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vēstule lasītājiem par aktualitātēm
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Vārkavas pagasta bibliotēka nosvinējusi 
savu  55. pastāvēšanas gadadienu 

10

1110. novembrī  tika svinēti skaistie 
Ģimeņu svētki

ŠAJĀ NUMURĀ

VAR KURPES NOMAINĪT UN ŠALLI
BET DVĒSELI JAU NU NEKĀ.
ES ESMU LATVIETIS UN BŪŠU
BEZ VISIEM KĀPĒC, KUR UN KĀ.
                               /Guntars Račs/

 Ikvienam sirdī, domās un darbos būt kopā ar Latviju!
Sveicu Latvijas valsts svētkos!
 
Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja Mairita Stulpiņa

Nav latviskums rūtainos brunčos
Un dzeltenās pastalās nav,
Bet apziņā, ka caur godu

Un gaismu mums jāpastāv.
Ja tautas dziesma vien koros

Un dainu sējumos būs,
Tā čūska, kas jūrā maļ miltus,-

Tā čūska samals ar mūs.
Mums jātop par Voldemāriem,

Mums vajadzīgs Auseklis spožs,-
Par tautas likteni domāt

Nav sentiments atmirstošs.
Nē, cīņa nav galā,

Vien cīnītāji var rimt,
Un Lāčplēsim paaudzē katrā

Vajag no jauna dzimt.
             /Ārija Elksne/

Mīļie, Vārkavas novada iedzīvotāji, no visas sirds sveicu 
jūs Latvijas valsts simtajā gadadienā!  
Mums jābūt bezgala pateicīgiem mūsu senčiem, kas 
drošsirdīgi izcīnījuši un nosargājuši Latvijas brīvību. 
Lepni pacelsim sarkanbaltsarkanos karogus pie savām 
mājām un ģimenēs svinēsim Latvijas svētkus. 
Tas, kāda būs mūsu valsts nākamos simts gadus, ir 
atkarīgs tikai no mums pašiem! Tādēļ būsim garā stipri 
un kopīgi rūpēsimies par Latvijas tautu un valsti tā, lai 
tā stipra un droša pastāv cauri laikiem.
Dievs svētī Latviju!

Vārkavas novada domes priekšsēdētāja
 Anita Brakovska
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Vārkavas novada domes ārkārtas sēdē (3.10.2018.) tika izskatīti četri darba kārtības jautājumi: 
1. Par grozījumu Vārkavas novada domes 21.12.2017 lēmumā Nr.215 „Par 
Vārkavas novada pašvaldības 2018.gada amatu saraksta apstiprināšanu”. 
2. Par grozījumiem Vārkavas novada domes 2018.gada 23.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.135 „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”.
3. Par grozījumu Vārkavas novada domes Atzinības raksta piešķiršanas kārtības 
nolikumā:
Lēmums: Izdarīt „Vārkavas novada domes Atzinības raksta piešķiršanas kārtības 
nolikums” (apstiprināts ar Vārkavas novada domes 2008.gada 28.oktobra 
lēmumu (prot. Nr. 18/6)) grozījumu un svītrot 3.punktā vārdus “dzimšanas gads, 
personas kods, darba vieta, ieņemamais amats”.
4. Par grozījumu Vārkavas novada domes Goda raksta piešķiršanas kārtības nolikumā.
Lēmums:  Izdarīt „ Vārkavas novada domes Goda raksta piešķiršanas kārtības nolikums” (apstiprināts ar 
Vārkavas novada domes 2008.gada 28.oktobra lēmumu (prot. Nr. 18/7)) grozījumu un svītrot 3.punktā 
vārdus “dzimšanas gads, personas kods, darba vieta, ieņemamais amats”.
Vārkavas novada domes ārkārtas sēdē (9.10.2018.) tika izskatīts viens darba kārtības jautājums: 
1. Par  Vārkavas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas apstiprināšanu:
Lēmums: 
1. Atcelt Vārkavas novada domes 29.07.2009. lēmumu (protokols Nr.5/12&) „Par iepirkumu komisijas 
izveidošanu”.
2. Atcelt Vārkavas novada domes 29.12.2014. lēmumu (protokols Nr.21/8&) „Par iepirkumu komisijas 
locekļa kandidāta apstiprināšanu”.
3. Atcelt Vārkavas novada domes 29.11.2016. lēmumu Nr.225 (protokols Nr.17/7&)   „Par izmaiņām 
Vārkavas novada iepirkumu komisijā”.
4. Izveidot iepirkumu komisiju šādā sastāvā:

4.1. Skaidrīte Medne- Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāja.
4.2. Lāsma Ruzģe-Vārkavas novada pašvaldības lietvede.
4.3. Mindaugas Bitinas- Vārkavas novada domes deputāts.
4.4. Andris Lazdāns-Vārkavas novada domes deputāts.
4.5.Dinija Upeniece- Vārkavas novada iedzīvotāja.

Vārkavas novada domes kārtējā sēdē (30.10.2018.) tika izskatīti 16 darba kārtības jautājumi: 
1. Pašvaldības izpilddirektora atskaite par Vārkavas novada pašvaldības  2018.gada budžeta izpildi un  par 
veikto darbu 2018.gada 2.un 3.ceturksnī.
2. Par grozījumiem Vārkavas novada domes  saistošajos noteikumos Nr.135 “Par Vārkavas novada 
pašvaldības budžetu 2018.gadam”.
3. Par zemes gabala sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes ierīcības projekta izstrādi.
4. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
5. Par ēdināšanas maksas apstiprināšanu Vārkavas novada izglītības iestādēs: 
Lēmums: 

1. Apstiprināt maksu par izglītojamo, pedagogu un izglītības iestādes darbinieku ēdināšanas 
pakalpojumiem Vārkavas novada pašvaldības izglītības iestādēs, saskaņā ar pielikumu (1.pielikums).
2. Noteikt ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Vārkavas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāji.
3. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī.
4. Ar lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Vārkavas novada domes 26.08.2014. lēmums “Par 
ēdināšanas maksu Vārkavas novada pašvaldības izglītības iestādēs” (protokols Nr.32,13&).

6. Par īres un komunālo pakalpojumu parādu un nokavējuma naudas dzēšanu.
7. Par lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu.
8. Par nosaukuma piešķiršanu īpašumam.
9. Par Vārkavas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas atsavināšanu:
Lēmums: 

1. Nodot atsavināšanai Vārkavas novada pašvaldības īpašumā esošo kustamo mantu (turpmāk – 
Kustamā manta) – kravas ugunsdzēsības automašīnu ZIL 130, ar valsts reģ.nr.BU6920, VIN Nr.135683 
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības Nr.AF1023234.
2. Uzdot Vārkavas novada domes Īpašuma atsavināšanas komisijai noteikt mantas nosacīto cenu, 
novērtēšanai pieaicinot sertificētu vērtētāju.
3. Nosacīto cenu iesniegt apstiprināšanai Domei.
4. Noteikt atbildīgo par lēmuma 2.punkta izpildi – Īpašuma atsavināšanas komisijas priekšsēdētāju. 
5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektoru E.Sparānu.

AR 
DOMES SĒŽU PROTOKOLIEM, LĒMUMIEM UN PIELIKUMIEM VAR IEPAZĪTIES  NOVADA MĀJASLAPĀ (WWW.VARKAVA.LV) LABAJĀ PUSĒ, SADAĻĀ «DOMES SĒŽU PROTOKOLI»
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10. Par atļauju slēgt ilgtermiņa līgumu:
Lēmums:

 1.Slēgt līgumu uz trīs gadiem ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību «AJ Power»,  par elektroenerģijas 
piegādi Vārkavas novada pašvaldības iestādēm, par kopējo summu EUR 11 487,29 (vienpadsmit 
tūkstoši četri simti astoņdesmit septiņi euro divdesmit deviņi centi) bez pievienotās vērtības 
nodokļa gadā.
2.Paredzēt finanšu līdzekļus no pašvaldības budžeta.

11. Par kandidātu izvirzīšanu apbalvošanai ar Goda rakstiem un Atzinības rakstiem, sakarā ar Latvijas 
Republikas proklamēšanas 100. gadadienu: 
Lēmums: 

Izvirzīt apbalvošanai ar naudas balvu 75 EUR un Goda rakstu:
1. Viktoru Lazdānu – par ilggadēju un aktīvu darbu Arendoles Dievmātes Romas katoļu draudzes 
vadīšanā.
2. Jāni Šņepstu – par veiksmīgu uzņēmējdarbības attīstīšanu Vārkavas novadā.
3. Zitu Laizāni – par ilggadēju un atbildīgu ģimenes ārsta pienākumu veikšanu Vārkavas novadā.
4. Janīnu Vilmani – par mūža ieguldījumu izglītībā, mutvārdu folkloras izpētē un saglabāšanā 
Vārkavas novadā.
5. Ivetu Isajevu – par neatlaidīgu deju kopas “Vanagi” vadīšanu un ieguldīto darbu kolektīva 
sagatavošanā XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem.
6. Andri Liepu – par fonda “Gloria Patri” sadarbību ar Vārkavas novadu, sniedzot nesavtīgu atbalstu 
bērniem un ģimenēm.

Izvirzīt apbalvošanai ar Atzinības rakstu:
1. Pēteri Kuzminovu – par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā un ražošanas 
kāpināšanu savā saimniecībā.
2. Annu Kirilovu – par aktīvu un radošu iesaistīšanos novada sabiedriskajā un kultūras dzīvē.
3. Anfizu Čeirāni – par apzinīgu un godprātīgu darbu Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādes 
struktūrvienībā “Cimdiņš”.
4. Solvitu Čaunāni – par veiksmīgu uzņēmējdarbības attīstīšanu Vārkavas novadā.
5. Ivaru Vaivodu–Šulti – par apzinīgu darbu Vārkavas vidusskolā un nesavtīgu palīdzību līdzcilvēkiem.
6. Armandu Čeirānu – par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā un sekmīgu 
modernizācijas projektu īstenošanu saimniecībā.
7. Ingrīdu Ločmeli – par apzinīgu darbu skolēnu izglītošanā un audzināšanā un veiksmīgu Ekoskolu 
programmas īstenošanu Vārkavas vidusskolā.
8. Vitu Stikāni – par apzinīgu un godprātīgu darbu Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādē.
9. Helēnu Lazdāni – par aktīvu iesaistīšanos senioru sabiedriskajā un kultūras dzīvē.

12. Par finansējuma piešķiršanu: 
Lēmums: 

1. Piešķirt Vanagu Svētās Annas Romas katoļu draudzei baznīcas ēkas pamatu un ieejas kāpņu 
atjaunošanai EUR 500 no Vārkavas novada pašvaldības 2018.gada budžeta sadaļas – līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem. Noteikt, ka Vanagu Svētās Annas Romas katoļu draudze pēc darbu 
veikšanas 10 darba dienu laikā iesniedz atskaiti par finanšu līdzekļu izmantošanu.

2. Piešķirt Arendoles Dievmātes Romas katoļu draudzei finanšu līdzekļus apkures katla iegādei 
EUR 783,00 apmērā no Vārkavas novada pašvaldības 2018.gada budžeta sadaļas – līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem. Noteikt, ka Arendoles Dievmātes Romas katoļu draudze pēc darbu 
veikšanas 10 darba dienu laikā iesniedz atskaiti par finanšu līdzekļu izmantošanu un apkures katla 
ņemšanu grāmatvedības uzskaitē.

13. Par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu apstiprināšanu:
Lēmums: 

1. Noteikt ar  2019. gada 1. janvāri Vecvārkavas ciema dzīvojamās mājas Skolas ielā  6, Vecvārkavā, 
Upmalas pagastā Vārkavas novadā, apkurei siltumenerģijas tarifu EUR 0,29 (nulle euro divdesmit 
deviņi centi) bez pievienotās vērtības nodokļa par 1 m2 .
2. Uzdot izpilddirektoram informēt mājas iedzīvotājus par siltumenerģijas tarifa izmaiņām.
3. Ar lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē 2015.gada 27.oktobra lēmums Nr.218 “Par siltumenerģijas 
apgādes pakalpojumu tarifu apstiprināšanu”.

14. Par Vārkavas novada domes 2002.gada 14.maija saistošo noteikumu Nr. 4 „ Nodeva par reklāmu, 
afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās” atzīšanu par spēku zaudējušiem.
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Lēmums:  Apstiprināt Vārkavas novada domes saistošos noteikumus Nr.142 „Par Vārkavas novada domes 2002.
gada 14.maija saistošo noteikumu Nr.4 „ Nodeva par reklāmu, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās” 
atzīšanu par spēku zaudējušiem”.
15. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.143 „Par sociālajiem pakalpojumiem Vārkavas novadā”.
16. Par iesniegumu izskatīšau.
Lēmums: Nesniegt nodibinājnumam “Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds «Sibīrijas bērni», 
finansiālu atbalstu.
17. Par domes priekšsēdētājas atvaļinājumu.
Lēmums: 

1. Piešķirt Vārkavas novada domes priekšsēdētājai Anitai Brakovskai ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma 
daļu divas kalendārās nedēļas  no 20.11.2018.– 03.12.2018. (ieskaitot) par nostrādāto darba periodu no 
15.06.2018.-14.06.2019.
2. Atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētāju aizvietot domes priekšsēdētājas vietniecei Antrai Vilcānei - 
samaksu veikt proporcionāli nostrādātājam darba laikam no domes priekšsēdētājas amatalgas.

1. pielikums
30.10.2018 sēdes lēmumam Nr174

(protokols Nr.19.,5&)

Ēdināšanas maksas Vārkavas novada izglītības iestādēs

Ēdināšanas
pakalpojuma sniedzējs

Ēdināšanas pakalpo-
juma kopējās 

izmaksas dienā 
(euro)

Ēdināšanas maksas 
sadalījums vienam 

izglītojamama
Pašvaldības 
finansējums

Valsts 
finansējums

Vārkavas vidusskola:
Brokastis
Pusdienas
*1.-4.klases pusdienas
*5.-12.klases pusdienas

2,16

2,09
2,09

1,60

0,67
2,09

-

1,42
-

Rimicānu pirmsskolas 
izglītības iestāde:
Brokastis
Pusdienas
Launags

0,56
2,66
0,58

-
2,66

-

-
-
-

 Domes priekšsēdētāja                                                                                 A. Brakovska

APSTIPRINĀTI
Ar Vārkavas novada domes

30.102018.sēdes lēmumu Nr.184
(protokols Nr.19.,14.&)

VĀRKAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.142

„Par Vārkavas novada domes 2002.gada 14.maija saistošo noteikumu Nr.4 „ Nodeva par reklāmu, afišu un 
sludinājumu izvietošanu publiskās vietās” atzīšanu par spēku zaudējušiem”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
 41.panta pirmās daļas 1.punktu

 
Atzīt par spēku zaudējušiem Vārkavas novada domes saistošos noteikumus Nr.4 “Nodeva par reklāmu, afišu un 
sludinājumu izvietošanu publiskās vietās”. 

 Domes priekšsēdētāja                                                                                                    A. Brakovska
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Vārkavas vidusskolas skolēni dodas uz fizikas un ķīmijas  laboratorijas darbiem Rēzeknes 
Tehnoloģiju akadēmijā un uzsāk robotikas nodarbības skolā

2018./2019. mācību gadā Vārkavas  vidusskola 
turpina Valsts izglītības satura centra projekta 
(Nr.8.3.2.2/16/I/001) ”Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai” realizāciju. Tā ietvaros 
sešpadsmit  skolēni šajā mācību gadā no oktobra līdz 
maijam apmeklēs Rēzeknes  Tehnoloģiju akadēmiju, 
kur piedalīsies fizikas un ķīmijas laboratorijas darbos. 
Oktobrī skolēniem notika pirmās nodarbības, 
skolēni iepazinās    arī   ar inženierzinātņu fakultātes  
mehatronikas, elektronikas, ķīmijas, fizikas 
labarotorijām, kā arī piedalījās labaratorijas darbos.
Brauciens tika finansēts  Eiropas Sociālā fonda projekta 
Nr. 8.3.32.2/16/I/001 ‘’Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai’’ ietvaros. Mācību vizītē devās  
7.- 9. klašu skolēni.
No oktobra skolā 2 stundas nedēļā notiek projekta 
ārpusstundu pasākums — robotikas nodarbības, kurās  
piedalās 5.-7. klašu skolēni. Nodarbībās tiek izmantoti 
VEX  Super kit robotikas komplekti. Skolēniem 
vispirms ir jāveic robota konstruēšana, kurai seko 
programmēšanas darbi, lai robots veiktu plānotās 
darbības. 

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības 
pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās 
mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās 
izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo 
kompetences un mācību sasniegumus.

Informāciju sagatavojusi:
Vārkavas vidusskolas direktore 

Inta Kivleniece

Veselības veicināšanas aktivitātes Vārkavas novadā
Vārkavas novada dome realizē projektu Nr. 
9.2.4.2/16/I/063 “Veselības veicināšanas un profilakses 
pasākumi vietējai sabiedrībai Vārkavas novadā”. 
Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības 
veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem 
Vārkavas novadā.
Oktobrī turpinājās Mākslas terapijas nodarbības 
Vecvārkavā, noslēdzošā nodarbība notika 24. oktobrī, 
katrā no nodarbībām pasniedzējas N. Rivžas vadībā tika 
veikti dažādi uzdevumi, kas ļāva iepazīt sevi, uzzināt par 
sevi ko jaunu un pavadīt pusotru stundu relaksējošā 
gaisotnē.
Ir noslēgušās arī jogas nodarbības. Par jogas nodarbībām 
esam saņēmuši daudz pozitīvu atsauksmju. Īpaši aktīvi 
jogas nodarbības tika apmeklētas Rimicānos.
12. oktobrī Upmalas bibliotēkas telpās norisinājās 
Vecāku skola ar Diānu Zandi, šajā tikšanās reizē tika 
izrunātas šādas tēmas – Kas jāzina par rotaļāšanos ar 
bērniem?, Veselīgu miega ieradumu veidošana, Par 
stresu un tā vadību pieaugušajiem.

Oktobrī sākušās projekta aktivitātes Vārkavas 
vidusskolā, novembrī un decembrī plānotas 
ārstnieciskās vingrošanas nodarbības bērniem.
Šobrīd tiek plānotas aktivitātes 2019. gadam, kā arī 
gatavotas atskaites par jau notikušajiem pasākumiem 
– priecājamies par korekti aizpildītām anketām un 
sapratni par anketu aizpildīšanas nepieciešamību.
Vārkavas novads ir iesaistījies Nacionālajā veselīgo 
pašvaldību tīklā, kā tīkla dalībpašvaldība izmantojam 
iespēju saņemt informatīvos materiālus, kurus 
nododam izglītības iestādēm, izmantojam izglītojošo 
lekciju laikā, kā arī piedāvājam ikvienam interesentam 
iepazīties ar sev vajadzīgo informāciju. Novembra 
sākumā pirmsskolas un sākumskolas audzēkņi saņēma 
Slimību profilakses un kontroles centra izdotās 
krāsojamās- uzdevumu grāmatiņas par drošību un 
higiēnu.

NVPT un projekta koordinatore
Linda Pudule

Visus Vārkavas vidusskolas jaunumus var skatīt skolas internetvietnē www.varkavasskola.lv
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Folkloras kopas ”Volyudzeite” brauciens uz starptautisko mūzikas, 
folkloras un deju festivālu ”Jūras pērle” Melnkalnē

No 17.-26. septembrim folkloras kopas ”Volyudzeite” 
septiņi dalībnieki un skolotāja kopā ar folkloras kopu 
“Ceiruleits” no Līvāniem devāmies uz Melnkalni, lai 
piedalītos starptautiskajā mūzikas, folkloras un deju 
festivālā ”Jūras pērle”, kurš norisinājās Budvas pilsētiņā. 
Dzīvojām nelielā viesnīciņā ”Loza”, kura atradās 
pavisam tuvu skaistajai Adrijas jūras piekrastei. Tieši 
Bokas Kotoras līcis ir viena no skaistākajām Melnkalnes 
vietām. Brīvajā laikā ar kuģīti devāmies izbraucienā 
pa šo līci, kurš iekļauts 10 pasaules skaistāko līču 
skaitā. Pabijām Tivatā, Perastā, Herceg Novi un citās 
pilsētās. Īpaši skaista bija Kotora, kura tiek uzskatīta 

par Melnkalnes Venēciju un iekļauta UNESCO sarakstā. 
Protams, izbaudījām arī peldi brīnišķīgajā pludmalē.
Festivālā ”Jūras pērle” piedalījās astoņas ārvalstu 
grupas no Horvātijas, Rumānijas, Bulgārijas, Ungārijas, 
Somijas un Latvijas, kā arī vietējā Melnkalnes deju 
kopa. Festivāls galvenokārt bija veltīts tautas dejai. Mūs 
visvairāk sajūsmināja bulgāru studentu uzstāšanās.
Piedaloties festivālā sapratām, ka sev līdzi esam 
atveduši daļu no Latvijas- tautu tērpu. Sarkanās lentas 
iesiešana matos,  lika pacelt galvu augstāk un iztaisnot 
muguru. Kāda doma beidzot patiesi iezagās galvā- 
šeit pārstāvam ne tikai skolu, pagastu, novadu, bet 

gan savu valsti. Uzstājoties kopā ar “Ceiruleiti”, mēs 
klātesošajiem parādījām, kas ir “īsta” folklora, un par 
to saņēmām skaļas ovācijas. Skaisti svešā zemē dzirdēt 
kādu ejot garām un sakot — Super, malači! Lai dzīvo, 
Latvija!
Neatņemama festivāla tradīcija ir arī gājiens, kura laikā 
grupas gan muzicēja, gan dziedāja, gan dejoja. Lepni 
pār mūsu galvām plīvoja Latvijas karogs, un bijām 
patiesi lepni par savu valsti.
Ceļā uz festivālu paspējām pabūt 7 valstīs — Lietuvā, 
Polijā, Slovākijā, Ungārijā, Horvātijā, Bosnijā un 
Hercogovinā, Melnkalnē. Brauciena laikā izbaudījām 
brīnišķīgas dabas ainavas— plašus līdzenumus, augstus 
kalnus, stāvas nogāzes, dziļas ielejas, skaistus mežus un 
neizsakāmi dzidru un tīru jūras ūdeni.

Festivāla laikā ieguvām daudz jaunas pieredzes un 
iespaidu. Vēl vairāk mīlam folkloru un lepojamies par 
savu valsti. Dāvājot simtgades simboliku un spēka zīmes 
citiem festivāla dalībniekiem, sapratām, cik lieliska 
dāvana Latvijas simtgadē un “Volyudzeitis” jubilejas 
gadā bija mums šis festivāls.
Liels paldies f/kopas “Ceiruleits” vadītājai A. Kārklei 
par doto iespēju kopā ar viņiem doties uz šo festivālu! 
Milzīgs paldies Vārkavas novada domei par finansiālo 
atbalstu!

Folkloras kopas ”Volyudzeite” dalībniece
 Rebeka Cimdiņa
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Vārkavas novada Sociālais dienests saņēmis humāno palīdzību no Francijas
2018. gada 24. oktobrī Vārkavas novada 
jaunajā Sociālās aprūpes centrā tika piegādāta  
krava ar humāno palīdzību no Francijas. 
Palīdzību sniedza asociācija A.I.M.A.   Šobrīd 
ir atvestas gultas, matrači, naktsskapīši, 
krēsli, segas, spilveni, galdi, aprīkojums telpu 
uzkopšanai. Sazinoties ar asociāciju A.I.M.A., 
Vārkavas novada Sociālais dienests bija 
sastādījis vajadzīgo lietu sarakstu, ko vēlējās 
saņemt.  Pēc kravas saņemšanas priekšmeti 
tika ņemti inventāra uzskaitē un tiks izmantoti 
sociālā aprūpes centra aprīkošanai.

Vārkavas novada Sociālais dienests

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu 
iecirkņa darbinieki Vārkavas novadā darbosies 
kā labie rūķi, kuri ir gādājuši Ziemassvētku 
dāvaniņas un ieradīsies ciemos pie trūcīgajām, 
maznodrošinātajām ģimenēm, kurās ir bērni, kā arī 

pie daudzbērnu ģimenēm.
Akcija norisināsies no 2018. gada 5. decembra līdz 
Ziemassvētkiem.

Vārkavas novada Sociālais dienests

Labdarības akcija „Atstarosim prieku!”

2018. gada 3. novembrī, Vārkavas novada Kultūras centra zālē, 
pulcējās 15 novada jaunieši, lai neformālā gaisotnē piedalītos spēļu 
vakarā. Vakaru jaunieši sāka ar Karjeras galda spēli. Tās laikā varēja 
izzināt sevi, uzzināt par to, cik viegli vai grūti ir sasniegt savu izvirzīto 
mērķi, kā arī pārbaudīt savas zināšanas vai uzzināt kaut ko jaunu 
par profesijām. Jaunieši azartiski spēlēja galda spēli “Cirks”, Domino, 
kā arī dambreti un novusu, otrajā plānā atstājot video spēles. Visa 
vakara gaitā, jauniešiem bija iespēja našķoties ar saldumiem un 
komunicēt vienam ar otru. Paldies, katram, kas bija ieradies!

Jauntnes lietu speciāliste 
Iveta Poplavska

Novada jaunieši tikās spēļu vakarā

6. novembrī Vārkavas vidusskolas mazāko klašu skolēni 
Vārkavas novada Kultūras centra zālē svinēja Ojāra 
Vācieša 85 gadu jubileju. Dzimšanas dienas “ballītes” 
organizatores bija Vārkavas vidusskolas bibliotekāre 
Melita Pastare un Upmalas pagasta bibliotekāre 
Alda Upeniece. Jubilejas svinētāji tika iepazīstināti ar 
Ojāra Vācieša personību un daiļradi. Dzejnieka darbi 
tika apspēlēti interesantos uzdevumos.  Protams, ka 
dzimšanas dienas svinības nav iedomājamas bez kūkas! 
Pēc aktīvās uzdevumu veikšanas, katrs svinētājs tika pie 
saldā svētku kāruma. 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Dagnija Dudarjonoka

Ojāra Vācieša dzimšanas diena nosvinēta 
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Vārkavas novadā ierīkota sabiedriskā atpūtas vieta pie 
Lielā Kalupes ezera

Vārkavas novada Rožkalnu pagastā ir pabeigti 
sabiedriskās atpūtas vietas labiekārtošanas darbi. 
Labiekārtošanas darbu rezultātā tika veikta krūmu 
sakņu un celmu izraušana, Lielā Kalupes ezera 
krasta izpļaušana, ezera gultnes atbrīvošana no 
dūņām un niedru saknēm, izveidots pievedceļš līdz 
stāvlaukumam un laivu nolaišanas vietai, izveidots 
stāvlaukums, laivu nolaišanas vieta un izbūvēta 
laipa. Sabiedriskās atpūtas vietas ierīkošanas 
ietvaros tika veikta volejbola laukuma ierīkošana, 
ugunskura vietas izveide, sausās tualetes izbūve 
un uzstādīšana. Atpūtas vietā tika izvietota smilšu 
kaste ar vāku, apaļkoka baļķu šūpoles, atkritumu 
tvertnes, galdi ar nojumi un piebūvētiem soliem 
uz bruģētas pamatnes, zemie pusbaļķu soli, 
informācijas stends, ģērbtuves.

Labiekārtošanas darbi ir pabeigti 
un sabiedriskā atpūtas vieta ir 
nodota ekspluatācijā 2018. gada 24. 
septembrī. Labiekārtošanas darbu 
rezultātā Vārkavas novada Rožkalnu 
pagastā pie Lielā Kalupes ezera ir 

izveidota sabiedriskās atpūtas vieta, kas ir pieejama 
visiem vietējiem iedzīvotājiem un tās viesiem, 
tādējādi veicinot apkārtējās vides sakārtošanu un 
uzlabošanu, nodrošinot vietējiem iedzīvotājiem un 
tās viesiem saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas 
pie ūdeņiem.
Atbalsta zemkopības ministrija un Lauku atbalsta 
dienests.

Projekts tiek realizēts Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 
19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 
19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 
ietvaros. 

No 1. novembra otrdienās un ceturtdienās tiks pagarināti autobusu 
maršruta «Preiļi-Vārkava-Upmala-Duntišķi» reisi līdz Kalupei

Valsts SIA „Autotransporta direkcija”  informē — uz 
eksperimenta laiku no 2018. gada 1. novembra līdz 
2019. gada 31. janvārim otrdienās un ceturtdienās tiks 
pagarināti autobusa maršruta Nr. 6982 Preiļi-Vārkava-

Upmala-Duntišķi reisi līdz pieturvietai “Kalupe”.

Maršrutā Nr. 6982 Preiļi-Vārkava-Upmala-Duntišķi (uz eksperimenta laiku līdz 2019. gada 31. janvārim):
·   atklāts reiss Nr. 17 plkst. 15.35 no Preiļu AO ar izpildi otrdienās, ceturtdienās;
·   atklāts reiss Nr. 19 plkst. 06.50 no Preiļu AO ar izpildi otrdienās, ceturtdienās;
·   atklāts reiss Nr. 16 plkst. 07.45 no pieturvietas “Kalupe” ar izpildi otrdienās, ceturtdienās;
·   atklāts reiss Nr. 18 plkst. 16.30 no pieturvietas “Kalupe” ar izpildi otrdienās, ceturtdienās.

Līdz ar to, no 1. novembra Vārkavas novada iedzīvotāji otrdienās un ceturtdienās varēs aizbraukt no rīta 
ar autobusu uz Kalupi, lai kārtotu sociālās vajadzības vai dotos tālāk  no Kalupes uz Daugavpili, kā arī 
pēcpusdienā no Kalupes ar autobusu doties atpakaļ uz Vārkavas novadu vai tālāk uz Preiļiem. Saistībā ar 
reisu maršrutu pagarināšanu, daudzās pieturvietās mainīsies autobusu kursēšanas laiki. Visas izmaiņas 
ir atrodamas uzziņu vietnē 1188.lv sadaļā “Satiksme”. Autobusu maršrutu izmaiņas stājušās spēkā ar 
01.11.2018.
Minētā maršruta grozījumi ir ieviesti pašvaldībai sadarbojoties ar Valsts SIA “Autotransporta direkcija” 
un Latgales plānošanas reģionu. Ierosinājumus par maršruta pagarināšanu novada dome iesniegusi 
Autotransporta direkcijā, pamatojoties uz  Vārkavas novada iedzīvotāju lūgumu.

Ziņu sagatavojusi Vārkavas novada domes 
sabiedrisko attiecību speciāliste  Dagnija Dudarjonoka
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Ir daudz “šķēpu lauzts”— kas ir seniori? Nekur 
jau īsti tas nav atrunāts. Daži uzskata, ka tā 
ir paaudze, kas sasniegusi 55 gadu vecumu, 
savukārt, citi, ka, paaudze, kas sasniegusi 50 gadu 
vecumu. Man labpatiktos domāt, ka tā ir paaudze 
no 50 gadu vecuma un šoreiz gribas uzrunāt tieši 
JŪS seniori. Bieži sarunās izskan doma — es jau 
neesmu pensionārs, nu un tad… nāciet pulciņā un 
darbosimies kopā. 
Ziemassvētku pasākums novada senioriem un 
pensionāriem notiks 29. DECEMBRĪ — sestdien. 
Izveidojies mīts, ka mūsu pasākumus var apmeklēt 
tikai biedrības biedri. MĪTS! Būsim priecīgi, ka 
izveidotos tradīcija un uz mūsu pasākumiem 
nāktu visi gados vecāki cilvēki. Atpūstos, satiktos 
ar kaimiņiem, draugiem, radiem un paziņām. Ne 
visiem ir iespējams mājās rīkot svētkus.  Skolās 
organizējas jaunākā un vidējā paaudze, bet mēs 
SENIORI — savā pasākumā.  Šoreiz Ziemassvētku 
pasākumā ciemosies Ilūkstes novada pensionāru 
biedrība. Lūdzu, nāciet! Organizējaties kaimiņi 
kopā un nāciet uz RIMICĀNIEM 29.12. PLKST. 
13.00. Afišas tiks uzliktas, bet ielūgumu nebūs, 
nāciet bez īpašiem ielūgumiem! Mēs organizatori, 
ikreiz ar satraukumu sirdī gaidām šos svētkus un 
katrreiz, kad atveras durvis un ienākat Jūs, mums 
piepildās sirds ar PRIEKU  un gandarījuma sajūtu, 
PAR TO, ka JŪS ATNĀCĀT!
25. NOVEMBRĪ — svētdien Rīgā, Rīgas manēžā 
notiks Vislatvijas pensionāru sapulce. Lūdzu, 
piedalīties gribētāji, piesakāties mūsu Valdes 
locekļiem un brauksim — cik būs pieteikušies, tik 
arī brauksim. Ļoti lūdzu vārkaviešus, arendoliešus, 
vecvārkaviešus un citu ciemu pensionārus — 
aizbrauksim uz Rīgu, tiksimies ar citu novadu 
pensionāriem, aprunāsimies, pieņemsim MUMS 
svarīgas rezolūcijas VALSTS SAEIMAI UN MINISTRU 
PADOMEI. Gadiem nav nozīmes, ir tikai svarīgi, 
vai es to gribu! Nebūsim mājās sēdētāji un dzīve 
kļūs interesantāka un saturīgāka. 
SVARĪGI! Mūsu biedrība “Vārkavas novada 
pensionāri” ir ieguvusi SABIEDRISKĀ LABUMA 
ORGANIZĀCIJAS STATUSU. Tas mums paver jaunas 
lappuses mūsu darbībā.
1. SEPTEMBRIS. Paldies visiem, kas organizēja 
un kas piedalījās mūsu pasākumā 1. septembrī 

“VIENU VALSI, RUDENS, TEV LŪDZU…” Vecvārkavas 
estrādē. Paldies mūsu novada dziesmu un deju 
kolektīviem par atsaucību un dalību pasākumā.
Jaunajā 2019. gadā tiks rīkots pasākums, kurā 
seniori, kuri raksta dzeju, esejas, stāstus, īsus 
prozas darbus varēs ar tiem iepazīstināt citus 
un lasīt savus darbiņus plašākai publikai. Darbi 
jāaizsūta uz e-pastu:  hpizica@gmail.com, vai 
arī tikai jāpiesaka. Gaidīsim līdz 2. februārim! 
Esiet atsaucīgi! Zinu, ka ir dvēseliski cilvēki un 
ar literāta piesitienu! KAIMIŅI, PASAKIET MUMS 
PRIEKŠĀ, KUR DZĪVO ŠĀDI CILVĒKI UN MĒS AR 
VIŅIEM SAZINĀSIMIES!
Jaunais 2019. gads nāk vēl ar citiem jaunumiem. 
2019. gads būs pārejas gads uz e-parakstiem, bet 
2020. gadā tie būs OBLIGĀTI. Gatavosimies arī 
šādām pārmaiņām.

NO VISAS SIRDS SAKU SIRSNĪGU “PALDIES” VISIEM 
LABAJIEM CILVĒKIEM, KAS ATBALSTĪJA MANI 13. 
SAEIMAS PIRMSVĒLĒŠANU KAMPAŅĀ. NEESMU 
SAPŅOTĀJS UN NEKĀDĀ VEIDĀ NEVĒLĒJOS UN 
NECERĒJU PAR DARBU SAEIMĀ, BET TAS, KA JŪS 
MANI ATBALSTĪJĀT, MAN DEVA MILZĪGU DEVU 
ENERĢIJAS SAVAM DARBAM UN MĪLESTĪBAS UZ 
SAVU NOVADU UN LATVIJU. KATRS PLUSIŅŠ MAN 
SIRDĪ IR KĀ SILTS VECMAMMAS LAKATS MANAI 
DVĒSELEI. PALDIES, ES LEPOJOS AR JUMS UN AR 
SAVU LATGALI!

Biedrības “Vārkavas novada pensionāri” valdes 
priekšsēdētāja Helēna Piziča

VĒSTULE NOVADA SENIORIEM
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Labo darbu nedēļa Vārkavas vidusskolā
No 15. līdz 21. oktobrim visā Latvijas teritorijā 
notika Labo darbu nedēļa.
Labo darbu nedēļas aktivitātēs iesaistījās arī 
mūsu skola. Galvenais uzdevums bija sakopt 
skolas apkārtni. Lapu grābšanas talkā piedalījās 
pirmsskolas grupiņa ‘’Lācīši’’, 1.-12. klašu skolēni, 

skolotāji, tehniskais personāls. Vairāki klašu 
kolektīvi,  nodrošinājušies ar grābekļiem,  devās 
sakopt arī Vecvārkavas parku. 
2. klases skolēni ar pašu sarūpētām lietām 
un gardumiem devās uz Jēkabpils dzīvnieku 
patversmi, lai iepriecinātu un jauki pavadītu laiku 
ar četrkājainajiem draugiem.
3. klases skolēni vāca ozolzīles, lai pēc tam tās 
nogādātu meža vai Zooloģiskā dārza iemītniekiem.
Lai iepriecinātu aprūpes centra ļaudis, viena no 10. 
klases skolniecēm izgatavoja skaistas apsveikuma 
kartiņas.
Skolas un parka teritorija ir sakopta, pūkainie 
draugi iepriecināti ar gardu barību, mīkstām 
sedziņām, aprūpes centra ļaudis var priecāties par 
apsveikuma kartiņām. Labo darbu nedēļa pavadīta 
godam! Darīsim arī turpmāk labus darbus, ar 
kuriem iepriecināsim paši sevi un apkārtējos!

Vārkavas vidusskolas 10. klases skolniece  
Sindija Edīte Upeniece

Vārkavas pagasta bibliotēkai 55

2. novembrī Vārkavas pagasta bibliotēkai tika 
svinēti 55 pastāvēšanas gadi. Pasākuma laikā 
bibliotēkas vadītāja Skaidrīte Trafimova klātesošos 
iepazīstināja ar īsu bibliotēkas vēstures apskatu, 
raksturoja bibliotēkas pakalpojumus un pasākumu 
piedāvājumu. 
Savā pastāvēšanas laikā Vārkavas bibliotēku 
ir vadījuši vairāki bibliotekāri — Anna Spūle,                
Rita Džeriņa, Aija Bitinas, Līga Vuškāne un Skaidrīte 
Trafimova. Tā vairākkārt ir mainījusi savu atrašanās 
vietu. Taču pēdējos gadus atrodas Vārkavas pagasta 

pārvaldes ēkā (Kovaļevsku ielā 4, Vārkavā). 
Katrai bibliotēkai galvenais ir tās lasītājs, tādēļ 
pasākuma laikā tika sveikti čaklākie bibliotēkas 
lasītāji — ilggadīgā lasītāja Veronika Vaivode,  
lasošākās ģimenes — Līga, Santa un Alise Lutinskas, 
Līga, Tīna un Līva Vuškānes.
Pasākuma laikā ar jautrām dziesmiņām uzstājās 
bibliotēkas mazākie lasītāji — Rimicānu pirmskolas 
izglītības iestādes struktūrvienības “Cimdiņš” 
bērni. Mācīties lasīt grāmatas ir jāsāk no mazotnes, 
tādēļ katru otrdienu «Cimdiņa» bērni dodas uz 
bibliotēku, kur kopā ar bibliotekāri lasa dažādas 
grāmatas. 
Apsveikuma vārdus bibliotēkai un tās vadītājai 
Skaidrītei Trafimovai bija ieradušies teikt arī tuvāki 
un tālāki ciemiņi, arī kolēģes no Preiļu Galvenās 
bibliotēkas un Vārkavas novada bibliotēkām. 
Pēc svinīgā pasākuma Vārkavas Tautas namā, 
visi tika aicināti apmeklēt Vārkavas bibliotēku,  
apskatīt Irēnas Leikučas apsveikuma kartīšu izstādi 
un pie kafijas krūzes kavēties atmiņu stāstos par 
bibliotēku, novada iedzīvotājiem senāk un šobrīd.

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Dagnija Dudarjonoka

Skaidrīte Trafimova sveic ilggadīgāko lasītāju Veroniku Vaivodi
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7. decembrī skolas lasītavas telpās notika stāstnieku konkurss 
«Teci, teci, valodiņa 2018!». Konkursā piedalījās 1-6.klašu 
skolēni. Konkursa mērķis: atjaunot un attīstīt stāstīšanas 
tradīcijas. Pasākuma dalībniekiem vajadzēta izstāstīt: vienu 
latviešu vai citas tautas pasaku; vienu neparastu gadījumu no 
savas vai vecāku, radinieku, draugu vai skolas dzīves; vienu 
īsu sižetisku prozas žanru, piemēram, ātrrunu, spoku stāstu 
vai anekdoti. Stāstījums varēja būt latviešu literārā valodā vai 
dialektā. Pēc žūrijas komisijas vērtējuma uz konkursa pusfinālu 
Līvānos 22. novembrī dosies: E. Lazdāne (1. kl.), E. Vaivods-
Šulte (2.kl.)  E. Laganovskis (3. kl.) un M. Upenieks (4. kl.).

Helēna Ērgle

Noskaidroti stāstnieku konkursa 
«Teci, teci valodiņa» pusfinālisti

Latvija ir tik stipra, cik stipras ir tās ģimenes

10. novembrī Vārkavas Tautas namā notika tradicionālais 
Ģimeņu svētku pasākums. 
Šogad savas kāzu jubilejas svinēt Ģimeņu svētkos bija 
izvēlējušies vienpadsmit pāri.  10 gadu kāzu jubileju 
svinēja Ivars un Vineta Čaunāni, Aldis un Dinija 
Upenieki, kopdzīves 20 gadus svinēja Edgars un Klaudija 
Ploņi, 30 gadus – Voldemārs un Regīna Utināni, un  
Gunārs un Zinaīda Stuburi.  Savukārt, 35 gadu jubileja 
šajā gādā ir Jānim un Anitai Brakovskiem, un Jurim un 
Leontīnei Mivreniekiem.  Jāzeps un Larija Lazdāni kopā 
nodzīvojuši jau 40 gadus. Zelta kāzas šogad  svinēja 
Edgars un Broņislava Ziemeļi. Bet 55 gadu kāzu jubileju 
atzīmēja Pēteris un Anastasija Stuburi, un Leonīds un 
Anastasija Vaivodi.
Pasākuma laikā ģimeņu satikšanās stāstus vēlreiz 
izstāstīt, mīlestības un saticības noslēpumus atklāt 
visiem klātesošajiem palīdzēja Vārkavas novada domes 
priekšsēdētājas vietniece Antra Vilcāne un Kultūras 
centra vadītājs Andris Lazdāns.  
Cik gan dažādi stāsti kāzu jubilārus ir saveduši kopā pirms 
10, 20, 30, 35 40, 50 vai 55 gadiem! Pirmās satikšanās 

darbā vai kopīgas dejas vietējā klubā, vai 
garas vēstules no dienesta savai mīļotajai...  
Tad kāzas, ģimenes prieki un rūpes, arī 
bērni, mazbērni un mazmazbērni. Katram 
pārim sava kopdzīves recepte — kādam 
kaut kurā brīdī nedaudz paklusēt, kādam 
pavisam otrādi — visu kopīgi izrunāt, kādu 
pāri satuvina sastrādātās muļķības... 
Ar muzikāliem priekšnesumiem, 
gaviļniekus un viesus sveikt bija ieradusies 
dziedāšanas šova „Dziedošās ģimenes” 
dalībniece —  atraktīvā Igauņu ģimene 
no Gaigalavas.  Gunārs un Rasma Igauņi ir 
izaudzinājuši trīs meitas — Lieni, Martu un 
Laimu.  Igauņu ģimene ir izveidojusi savu 
kapellu un ar priekšnesumiem uzstājas 

dažādos pasākumos. Repertuārs dažāds — gan jestras 
latgaliešu tautasdziesmas,  gan oriģināldziesmas, gan 
tautā iemīļotas ziņģes. Tādēļ svētku gaviļnieki un viesi 
mierīgi nosēdēt savās sēdvietās nemaz nevarēja un ik 
pa laikam ļāvās dejām.
Pasākumā ar dejas priekšnesumu uzstājās senioru deju 
kopas „Odziņas” dalībnieces, deja bija kā sveiciens 
ģimenēm, it sevišķi ilggadējajai «Odziņu» dejotājai 
Anastasijai Stuburei. 
Pēc aizkustinošajām dzejas rindām, gaviļnieku 
dzīvesstāstiem, Igauņu ģimenes koncerta, daudziem 
apsveikumiem, viesi tikai aicināti turpināt svinēt savus 
svētkus turpat pie galdiņiem Tautas namā. Un kārtīgi 
izdejoties Romualda Kairāna spēlētajā ballē.
Vēlreiz no sirds sveicam visus kāzu jubileju svinētājus! 
Sveicam arī tos, kuriem jubilejas vēl tikai būs! Tāpat arī 
novēlam visām novada ģimenēm dzīvot ilgi un laimīgi!  

Vārkavas novada domes 
sabiedrisko attiecību speciāliste Dagnija Dudarjonoka



OZOLUPE

Ozolupe, Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums,  
reģistrācijas numurs 000740194. 

Bezmaksas, iznāk reizi mēnesī, kopš 2003.gada 28.maija. 
Vārkavas novada pašvaldības dome,   reģ. nr. LV90000065434.  

Adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava,  
Upmalas pag., Vārkavas novads, LV-5335. Tālr.: 65329632, mob. tālr. 

28239646. E-pasta adrese:  
dome@varkava.lv, tīmekļa vietne: www.varkava.lv. 

Izdevumu  sagatavoja  Vārkavas  novada  pašvaldības  sabiedrisko  
attiecību speciāliste Dagnija Dudarjonoka, mob.tālr.: 20385972; 

E-pasta adrese: info@varkava.lv
Tirāža 740 eksemplāri. Iespiests SIA “Latgales druka”.

Klausies Vārkavas novada aktualitātes 
Latgales radio, katru otrdienu 
plkst. 9:05, ar atkārtojumu 
piektdien plkst. 18:30! 

Ar visiem Vārkavas novada jaunumiem var iepazīties 
mājaslapā: www. varkava.lv
Seko līdzi Vārkavas novada lapām sociālajos tīklos! 

      Draugiem.lv novada lapa «Vārkavas novads» 
    www. draugiem.lv/varkavasnov/
    Facebook.com novada lapa «Vārkavas novads»
  www.facebook.com/varkavasnovads/

Maza mana tēvuzeme
Divu roku platumā

Mīļa mana tēvuzeme
Divu roku siltumā

Dziļa mana tēvuzeme
Visa mūža garumā.

 /Knuts Skujenieks/

Vēlam ikvienam sirdī, 
domās un darbos 

būt kopā ar Latviju!

                Vārkavas novada     
             Sociālais dienests

Latvija
        ...tu esi saullēkta pirmie stari un pļavu ziedu 
krāsainība pavasarī,
          ...tu esi balta ticība Saulgriežu maģiskajam spēkam 
un ticība gaišajam,
         ...tu esi oranžo, dzelteno, sarkano lapu deja rudenī, 
zvaigžņotās debesis un sapņu piepildījums,
       ...tu viegla kā pārsla baltās pasaules skropstās, kad 
tuvojas Ziemassvētki, kurus pavadu kopā ar saviem 
mīļajiem, kopā ar savējiem.
Šī vieta dārga man, kur  pieder viss, kas apkārt,- 
smaržojošās pļavas, pagalmi un tēva mājas, stārķa 
ligzdas un ābeles, te rudzu maizes spēka rieciens, te 
silts pavards un mīļi vārdi. Bērzi šalc manā valodā un 
saulgrieze saulei smaida. 

Ilgus gadus Latvijai un tās ļaudīm vēl Vārkavas vidusskolas kolektīvs

Kur zemi lai krāšņāku rastu,
kam skaistākas dziesmas lai dzied,
kā zemi pie dzintara krasta,
kā zemi, kur ābeles zied.
 
Tā zeme ir dzimtene mana,
te izaugt un dzīvot man ļauts.
Ik puķe tās vārdu man zvana,
šo zemi par Latviju sauc.
                           /Anna Sakse/

Kopsim un saudzēsim savu zemi, 
valodu un tradīcijas!

Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāja 
Skaidrīte Medne

PIESAUKŠANA
Kuries
slīpā lietū, mana uguns,
kuries.
Buries
pāri senču kauliem,
mana sirdsapziņa,
buries.
Kur ies
mana tauta,
mana dūša
tur ies.
Turies
debesīs un zemē,
mana nolemtība,
turies.
      /Ojārs Vācietis/

Sirsnīgi sveicu novada 
iedzīvotājus Latvijas valsts 

100. gadadienā! 

IAC «Vanagi» vadītāja 
Janīna Praņevska

9. novembrī pie Vārkavas vidusskolas notika Lāčplēša 
dienai veltīts pasākums 


