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Skan sena, mīļa tautasdziesma ‘’Aiz azara bolti bārzi’’, skan skolotāju kora
‘’Latgale’’ izpildījumā, skan folkloras kopu izpildījumā gan pie mums, gan citos Latgales
novados, gan Rīgā Vispārējos Latvijas dziesmu svētkos lielajā Mežaparka estrādē. Bet tādu
skanīgu dziesmu Latgalē ir tik daudz- katram novadam savs dziesmu pūrs, kurā ieritināts
viss cilvēka mūžs. Dziesma ir tā, kas cauri daudziem gadsimtiem skanējusi un devusi spēku
mums, latgaliešiem, būt stipriem, izturēt un spēt saglabāt mūsu latviskumu.
Nu jau savākti daudzi Vārkavas novada folkloras materiāli un izdoti divi krājumi
‘’Vārkavas novada mutvārdu daiļrades pūrs’’.
Darbs pie folkloras vākšanas un krāšanas aizsākts jau pagājušā gadsimta
sešdesmitajos gados. Vārkavas vidusskolas latviešu valodas skolotāji J. Vilmanes vadībā lika
vākt novada dziesmas un citus folkloras sacerējumus, salīdzināt savāktos materiālus ar
grāmatās ievietotajiem latviešu folkloras darbiem, un secināt, kas kopīgs un kāda atšķirība.
Skolēni varēja secināt, ka mūsu novada dziesmas tikpat skanīgas un skaistas kā skolā
dziedāšanas stundā mācītās, bet pasakas un teikas, arī anekdotes un nostāsti saistās ar to,
kas mums, latgaliešiem, īpatnējs un tuvs.
Skolēni bija ieinteresēti vākt mūsu novada folkloru, izmantot savāktos materiālus,
organizējot dažādus pasākumus, arī literāros vakarus. Sāka skanēt mūsu novada dziesmas,
skolēni arī nekautrējās runāt savā – latgaliešu valodā.
II Vārkavā (tā toreiz sauca Vecvārkavu ) izveidojās sieviešu ansamblis, kuru toreiz
sauca par ‘’’Vārkavas sievām ‘’, nedaudz vēlāk par ‘’Pienenīti ‘’. Tā izveidojās folkloras kopa
1973.gadā. Tajā dziedāja arī Vārkavas vidusskolas skolotājas. Kopu nosauca par
‘’’Vecvārkavu‘’.
Vārkavas vidusskolā 11. klases meitenes bija labas dziedātājas, tāpēc bija ar mieru
izveidot savu grupu; iemācīties dziedāt novada dziesmas, stāstīt teikas, anekdotes un sniegt
koncertus toreizējā ‘’Dubnas ‘’ kolhozā.
1978. gada septembrī skolā nodibinājās 11kl. meiteņu folkloras ansamblis
‘’Vālodzīte ‘’. Skolotāji Janīna Vilmane un Viktors Lācis vāca Vārkavas apkārtnes tautas
dziesmas ansambļa repertuāram. Tautas dziesmu vākšanā piedalījās arī pašas meitenes, bet
literāro apdari veica ansambļa dalībniece Rita Šņepste. Vairāk interesantas likās dziesmas
‘’Uz augstiem kalniem ‘’,’’Pēdējās rozes sēju ‘’, ‘’Sēdēja māsiņa aiz galdiņa ‘’ un ‘’Auga auga
apinītis ‘’. Tās ir pirmās tautas dziesmas ,ko ‘’Vālodzīte ‘’ iekļāva savā repertuārā. Sākumā
bija tik neparasti dziedāt vienkāršas latgaliešu dziesmas, jo agrāk bija pierasts vairāk pie
estrādes dziesmām. Taču jau pēc vairākiem mēģinājumiem meitenes saprata, cik skaistas ir
sava novada dziesmas, ko pirms daudziem gadiem dziedājušas mūsu sirmās vecmāmuļas gan
svētku reizēs, gan veicot lauku darbus. Radās prieks un griba mācīties jaunas un jaunas
dziesmas.
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1978. gada oktobrī notika koncerts toreizējā kolhozā ‘’Dubna’’. Koncerts visiem
patika. Pēc tam meitenes uzaicināja uz Preiļu kultūras namu, lai tās piedalītos rajona
folkloras vakarā. Te bija sapulcējušies kolektīvi no Saunas, Aglonas, Jersikas, Vārkavas sievas.
Spēlēja Jersikas jauniešu grupa.
Pirmā uzstāšanās ‘’Vālodzītei ‘’ bija 30. septembrī Preiļos ģenerālmēģinājumā pirms
lielās folkloras dienas Rēzeknē. Sākumā meitenes jutās nedroši , jo bija pašas jaunākās
dziedātājas salīdzinājumā ar gados jau pavecajām māmuļām. Tomēr vēlāk, kad tika sniegts
iepazīšanās priekšnesums (‘’Vālodzītei ’’tā bija dziesma ‘’Sēdēja māsiņa aiz galdiņa ),
savstarpēja saprašanās pārņēma visus dalībniekus. Gan meitenes, gan vecās māmuļas
vienoja lielā mīlestība uz sava novada tautas dziesmu, kas šajā dienā skanēja tik skaisti un
izjusti, ka reizēm pat skatītāji nenocietās piebalsot. Klausoties Bindaru ciema dziedātājas ,
Saunas ciema māmuļas, Jersikas ciema lauku kapelu, Sīļukalna spēlmaņus un skatoties, cik
vēl viegls un raits ir Jersikas dejotāju solis, Vārkavas meitenes saprata, ka nekad nešķirsies ar
sava novada brīnišķīgajām, skanīgajām tautas dziesmām, bet paplašinās ansambļa
repertuāru ar jaunām, vēl nedzirdētām dziesmām. Kad pienāca kārta uzstāties ‘’Vālodzītei ‘’,
skatītāji nodomāja, kā nu veiksies šim ansamblim, vai meitenes spēs dziedāt un justies uz
skatuves tikpat labi kā vecākās dziedātājas.
Vārkavas meitenes bija vienīgā skolēnu folkloras kopa. Tās bija pirmās visā rajonā.
Un , kā izrādījās, vienas no pirmajām visā Latvijā. ‘’Vārkavas meitenes ‘’kļuva populāras visā
rajonā. Vēl nebija savu tautas tērpu. Tos aizņēmāmies no Preiļu kultūras nama.
1978. gadā folkloras kopas uzdevums bija turpināt novada folkloras vākšanas
darbu, iepazīstināt ar savāktajiem folkloras materiāliem pārējos skolniekus, apkārtnes
iedzīvotājus. Tika organizētas folkloras pēcpusdienas, vakari, folkloras nedēļas.
1978. gada 13. septembrī Vārkavā notika dzejas dienas pasākums. Vārkavas
vidusskolas skolēni un skolotāji gaidīja ciemiņus no Rīgas. Tie bija dzejnieki Andris Vējāns,
Pēteris Jurciņš, Jānis Sirmbārdis un Olga Lisovska. Skolēni sveica dzejniekus, bet Vārkavas
meitenes nodziedāja Jurciņa sacerēto un jau folklorizējošos dziesmu ‘’Volyudzeite’’.
Dzejnieks bija ļoti iepriecināts, apsveica meitenes par jauko uzstāšanos. Meitenes bija ļoti
apmierinātas un jau nākošajā dienā paziņoja vadītājai J. Vilmanei un dziedāšanas skolotājam
Viktoram Lācim: ‘’Mūsu kopas nosaukums būs ‘’Volyudzeite’’.
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Tā bija dzimusi nu jau visiem zināmā folkloras kopa ‘’Volyudzeite’’.
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Pirmais ievērojamākais pasākums notika 1979. gada 20. oktobrī. Tā bija Latgales
folkloras diena Rēzeknē. Piedalījās gan folkloras ansambļi no Briežuciema, Salnavas, Saunas,
Rikavas, Raipoles, Aulejas, Mērdzenes, Baltinavas un Vārkavas meitenes, vairākas lauku
kapelas , spēlmaņi , koklētāji, Jersikas un Mežvidu sievu deju kolektīvi,pārstāvji no Rīgas.
Filoloģijas zinātņu kandidāts Jānis Rozenbergs vērtēja folkloras dzīvi Latgalē.
‘’Volyudzeites’’ dalībniece Irēna Vārkavas vidusskolas hronikā raksta: skolas
folkloras ansamblis ‘’Volyudzeite’’ saņēma ielūgumu piedalīties folkloras dienā Rēzeknē.
Rēzeknieši mūs sagaidīja ļoti laipni. ‘’Vālodzītes ‘’ meitenes tur bija vienīgās jaunās
dalībnieces. Publika bija sanākusi liela. Sākumā uzstājās Jersikas kapela, kas ļoti patika arī
mums. Lielu atzinību guva arī Saunas ciema etnogrāfiskais ansamblis un Bindaru sievas. Tad
pienāca arī mūsu kārta. Mūsu dziedātās dziesmas ‘’Man Laimiņa atvēlēja’’ un ‘’Pēdējās rozes
sēju’’ visiem patika.Atzinību mums izteica arī par to, ka mēs neaizmirstam savas tautas
kultūru, tās dziesmas. Šis brauciens bija ļoti interesants arī tāpēc, ka bija izdevība iepazīties
arī ar citu Latgales rajonu folkloru, folkloras ansambļiem. Folkloras diena Rēzeknē uz
‘’Vālodzītes’’ meitenēm atstāja nedzēšamu iespaidu un vēlēšanos vēl aktīvāk iesaistīties
folkloras darbā. Visilgāk ‘’Vālodzītes’’ dalībnieču atmiņā no folkloras dienas paliks visu, gan
klausītāju, gan tautas mūzikas izpildītāju kopīgi dziedātās dziesmas ‘’Vālodzīte’’ un ‘’Ziedi,
ziedi rudzu vārpa’’. Paliks atmiņā dzejnieka Pētera Jurciņa labie novēlējumi. Vārkavas
meitenes mājās pārveda daudz jaunu dziesmu, daudz jaunu ieceru, kas sekmēs turpmāko
ansambļa darbību.
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Vārkavas meitenes Lidija Čeirāne un Terēzija Augšpūle pirms koncerta Rēzeknē.

Rita Šņepste. Pirmā uzstāšanās koncertā Rēzeknē.

Folkloras kopas ‘’Volyudzeite’’ dalībniece Rita Šņepste par Folkloras dienu
Rēzeknē uzrakstīja ļoti emocionālu un labu rakstu Preiļu rajona laikrakstā. To izlasījuši daudzi
uzzināja par ‘’’Volyudzeites’’ darbību un aicināja uz daudziem pasākumiem, lai klausītos
Vārkavas novada dziesmas.
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Vārkavas meitenes Rēzeknē koncerta laikā.

Pirmā rindā nokreisās puses: Terēzija Augšpūle, Ruta Spūle, Ingūna Kokina, Astrīda Dzene. Otrā rindā
no kreisās: Vija Znotiņa, Irēna Brakovska, Alla Trifonova, Daina Čeirāne, Lidija Čeirāne, Rita Šņepste.
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Skolas literārā pulciņa hronikā atkal lasām: „Skolas folkloras ansamblis viesojās arī
Līvānu kultūras namā, kur vēlreiz tikās ar Binderu ciema dziedātājām, Saunas
māmuļām,Sīļukalna spēlmaņiem, Jersikas ciema dejotājiem. Atkal skanēja pazīstamās tautas
dziesmas, atkal spēlmaņu mūzika aicināja sākt jautru dejas soli. Tāpat kā Preiļos, arī Līvānos
etnogrāfiskie ansambļi pārliecināja skatītājus, ka sava novada tautas dziesma jāciena un
jāsargā, kā visdārgākā manta.
‘’Vālodzītei’’ pēc viesošanās Līvānos, sekoja uzstāšanās rajona sieviešu konferencē.
Arī šeit daudziem klausītājiem katra melodija aizskāra līdz šim vēl neapjaustu dvēseles stīgu.
Kāda sieviete- M. Agloniete raksta Vārkavas vidusskolas vadībai vēstuli, kurā lūdz
atsūtīt ‘’Volyudzeites’’ dziedātās dziesmas, pierakstot arī notis.
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Skolā kļuva populārs pasākums ‘’Vakarēšana Vārkavā’’
Tumšajos rudens vakaros, kad sniegs jau klāja zemi, un visi rudens darbi bija
padarīti, Vārkavas vidusskolā pulcējās cilvēki no tuvākajiem ciemiem, skolēni un skolotāji, visi
novada folkloras mīļotāji, folkloras kopas no Preiļiem un citiem rajoniem, arī ciemiņi no
Rīgas. Zālē iedegās sveces, uz galdiņiem smaržoja Vārkavas veisteknis(saldskābā maizīte ar
speķa gabaliņiem iekšā), netrūka arī paštaisītā Vārkavas siera, bija tradicionālais vakarēšanas
gardums – vārītas pupas un zirņi. Vakarēšana bija sākusies. Skanēja novada dziesmas,
teikas,anekdotes. Neizpalika arī apdziedāšanās dziesmas, pa starpām arī novada rotaļas,
mīklu minēšana. Aicināja atcerēties nostāstus no tuvākās vai tālās pagātnes. Un gadījās, ka
vairākus nostāstus vēlāk atcerējās skolēni vai skolotāji un pievienoja jau savāktajiem
materiāliem.
1980. gada decembrī žurnāla ‘’Draugs’’ 12 numurā ievietots Arnolda Auziņa
raksts par vakarēšanu Vārkavā.
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Tālāks izbrauciens, kopā ar filmēšanas grupu, bija uz krievu rakstnieka Puškina
vietu Mihailovskā. ‘’Volyudzeites’’ iedvesmoti, vēl citi Vārkavas vidusskolas skolēni
Mihailovskas skolniekiem aizveda savas dziesmas, vienojās kopējās rotaļās un, protams,
iepazinās ar Puškina māju – muzeju, apmeklēja Trigorsku, pasēdēja uz Puškina soliņa.

Literārā pulciņa dalībnieki Trigorskā kopā ar Mihailovskas skolēniem 1983.gadā.
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Raiti rit dzijas pavediens. Silvija runā par kādu senu notikumu.
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Vārkavas meitenēm ’’Volyudzeitem’’ bija liela piekrišana gan Upmalā, gan
Rožkalnos, gan Kalupē, gan Preiļos dažādos pasākumos – kā Jāņa Ivanova dienā, Polikarpa
Čerņavska jubilejā, Preiļu amatnieku dienā, Mārtiņdienas pasākumos.
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Īpašs pasākums bija 1983. gada vidū. Tā bija vakarēšana kopā ar LU studentu
grupu, kuru vadīja Ernests Spičs.

LU folkloras grupas vadītājs Ernests Spičs pateicas par lobi noorganizēto folkloras vakaru Vārkavas
vidusskolā.

Skolā notika folkloras vakars. Šis pasākums literatūras pulciņam bija viens no
svarīgākajiem pasākumiem šajā mācību gadā. Vakara vadītāji – 11. klases skolēni Inita un
Ainārs sveica visus, kas ieradās uz šo vakaru un novēlēja visiem labu garastāvokli.
‘’Vālodzītes’’ izpildījumā dzirdējām divas jaunas dziesmas :’’Moza, moza obuļneica ‘’ un ‘’Div’
laiveņis’’, kā arī ieklausījāmies jau dzirdēto dziesmu melodijās. 10. klases skolēni bija
noorganizējuši zīlēšanu ar gaiļa palīdzību. Visiem par prieku gailis parādīja, ka tautiņās šogad
vai drīzākajā laikā jādodas Rīgas LVU folkloras kopas dalībniekiem. Viņu ansambļa sastāvā
dzied arī mūsu skolas absolvente, Vālodzītes ‘’ pirmā sastāva dalībniece A. Dzene. Ciemiņi
uzstājās ar vairākām dziesmām un rotaļām. Savās dejās viņi iesaistīja arī vārkaviešus. Sevišķi
lielu prieku visiem sagādāja senlaicīgo instrumentu skanējums. 11. klases skolēni uzstājās ar
deju un rotaļu. Ī paši visiem iepatikās rotaļa. Ik pēc brīža vakara vadītāji Inita un Ainārs
uzdeva mīklas, kuru čaklākie minētāji izrādījās rīdzinieki. Viņiem par to pasniegta garšīga
balva. Savus priekšnesumus sniedza arī 2.klases vakarētāji skolotājas Marijas Dzenes vadībā.
9. Klases skolēni visiem ļoti pazīstamo krievu tautas pasaku parādīja savā izpildījumā. 8.
klases izpildījumā redzējām latviešu tautas rotaļu. Vakars visiem ļoti patika, jo tajā ar pilnu
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atdevi varēja iesaistīties katrs klātesošais. Sevišķi interesanti bija arī tas, ka skanēja ne tikai
latviešu tautas folklora, bet bija arī neliels ieskats citu tautu folklorā. Bija arī zīmējumu
izstāde par folkloras tēmu.
Nedaudz vēlāk Ernests Spičs, „Pulkā eimu, pulkā teku” vadītājs, ciemojās Vārkavas
vidusskolā, lai iepazītos ar Vārkavas novada folkloras materiāliem, kas savākti un sakārtorti
literatūras kabinetā.

Folkloras vakars Vārkavā. (1984. g. novembrī.)

Kārtējo reizi Vārkavā pulcējās vakarētāji. Katru novada cilvēku aicina sveču spožā
liesma un vakara organizētāju laipnais smaids.
Šī gada vakarēšana ir pavisam neparasta, kopā pulcējas arī bijušie skolas absolventi,
kurus ielūguši skolēni.
Gaidīti ir arī ciemiņi – gan tāli, gan tuvi. Visus iepriecina Daugavpils mūzikas
vidusskolas kapela ar savām dziesmām un mūziku, arī Vārkavas sievu skanīgais dziedājums.
Viesu vidū ir arī ciemiņi no Rīgas - mērojuši tālu un garu ceļu, un tādās reizēs vislielāko baudu
sagādā rieciens melnas maizes un arī krūze bērzu sulu.
Katra klase bija sevišķi rūpējusies par sava galda labu izskatu un arī par ciemiņu
ērtu apkalpošanu.
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Vakaru interesantāku darīja skaistās filmas, kuras bija veltītas folklorai, viena no
tām, interesanti veidota, palīdzēja mums tuvāk iepazīties ar lielo dainu tēvu – Krišjāni
Baronu, kuram 1985. gadā atzīmēsim 150. dzimšanas dienu. Šīs folklorai veltītās filmas
ievadīja mūsu vakaru, un ne tikai to, tās palīdzēja mums visiem iejusties folkloras atmosfērā,
bet galvenais, arī pašiem dziedāt sava novada dziesmas. Katra klase sniedza savu
priekšnesumu. Visinteresantākie likās 5. Klases, 11. Klases, 10. Klases, kā arī citu
priekšnesumi.
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Labu Noskaņojumu palīdzēja uzturēt Daugavpils lauku kapela, tās skaistās dejas
ritmā varēja iejusties ikviens.

Vakars Vārkavā katram bija interesants un sniedza noteikti gandarījumu un laimes izjūtu.

.
1989. gada martā ‘’Volyudzeite’’ saņēma ielūgumu no Utenas 6. vidusskolas
piedalīties IV teātra festivālā. ‘’Volyudzeitei’’ vajadzēja sniegt priekšnesumu apmēram
četrudesmit minūtes. Tika sagatavots Vārkavas novadam raksturīgs kāzu uzvedums ‘’Es
izgoju tauteņos’’. Meitenes iemācījās arī lietuviešu tautas dziesmu ‘’Kas Subatos vakareli’’ un
to nodziedāja. Atskanēja aplausu vētra, jo viss uzvedums tiem patika. Pēc koncerta mūsu
meitenes un skolotājus J. Vilmani un V. Lāci sadalīja pa ģimenēm pilsētā. ‘’Volyudzeite ‘’
iepazinās ar jauniem draugiem, ar lietuviešu dzīves apstākļiem. Pēc ciemošanās visi
apmierināti devās mājās.
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IV teātru festivāla programma.

‘’Volyudzeite ‘’ piedalījās TV pārraidē Rīgā. Vajadzēja sagatavoties un dziedāt
pārraidē ‘’Še dziedāju gavilēju’’. Meitenes izvēlējās to pašu uzvedumu, kuru bijām gatavojuši
lietuviešiem.

Meitenes dziedāja arī Rīgas kinostudijas dokumentālajā filmā ‘’Rūtoj saule, rūtoj
bite ‘’
10. novembrī TV varējām noskatīties dokumentālo filmu ‘’Rūtoj saule, rūtoj
bite’’, kas vēstīja par folkloras bagātību saglabāšanu Latgalē. Filmā dalību ņēma daudzi
folkloras ansambļi, deju kolektīvi, protams, interesantākais bija tas, ka varējām klausīties un
skatīties arī mūsu skolas folkloras ansambļa ‘’Vālodzīte’’ izpildījumā vienu dziesmu.
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Vēl vienu reizi izmēģināt, tad – filmēties!

Top fragments no filmas „Rūtoj saule, rūtoj bite”.

Filma visiem ļoti iepatikās, tās autori bija pratuši parādīt uzreiz neilgā laika sprīdī
tieši to, kas Latgalei pats raksturīgākais. Zili ezeri, bērzu birzis, un kā nemiera paudējs pāri
visam – zaļie pauguri, uz kuriem tā vien gribētos aizskriet un dziedāt, lai skan pāri visai
Latgalei. Un skan jau arī, gan vecas, gan jaunas balsis, skan, vienojot gadu simtus. patiešām,
mūsu Latgale ir tas pasaules nostūris , kur rasties pasakām, tautas dziesmām vislabvēlīgākie
apstākļi. Filma palīdz ielūkoties ikdienišķajā ar citādām acīm. Paldies par to filmas
veidotājiem.
1984. gadā Vārkavā viesojās latviešu strēlnieki. Šo tikšanos organizēja vēstures
skolotājs Jāzeps Pīzelis. Šajā pasākumā piedalījās arī ‘’Volyudzeite’’ un sveica latviešu
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strēlniekus ar sava novada dziesmām. Šajā tikšanās reizē bija ar strēlniekiem arī Vera
Gribača.

Veras Gribačas iestādītais bērziņš ir viens no strēlnieku iestādītās bērzu birzs lielākajiem
bērziem šodien.

Viņas novēlējums’’ Volyudzeitei’’ : ’’Lai skan Latgales brīnišķīgais dialekts, lai tas neizzūd ,
kopiet to, mīliet, turiet godā vārdu. Lai ‘’Volyudzeitei’’ tāli ceļi pa novadu novadiem!’’

Strēlnieku un Veras Gribačas iestādītie bērziņi tagad izauguši jau lieli, un izveidojusies
birztala pie Vārkavas vidusskolas.
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1984. gadā ‘’Volyudzeite’’ piedalījās Arnolda Auziņa uzrakstītās grāmatas par
skolotāju Janīnu Vilmani ‘’Pasaule sākas ar vārdu’’ atklāšanas svētkos. ‘’Volyudzeite’’
dziedāja Vārkavas novada dziesmas. Klausītājiem tās patika, it sevišķi ‘’Āpkort kolnu ar
leikumu’’.
1985. gadā rajonā notika literatūras olimpiāde, veltīta novadpētniecības darbam.
Vārkavas vidusskolai un ‘’Volyudzeitei’’ tiek piešķirta I vieta par vislabāko literārās
novadpētniecības darbu rajonā. Tā tika novērtēts ilgus gadus vāktais darbs.

Tālāk 1986. gada pavasarī sekoja skates Preiļos –‘’Labākais ciems rajonā ‘’. Ciema
godu aizstāvēja arī ‘’Volyudzeite’’ ar sava novada dziesmām. Skatē Vārkavas ciems ieguva I
vietu un balvu – pieaugušajiem bija ekskursija uz Ļvovu, bet ‘’Volyudzeitei’’ un skolotājai
Janīnai Vilmanei ekskursija uz Karpatiem –desmit dienas.
1987.gadā rudenī ‘’Volyudzeite’’ tiekas ar rakstnieci Ilzi Indrāni Preiļi grāmatu
namā „Latgale”. Tikšanās laikā rakstnieci sveic Vārkavas ‘’Volyudzeite’’.
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1988.gada decembrī folkloras kopu vadītājs Ernests Spičs sveic „Voulydzīti” Saulgriežu svētkos.

Sekoja tautas atmodas gadi - 1989-1990. gads. Tie atnesa jaunas vēsmas, jaunas
ieceres un gaišas domas. Arī ‘’Volyudzeite’’ ar sajūsmu piedalījās visos pasākumos. Līdzās
novada dziesmām mācījās dziedāt ‘’Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme’’, ‘’Svēts mantojums’’,
‘’Daugavs abās malās’’, ‘’Nevis slinkojot un ….’’. Atkārtoja vēl un vēlreiz ‘’Dievs, svētī
Latviju!’’.
Notika Kārlim Zālem veltīts vakars. Dega svecītes, zālē svinīgi ienests
sarkanbaltsarkanais karogs. Visi – skolotāji, ciemata ļaudis, skolēni, skolēnu vecāki- visi
piecēlās kājās. ‘’Volyudzeite’’ iesāk ‘’Dievs svētī Latviju’’. Sākumā nedroši, vēlāk visi
pievienojas un droši, un pārliecinoši skan sen noklusētā, dažam varbūt aizmirstā, vienam
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otram pusaudzim varbūt nezināma brīvās Latvijas himna. Cilvēkiem acīs asaras. Tik liels ir
pārdzīvojums
Mārtiņdiena.
1989.gada novembrī Vārkavas vidusskolā notika Mārtiņdiena. Vakarēšana tika
rīkota atbilstoši latviešu tautas tradīcijas.
Mārtiņus parasti svinēja 10. novembrī, laikā, kad visi lauku darbi bija padarīti. Tad
zemnieki kāva gaili vai zosi par godu Mārtiņam, pēc tautas ticējumiem zemnieku aizstāvim
un palīgam, dejoja, dziedāja, gāja budēļos.
Vakara saimniece bija divpadsmitās klases skolniece Rasma Rinča. Viņa arī
pastāstīja par to, kā senāk latvieši sagaidīja un nosvinēja Mārtiņus. Vakara saimnieks bija
divpadsmitās klases skolnieks Ivars Vaivods-šulte.
Vienpadsmitās klases skolēni šim vakaram sagatavoja teatralizētu uzvedumu
‘’Budēļi ‘’. Viņi sagatavoja latviešu biežāk rudenī gatavotās maskas – labības statiņi, siena
kaudze, lācis, kaza, garā sieva, mazais vīriņš. Uzvedumā piedalījās Nora Kancāne, Vaivods
Valdis, Ilmārs Vaivods, Zanda Spūle –Vilcāne, Ivanda Kūkusiliņa, Janīna Pastare, Jānis Velins,
Jānis Spuriņš.
Desmitās klases skolnieces pastāstīja par latviešu rakstiem. Pastāstīja par Saules
zīmi, Laimas koku un daudzām citām.
Vakarēšanas viesi bija kolhoza ‘’Dubna’’ priekšsēdētājs Jānis Laizāns. Viņš
pastāstīja par skolēnu darīto vasarā, apsveica labākos darba darītājus.
Vakara laikā uzstājās folkloras ansamblis ‘’Volyudzeite’’. Tika dziedātas gan
īpaši Mārtiņam veltītas dziesmas, gan latgaliešu tautasdziesmas. Vakara dalībnieki gāja
rotaļās ‘’Goju pa mežu….’’, ‘’Kas dārzā’’.
Vakaru noslēdzot, visi dalībnieki nodziedāja latgaliešu dziesmu ‘’Zīdi, zīdi rudzu
vōrpa’’.
Decembra sākumā notika vakars ‘’Par tevi, Tēvuzeme’’. Tā organizētāji bija ciema
LTF grupas aktīvisti. Vakara viesi bija no Latvijas televīzijas : TV ziņu programmas
‘’panorāma’’ redaktors Jānis Gavars, raidījuma par lauku ļaudīm vadītāja Daina Bruņiniece.
Viņa vada raidījumu ’’Savai zemītei’’. Piedalījās arī viens no televīzijas pārstāvjiem Neimanis.
Pirms šī vakara sākuma Vārkavas baznīcā pulksten 17.00 notika aizlūgums par
Tēvuzemi.
Savos iespaidos par astoņpadsmitā novembra manifestāciju Rīgā dalījās ciema LTF
grupas vadītāja Lūcija Brakovska. Ar vēlējumiem uzstājās arī vakara viesi Jānis Gavars, Daina
Bruņiniece, Neimanis. Vakara gaitā ar stāstījumu par savu darbu, problēmām uzstājās
jaunsaimnieks Jānis Pastars.
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Vakarā jautrs brīdis bija kopā ar budēļiem. Budēļus tēloja 11. klases skolnieki.
Sarīkojumā piedalījās arī Līvānu lauku kapela, Līvānu etnogrāfiskais ansamblis. Līvānu
etnogrāfiskais ansamblis visus vakara dalībniekus iesaistīja kopīgā jautrā rotaļā ‘’Krustmāte’’.
Vakarā ar dziesmām piedalījās arī skolas etnogrāfiskais ansamblis ‘’Volyudzeite’’.
Ansamblis dziedāja latgaliešu tautasdziesmas, arī Mārtiņu dziesmas un dziesmas par
dzimteni. Folkloras ansamblis ‘’Vālodzīte’’ vakara viesus un dalībniekus iesaitīja kopīgās
rotaļās’’Ak tu,Voludzeiti….’’.
Vakara vadītāji bija skolotāja Janīna Vilmane un Staņislavs Vilmanis.

.
Pirmie folkloras svētki Vārkavā notoka 1992.gada vasarā. Pasākumā piedalījās folkloras
kopas: „Vecvārkava”, ‘’Volyudzeite’’, „Naktineica”, „Mūdernīki”, „Jumaleņa”, pirmās
Vārkavas dziedātājas, „Dzeipureņš” un „Leiči”, kā arī vietējo pašvaldību pārstāvji un Vārkavas
novada iedzīvotāji.
Pirmo folkloras svētku scenārijs.

Svētku vadītāja bija Iveta Vaivode-Šulte (tagad Vilcāne) – viena no ‘’Volyudzeites’’
pārstāvēm.
Folkloras kopas nāk no dažādām vietām, katra dzied savu dziesmu, sastājas skatītāju
priekšā. Pēdējā nāk ‘’Vecvārkava ‘’.Dzied ‘’Sveicinojom vēlejom……’’
Visi dzied –‘’Zīdi, zīdi, rudzu vorpa’’
Iveta

Kur īdama, naīdama,
Vysur goju dzīdodama,
Lai nasoka sveši ļaudisDorba dēļ nūskumuse.

Dzied Teilāna ansambļi
‘’Sešas dīnas nedeļā…..’’
Bondars (Upmalas pagasta priekšsēdētājs) sveic visus
Iveta

Man dzīsmeņu napītryuka,
Lai bej gara vasareņa:
Nav dzīsmeņa izdzīdota,
Jau deveņis sacarātas.
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Tos dzīdoju teirumā,
Tos, gūtenis ganeidama.
Visi dzied- ‘’Leiteņš leja sauleite……’’
Folkloras kopas iet norādītajā vietā pie skatuves, paklāj tautiskas segas, apsēžas.
Skolas direktors novēl visiem dziedātājiem skanīgas balsis, ciemiņiem patīkamu šo svētku
dienu.
Iveta

iepazīstina ar folkloras kopām, kas ieradušās svētkos.

Dzied ‘’Naktineicas’’
‘’Mūdernīki’’
Spēlē Teilāna kapela.
Iveta

Pateik man tei dryveņa
Zeļteitom vorpeņom,
Pateik man orojeņš
Dubļainom kojeņom.

Dzied ‘’Jumaleņa’’ (Riebiņi)
‘’Rožupe’’
Rotaļas vada
I Vārkava
Arendole
Dzied ‘’Volyudzeite’’
Iveta

Dzīdit, meitas, reitā agri,
Dzīdit vālu vokorā,
Vokorā toli skan,
Toli tautas klausejos.

Dzied I Vārkava
Iveta

Vasareņa, zīdu mote,
Vysa loba devējeņa:
Deva rudzus, deva mīžus,
Sorkonū(i) dobuleņu.

Vasara nāk vārpu vainagu galvā. Uzdod mīklas, pacienā atminētājus.
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Dzied ‘’Dzeipureņš’’ (Arendole)
Rotaļas vada
‘’Vecvārkava’’
‘’’Dzeipureņš’’
Spēlē Teilāna kapela
Iveta

Seikas pučeites raudova,
Man sīneņu nūpļaunūt,
Naraudit, jius pučeites,
Dīvs dūs cytu vasareņu,
Dīvs dūs cytu vasareņu
Ar skaistom pučeitom.

Dzied ‘’Leiči’’
Rotaļas vada

‘’Jumaleņa’’
‘’Leiči’’

Dzied ‘’Vecvārava ‘’
Iveta- aicina sākt apdziedāšanās dziesmas.
Kopas pieceļas, sastājas ap skatuvi, apdzied viena otru, savus vadītājus,
priekšniekus.
Visi dzied

Dzīsmu dēļ lobi ļaudis
Īnaideņu nacelit…..

Katrs kolektīvs sveic ar ziediem savus vadītājus. ‘’Vālodzīte’’ priekšniekiem uzliek vārpu
vainagus.
Runā : Štagars (I Vārkava)
A. Spuriņa (Dzintars)
P. Bondars (Upmala)
Pasniedz suvenīrus kopu vadītājiem.
Visi kopā dzied : Pi Dīveņa gari goldi…
Spēlē Teilāna kapela
Visi kopu dalībnieki, ciemiņi iet uz skolas ēdamzāli- uz svētku mielastu
Sākas zaļumballe. Spēlē ‘’Ķlaidoņi’’.
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1988. gadā ‘’Volyudzeite’’ gatavojās folkloras festivālam ‘’Baltica – 88’’, piedalījās gan skatē,
gan festivāla ieskaņā, kas notika 10. jūlijā Preiļos.
1991.gadā ‘’Volyudzeite’’ piedalījās kopā ar ‘’Vecvārkavu’’ folkloras svētkos Ludzā.
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Folkloras kopu ‘’Volyudzeite’’ un ‘’Vecvārkava’’ salidojums Vārkavā.

‘’Volyudzeite’’ aktīvi piedalījās gandrīz visos ‘’Pulkā eimu, pulkā teku ‘’pasākumos gan Rīgā,
gan Līvānos, Aknīstē, Kuldīgā un citviet Latvijā.
1993.gadā notika folkloras svētki Riebiņos, kuros piedalījās ‘’Volyudzeite’’ kopā ar
„Vecvārkavu”.
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Svētku dalībnieku gājiens.

Pusdienas pie ugunskura.
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90-to gadu beigās Rīgā, Brīvdabas muzejā notika Latgales folkloras dienas.Ar sava
novada dziesmām un rotaļām šajā pasākumā ņēma dalību arī ‘’Volyudzeite’’.

’Volyudzeite’’ Latgales folkloras dienās Brīvdabas muzejā.

Vēlāk kļuva populāri pasākumi – konkursi ‘’Teci, teci valodiņa’’. ( stāstnieku
konkurss ), ‘’Dziesmu dziedu, kāda bija’’ (labākais dziedātājs), ‘’Anekdošu virpulī’’, rotaļdeju
konkurss. Visos šajos konkursos aktīvi piedalījās arī ‘’Volyudzeite’’. Stāstītāja karaļa titulu
izcīnīja Artis Ērglis. Dižās dziedātājas bija Marita Ērgle un Gunita Lazdāne.
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Visus gadus, kopš darbojas ‘’Volyudzeite’’ regulāri tika vākti un papildināti novada
folkloras krājumi. Pēc 2000.gada tika rīkotas arī folkloras vākšanas ekspedīcijas. Kā pēdējās
bija ekspedīcija uz Vanagu pusi un ekspedīcija uz Šaripovku, Dovoli, Vārkavas pagastu.
Gatavojoties 20. Jubilejai, 1998.gada aprīlī notika tikšanās ar Vārkavas novada
folkloras teicējām.

1998.gada aprīlī ‘’Volyudzeites” tikšanās ar folkloras teicējām.
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„Volyudzeites’’ deju grupa uzstājas koncertā.
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1998.gadā ‘’Volyudzeite’’ atzīmēja savu 20. jubileju. Piedalījās rajona folkloras kopas, bijušās
‘’Volyudzeites’’, ciema ļaudis, pārstāvji no rajona, folkloras teicējas.

Dzied „Volyudzeite’’.

Ciemiņi sveic jubilārus.
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Līvānu folkloras kopa „Ceiruleits” sveic „Volyudzeiti’’ 20 gadu jubilejā.

Jubilejas svinības beigušās. Tiek nopūstas 20 svecītes.
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‘’Volyudzeitei’’ bija arī iespēja piedalīties 2000.gada Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētkos Rīgā, gan ar novada dziesmām pie ieejas Mežaparka estrādē, gan ar deju
uzvedumu Brīvdabas muzejā un Doma laukumā.
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2003.gadā ‘’Volyudzeite’’ atzīmēja savu 25 gadu jubileju. ‘’Volyudzeites ciemiņi bija
‘’Ļadoški’’,

‘’Vecvārkava’’,

‘’Dadola’,’

‘’Rūžupeite’’,

‘’Ceiruleits’’ no Līvāniem

‘’Dzeipurs’’.

Ciemiņi sveic ‘’Volyudzeiti” 25 gadu jubilejā.
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Abu šo jubileju rīkošanai Kultūrkapitāla fonds piešķīra līdzekļus. Vadītāja J. Vilmane
uzrakstīja divus projektus par katra šī jubilejas pasākuma rīkošanu.

Vārkavas novada folkloras teicēja Broņislava Gavare ver vaļā savu anekdošu pūru.

Pateicība novada folkloras teicējas Dārtas Dambītes meitai Natālijai Dambītei (Vaivodei –Šultei) par
sniegto palīdzību Vārkavas novada folkloras vācējiem.
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Dzied ‘’Volyudzeite’’ savā 25 gadu jubilejā.

Abu šo jubileju rīkošanai Kultūrkapitāla fonds piešķīra līdzekļus.

Apmēram pēc gada ‘’Volyudzeite’’ kopā ar „Ceiruleiti”devās uz Somiju, lai
piedalītos Reitvikā- Somijas folkloras festivālā.

Ekskursijā pa interesantākajām vietām Somijā.
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Pagājuši daudzi gadi, vienu paaudzi nomainījusi otra, un nu jau 2013. gadā
‘’Volyudzeite’’ varēs atzīmēt 35 gadu jubileju. Tagad ‘’Volyudzeitē’’ dzied jau pirmo
volyudzeišu bērni Bet bijušās šīs kopas pārstāves Daina Mikitāne (Čeirāne), Astrīda Dambīte
(Dzene) dzied folkloras kopā ‘’Vecvārkava’’ Neaizmirsīsim savu tēvu tēvu valodu, savas
dziesmas, sargāsim un glabāsim savu kultūras mantojumu, tad mēs būsim stipri un mūsu
skaistās novada dziesmas skanēs nākotnē.

‘’Volyudzeites” dalībnieku no 1978.gada līdz 2004. gadam.
Rita Šņepste

Lidija Čeirāne

Zenta Upeniece

Solvita Skutele

Vija Znotiņa

Alla Trifonova

Anita Mukāne

Iveta Mačāne

Silvija Znotiņa

Anna Kirilova

Ilga Čeirāne

Jolanta Kancāne

Irēna Brakovska

Lolita Kusiņa

Astrīda Kursīte

Aija Upeniece

Daina Čeirāne

Anita Gadzāne

Terēzija Ziemele

Ilona Lazdāne

Silvija Smoļenska

Ligita Upeniece

Biruta Ancāne

Ilona Sparāne

Irēna Vaivode

Sandra Vaivode

Astrīda Stivriška

Anna Pākste

Astrīda Dzene

Iluta Vaivode

Sarmīte Kāposte

Lāsma Kancāne

Nora Kancāne

Ilona Lāce

Rita Lukjanska

Mārīte Vaivode-Šulte

Ligita Kriškāne

Edīte Šaršune

Aija Lazdāne

Anna Gera

Ligita Sola

Ingrīda Brakovska

Anna Gailuma

Ieva Mikule

Pārsla Spuriņa

Ivanda Kūkusiliņa

Kristīne Volonte

Laura Volonte

Anita Smoļenska

Dace Upeniece

Inga Armane

Solveiga Stivriška

Ilze Brakovska

Andžela Kočegarova

Ineta Armane

Evita Cirša

Kristīne Gadzāne

Līga Pavloviča

Ineta Kudiņa

Zanda Laizāne

Zinaīda Volonte

Iveta Gulbinska

Līga Upeniece

Kristīne Bogdanova

Irēna Spūle

Ieva Upeniece

Kristīne Lozda

Agnese Dambīte

Sandra Butlere

Mudīte Lukjanska

Aiga Vingre

Lilita Barovska

Marita Lazdāne

Iveta Šulte

Ilona Pudāne

Vita Lauska
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Ingūna Kokina

Līga Upeniece

Solvita Stivriška

Inguna Rusiņa

Tatjana Batiščeva

Irēna Spūle

Evita Šaršu

Sanita Kursīte

Terēzija Augšpūle

Dace Kancāne

Inga Krūmiņa

Anda Apeirāne

Daira Vaivode

Inese Babre

Aiga Gera

Mārtiņš Pūga

Inga Dambīte

Lāsma Stankeviča

Oskars Onckulis

Egita Kancāne

Sandra Bartuseviča

Arturs Upenieks

Olga Korobkova

Inga Bartuseviča

Valdis Mikitāns

Elīna Rusiņa

Ilze Rajecka

Ilmārs Vaivods

Līga Skuķe

Aldis Pūga

Gunita Lazdāne

Sanita Onckule

Arnita Onckule

Ilze Bartuseviča

Kristīne Anspoka

Mairita Stulpiņa

Kristīne Norkārkle

Arturs Čeirāns

Iveta Cīrule

Evita Vingre

Antra Brakovska

Sandra Kursīte

Brigita Kokiņa

Līga Mivreniece

Iveta Rimicāne

Zane Valaine

Jānis Pizičs

Marita Lazdāne

Daina Pastare

Baiba Piziča

Līga Kokorīte

Jānis Vaivods

Vanda Barovska

Aiva Dambīte

Renārs Vaivods

Līga Stankeviča
Gunita Pūga

Mairita Maskalāne

Zane Krēsliņa

Iveta Pākste

Madara Vuškāne

Terēzija Čipāne
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Mārtiņdienas pasākumā.

Vālodzītes dzied krāsaino Lieldienu pēcpusdienā.
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XXIX Latvijas bērnu un jauniešu folkloras svētki "Pulkā eimu, pulkā teku” Alsungā
un Kuldīgā 2013. g. maijā.

Folkloras svētkos piedalījās: Sanija Poplavska, Daina Gailuma, Kristians Plots, Elizabete Maija
Some, Zigmārs Lozda, Daniela Smolenska, Rebeka Cimdiņa, Anna Zakareviča, Ieva Apšeniece,
Simona Līna Liepiņa, Sigita Stivriška, Ilvija Cauna, Aurēlija Vaivode-Šulte.
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Līvāni, Dienvidlatgales novada folkloras kopu pasākums "Gudru ņēmu
padomiņu". 2013. g. maijā.
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