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2013.gada augustā notika 1 Vārkavas novada domes 
Attīstības un infrastruktūras komitejas sēde (20.augustā), 
1 Finanšu komitejas sēde (20.augustā), 1 Sociālo, 
izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 
(20.augustā), 1 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas ārkārtas sēde (27.augustā), domes kārtējā sēde 
(27.augustā). 
2013.gada septembrī notika 1 Vārkavas novada domes 
Attīstības un infrastruktūras komitejas izbraukuma sēde 
(10.septembrī), 1 domes ārkārtas sēde (10.septembrī), 1 
Finanšu komitejas sēde (17.septembrī), 1 Sociālo, 
izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 
(19.septembrī), domes kārtējā sēde (24.septembrī). 

VĀRKAVAS NOVADA DOMES DARBS  
2013.GADA AUGUSTĀ UN SEPTEMBRĪ  
(SĒŽU LĒMUMI - WWW.VARKAVA.LV) 

Vārkavas novada domes Atzinības raksta 
piešķiršanas kārtības nolikums 

Apstiprināts Vārkavas novada domes sēdē 2008.gada 28.oktobrī 
(prot. Nr. 18/6) 

Vispārīgie jautājumi 
1. Par nozīmīgiem darbiem, sasniegumiem un 
ieguldījumiem Vārkavas novada attīstībā, 
saimnieciskajā un sabiedriskajā darbībā, kultūras un 
izglītības, kā arī citās novadam nozīmīgās jomās tiek 
nodibināts Vārkavas novada domes Atzinības raksts. 

Vārkavas novada domes Atzinības raksta 
piešķiršana 
1. Vārkavas novada domes Atzinības rakstu piešķir par 

darbiem, kas paveikti iepriekšējā gadā. 
2. Ierosinājumus piešķirt Atzinības rakstu var iesniegt 

novada domes deputāti, novada domes nodaļu vadītāji, 
iestāţu un uzņēmumu vadītāji, kā arī novada iedzīvotājs 
vai iedzīvotāju grupa. 

3. Ierosinājumā par Atzinības raksta piešķiršanu jānorāda 
apbalvojamā vārds, uzvārds, dzimšanas gads, personas 
kods, darba vieta, ieņemamais amats, darbības 
raksturojums. 

4. Vārkavas novada dome izskata visus iesniegtos 
ierosinājumus par noteiktu personu izvirzīšanu 
apbalvošanai ar Vārkavas novada domes Atzinības 
rakstu un pieņem motivētu lēmumu. 

Vārkavas novada domes Atzinības raksta 
pasniegšana 
1. Vārkavas novada domes Atzinības rakstu pasniedz 
Vārkavas novada domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja 
vietnieks vai viņu pilnvarota persona. 

Noslēguma jautājumi 
1. Vārkavas novada domes administrācija veic apbalvoto 
personu reģistrāciju. 
2. Apbalvoto personu saraksts tiek publicēts Vārkavas 
novada domes mājaslapā www.varkava.lv. 

 
                                                         (Turpinājums 2.lpp.) 

 
 
 

 

VĀRKAVAS NOVADA DOME AICINA LĪDZ 
Š.G. 11.OKTOBRIM PIETEIKT 

PRETENDENTUS GODA UN ATZINĪBAS 
RAKSTU SAŅEMŠANAI  

Vārkavas novada dome oktobrī 

aicina iedzīvotājus uz sapulcēm!  

15.oktobrī plkst.10.00 Piliškās, saieta vietā; 

16.oktobrī plkst.11.00 Vecvārkavā, KC zālē; 

16.oktobrī plkst.14.00 Vanagos, IAC “Vanagi”; 

17.oktobrī plkst.10.00 Vārkavā, Vārkavas tautas 
namā; 

18.oktobrī plkst.10.00 Arendolē, Arendoles 
krīzes centra zālē; 

18.oktobrī plkst.12.00 Rimicānos, Roţkalnu 
kultūras namā. 

Sapulcēs var piedalīties ikviens interesents. Būs 

iespēja klātienē satikt pašvaldības pārstāvjus un 

uzdot jautājumus. Īpaša uzmanība būs 

pievērsta Vārkavas novada pašvaldības 

2014.gada budžeta plānošanai. Gaidām Jūsu 

ieteikumus šajā jautājumā! 

Līdz 11.oktobrim iedzīvotāji aicināti sagatavot 

un iesūtīt interesējošos jautājumus, sūtot vēstuli 

uz e-pastu maija.pranevska@varkava.lv vai 

zvanot 20385972, norādot vārdu, uzvārdu un 

sapulces datumu, ko paredzēts apmeklēt, lai 

atbildīgie speciālisti var sagatavot nepieciešamo 

informāciju. 

Vārkavas novada domes priekšsēdētājas 
vietniece Antra Vilcāne iedzīvotājus š.g. oktobrī 

pieņems: 
8.oktobrī no plkst.9.00 - 12.00 Piliškās (saieta vietā), 
8.oktobrī no plkst.13.00 - 16.00 Rimicānos (pagasta 
pārvaldes telpās). 

http://www.varkava.lv/
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NOVADA ATTĪSTĪBA 

Vārkavā gatavojas 
jaunajai apkures 

sezonai  
 

Gatavojoties jaunajai 
apkures sezonai , 
Vārkavas pagastā 
n ot i ek  v i eno t a s 
apkures sistēmas 
i z v e i d o š a n a  u n 
siltumtrases izbūve 
trīs ēkām- pagasta 
pārvaldei, ģimenes 
palīdzības centra ēkai 

un tautas namam. Katlu māja apvienotajai sistēmai 
atradīsies pagasta pārvaldē. Lai efektīvāk izmantotu 
siltumenerģiju un paaugstinātu katla lietderības 
koeficientu, katlu mājā ir uzstādītas divas siltuma 
akumalācijas tvertnes, katra 1t tilpumā. Lai nodrošinātu 
nepieciešamo vilkmi, tika uzstādīts 16 m augsts 
dūmenis, kurš iepriekš tika demontēts no kādreizējās 
Vārkavas ciemata katlu mājas. Siltumtrases izbūvi un 
kat la  p ies lēgšanu veic  uzņēmums SIA 
”Siltumtehserviss”. 

 
      Inta Kivleniece, Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāja 

Vārkavas novada domes Goda raksta 
piešķiršanas kārtības nolikums 

Apstiprināts Vārkavas novada domes sēdē 2008.gada 
28.oktobrī (prot. Nr. 18/7) 

Vispārīgie jautājumi 
1. Par nozīmīgiem darbiem, sasniegumiem un 

ieguldījumiem Vārkavas novada attīstībā, 
saimnieciskajā un sabiedriskajā darbībā, kultūras un 
izglītības, kā arī citās novadam nozīmīgās jomās tiek 
nodibināts Vārkavas novada domes Goda raksts. 

Vārkavas novada domes Goda raksta 
piešķiršana 
1. Vārkavas novada domes Goda rakstu piešķir par 

darbiem, kas paveikti iepriekšējā gadā vai par 
nopelniem ilgākā laika posmā. 

2. Ierosinājumus piešķirt Goda rakstu var iesniegt 
novada domes deputāti, novada domes nodaļu 
vadītāji, iestāţu un uzņēmumu vadītāji. 

3. Ierosinājumā par Goda raksta piešķiršanu jānorāda 
apbalvojamā vārds, uzvārds, dzimšanas gads, 
personas kods, darba vieta, ieņemamais amats, 
darbības raksturojums. 

4. Goda rakstam izvirzītais pretendents saņem naudas 
prēmiju Ls 50,00 apmērā.  

5. Vārkavas novada dome izskata visus iesniegtos 
ierosinājumus par noteiktu personu izvirzīšanu 
apbalvošanai ar Vārkavas novada domes Goda rakstu 
un pieņem motivētu lēmumu. 

Vārkavas novada domes Goda raksta 
pasniegšana 
1. Vārkavas novada domes Goda rakstu pasniedz 

Vārkavas novada domes priekšsēdētājs, 
priekšsēdētāja vietnieks vai viņu pilnvarota persona. 

Noslēguma jautājumi 
1. Vārkavas novada domes administrācija veic 
apbalvoto personu reģistrāciju. 
2. Apbalvoto personu saraksts tiek publicēts Vārkavas 
novada domes mājaslapā www.varkava.lv. 

Lēmumu par apbalvošanu pieņems Vārkavas 
novada domes deputāti oktobra domes sēdē,  

Goda un Atzinības rakstus un naudas prēmijas 
pasniegs Valsts svētku pasākumā novembrī.  

A.Bizānes - Vadeišas foto. 

 

Ieguldījums Tavā nākotnē! 

Projekts „Vārkavas novada Vecvārkavas 
ciema ūdenssaimniecības attīstība” 

Vārkavas novada pašvaldība uzsāka projekta „Vārkavas 
novada Vecvārkavas ciema ūdenssaimniecības attīstība” 
īstenošanu. 2011.gada 23.novembrī ir noslēgta 
vienošanāsNr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/099/020 
ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par ERAF 
projekta īstenošanu. Projekta īstenošanas laiks no    
2011.gada 23.novembra līdz 2013.gada 22.novembrim. 

Projekts tiks īstenots uz kopējo summu 347 845.13 
LVL, no kuras Eiropas reģionālās attīstības fonda 
finansējums sastāda 242 351.12 LVL. 
Projektā tiek paredzēts sakārtot ūdenssaimniecības 
sistēmu un kanalizācijas sistēmu Vārkavas novada 
Vecvārkavas ciemā. Pēc iepirkuma noslēgšanās ar SIA 
„ĢL Konsultants” tika noslēgts līgums par projektā 
ietverto būvdarbu realizāciju. 
Projekta ietvaros ūdenssaimniecībā ir ieplānoti šādi 
darbi: jaunas ūdens atdzelţošanas stacijas izbūve, 
jauna dziļurbuma izbūve un esošā artēziskā urbuma 
„Centrs” tamponāža, ūdenstorņa „Centrs” 
rekonstrukcija, jauna maģistrālā ūdensvada izbūve, 
gan esošo cauruļvadu rekonstrukcija, gan jauna 
ūdensvada izbūve. Kanalizācijas sistēmas sakārtošanai 
ir ieplānoti šādi darbi: jaunu bioloģisko notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu izbūve, priekšattīrīšanas iekārtu 
izbūve, sūkņu stacijas izbūve, kā arī jauna 
elektroapgādes pieslēguma izbūve. Būvdarbus tiek 
plānots pabeigt līdz šī gada rudenim. 
Būvuzraudzību projektam veic SIA „Sistēmeksperts” 
sertificēts būvuzraugs Normunds Šteinbergs. 
Autoruzraudzību projektam veic SIA „PRO VIA”. 
Jau šobrīd visi lielie ūdenssaimniecības un 
kanalizācijas sistēmas izbūves darbi ir pabeigti, notiek 
iekārtu regulēšana, atzinumu saņemšana no 
atbildīgajām iestādēm un gatavošanās objekta 
nodošanai ekspluatācijā. 
 

Vārkavas novada domes projektu vadītāja Vija Šmeikste 
 

http://www.varkava.lv/
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2013.gada 3.oktobrī 

deļus un maketus ar daţādām iespējām; dinamiskos 
modeļus un iekārtas; tehniskajā modelēšanā – gaisa 
pūķus, brīvlidojošos lidmodeļus H-600, miniatūros 
telpu lidmodeļus ar gumijas motoru, vienpakāpes 
raķešu modeļus, automodeļus un peldošos 
modeļus. Šūšanas nodarbībās tiks turpināta šūšanas 
prasmes apgūšana, prasme rīkoties ar šujmašīnu 
(projekta „Mācāmies kopā darot” ietvaros 
iegādātas divas šujmašīnas), kā arī no jauna tiks 
apgūta izšūšana ar šujmašīnu. Šajā tehnikā tiks 
veidots dekoratīvs dvielītis, spilventiņš 
piespraudēm, krēsla sēdekļa spilventiņš un 
sešstūrains adatu spilventiņš, kā arī tiks apgūtas 
citas prasmes un iemaņas. Floristikas un rokdarbu 
nodarbībās turpmāk tiks papildinātas prasmes un 
zināšanas daţādu kompozīciju, galda un sienas 
dekoru veidošanā; šaļļu, plecu lakatu darināšana 
daţādās tehnikās (tamborēšanas, tapošanas, 
adīšanas, aušanas u.c.); ziepju gatavošanā, filcēšanā, 
dekupāţas tehnikā apgleznotas kastītes, spaiņi, 
pudeles u.c.priekšmeti. Nepārtraukti tiks sekots 
līdzi arī jaunām idejām interneta pasaulē, izstādēs, 
lai  tās ieviestu un parādītu mūsu nodarbību 
apmeklētājiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bez šīm mācību aktivitātēm tiks plānoti arī citi 
pasākumi – darbu izstādes un konkursi, labdarības 
akcijas Ziemassvētkos un Lieldienās, sporta 
aktivitātes saturīgā brīvā laika pavadīšanai 
nodarbību starplaikos un brīvdienās u.c. aktivitātes. 
Projekta kopējās izmaksas 2195, 43 LVL, t.sk., 
fondam pieprasītā summa 1975,00 LVL, biedrības 
„Dzintars 2007” līdzfinansējums 220,43 LVL. 
Projektam nodrošināta ilgtspēja, jo daudzveidīgās 
aktivitātes spēs saglabāt radošu vidi, kā arī 
lietderīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju 
nodrošināšanu un daţādošanu, sākot no bērna līdz 
vecam cilvēkam; bērni mācīsies sadarboties ne tikai 
ar saviem vienaudţiem, bet arī ar jauniešiem un 
pieaugušajiem. 
 

AICINĀM  APMEKLĒT  NODARBĪBAS  
RIMICĀNU  MŪŢIZGLĪTĪBAS  IESPĒJU  

CENTRĀ! 
 

Velta Ziemele, biedrības „Dzintars 2007” valdes 
priekšsēdētāja 

 

 

„Kopā strādājam, kopā sportojam”- ar šādu devīzi 

aizvadītajā vasarā notika darbi Vārkavas jaunā 

stadiona labiekārtošanā 

Stadions ar futbola laukumu un vieglatlētikas sektoru ir 
uzbūvēts ar Eiropas Savienības fonda ELFLA atbalstu un 
ekspluatācijā nodots 2012.gada rudenī, bet tā aprīkošanas 
darbi vēl turpinās. Ar Vārkavas pagasta pārvaldes atbalstu 
sametināti futbola vārti, šī gada pavasarī uzbūvēta lapene ar 
galdu un soliem. Šobrīd noslēdzas darbs pie vecāku 
biedrības „Pūces māja” projekta „Kopā strādājam, kopā 
sportojam”. Vecāku biedrība ar projekta pieteikumu 
piedalījās biedrības „Preiļu rajona partnerība” mazo grantu 
projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi” un saņēma 
finansējumu futbola vārtu tīkla iegādei, kā arī materiāliem 
āra tualetes un soliņu būvei. No novada domes 
sagādātajiem kokmateriāliem vietējie meistari Aivars 
Lazdāns un Jānis Klindţāns uzbūvēja ērtu āra tualeti un 
desmit soliņus sportistiem un līdzjutējiem. Viņiem palīdzēja 
arī Antons Caics, bet visus darbus vadīja Andris Plonis. 
Stadionā jau notiek gan sporta stundas, gan vieglatlētikas 
treniņi. Ir notikuši arī plašāka mēroga pasākumi. 7.un 
8.jūnijā notika Lauku foruma sportiskās aktivitātes, 23.jūnijā 
komandas sacentās jautrajās „Līgo vainaga” disciplīnās, bet 
17.augustā stadionā pulcējās „Bēbīšu spartakiādes” 
dalībnieki un līdzjutēji. Visus minētos pasākumus organizēja 
SFL projekta „Skola mazam un lielam” jauniešu studija 
Diānas Stubures vadībā. 27.septembrī jauniešu organizētās 
Olimpiskās dienas apmeklētāji varēja izbaudīt un novērtēt 
stadionā paveikto. 

Dagmāra Skutele, projekta dalībniece 

Šovasar Vārkavas pamatskolas stadionā 
notikušās “Bēbīšu spartakiādes” dalībnieki 
veic “goda apli” . (M.Praņevskas foto.) 

Prieks kopā darboties Rimicānos 
 

Biedrības „Dzintars 2007” projekts „Prieks kopā darboties 
Rimicānos!” guvis nodibinājuma „Borisa un Ināras Teterevu 
fonds” atbalstu. Šī projekta ietvaros divu gadu garumā  no 
01.09.2013. – 31.08.2015. iegādājoties nepieciešamos 
materiālus, inventāru un darba rīkus, daţādām iedzīvotāju 
grupām tiks pilnveidota jaunu prasmju un iemaņu apgūšana 
turpmākai dzīvei tehniskās jaunrades pulciņa nodarbībās, 
floristikā un rokdarbos, kā arī šūšanas nodarbībās. Tehniskās 
jaunrades nodarbībās dalībnieki turpinās apgūt stenda mo - 

“Apjomīgās dekupāžas” nodarbība Rimicānu MIC šī 
gada septembrī. (I.Somes foto.) 
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NOVADĀ 

Vanagu Sv. Annas katoļu draudzes svētceļojums – 
„Mēs gribam redzēt Jēzu un Dievmāti!” 

 
11. augustā pēc Svētās Mises ar priestera Vilhelma Bēķa 
svētību - lietainā, bet tomēr ticības pilnā dienā 15 Vanagu 
draudzes jaunieši un pieaugušie - Ilze Cepurniece, Anete 
Vintiša, Ruta Vaivode, Ieva Skutele, Katrīna Vaivode, Jānis 
Seilis, Elita Seile, Agnese Seile, Katrīna Lilo, Dārta Lilo, 
Alise Vilcāne, Anna Marija Onckule, Katrīna Elizabete 
Onckule un Anita Zarāne devās trešajā svētceļojumā uz 
A g l o n u  p i e  D i e v m ā t e s . 
Pats vārds svētceļojums jau norāda uz to, ka šis ceļojums ir 
svēts. Katram ceļojumam ir savs mērķis. Mūsu mērķis bija 
ne tikai sasniegt konkrētu vietu - Aglonu, bet sastapt Jēzu 
un Dievmāti, kas arī bija visa svētceļojuma centrs. 
Svētceļojuma laikā dziedātās dziesmas un lūgšanas stiprināja 
mūsu vienotības saites ar Dievu, ar mūsu tuvākajiem 
cilvēkiem. Šis ceļojums, kas viennozīmīgi neizslēdz arī 
gandarīšanas raksturu – ceļš kājām, saules tveicē, vējā, lietū, 
tā tika pievarēti 65 kilometri, ko veltījām Dievam. Atstājot 
ikdienas darbus un rūpes, savu uzmanību pievēršot vairāk 
tam, kas attiecas uz garīgo dzīvi, kas tik ļoti nepieciešams - 
attīrīt, stiprināt un attīstīt savu ticību. Saņēmām no Dieva 
75 Dieva bučiņas, kas vairāk ir zināmas kā tulznas...   
Tomēr šīs svētceļojums nevarētu notikt, ja nebūtu mūsu 
labvēļu un atbalstītāju, kas palīdzēja mums piepildīt savu 
sapni redzēt Jēzu. Vislielākos un mīļākos paldies sakām un 
sūtām: Gatim Vilcānam, Ērikam Purviņam, Antrai Vilcānei, 
Jānim Romānam, Paulim un Ivetai Onckuļiem, Līvijai 
Paeglei, Janīnai Vilcānei. Kā arī paldies Znotiņu un Rušonas 
draudzei! Dievs redz Jūsu labos darbus, un tas tiks 
a t l ī d z i n ā t s !  P A L D I E S !  
Patiesās lūgšanas, patiesās sirdis, asaras un sāpes, kas tika 
noliktas Dievmātes priekšā. Aicinām arī nākamgad jūs visus 
piedzīvot šo patieso un mīlestības pilno laiku, ko mums 
sniedz Jēzus un mūsu visu Māte, jo ticība ir Jēzus un tikai 
viņš mūs var aizvest uz debesīm! Svētīgu Jums visiem šo 
laiku! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svētceļnieku kopbilde: (1.rindā no kreisās) Alise, Dārta, Laura, 
Anita; (2.rindā no kreisās) Anete, Ieva, Ruta, Jānis, Katrīna 
Elizabete, Agnese,  Katrīna L., Katrīna V., Elita, Ilze. 

Grupas vadītāja Laura Cepurniece 
 

Pretī zelta rudenim 

Ir  septembris, talantīgais  mākslinieks  -  rudens,  
ņemot  rokā  krāsu  paleti,  izdaiļo  mūsu zilo  ezeru  
zemi.  Lāsmo  pīlādţogas,  kļavas  deg  krāsu  
ugunīgajās  liesmās,   saule  vēl mīļi  noglāsta  ikvienu  
vaigu,  pirms  atdodot  vietu  rudenim. Ir  vēlmes vēl  
doties  baudīt  šo   skaisto,  dabas  mātes  dāvāto  
brīnumu – rudeni. 
26.  septembrī   Vārkavas  novada  pensionāri,  
mainot  ikdienas  rutīnu,  devās  ekskursijā pa  
dzimto  Latgali.  Daba  mūs   lutināja  ar  sauli,  bija  
jauka  diena.  
Ceļojuma   sākumā  apmeklējām  Aglonas  baziliku,   
Karaļkalnu,   Aglonas  kara muzeju.  Te  katrs  varēja  
sev  atrast sirdij  vajadzīgo  un  patīkamo. Tālāk  ceļš  
veda  uz  Andrupenes  lauku  sētu.  Mūs  laipni  
sagaidīja  muzeja  darbiniece Skaidrīte. Pateicoties  
tik  aktīviem  darbiniekiem  un pagasta  atbalstam,  
nākošajām  paaudzēm  tiek  saglabātas  vēsturiskās  
vērtības. Saimniece  cienāja  ar  karstu  tēju  un  tikko  
no  krāsns  izņemtiem  pīrāgiem. Tālāk  ceļojām  uz  
Mākoņkalnu. Visi  grupas   dalībnieki  sekmīgi  
„sasniedza”  kalna  virsotni.  Te  bija  grupas  
kopējais  pikniks  ar  pārrunām  par  redzēto  un  
uzdziedot  kopējo  dziesmu. 
Pēdējais  apskates  objekts  bija Ārdavas  z/s ”Kalni” 
mājas  vīna  raţotne.  Viesmīlīgā  saimniece  
iepazīstināja  seniorus  ar  raţotni, degustējām  upeņu  
un  aveņu  vīnus, garšīgos   augļu  dţemus. Ar  laba  
vēlējumiem  atvadoties  devāmies  mājup. 
Paldies  senioriem,  kuri  atbalstīja, piedaloties šajā  
braucienā. Grupas  vārdā – paldies Līvānu autobusu   
pārvadājumu  firmas  šoferim  Aivaram  
Jačmenkinam  par patīkamo  un  drošo  braucienu.  
Lai saulainas, patīkamas atmiņas par  celojumu  silda 
aukstajās  rudens  dienās. 

 
Biedrības “Vārkavas novada pensionāri”  valdes 

priekšsēdētāja   Janīna Ancāne 

 

Vārkavas novada seniori Andrupenes lauku sētā. 
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Ar krāšņiem ziedu pušķiem rokās 2. septembrī 
skolas bērni uzsāka mācību gadu – vieni – 
pirmo, citi – pēdējo Vārkavas vidusskolā. 
Šo dienu sākām ar dievkalpojumu Vārkavas 
baznīcā. Svētku dienas turpinājumā bija kopīgs 
pasākums skolēniem, skolotājiem un vecākiem, 
uzsākot jauno mācību gadu. Veiksmi, izturību 

mācībās visiem vēlēja skolas direktore A. Vilcāne, novada domes 
priekšsēdētājas vietniece  A. Vilcāne, vecāku padomes priekšsēdētāja 
M. Gavare un skolas vecāku pašpārvaldes priekšsēdētāja I. Dambīte- 
Lazdāne. Skaistus ziedus 1. klases skolēniem bija sagādājuši 
divpadsmitie, kuri apņēmās palīdzēt pirmklasniekiem visos viņu 
darbiņos. Pasākuma laikā jautrību radīja Ronja, kura katrai klasei bija 
sagādājusi kādu uzdevumu. Klātesošie tika iepazīstināti ar jauno 
bioloģijas-ķīmijas skolotāju Ingrīdu Ločmeli un pateicības vārdi tika 
teikti ilggadējai skolotājai Helēnai Pizičai par darbu skolā. 
Pēc svinīgā pasākuma klašu pārstāvji devās uz skolas stadionu, lai ar 
krāsainiem baloniem, kurus sagādāja vecāku pašpārvalde, sūtītu debesīs 
vēlējumus un apņemšanos jaunajā mācību gadā. 
Vecāki kopā ar bērniem apmeklēja klases stundas, kā arī piedalījās 
skolas vecāku informatīvā sapulcē. 
Nedaudz vēlāk, pēc Vārkavas novada domes priekšsēdētājas A. 
Brakovskas svētku uzrunas, ar jauku koncertu visus klātesošos un 
ciemiņus no Vārkavas pamatskolas sveica Preiļu ģimnāzijas meitenes.  
Pirmās mācību nedēļas noslēgumā notika tradicionālais skrējiens 
„Vārkavas bezceļi”, kuros piedalījās sportisti no 5 Latgales novadiem. 
11. septembrī 1.-7. klašu skolēni kopā ar bibliotekārēm Melitu un Aldu 
izbaudīja jauku Dzejas dienu pasākumu „Kopā ar dzejniekiem pa 
Latviju”. Interesanti bija tas, ka pasākums notika brīvā dabā. 
6. klases un 8.-12. klašu skolēni izvēlējās mūsdienu dzejnieku darbus, 
zīmēja dzejoļus, lasīja klasesbiedriem, atskaņoja kā dziesmas. Visus 
dzejoļus interesenti vēl aizvien var lasīt skolas 3. stāva koridorā. 
Izpildot daţādus pārbaudījumus, 10. klases skolēnus vidusskolēnu 
saimē uzņēma 11. klase un sirsnīgi sveica 8., 9. un 12. klašu skolēni. 
14. septembrī Vārkavas novada atklātajās vieglatlētikas čempionātā 
piedalījās sportisti no Vārkavas, Preiļu, Līvānu, Krāslavas, Daugavpils, 
Ilūkstes un Jēkabpils novadiem. 
No 18.-20. septembrim visi skolēni un pirmsskolas grupiņas audzēkņi 
veidoja ziedu paklājus „Rakstu raksti Latvijai”. 
20. septembris bija pārgājienu vai ekskursiju diena. Skolā drīzumā varēs 
vērot ceļojumu aprakstus un priecāties par skolēnu piedzīvojumiem gan 
Rīgā, gan tepat Latgalē. 
20. septembrī skolas jaunsargu komanda piedalījās šķēršļu joslas 
pārvarēšanas sacensībās. 
23. septembrī notika skolas Rudens kross, bet 26. septembrī pie sevis 
starpnovadu skolu Rudens krosā sagaidījām pašus labākos skrējējus. 27. 
septembrī 1.-7. klašu skolēni piedalījās pasākumā „Miķelītis – bagāts 
vīrs”, kura laikā ieskandināja Miķeļdienu, notika rudenīgo zābaku 
konkurss un Miķeļdienas gadatirgus. 
Tādas nu ir bijušas šī mēneša aktualitātes. Protams, arī mācību darbs nu 
rit pilnā sparā. 
 

Atbildīgās par audzināšanas darbu skolā: S. Stankeviča, H. Ērgle 

BIBLIOTĒKU  
VĒSTIS 

SKOLU ZIŅAS  

Mudiniet bērnus lasīt un 
rādiet piemēru - iesaistieties 

"Vecāku žūrijā"!  
 
Vārkavas novada 
bibliotekāres aicina 
vecākus iesaistīties 
"Vecāku žūri jā 

2013"! Izlasiet un novērtējiet 
šādas grāmatas: 
1. Ezera Anni ja/Kit i j a 
Krauzere. - Rīga: Liels un mazs, 
2012. 
2. Eža elegance/Mjūriela 
Barberī. - Rīga: Omnia Mea, 
2012. 
3. Migla/Inga Gaile. - Rīga: 
Mansards, 2012. 
4. Pirms es krītu/Lorena 
Olivera. - Rīga: Zvaigzne ABC, 
2012. 
5. Rāmais haoss/Sandro 
Veronēzi. - Rīga: Jāņa Rozes 
apgāds, 2013. 

Šīs grāmatas ir pieejamas 
Vārkavas novada Upmalas 
un Vārkavas bibliotēkās. Tās 
jāizlasa līdz šī gada beigām. 
Lai raita un aizraujoša 
lasīšana! 

Skolotāju tikšanās 
Arendolē 

 
Ir rudens, skolas laiks, krīt lapas 
un ziedi salnā, deg pīlādţi. Un 
mēs, savējie, esam kopā. Pēc 
bijušo kolēģu ierosinājuma 
nolēmām tikties Randaukā - 31. 
augustā .  Katrs skolotā js , 
audzinātājs varēja ritināt  savu 
atmiņu kamoliņu par saviem 
darba gadiem Amuļu skolās. 
Atmiņas ir vienīgā paradīze, no 
kuras nevar izdzīt. Interesanti bija 
klausīties, kā ir veicies daudzu 
gadu garumā bijušajiem kolēģiem. 
S a ņ ē m u  a r ī  s i r s n ī g a s , 
aizkustinošas vēstules, kas tika 
nolasītas pasākumā. (Turp. 6.lpp.) 

 
 

 

 

http://www.varkava.lv/lv/kreisa-izvelne/jaunumi1/get/nid/1495
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Skolotāja Juzefa Brakovska savā vēstulē raksta: „Lai Jums visiem nākamā ikkatra dzīves diena ir kā atradums, kurā 
ielikts spēks, dzīvesprieks, veselība, mīlestība, gods, cieņa, veiksme un ass redzējums nākotnei!” 
Paldies mūsu novadniekam, bijušajam skolotājam, uz šodiendienu majoram Aivaram Bramanim, kurš dāvināja 
bibliotēkai disku un savu sastādīto grāmatu „Kara darbība kalnu apstākļos”. 
Pasākumu kuplināja folkloras kopa „Dzeipurs” ar savām novada tautas dziesmām. Pasākuma beigās skanēja visu 
dalībnieku kopējā dziesma „Dar' man, tēv(i)s, pastaliņas”. 
Atmiņu stāstījumi, foto materiāli, dāvinājumi papildinās novadpētniecības stūrīti Arendoles bibliotēkā. 
 

                             Arendoles bibliotēkas bibliotekāre Marija Salceviča  

Tava īpašā grāmata īpašam plauktam 
Man patīk lasīt grāmatas. Daţas ir īpaši mīļas un tās es varu pārlasīt vēl un vēl. Viena no grāmatām, kuru esmu 
pārlasījusi daudzreiz ir Selmas Lāgerlēvas grāmata „Nilsa Holgersona brīnišķīgais ceļojums”. Tā man ir mīļa jau no 
bērnības. Es neatminos cik veca es biju, kad šī grāmata nonāca mūsmājās, bet kā - to gan, kāds tētim to bija iedevis 
kā samaksu par darbu, lai aizved savām mazajām meitām. Tas bija 1972.gada izdevums un tai bija tikpat gadu, cik 
man, no sākuma tā nemaz nepiesaistīja manu uzmanību, taču kad sāku lasīt jau no pirmajām rindiņām sapratu, ka tā 
būs brīnišķīga grāmata. Sākās arī mans ceļojums pa Zviedriju kopā ar Nilsu un meţa zosīm. Man ļoti patika 
burvīgās teiksmas un tas, kā palaidnis un slaists Nilss pamazām kļūst par līdzjūtīgu, izpalīdzīgu, godīgu zēnu. Mani 
ļoti aizkustināja stāsts par Karu un Pelēksvārci, par viņu draudzību. Es raudāju, kad lasīju par veco zemnieci, kas 
nomira vientulībā. Man bija jāraud arī lasot par mazā Matsa bojāeju, viņš visas nelaimes pārcieta ar pieauguša 
cilvēka drosmi un arī nomira, nebaidīdamies no nāves.  
Atceros, cik lepna biju, saņemot savu pirmo grāmatu, ko pasniedza skolas direktore Jaungada pasākuma laikā, kā 
pateicību par labām un teicamām sekmēm mācībās. Man vēl joprojām grāmatu plauktā glabājas šī grāmatiņa – 
Marijas Grīpes  „Elviss Karlsons”. No bieţās lasīšanas vāciņi jau pavisam nobruţāti. Tas ir stāsts par kādu mazu 
neparastu zēnu, kuru mamma nosaukusi par Elvisu, jo tāds vārds bija viņas elkam - rokenrola karalim Preslijam. 
Taču Elviss nemaz negrib būt kaut kam līdzīgs, Elviss ir Elviss. Viņam nav sava vecuma draugu, jo viņš nevar ar 
tiem saprasties un atrast kopīgu valodu, Elviss neiederas pie bērniem. Viņa mamma to nevar saprast un viņai liekas, 
Elviss viņai uzsūtīts par kaut kādiem grēkiem. Taču Elviss ir ļoti gudrs bērns un viņam gribas, lai mamma bieţāk ir 
mīļa. 
Reiz vārda dienā klasesbiedrene man uzdāvināja Bernharda Kellermaņa romānu „Draudzības dziesma”. Vairākus 
gadus tā nostāvēja plauktā nelasīta, līdz kādu dienu sāku to lasīt. Mani ļoti aizkustināja grāmatas varoņu draudzība, 
kas dzimusi kaujas laukā, karojot plecu pie pleca, brienot dubļus, salstot un badojoties. Viņu draudzība vēl vairāk 
norūdās miera laikā, kopā strādājot, lai atjaunotu Hermaņa tēva mājas, kuras kādā vētras naktī ir nodegušas. Atkal 
viņiem jāsalst un jābadojas, taču neviens neţēlojas. Pārējiem atliek vien nobrīnīties, cik daudz viņi spēj paveikt tikai 
ar savām rokām vien. Lasot grāmatu, es iedomājos kā izskatās „Bornu” saimnieks Hermanis, namdaris Antons, 
smukulītis Hanšelis, kalējs Kārlis un Rudbārdis. Katrs savādāks un katrs īpašs. Par viņiem visu izsaka viņu darbi, 
nevis vārdi.  
Īpaša vieta manā sirdī ir Reja Bredberija „Pieneņu vīnam”. Grāmatas autors vienas vasaras piedzīvojumus parāda 
caur maza zēna Dunkana skatījumu. Tā ir tikai viena vasara, bet tik īpaša un pilna daţādiem notikumiem un 
atmiņām. Kas šajā grāmatā ir tāds īpašs? Vislabāk to ir pateikusi tulkotāja Inese Veide: „Vai gribat pasmelties 
dzīvotprieku un kļūt gaišāki, redzīgāki? Vai gribat pilnībā izjust dzīves garšu un saprast, cik daudz mums katram ir 
dots? Tad jums šī grāmata būs īsts atklājums, spirdzinošs malks dzirkstošā pieneņu vīna”. Šīs grāmatas saturu nevar 
tā vienkārši atstāstīt, jo tad zudīs tās burvība, tā vienkārši ir jāizlasa. 
Tās ir tikai daţas no manām īpašajām grāmatām un droši vien ar gadiem mans grāmatu plaukts papildināsies ar 
jaunām man mīļām grāmatām un katrai būs kāds īpašs stāsts... Es ceru, ka man joprojām patiks lasīt grāmatas un ka 
tām būs īpaša vieta manā dzīvē, un ka lasīšanai atliks laiks, jo liekas ar katru gadu dienas kļūst īsākas un dzīve 
ātrāka... 
Tāpat arī katram no Jums ir kāda īpaša grāmata, kurai ir savs stāsts. Latvijas Nacionālā bibliotēka no 20.augusta 
līdz 1.novembrim rīko akciju „Tautas grāmatu plaukts”. Tās mērķis ir dot iespēju iedzīvotājiem piedalīties 
Nacionālās bibliotēkas jeb Gaismas pils satura veidošanā, dāvinot bibliotēkai sev nozīmīgu un īpašu grāmatu, lai to 
kopā ar dāvinātāja ierakstīto vēstījumu lasītu cilvēki šodien un arī nākamajās paaudzēs. „Tautas grāmatu plaukts” 
tiks izvietots Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas ātrijā un sliesies piecstāvu mājas augstumā. Akcijas 
rezultātā tiks ne vien piepildīts „Tautas grāmatu plaukts”, bet noskaidrota arī nācijas mīļākā grāmata un autors. 
Aicinu arī Jūs piedalīties šajā akcijā un papildināt „Tautas grāmatu plauktu” ar savu mīļāko grāmatu un savu 
vēstījumu nākamajām paaudzēm. Savu grāmatu līdz 1.novembrim varat atnest uz dzīvesvietai tuvāko bibliotēku un 
pretī saņemt īpašu grāmatzīmi. Pēc tam atnestās grāmatas tiks nogādātas uz Preiļu Galveno bibliotēku, no kurienes 
tālāk uz Rīgu. Palīdzēsim kopīgi piepildīt lielo grāmatu plauktu! Arī pati izvēlēšos kādu no savām mīļākajām 
grāmatām un nodošu ielikšanai īpašajā plauktā. Ikviens no Jums  tiek mīļi gaidīts bibliotēkā! 

                                                                           Rožkalnu bibliotēkas bibliotekāre I. Some    
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No 2013.gada 14.augusta līdz 30.septembrim Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 4 
jaundzimušie: 

 10.augustā pasaulē nāca Kristians Krūmiņš! Vissirsnīgākie sveicieni vecākiem - Agnesei un Ivaram 
Krūmiņiem. 

 1.septembrī pasaulē nāca Ārons Bičs! Vissirsnīgākie sveicieni vecākiem - Intai un Konstantīnam 
Bičiem. 

 12.septembrī pasaulē nāca Anete Mame! Vissirsnīgākie sveicieni vecākiem - Ilzei un Edgaram 
Mamiem. 

 19.septembrī pasaulē nāca Sofija Rusiņa! Vissirsnīgākie sveicieni vecākiem - Mairitai Maskalānei un 
Mārim Rusiņam. 

12.oktobrī Roţkalnu pagastā 
Lazdānu kapos plkst.13.00, 
Āpšu kapos plkst.14.00, 
Strodu kapos plkst.15.00, 
Augšmuktu kapos plkst.16.00. 

26.oktobrī Vārkavas pagastā 
Klaparu kapos plkst. 13.00, 
Borbaļu kapos plkst.14.00, 
Stabuļnīku kapos plkst.15.00, 
Pilišku kapos plkst.16.00. 

2.novembrī Upmalas pagastā 
Vanagu kapos plkst.14.00, 
Vārkavas kapos plkst.15.30. 

SVECĪŠU VAKARI VĀRKAVAS NOVADA KAPSĒTĀS 2013.GADĀ 

 

5.OKTOBRĪ PLKST.11.00 ROŽKALNU 

KULTŪRAS NAMĀ VĀRKAVAS NOVADA 

SENIORU  PĒCPUSDIENA 

Programmā: 

Vārkavas novada pašdarbības kolektīvu “Odziņas”, 

“Dzīves virpulī”, “Dzeipurs”, kā arī viesu senioru 

kolektīvu no Bebrenes un Kārsavas koncerts, 

pārsteigumi saviesīgajā daļā, balle kopā ar Dimu no 

Dubnas. 

Cerams, ka jūs jau esat pieteikuši transportu 

nokļūšanai pasākuma norises vietā (transports bija 

jāpieteic pagastu pārvaldēs, IAC “Vanagi”, Vārkavas 

novada KC). Līdzi jāņem groziņš, labs 

garastāvoklis (un kaimiņu seniori)! Būsiet ļoti 

mīļi gaidīti!  

Iebrien priecīgā straumē, 
Tev gribēsies līdzi doties. 
Jo zini, tā mūţam traucas 
Un apstājai  neatsaucas. 
Arī tu bieţi saki, 
Ka negribi palikt uz vietas. 
Un dodies tai līdzi un steidzies... 
Lai taviem gadu putniem 
Tāls, tāls lidojums. 
 

Sirsnīgi sveicam Janīnu 
Vilmani skaistajā dzīves 

jubilejā! 
 

Vārkavas baznīcas draudzes koris 

No 2013.gada 14.augusta līdz 30.septembrim Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 3 
mūžībā aizgājušie: 

 Jānis Brakovskis (25.07.1939 - 25.08.2013); Tekla Lazdāne (17.06.1925 - 29.08.2013); Voldemārs 
Lūsis (11.03.1941 - 13.09.2013). Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem. 
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Izdevējs Vārkavas novada dome,  

tālr. 65329632, mob. tālr. 28239646.  

Reģistrācijas apliecības Nr. 000740194.  

Iznāk kopš 2003.gada 28.maija.  

Materiālus apkopoja un sagatavoja sabiedrisko 

attiecību speciāliste Maija Praņevska (mob.tālr. 

26611934, 20385972; e-pasts: varkavas.novads@inbox.lv 

vai maija.pranevska@varkava.lv).  

Datorsalikums Maija Praņevska. 

Tirāža 740 eksemplāri.  

Iespiests SIA “Latgales druka”.  

Bezmaksas izdevums.  

Par publicētajiem faktiem un skaitļiem atbild rakstu 

autori.  

Cilvēks kā mirdzoša zvaigzne, 
Kas debesu plašumos mīt. 
Ne zināt mums stundu un brīdi, 
Kad dziestoša lejup tā slīd. 
 

Skumju un atvadu brīdī klusa un patiesa 
līdzjūtība Bonifācija un Ievas Lazdānu 
ģimenei, no mātes uz mūžu atvadoties. 

 
Kaimiņi un Vārkavas baznīcas draudzes koris 

Es visu atstāju jums – 
savas skumjas un prieku, 
kas bijis. 
Savu darbu un domas, 
kas kopā šai dzīvē ar jums 
kā dzīpars vijies. 
 

Izsakām dziļu līdzjūtību Kusiņu ģimenei, 
vecmāmuļu un māmuļu kapu kalnā pavadot. 

 
Ziemeļu ģimene Dubencā, Aglonā, Līvānos un radi 

Kā putni aiziet dusēt  
Gar vakara debess malu,  
Tā aiziet mūsu mīļie  
Uz kluso mūžības salu. 
                          (K. Skalbe) 

 
Skumju brīdī, atvadoties no tēva 

Voldemāra Lūša, esam kopā ar kolēģi 
Daci un viņas piederīgajiem. 

 
P.Stradiņa KUS Attīstības biedrība 

Asinsvadu ķirurģijas centra kolektīvs 
 

2013. gada 18. septembris 

PATEICĪBA 
Izsaku sirsnīgu pateicību 
veterinārārstam Viktoram 
Lazdānam par palīdzības sniegšanu 
Ruksīša ārstēšanā. 
 

Marija no Rožkalnu pagasta 

PATEICĪBA 
 

(Ikdienas steigā nepamanām, 
cik daudz mums līdzās labu cilvēku.) 

 
Sirsnīgs paldies Jums visiem, labie 
ļaudis, kuri bijāt kopā ar mums lielajās 
bēdās, pavadot  māmiņu, vīramāti, 
vecmāmiņu un vecvecmāmiņu Teklu 
Lazdāni  Mūžības ceļā. 
Pateicamies par sniegto atbalstu, iejūtību, 
mierinājumu un  palīdzību! 

 
Lazdānu ģimene Dubencā 

Pārdod ziemas ķiplokus. Tālr. 29342071. 

LĪDZJŪTĪBAS, PATEICĪBAS, SLUDINĀJUMI 

Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļa informē, ka saskaņā ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas 
likuma 7.pantu no šī gada 1.janvāra visi civilstāvokļa aktu reģistri notiek vienotā civilstāvokļa aktu 
reģistrēšanas informācijas sistēmā, t.n., ka iedzīvotāji var reģistrēt civilstāvokļa aktus jebkurā Latvijas 
Dzimtsarakstu nodaļā. 


