
Vārkavas pamatskola laikmetu griežos   
1845.-2015. 

Mūsu skolas vēsture aizsākas pārmaiņu pilnā laikmetā – 

19.gadsimtā. Tajā laikā Latvijas teritorija ir daļa no Krievijas 

impērijas zemēm. Latgale ir atdalīta no citiem mūsu novadiem un 

ietilpst Vitebskas guberņā. Tas ir ekonomikas atpalicības un tautas 

gara apspiešanas laiks. Tomēr arī te dzīvo cilvēki, kas neatlaidīgi 

cīnās par līdzcilvēku izglītošanu. Vārkavas pusē tādi bijuši brāļi Jānis 

un Indriķis Upenieki, kuri neatlaidīgi realizē ideju par skolas celšanu 

zemnieku bērniem. Rengertavas ciemā par saviem līdzekļiem brāļi 

uzbūvē pirmo skolu, kas sāk darboties 1845.gadā. Pirmais skolotājs ir 

Ādams Upenieks (1824.-1865), Jāņa Upenieka dēls. Viņš ir aktīvs 

zemnieku interešu aizstāvis. 1861.gadā tiek atcelta dzimtbūšana. 

Ādams Upenieks aicina zemniekus nepildīt muižnieku rīkojumus. 

Sākas nemieri un sadursmes, kuru dēļ muižnieki piespiež Upeniekus 

nojaukt skolu. Taču brāļi uzceļ no jauna skolu Šķilteru ciemā, tad 

skolu pārceļ uz Lielajiem Klapariem Vārkavas ciemā. Kalpotāja 

neuzmanības dēļ skolas ēka nodeg. Mācības turpinās īrētās telpās, 

līdz 1888.gadā skolai uzceļ jaunu ēku, kurā tagad atrodas Vārkavas 

tautas nams. No Latgales ievērojamākā bibliofila Antona Dzeņa 

atmiņām uzzinām, ka mācības skolā notikušas krievu valodā. Sākumā 

skolā gājuši tikai zēni. Pirmās sešas meitenes skolu sākušas apmeklēt 

tikai 1901./1902.mācību gadā. Skolā bijušas trīs nodaļas un mācīties 

vajadzējis četrus gadus. Visas nodaļas atradušās vienā telpā, un bieži 

vien vecākie skolēni mācījuši pirmo divu nodaļu skolēnus. Rudenī 

bērni nesanāca uz skolu vienā laikā, jo daudziem bija jāpalīdz 

vecākiem saimniecībās tikt galā ar rudens darbiem. Skolā strādā 

skolotāji Vasīlijs Ivanovs un Grigorijs Šipulo. Krievijas cara valdības 

politika nacionālisma apspiešanā realizējas arī skolā – klasē bija 

aizliegts runāt latviešu valodā, mācības krievu valodā, no galvas 

jāiegaumē daudz dzejoļu krievu valodā. 

Skola netiek slēgta arī Pirmā pasaules kara laikā, piedzīvo Latvijas 

valsts dzimšanu 1918.gadā un Brīvības cīņu laiku. Tobrīd skolā 

mācās ap 125 audzēkņiem, meiteņu skolā ir maz. Ar plašo skolēnu 

pulku galā tikušas divas skolotājas – Anna Leišupe un Broņislava 

Kaufmane. 

20.– 30-tie gadi tā laika skolas absolventu atmiņās saglabājušies kā 

gaišu atmiņu laiks. Tas ir Latvijas brīvvalsts laiks – demokrātijas un 

vēlāk arī Kārļa Ulmaņa diktatūras laiks. Laiks, kad skolā godā ir 

dzimtā valoda un darba tikums. (turpinājums nākamajā lpp.) 

2015.gada 2.maijā 

 

 

 
 

Mēs visi esam 

bagāti cilvēki. 

Bagāti ar atmi-

ņām un krāsainiem mirkļiem. Vārkavas 

pamatskola ir bagāta ar 170 piepildī-

tiem, darbīgā solī pavadītiem gadiem. 

Ar bērnu smiekliem, skolotāju čalām, 

vecāku gādību un sabiedrības atbal-

stu. 

Šajā izdevumā nolēmām padalīties ar 

atmiņām. Avīzes materiāls tapa pro-

jektu nedēļas „Vārkavas pamatskolai 

170” laikā. Skolēni sadarbībā ar sko-

lotājiem-konsultantiem pētīja skolas 

arhīva un Vārkavas novadpētniecības 

muzeja materiālus, lasīja publikācijas 

laikrakstos, meklēja informāciju in-

ternetā, intervēja skolas absolventus 

un sabiedrības pārstāvjus. Rezultātā 

jūsu vērtēšanai ir nodota avīze.  
Novēlu jums izjust atkalredzēšanās 

prieku, tiekoties ar klasesbiedriem, 

skolotājiem, draugiem. Atcerēties 

interesantus notikumus, dalīties at-

miņās un izdejot skolas valsi. 

Vārkavas pamatskolas direktore  

Skaidrīte Medne 



2 VĀRKAVAS PAMATSKOLAI– 170 

  Trīsdesmitajos gados Vārkavas četrgadīgā 

pamatskola pārtop par sešgadīgo pamatskolu. Šajā laikā 

skolas direktors ir Izidors Zeps. Skolā darbojas mazpul-

ku organizācija, 1935.gadā, pēc K.Ulmaņa veiktā apvēr-

suma, skolēni Vārkavas ciema centrā stāda 15.maija 

bērzu birzi un liepu aleju, absolventi piedalās Draudzīgā 

aicinājuma aktivitātēs. Kopīgi skaitītas lūgšanas pie 

skolas krucifiksa, kuru 1940.gadā noposta jaunās pa-

domju varas pārstāvji. Otrā pasaules kara laikā mūsu 

zeme tiek pakļauta svešām varām. Arī skola tiek ierauta 

pārmaiņu mutulī – tās skar visas izglītības sistēmas jo-

mas. Skolā ienāk jauns direktors Andrejs Ušpelis. 

  Pēc 1945.gada padomju okupācijas skolēnus 

sāk virzīt uz jauniem – padomju mērķiem un ideāliem. 

Skolā darbojas oktobrēnu, pionieru, komjauniešu orga-

nizācijas. Taču skolotāji prata arī tajos laikos atrast kaut 

ko skolēnu sirdij tuvāku un mīļāku. Tās bija tradicionā-

lās izstādes „Dāvana māmiņai”, tautasdziesmu un zīmē-

jumu konkursi, skolas apzaļumošana un puķu stādīšana. 

60.-tajos gados Vārkavas pamatskola jau izveidojusies 

par astoņgadīgo pamatskolu. Skolā noris aktīvs mācību 

darbs. Paralēli tam veidojas jaunas skolas tradīcijas – 

dzejas dienas, lasītāju konferences, draudzības vakari ar 

kaimiņu skolām, skolas  dārza kopšana, mežu stādīšana, 

rudenī ražas novākšanas darbi kolhoza tīrumos, ekskur-

sijas. Padomju Latvijā notiek strauja pilsētu attīstība, 

tiek būvētas jaunas rūpnīcas, laukos ceļ jaunus ciema-

tus, zemes meliorācijas dēļ tiek likvidētas viensētas. 

Daudzi lauku ļaudis pamazām pamet mazos ciemus un 

dodas jauna darba un labākas dzīves meklējumos uz 

jaunajiem centriem. 

Ar skumjām pārmaiņām nāk 1975./1976.mācību gads. 

Sakarā ar skolu koncentrēšanos pilsētās un lielos cen-

tros, šis mācību gads Vārkavas pamatskolā ir pēdējais. 

1976.gadā Vārkavas pamatskola tiek slēgta. Vārkavas 

ciema bērni dodas mācīties uz Preiļiem, uz Upmalas 

pagastu. No Vārkavas aizgāja arī skolotāji. 14 gadus 

Vārkavas pamatskolā neskanēja skolas zvans, un šie 

gadi ir kā balta lapa skolas vēstures grāmatā. 

   80.-to gadu beigas un 90.-to gadu sākums Lat-

vijai ir Tautas atmodas laiks. Tas ir nozīmīgs laiks Vār-

kavas pagasta dzīvē- 1989.gadā atklāj jaunas skolas 

ēku. 1.septembrī svētku gājiens, sarkanbaltsarkanajam 

karogam plīvojot, virzās no vecās skolas ēkas uz jauno. 

Ēka ir paredzēta divām bērnudārza grupiņām un 4 sā-

kumskolas  klasēm. Par skolas direktori sāk strādāt 

Skaidrīte Medne (Spūle), kura dzimusi un uzaugusi 

Vārkavā. Viņa pamatskolu vada visus šos gadus. 

1989.gadā jaunajā skolā uzsāk mācības 42 bērnudārza 

un apvienotās 1.-2.klases audzēkņi un 11 darbinieki, 

1.klasi audzina Agita Onzule, bērnudārza diennakts gru-

pu  audzinātājas - Imelda Krasnais, Ināra Landsmane, 

Lidija Štagare, Janīna Leumane. 

  2014./2015.gadā atjaunotajā skolā izskanēs 19. 

izlaidums. Skolas dzīvē izveidojošās jaunas tradīcijas. 

Šodien skola turpina sekmīgi darboties. Taču atkal tu-

vojas kārtējā teritoriālā reforma, turpinās mazo skolu 

reformēšana – un atkal rodas jautājums – būt vai ne mū-

su skolai? Lai brāļu Upenieku degsme par skolas pastā-

vēšanu Vārkavas pagastā nezūd arī mūsdienās. 

 

Materiālus apkopoja un rakstu sagatavoja: Solvita Deidule, 

Sindija Edīte Upeniece, Kamila Čubreviča, Oļegs Kitajevs 

          

Skola Vārkavā darbojās no 1888. gada līdz 

1976.gadam:gan kā 1.Vārkavas tautskola, gan kā 

1.Vārkavas 6.klasīgā skola, gan kā 1.Vārkavas nepilna 

vidusskola, gan kā 1 Vārkavas 7-gadīgā skola, gan kā 

Vārkavas astoņgadīgā skola.  

Šajos gados mācījās ļoti daudz skolēnu.1936. un 

1937.gadā skolu beidza10, bet 1938.-12 skolē-

ni.1939.gadā 1.klasē mācījās 41 skolēns un skolā apmē-

ram 230. 1945.gadā skolu beidza 19, 1946.gadā-15, 

1948.gadā- 12 skolēni. No 1950. līdz 1952.gadam- pa 15 

skolēniem. 1953.gadā-22,1955.gadā-18 skolēni, bet no 

1965. līdz 1975.gadam vidēji 12 skolēni. 1975.gadā Vār-

kavas 8-gadīgā skola svinēja savu pēdējo skolas izlaidu-

mu, skolu beidza 11 skolēni. Skola vēl darbojās 

1975./1976.mācību gadā kā sākumskola ar 9 skolē-

niem:1.klasē 2, 2.klasē 6, trešajā- 1skolēns. Skolotāja 

Anna Spūle mācīja gan visus mācību priekšmetus, gan 

bija skolas direktore. 1976.gadā skolu slēdza. 

Katram skolēnam bija sava mīļākā skolotāja, 

kuram patika labestīgāka, kuram stingrāka. Skolēnu stās-

tos tiek pieminēti skolotāji: Anna Zepa, Vēbers, Mo-

zuļčiki, Helēna Valleskalne, Imants Valleskalns, Lidija 

Kalme, Solomeja Tievgale, Eduards Rinčs, Kazimirs 

Paukšte, Veronika Paukšte, Ivars Kleins, Jānis Roma-

novskis, Arkādijs Salinieks, Monika Pastare, Silvija Laz-

dāne, Jānis Lazdāns, Apolonija Kokina, Genoveva Urbā-

ne, Valentīna Zvirgzdiņa, Lidija Ceirule, Veronika Bon-

dare, Genovefa Čeirāne, Regīna Kozlovska, Valija Bro-

ka, Leontīna Kivleniece, Veronika Grebeža, Veneranda 

Staričonoka, Marta Kavinska, Monika Vaivode, Anna 

Bramane. Skolu vadījuši prasmīgi direktori Zepkungs, 

Ivans Staričonoks, Staņislavs Antāns, Romualds Kavin-

skis, Anna Spūle.    

(turpinājums nākamajā lpp.) 

Skola Vārkavā līdz 1976.gadam: skolēni, mācības, 

ārpusstundu aktivitātes. 



Tajos gados bija daudz dažādu stundu, kuru mums 

programmā nav, piemēram, konstitūcija, rasēšana, aritmētika, 

PSRS vēsture, praktiskie darbi, glītrakstīšana, trigonometrija. 

Disciplīna bija ļoti stingra gan skolā, gan mājās. Skolēnu dis-

ciplīnu novērtēja ar atzīmi. Vērtējumi bija 5 baļļu skalā. Sodī-

ja arī stingri- pēra vai lika tupēt uz zirņiem, tas bija diezgan 

sāpīgi. 

Kāds zēns izdarīja nedarbu un tam skolotājs lika tu-

pēt uz zirņiem. Zēnam tas nepatika, jo bija ļoti sāpīgi un viņš 

soda rīkus apēda. 

Katram skolēnam bija savs brīvais laiks, kurā viņi 

spēlēja dažādas spēles. Viena no spēlēm bija kāzas, kad bērni 

viens otru precināja. Populāras spēles bija volejbols, futbols, 

slidošana. Skolēnus par labu izdarītu darbu apbalvoja ar grā-

matām, ekskursijām. Vārkavas astoņgadīgā skola draudzējās 

ar Ančkinu astoņgadīgo skolu.  Skolēniem ļoti patika kolekci-

onēt, piemēram, markas, kalendārus, pildspalvas.  

Elektrības nebija, mācījās skalu gaismā. Skolēni ceļu 

uz skolu un mājup mēroja kājām, parasti uz savām sādžām 

gāja lielos baros. 

 

Rita Plone, Edgars Nikiforovs,  

skolotāja konsultante Skaidrīte Medne 

 

Raksts no 1967.gada  laikraksta “Leņina karogs”→ 

Točko, Olita Vjakse, Inta Klindžāne, 

Silvija Dzene, Marija Dzerkale, Jānis 

Māsāns, Vija Māsāne, Janīna Ciša, San-

dra Rivča (Jukša), Larisa Ivanova, Val-

dis Gavars, Zoja Jakimova, Regīna 

Rivča, Ruta Šarkovška, Inta Kivliniece, 

Inese Cirša, Ieva Miezāne, Terēzija Či-

pāne, Anita Gavare, Janīna Vaivode, 

Kristīne Kursīte, . 

Kopš Vārkavas pamatskolas atjaunoša-

nas 1989.gadā līdz 1992.gadam skolas 

ēkā darbojās bērnudārzs. Tajā strādāja 

audzinātājas Imelda Krasnais, Lidija 

Štagare, Ināra Landsmane, Janīna Leu-

mane, Agita Ondzule, Sanita 

Turkupole, Aļona Grigorje-

va,  Sarmīte Denisova un 

auklītes  Genovefa Čeirāne, 

Leontīna Znotiņa, Ināra Ar-

mane, Eleonora Kivleniece, 

Ludmila Ivanova. 

 Līdzās klasēm Vārkavas 

pamatskolā arī tagad darbo-

jas pirmsskolas grupiņas 

„Kastanītis” un „Bitītes” ar 

skolotājām Solvitu Deiduli 

    Atjaunoto skolu nu jau absolvējušas 

18 klases ar 142 skolēniem. Pirmais 

izlaidums bija 1997.gadā. Lielākais ab-

solventu skaits klasē ir bijis 11- 1999., 

2001., 2002. un 2005. gadā, bet visma-

zākais- viens absolvents 2013.gadā. Lie-

lākais skolēnu skaits skolā bija 88 skolē-

ni 2000./2001.m.g., bet pēdējos gados 

tas strauji sarūk, un šogad skolā mācās 

34 skolēni un 21 pirmsskolas audzēknis. 

   Kopš 1989.gada līdz šim brīdim skolu 

vada direktore Skaidrīte Medne, 

1997./1998.m.g. viņu aizvietoja Inta 

Klindžāne. Šobrīd skolā strādā 13 skolo-

tāji: Skaidrīte Medne, Diāna Stubure, 

Astrīda Spūle, Dagmāra Skutele, Min-

daugas Bitinas, Solvita Deidule, Kristīne 

Pauniņa, Faina Timošenko, Lidija Ozo-

la, Tatjana Volkova, Biruta Freimane, 

Inese Ļedovskaja, Anna Butlere. Īsāku 

vai garāku laiku skolā strādājuši sekojo-

ši skolotāji: Jānis Teilāns, Anda Anspa-

ka, Rudīte Dzerkale, Agita Selicka, Ai-

gars Dzerkalis, Elvīra Āboliņa, Andrejs 

Vingris, Terēze Trubiņa, Valdis Valai-

nis, Dzintra Batkova, Iveta Eriņa 

(Višķere), Leontīne Spūle, Vladimirs 

un Annu Butleri, un auklītēm Svetlanu 

Amosovu, Irinu Stepanovu un Vinetu 

Čaunāni. Kopš 2002.gada, kad tika 

atvērta pirmsskolas grupiņa, tajā ir 

strādājušas pirmsskolas izglītības sko-

lotājas Inese Anspoka, Aiga Budriķe, 

Astrīda Spūle, Skaidrīte Trafimova, 

Aivita Džardāne, Anita Kolosova, Sol-

vita Timaškova, Inta Biča.  

   Informāciju apkopoja 2., 5.klase, 

skolotāja– konsultante Astrīda Spūle 

 

Pirmsskolas grupiņas “Bitītes”    

↓ audzēkņi “Popielā” 

Vārkavas pamatskola 1989.-2015.: skolēni un skolotāji 
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         Grāmata tumši sarkanos, svinīgos vākos- skolas 

Goda grāmata. Tajā katru gadu tiek ierakstīti visizcilākie Vār-

kavas pamatskolas skolēni. Kopš 1997.gada, kad tika svinēts 

pirmais atjaunotās skolas izlaidums, Vārkavas pagasta pado-

me labākajiem absolventiem par sasniegumiem mācību un 

sabiedriskajā darbā piešķīra pirmo un otro prēmiju. Izvērtējot 

izlaiduma klases skolēnu sasniegumus, dažos gados tika pie-

šķirta tikai viena prēmija. Pirmajā izlaidumā otrās prēmijas 

laureāte bija Sandra Leikuča. 1999.gadā labākās bija Eva 

Raudziņa un Kristīne Spūle, 2000.gadā- Viola Raudziņa un 

Karīna Trafimova. 2001.gadā pirmo prēmiju saņēma Evija 

Spūle. 2002.gadā Goda grāmatā parakstījās Ilga Vilcāne un 

Madara Brusa, 2003.gadā- Līga Landsmane un Rihards 

Štagars.  2004.gadā otrās prēmijas laureāts- Artis Stuburs. 

2005.gada labākās absolventes- Rūta Raudziņa un Anastasija 

Vārpsaliete, 2006.gadā- Dagnija Brusa un Linda Landsmane. 

Starp 2007.gada absolventiem visizcilākais bija Jānis Rau-

dziņš. 2008.gada labākie absolventi- Raitis Stuburs un Jūlija 

Volonte, 2009.gadā- Anda Klindžāne un Anna Kivleniece.  

Jau vairākus gadus dzīvojam Vārkavas novadā, un arī tagad 

labākie skolēni tiek godināti. Kopš 2009./2010.mācību gada 

visi skolas skolēni sacenšas par titulu „Gada skolēns”, „Gada 

sportists” un „Gada klase” iegūšanu. Labākais skolēns mācī-

bu jomā un labākais sportists saņem naudas prēmijas, bet 

labākā klase- bezmaksas ekskursiju. Titula „Gada skolēns” 

ieguvēji- 2009,/2010, un 2010./2011.m.g. Elīna Cimbolineca, 

2011./2012.m.g. Eglons Raudziņs, 2012./2013.m.g. Amanda 

Spūle, 2013./2014.m.g. Alise Lutinska. Kā labākais sportists 

2012./2013. un 2013./2014.m.g. godināts Edgars Nikiforovs, 

bet 2009,/2010., 2010./2011. un 2011./2012.m.g.- Eglons 

Raudziņš.  

Kā labākie skolēni tiek godināti tie, kuriem ir ne tikai 

labas sekmes mācībās, bet arī izcīnītas godalgotas vietas 

mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Katrs sko-

lēns, kas gūst uzvaras, nes godu skolai. Pētot arhīva ma-

teriālus, noskaidrojās, ka pirmā olimpiāde, kurā rajona 

posmā startēja mūsu skola, bija vizuālās mākslas olimpiā-

de jau 1994.gadā, kad skolā mācījās vēl tikai piecas kla-

ses. Turpmākajos gados aktīvi piedalījāmies arī citu mā-

cību priekšmetu olimpiādēs, gūstot daudzas godalgotās 

vietas un atzinības. Īpaši varam lepoties ar rajona un no-

vada posma olimpiāžu uzvarētājiem vizuālajā mākslā, 

matemātikā, latviešu valodā, krievu valodā, bioloģijā. 

2007.gadā Jānis Raudziņš Preiļu rajonu pārstāvēja 913. 

Valsts bioloģijas olimpiādē Rīgā. Visvairāk godalgotu 

vietu un atzinību mūsu olimpieši ieguva 2013./2014. mā-

cību gadā- deviņas no 11 startējušajiem. 

Skola aktīvi piedalās arī dažādos novada, valsts un starptau-

tiskos konkursos un gūst labus rezultātus. Skatuves runas 

konkursā „Zvirbulis” Raitis Stuburs sešas reizes uzvarēja 

rajonā un startēja valsts posmā. Konkursā „Pazīsti savu orga-

nismu” 2006.gadā Dagnija Brusa izcīnija 1.vietu valsts posmā 

Daugavpilī. Valsts mēroga konkursā „Tatjanas diena” 2011.g. 

Marina Šakalova, Elīna Cimbolineca, Līga Plone un Santa 

Anna Lutinska ieguva Grand Prix, 2014.g. Alise Lutinska 

ieguva Grand Prix un Ieva Boļšakova- 1.vietu. 

Varam lepoties arī ar mūsu sportistu sasniegumiem. Par to 

liecina 17 spoži kausi. No 2004. līdz 2009.gadam skolai sešus 

kausus izcīnīja gan zēnu, gan meiteņu futbola komandas. Kā 

labākās futbolistes jāmin Viola Raudziņa un Laima Spūle, kas 

spēlēja arī Latvijas junioru valsts izlases sastāvā. Pārējie kau-

si izcīnīti krosos un Preiļu rajona sporta spēlēs. 

 
Materiālus apkopoja un rakstu sagatavoja:  

Liāna Čangule Čivkule, Marina Čeketa, Dmitrijs Kosnikov-

skis, Deniss Kirilovs, sk. Dagmāra Skutele 

Attēlā: 

2012./2013., 

2013./2014.m.g. 

Gada klase,  

audzinātāja 

Astrīda Spūle, 

otrā no labās 

2013./2014.m.g. 

Gada skolniece 

Alise Lutinska 

Mēs lepojamies! 



Skola ir kā dzīvs organisms, 

kas nevar eksistēt mācot tikai mācību 

programmas. Skola ir prasme sadzīvot, 

prasme sadarboties, prasme ieklausī-

ties citos. Kopš Vārkavas pamatskolas 

atjaunošanas, Vārkavas pamatskolā ir 

izveidots ārpusstundu pasākumu plāns, 

pēc kura tiek vadīts mācību gada ritms. 

Tāpēc negribas ieslīgt skaitļos un tabu-

lās atspoguļojot padarīto, bet gribas 

pastāstīt, kā seniem draugiem, ko mēs 

darām ārpus stundu laikā.  

Kā regulāri un sevi apliecinā-

juši ir sekojoši pasākumi: Zinību die-

na, Rudens pārgājiens, Ziedu izstāde, 

Skolotāju diena, Dzīvnieku aizsardzī-

bas diena, Rudens sakopšanas talka, 

Mārtiņdienas gadatirgus, Lāčplēša 

diena, Latvijas Republikas proklamē-

šanas gadadienas pasākums, Baltie 

Ziemassvētki, Jaungada karnevāls, 

Popiela, integrētas mācību priekšmetu 

pēcpusdienas, Pavasara talka, 50 die-

nas pavasara pusē, Lieldienas, Mātes 

dienas koncerts, Pēdējais zvans, Sporta 

diena, Slavas diena, Pirmās Svētās 

Komūnijas svētki, Izlaidums. 

 Lai varētu izveidot visus iepriekš mi-

nētos pasākumus un sagatavot priekš-

nesumus, skolēniem ir iespēja apmek-

lēt un pilnveidot prasmes sekojošos 

pulciņus: noformētāju un vizuālās 

mākslas pulciņā, sporta, kokapstrādes 

pulciņos, mūzikas, skatuves deju pul-

ciņos, izteiksmīgas runas pulciņā, jau-

no satiksmes dalībnieku pulciņš, Balta-

jās stundās, folkloras kopā „Žubītes”.  

Ilgstoši un ar panākumiem 

skolā tika izdota avīze. Sākotnēji tā 

bija kā administrācijas izdevums 

”Skolas vēstis”, ko veidoja skolotāja 

R.Šarkovska. Vēlāk izdevums pārtop 

par skolas avīzi ar nosaukumu 

”Starpbrīdis” D.Skuteles vadībā. Pēc 

tam avīzes vadīšanu uzņemas 

K.Pauniņa. Pagastu apvienošanās, nova-

du izveidošanās skar arī skolas izdevu-

mu- izejam plašajā pasaulē un rakstus 

par norisēm Vārkavas pamatskolā publi-

cē novada izdevumā ”Ozolupe”.  

 Īpaša uzmanība jāvelta skolas 

Ziemassvētku pasākuma organizēšanai. 

Jau daudzus gadus skola izveido vienotu 

koncepciju, pēc kuras tiek stāstīts Zie-

massvētku stāsts, bet pakāpeniski tas 

pārauga par tradīciju, kad visa skola 

iestudē vienu autora darbu. Tādejādi 

mums ir tapušas vairākas teātra izrādes: 

„Sūnu ciema zēni”, „Kā es braucu Zie-

meļmeitu lūkoties”, „Kaķīša dzirnavi-

ņas”, „Sniega karaliene”, „Sprīdītis”, 

„Buratīno piedzīvojumi”, „Ceļojums uz 

Ziemassvētkiem” u.c. Šajās izrādēs ie-

saistās pilnīgi visi skolas skolēni, pe-

dagogi, darbinieki un piesaistīti tiek arī 

bērnu vecāki. Savukārt Mātes dienas 

koncertu veidojam ne tikai kā sveicienu 

māmiņām, bet arī kā atskaites koncertu 

par mācību gadā padarīto.  

Arī skolēni alkst pēc pašnoteik-

šanās. Tāpēc Vārkavas pamatskolā tiek 

izveidota skolēnu Pašpārvalde, sākotnēji 

saukta par Skolēnu padomi, kas aktīvi 

iesaistās skolas dzīvē, līdzdarbojas, pie-

dāvājot savas idejas. Kā viens no popu-

lārākajiem skolēnu pašpārvaldes veido-

tajiem pasākumiem ir Popiela, kas ie-

ņem īpašu vietu. Tas ir viens no visaktī-

vāk apmeklētajiem pasākumiem, ap to 

kūsā kaislības, pārsteigumi.  

Skaists un uzmanību piesais-

tošs pasākums ir 9.klases „50 dienas 

pavasara pusē”, ko kā tradīciju uzturam 

no pirmās izlaiduma klases, jo tā ir tieši 

viņu un viņu audzinātājas ideja, kas nu 

jau 18 gadus dzīvo mūsu skolā. Šajā 

pasākumā skolēni ar smaidu atskatās uz 

9 pavadītajiem gadiem skolā, ar skatu uz 

nākotni- kas varētu būt, kas varētu no-

tikt. 

 Kad mācību gads ir noslēgts, ir 

atskanējis pēdējais zvans, skola tiek 

posta izlaidumam. Lielāko rūpi šajā pa-

sākumā uzņemas 8.klases skolēni, kas 

veido scenāriju, pušķo zāli un gatavo 

atvadu runas absolventiem. Nu jau 19. 

reizi skanēs skolas izlaiduma himna 

„Tiksimies šai pašā vietā”, aicinot tikties 

atkal un atkal. 

 

1.,3.kl.,  

skolotāja Diā-

na Stubure 

 

 

Attēlā: 

2014.gada  

Ziemassvētku 

iestudējums 

radās „Vārkavas mazpulks „Avotiņi””. 

Skolēnu atsaucība bija necerēti liela – 

jaunajā organizācijā pieteicās 20 skolē-

ni. 

Pirmais mazpulka gads bija ražīgs. Maz-

pulcēni audzēja cūku pupas, kukurūzu, 

puķes, skaitīja stārķus, iesaistoties 

7.starpatautiskajā stārķu uzskaitē. Lielā-

kā daļa savus projektus aizstāvēja arī 

Latgales– Zemgales forumā Līvānos un 

ieguva sertifikātus, bet projekts “Baltie 

stārķi Vārkavas novadā” tika atzīts kā 

Mazpulks Vārkavas pa-

matskolā 

Mazpulks Vārkavas pamatskolā  tika 

nodibināts 1937. gada 27. februārī, tam 

bija piešķirts 976. kārtas numurs un 

nosaukums „Avotiņi”. Tas darbojās 

līdz 1940. gadam. Mazpulka atdzimša-

nas un dibināšanas sapulcē 2014.gada 

1.aprīlī tika nolemts nedaudz mainīt 

nosaukumu, saglabājot gan vēsturisko, 

gan piemetinot vietas nosaukumu un tā 

labākais starp grupu projektiem. 

Darbs pie mazpulka projektiem ir ļoti 

nozīmīgs, jo bērni ne tikai attīsta pras-

mes kultūraugu audzēšanā, bet arī mācās 

uzņemties atbildību, patstāvību un pras-

mi sadarboties. 

Arī šogad turpināsim strādāt, lai augtu 

par atbildīgiem un čakliem Latvijas pil-

soņiem. 

Mazpulka vadītāja D.Skutele 

Ārpusstundu darbs un tradicionālie pasākumi Vārkavas pamatskolā. 
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Skolas iela 1, Vārkava, Vārkavas 

pagasts, Vārkavas novads 

E-pasts: varkavaspsk@pvg.edu.lv 

Tālr. 28449096 

dzības fondā iesniegtais Vecāku 

biedrības „Pūces Māja” izstrādā-

tais projekts ”Mēs varam! Tā fi-

nansējums sastāda 8393 euro. Projek-

ta ietvaros notiek dekoratīvās kokap-

strādes darbnīcas aprīkošanas darbi 

un var darboties ar jauno, daudzfunk-

cionālo darbgaldu (kombinētais 5 

operāciju darbagalds K5-260 

„Holzmann”, kas atceļoja uz skolu 

LEADER projekta „Dekoratīvās 

kokapstrādes ierīkošana” ietvaros). 
Te skolotāja Mindauga Bitinas vadībā 

top dažādi koka izstrādājumi, kas 

nonāk arī pagasta uzceltajā klēts daļā 

izstāžu- pārdošanas telpā. Projekta 

ietvaros augustā notiek aizraujoša 

vasaras nometne bērniem un sāk dar-

boties klūgu pinumu gatavošanas 

darbnīca. 

 Ozola ceturtais zars- 

2012.gads. Vārkavas pamatskola 

atkārtoti ir kļuvusi par pārmaiņu 

skolu Sorosa fonda Latvija projek-

tā „Skola mazam un lielam”. Pie 

Vārkavas pamatskolas paralēli skolas 

žogam top jauns stadions, kas uzbū-

vēts ar Eiropas Savienības fonda EL-

FLA atbalstu. Tā būvniecība iz-

maksāja 44 070.56 LVL, no kuriem 

ELFLA finansējums ir 21 106.17 

LVL, pārējie līdzekļi nāk no pašval-

dības pamatbudžeta. No nostumtās 

zemes stadiona malā tiek izveidots 

uzkalniņš ar nosaukumu ”Cigliņš”. 

Visapkārt laukumam ir 250 m garš 

skrejceļš no asfalta. Stadiona vidū ir 

futbola laukums ar zāles segumu. Te 

notikuši arī plašāka mēroga pasāku-

mi, kā Lauku foruma sportiskās akti-

vitātes, „Līgo vainaga” stafetes, 

„Bēbīšu spartakiāde”  un olimpiskā 

diena. Visus minētos pasākumus or-

ganizēja SFL projekta „Skola mazam 

un lielam” jauniešu studija Diānas 

Stubures vadībā. Tiek īstenots arī 

projekts „VĀRKAVAS NOVADA 

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU INFOR-

MATIZĀCIJA”, kuru finansē Ei-

ropas Savienība. Vārkavas pamat-

skola ir iegādājusies trīs stacionāros 

datorus, tiek  ierīkots lokālais dator-

tīkls, kurš jau esošajam skolas dator-

tīklam pievienos arī projekta ietvaros 

iegādātos datorus, iegādāti divi porta-

tīvie datori skolotāju vajadzībām un 

viens multimediju tehnikas kom-

plekts, kurā ietilpst interaktīvā tāfele, 

projektors un digitālā datu kamera. 

Ozola piektais zars- 

2013.gads. Vasarā tiek īstenota  

Vārkavas pamatskolas Sorosa fon-

da projekta ”Skola mazam un lie-

Skola ir vieta, kurā mēs nākam, 

lai iegūtu zināšanas, bet tā ir arī celtne, 

kurai, gadiem, ejot jāprot saglabāt sava 

vieta novadā un valstī. Jāvar sevi parā-

dīt, pierādīt un attīstīties, un pilnveido-

ties. Vārkavas pamatskola ir vieta, par 

kuru tās absolventi un esošie skolēni var 

teikt- tā spēj attīstīties. Mēs iedomāja-

mies skolu kā lielu ozolu, kas simbolizē 

stiprumu un varenību, kur ozolzīles ir 

tās radošās idejas, kas nāk galvenokārt 

no skolas direktores Skaidrītes Mednes. 

Viss sākas ar mīlestību pret savu dzimto 

vietu, tad nāk idejas, iesaistīšanās pro-

jektos, seko darbs, lai ideju realizētu. Ja 

ne direktores aktīvas darbības projektos, 

tagad varbūt viss būtu citādāk. Redzam, 

kā tad šis ozols pa gadiem ir audzis un 

sakuplojis. Ozola saknes- tā ir vēlēšanās 

piederēt savai zemei, savai dzimtajai 

vietai- Vārkavai un šo vietu bagātināt un 

saglabāt. 

Ozola varenais stumbrs- vēlēšanās dar-

boties, iesaistīties dažādos projektos, tos 

īstenot, izturēt un sasniegt izvirzīto mēr-

ķi. Ozola zari- iespēju meklēšana un 

aktīvs darbs, lai idejas īstenotu. 

Ozola pirmais zars- 2004-

2005.gads. Izglītības iniciatīvu centra 

īstenotais projekts ”Čigānu bērns skolā- 

esi gaidīts”. Apmācot pedagogus un 

iekātojot pirmsskolas telpu, tika īstenots 

tās mērķis minoritāšu bērnu iekļaušana 

vispārējās izglītības iestādēs. 

Ozola otrais- bagātākais zars. 

2009- 2010.gads- bezgala kupls un zī-

lēm bagāts zars. «Sorosa fonda – Latvi-

ja» iniciatīvas ’’PĀRMAIŅU IESPĒ-

JA SKOLĀM’’ ietvaros sākas Vārka-

vas pamatskolas projekts ‘’Skola 

mazam un lielam’’, kas tiek vērsts gan 

uz skolēnu, gan pieaugušo izglītošanu. 

Skolā tiek iegādāti datori, mēbeles, šuj-

mašīnas, adāmmašīnas un cita tehnika. 

Tiek iekārtota datorapmācības darbnīca, 

darbojas šūšanas, adīšanas un aušanas 

darbnīcas, kurās top saimniecībā vaja-

dzīgas mantas . Folkloras kopas 

„Žubītes” dalībnieki un citi interesenti 

apgūst cītaras, tamburīna un citu tautas 

mūzikas instrumentu spēli. Vasarā dar-

bojas 3 diennakts nometnes bērniem. 

2010.gadā Vārkavas pamatskola iesais-

tās Nīderlandes fonda KNHM un Vārka-

vas novada domes mazo grantu pro-

jektā „Sabiedrība ar dvēseli. Iedzīvo-

tāji veido savu vidi”. Pie skolas tiek 

izveidota Zaļā lapene, iegādāts galds un 

soli, notiek apzaļumošanas darbi.  

Ozola trešais zars- 2011.gads. 

Finansējumu gūst 2011.gada pavasarī 

Sorosa fonda Latvija Ārkārtas palī-

lam” pilsoniskās līdzdalības aktivitāte 

”Mans ciems - mana paliekošā 

dzirksts”, kuru īsteno Vārkavas no-

vadpētniecības muzeja vadītāja Elvīra 

Āboliņa un Vārkavas pamatskolas sko-

lotāja Kristīne Pauniņa. Tiek apmeklēti 

5 pilsoniskās līdzdalības semināri Dau-

gavpilī. Aktivitātes mērķis ir veicināt 

pagasta iedzīvotājus veikt sava ciemata 

nosaukuma, kultūrvēstures un tā tradīci-

ju izpēti, apzināties Vārkavas novada 

kultūrvēsturisko pieminekļu skaistumu 

un nozīmīgumu. Rezultātā tiek nomainī-

tas norādes pieciem kultūrvēstures ob-

jektiem: Pilišķu pilskalnam, Gavarišķu 

un Zaķīšu senkapiem, Bučku senkapiem 

un Borkovas muižas klētij, izgatavotas 

dažu ciemu norādes no koka, vākts kul-

tūrvēsturisks materiāls par ciemiem un 

noslēguma pasākumā radoši prezentēts 

savs ciems. 

Tāpat notiek arī citas Sorosa 

fonda Latvija projekta “Skola mazam un 

lielam” aktivitātes. Pirmsskolas vecuma 

bērni apmeklē angļu valodas, mūzikas 

un kustību nodarbības, koriģējošo vin-

grošanu; jaunieši nāk uz skolotājas Diā-

nas Stubures vadīto jauniešu studiju. 

Tiek īstenots arī projekts Mazo Grantu 

konkurss „Iedzīvotāji veido savu vidi”, 

lai uzlabotu mūsu dzīves fizisko un soci-

ālo dzīves kvalitāti, izmantojot iedzīvo-

tāju privāto iniciatīvu.  

 Ozola sestais zars- 2014.-

2015. 2014.gada7.oktobrī pie skolas tika 

sākts veidot publisko dārzu: iestādītas 

astoņas sarkanās lazdas un divi ēdamie  

pīlādži. Pasākums notika ar biedrības 

”Kulturysstudeja „Speiga””gādību. Ko-

kapstrādes pulciņā zēni pagatavoja mie-

tiņus un iežogoja kociņus. Tos nomulčē-

jām un uzlikām aizsargsētiņas, . 

2015.gada aprīlī iestādījām 3 lielaugļu 

sarkanas lazdas, ķirsi, bumbieri, ābeli un 

aroniju. 

Ar katru gadu ozola koks ir 

sakuplojis, kļuvis kuplāks un vērtīgāks. 

Cik liels un krāšņs būs šis koks- tas at-

karīgs no mums katra. Ceram, ka tam 

būs laba augsne arī turpmāk! 

9.klase, sk.Kristīne Pauniņa 

Pastāvēs, kas pārvērtīsies. 


