, sagaidīti ar mūziku un sveikti ar ziediem. Viņi par 
sevi dzirdēja daudz labu vārdu, cik tie ir neaizvietojami un svarīgi. Mūsu Olimpu bija pagodinājusi arī kāda īpaša būtne – 
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Vārkavas novada domes priekšsēdētāja Antra Vilcāne, kurā mēs saskatījām grieķu haritu,tas ir, būtni, kas ir prieka, labestības 
un pārpilnības personifikācija. Tas mūsu pasākumu padarīja īpaši svinīgu. Beigās visiem tika pasniegti Dionīsa sarūpētie augļi 
un svētā ziede ambrozijs, kas dievus padarīs vēl jaunākus un varēja atpūsties no tālā ceļa, ko mērojuši uz Olimpu, bet paši 
devāmies pie sava darba. Zevs pārtapa par skolas direktoru, pārējie- par skolotājiem, kam jāiet vadīt stundas. (Ilona 
Žukova.) 

 
Nepaliec mājās 

 
Svētdien, 11. oktobrī plkst. 14.00, Arendoles baznīcā aizlūgums, bet plkst. 16.00 pieminekļa atklāšana un iesvētīšana 

Lielajos Stradišķos. Piemineklis veltīts cilvēkiem, kas sadursmē ar čekistiem un istrebiteļiem tika nošauti 1945. 
gadā. 
v  

15.oktobrī plkst.12.00 Vārkavas TN izstāde - degustācija "Rudens balva”, ieeja - kaut kas pagatavots no rudens veltēm. 
v  

17.oktobrī (Laiks mainīts!) Vanagu pamatskolā koncerts – balle pie galdiņiem. Savu jauno disku „Daugaveņa” prezentēs 
un balli spēlēs grupa „Patrioti.lg”.( Vairāk informācijas - afišās!) 

v  
23. oktobrī Vanagu pamatskolā - pensionāru vakars.(Vairāk informācijas – afišās!) 

v  
24.oktobrī plkst. 19.30 Rožkalnu KN - Senioru balle „Atvasara”. Balli spēlēs Jānis & Lauris, ieeja brīva! 

v  
30.oktobrī Vārkavas TN galda spēļu vakars - sacensības. 

v  
Rožkalnu KN vokālais ansamblis „Savādi gan” aicina savā pulkā jaunus dziedātājus! Mēģinājumi notiek 

trešdienās plkst. 16.00! 
. 

Sludinājumi 
 

Kafejnīca „Šarlote” strādā pēc pasūtījuma. Cenas, atkarībā no ēdienkartes, sākot no 5 – 7 latiem vienai personai! 
 

Stārķa nesums 
 

No 28. augusta līdz 7.oktobrim  novadā reģistrēti 2 jaundzimušie: 
1.septembrī pasaulē nāca Raitis Spūlis. Vissirsnīgākie sveicieni māmiņai Juritai Somai un tētim Imantam Spūlim! 

7. septembrī pasaulē nāca Ralfs Ziemelis. Vissirsnīgākie sveicieni māmiņai Intai Ziemelei un tētim Ingum Ziemelim! 
 

Mūžības balss  
No 28. augusta līdz 7.oktobrim  novadā reģistrēti 5 mūžībā aizgājušie: 

Antonija Pujate ( 16.12.1927. – 29.08.2009.), Ivans Urbanovičs (28.02.1955.- 31.08.2009.), Leons Vaivods (01.10.1943. – 
05.09.2009.), Valentīns Petrovs (10.02.1937. – 07.09.2009.), Alfons Mačāns (15.07.1944. -10.09.2009.). 

Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem. 
 

Svecīšu vakaru norise Vārkavas novada kapos:  
24.oktobris  10.oktobris  17.oktobris 

Klaparu kapos plkst. 14.00 Lazdānu kapos plkst. 14.00 Vārkavas kapos plkst. 15.00 
Borbaļu kapos plkst. 15.00 Āpšu kapos plkst. 15.00 Vanagu kapos plkst. 16.00 

Stabulnieku kapos plkst. 16.00 Strodu kapos plkst. 16.00  
Pilišķu kapos plkst. 17.00 Augšmuktu kapos plkst. 17.00  

 
Izdevējs: Vārkavas novada dome 

Tirāža: 730 eksemplāri 
Materiālus apkopoja un sagatavoja: Maija Praņevska ( mob. tālr. 26611934, edrese – voguls@inbox.lv) 

Logo ideja – Jānis Zarāns 
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