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Esiet visi sirsnīgi sveicināti 2009. 
gadā! Lielo pārmaiņu gadā!? 
„Ekonomiskās ķezas” gadā!? Bet varbūt 
ļoti veiksmīgā un laimīgā gadā? No visas 
sirds priecāšos līdzi katrai veiksmei un 
cerēšu, ka grūtību un neveiksmju nebūs. 
Tas viss ir Dieva un mūsu ziņā.  

2008.gada nogalē beidzot tika pie-
likts punkts administratīvi teritoriālajai 
reformai, tika pieņemts „Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu likums ”. 
Vārkavas novadam nozīmīgs likums. 
Latvijas administratīvajā kartē ir re-
dzams Vārkavas novads, kas veidojas 
apvienojoties divām pašvaldībām – Vār-
kavas novadam un Vārkavas pagastam. 
Faktiska pašvaldību apvienošanās notiks 
uzreiz pēc pašvaldību vēlēšanām 2009. 
gada 6. jūnijā, kad visi būsim ievēlējuši 
novada domi 13 deputātu sastāvā, kā to 
nosaka likums. Administratīvais centrs 
atradīsies Vecvārkavā. 

2009. gadā beigs pastāvēt rajonu pa-
domes un visas funkcijas būs jāpārņem 
jaunizveidotajiem novadiem. Šī reformas 
daļa, manuprāt, ir vissarežģītākā, jo 
praktiski visām Preiļu rajona padomes 
iestādēm ir nopietnas kredītsaistības. 
Pārņemt nāksies arī tās. Vadošā loma 
iestāžu pārņemšanā būs tām pašvaldī-
bām, kuru teritorijā iestāde atrodas.  

Neskatoties uz to, ka reforma tuvojas 
noslēgumam, par ļoti daudziem jautāju-
miem nav īstas skaidrības. Pašvaldībām 
funkcijas tiek palielinātās bez attiecīga 
finansiālā seguma. Tādā veidā pašvaldī-
ba tiek nostādīta pret saviem iedzīvotā-
jiem. Pats redzamākais piemērs ir ar iz-
glītības sistēmas kārtējo reformu, kad 
nauda sekos skolēnam. Novadu domēm 
būs jālemj par skolu likteni, valsts piln ī-
bā norobežojas no savas pamatfunkcijas 
– izglītības, visu atbildību noveļot uz 
pašvaldību pleciem. 

Un tāds pats liktenis sagaida ļoti dau-
dzas jomas. Šāda iekšpolitika reāli ap-
draud pašvaldību spēju kvalitatīvi veikt 
savas funkcijas, jo naudas visam vien-
kārši nebūs.  

Aizņemoties naudu no SVF, EK, 

Latvijas ierēdņi kārtējo reizi ir pāršāvuši 
pār strīpu ar neizpildāmiem solījumiem, 
kas pirmkārt skars iedzīvotājus. 

Vai tad šīs būtu pirmās un pēdējās 
problēmas un grūtības, ar kurām latvie-
šiem ir jātiek galā? Visi labi zinām, ka tā 
nav. Tikai vajadzētu beidzot lauzt stereo-
tipu – latvieša labākais ēdiens ir otrs 
latvietis. Varbūt beidzot ir pienācis laiks 
kļūt viens otram par balstu, draugu, labu 
kaimiņu. Savādāk mēs no šīs ķezas laukā 
netiksim. Ja mainīsimies mēs paši, būs 
spiesti mainīties arī politiķi. Psihologi 
sen ir pierādījuši vienu patiesību – ja 

gribi, lai Tavā dzīvē kaut kas mainītos, ir 
jāmainās pašam. 

Vienā avīzes rakstā nav iespējams 
aprakstīt visas norises un gaidāmās pār-
maiņas, tāpēc gribētu Jūs aicināt biežāk 
iegriezties domē, pārrunāt sasāpējušos 
jautājumus. Kopīgiem spēkiem ir atrisi-
nāmas daudzas problēmas.  

 
Ar cieņu, Jūsu Vārkavas novada do-
mes priekšsēdētāja Antra Vilcāne. 

Vārkavas novadā tagad ietilps Rožkalnu, Upmalas un Vārkavas pagasts 
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Ar sveču liesmiņām, ar jaungada 
dziesmiņām un eglīšu gaismiņām ir aiz-
gājis gads un sācies jauns darba cēliens. 
Bet vēl gribas pakavēties atmiņās un 
pastāstīt par gada nogalē paveiktajiem 
darbiem. 

19. decembrī skolā svinējām Zie-
massvētkus – dziedājām, skaitījām dze-
joļus, saņēmām dāvanas un apsveikumus 
no Vārkavas novada domes priekšsēdē-
tājas Antras Vilcānes un skolas direkto-
res Janīnas Praņevskas. Direktore pa-
sniedza pateicības rakstu par labām un 
teicamām sekmēm mācībās (7 balles un 
augstāk) Jura Vaivoda (9.kl.) vecākiem 
Annai un Jāzepam, Ilzes Cepurnieces 
(7.kl.) vecvecākiem Anastasijai un Le-
onīdam Vaivodiem, Paula Purviņa 
(7.kl.) vecākiem Ļenai un Jānim, Sinti-
jas Dāvidas (6.kl.) mammai Nellijai 
Rusiņai, Ievas Skuteles (6.kl.) vecākiem 
Natālijai un Gunāram, Sanitas Gutānes 
(4.kl.) vecākiem Sarmītei un Guntim un 
Raivja Vilcāna (1.kl.) vecākiem Aijai 
un Andrim. 

Kamēr mēs skolā svinējām svēt-
kus, 7. – 9. klašu zēni 19. decembrī aiz-
stāvēja mūsu skolas godu Jelgavā, kur 
piedalījās Latvijas 62. skolēnu spartaki-
ādē mazo pamatskolu grupā. „Volejbola 
spēles bija ļoti līdzīgas, bet mūsu ko-
mandai pietrūka pārliecības saviem spē-
kiem,” atklāja sporta skolotāja Iveta Isa-
jeva. 

Liels paldies mazajiem (1.-4.kl. 
vok. ansamblis) un lielajiem (5.-9.kl. 
meiteņu vok. ansamblis) dziedātājiem 
par to, ka viņi nepalika mājās, bet, kopā 
ar Līvānu senjoru kori „Sendienas”, de-
vās sagādāt svētku prieku citiem 26. 
decembrī Rudzātu katoļu baznīcā un 28. 
decembrī Līvānu luterāņu baznīcā. Pal-
dies skolēnu vecākiem par atbalstu! 

2. semestrī skolā rīkosim POPie-
lu, nāksim visi kopā ģimeņu vakarā, 

Vanagu Mazpulkam svinēsim 75. dzim-
šanas dienu un sportosim ģimeņu olim-
piādē. Un , protams, mācīsimies! 

14. janvārī rajona mājturības 
olimpiādē piedalījās 9.klases skolēni 
Aija Skutele ( skolotāja Inārā Kļavin-
ska) un Juris Vaivods (skolotājs Jānis 
Ernstsons). Šajā olimpiādē Juris ieguva 
augsto 1. vietu. 

 
Liliāna Zarāne 

Ar dziesmām, dejām un ražīgu darbu aizvadīts gads... 

Demogrāfiskā situācija 2008. gadā 
Aizvadītajā gadā Vārkavas novadā stārķis ir viesojies as-

toņās ģimenēs. Ir dzimušas sešas meitenītes - Babre Kristīne 
(3. bērniņš ģimenē), Praņevska Luīze (2. bērniņš ģimenē), 
Skutele Santa (3. atvasīte), Brakovska Marta (3.atvasīte), 
Ceple Nellija (4. bērniņš ģimenē), Andiņa Sofija (1. bērniņš) 
un 2 braši zēni - Soms Markuss (1. bērniņš ģimenē), Upe-
nieks Mārtiņš (1. bērniņš ģimenē). 

 
2008. gadā reģistrētas 3 laulības. Vaivode Ilga un Lietau-

nieks Ilmārs, kā arī Laba Marta un Lietaunieks Aigars laulību 
reģistrēja baznīcā. Auziņa Dinija un Upenieks Aldis laulību 
reģistrēja Vārkavas novada dzimtsarakstu nodaļā. 

Reģistrēti 22 nāves gadījumi - 13 sievietes un 9 vīrieši 
(2007. gadā tikai 17). 7 sievietes bija pārkāpušas 80 gadu 
slieksni, bet vecākās jau bija sasniegušas 94 un 96 gadus. 
Vīrieši miruši vecumā no 65– 75 gadiem. Traģiski bojā gāja 
41 gadu vecs vīrietis. 

Vārkavas novada dzimtsarakstu nodaļas vad. 
      A. Rusiņa

      

  
  
  
  
  

Kā balta puķe bērns ir uzziedējis 
Lai  kādreiz dzīvē spētu tālu iet. 
No nedienām, no salta vēja  
Šo mazo dvēselīti sargājot. 
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Pagājušā, 2008. gada lielākais notikums kultūras dzīvē bija 
Latvijas dziesmu un deju svētki. Kā jau jūs zināt, uz šiem 
svētkiem kā dalībnieki ir aicināti tikai labākie pašdarbības 
kolektīvi – kori, ansambļi, deju kolektīvi, folkloras kopas. 
Mūsu mazajā novadā darbojas 3 kolektīvi, kuri izcīnīja repub-
likas skatēs piedalīšanos šajos valsts nozīmīgākajos svētkos. 
Šie trīs kolektīvi ir vidējās paaudzes deju kopa 
„Vanagi” (vadītāja V. Brice), folkloras kopa „Dzeipurs” (vad. 
A. Vingris) un folkloras kopa „Vecvārkava” (vad. R. Kai-
rāns). 
Pašdarbības kolektīvi darbojas regulāri. Katram kolektīvam ir 
savi darbošanās laiki. Ja kāds vēlas iesaistīties kādā no kolek-
tīviem, tad esiet laipni aicināti gan uz mēģinājumiem vienkār-
ši paskatīties, kā tas viss notiek, gan arī pašiem ņemt dalību 
jebkurā no pašdarbības kolektīviem. Jebkurš no novada paš-
darbības kolektīviem ir gatavs uzņemt jaunus dalībniekus 
savā pulciņā. Jums, cienījamie novada iedzīvotāji, ir vajadzī-
ga tikai vēlme piedalīties novada pašdarbībā un jūs būsiet 
laipni gaidīti jebkurā kolektīvā kā dalībnieks. Lai jūs varētu 
vieglāk kontaktēties ar jums interesējošo kolektīvu, zemāk ir 
laiki, kad darbojas Vārkavas novada pašdarbības kolektīvi. 

• Vokālais ansamblis „Dziedi līdzi”, vad. L. Zarāne, mēģi-
nājumi notiek Vanagu psk. zālē otrdienās un trešdienās no 
14.00 – 16.00 
• Vokālais ansamblis „Savādi gan”, vad. L. Gžibovska, 
mēģinājumi notiek Rožkalnu KN trešdienās no 16.00 – 19.00 
• Dāmu klubiņš „Dzīves virpulī”, vad. L. Lazdāne, mēģi-
nājumi notiek Rožkalnu KN ceturtdienās no 12.00 – 16.00 
• Folkloras kopa „Dzeipurs”, vad. A. Vingris, mēģinājumi 
notiek pēc īpaša grafika. Par mēģinājumu laiku atsevišķi jā-
zvana M. Salcevičai tel. 28357345 
• Folkloras kopa „Vecvārkava”, vad. R. Kairāns, mēģinā-
jumi notiek Vārkavas muižas pils zālē ceturtdienās no 15.30 – 
17.30 
• Deju grupa „Daina”, vad. Daina Mikitāne, mēģinājumi 
notiek Vārkavas vidusskolas zālē otrdienās no 16.00 – 17.30 
• Deju kopa „Vanagi”, vad. V. Brice, mēģinājumi notiek 
Vanagu pamatskolas zālē sestdienās no 15.00 – 18.00 
Neskaidrību gadījumā, vai informācijas precizēšanai varat 
griezties arī pie kultūras darbiniecēm A. Dambītes tel. 
29467696 un J. Ancānes tel. 26386493 
Viens no spilgtākajiem pasākumiem novadā pagājušajā gadā 
bija Novada dienas. Iespaidīga izskatījās mūsu pašu zemnieku 
izstādītā lauksaimniecības tehnika. Novada dienu ietvaros 
notika arī sporta svētki Vārkavas vidusskolas jaunajā stadi-
onā. Tā kā Novada dienas turpinājās 3dienas , tad arī viena no 
dienām bija veltīta novada pašdarbniekiem, kuri uzstājās lie-
lākajos novada centros – Arendolē, Rimicānos, Vanagos un 
Vecvārkavā. 
Neaizmirstamus mirkļus novada dienās sagādāja Dzintara 
Čīčas koncerts Vārkavas pils parka estrādē. 
Pašā gada nogalē nu jau tradicionāli Vanagos ļaudis pulcējās 
uz vecā gada pavadīšanu un jaunā gada sagaidīšanu. Arī šī 
gada nogale nebija izņēmums. Vanagu puses ļaudis varēja 
līksmi sagaidīt Jauno gadu ar dejām, grupas „Galaktika” mū-
zikas pavadījumā, pirotehnikas radītajiem brīnumiem. 

Cerot arī uz veiksmīgu sadarbību šogad,  

kultūras darba organizatore A. Dambīte. 

Folkloras kopa “Vecvārkava” pensionāru vakarā Vanagos. 

Zālē rosība notika gluži kā bišu stropā 

Savu dejotprasmi demonstrē Dāmu klubiņš. Par mūziku 
rūpējās R. Kairāns 
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Līdz 1.februārim Augu aizsardzības 
dienestā var pieteikties uz augu aizsar-
dzības līdzekļu lietotāja apliecībām, 
kā arī uz apliecību pagarināšanu. 
(Ja ir radušies kādi jautājumi, lūdzu 
zvaniet, l/s konsultants Ilga Ušacka: 
28621460, 
Silvija Ziemele: 26597153, lopkopības 
spec.: Janīna Poplauska:26160719.  

29.janvārī 
plkst.9.30.Vārkavas no-
vada pils zālē notiks se-
minārs 
"Aktualitātes slaucamo 
govju ganāmpulka pār-
raudzībā." Lektore: Zi-
naīda Asare. 
(Tiks pagarinātas piena 
pārraudzības apliecības.) 

Šobrīd visas Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās pie-
ejams portāls www.filmas.lv ( veidojis Latvijas Nacionālais 
Kinocentrs sadarbībā ar valsts aģentūru "Kultūras informāci-
jas sistēmas"), kurā bibliotēku apmeklētāji bez maksas var 
noskatīties latviešu filmas. Filmu skatīšanās pakalpojums 
pieejams pašvaldību publiskajās bibliotēkās. 
Filmas ir sistematizētas katalogā, šobrīd nav apskatāmas visas 
katalogā iekļautās, bet mēneša laikā Kinocentrs to nodrošinās. 
Tāpat ir plānots katalogu regulāri papildināt, pievienojot arī 
ļoti populāras un skatītāju iemīļotas filmas. 
Bibliotēkā ne tikai filmas var skatīties. Tuvojas pavasaris un 
žurnālos „Dārzs un Drava”, „Dārza Pasaule” un „Dārzā” stās-
tīts par jaunākajām dārzeņu un puķu šķirnēm, lai laikus varētu 
izvēlēties sev piemēroto. Pagājušā gadā iznākusi J. Kursītes 
veidota grāmata „Kāzas Latgalē” par tradīcijām kāzu norisē 
Latgalē. Grāmatā  ievietotajās fotogrāfijās atpazīsiet ne vienu 
vien radinieku vai paziņu. „Lielajā pasaules atlantā” var do-
ties neklātienes ceļojumā pa visu pasauli, turklāt visi vietvārdi 
ir latviešu valodā. Iegādāti arī vairāki daiļliteratūras izdevumi 
dažādām gaumēm, bet vairākas krāšņas pasaku grāmatas do-
mātas bērniem un viņu vecākiem lasīšanai vakaros pirms gu-
lētiešanas.   

Vakara pasakas lasīšana veido sapratni vecāku u bērnu starpā. 
Bērnam, lasot pasakas, veidojas bagāta izdoma, rodas lielāka 
ticība sev un saviem spēkiem 
Rīta puse bibliotēkā ir pieaugušo lasītāju laiks – kamēr nav 
sācies vasaras darbu laiks, izmantojiet tās vērtības, kas atro-
das bibliotēku krātuvēs un zināšanas, ko tajās var iegūt! 

Alda Upeniece 

31.01.2009. plkst. 19.00 Rož-
kalnu kultūras namā notiks 
Vārkavas novada 

 ZEMNIEKU BALLE 
Koncertā piedalās: Deju grupa 
“Vita”, eksotisko deju grupa 
“Armagan” 
Balli spēlē A.Lipskis. Ieeja brī-
va, līdzi jāņem groziņš. 

Zemnieki vienojas kopējā protesta akcijā pie Aglonas stacijas 

Akcijā piedalījās sākot no pašas mazākās tehnikas līdz pat lielajiem traktoriem. “Kaut kas ir jādara lietas labā, tā dzīvot vairs 
nevar. Un šis ir tikai sākums, lai lielie kungi saausās, ja nelīdzēs šī akcija, brauksim uz Rīgu”, teic zemnieki. 
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