
 

 

  ŠAJĀ NUMURĀ: 

 Ko šajā sezonā piedāvā Vārkavas no-
vadpētniecības muzejs - kultūrvēstu-
res un tūrisma centrs?  

 Vārkavas novada ģimenes saņem soci-
ālo palīdzību.  

 Izcilajam latgaliešu valodas pazinē-
jam, novadniekam Ontōnam Dzeņam 
- 125!  

 Līgosim Vecvārkavā!  

 

Dabā valda īpaša noskaņa – 

spēka pilna un reibinoša. Bēr-

ziem matos jūnijs, ziedu smagu-

mā līkst jasmīnu krūmi, pļavās 

smaržojot gulst siena vāli un 

drīz, pavisam drīz zāļu vainagu 

galvā liks vasaras saulgriežu 

nakts.  

Skolās aizvadīts mācību gads, 

izskanējuši izlaiduma valši Vār-

kavas pamatskolā un Vārkavas 

vidusskolā. Bet ar jums gribu 

padalīties dažās pārdomās par 

trauksmaino pavasari un par to, cik nepelnīti tikām ķengāti 

medijos, ka esam otrs nabadzīgākais novads. 

Latvijas televīzija ieradās pie manis uz saskaņotu interviju 

ar cēlu mērķi. Viņi vēlējās uzzināt iespējas, kā atgriezt cilvē-

kus laukos, un parunāties ar tiem jauniešiem, kas šeit dzīvo. 

Vēlāk gan no šīs intervijas tika parādīti daži no konteksta iz-

rauti teikumi. 

Par filmēšanu, kas notika Lieldienu sestdienā, informāciju 

saņēmu tikai no iedzīvotājiem, kuri bija apbēdināti, ka bez 

pieteikšanās nāk mājās un uzreiz filmē. Raidījums „De facto” 

pārsteidza katru, kurš dzīvo Vārkavas novadā, katru, kurš šeit 

ir viesojies un zina, kas un kā pie mums notiek.  

Es šodien gribu pateikties katram, kurš to visu uztvēra ar 

lielu izpratni. Mani pozitīvi pārsteidza fakts, ka mēs protam  

Turpinājums 3. lpp. 

Ņem spēku no jāņuzālēm, 
Ko tās tev šovakar sniedz - 
Tas paliks ar tevi tik ilgi, 
Kaut sen būs novītis zieds. 
Ņem spēku no Jāņu gaismas, 
Kas pakalnos gaiši spīd - 
Tā paliks ar tevi tik ilgi. 
Kaut sen būs atausis rīts. 
Ņem spēku no jāņuzālēm, 
No gaismas, kas kalnos zied, 
Ņem spēku no nakts bez tumsas, 
Kas šonakt pār zemi iet. 
                                                      A. Anitīna 
 

Gaišus vasaras saulgriežus un  
lustīgus Līgo svētkus! 

 

Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja Mairita 

2015. gada 18. jūnijs  4 (95) 

 
Lai līst vissiltākais lietus, 
Visdzidrāko rasu dod rīts, 
Un kaut ko no saulgriežu brīnuma, 
Lai katrs paņem sev līdz! 

 
Sirsnīgus, skanīgus, lustīgus Līgo 

svētkus novada iedzīvotājiem novēl 
 

Vārkavas pagasta pārvalde 
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DOMES  LĒMUMI  2015. GADA MAIJĀ 
(SĒŽU PROTOKOLI, PIELIKUMI  UN AUDIOIERAKSTI - WWW.VARKAVA.LV) 

 

19. maija domes sēdē nolēma:  
 Pieļauto pārkāpumu (iesniegumu pieņemšanā 

un dokumentu noformēšanā) dēļ izteikt rājienu 
sociālā dienesta vadītājai Baibai Ručai. 

 
26. maija domes sēdē nolēma: 
 Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.100 „Par 

grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.95 
„Par Vārkavas novada pašvaldības 
2015.gadam”. Saistošos noteikumus Nr.100 
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.95 
„Par Vārkavas novada pašvaldības 
2015.gadam”triju dienu laikā nosūtīja Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 
zināšanai. 

 Atdalīt no nekustamā īpašuma „Kalnziedi” ze-
mes vienību 8,2 ha platībā (platība var tikt pre-
cizēta, izdarot instrumentālo uzmērīšanu), pie-
šķirot tai jaunu nosaukumu „Jaunkalnziedi” un 
nosakot lietošanas mērķi, zeme, uz kuras galve-
nā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

 Neiegādāties biedrības „Balvu Olūts” piedāvā-
tos  88 fotogrāfu darbu albumu eksemplārus. 

 Apstiprināja  Vārkavas novada pašvaldībai pie-
derošo kapitāla daļu sabiedrībā ar ierobežotu 
atbildību „Preiļu slimnīca” pārdošanas noteiku-
mus (lasāmi mājaslapā, sēžu protokolu sadaļā 
pie pielikumiem). Nosūtīt sabiedrības ar ierobe-
žotu atbildību „Preiļu slimnīca” valdei kapitāla 
daļu pārdošanas noteikumus. Piedāvāt pārējiem 
sabiedrības ar ierobežotu „Preiļu slimnīca” da-
lībniekiem izmantot savas pirmpirkuma tiesības 
un pirkt Vārkavas novada pašvaldībai piedero-

šās kapitāla daļas par cenu EUR 14821
(četrpadsmit tūkstoši astoņi simti divdesmit 
viens eiro). Noteikt, ka sabiedrības ar ierobežo-
tu atbildību „Preiļu slimnīca” kapitāla daļu pār-
došanu organizē un nodrošina Īpašumu atsavi-
nāšanas komisija. 

 Apmaksāt izdevumus par ceļa posma O.Streiko 
mājas – P.Lauska mājas ikdienas uzturēšanas 
darbu veikšanu 11 088,44 EUR apmērā no Vār-
kavas novada pašvaldības 2015.gada pamatbu-
džeta sadaļas – līdzfinansējums projektiem. 
Apmaksāt izdevumus par ceļa posma P.Lauska 
mājas – Gavariški mājas ikdienas uzturēšanas 
darbu veikšanu 11 930,60 EUR apmērā no Vār-
kavas novada pašvaldības 2015.gada pamatbu-
džeta sadaļas – līdzfinansējums projektiem. 

 Precizēja adresi zemes vienībai Vīgriezes, Ploņi, 
Rožkalnu pagasts, Vārkavas novads. Mainīja 
adresi zemes vienībai un ar to saistītām ēkām 
no Ploņi, Rožkalnu pagasts, Vārkavas novads 
uz „Slokas”, Ploņi, Rožkalnu pagasts, Vārkavas 
novads. Dzēsa adresi, Ploņi, Rožkalnu pagasts, 
Vārkavas novads no adrešu reģistra. 

 Piešķīra līdzekļus 370 EUR apmērā Vārkavas 
novada stipro ģimeņu sveikšanai, līdzekļus pie-
šķīra no Vārkavas novada pašvaldības 
2015.gada budžeta sadaļas – līdzekļi nepare-
dzētiem gadījumiem. 

 Uzdeva pašvaldības izpilddirektoram līdz 
2015.gada 15.jūnijam sarīkot sapulci ar medību 
kolektīvu vadītājiem, medniekiem un novada 
iedzīvotājiem, pieaicinot Valsts meža dienesta  
un Lauku atbalsta dienesta speciālistus. 

Maijā notika Vārkavas novada pašvaldības domes Finanšu komitejas, Attīstības un infrastruktūras komi-
tejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas apvienotā sēde (19. maijā), domes ārkārtas 
sēde (19. maijā), domes kārtējā sēde (26. maijā).  

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI 

AS SEB BANKA Rāznas filiāle, Atbrīvo-
šanas aleja 98, Rēzekne, LV-4601  

 
 
Privātpersonu darījumu vadītāji: Irīna  
64624497; Irina.Gutorova@seb.lv, Tat-
jana 64607134; Tatjana.Spise@seb.lv. 
  
Klientu apkalpošanas speciālisti: Kristi-
na 64607122; Kristina.Ratkevica-
Lusa@seb.lv, Ritvars 64607145; Rit-
vars.Bokta@seb.lv, Ilga 64607123; Il-
ga.Scerbana@seb.lv. 

mailto:Irina.Gutorova@seb.lv
mailto:Tatjana.Spise@seb.lv
mailto:Kristina.Ratkevica-Lusa@seb.lv
mailto:Kristina.Ratkevica-Lusa@seb.lv
mailto:Ritvars.Bokta@seb.lv
mailto:Ritvars.Bokta@seb.lv
mailto:Ilga.Scerbana@seb.lv
mailto:Ilga.Scerbana@seb.lv
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TŪRISMS 

2015. gada 18. jūnijs 

Sākums 1. lpp.  

novērtēt visu labo, kas mums pieder. Īpašs pal-

dies jauniešiem, kuri pat ar parakstiem izteica savu 

viedokli protesta vēstulē.  

Vēlāk tiku uzaicināta uz raidījumu „Lielais jautā-

jums”, kurš būšot par to pašu tematu – laukiem būt. 

Filmēšanas laikā šokēja uzstādījums, kā raidījuma 

veidotāji un daži pieaicinātie eksperti redz Latvijas 

nākotni. Izrādās, ka Latvija, viņuprāt, ir pamatīgi 

jāpārveido. Jāmaina ne tikai novadu skaits un robe-

žas, bet jāplāno arī iedzīvotāju pārcelšanās un pilsē-

tām. Tā vairāk izklausījās pēc diskusijas par latviešu 

nācijas likvidēšanu, nevis „laukiem būt”. 

Par laukiem un novadu vienmērīgu attīstību, kā 

jau paši redzējāt, raidījumā runāju es, Mērsraga no-

vada domes priekšsēdētājs un Somijas pārstāve. No-

slēgumā raidījuma skatītāju vairākums nobalsoja 

par to, ka Latvija nav tikai Rīga un dažas lielās pilsē-

tas.  

Gribas lūgt Dievu, lai Saeimai un valdībai, pieņe-

mot lēmumus par centralizāciju, optimizāciju un 

reorganizāciju, nepazūd lauki un lauku cilvēks. Lat-

vijas valdība nav gluži vienisprātis ar šiem eksper-

tiem un žurnālistiem. Lai gan jaunais pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas modelis nebūs labvēlīgs dau-

dzām pašvaldībām, tostarp arī mūsējai. Līdzekļi, ko 

saņemam no šī fonda, būs ievērojami mazāki, bet ar 

likumu noteiktās pašvaldību funkcijas gan palieli-

nās.  

Labā ziņa ir tā, ka jaunievēlētais valsts prezi-

dents R. Vējonis jau pirmajās intervijās parādīja, ka 

atbalsta Latvijas līdzsvarotu attīstību un apzinās, ka 

laukos un attālākajās teritorijās būs lielākas izmak-

sas, tādēļ reģionu attīstībai nepieciešamas dotācijas. 

Lauku cilvēki ir pelnījuši to pašu, ko pilsētnieki. 

Dzīve novadā rit darbīgā gaitā. Noslēgti līgumi 

un uzsākti darbi pie ceļu remontiem. Vasarā remon-

tēsim Vanagu IAC zāli, Vārkavas pils jumtu un sani-

tārās telpas. Man, protams, vislielākais prieks, ka 

darbs pie ceļa posma Vecvārkava–Vārkava remonta 

iekļaušanas prioritāšu saraksta augšgalā ir vainago-

jies ar panākumiem un remonts notiek. Nenoliedza-

mi krāju spēkus tālākai cīņai par citu ceļu remon-

tiem. 

Es priecājos par katru mazāko zemes stūrīti un 

esmu lepna par lieliem apsētiem tīrumiem. Esot ce-

ļā uz vasaras pilnbrieda pusi, tīrīsim un kopsim sa-

vus īpašumus, padarot skaistu savu novadu un Lat-

viju. 

Paldies par sapratni un atbalstu, ko saņemu no 

jums, cienījamie novada iedzīvotāji. Arī es, esot Lat-

gales reģiona vai valsts nozīmes pasākumos, vien-

mēr ar lepnumu runāju par jums.  

Darīsim daudz un tikai labu! Ar priecīgu prātu 

gaidīsim Līgo nakti, ticēsim šīs nakts burvībai. Lai 

ziedu, zāļu un dziesmu smarža silda dvēseli un sirdi! 

Lai gaiši uzvijas Jāņu ugunskuri, lai ozollapu vai-

nagi katrā mājā nes veiksmi, dod spēku darbam un 

rosina pozitīvas domas!  

       Ar cieņu, Vārkavas novada 

domes priekšsēdētāja Anita Brakovska         

Ir sākusies vasa-
ra, klāt atvaļinā-
jumu laiks! Visi 
grib doties at-
pūsties. Daudzi 
jau laicīgi ieplā-
no tālus ceļoju-
mus, lai apskatī-
tu citas zemes 
un izbaudītu 

svešzemju kultūru un tradīcijas. 
Tas, protams, ir brīnišķīgi! Ir labi 
izrauties no ikdienas, un pavadīt 
brīvo laiku ceļojot. Bet pārāk dau-
dzi mūsdienās aizraujas ar svešu 
zemju apceļošanu un aizmirst, cik 
daudz skaistu un neredzētu vietu 
ir dzimtajā Latvijā, Latgalē un te-
pat -Vārkavas novadā.  

Vārkavas novadpētniecības 
muzejs – kultūrvēstures un tūris-
ma centrs piedāvā jums palīdzēt 

izvēlēties savus atpūtas maršrutus 
ceļošanai pa dzimto Latviju un 
mūsu kultūrvides apzināšanu. 
Muzejā ir pieejami bukletiņi un 
informācija ne tikai par daudziem 
Latvijas novadu muzejiem un kul-
tūrvēsturiskiem objektiem, bet arī 
par naktsmītnēm.  

Visi ir laipni aicināti izmantot 
iespēju apmeklēt mūsu novada 
muzeju. Tiek mīļi gaidīti ne tikai 
novada ciemiņi, bet arī pastāvīgie 
iedzīvotāji. Apmeklētājiem tiek 
piedāvāta pusotru stundu ilga ek-
skursija tepat Vārkavas muzejā. 
Pašlaik muzeja apmeklētājiem ir 
iespēja apskatīt ekspozīciju 
„Vārkavas pagasts cauri gadu sim-
teņiem”. Interesenti var iepazīties 
ar ziņām par pirmo tautskolu Lat-
galē zemnieku bērniem. Muzeja 
apmeklētājiem tiek piedāvāta uni-

kāla iespēja apsēsties autentiski 
izgatavotajā skolas solā un ar spal-
vas kātu patrenēties glītrakstīša-
nā. Muzejā var arī apskatīt rokdar-
bus un pamēģināt, cik viegls vai 
smags ir audējas darbs. Apmeklē-
tāji ir laipni aicināti iepazīties ar 
mūsu novada mākslinieku dar-
biem un apskatīt senos sadzīves 
un darba rīkus. Ekspozīciju papil-
dināšanā var piedalīties ikviens 
interesents, kuram mājās vai kādā 
citā vietā ir atrodamas senas lietas 
un sadzīves priekšmeti.  

Muzeja darba laiks ir katru 
darba dienu no 8:00 līdz 16:30. 
Pēc iepriekšēja pieteikuma strādā-
jam arī sestdienās un svētdienās. 
(Telefona nr. Tele2 - 27059046 vai 
LMT – 28715317) 

Visi laipni aicināti uz tikšanos 

muzejā!  
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VĀRKAVAS NOVADA ĢIMENES  
APMEKLĒJA INTARA BUSUĻA KONCERTU 

Intars Busulis un Abonementa orķestris 2015. gada 
maijā sāka koncertu sēriju Latvijā, uzstājoties piecās 
Latvijas pilsētās: Rēzeknē, Cēsīs, Liepājā, Talsos, 
Jūrmalā. Atgriešanās pie... mūzikas, sarunām, sak-
nēm un vērtībām, to izdziedot ar dziesmām un iz-
stāstot ar jokiem. Atgriešanās var būt dažādas, mū-
ziķu gadījumā tā būs atgriešanās pie konkrētām pa-
šu radītām dziesmām, viņuprāt, labākajām, tā būs 
atgriešanās konkrētās pilsētās, tā būs atgriešanās pie 
vērtībām.  

Koncertu tēls tiek veidots, apvienojot un integrējot 
pagātni tagadnē, izmantojot ne tikai mūziku šim 
mērķim, bet arī vizuālo noformējumu. Ar fotogrāfa 
Māra Ločmeļa un 1850. gados radītu fotografēšanas 
tehnoloģiju īpašā fotosesijā tika radīta koncertu fo-
togrāfija wet plate stilā. 
Intara Busuļa tūres ietvaros, pateicoties VAS 
„Latvijas dzelzceļa” atbalstam, Vārkavas novada 
maznodrošinātajām, daudzbērnu un aizbildņu ģime-
nēm  bija iespēja apmeklēt bez maksas koncertu Rē-
zeknē koncertzālē GORS. Pateicoties Vārkavas nova-
da domes piešķirtajam transportam un Vārkavas 
novada Sociālā dienesta organizētajam braucienam, 
25 bērni un vecāki izbaudīja skaistu un skanīgu In-
tara Busuļa un Abonementa orķestra koncertu. Da-
lībniekus pavadīja Vārkavas novada Sociālā dienesta 
sociālā darbiniece Lidija Krasnais. Paldies Vārkavas 
novada domei, šoferīšiem - Ernestam Praņevskim 
un Aivaram Dambītim par bērnu nogādāšanu uz 
koncertu un atpakaļ uz mājām, paldies māmiņām – 
Valentīnai, Jolantai, Līgai, Mārītei Kristīnei un Ilzei 
par bērnu pieskatīšanu brauciena laikā. 
 

Aija Bizāne - Vadeiša, sociālā darbiniece 

VĀRKAVAS NOVADA ĢIMENES  
SAŅĒMA DATORU DĀVINĀJUMU  
Fonds „Gloria Patri” (reģistrēts Biedrību un nodibi-
nājumu reģistrā 2013.gada 20.septembrī), tā dibinā-
tāji un valde atrodas Rīgā. Fonda mērķis ir nozīmīga 
labuma sniegšana sabiedrībai. Sociālajam dienes-
tam, sadarbojoties ar šo fondu, 13 Vārkavas novada 
ģimenes saņēma lietotu datoru komplektu dāvināju-
mu, kas bija pilnībā sagatavoti lietošanai. Fonds no 
savas puses bija sarūpējis jaunas klaviatūras un da-
tora peles, veikuši datoru apkopi un ielādējuši nepie-
ciešamās pamatprogrammas. Ziedojuma saņēmēju 
ģimeņu atbilstību fonda nosacījumiem izvērtēja So-
ciālais dienests, ņemot vērā ģimeņu vajadzību pēc 
šāda atbalsta. Saņemtie datori 
lietojami ģimenē esošo bērnu 
izglītošanai un attīstībai, tos aiz-
liegts pārdot, dāvināt vai izno-
māt. 
Patīkami, ka mūsu ieguldītais 
darbs ir vainagojies rezultātiem, 
ko novērtēja arī fonda valdes lo-
ceklis Andris Liepa, pateicās par 
Sociālā dienesta atsaucību, gata-
vību sadarboties, sagatavojot ne-
pieciešamo informāciju. Fonda 
dibinātājus vairāk interesē ģime-
ņu atbalstīšana mūzikas un māk-
slas jomā, piemēram, segt bērniem ceļa izdevumus 
nokļūšanai uz mūzikas vai mākslas skolu. Fonda pār-
stāvis izteica vēlēšanos sadarboties arī nākotnē citu 
i d e j u  r e a l i z ē š a n ā .                                                                                                                 
                                                                                                          Aija Bizāne - Vadeiša,  sociālā darbiniece 

Par dāvinājumu priecājas Vārkavas pamatskolas  

(augšējais att.) un Vārkavas vidusskolas skolēni 

un viņu ģimenes.  



5  

KULTŪRAS VĒSTIS 

2015. gada 18. jūnijs 

ONTŌNAM DZEŅAM - 125! 

Kad laukā pilnā sparā zied koki un krūmi, smaržo 
ceriņi un dun bites, nedēļu pēc „Muzeju nakts 2015” 
Vārkavas novadpētniecības muzejs – kultūrvēstures 
un tūrisma centrs kopā ar Vārkavas pagasta bibliotē-
ku visus laipni aicināja uz atceres pasākumu, kas 
bija veltīts novadniekam Ontōnam Dzeņam. Izcila-
jam latgaliešu valodas pazinējam šogad aprit 125 
gadi!  
O.Dzeņs (1890 — 1974) ir dzimis un audzis vienkār-
šu Latgales zemnieku ģimenē, mācījies Vārkavas 
pamatskolā, Preiļu ministrijas skolā, izturējis ie-
stājpārbaudījumus Sv. Katrīnas ģimnāzijā Pēter-
burgā, tomēr mājas apstākļu dēļ nav varējis tur 
mācīties. Vienkāršais, bet spītīgais latgalietis 
daudz ko savā dzīvē apguvis pašmācības ceļā. 
Pirmā pasaules kara laikā mobilizēts, tika nosūtīts 
uz Gorodoku, vēlāk – uz Vitebsku. Darbojies ar 
elektromotoriem. Pēc 1917. gada revolūcijas beidzis 
aģitatoru kursus, turpmāk darbojās kā emisārs arī 
dzimtajā Latgalē. Pēc Oktobra revolūcijas tika ievē-
lēts par komandas komitejas priekšnieku, 
1918. gadā atgriezās dzimtenē. Pēc tam tika mobili-
zēts Sarkanajā armijā, pēc saslimšanas viņu iedalī-
ja latviešu strēlnieku pulka rezerves bataljonā, kur 
strādāja par kancelejas darbinieku. O. Dzeņs dzim-
tenē atgriezās 1921. gadā un 30.-40. gados kādu 
laiku bijis arī Vārkavas pagasta vecākais. O. Dzeņs 
ir darbojies pagasta valdes revīzijas komisijā, bijis 
pagasta padomes priekšsēža palīgs, kādu laiku arī 

pagasta tiesas priekšsēdis.  
O. Dzeņam piederējusi otra lielākā privātā bibliotē-
ka pēc J.Misiņa, un šī iemesla dēļ novadnieks ticis 
dēvēts arī par Latgales Misiņu. Viņš visu mūzu ir 
krājis un sistematizējis visus pieejamos materiālus 
par Latgali. Pētījis sava uzvārda ienākšanu dzim-
tajā Vārkavā, izpētījis savu dzimtas koku. Rūpējies 
arī par skolām – to celšanu un atvēršanu, kā ari 
nodarbojies ar kultūras jautājumiem. 
1944. gada vasarā O. Dzeņs kopā ar ģimeni un 
abām meitām dodas projām no dzimtās sētas. Vai-
rākus gadus uzturas bēgļu nometnēs Vācijā un 
1951. gadā pārceļas uz dzīvi ASV, kur arī pavada 
visu atlikušo dzīvi.  
O. Dzeņa piemiņas pasākumu organizēja un vadīja 
Vārkavas pagasta bibliotekāre Skaidrīte Trafimova, 
par materiālu digitālo vizualizāciju rūpējās muzeja 
vadītāja Elvīra Āboliņa. Apmeklētāji tika iesaistīti 
arī dažādās viktorīnas. Skatītāju rindās pārsvarā 
pulcējas Vārkavas pamatskolas skolēni un skolotāji, 
kā arī pamatskolas direktore Skaidrīte Medne. Pasā-
kumā pamatā tika runāts par O. Dzeņa triloģiju 
„Muna dzeive”. Uz atceres pasākumu tika aicināta 
arī Maija Āboliņa. Viņa pirms pieciem gadiem iz-
strādāja bakalaura darbu „Dialektāla leksika 
O. Dzeņa autobiogrāfiskajā romānā „Muna dzeive””. 
Darba autore visus šos piecus gadus ir uzturējusi 
kontaktus ar O. Dzeņa meitām ASV. Vēstuļu apmai-
ņa turpinās arī šobrīd, kad O. Dzeņa meitām ir ap 
90 gadiem. Pašlaik vairākas vēstules un fotogrāfijas 
no šīs sarakstes ir nodotas glabāšanā Vārkavas no-
vadpētniecības muzejam.  
Pasākums noritēja Vārkavas novadpētniecības mu-
zeja Radošo mākslu salonā. Omulīgajā mansarda 
telpā apmeklētājiem bija iespēja arī apskatīt tur iz-
vietotās novadnieku gleznas un muzeja ekspozīcijas, 
kā arī klausīties vārkavietes Džeinas Gavares tikko 
izdoto disku „Cylvākam”. Pēc pasākuma visi tika cie-
nāti ar siltu tēju un Ināras Armanes un Lidi-
jas Klindžānes sarūpēto rabarberu plātsmaizi.  

Maija Āboliņa 

FOLKLORAS KOPA „DZEIPURS” 
NOSVINĒJA 20 GADU JUBILEJU  
Vārkavas novada Rožkalnu pagasta mazā 
Arendole jeb tautā saukta arī par Randau-
ku var lepoties ar lielu latgalisko garu: 
Arendoles sirds ir baznīca, bibliotēka, 
Arendoles muižas kungu māja, teiksmaini 
un neizsakāmi skaisti Dubnas krasti, tradī-
cijas un sīkstā, skanīgā un sparīgā folkloras 
kopa „Dzeipurs”, kas 29. maijā aicināja sa-
vus draugus, atbalstītājus un domubiedrus 
uz Rožkalnu kultūras namu, lai nosvinētu 
kolektīva 20 gadu jubileju.  
Folkloras kopa dzima 1995. gada puteņainā 
februāra dienā, tās  pirmais muzikālais va-
dītājs bija Staņislavs Malnačs, taču 
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Sadarbībā ar Rimicānu pirmsskolas izglītības iestā-
des pedagogiem biedrībai ir paveikts vēl viens labs 
darbiņš – piedaloties nodibinājuma  „Viduslatgales 
pārnovadu fonds” un Vārkavas novada domes orga-
nizētajā Mazo grantu projektu konkursā „Iedzīvotāji 

veido savu vidi -2015”, gūts finansiāls atbalsts 500 
EUR apmērā projekta „Bērnu priekam un atpūtai 
Rimicānos” realizācijai. Projekta mērķis – nodroši-
nāt lietderīgu brīvā laika pavadīšanu bērniem, iegā-
dājoties un uzstādot jaunus un drošus rotaļu lauku-
ma elementus, kas sekmē bērnu fizisko attīstību, 
uzlabo saskarsmes iemaņas. Esošais rotaļu  

viņš vadīja kolektīvu pavisam īsu 
brīdi, jo nevarēja savienot mēģi-
nājumu grafiku ar darbu. Taču 
dzeipurieši nesaskuma, bet gan 
paļāvās uz gadījumu. Tad liktenis 
atsūtīja uz Arendoles pamatskolu 
strādāt mūzikas skolotāju Andre-
ju Vingri. Viņš ne tikai mācīja bēr-
niem mūziku, bet arī bija ērģel-
nieks Arendoles baznīcā. Jaunās 
vēsmas pamanīja čaklā baznīcā 
gājēja, dzeipuriete Janīna Ancāne, 
un kopā ar kolektīva māksliniecis-
ko vadītāju Mariju Salceviču aici-
nāja Andreju kļūt par folkloras 
kopas vadītāju. „Dzeipurs” savā 
pastāvēšanas laikā ir centies pie-
dalīties ikvienā pasākumā, uz ku-
ru tika aicināts, par to liecina di-
vas biezas jo biezas mapes ar pa-
teicības rakstiem, diplomiem un 
pasākumu fotogrāfijām. Taču ko-
pas radošās darbības augstākais 
punkts, protams, ir piedalīšanās 
arī XXV Vispārējos Latviešu 
dziesmu un deju svētkos kas noti-
ka 2013. gadā,  kā arī 2012. gada 
starptautiskajā folkloras festivālā 
„Baltica” un gaidāmā dalība 
„Baltica 2015”. Pēdējā folkloras 
kopu skatē „Dzeipurs” ieguva 2. 
pakāpes diplomu. „Dzeipurs” ir 
arī novadnieku tikšanās reižu pas-
tāvīgs dalībnieks. Pēdējais novad-
nieku saiets norisinājās pērn, tos 
organizē kolektīva dalībniece, 
Arendoles bibliotēkas vadītāja 
Marija Salceviča.  
2014. gadā, pateicoties Valsts Kul-
tūrkapitāla fonda, Eiropas Savie-
nības fondu un pašvaldības lī-
dzekļiem, kopa uzlaboja savu ska-
tuvisko izskatu: kolektīvam tika 
darināti jauni tautas tērpi. 
Koncertā kopa, kuras sastāvā 
šobrīd dzied Marija Salceviča, Dā-
vis Salcevičs, Valentīna Grigorje-
va, Ženija Cirša, Ineta Cauna, Jev-
geņijs Siksnāns un vadītājs An-
drejs Vingris, skatītājiem nodzie-
dāja 12 savas mīļākās un skaistā-

kās dziesmas, pieminēja bijušos 
dalībniekus: Janīnu Ancāni, Noru 
Kokiņu, Birutu Karakoni, Jāni 
Krūmiņu, Silviju Gailumu, Ievu 
un Andu Mičules, kā arī 2 mūžībā 
aizgājušos kopas dalībniekus: Juri 
Keišu un Veroniku Kokinu. Tie 
dalībnieki, kas kopā darbojas 
kopš tās dibināšanas – Andrejs 
Vingris, Marija Salceviča, Ženija 
Cirša un Valentīna Grigorjeva - 
saņēma Latvijas Nacionālā kultū-
ras centra Atzinības rakstus par 
ieguldījumu novada tradicionālās 
kultūras vērtību apzināšanā un 
popularizēšanā. Savukārt Vārka-
vas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāja Anita Brakovska 
un pašvaldības izpilddirektors 
Elmārs Sparāns pasniedza pašval-
dības Pateicības  rakstu katram 
pašreizējam kolektīva dalībnie-
kam. Domes priekšsēdētāja Anita 
Brakovska savā uzrunā cildināja 
latviešu tautasdziesmu skaistumu 
un dziļumu. Mūsu tēvu tēvi tās ir 
ierunājuši un māmuļu māmuļas 
tās ir iedziedājušas baltābolu le-
jās, varavīkšņu lokos un kalnu 
nogāzēs. Viss cilvēka dzīves gā-
jums, cilvēku attiecības, dabas 
skaistums dainās un dziesmās ie-
vīti kā dzīpari cimdos. Šie baltie 
vārdi, kas skan latviešu tautas-
dziesmās, ir radušies pirms dau-
dziem gadu simtiem. Bet šodien, 
tos dzirdot, mēs katrs tajās atpa-
zīstam sevi, mēs esam tikai kā vi-
dutāji un mūsu katra uzdevums ir 
šo garīgo bagātību nodot bērnu 
bērniem. Domes priekšsēdētāja 
vēlēja, lai katram latvietim mūžu 
mūžos tautasdziesma paliek svēta. 
Viņa pauda gandarījumu par no-
vadu, kas ar šo pienākumu tiek 
galā ļoti labi: novadā darbojas fol-
kloras kopa „Vecvārkava”, kas 
drīz svinēs 40 gadu jubileju, 
„Dzeipurs” svin 20, un ļoti liels 
gandarījums un lepnums ir par 
jauno paaudzi – jauniešu folklo-

ras kopu „Sudobri” un Vārkavas 
vidusskolas folkloras kopu 
„Vōlyudzeiti”, kas šogad, iegūstot 
1. pakāpes diplomu folkloras kopu 
skatē, izcīnīja ceļazīmi uz XI Lat-
vijas skolu  jaunatnes dziesmu un 
deju svētkiem, kas norisināsies 
šogad Rīgā, no 6. – 12. jūlijam. 
Jubilārus – „Dzeipuru” – novada 
vadītāja nodēvēja par Arendoles 
dzīvības saliņu kultūras jomā.   
Kolektīvu jubilejā sveica arī 
Rožkalnu pagasta pārvaldes vadī-
tāja Mairita Stulpiņa, Vārkavas 
pagasta pārvaldes vadītāja Inta 
Kivleniece, kā arī bijusī Rožkalnu 
pagasta vadītāja un vēlāk Vārka-
vas novada domes priekšsēdētāja 
Astrīda Spuriņa, kas stāvēja pie 
„Dzeipura” šūpuļa un deva zaļo 
gaismu kolektīva tālākai pastāvē-
šanai. 
Koncertu kuplināja un arendolie-
šus svētkos sveica viņu draugi: 
novada pašdarbnieki  - folkloras 
kopas „Sudobri” un „Vecvārkava”, 
vidējās paaudzes deju kopa 
„Vanagi” un senioru deju kopa 
„Dzīves virpulī”, Vārkavas paš-
darbnieku teātris, Vārkavas vidus-
skolas folkloras kopa 
„Vōlyudzeite” un viesu kolektīvi – 
folkloras kopa „Naktineica” no 
Preiļu novada Saunas pagasta  un 
„Jumaleņa” no Riebiņu novada. 
Dzeipurs” pateicās saviem ciemi-
ņiem, atbalstītājiem, koncerta ap-
meklētājiem par klātbūtni un 
priecājās gandarījuma sajūtu, ko 
saņem no klausītājiem. Saviem 
lielākajiem atbalstītājiem un sir-
snīgākajiem draugiem dzeipurieši 
pasniedza ziedus un ar roku ap-
gleznotas krūzītes. Pasākuma va-
dīja Vārkavas novada Kultūras 
centra vadītājs Mārcis Rukmanis 
un Anna Brakovska, kas vadīja arī 
kopas 15 gadu jubilejas pasāku-
mu.  

Maija Praņevska 

BIEDRĪBU ZIŅAS 
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laukums, kurš tika veidots 2006.gadā pie bijušās 
Rimicānu pamatskolas, ir novecojis, koka konstruk-
cijas ir kļuvušas nedrošas bērnu brīvā laika pavadī-
šanai un tās ir steidzami jāatjauno. Lielās talkas die-
nā tika demontēti nolietojušies rotaļu laukuma ele-
menti. Jau šonedēļ tiks uzstādītas jaunas šūpoles un 
rotaļu mājiņa. Projekta darbība būs ilgtspējīga, jo 
projekta realizācijas rezultātā  tiks labiekārtots vēl 
viens rotaļu laukums un iegādāts atbilstošs un kvali-
tatīvs koka aprīkojums bērnu aktīvai atpūtai. Biedrī-
ba „Dzintars 2007” koka konstrukciju izgatavošanai 
piesaistīja vietējo Vārkavas novada Rožkalnu pa-
gasta zemnieku saimniecību „Dambīši”, kuras vadī-
tājs ir Atis Jaudzems. Kopējās projekta izmaksas ir 
640 EUR, no kuriem 140 EUR ir biedrības līdzfi-
nansējums. 19.jūnijā labiekārtotajā bērnu ro-
taļu laukumā notiks svinīgs pasākums un Jā-
ņu ielīgošana. 
31.augustā noslēdzas biedrības „Dzintars 
2007”projekta „Prieks kopā darboties Rimicānos” 

realizācija. 2013.gadā tas guva nodibinājuma 
„Borisa un Ināras Teterevu fonds” finansiālu atbal-
stu. Divu gadu garumā projekta ietvaros tika iegādā-
ti nepieciešamie materiāli, inventārs un darba rīki 
floristikas un rokdarbu nodarbībām, šūšanas un 
tehniskās jaunrades nodarbībām. Līdz ar to dažā-
dām iedzīvotāju grupām tika pilnveidota jaunu 
prasmju un iemaņu apgūšana. Bez šīm mācību akti-
vitātēm tika organizēti arī citi pasākumi – darbu 
izstādes, labdarības akcijas Ziemassvētkos un Liel-
dienās, sporta aktivitātes saturīga brīvā laika pava-
dīšanai nodarbību starplaikos un brīvdienās. Pagā-
jušajā vasarā projekta ietvaros tika noorganizēts pa-
teicības brauciens brīvprātīgajiem  -  ekskursija uz 
Tērveti, bet šogad, 4.jūlijā, dosimies ekskursijā uz 
Rēzekni un Ludzu. 
 

Velta Ziemele, 
biedrības „Dzintars 2007” biedre 

PIEPILDĪTAIS DZĪVES ZELTA KAUSS—VĀRKAVĀ!  
Ir   apritējuši  divi  gadi, kopš  Vārkavas   novada   pensionāru   bied-
rība  uzrakstīja   ieceres  aprakstu  „Borisa  un  Ināras   Teterevu  
fondam”.  Pie  mums  ieradās  fonda   pārstāvji:   projekta  vadītāja  
Ieva  Ernštreite  un  valdes  priekšsēdētājs   Mareks  Indriksons.  Iz-
vērtējot  mūsu  darbības  plānu  un  nozīmi  sabiedrības  labā, viņi 
deva   zaļo  gaismu.  Mūsu  sapnis  piepildījās,  un  iecere  pārvērtās  
īstenībā!   
Projekts  deva  iespēju  Vārkavas  novada  senioriem  un   pārējiem  
iedzīvotājiem   piedalīties dažādās  aktivitātēs.   Iedzīvotāji    piedalī-
jās  lekcijās  par  veselīgu  dzīves veidu, tīru no  ķimikālijām  pārtiku,  
aktīvu  atpūtu.  Novada  seniori   izmantoja   iespēju   saņemt   masā-
žas  kursu.   Tas  viss  bija  projekta  ietvaros  un  dalības  maksa  ne-
bija  nepieciešama.   
Pensionāru  biedrībai  ir   sadarbības  partneri  Lietuvā  un  Igaunijā.   Pirmajā  projekta  gadā  pieredzes  
apmaiņas  ietvaros,  viesojamies  Igaunijā. Tā ir  iespēja  iepazīt  igauņu  tautas  mentalitāti,  kultūru, se-
nioru  dzīvesveidu. Tādas  tikšanās  notiek ik pēc pāris  gadiem. Piedalāmies starptautiskajos  deju un  
dziesmu  festivālos.   Braucienā   piedalās novada  iedzīvotāji.  Otrajā  projekta  gadā  atbildes   vizītē  
pie  mums  viesojās  Igaunijas  un  Lietuvas  sadarbības  partneri.  Novada  iedzīvotājiem  bija  iespēja  
iepazīt  šo  valstu  kultūru.  Novada  ciematos  bija  noorganizēti   divi  koncerti.  Apmeklētāju  bija  daudz,  
un  par  sniegto  iespēju   baudīt   šo  brīnišķīgo  pasākumu  saņēmām   iedzīvotāju  pozitīvo  novērtējumu.  
Gada  nogalē  bija  pateicība  projekta  brīvprātīgajiem  balva -  Daugavpils   teātra  izrādes  apmeklējums 
– „Īsa  pamācība  mīlēšanā”.  Projekta  noslēgums  bija  fonda  vadības,  Vārkavas  novada priekšsēdētājas  
un  biedrības  pārstāvju  tikšanās pie  kafijas  galda  2015. gada  maija  nogalē.  Biedrības  vadītāja  un  
projekta  grāmatvede   saņēma  pateicības  vārdus  no  fonda  valdes  priekšsēdētāja Mareka  Indriksona. 
Par paveikto  esam  gandarīti  un  pateicīgi  Vārkavas  novada  domei,   mūsu  mecenātiem  „Borisam  un  
Inārai  Tetereviem”, lai Dieva  svētība  dod viņiem  spēku  un  veselību  darboties  līdzcilvēku  labā! 
 

Vārkavas  novada  pensionāru  biedrības  vadītāja Janīna Ancāne 

AICINA PARAKSTĪTIES PAR PENSIJU IN-
DEKSĀCIJU UN OBLIGĀTĀS VESELĪBAS 

APDROŠINĀŠANAS SISTĒMAS IEVIEŠANU 
  

Vārkavas novada pensionāru biedrība aicina piedalī-
ties un ar savu parakstu apliecināt atbalstu Latvijas 
pensionāru federācijas prasībām valdībai un Saei-
mai: 1) nekavējoši pieņemt Labklājības ministrijas 
izstrādātos grozījumus pensiju likumdošanā par 

pensiju indeksāciju palielinātā apmērā, kas uzlabotu 
pensionāru materiālo stāvokli un mazinātu ienāku-
mu nevienlīdzību; 2) līdz valsts simtgadei izpildīt 
Latvijas valdības Pirmsiestāšanās solījumu Eiropas 
Savienībai: „ieviest un attīstīt Obligātās veselības 
apdrošināšanas sistēmu valstī”, radot iespēju pensi-
onāriem rūpēties par savu veselību. Parakstīties var 
novada bibliotēkās, pagastu pārvaldēs, novada do-
mē u.c.  
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SKOLU JAUNUMI 

RIMICĀNU  PIRMSSKOLAS  IZGLĪTĪBAS  IESTĀDĒ 
15. maijā Starptautiskās Ģimenes dienas pasākuma ietvaros Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādē nori-
sinājās sešgadnieku grupas „Sprīdītis” izlaidums. Šogad mums ir četri gaviļnieki – Nellija Ceple, Daņila 
Kirillovs, Markuss Soms un Mārtiņš Upenieks, kuri, pirmsskolā pavadītajos gados, ir  apguvuši gan lasīt-
prasmi, gan rakstītprasmi, mācījušies  zīmēt, dziedāt un veidot, interešu izglītības nodarbībās ir apguvuši 
pirmās iemaņas angļu un krievu valodā, kā arī savas audzinātājas vadībā mācījušies tautiskās dejas. Šajos  

APBALVOTI VĀRKAVAS NOVADA IZGLĪTĪ-
BAS IESTĀŽU LABĀKIE SKOLĒNI, KLASES 
UN SPORTISTI  

29. maijā Vecvārkavas estrādē notika mācību gada 
noslēguma koncerts, kur savus labākos priekšnesu-
mus rādīja Vārkavas vidusskolas un Vārkavas pa-
matskolas skolēni, kā arī koncerta laikā tika pa-
sniegti novada pašvaldības Atzinības raksti un nau-
das balvas skolēniem un klasēm par iegūtajām no-
minācijām un sasniegumiem valsts mēroga olimpi-
ādēs, konkursos un sacīkstēs, izteikta pateicība pe-
dagogiem, izglītības iestāžu vadītājiem, darbinie-
kiem un skolēnu vecākiem. 
Atbilstoši 2014. gada 22. maija domes sēdē apstip-
rinātajam nolikumam „Vārkavas novada izglītoja-
mo prēmēšana”, šajā mācību gadā nominācijas ir 
ieguvuši: Vārkavas vidusskolā – titulu „Gada klase” 
- 12. klase (kl. audz. Daina Mikitāne), Vārkavas pa-
matskolā – 7., 8. klase (kl. audz. Dagmāra Skutele); 
„Gada skolēns” Vārkavas vidusskolā – Diāna Bar-
tuseviča, Vārkavas pamatskolā – Jānis Jukšs; 
„Gada sportists” Vārkavas vidusskolā – Mairis Or-
manis, Vārkavas pamatskolā – Edgars Nikiforovs. 
Atzinības rakstus un naudas balvas par sasniegu-
miem valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiā-
dēs un konkursos saņēma šādi Vārkavas vidussko-
las skolēni: Kristiāns Plots par 2 pirmās pakāpes 
diplomiem stāstnieku konkursā „Teci, teci, valodi-
ņa 2014” un stāstnieku konkursā „Anekdošu virpu-
lis 2015”; Andris Zakarevičs otrās pakāpes diplomu 
stāstnieku konkursā „Teci, teci, valodiņa 2014”; 
Raitis Domuļevs par pirmās pakāpes diplomu 
stāstnieku konkursā „Anekdošu virpulis 2015”; 
Marita Ērgle par pirmās pakāpes diplomu tradicio-
nālās dziedāšanas konkursā „Dziesmu dziedu, kāda 
bija 2015”; Dainis Vanags par atzinību atklātajā 
mājturības un tehnoloģiju olimpiādē. Skolēnus 

šiem konkursiem sagatavoja pedagogi Helēna Ēr-
gle, Aija Smirnova un Mindaugas Bitinas. 
Vārkavas novada sporta skola apbalvošanai izvirzī-
ja Edgaru Nikiforovu, kurš Latvijas čempionātā 
vieglatlētikā izcīnīja 3. vietu 1000 m skrējienā.  
Pirms estrādes koncerta, skolu Goda svētkos, sko-
lēni saņēma naudas balvas arī par godalgotām vie-
tām un atzinību starpnovadu olimpiādēs.  
Vārkavas vidusskolā šajā mācību gadā starpnovadu 
olimpiādēs godalgotas vietas un/vai atzinību ir gu-
vuši šādi skolēni: Evija Vaivode ieguva 3. vietu bio-
loģijā un fizikā, Žaklīna Kivleniece 2. vietu bioloģi-
jā un atzinību vēsturē, Elga Vaivode atzinību lat-
viešu valodā un literatūrā, Zane Lāce 3. vietu eko-
nomikā, Diāna Bartuseviča atzinību matemātikā, 
Normunds Ušackis atzinību mājturībā un tehnolo-
ģijās, Anna Zakareviča 3. vietu matemātikā, Kristi-
ans Plots 2. vietu matemātikā, Aiga Spiridonova 
atzinību vēsturē, Andrejs Ločs 1.vietu matemātikā 
un 2.vietu angļu valodā, Aurēlija Pujiņa un Rinalds 
Pākste atzinību matemātikā, Vineta Macuļēviča 3. 
vietu kombinētajā olimpiādē 4.klasei, Sandra Bra-
kovska 2. vietu vizuālajā mākslā, Ruslana Rudenko 
2. vietu krievu valodas (svešvalodas) konkursā. 
Olimpiādēm skolēnus sagatavoja pedagogi: Ingrīda 
Ločmele, Aija Apšiniece, Anita Vilcāne, Kristīne 
Pauniņa, Staņislavs Stankevičs, Daina Mikitāne, 
Mindaugas Bitinas, Sandra Lazdāne, Valentīna 
Singirska, Dace Vilciņa, Helēna Ērgle, Valentīna 
Ruzģe. 
Vārkavas pamatskolā godalgotas vietas starpnova-
du olimpiādēs ir ieguvuši: Jānis Jukšs 1.vietu bio-
loģijā un 3.vietu latviešu valodā un literatūrā, Līva 
Vaivode – Šulte 3.vietu vizuālās mākslas olimpiā-
dē. Olimpiādēm skolēnus sagatavoja pedagogi: 
Dagmāra Skutele, Kristīne Pauniņa un Astrīda 
Spūle. 
Atzinības rakstus un naudas balvas pasniedza Vār-
kavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 
Anita Brakovska. Pasākumu vadīja Vārkavas nova-
da Kultūras centra vadītājs Mārcis Rukmanis un 
jaunatnes lietu speciāliste Jolanta Smilga, apska-
ņoja Andris Lazdāns. 
  
Attēlā: Vārkavas vidusskolas 12.klase (kopā viņi 
ir 12) un audzinātāja  priecājas par iegūto Gada 
klases titulu. Dāvanā par to pašvaldības sponso-
rēta  ekskursija 215 eiro vērtībā. 
  

Maija Praņevska 



svētkos viņus sveica mazāko grupiņu „Cālīši” un 
„Zīļuks” bērni, Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja 
Mairita Stulpiņa, Rožkalnu bibliotēkas bibliotekāre 
Iveta Some, logopēde Elizabete Lāce, skolotāja 
Skaidrīte Zelčāne un vadītāja. Arī bērnu vecāki pa-
teicās iestādes pedagogiem un tehniskajiem darbi-
niekiem. Tad visiem kopā svētku kliņģeris. 
         Šajā dienā pateicos par ieguldīto darbu skolotā-
jām, skolotāju palīgiem, pedagogu atbalsta personā-
lam, tehniskajam personālam, par atbalstu un 
sniegto palīdzību Vārkavas novada domei un 
Rožkalnu pagasta pārvaldei, kā arī mūsu bērnu tē-
tiem – Ērikas un Markusa tētim Sandim Somam, 
Maijas tētim Andrim Lazdānam, Rēzijas tētim un 
brālim – Vladimiram un Jānim Bogdanoviem, Elzas 
tētim Alvim Lazdānam, Daņilas un Ruslana tētim 
Pjotram Kirillovam, kuri piedalījās iestādei piegādā-
tās malkas zāģēšanas talkā un iesaistījās malkas 
skaldīšanā, lai ziemas periodā, kā arī rudens un pa-
vasara vēsākajās dienās mūsu mazajiem ķipariem 
būtu siltas un mājīgas telpas. 
         Mēs esam priecīgi, ka mums ir sava avīzīte 
„Kamoliņš”, kas jau trešo mēnesi nonāk vecāku un 
iestādes darbinieku rokās. Jaunākās informācijas un 
materiālu apkopošanu ir uzņēmusies grupiņas 
„Cālīši” skolotāja Gunita Lazdāne, kura arī ir avīzī-
tes redaktore. 
         27.maijā mūsu bērni devās mācību ekskursijā 
uz Daugavpili. Latgales māla mākslas centrā bērni 
varēja attīstīt veidošanas un rokdarbu prasmes, pa-

gatavojot kaut ko no māla. Latgales zoodārzā bija 
iespēja apskatīt tropu mežu un Latvijas ainavu ie-
mītniekus. 
         Arī jūnijā un augustā bērni apmeklē iestādi. 
Pašlaik notiek gatavošanās Jāņu ielīgošanas pasāku-
mam, jo 19.jūnijā sadarbībā ar biedrību „Dzintars 
2007” tiek plānota  projekta „Bērnu priekam un at-
pūtai  Rimicānos” realizācija.  
Tuvojas vasaras saulgriežu svētki.  

Ar skanīgu līgo 
Lai Jāņunakts zied. 
Lai uguns uz sauli 

Un vasaru iet. 
LAI  VISIEM  SKAISTI  LĪGO  SVĒTKI ! 

 
             Velta Ziemele, Rimicānu  PII vadītāja  
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IZSLUDINA LASĪŠANAS 
STAFETI JAUNAJIEM GRĀ-

MATU LASĪTĀJIEM!  

Tev ir 11, 12, 13 vai 14 gadi? Tev 
patīk lasīt grāmatas? Tu esi aktīvs 
sociālajos tīklos? Mums tev ir lie-
liska ziņa! Piedalies Apgāda Zvaig-
zne ABC grāmatu lasīšanas stafetē 
un laimē iespēju pavadīt nedēļu 
superīgā „Ilustrētā Junioriem” un 
Valodu skolas „Skrivanek Baltic” 
vasaras nometnē. 
Kas tev jādara, lai iegūtu balvu? 
LASI Apgāda Zvaigzne ABC grā-
matas no piedāvātā grāmatu sa-
raksta atbilstoši savām interesēm.  
DALIES AR VIEDOKLI par katru 
izlasīto grāmatu: kas tev patika, 
kāpēc patika un vai tu to ieteiktu 
draugiem. Ja grāmata nepatika vai 
garlaikoja, tad raksti, kas tieši ne-

patika. Raksti aprakstu blogā, vei-
do video un foto kolāžas, dalies ar 
informāciju sociālajos tīklos un 
neaizmirsti informēt arī mūs! :) 
Blogs – ieliec aprakstu par grāma-
tu blogā un saiti uz ierakstu atsūti 
uz e-pastu konkurss@zvaigzne.lv, 
klāt pievienojot kontaktinformāci-
ju: vārds, uzvārds, vecums un pil-
sēta. 
Draugiem.lv – garāku aprak stu 
var likt sadaļā D-grāmatas (lapas 
apakšā ieliec ķeksīti, lai raksts bū-
tu redzams visiem) un saiti uz ap-
rakstu atsūti uz e-pastu kon-
kurss@zvaigzne.lv, klāt pievieno-
jot kontaktinformāciju: vārds, uz-
vārds, vecums un pilsēta, un/vai 
ievieto īsu ziņu sadaļā Runā, pie-
liekot atzīmi 
@ApgādsZvaigzneABC 
Twitter.com un facebook.com (ja 
tev ir 13 vai 14 gadi) - raksti savu 
viedokli par grāmatu un pieliec 
atzīmi @zvaigzneabc. 
Youtube.com – izveido filmiņu par 
grāmatu un saiti uz video atsūti uz 
e-pastu konkurss@zvaigzne.lv, 
klāt pievienojot kontaktinformāci-

ju: vārds, uzvārds, vecums un pil-
sēta. 
Ja tev nav sava bloga un arī neesi 
nevienā no sociālajiem tīkliem, tad 
atsūti mums rakstu uz e-pastu 
konkurss@zvaigzne.lv, klāt pievie-
nojot kontaktinformāciju: vārds, 
uzvārds, vecums un pilsēta.  
Konkurss norisinās no 1. jū-
nija līdz 15. jūlijam. 
SKATIES konkursa rezultātus 20. 
jūlijā Zvaigzne ABC mājas lapā 
www.zvaigzne.lv. Galvenā balva – 
dalība 1 cilvēkam „Ilustrētā Juni-
oriem” un Valodu skolas 
„Skrivanek Baltic”nometnē. Papil-
dus tiks piešķirtas žūrijas specbal-
vas par aktivitāti un oriģinalitāti.  
Vērtējot tiks ņemts vērā rakstu 
daudzums un aktivitāte sociālajos 
tīklos, kā arī tas, cik interesanti un 
radoši  būs paustas domas par 
grāmatām.  
Iesūtītos aprakstus par grāmatām 
publicēsim Zvaigzne ABC mājas 
lapā un sociālajos tīklos. 
Vairāk informācijas, kā arī grāma-
tu saraksts - www. Zvaigzne.lv, kā 
arī www.varkava.lv/Jaunumi. 

http://www.zvaigzne.lv/


TUVĀKIE  KULTŪRAS CENTRA PASĀKUMI 
 

23.jūnijā Vecvārkavas estrādē „Līgosim Vec-
vārkavā 2015’’. Sākums plkst. 23:00 uz sali-
ņas: ugunskura iedegšana kopā ar folkloras kopu 
„Sudobri’’. Turpinājumā dažādas Līgo aktivitātes 
un balle līdz rītausmai kopā ar grupu „Paldies par 
dejām”. Ieeja bezmaksas. 
 
4.jūlijā plkst. 22:00 Vecvārkavas estrādē  
elektroniskās deju mūzikas pasākums TBU „Putu 
nakts 2015’’. Ieeja EUR 3. 

Izdevējs Vārkavas novada pašvaldības 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.  

Elektroniski var izlasīt: www.varkava.lv. 

Izdevumā izmantotas: M.Rukmaņa, I.Cakules,  

M.Praņevskas un autoru fotogrāfijas. 

Vārkavas novada Dzimt-
sarakstu nodaļā no 15. 
maija līdz 12. jūnijam re-
ģistrēti 2 jaundzimušie:  
11. maijā pasaulē nāca Nikita 
Tihomirovs. Vārkavas nova-

da dome sirsnīgi sveic jaundzimušā vecākus – 
Viktoriju Medvedevu un Jāni Tihomirovu! 
12. maijā pasaulē nāca Anna Marija Ancāne. 
Vārkavas novada dome sirsnīgi sveic jaundzimu-
šās vecākus – Ritu Golubevu un Jāni Ancānu! 
 
Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 

no 15. maija līdz 12. jūnijam reģistrēts 

viens mūžībā aizgājušais: Veneranda Vil-

cāne (01.12.1931 – 07.06.2015). Vārkavas nova-

da dome izsaka visdziļāko līdzjūtību tuvinie-

kiem. 
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Cienījamie iedzīvotāji! 

Uz darbinieku atvaļinājumu laiku no 08.06.2015 

līdz 30.06.2015 tiek saīsināts kases darba laiks 

Vārkavas novada domes administrācijas ēkā.  

Kase strādās no 08.00 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 

14.30 katru darba dienu.  

Atvainojamies par sagādātajām  neērtībām. 

Konsultāciju diena Vārkavas novadā 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 

(turpmāk tekstā – inspekcija) Daugavpils reģiona 

inspektore Iveta Plone 2015.gada 19.jūnijā no 

plkst.10.00 līdz plkst.12.00. Vārkavas nova-

da domes telpās, Skolas ielā 5, Vecvārkavā 

sniegs konsultācijas un metodisko palīdzību Vārka-

vas novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu 

tiesību aizsardzības jomā.  

Speciālisti un iedzīvotāji ir laipni aicināti konsultē-

ties pie inspekcijas inspektores par jautājumiem 

saistībā ar bērnu drošību, pamatvajadzību un intere-

šu nodrošināšanu, kā arī par savstarpējo attiecību 

jautājumiem.  

Papildus informāciju variet saņemt pie inspektores 

pa tālruņiem 65422336 vai 26809432. Uz tikšanos 

Vārkavas novadā! 

TALKA PIE VANAGU BAZNĪCAS  
 

18. jūnijā plkst. 10.00 pie Vanagu baznīcas tiek rī-
kota talka, kuras mērķis - zāles un krūmu pļaušana. 
Lūdzam līdzi ņemt personīgos trimmerus, degvielu 

u.c. Būsiet ļoti gaidīti! 


