2009. gada jūnijs
Novada sirdī
Pamatojoties uz pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma
44.pantu,Vārkavas novada domes vēlēšanu komisija nolēma: apstiprināt 2009. gada 6. jūnija vēlēšanu
rezultātus un noteikt, ka domē ir ievēlēti:
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Vārds, uzvārds

Iegūto balsu skaits

Saraksta nosaukums

Antra Vilcāne
Ženija Cirša
Mindaugas Bitinas
Larija Lazdāne
Jānis Purviņš
Artūrs Štagars
Anita Brakovska
Elmārs Sparāns
Zita Laizāne
Helēna Ērgle
Lidija Kivleniece
Staņislavs Malnačs
Juris Lazdāns
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472
471
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310
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189
153

“Kopsolis”
“Kopsolis”
“Kopsolis”
“Kopsolis”
“Kopsolis”
“Mēs, savam novadam”
“Mūsu laiks”
“Mūsu laiks”
“Mēs, savam novadam”
“Mēs, savam novadam”
“Mūsu laiks”
“Jaunais novads”
“Jaunais novads”

Jāauj kājas
29. jūnijā plkst.11.00 Rožkalnu KN notiks informatīvā diena. Tās norise:
1. ES Struktūrfondu un citu finanšu instrumentu iespējas, lektors Oskars Zuģickis, RSIC speciālists;
2. “Kā rast iespēju piedāvāt sevi darba tirgū?”, lektore Līva Liepniece, Teoloģijas un reliģijas zinātņu
fakultātes studente.

Bibliotēku vēstis
15. maijā Preiļos notika kārtējie Grāmatu svētki. Programma bija plaša, domāta dažādām iedzīvotāju
interešu grupām. Pasākumi bija vecāko klašu skolēniem - par jauniešu izglītības iespējām Latvijā un Eiropā
stāstīja Eiroparlamenta deputāts Rihards Pīks, pamatskolas skolēni piedalījās erudīcijas konkursā „40
minūtēs apkārt Eiropai”, un norisinājās vēl citi pasākumi. Preiļu novada kultūras centra Lielajā zālē mūsu
novada iedzīvotāji piedalījās diskusijā ar deputātu kandidātiem. Savukārt bibliotēkas saņēma dāvanu kartes,
lai varētu papildināt grāmatu krājumu. Ar katru gadu interese par grāmatu svētkiem arvien palielinās, īpaši
tādēļ, ka to laikā iespējams iegādāties grāmatas par ļoti draudzīgām cenām.
Jo dzīve šķiet sarežģītāka, jo vairāk tajā vēlas ieraudzīt skaisto: mūsu novada iedzīvotāji pēdējā laikā daudz
vairāk pievērsušies savas apkārtnes un dzīvojamo māju labiekārtošanai. Tādēļ bibliotēkas krājums papildināts
ar vairākām grāmatām, kas palīdzēs rast idejas šai darbā. Krājumu papildina daiļliteratūras grāmatas, arī
ieteicamā literatūra skolēniem. Darbu atsākusi „Bērnu žūrija”, jaunāko klašu skolēni jau var iepazīties ar
jaunākajām grāmatām. Saulainu un siltu vasaru vēlot, Alda Upeniece.

Īsumā
29. maijā Upmalas pagasta lauksaimniecības pārraudze Janīna Poplavska un lauku attīstības speciāliste
Ilga Ušacka sadarbībā ar kultūras darba organizatori Astrīdu Dambīti otro gadu rīkoja Pirmās ganu dienas
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svinības „Kazēru” pļavās pie Zitas un Artūra Upeniekiem. Gotiņu kuplo baru pēc senajām tradīcijām ganos
dzīt palīdzēja Vārkavas teātra mīļu kolektīvs, folkloras kopa „Vecvārkava” un „Dzeipurs”, kā arī basām kājām
bija ieradusies darbu meklēt gane Broņislava Gavare. Par rumulēšanos bija parūpējusies pati daba, ik pa
brīdim līņāšanu un brāzmas uzsūtot. Piena kannām savās saimniecībās vienaldzīgi paiet garām nevarēja trīs
čaklas saimnieces – Marija Salceviča, Inese Plivda un Valentīna Krūmiņa, un tā daudzie ciemiņi tika
cienāti arī ar dažādu veidu sieriem, bet Marta Ostrovska vēstīja par ganu gaitām sendienās. Pirmoreiz pirmā
ganu diena norisinājās 2008. gada pavasarī pie Ļenas un Jāņa Purviņiem Vanagu pusē.
v
Larijas Lazdānes vadītā Rožkalnu KN senioru deju grupa „Dzīves virpulī” 30. maijā mēroja ceļu uz Latvijas
vecāko pilsētu Ludzu, kuras estrādē notika 8. Vislatvijas senioru festivāls „Sniedz roku nākotnei”. Uz šo
pasākumu tika aicināti Latvijas senioru kori, deju kolektīvi, deju grupas. Festivāla dalībniekiem bija iespēja
noklausīties koncertu Ludzas Romas katoļu baznīcā, piedalīties gājienā pa pilsētas parku un uzstāties koncertā
„Latgales svētība cilvēkos un mīlestībā”, kā arī aplūkot senioru rokdarbu izstādi. Vārkavas Pensionāru biedrība
saņēma pateicības rakstu un festivāla kausu par piedalīšanos šajā saietā.

Nepaliec mājās
23.jūnijā līgošana Vanagos. Spēlēs grupa „Galaktika”. Gaidām saimnieces ar Jāņu sieru un alus darītājus ar
pašbrūvētu alu! Sekojiet informācijai afišās!
v
27. jūnijā plkst. 14.00 Rožkalnu KN notiks grupas „Tērvete” un Dobeles zemessargu koncerts. Biļetes cena –
Ls 3, pensionāriem , studentiem un skolēniem – Ls 2.
Notiek biļešu iepriekšpārdošana, informācija pa tālruni 26386493, biļetes varēs iegādāties arī pirms koncerta
(vietu skaits ierobežots).
v
27. jūnijā plkst. 22.00 Rožkalnu KN - balle, muzicēs Kristīne & Alvis! Biļetes cena no 22.00 - 23.30 – Ls 2.00,
pēc 23.30 – Ls 2.50!
v
18. jūlijā plkst. 20.00 Sandras Ozolas koncerts, bet plkst. 22.00 balle. Sekojiet informācijai afišās!
v
4. jūlijā plkst. 14.00 Aglonas pagasta Karaļkalnā notiks Ēdenes dārza atklāšana.
Vārkavas Pensionāru biedrība aicina novada pensionārus piedalīties pasākumā.
Lūdzu interesentus pieteikties pie biedrības vadītājas pa tālruni 26386493. Braucienam būs sarūpēts novada
transports, par kuru būs jāmaksā pašiem.
Pasākuma programmā - garīgo un laicīgo dziesmu koncerts. L īdzi var ņemt „groziņu”.

Kapu svētki
Augšmuktu kapos – 5. jūlijā plkst.15.00; Āpšu kapos – 12. jūlijā plkst. 12.00; Lazdānu kapos – 18. jūlijā plkst.
12.00; Strodu kapos – 18. jūlijā plkst.14.00; Vanagu kapos – 26. jūlijā plkst. 13.00; Vārkavas kapos – 25. jūlijā
plkst.13.00.

Mūžības balss
Maijā mūžībā aizgājuši: Veneranda Patmalniece ( 25.04.1931. – 06.05.2009.),Aloizs Grauziņš ( 09.02.1930. –
10.05.2009.),Jānis Ušackis ( 20.10.1988. – 16.05.2009.),Velta Babre (17.06.1956. – 17.05.2009.). Visdziļākā līdzjūtība
tuviniekiem.

Stārķa nesums
22. maijā pasaulē nāca Santa Rasčevska! Vissirsnīgākie sveicieni māmiņai Lienei Kurčinai un tētim Dainim
Rasčevskim!
4. jūnijā pasaulē nāca Daniels Tonkihs! Vissirsnīgākie sveicieni māmiņai Kristīnei Pavlovai un tētim Dzintaram
Tonkiham!
Izdevējs: Vārkavas novada dome
Tirāža: 500 eksemplāri
Materiālus apkopoja un sagatavoja: Maija Praņevska ( mob. tālr. 26611934, edrese – voguls@inbox.lv)
Logo ideja – Jānis Zarāns
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