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Tev mūžam dzīvot, Latvija,
Kā jūrai, kas Tev šalc pie kājām!
Pats Dievs sen senis svētīja
Še Tavas āres mums par mājām!
/V. Plūdonis/
Sveicu jūs Latvijas Republikas
99. gadadienā! Vēlu būt lepniem par savu
valsti!
Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja
Mairita Stulpiņa
Es brīnos par sauli Latvijā,
Cik gan tā spoža un jaukaKā mirdz tā zirnekļa pinumā
Uz rudenī nokopta lauka!

Par vēju pat brīnos es Latvijā,
Cik kokus tas noliekt spēj mīksti!Un, ja tu to redzi un izjūti tā,
Vai zemi šo nemīlēt drīksti?
/A. Bārda/

Latvijai
Sauc rudeņu dziesmā šos vārdus
pār Latviju spēcīgais Dievs,
Kad dzirkstis lai uzpūstu sārtos,
kad latvietis aizstāvēt ies
Šo zemi, šo tautu, tās laiku,
tās gājušo senību ar’,
No ģints uz ģinti tas celsies,
lai Latvija pastāvēt var!
Liec roku uz karoga jauna,
tu, spēcīgais, saulainais Dievs,
Un vārds tavs kā mūžības elpa
pa Latvijas novadiem ies!
/A. Niedra/

Novēlu ikvienam novada iedzīvotājam saskatīt savas sētas, sava
pagasta, sava Vārkavas novada un
dzimtenes Latvijas skaistumu! Lai
jūsu ieguldītais darbs, mīlestība un
neatlaidība dara Latviju vēl skaistāku, lepnāku un varenāku!

Apstāsimies ikdienas skrējienā un
ļausim sev sajust Dieva svētību un
mīlestību! Lai katrā novada mājā un
jūsu sirdīs Valsts svētki ienāk ar prieku un pacilātības sajūtu!

Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāja

Vārkavas novada domes priekšsēdētāja

Skaidrīte Medne

Anita Brakovska
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19. septembrī notika Vārkavas novada domes Finanšu
komitejas, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas, Attīstības un infrastruktūras komitejas apvienotā sēde.
26. septembrī notika Vārkavas novada pašvaldības domes kārtējā sēde un 29. septembrī domes ārkārtas sēde.
Kārtējā sēdes laikā tika izskatīti 16 darba kārtības jautājumi: par zemes iznomāšanu, par medību tiesību nomu,
par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.124 ”Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”, par grozījumu lēmumā, par noteikumu „Kārtība, kādā Vārkavas
novada Vārkavas vidusskolā tiek organizēta „B” kategorijas autovadītāju teorētiskā un praktiskā apmācība, kā arī
autovadītāja apliecības iegūšana” apstiprināšanu, par Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas atbrīvošanu no ieņemamā amata, par Arendoles bibliotēkas likvidēšanu, par līguma slēgšanu, par izmaiņām Vārkavas
novada pašvaldības 2017.gada amatu sarakstā, par grozījumiem Vārkavas novada izglītojamo prēmēšanas nolikumā, par grozījumiem Vārkavas novada domes 2013.gada
22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.62 „Par sociālās
palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā”, par grozījumiem
Vārkavas novada domes 2012.gada 23.februāra nolikumā „Vārkavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku vienotas atlīdzības nolikums”, par domes deputātu
deleģēšanu Vārkavas
novada pašvaldības izglītības
iestāžu padomēs, par izmaiņām Vārkavas novada Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas un
Īpašumu atsavināšanas komisijas sastāvā, par ziņojumu
par ārkārtas stāvokli valsts
novadgrāvjos un koplietojuma novadgrāvjos, par Vārkavas novada domes priekšsēdētājas darba algas samazināšanu 35% apmērā.
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Vārkavas novada dome nolēma noslēgt līgumu uz 10
gadiem ar Mednieku klubu "Meža Avotiņš"”, par medību tiesību nomu pašvaldībai piekritīgajās zemes vienībās.
Vārkavas novada dome apstiprināja noteikumus
„Kārtība, kādā Vārkavas novada Vārkavas vidusskolā
tiek organizēta „B” kategorijas autovadītāju teorētiskā
un praktiskā apmācība, kā arī autovadītāja apliecības
iegūšana”. Ar visu kārtību var iepazīties domes sēdes
protokola pielikumos novada mājaslapā, sadaļā
„Domes sēžu protokoli”. Vārkavas novada pašvaldība CSDD skolēnu veiktos maksājumus apmaksā
sekojošām vidusskolēnu kategorijām un sekojošos
apmēros:
Vārkavas novadā deklarētajiem un faktiski dzīvojošajiem, kuru ģimenes saņem GMI (garantētā
minimālā ienākuma) pabalstu vai arī ir no
daudzbērnu ģimenēm, vai dzīvo audžuģimenēs, vai ir aizbildniecībā– 100% apmērā;
Vārkavas novadā deklarētajiem un faktiski dzīvojošajiem, kuru ģimenei piemērots trūcīgās ģimenes statuss – 75% apmērā;
Vārkavas novadā deklarētajiem un faktiski dzīvojošajiem, kuru ģimenei piemērots maznodrošinātās ģimenes statuss – 50% apmērā.
Maksājuma kvīti, uz kuras norādīts personas
vārds, uzvārds, personas kods, kopā ar divu nedēļu laikā vai 2(divu) nedēļu laikā pēc autovadītāja
apliecības saņemšanas minētie skolēni iesniedz
apmaksai Vārkavas vidusskolā. Vidusskolēniem,
kuriem ir atvērts savs konts bankā, apmaksājamā
summa tiek pārskaitīta ar bezskaidras naudas















norēķiniem. Ja vidusskolēnam nav sava personiskā konta bankā, apmaksājamā summa tiek samaksāta skaidrā naudā pēc iesnieguma vizēšanas. Vizēšanu veic Vārkavas vidusskola.
Apmaksa par teorētisko un praktisko eksāmenu
tiek veikta kopā ar apmaksu par vadītāja apliecības saņemšanu. Apmaksa par eksāmeniem tiek
veikta tikai tad, ja vidusskolēns pēc apmācību
beigām ir ieguvis autovadītāja apliecību, bet netiek veikta par tiem eksāmeniem, kuri netiek nokārtoti, kā arī, ja netiek iegūta autovadītāja apliecība. Iesniedzot iesniegumu, jāuzrāda autovadītāja
apliecība.
Vārkavas novada dome nolēma atbrīvot Rimicānu
pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju V. Z. no ieņemamā amata, saskaņā ar Darba likuma 114.pantu,
par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti,
izmaksāt V. Z. naudas balvu vienas minimālās mēnešalgas apmērā no neparedzēto budžeta līdzekļu
sadaļas.
Lai nodrošinātu Vārkavas novada pašvaldības finanšu
līdzekļu racionālu un efektīvu izmantošanu un ņemot
vērā apvienoto komiteju sēdes atzinumu, Vārkavas
novada dome nolēma ar 2017.gada 1. novembri likvidēt Arendoles bibliotēku, Arendoles bibliotēkas krājumu nodot citām Vārkavas novada bibliotēkām. Ar
2017.gada 1. novembri likvidēt amata vietu – Arendoles bibliotēkas vadītājs.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 27.panta
pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo un otro daļu, un ņemot vērā
19.09.2017.apvienoto komiteju sēdes atzinumu, Vārkavas novada dome atklāti balsojot nolēma slēgt līgumu uz četriem gadiem par notekūdeņu un virszemes
ūdens paraugu ņemšanu un testēšanu ar Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, līguma apmaksu veikt
no Vārkavas novada domes budžeta sadaļas Vides
aizsardzība.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 4.punktu, Vārkavas novada dome nolēma noslēgt vienošanos ar Preiļu novada domi par grozījumiem 2011. gada 25. martā noslēgtajā līgumā par
Izglītības pārvaldes funkciju veikšanu un finansēšanu.
Tika veikti grozījumi Vārkavas novada domes
2014.gada 22.maija nolikumā „Vārkavas novada izglītojamo prēmēšanas nolikums”, tika pievienoti punktu,
kas paredzēt prēmēt arī starpnovadu sporta sacensību un VISC organizēto starp novadu konkursu laureātus par pirmo vietu 5 EUR, par otro vietu —3 EUR,
par trešo— 2 EUR.
Dome nolēma uz Vārkavas novada domes deputāta
pilnvaru laiku deleģēt Vārkavas novada izglītības iestāžu padomēs sekojošus domes deputātus: Vārkavas vidusskolā – Domes priekšsēdētājas vietnieci Antru Vilcāni; Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādē –
Domes deputātu Andri Lazdānu.
Pamatojoties uz Astrīdas Dambītes iesniegumu par
atbrīvošanu no Vārkavas novada Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas un Īpašumu atsavināšanas komisijas locekļa amata. Dome
nolēma atbrīvot A. Dambīti no Vārkavas novada Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas
un Īpašumu atsavināšanas komisijas locekļa amata.
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Un ievēlēja Vārkavas novada Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas un Īpašumu
atsavināšanas komisijas sastāvā sastāvā Agnesi Krūmiņu.
Deputāts P.Šņepsts ierosināja izskatīt jautājumu par
to, ko pašvaldība ir darījusi ārkārtas stāvoklī par lietavu rezultātā bojātajām caurtekām valsts novadgrāvjos
un koplietojuma novadgrāvjos. Vai pašvaldība esot ko
darījusi lietas labā. Lauksaimnieki ārkārtas situācijā
nevarot nokļūt līdz saviem tīrumiem. Deputāts
A.Štagars iebilda par to, ka pašvaldībai nav nekādas
aktivitātes jāizrāda, attiecībā uz to kas notiek privātajos īpašumos, bet pašvaldības teritorijā dzīvo cilvēki,
kas nodrošina savas vajadzības caur pašvaldību, ja
esot ārkārtas stāvoklis, tad jārunājot par atbalstu novada iedzīvotājiem. Runa esot par to, kā pašvaldība
organizējot darbu un ko iedzīvotājs iegūst. Uzklausot
deputātu viedokli, lēmums par šo jautājumu netika
pieņemts.
Deputāts P.Šņepsts ziņoja par to, ka novadā esot
mazs iedzīvotāju skaits un priekšsēdētāja alga neatbilstot iedzīvotāju skaitam attiecībā pret citu novadu
domēm. Deputāts P.Šņepsts ierosināja domes priekšsēdētājai samazināt darba algu par 35%. Domes
priekšsēdētāja A.Brakovska aicināja deputātus balsot
par deputāta P.Šņepsta sagatavoto lēmumprojektu:
Samazināt domes priekšsēdētājas darba algu par
35%. Lēmums netika pieņemts.

lielināšanu, par izsoles rezultātu apstiprināšanu, par nedzīvojamu telpu nomu; iesniegumu izskatīšana.


Izskatot saņemtos iesniegumus par kandidātu izvirzīšanu apbalvošanai, Vārkavas novada dome nolēma
piešķirt Goda rakstu un naudas balvu 75 EUR apmērā: Marijai Salcevičai – par kultūrvides saglabāšanu Arendolē, ilgstošu un pašaizliedzīgu darbu Arendoles bibliotēkas vadītājas amatā un Arendoles vārda
popularizēšanu; Helēnai Pizičai - par aktīvu un radošu darbošanos Vārkavas novada vecākās paaudzes
dzīves kvalitātes uzlabošanā. Antonam Danovskim
– par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā un par ražošanas attīstības kāpināšanu savā saimniecībā. Piešķirt Atzinības rakstu:
Ellai Januševskai –par ilggadēju, apzinīgu un prasmīgu darbu
Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādē; Sandim
Vuškānam – zemnieku saimniecības “CIDO” īpašniekam par lauksaimniecības attīstības veicināšanu un
ģimenisko vērtību saglabāšanu; Emīlijai Kancānei –
par aktīvu piedalīšanos novada sabiedriskajā dzīvē.
Skaidrītei Trafimovai –par veiksmīgu projektu realizāciju Vārkavas pagastā vairāku gadu periodā; Mārtiņam Landsmanam – par veiksmīgu uzņēmējdarbības uzsākšanu; Valērijam Kitajevam - par ieguldīto
darbu novada lauksaimniecības attīstībā un par ražošanas attīstības kāpināšanu savā saimniecībā; Ērikam Purviņam - par ieguldīto darbu uzņēmējdarbības attīstībā un par ražošanas attīstības kāpināšanu
savā saimniecībā; Jānim Spūlam- zemnieku saimniecības “Tautieši” īpašniekam par ieguldīto darbu
uzņēmējdarbības attīstībā un par ražošanas attīstības
kāpināšanu savā zemnieku saimniecībā; Valentīnai
Ruzģei – par ilgstošu un pašaizliedzīgu darbu Vārkavas vidusskolā. Apbalvojums tiek piešķirts svinīgā
pasākumā 2017.gada 19. novembrī.



Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 27.punktu, Vispārējas izglītības likuma
60.panta sesto daļu, Vārkavas novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, Vārkavas novada dome, nolēma 2018.gada 1.janvāra Vārkavas novada
izglītības iestādēs saglabāt pagarinātās dienas grupas skolotāja darba slodzi – 30 stundu darba nedēļu.



Pamatojoties Vārkavas vidusskolas direktores Intas
Kivlenieces iesniegumu par Vārkavas vidusskolas
6.klases skolnieka Ernesta Lazdāna izvirzīšanu apbalvošanai ar Goda rakstu par izciliem sasniegumiem
un novada vārda popularizēšanu LTV spēlē “Gudrs,
vēl gudrāks” un Ernesta vecākus par sniegto atbalstu
un dēla sagatavošanu dalībai TV spēlē, un ņemot
vērā apvienoto komiteju sēdes atzinumu, dome, atklāti balsojot nolemj piešķirt Goda rakstu un naudas
balvu 150 EUR apmērā Ernestam Lazdānam par
izciliem sasniegumiem un novada vārda popularizēšanu LTV spēlē “Gudrs, vēl gudrāks”. Apbalvojums
tiks
piešķirts
svinīgā
pasākumā
2017.gada
19.novembrī. Līdzekļi tiks piešķirti no neparedzēto
budžeta līdzekļu sadaļas.
Vārkavas novada dome, atklāti balsojot nolemj piešķirt Goda rakstu un naudas balvu 75 EUR apmērā
Antoņinai Rusiņai par apzinīgi nostrādātajiem 40
darba gadiem Vārkavas novada pašvaldībā. Apbalvojums tiks piešķirts svinīgā pasākumā 2017.gada
19.novembrī. Līdzekļi tiks piešķirti no neparedzēto
budžeta līdzekļu sadaļas.

29. septembra ārkārtas sēdes laikā tika izskatīts jautājums par izmaiņām Vārkavas novada pašvaldības
2017.gada amatu sarakstā. Ar apstiprināto amatu sarakstu var iepazīties sēdes protokola pielikumā Nr.14.
4. oktobrī notika domes ārkārtas sēde, kuras laikā tika
izskatīti divi darba kārtības jautājumi: Par izmaiņām Vārkavas novada pašvaldības 2017.gada amatu sarakstā un
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.124 “Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”.
24.oktobrī notika Vārkavas novada domes Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas,
Attīstības un infrastruktūras komitejas apvienotā sēde.
30.oktobrī notika Vārkavas novada pašvaldības domes
kārtējā sēde. Sēdes laikā tika izskatīti 14 darba kārtības
jautājumi: par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma
piešķiršanu, par zemes iznomāšanu, par grozījumu lēmumā, par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, par grozījumu Vārkavas novada domes 2012.gada 7.augusta
saistošajos noteikumos Nr.43 „Kustamā un nekustamā
īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas
ģimenes (personas) statusam Vārkavas novadā”, par
saistošo noteikumu Nr.131 “Par papildu materiālo atbalstu Vārkavas novadā” apstiprināšanu, par grozījumiem
Vārkavas novada domes 2014.gada 4.marta saistošajos
noteikumos Nr.79 „Par maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusa piešķiršanu Vārkavas novadā”, par
kārtības apstiprināšanu, par kandidātu izvirzīšanu apbalvošanai ar Goda rakstiem un Atzinības rakstiem, sakarā
ar Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienu, par
pamatlīdzekļu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites,
par grozījumiem Vārkavas novada domes 24.11.2015.
lēmumā Nr.245 “Par grozījumiem Vārkavas novada pašvaldības nolikumā “Par autotransporta iznomāšanu”, par
pagarinātās dienas grupas skolotāju darba slodzes nepa-
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Saistošie noteikumi Nr.128
(protokols Nr.19., 11.§)
Vārkavas novada domes 2017.gada 26.septembra saistošie noteikumi Nr.128 „Grozījumi Vārkavas novada
domes 2013. gada 22. oktobra saistošajos noteikumos
Nr.62 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā”
Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto
daļu Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30. un 31.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu

Izdarīt Vārkavas novada domes 2013. gada 22. oktobra saistošajos noteikumos Nr.62 „Par sociālās palīdzības
sniegšanu Vārkavas novadā” šādus grozījumus:
Svītrot noteikumu 1.2.apakšpunktu;
Noteikumu 11.1.apakšpunktā vārdu “ārkārtas” aizstāt ar vārdu “krīzes”;
Izteikt noteikumu VIII. nodaļu šādā redakcijā:
“VIII. VIENREIZĒJS PABALSTS KRĪZES SITUĀCIJĀ
32. Pabalsts krīzes situācijā ir pabalsts, kuru piešķir neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus.
33.Pabalsta apmērs ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā.
34.Pabalsts netiek piešķirts, ja konstatēts, ka krīzes situācija radusies ģimenes (personas) ļaunprātīgas darbības rezultātā.
35. Pabalstu piešķir, ja pabalsta pieprasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no krīzes situācijas
rašanās brīža, izņemot gadījumus, kad vērsties pēc palīdzības nav bijis iespējams objektīvu iemeslu dēļ.
Domes priekšsēdētāja

A. Brakovska

Paskaidrojuma raksts
Vārkavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.128
„Grozījumi Vārkavas novada domes 2013. gada 22. oktobra saistošajos noteikumos Nr.62 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā”
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības pamatojums

12.01.2017. pieņemti grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (turpmāk – Likums), kur ārkārtas situācija ir grozīta uz
krīzes situāciju.
Likuma pārejas noteikumu 32.punkts noteic, ka pašvaldības līdz saistošo noteikumu par pabalsta krīzes situācijā apmēru un piešķiršanas
kārtību spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2017.gada
31.decembrim piemēro pašvaldības saistošos noteikumus, kuros noteikts vienreizēja pabalsta ārkārtas situācijā apmērs un tā piešķiršanas kārtība. Ņemot vērā norādīto nepieciešams grozīt saistošos noteikumus.
Ar saistošajiem noteikumiem VIII. nodaļa tiek izteikta jaunā redakcijā.

Īss Saistošo noteikumu projekta satura
izklāsts
Saistošo noteikumu projekta plānotā ietekme uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu projekta iespējamā
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu projekta iespējamā
ietekme uz administratīvajām procedūrām
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar Saistošo noteikumu projektu

Ietekme uz pašvaldības budžetu nav, jo pabalsts paliek tajā pašā apmērā.
Nav attiecināms

Administratīvās procedūras netiek mainītas
Nav attiecināms

Domes priekšsēdētāja
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Vārkavas novada dome aicina
Mūžībā devies Vārkavas novada domes
apmeklēt
iedzīvotāju sapulces!
deputāts, savas dzimtās puses patriots
Artūrs Štagars (1962 – 2017)
No 13. līdz 16. novembrim Vārkavas novadā norisināsies Vārka2017.gada 25.oktobrī, 55 gadu
vecumā mūžībā aizgājis Vārkavas novada domes deputāts,
bijušās Vārkavas pagasta padomes priekšsēdētājs, zemnieku
saimniecības “Dolgi-Bors” vadītājs, savas dzimtās puses patriots Artūrs Štagars.
Artūrs ir dzimis 1962. gada
7. aprīlī Zaķīšu ciema “Dolgi-Borā”. Mācības uzsāka Zaķīšu pamatskolā, kurā nomācījās divus
gadus, tad pēc skolas slēgšanas turpināja mācīties Preiļu 1. vidusskolā. 1977. gadā beidza pamatskolu un turpināja mācības Saukas 9 Lauku
profesionāli tehniskajā vidusskolā, kur mācījās trīs
gadus un ieguva vidējo izglītību un elektromontiera specialitāti. Darba gaitas uzsāka Preiļu siera
rūpnīcā. 1979. gadā no kara komisariāta tiek norīkots uz šoferu kursiem un iegūst autovadītāja apliecību.
No 1980. gada līdz 1982. gadam Artūrs dienēja
Padomju armijā, kur dienesta pienākumi viņu aizveda uz Azerbaidžānu, Uzbekistānu un Afganistānu.
Dzimtā puse Artūru vienmēr ir aicinājusi atpakaļ,
atgriezies no dienesta, 1983. gadā Artūrs Štagars
uzsāka darbu kolhozā “Vārkava” kā galvenais
elektriķis. Pēcāk strādājis paju sabiedrībā
“Vārkava -1” par enerģētiķi.
Artūrs aktīvi iesaistījās tautas frontes darbībā un
bija iniciators sarkanbaltsarkanā karoga pacelšanai Vārkavā. No 1994. gada līdz 2009. gadam
Artūrs Štagars bija Vārkavas pagasta padomes
priekšsēdētājs. Šajā laikā Artūrs ar lielu entuziasmu darbojās Vārkavas pagasta attīstīšanā — sakārtoja ūdens saimniecību, daudz darba ieguldīja
Vārkavas pamatskolas saimnieciskajos darbos,
kultūras jomā, ceļu sakārtošanā un Vārkavas centra sakopšanā.
Būdams Vārkavas pagasta padomes priekšsēdētājs Artūrs aktīvi atbalstīja darbinieku tālākizglītību
un arī pats šajā laikā ieguva augstāko izglītību.
2006. gadā absolvējot Latvijas Policijas Akadēmiju, Artūrs ieguva jurista kvalifikāciju.
Kad nāk pagastu apvienošanās novados un rodas
jautājums, vai Vārkavas novadam pastāvēt, tad
Artūrs kopā ar kaimiņu pagastu priekšsēdētājiem
devās uz Rīgu un izcīnīja Vārkavas novada dibināšanu. Kad 2009. gadā Vārkavas novadam pievienojās Vārkavas pagasts, visus šo laiku Artūrs
bija Vārkavas novada domes deputāts.
2009. gadā viņš nodibināja savu zemnieku saimniecību “Dolgi-Bors”, kur nodarbojās, galvenokārt
ar graudkopību un liellopu audzēšanu. Liels palīgs
un atbalsts saimniecības darbos Artūram bija dēls
Rihards.
Artūrs Štagars vienmēr bija savas dzimtās puses
patriots ar savu vīziju par Vārkavas novada un
pagasta attīstību — par vietējās nozīmes ceļu
sakārtošanu, pagasta kapsētu labiekārtošanu,
pirmskolas izglītības iestādes saglabāšanu, sociālās aprūpes nama izveidošanu, par kultūras un
mākslas attīstību Vārkavas pagastā.

vas novada domes rīkotās iedzīvotāju sapulces, lai informētu iedzīvotājus par aktualitātēm pašvaldībā un atbildētu uz jautājumiem.
13.novembrī plkst. 11.00 Rimicānos (Rožkalnu kultūras namā).
13.novembrī plkst. 14.00 Vanagos (Vanagu IAC).
14.novembrī plkst. 10.00 Pilišķos (saietu namā).
14.novembrī plkst. 14.00 Arendolē (bibliotēkas telpās).
16.novembrī plkst. 10.00 Vārkavā (Vārkavas tautas namā).
16.novembrī plkst. 15.30 Vecvārkavā (Kultūras centra zālē).
Sapulcēs piedalīsies Vārkavas novada domes vadība, izpilddirektors, pagastu pārvalžu vadītāji un pašvaldības domes speciālisti.

Upmalas bibliotēka un Vārkavas novadpētniecības muzejs aicina veidot izstādi "Tradīcijas. Receptes. Foto."
Ziemassvētku laikā Vārkavas novada kultūras centra zālē veidosim izstādi "Tradīcijas. Receptes. Foto". Izstādei lūdzam iesniegt
senas pavārgrāmatas izstādei, kā arī fotogrāfijas par tradīcijām
Vārkavas novadā. Materiālus varat iesniegt Vārkavas novadpētniecības muzeja vadītājai Elvīrai Āboliņai (tālr.:
27059046
e-pasts: elvira.abolina@varkava.lv vai elillija@inbox.lv ) vai
Aldai Upeniecei Upmalas bibliotēkā (tālr.: 29295225
e-pasts alda.upeniece@gmail.com ). Materiālus gaidīsim līdz
20. novembrim.

Jūsu fotogrāfijas ieskenēsim un saglabāsim elektroniskā formātā bibliotēkas vai muzeja krājumos.

ESF projekta "Veselības veicināšanas un profilakses pasākumi vietējai sabiedrībai Vārkavas novadā" (Nr.9.2.4.2/16/I/063)
Ārstnieciskās vingrošanas grafiks 2017.gada novembra
mēnesim
Vārkavā
Vecvārkavā
Rimicānos
Vārkava, Vārkavas
Tautas nams, Kovaļevsku iela 5,
Vārkava, Vārkavas
pag., Vārkavas
nov. LV-5337

Vārkavas vidusskolas aktu zāle,
Skolas iela 4, Vecvārkava, Upmalas
pagasts, Vārkavas
novads, LV-5335

No 17:00 līdz
18:00
7. novembris

No 17:00 līdz
18:00
1. novembris

Rimicāni, Rožkalnu Kultūras
nams, Saules
iela 16, Rimicāni,
Rožkalnu pag.,
Vārkavas nov. LV
-5325
No 18:00 līdz
19:00
2. novembris

14. novembris

8. novembris

9. novembris

21. novembris

15. novembris

16. novembris

28. novembris

22. novembris

23. novembris

29. novembris

30. novembris

Decembrī Vārkavas vidusskolā tiks uzsāktas
„B” kategorijas autovadītāju apmācības
12. klases skolēniem. Tie, kuri vēlas apgūt
autovadītāja kursus, var pievienoties šai grupai. Pirmā nodarbība notiks 1.decembrī plkst.
16.00 Vārkavas vidusskolā 39. kabinetā.

Vārkavas novada dome
www.varkava.lv
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Atkalredzēšanās prieks Rimicānos
12. augustā Rimicānos valdīja atkalredzēšanās
prieks, jo uz salidojumu - atmiņu kamoliņa tīšanu pulcējās bijušās Rimicānu pamatskolas audzēkņi, absolventi, pedagogi, darbinieki un Vārkavas novada
domes pārstāvji. Šādas atkalredzēšanās kaut uz īsu
mirkli aptur laiku, bet atmiņas palīdz to atgriezt atpakaļ. Šajā svētku vakarā visi vēlreiz sajuta piederību
savai skolai un tina triju krāsu dzīparu – dzeltenas,
zilas un zaļas – atmiņu kamoliņu.
Šīs atmiņas vieno bērnības sapņu
ilgas un cerības, kas līdzinās gaišam
brīnumam un katrā paaudzē atmirdz
nedaudz citās krāsu niansēs. Tikšanās reizē atmiņu kamoliņu tina:
1955./56.m.g.absolvents un bijušais
skolotājs
Jānis
Lozda,
1974./75.m.g.absolvents un bijušais
skolotājs
Juris
Jaudzems,
1981./82.m.g.absolvents Haralds Sulainis, 1989./90.m.g.absolvente Aiga
Vingre, bijusī skolas direktore Lidija
Butlere, 1997./98.m.g. absolvents
Nauris Grigals, 2006./2007.m.g. absolvente Lāsma Koka, bijusī skolotāja Vija Jakimova, bijušā Rožkalnu
pagasta padomes priekšsēdētāja Astrīda Spuriņa, kurai savos darba
gados bija ļoti liela saikne ar bijušo
Rimicānu pamatskolu. Vārkavas novada domes priekšsēdētāja Anita
Brakovska visiem izteica laba vēlējumus.
Šodien vēlreiz es vēlos teikt paldies tiem kolektīviem,
kuri svētku dalībniekus priecēja ar saviem jaukajiem
priekšnesumiem: Rožkalnu pagasta vokālajam ansamblim „Savādi gan”, Vārkavas vidusskolas 1. – 2.
kl. deju kolektīvam, Vārkavas novada deju grupai
„Pašām patīk”, Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādes skolotājai Gunitai Lazdānei, kā arī grupai

„Zenīts”, kuras mūzikas pavadījumā balle vēl turpinājās ilgi pāri pusnaktij.
Sirsnīgs paldies Vārkavas novada domei, Rožkalnu
pagasta pārvaldei, Rimicānu pirmsskolas izglītības
iestādes kolektīvam, jaukajiem svētku pasākuma vadītājiem Gunitai Lazdānei un Mārcim Rukmanim.
Paldies visiem, kuri piedalījās bijušās Rimicānu skolas atmiņu kamoliņa tīšanā, jo nav jau svarīgi, vai

tikšanās notiek pavasarī vai vasarā, rudenī vai ziemā
– galvenais SATIKTIES un DALĪTIES ATMIŅĀS!
Antuāns de Sent – Ekziperī ir teicis „Man pieder manas atmiņas... un viss, ko es esmu pratis sakrāt, un
viss, ko esmu mīlējis.”
Velta Ziemele,
bijusī Rimicānu PII vadītāja

Projekts “Rotaļu namiņš” Vārkavas pagastā
Šī gada 6.oktobrī notika projekta
“Rotaļu namiņš” prezentācija ar svinīgu namiņa atklāšanu. Šis projekts
guva atbalstu pavasarī izsludinātajā
Mazo Grantu projektu konkursā
“Iedzīvotāji veido savu vidi-2017”. Projekta mērķgrupa –
pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni, kuriem “Rotaļu
namiņā” būs iespēja rotaļāties jebkuros laika apstākļos. Projekta iesniedzēji – iniciatīvas grupa “Mans Mazais”, kurā darbojas bērnu vecāki, vecvecāki, pirmsskolas skolotāji, skolotāju palīgi. Projekta līdzdalībnieki – Vārkavas pagasta pārvalde
un piemājas saimniecības “Mežmalas” īpašnieks, “Rotaļu namiņa” galvenais būvnieks Ainārs Gavars. Vasara un rudens
pagāja spraigā darbā– dokumentu sagatavošanā, namiņa
būvniecībā un uzstādīšanā. Darbs ir izdarīts un bērni var droši rotaļāties namiņā, jo tas pasargās no lietus, vēja un svelmainās saules. Par to liels paldies jāsaka Vārkavas novada
domes priekšsēdētājai Anitai Brakovskai, Vārkavas pagasta
pārvaldes vadītājai Skaidrītei Mednei, Aināram Gavaram un
viņa būvbrigādei.
Atbildīgā par projekta realizāciju S. Trafimova
6
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Būsim kustīgi un radoši Rimicānos
Biedrība „Dzintars 2007” Vārkavas novada domes un
Viduslatgales pārnovadu fonda organizētā Mazo
grantu projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi”
ietvaros īstenojusi projektu „Būsim kustīgi un radoši
Rimicānos!” Projekta mērķis – nodrošināt jaunas aktivitātes bērnu priekam un atpūtai, pilnveidojot esošo
rotaļu laukumu ar jauniem aktīvās atpūtas elementiem. Lai šo mērķi realizētu, darbā tika iesaistīti Rimicānu mūžizglītības iespēju centra kokapstrādes pulciņa dalībnieki nodarbību vadītāja Jāņa Spuriņa vadībā, izgatavojot divas nojumes, četrus soliņus un līdzsvara šūpoles, kā arī aizbraucot ekskursijā kopā ar

biedrības biedriem uz Līgatnē izveidoto Vienkoču
parku un apskatot padomju laika slepeno bunkuru.
Esam pilnīgi pārliecināti, ka bērni priecājas par jaunajām nojumēm un tajās izvietotajiem soliņiem. Nojumes rotaļu laikā pasargā bērnus no lietus, vēja un
citiem nelabvēlīgiem laikapstākļiem, tajās darbojoties
vēl vairāk tiek attīstīta bērnu fantāzija un iztēle, tiek
veicināta bērnu vispusīga attīstība un komunikācijas
prasmes. Jaunas līdzsvara šūpoles tika uzstādītas
tāpēc, jo kā pierāda pētījumi, svārstības ir svarīgas
fiziskai, sociālai un izziņas attīstībai, veicina pārvietošanās un uztveres prasmi, sociālo mijiedarbību, prāta
spējas un līdzsvara attīstību.
Ar šī projekta realizāciju atkal aktīvās atpūtas vietā
Vārkavas novada Rožkalnu pagasta Rimicānos būs
sakārtota, pilnveidota un droša vide atpūtas organizēšanai bērniem, viņu vecākiem un vecvecākiem.
Bet savukārt, kokapstrādes pulciņa dalībnieki, darbojoties projektā, turpināja apgūt iemaņas darbā ar
koku, izmantojot daudzus galdnieku darbarīkus, paplašinot zināšanas kokapstrādē, apgūstot un nostiprinot papildus praktiskās iemaņas un prasmes, kā arī
mācīties patstāvīgi strādāt un izprast, ka kopīga darbošanās veicina komunikācijas spējas. Un, protams,
viņu ieguldītais darbs jaunu rotaļu laukuma aktīvās
atpūtas elementu montāžai un soliņu nokrāsošanai ir
kā velte Latvijas simtgadei.
Velta Ziemele,
biedrības „Dzintars 2007” valdes priekšsēdētāja

Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014-2020

Katram ir savs mazdārziņš, kurā mēs audzējam
dārzeņus un lielākais prieks ir tad, kad vasarā izaugušais sagulstas krāsainās konservu burciņās, un
mūs priecē ziemā. Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros 27.09.2017. biedrības
ģimenes palīdzības centrs „Ligzda” organizēja izglītojošu radošo darbnīcu sociālo prasmju attīstīšanā
un pilnveidošanā - „Recepšu grāmatas izveide”.
Uz pasākumu ieradās
interesenti,
līdzi atnesot
paša sagatavoto
konservu burciņu
un klāt pievienotu
recepti.
Nodarbība
sākās ar degustāciju, viedokļu apmaiņu par rudens velšu saglabāšanu ziemai. Lai kopā būšana nepaliktu tikai kā

jauka parunāšana,
notika arī praktiska
darbošanās
konservu gatavošana. Sadaloties grupās, tika pagatavoti
rudens salāti, marinēti sīpoli un ābolu
biezenis ar iebiezināto pienu. Pagatavotos
salātus,
nodarbības beigās
varēja nodegustēt,
un katrs nodarbības
dalībnieks
uz
mājām devās ar
paša
pagatavotu
konservu burciņu,
kam klāt tika pievienota
recepšu
grāmatiņa, kas kalpos par iedvesmu nākošā gada
konservēšanas sezonai.
Ģimenes palīdzības centrs „Ligzda” saka paldies,
visiem, kas iesaistījās un ieradās uz pasākumu. Tikai
daloties ar savām zināšanām un piedaloties mēs
pilnveidojamies un attīstāmies.
Sadarbībā ar ģimenes atbalsta centru „Ligzda”,
Vārkavas novada sociālais dienests

www.varkava.lv
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Rožkalnu bibliotēkas ziņas
Sveiciens novembrī! Nu atkal klāt garie rudens vakari, kad lielie rudens darbi ir apdarīti un ir laiks ieritināties siltā segā un iegrimt brīnišķīgajā grāmatu
pasaulē. Vārkavas novada Rožkalnu bibliotēkas krājumā ir ienākušas daudzas jaunas un interesantas grāmatas.

Ir sagaidītas Neapoles tetraloģijas trešā un ceturtā
grāmata – “Aizbēgt vai palikt” un “Pazudušais bērns”,
atgādināšu, ka tas ir stāsts par divu sieviešu draudzību mūža garumā.
Jauns romāns iznācis arī grāmatas “Melleņu vasara”
autorei Mērijai Simsei, tas saucas “Mīlestības un gramatikas likumi”, šī ir grāmata, kuras lasīšana ne vien
izklaidē un iepriecina, bet arī atsauc atmiņā vislabākos dzīves brīžus un mudina pasapņot par tām laimīgajām dienām, kas vēl nāks. Trīsdesmitgadniece
Greisa Hemonda no Ņujorkas ierodas dzimtajā mazpilsētā Dorsetā, lai izbaudītu brīvu vasaru un izdomātu, ko vēlas no dzīves. Greisa ir apzinīga un kārtīga,
viņa no sirds cenšas visu vienmēr paveikt laikā, un
viņai piemīt tikai viena maza vājībiņa: ikvienā tekstā
Greisa labo kļūdas. Arī restorānu ēdienkartēs un
veikalu reklāmās...
Noras Robertsas faniem prieku sagādās viņas
jaunākais darbs “Kad saulriets noskūpsta debesis”.

Robertsai arvien izdodas līdzsvarot romantiku un
trilleri, tomēr šis vēstījums ir dziļāks, spriedze gandrīz vai taustāma, un beigu atrisinājums liks sirdij
pukstēt paātrināti.
Daudziem pazīstamiem detektīvromānu autoriem
pievienojie arī angļu rakstnieks Roberts Galbraits
( kas izrādās ir Dž.K.Roulingas pseidonīms), ar savu
romānu “Dzeguzes sauciens”. Tas aizsāk stāstu, kur
galvenā loma ir privātdetektīvam Kormoranam
Straikam.
Ļoti skaists un patiess stāsts ir izdevies Samantai
Verānai, kurš saucas
“Septiņas vēstules no
Parīzes”. Deviņpadsmitgadīgā amerikāniete Samanta pasaules romantiskākajā pilsētā Parīzē satiek
Žanu Luku - jaunu, pievilcīgu franču zinātnieku. Abi
kopā pavada tikai vienu dienu. Žans Luks viņai uzraksta septiņas skaistas mīlestības vēstules, bet tās
paliek bez atbildes.
No latviešu autoriem visražīgākā ir Dace Judina,
grāmatplauktā iegūlušas trīs viņas grāmatas“Ceturtais kauliņš”, kas ir septītais romāns par Annu
Elizabeti , sērijā Latvijas simtgades romāni - divas
grāmatas “Septiņi vakari” un ”Gredzens”.
Jaunas grāmata ir arī Monikai Zīlei – “Četru vēju tronis”, Dz. Žuravskai – “Iegūstot zaudēts, zaudējot iegūts”. Vēstures romānu sērijas "Mēs. Latvija, XX
gadsimts" ietvaros izdots Arno Jundzes romāns
"Sarkanais dzīvsudrabs", jau saņemtas pirmās
lasītāju atsauksmes, ka grāmata ir interesanta un
viegli lasāma.
Dzejas draugi varēs ielūkoties Guntara Rača
grāmatiņā” 365. 1. daļa” un Normunda Beļska
“Vēstules uz bruģa”.
Tas ir īss ieskats grāmatu jaunumos un tās nav visas, kas atrodamas bibliotēkas plauktos.
Mīļie lasītāji, kuri nezin kāpēc nav atgriezuši atpakaļ
bibliotēkā paņemtās grāmatas, lūdzu, pārskatiet savus grāmatplauktus un atnesiet atpakaļ uz bibliotēku,
tai piederošās grāmatas, jo varbūt kāds cits arī tās
vēlas izlasīt.
Lai skaisti un izdevušies Jums visiem mūsu visu Latvijai tik zīmīgie Novembra svētki!
Bibliotēkas vadītāja Iveta Some

Par godu Latvijas simtgadei novadā ir iestādīti 100 ozoliņi
Atzīmējot Latvijas valsts simtgadi, Vārkavas novada dome aicināja novada ģimenes savā zemē, pie savas dzimtas mājas iestādīt ozolu. Stādu saņemšanai bija
pieteikušās 37 novada ģimenes, un nu visi 100 ozoliņi ir iestādīti.
Lai gan sākotnējā akcijas ideja bija ozoliņus stādīt publiski pieejamās vietās, dome nolēma piedāvāt ozoliņu stādus tieši novada ģimenēm, jo Latvijas spēks ir tās
cilvēkos. Iestādītais ozoliņš būs kā atgādinājums, par Latvijas simto gadadienu,
par valsts brīvību un iespēju pašiem veidot savus likteņus un vēsturi.
Paldies par atsaucību! Lai iestādītie ozoliņi aug lieli un pulcē ap sevi cilvēkus!
Ozolu stādīšanas akciju koordinēja Latgales plānošanas reģions un ozoliņu stādiņus nodrošināja AS “Latvijas valsts meži”.
Vārkavas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste
D. Dudarjonoka
8
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Upmalas bibliotēkai rudens iesācies ar daudziem pasākumiem
Rudens ir laiks, kad pēc darbīgās vasaras atkal var pievērsties grāmatām. Kā jau minēts „Ozolupes” iepriekšējā numurā, Vārkavas vidusskolas literāriem pasākumiem veltītais laiks sākās ar Dzejas dienu maratonu 11.-15. septembrī kuru veidojām sadarbībā ar Vārkavas novada sabiedrisko attiecību speciālisti Dagniju Dudarjonoku un Vārkavas vidusskolas bibliotekāri Melitu Pastari. Pasākumu ciklu aizsāka tulkotāja, dzejniece Ingmāra Balode, kura saņēmusi literatūras Gada balvu 2007. gadā - par labāko debiju. Pašlaik dzejniece tulko mūsdienu literatūru no angļu,
poļu u.c. valodām un veido jaunu dzejoļu krājumu. Tiekoties ar 9.-12. klašu skolēniem, Ingmāra Balode pastāstīja
par norisēm mūsdienu dzejā, kā tā nemitīgi pārveidojas
laika gaitā. Pašlaik dzejniekiem nav daudzskaitlīgu klausītāju pulks, tai arī nav vietas komercpresē. Tomēr par dzeju
arvien saglabājas interese, parādās jauni dzejnieki, kas
raksta un veido jaunu dzeju, eksperimentē ar tekstiem un
mēģina no jauna atklāt cilvēka bagāto iekšējo pasauli, jo
kā teica pati dzejniece : „Cik daudzpusīga dvēsele, tik
daudzpusīga arī literatūra, un īstā māksla ir atrast īstos
vārdus tad, kad tie ir vajadzīgi”. Arvien iznāk kāds jauns
dzejoļu krājums. Nesen klajā nāca dzejnieka un mūziķa
Guntara Rača jaunās dzejoļu grāmatas “365” 1.daļa. Liels
bija izdevēju un autora pārsteigums, ieraugot šo grāmatu
vairāku lielāko Latvijas grāmatnīcu pieprasītāko grāmatu
topa pašā augšgalā.
Dzeja tagad dzīvo sociālā tīkla „Facebook” literārajā lappusē, tur var arī atrast savus domubiedrus tie, kas grib izmēģināt
spēkus šai nozarē. Arī Guntara
Rača dzejoļu grāmatas aizsākums ir radies tieši Facebook profilā.
13. septembrī dzeju uz Rožkalnu
bibliotēku devās iepazīt 1.-4. klašu skolēni. Bibliotēkas vadītāja
Iveta Some iepazīstināja ar to,
kas ir Dzejas dienas, kāpēc svinam tās septembrī. Bērni veica
dažādus uzdevumus, kas saistīti
ar dzeju un ilustrēja atsevišķus
dzejoļus.
Savukārt 15. Septembrī Vārkavas
vidusskolā „Dzīvās bibliotēkas”
ietvaros viesojās trīs radošas
personības — dzejnieks, publicists, docētājs un raidījumu vadītājs Valentīns Lukaševičs, kurš ir
saņēmis speciālo balvu par savu
dzejoļu krājumu latgaliešu valodā
«Bolti burti» 2012. gadā, kā arī
dzejnieks un rakstnieks Raibais,
un dziesmu autors, mūziķis un
grupas „Dabasu Durovys” līderis Arnis Slobožaņins.
Skolēni tika sadalīti trijās grupās un katra grupa devās pie
savas „dzīvās grāmatas”, kad viss tika izrunāts, skolēni
devās pie nākamā autora, tādā veidā savstarpēji mainoties, skolēni varēja aprunāties ar katru viesi.
Arnis Sobožaņins dziedāja savas dziesmas, ar cieņu un
dziļu mīlestību iepazīstināja ar dzimto pusi Bozovu —
nelielu ciemu pierobežā pie Kārsavas. Vēsturnieks Latgales patriots, atgādināja par Latgales kongresa nozīmi
pirms 100 gadiem. Šis kongress bija stūrakmens tam, lai
taptu Latvijas valsts. Šim notikumam veltīts dziesmu albums "Celīs, bruoļ!". Arnis dalījās arī iespaidos par mūziķa
darbu, par dziesmu rakstīšanu un dažādiem mūzikas žanriem.
Valentīns Lukaševičs pievērsās dzejai no cita skatu punk-

ta, atbildot uz jautājumu – kādēļ būt dzejniekam vai rakstniekam? Kādreiz ar sarakstītu grāmatu autors gāja pie
izdevēja un iesniedza grāmatu izdevniecībai. Tas bija vienīgais veids, kā savas domas un rakstu darbus publicēt.
Tagad rakstnieka, dzejnieka profesija kļuvusi daudzpusīgāka. Var rakstīt scenārijus videoklipiem, kinofilmām, arī
reklāmām. Paši no savas pieredzes zinām, cik kaitinošas
un vienveidīgas mēdz būt reklāmas, un cik maz ir tādas,
kuras var skatīties kā labu joku, kas neapnīkst. Valentīns
Lukaševičs skolēniem piedāvāja piedalīties radošās domāšanas treniņā, kur katram bija jāizpilda interesants uzdevums.
Savukārt, trešais viesis — Raibais pastāstīja par sava radošuma izpausmēm, piedaloties dažādos projektos, ārzemju braucienos un citās ar tekstiem saistītās aktivitātēs.
Ārpus tekstu pasaules Raibīs ir pazīstams kā Oskars Orlovs—aktīvs Latgales kultūras iedzīvinātājs, literārimuzikālā projekta „Kapļi” solists. Pirmais Raibā popularitāti
ieguvušais stāsts bija „Dzeive ar munu babu”, ko var apskatīt arī interneta vietnē Youtube.com. Raibās ir divu
stāstu grāmatu autors— stāstu krājums „Pyrma syltī” tika
izdots 2011. gadā, otra autora grāmata „Zalta tesmini” izdota pagājušajā gadā. Tajā ir iekļauti stāsti ar intriģējošiem
nosaukumiem „Slepkavība Aglonā”, „Demo” , „Tostu izdziniejs”. Arnis Slobožaņins un Valentīns Lukaševičs runā par
vārdu „tesmini”,kā simbolu pārpilnībai. Grāmata atrodas
Upmalas bibliotēkas krājumā.

Turpinot par literārajiem pasākumiem, 19. oktobrī Vārkavas vidusskolas aktu zālē notika grafiķa, ilustratora, dzejnieka Alberta Kronenberga 130. dzimšanas dienas svinības. Bērnus iepazīstinājām ar dzejnieka biogrāfiju un stāstījumu par viņa grāmatām, kas nav svešas gandrīz nevienam Latvijas iedzīvotājam, jo kurš gan nepazīst Sprunguļmuižas gadatirgu, Tuntuļu Jurīti un Jērādiņu, īstajā vārdā
Gerhardu Erhardu Sīpoliņu. Pasākuma laikā bija izveidota
A. Kronenberga grāmatu izstāde.
Novada bibliotēkās šobrīd ir ienākušas jaunas grāmatas,
ar ko īsināt laiku garajos, tumšajos vakaros. Grāmatu lasītāji, esiet laipni gaidīti bibliotēkās!

www.varkava.lv

Alda Upeniece
Upmalas pagasta bibliotēkas vadītāja
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Vārkavas vidusskolas jaunumi
Septembra otrā puse bija spraiga darba pilna, jo bez
mācību darba notika dažādi pasākumi, tikšanās, izbraukumi.
No 18.-22. septembrim skolā notika veselības nedēļa,
kuras laikā skolēni kopā ar skolotājiem pārrunāja dažādus ar veselību saistītus jautājumus. Kopīgi ar lektoriem
7.-12.klašu skolēni pārrunāja par atkarību profilaksi un
reproduktīvo veselību.
22. septembrī gan skolēni, gan skolotāji piedalījās Olimpiskajā dienā. Visas dienas garumā notika dažādas fiziskās aktivitātes: vingrošana, tautas bumbas spēle,
tenisa spēle, šautriņu mešana, fotorientēšanās sacensības u.c.
Skolēniem bija iespēja iepazīties ar dažādu profesiju
pārstāvjiem – ugunsdzēsēju, policistu, mediķu, jo skolā
viesojās dažādu glābšanas dienestu pārstāvji, kuri gādā
par mūsu drošību. Ikviens varēja darboties arī praktiski.
Preiļi muzeja darbinieks D. Maksimovs mācīja spēlēt
senu latgaļu spēli „Laptu”. Skolai tika uzdāvināts spēles
komplekts.
Sporta dienas noslēgumā ar dažādiem pārbaudījumiem
vidusskolēnu saimē tika uzņemti 10. klases skolēni.
No 25. septembra visi klašu kolektīvi kā sveicienu Latvijas simtgadei veidoja ziedu paklājus „Latvijas daba”.
27. septembrī skolā viesojās mājaslapas uzdevumi.lv
pārstāve, lai skolotājus apmācītu, kā veidot pārbaudes
darbus šai vietnē.
Visi pirkt un pārdot gribētāji 28. septembrī tika aicināti
uz Miķeļdienas gadatirgu. Paldies vecākiem par atbalstu!
29. septembrī skolotāju lomās prasmīgi iejutās 12. klases skolēni. Dažādus pārbaudījumus skolotājiem bija
sagatavojuši 12.klases skolēnu vecāki un skolas pado-

mes pārstāvji. Ar labiem vārdiem sveikt skolotājus svētkos bija ieradusies novada domes priekšsēdētāja
A. Brakovska.
Dienas otrajā pusē skolotāji devās ekskursijā uz Kučuru
dzirnavām un Madonu.
5. oktobrī folkloras kopas „Vālodzīte” bērni ar labdarības koncertu viesojās aprūpes centrā „Salenieki” un 6.
oktobrī iepriecināja visus projekta „Pavasara diena gadu baro” dalībniekus Vārkavā. Skolēni papildināja savas
zināšanas par dažādiem dārzeņiem, ko var izaudzēt
gan dārzā, gan siltumnīcā.
10

Skolotājiem bija iespēja tikties ar Edinburgas hercoga
starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas
Award pārstāvēm.
Karjeras nedēļas ietvaros 10. oktobrī skolā viesojās karjeras konsultante Ilona Trifanova, kura 8.-12.klašu skolēnus iepazīstināja ar nākotnes profesijām, to izvēli, darāmo, lai sasniegtu savus mērķus.

12. oktobrī 1.-4.klašu skolēni Preiļos apmeklēja teātra
izrādi „Kā kļūt par varoni?”, kā arī Preiļu muzeju.
Īpaša veiksme ir uzsmaidījusi 6. klases skolēniem, jo
viņu klasesbiedrs Ernests Lazdāns pēc uzvaras pusfinālā, 12.oktobrī piedalījās TV spēles „Gudrs vēl gudrāks” finālā un kļuva par uzvarētāju savā grupā. Pateicoties Ernestam, viņa klasesbiedriem bija iespēja apmeklēt Nacionālā teātra izrādi „Notikums ar suni naktī”,
un visiem skolēniem ir iespēja noskatīties jauno filmu
”Pazadīze 89.”
11. oktobrī tika apbalvoti labākie un uzcītīgākie
„Preiļu parka pusstundas skrējiena” dalībnieki.
Šis skrējiens kopš pavasara ik pēc divām nedēļām trešdienās notika Preiļu parkā. Mūsu
novada skrējēji – gan skolēni, gan vecāki, un
arī nūjotāji regulāri piedalījās šai sportiskajā
aktivitātē.
12. oktobrī notika „Āra izglītības diena”. Izmantojot dabas materiālus, tika organizētas mācību stundas dažādos mācību priekšmetos. Piedalījās gan mazāko klašu skolēni, gan pamatskolas un vidusskolas klases.
16.oktobrī Pārtikas dienas ietvaros notika pasākums par tēmu „Maini migrācijas nākotni,
ieguldi pārtikas drošībā un lauku teritorijas attīstībā”. Pasākums bija paredzēts 8.-9.klašu
skolēniem, kuri darbojās komandās un veidoja
plakātus par tēmu „Pasaules pārtikas diena”.
Izveidotie darbi tika prezentēti. Skolēni improvizēja veselīga uztura piramīdu.
Viduslatgales pārnovadu fonda labdarības programmas „Stipendijas talantīgajiem bērniem un jauniešiem” ietvaros mūsu novada skolēni Valija Vanaga un
Māris Ceplis saņēma stipendiju kā talantīgi jaunie sportisti.
13.oktobrī 9.-12.klašu zēnu volejbola komanda starpnovadu turnīrā izcīnīja 1. vietu un dosies uz Latgales
zonas sacensībām Daugavpilī.
No 23. līdz 27.oktobrim skolēni varēja atpūsties rudens
brīvdienā.
Atbildīgās par audzināšanas darbu skolā H. Ērgle,
S. Stankeviča
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Projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai” (projekta numurs: 8.3.2.2./16/I/001)
eksperimentos (A. Apšiniece);
robotikas nodarbības 5.-9. klašu skolēniem būs
iespēja iesaistīties robotikas pulciņā , apgūt programmēšanas pamatus un darboties ar lego
(S. Vingre).
Projektā iestrādātie risinājumi individuālās pieejas
attīstībā un izglītības pakalpojuma dažādošanā tika
uzsākti ar oktobra mēnesi pēc skolas izstrādāta Atbalsta pasākuma plāna, kas balstās esošās situācijas izvērtēšanā, skolas vajadzību noteikšanā un
jaunu risinājumu izstrādē.
Projekta īstenošanas rezultātā visā Latvijas teritorijā
vismaz 253 vispārējās izglītības iestādes būs izstrādājušas un ieviesušas to izglītojamo vajadzībām atbilstošas individuālās pieejas mācību sasniegumu
veicināšanai – ieviesušas jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (individualizētās nodarbības, nodarbību cikli, mācību vizītes, u.c.), kā arī
nodrošinājušas alternatīvu neformālās izglītības pasākumu kopu (tematiskās nometnes, konkursus, inovatīvas interešu izglītības programmas), kā arī pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus.
Plašāka informācija par projekta īstenošanu pieejama Valsts izglītības satura centra mājas lapā: http://
visc.gov.lv un projektā iesaistīto skolu mājas lapās.
Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un
Eiropas Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
•

2017.gada oktobrī Vārkavas vidusskola sāka darbu
projektā ”Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kas šajā un nākamajā mācību gadā
nodrošinās skolēniem iespēju pilnveidot savas kompetences dažādās jomās, iesaistoties projekta ietvaros piedāvātajos pasākumos un izmantojot projekta
ietvaros pašvaldībai piešķirtos 7789 EUR.
Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada 8.augusts
(sadarbības līguma noslēgšanas datums) 2019.gada 31.maijs.
Šajā mācību gadā skolēniem tiek piedāvāti šādi atbalsta pasākumi:
•
pedagoga palīgs pagarinātajā dienas grupā
1.-4.klasei, kurš pagarinātās grupas laikā strādā
ar tiem bērniem, kuriem ir grūtības ar mācību
vielas apgūšanu (R. Andiņa, L. Kancāne);
• skolotājs konsultants 5.-7.klasei matemātikas un
dabaszinību cikla priekšmetos, konsultāciju laikā
iespēja izmantot skolotāja-konsultanta palīdzību
mācību vielas apguvei (D. Mikitāne, A. Apšiniece);
• mācību vizītes Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā,
Daugavpils Zino centrā, kuru laikā izglītojamie
iegūs prasmes pielietot praktiski teorētiskās zināšanas laboratorijās un piedaloties praktiskos

Vārkavas vidusskolas direktore
Inta Kivleniece

Vārkavas novada seniori ļoti aktīvi piedalījās akcijā „Parka skrējiens”
11. oktobrī noslēdzās Preiļu
novada sporta skolas rīkotais pusstundas "Parka skrējiens". Mūsu novada skrējēji
un nūjotāji 8 reizes visa gada garumā piedalījās šajā
pasākumā. Nūjotāju grupā
vislabākie bija Vārkavas novada
nūjotāji!
Sacensībā sievietēm uzvarēja Toločko Irēna (noieti 47 apļi) un
vīriešiem – Vaivods Bonifācijs (30 apļi), un vecuma
grupā virs 60 gadiem uzvarēja Piziča Helēna (42 apļi).
Paldies visiem, kas piedalījās un juta līdzi! Esam par
veselīgu un aktīvu dzīves
veidu!
Vārkavas novada nūjotāji
www.varkava.lv
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Rudens aktivitātes Rimicānu pirmskolas izglītības iestādē
4.septembrī Sprīdītis sadzirdēja dzērvju zvanus, somu plecos cēla un devās ceļojumā uz burtu zemi.
Ceļā satika priecīgo Zīļuku, kurš arī bija ielūgts uz
Zinību dienas pasākumu Rimicānu pirmsskolā.
Mazais Cāļuks pārvarēja briesmas, drosmīgi turpināja ceļojumu uz skoliņu. Drosmīgos ceļotājus Rimicānu pirmsskolā ar skolas zvanu laipni sagaidīja vadītāja Velta. Uz Zinību dienas pasākumu bija ieradušies Sprīdīša, Zīļuka un Cāļuka grupiņu biedri. Satikušies draugi gāja rotaļās, dziedāja rudens dziesmiņu. Apsveikuma vārdus teica Vārkavas novada
pārstāvji. Sprīdītis, Zīļuks un Cāļuks novēlēja priecīgu dienu un veiksmīgu mācību gadu! Taču klāt arī
jaunais mācību gads, kas „Cimdiņa” kolektīvam sākās 31.augustā ar svētku rītu, kur „Kastanīšu” un
„Bitīšu” saimē uzņēmām jaunos bērnus – Lindu,
Dairi, Evelīnu, Oksanu, Kristīni, Martu. Uz „Bitīšu”
saimi devās Vitālijs, Intars, Megija, Karīna. Bērnus
sagaidīja pārsteigumiem pilnā Skolas Soma. Jaunajā mācību gadā „Cimdiņa” bērniem ir iespēja apmeklēt logopēdu, koriģējošās vingrošanas nodarbības
pie skolotājas Zojas Jakimovas. Septembrī Rimicānu PII tika veidots ziedu paklājs, kas ir sena Rimicānu PII tradīcija, kas ļauj rudeni ienest un sajust tel-

pās. Arī šogad Rimicānu PII bērni aktīvi iesaistījās
ziedu paklāja veidošanā. Visi kopā otrdienas rītā uz
bērnudārzu atnesa krāsainas ziedu galviņas, lai kopīgi veidotu mīkstu, raibu paklāju. „Cālīšu” un „Zīļuku”
kopīgi veidoto paklāju nedēļas garumā varēja aplūkot
Rožkalnu KN foajē, bet „Sprīdīši” savu ziedu paklāju
veidoja pie skoliņas ārpusē. Taču jau 2.oktobrī bērni
bija sanesuši uz bērnudārzu ar vecākiem kopīgi veidotās dārzeņu kompozīcijas. „Sprīdīši” no dārzeņiem
veidoja Rudens rūķus, bet „Cālīši” un „Zīļuki” veidoja
rudens dārzeņu kompozīcijas, lai godinātu rudens
ražas svētkus Miķeļus.
Kastaņi un zīles krīt paukšķēdami, pīlādži sārtiem
vaigiem smaida mums pretī, kartupeļi, burkāni un
bietes jau ieripojuši pagrabos arī Vārkavas
„Cimdiņā”. Pienākusi Miķeļdiena – ražas svētki. Saulainā 29.septembra dienā ar muzikālu rīta cēlienu
atzīmējām Miķeļdienu. Ar bērnu vecāku atbalstu tika
veidotas rudens dārzeņu un augļu kompozīcijas –
Miķeļciema iemītnieki, kas sagaida rudens svētkus.
12

Pagalmā veidojām „Ziedu upīti” un tiltiņu uz Miķeļciemu. Paldies Markusa un Ernesta, Lienes, Megijas un
Nellijas un Lindas un Daira vecākiem un vecvecākiem par atbalstu dārzeņu kompozīciju izveidošanā!
Šogad Miķeldienā uz Rimicānu PII ciemos bija atnā-

kusi Saimniece un atlēcis Zaķis. Bērniem stāstīja par
to, kas tas tāds par vīru rudenī ir Miķelis, kādi darbi ir
jāizdara līdz Miķeldienai. Visi bērni ļoti aktīvi piedalījās stafetēs- biešu velšanā ap ķirbi un kartupeļu nešanā ar koka karotēm uz grozu, čakli mācījās lobīt
cūku pupas no pākstīm, dziedāja dziesmas par rudeni, dārzeņiem un Miķeli, minēja mīklas, piedalījās
jautrās rotaļās, centās salikt dārzeņu puzli, centās
atpazīt un noskaidrot dārzeņus pēc dažādām pazīmēm, utt. Un visbeidzot pēc kārtīgi padarīta darba un
jautrām lustēm tika arī pie lauku labumu cienasta:
vārītām cūku pupām, svaigiem burkāniem un sārtiem
ābolīšiem. Paldies visiem jautrajiem dalībniekiem un
rūpīgajiem palīgiem par lieliski izdevušos pasākumu!
Un, kamēr vēl salnas nesaldē degungalus un nav
jāvelk biezie, siltie ziemas mēteļi, mēs varam baudīt
rudens ciemošanos Latvijā. Katram šis gadalaiks
asociējas ar dažādām sajūtām - kādam ar lietavām,
kādam ar nenoraktajiem kartupeļiem, bet kādam citam ar domām par to, ka rudens nemaz nav tik slikts
gadalaiks. Arī Rimicānu PII rudens ir iesācis griezt
lielo mācību gada riteni. Rimicānu PII grupiņas
„Sprīdītis” bērni tagad braši soļo pa jaunieklāto grīdas segumu grupiņas mācību telpā, kā arī jūtas drošāki, jo ap skolu vasarā tika apvilkts žogs. Paldies
biedrībai „Dzintars 2007” par piedalīšanos projektu
konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi”, kura rezultātā
rotaļu laukumā ir uzstādītas divas nojumītes un koka
šūpoles bērniem. Lielu paldies sakām arī iniciatīvas
grupai „Mans Mazais”, no Vārkavas, kura projekts arī
tika atbalstīts projektu konkursā „Iedzīvotāji veido
savu vidi” un „Cimdiņa” rotaļu laukumā ir uzstādīts
„Rotaļu namiņš”. Pagājušajā mācību gadā „Cimdiņš”
iesaistījās Lauku atbalsta dienesta programmā
„Skolas piens”. Šogad šī programma tiek ieviesta arī
Rimicānu PII, tas nozīmē, ka jau oktobrī pienu dzeram visi.

www.varkava.lv

Rimicānu PII un struktūrvienības
„Cimdiņš” kolektīvs
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Lūgšanu brokastis šogad notika Vārkavas novadā
27.
oktobrī
Rožkalnu KN notika nodibinājuma
„Viduslatgales pārnovadu fonds” un Vārkavas novada pašvaldības organizētais labdarības pasākums „Lūgšanu brokastis”. Šogad pasākuma vadmotīvs bija tuvākmīlestība un
labestība. Pasākumā piedalījās 170 cilvēki, saziedojot vairāk nekā 3200 euro.
Lūgšanu brokastis ir iespēja sanākt kopā deputātiem,
uzņēmējiem, dažādu konfesiju garīdzniekiem, māksliniekiem, dažādu jomu pārstāvjiem, lai kopīgi runātu par labo,
patieso un pilnīgo, kopīgi lūgtos un ar saviem ziedojumiem
atbalstītu cilvēkus, kas nonākuši kritiskās situācijās.
Pasākumu ar dziesmu „Kad latvieši iet Dievu lūgt” atklāja
Gunita Lazdāne un Andris Lazdāns. Pasākuma vadītāji
Anna Vanaga un Andis Lenšs aicināja apstāties ikdienas
steigā un vairāk ieklausīties līdzcilvēkos. Svētību Lūgšanu
brokastīm deva Vārkavas Vissvētās Trīsvienības draudzes
prāvests Onufrijs Pujats. Vārkavas novada domes priekšsēdētāja Anita Brakovska aicināja visus klātesošos lūgt
Dieva, lai mūsu sirdis ikdienā piepildās ar labestību un
labsirdību. Daudz dziļu domu un atziņu izteica arī dažādu
konfesiju garīdznieki: Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis, Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe, prāvests Andris Ševels un priesteris Andrejs Mediņš.
Par savu pieredzi, darot labestības darbus, pastāstīja arī
Daugavpils Universitātes asoc. prof., Dr. hist. Henrihs
Soms un Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais
vēstnieks Čehijā Alberts Sarkanis.
Ar muzikāliem priekšnesumiem pasākumā bija ieradušies
mūziķi Kārlis Kazāks un Enriko Podnieks.

Vēsturnieks Henriks Kivlinieks savu labestību pret līdzcilvēkiem izrāda, ceļot godā viņu paveiktos darbus un atstājot nākamajā paaudzēm dzimtu stāstus. Pasākuma laikā
viņš pastāstīja par 4. papildināto izdevumu „Kalupe un
kalupieši”. Nesen izdoto grāmatu autors ar prieku dāvināja
visiem interesentiem.
Savus pateicības vārdus ziedotājiem un pasākuma organizatoriem teica Viduslatgales pārnovadu fonda dibinātāja
un valdes locekle Valija Vaivode—cilvēks, kurš daudzus
gadus savu labestību un mīlestību nesavtīgi dāvā daudziem līdzcilvēkiem.
Pasākuma noslēgumā garīdznieki un Lūgšanu brokastu
dalībnieki vienojās kopīgā lūgšanā par Latvijas valsti, par
ģimenēm un saticību, par jauniešiem un bērniem, par pāvestu, bīskapiem un garīdzniekiem, par slimniekiem un
veselību, par mieru pasaulē, par mirušajiem, par tuvākmīlestību…
Paldies visiem ziedotājiem un pasākuma organizatoriem.
Paldies Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma
struktūrvienībai „Preiļi” par skaisti klātajiem galdiem un
ēdieniem!
Pasākuma
fotogrāfijas
var
apskatīt
mājaslapas
(www.varkava.lv) galerijā, plašāks raksts par pasākuma
norisi ir publicēts laikraksta „Vietējā Latgales Avīze”
3. novembra numura 21.lpp.
Vidusdaugavas Televīzijas video sižets par pasākumu:
http://ej.uz/Lugsanubrokastis.

www.varkava.lv
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Noslēdzies konkursa „Gudrs, vēl gudrāks” 6.klašu fināls, uzvarētāja lomā—Ernests Lazdāns
27. oktobra vakaru daudzi Vārkavas novada iedzīvotāji
pavadīja pie televizoru ekrāniem, jo juta līdzi Vārkavas
vidusskolas skolniekam Ernesta Lazdānam, kurš piedalījās Latvijas Televīzijas jauniešu zināšanu konkursa
„Gudrs, vēl gudrāks” 6.klašu finālā. Kā jau zināms, viņš šai
spēlē uzvarēja! Ernests nopelnīja ne tikai gudrākā sestklasnieka titulu, bet arī iespēju viesoties pie Valsts prezidenta, žiro skūteri, kino apmeklējumu visai klasei un daudzas citas dāvanas! Ar Ernesta sasniegumiem lepojas ne
tikai vecāki un skolotāji, bet arī viņa draugi un paziņas. Lai
noskaidrotu spēles aizkulises un to, kā jūtas, iespējams,
gudrākais sestklasnieks Latvijā, devos ciemos pie Lazdānu ģimenes un aicināju uz kopīgu sarunu. Ernestam ir liela
ģimene— mamma Inga, tētis Nauris, brālis Jēkabs un māsiņa Dārta. Mūsu kopīgā saruna izvērtās vairāku stundu
garumā — runājam arī par dzirnavām, par darbiem, par
spēlēm, par ģimenes tradīcijām. Visu mūsu sarunu varēs
izlasīt žurnāla A12 decembra numurā un domes mājaslapā.
D.: Ernest, kā tas ir—būt par spēles „Gudrs, vēl gudrāks” uzvarētāju?
E.: Es esmu priecīgs,
ka beidzot uzvarēju!
Es piedalījos šajā
spēlē arī tad, kad mācījos 5.klasē, taču
toreiz man neizdevās
uzvarēt… Tiklīdz šī
spēle parādījās, es
gribēju tajā piedalīties. Lai piedalītos
spēlē – ir daudz jāzina, jāmāk arī labi rēķināt, jo trešajā kārtā ir
rēķināšanas uzdevumi.
D.: Kas vispār ir jādara, lai piedalītos
šajā spēlē?
E.: Konkursa mājaslapā ir jāaizpilda anketa ar daudziem jautājumiem. Tad spēles
organizatori visas anketas izskata un pie- Abi finālisti—Adrians un Ernests
zvana tiem, kurus ir
izvēlējušies.
I.: Pirmajā pavasarī, kad es izlasīju, ka Ernests ir ticis uz
spēli, no sajūsmas kliedzu! Kad bērna sapnis piepildās—
mammai tas ir liels prieks. Es tajā brīdi cepu pīrāgu un no
tā saviļņojuma, ka Ernests ir uzaicināts uz spēli, salēju
cepamajā veidnē mīklu, nepiebērusi klāt miltus...
E.: Jā, kad mamma mani pasauca tādā uztrauktā balsī,
es domāju, ka kaut kas traks ir noticis — piemēram, izcēlies ugunsgrēks.
I.: Nu jā, pēc pusotras nedēļas mums bija jābrauc uz Rīgu. Televizorā spēli rāda pusotru stundu, bet reāli dzīvē
filmēšana notiek piecas stundas, pusfināls bija 6 stundas.
Tik ilgā laikā bērni sagurst. Protams, ka aizbraukt uz spēli
ir prieks.
E.: Tad, kad tiku pusfinālā viena meitene teica: „Ja Ernests piedalīsies, tad jau nav jēgas vairs piedalīties!”.
D.: Vai ar citiem spēles dalībniekiem jūs uzturat pēc
tam kontaktus?
I.: Nu īsti nē. Šogad filmēšanas laikā studijā apgāzās tas
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lielais plaukts, tas kaut kā visus satuvināja un radīja neformālāku atmosfēru. Mēs esam sakontaktējuši ar otra
finālista Adriāna vecākiem, viņi vēlas pie mums atbraukt
ciemos. Viņiem arī ir daudzbērnu ģimene.
D.: Tad sanāk, ka spēles laikā var iegūt arī jaunus
draugus.
I.: Šī spēle ir laba arī ar to, ka saliedē klasi.
E.:: Jā, visi kopā mēs domājām saukļus, un tad klases
biedri, taisīja plakātus. Šogad uz plakāta bija rakstīts:
„Kamēr Ernests tīra brilles – pārējie bēg dillēs!”.
D.: Ernest, kā tu zināji pareizās atbildes?
E.: Es jau kopš iemācījos lasīt – 6. gadu vecumā, ļoti
daudz sāku lasīt grāmatu. Drīz pēc tam man uzdāvināja
enciklopēdiju par visumu un es visu to izlasīju. Zināju
saules sistēmas planētas...
D.: Kad tu uzzināji, ka tev jābrauc uz finālu, tu kaut kā
speciāli gatavojies?
E.: Nu lielākoties es paļāvos uz esošajām zināšanām,
tikai mazliet mēs pašķirstījām uz priekšu mācību grāmatu.
Jo pagājušajā gadā bija jautājums, kuru mācīja skolā tikai
maijā, bet spēle bija aprīlī.
I.: Tur ir daudzi jautājumi, kas nav tikai no mācību grāmatām, bet arī vispārīgi. Piemēram, bija jautājums: „Kuru upi
sauc par svēto upi?”. Ernests to zināja, jo iepriekš bija
kaut kur lasījis par Gangu. Viņš daudz lasa, visus
„Kapteiņa Granta bērnus” ir izlasījis 8 gados 2 reizes
(grāmatai ir 700 lpp). Ernestam ir daudz grāmatu.
E.: Jā, divi plaukti jau ir pilni. Man grāmatas ir sakārtotas
alfabēta secībā.
Ernesta saliekamo kubu kolekcija
I.: Mums grāmatu ir
tik daudz, ka esmu
ieviesusi
grāmatu
sarakstu, citādāk jau
vairs nevar atcerēties, kuras ir nopirktas, kuras nē. Grāmatas un žurnālu
abonēšana ir labs ieguldījums bērnā.
D.: Vai esat saņēmuši daudz apsveikumu?
Inga: Jā, daudzi apsveic, saka, ka Ernests ir malacis! Bet
mēs jau tikai darām savu pienākumu – mēs bērnu nodrošinām ar visu, ko vajag, tai skaitā — grāmatām. Viņš vienkārši ir tāds, kurš daudz ko zina.
E.: Dažreiz matemātikas stundā skolotāja saka, lai es turu
muti ciet, lai nesaku priekšā citiem.
I.: Bet viņam ir liela interese mācīties. Piemēram, viņš jau
tagad zina ķīmijas elementu tabulu, lai gan viņiem to vēl
nemāca. Viņam neviens nespiež mācīties, piedalīties konkursos un būt gudrākajām—viņš pats to izvēlas.
D.: Ernest, kas ir tavi mīļākie mācību priekšmeti?
E.: Matemātika, mājturība, dabas zinības. Es vēl apmeklēju origami pulciņu un kokapstrādes nodarbības.
D.: Kā tu domā, ko tu gribētu darīt nākotnē – kādā profesijā strādāt?
E.: Es varbūt gribētu kļūt par izgudrotāju vai programmētāju. Agrāk domāju, ka zinātnieks, bet varbūt tomēr nē...
D.: Pastāsti par saviem eksperimentiem!
E.: Nu es brīvajā laikā vis kaut ko interesantu daru—esmu
audzējis kristālus, locījis origami, taisījis ūdens pistoli (no
kuras beigās sanāca mūzikas instruments), taisu māla
figūriņas un trauks, un vēl vis kaut ko...
Ernests man parādīja arī savu lielo grāmatu plauktu un
saliekamo kubu kolekciju, kas nemitīgi tiek papildināta. Uz
jautājumu—kāds ir nākamais mērķis, Ernests atbildēja, ka
iespējams, piedalīsies konkursā vēlreiz.
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Senioru svētki—priecīgi un pozitīvi
7. oktobrī Rožkalnu Kultūras namā notika senioriem
veltīts atpūtas pasākums. Pasākuma apmeklētājus
priecēja atraktīvais mākslinieks Ainars Bumbieris. Kā
vēlāk savos iespaidījos dalījās dziedātājs, Vārkavas
novadā viņš viesojies pirmo reizi un ir patīkami pārsteigts par sirsnīgo publiku. Viņam patīkot atbraukt uz
mazākiem kultūras namiem pie cilvēkiem, kuri ir īsti,
kuri vēlas saņemt pozitīvas emocijas. Ainaram Bumbierim nesen ir izdots jauns albums „Lai burvji buras”,
viņa pozitīvās dziesmas ir iemīļojuši daudzi Latvijas
iedzīvotāji. Mākslinieks strādājot uz lielajiem kruīza
kuģiem par dziedātāju un dejotāji, ir izceļojis daudzas
pasaules malas, taču sapratis, ka nekurt nav tik labi
kā mājās. Šeit esot vislabākais gaiss, visskaistākie
saulrieti, vislabākā rupjmaize un zāle — īsta zaļa,
kuru nelaista katru dienu, lai tā augtu. Te cilvēki esot
draudzīgāki, mīļāki, vienkāršāki. „Aizbraukt vajag, lai
redzētu to kontrastu, lai saprastu no kā mēs bēgam
prom. Es mīlu šo zemi!” savās sajūtās pēc koncerta
dalījās mākslinieks. Jāpiemin, ka Ainars Bumbieris
pavisam drīz uzstāsies Ģimeņu svētku pasākumā
11. novembrī.
Liels paldies par kopā būšanu un laba vēlējumiem
mūsu novada senioriem Vārkavas novada domes
priekšsēdētājai Ainitai Brakovskai un Vārkavas pagasta pārvaldes vadītājai Skaidrītei Mednei. Izsakām
Lielu pateicību arī Helēnai Pizičai par senioru informēšanu, organizēšanu, palīdzēšanu, par darba pensionāru biedrībā. Paldies Andrim Lazdānam un Līgai
Gžibovskai par balles spēlēšanu! Vislielākais paldies
jums—Vārkavas novada seniori, par atsaucību, aktivitāti un piedalīšanos jums veltītajā pasākumā.
Ļoti ceram, uz satikšanos nākamajā gadā!

Dagnija Dudarjonoka
Projekta „Dubnas pieRaksti” prezentācijas
pasākums Vecvārkavā
No 2017. gada aprīļa līdz novembrim biedrība “Latgolys
Studentu centrs” īsteno jauniešu iniciatīvu projektu
“Dubnas pieRaksti”, kura laikā notika laivu brauciens –
ekspedīcija pa Dubnas upi.
Vasaras sākumā – jūnijā projekta jaunieši devās laivu
braucienā pa Dubnas upi, tikās ar tās krastos dzīvojošajiem ļaudīm, iepazina upes krastā esošos kultūrvēsturiskos objektus, sastopamos augus un pētīja Dubnas upi
no ģeogrāfiskā, ģeoloģiskā un vides viedokļa.
Apkopojot ekspedīcijas laikā iegūto informāciju, intervijas, video un foto materiālus, jaunieši izveidojuši filmu,
kurā atspoguļoti Dubnas krastos esošie kultūrvēsturiskie
objekti un piekrastē dzīvojošo cilvēku dzīvesstāsti. Projekta laikā tapusi arī fotoizstāde ar spilgtākajiem ekspedīcijas mirkļiem, dabu un cilvēkiem, kā arī savdabīga
lielformāta karte, kurā attēlots Dubnas upes tecējums,
nozīmīgākie objekti piekrastē, kā arī dzīvnieki un augi,
kas sastopami upes gultnē un krastos.
Aicinām apmeklēt filmas prezentācijas pasākumu
15.novembrī, plkst. 14.00 Vārkavas novada domes
Kultūras centra zālē (Skolas ielā 5, Vecvārkavā).
Projekts tiek īstenots ar Latvijas Republikas Kultūras
ministrijas un Dienvidlatgales NVO atbalsta centra finansiālu atbalstu.

www.varkava.lv
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Vārkavas novada dome paziņo, ka saistībā ar
domes pieņemto lēmumu par Arendoles bibliotēkas
likvidēšanu, no 1. novembra reizi nedēļā trešdienās laikā no 10.00 līdz 12.00 Arendoles bibliotēkas telpās ieradīsies uz pieņemšanu
Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja Mairita
Stulpiņa un Rožkalnu bibliotēkas vadītāja Iveta
Some. Šajā laikā visi interesenti aicināti ierasties,
apspriest sev interesējošos jautājumus par novadā
notiekošo, izņemt un nodot grāmatas.

Vārkavas novada dzimtsarakstu nodaļā
oktobrī reģistrētās miršanas:
Domicelija Kļavinska (04.08.1932- 02.10.2017)
Voldemārs Putāns (08.03.1946 – 04.10.2017)
Tekla Kursīte (25.05.1940- 16.10.2017)
Vārkavas novada dome izsaka līdzjūtību
mūžībā aizgājušo tuviniekiem!
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: inwww.varkava.lv
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