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Ar plašu programmu Valkā atzīmēs
pasaules valcēniešu dienas
Kā piemiņa no varā kaltām saktām
Pār Pedeli līkst varavīksnes loks.
Un eju es gar akām neizraktām,
Un zinu to, ka tās man jāizrok.
Lai akas dziļumā var pasmelt ūdens lāsi
Un izslāpušam pilnu krūzi liet,
Un sevī ierakstīt ar baltu bērzu tāsi
To saucienu, ko putni tālēs kliedz.
Un skatīties, kā rudzi viļņo briedā,
Kā Valkā liepas sarunāties prot.
Tad sajust sevi vēlā rudens ziedā
Un savas krāsas salnai neatdot.
Un mainīties uz augšu tā kā mainās
Pret sauli atvērts saulespuķes zieds...
Pār tevi, Valka, tavos priekos, vainās
Nu jauni putni jaunos ceļos kliedz.
(Vitālijs Lozda)
Teksts: Zane Brūvere, Valkas novada
domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

P

ēc 10 gadu pārtraukuma oktobrī
Valkā atkal vērienīgi atzīmēs
Pasaules valcēniešu dienas. Šajos datumos svinēs arī Valkas ģimnāzijas
95. un Valkas mākslas skolas 25.gadu
jubilejas. Pasākumam šogad dota
devīze «Uz priekšu, uz Valku!».
Svētki sāksies 2.oktobrī plkst. 18.00
ar izstādes «Veltījums Valkai II» atklāšanu Valkas novadpētniecības muzejā.
Stundu vēlāk, plkst. 19.00 pilsētas
kultūras namā atklās Valkas novada
Centrālās bibliotēkas veidoto grāmatu

Daiņa Jansona foto

izstādi «Valcēnieši raksta – kopības
apzināšanās». Pasākumu kuplinās
Valkas novada literārās apvienības
biedru lasījumi.
Plkst. 21.00 sāksies lāpu gājiens no
Valkas ģimnāzijas uz Lugažu evanģēliski luterisko baznīcu. Deviņos visi
aicināti pulcēties ģimnāzijas dārzā, lai
dotos lāpu gājienā. Lāpu skaits būs
ierobežots, tāpēc aicinām līdzi ņemt
savu lāpu vai sveci.
Gājiens būs veltīts trīs ģimnāzistu
varonīgajai rīcībai – 1940.gada 1.septembrī, spītējot aizliegumam un pretojoties padomju iekārtai, zēni devās
uz Lugažu baznīcu, lai svētītu jauno
mācību gadu.

Šogad, pēc vairāku gadu desmitiem, vēsturiskajā maršrutā Raiņa –
Dārziņa – Rīgas iela pieminēs brašos
zēnus. Ap plkst. 21.10 lāpu gājiens apstāsies pie kultūras nama, kur atklās
piemiņas zīmi Latvijas armijas virsniekam Ādolfam Maršauam, kurš
1941.gadā paglāba namu no uzspridzināšanas. Gājiens noslēgsies pie
baznīcas, kur 22.00 notiks svētbrīdis
Lugažu ev. lut. baznīcā, kuru kuplinās
Cēsu baptistu draudzes Zvanu ansamblis Tabitas Marhelas vadībā.
Pirms koncerta pie baznīcas skolēni
no līdznestajām svecēm veidos instalācijas.
Vēlāk visi dosies uz Putraskalnu,

kur plkst. 23.00 notiks vakara kulminācija. Sveču instalāciju un mūzikas pavadījumā notiks veltījums
visiem valcēniešiem pasaulē. Lai instalāciju darītu iespaidīgāku, katrs
aicināts papildināt to ar dārza sveci.
Ar šo priekšnesumu un veltījumu
Valkā ieskandinās Latvijas simtgadi.
3.oktobrī, pasākuma otrajā dienā
jau no plkst. 9.00 visi būs aicināti
apmeklēt ģimnāziju un mākslas skolu.
Reģistrēšanās notiks dienas garumā.
Stundu vēlāk – plkst. 10.00 Valkas
novada domē (Beverīnas ielā 3) norisināsies Pasaules valcēniešu dienu
domnīca.
Turpinājums 2.lpp.

Pasaules valcēniešu dienās lustīgi
svinēs Lugažu laukuma svētkus
Teksts un foto: Zane Brūvere, Valkas
novada domes Sabiedrisko
attiecību speciāliste

3.

oktobrī no plkst.12.00 līdz 15.00
Pasaules valcēniešu dienu laikā
Valkā lustīgi svinēs Lugažu laukuma
svētkus.
Svētkus atklās plkst.12.00 ar velobraucienu retro noskaņās. Brauciena dalībnieki
aicināti ierasties ar divriteni, ietērpties
kādam agrāka laika posmam raksturīgā
apģērbā un piedalīties braucienā. Velobrauciena maršruts simbolisks – divreiz
apkārt Lugažu laukumam!
Ja Lugažu laukums prastu runāt, tas
varētu daudz pastāstīt par vairākām
politiskām varām, dažādiem notikumiem, cilvēkiem un arī – pieminekļiem.
Plašo Lugažu laukuma vēsturi pasākuma organizatori centīsies ieskicēt
astoņās pieturvietās, kas svētkos būs
izvietotas apkārt laukumam.
No plkst. 12.00 ikviens varēs piedalīties Labo vēlējumu mandalas veidošanā pie Kārļa Ulmaņa pieminekļa,

tāpēc organizatori aicina līdzi ņemt
krāšņākus augus, zaļumus vai ābolus
tās veidošanai.
Triju stundu garumā laukumā būs
dažādas sportiskas aktivitātes, radošās
darbnīcas un «brīvais mikrofons».
Apmeklētājus izklaidēs Valkas novada
amatiermākslas kolektīvu priekšnesumi un profesionāla karikatūriste, kura
ar smaidu ļaus paskatīties uz sevi no
malas.
Viena no pieturvietām atgādinās par
tirdziņiem, kas notikuši Lugažu laukumā. Amatnieki un mājražotāji vēl
var paspēt pieteikties pa telefonu
29440558.
Svētkiem gatavojoties, Valkas novadpētniecības muzeja kolektīvs ir sagatavojis ekspozīciju par Lugažu laukuma vēsturi. Tā ir jau apskatāma Valkas pilsētas kultūras namā.
Raibu raibais rudens kokteilis – zupa,
labdarības desas, cirks, dzeja, IGLU soft
blocks mīkstie kluči, šahs, akardeonisti – un tas vēl nebūs viss! Nāc un izbaudi Lugažu laukuma svētkus! 

V

alkas novada dome aicina ikvienu Valkas
pilsētas iedzīvotāju izkārt Latvijas valsts
karogus pie savām ēkām 2. un 3.oktobrī, kad
Valkā notiks Pasaules valcēniešu dienas.
Veidosim svētku sajūtu kopā!
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis
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Jau 12.gadu Valkā notiks Latvijas
Nacionālās operas mākslinieku koncerts
Teksts: Zane Brūvere, Valkas novada domes Sabiedrisko
attiecību speciāliste

C

eturtdien, 5.novembrī, plkst.18.30 Valkas pilsētas kultūras namā
jau divpadsmito reizi notiks Latvijas Nacionālās operas mākslinieku koncerts.
Šogad Valkā uzstāsies
Latvijas Nacionālās operas
solisti Inga Šļubovska-Kancēviča, Evija Martinsone,
Kristīne Zadovska, Laura
Grecka, Krišjānis Norvelis,
Raimonds Bramanis, Rihards Mačanovskis, Armands Siliņš, Rihards Millers, Mihails Čuļpajevs un,
protams, Latvijas Nacionālās operas un baleta orķestris Mārtiņa Ozoliņa vadībā.
Raiņa un Aspazijas gadā
patīkams pārsteigums klausītājiem būs opermūzika ar

abu dzejnieku vārsmām. Gatavojoties Rīgas operas festivālam 2016.gadā, kas būs
veltīts Džuzepem Verdi,
programmā dzirdēsim arī
vairākas ārijas no komponista operām.
Latvijas Nacionālās operas un baleta galvenais diriģents M.Ozoliņš atklāj, ka
īpaši Valkas koncertam veidotā programma aptvers
plašu spektru gan muzikālā,
gan skatuves mākslinieku
ziņā. Skanēs populāras ārijas no Dž.Verdi, Jāņa Mediņa, Jēkaba Mediņa, A.Žilinska, Dž.Pučīni, V.A.Mocarta, G.Doniceti, K.Sensānsa,
R.Leonkavallo, Ž.Ofenbaha
un Dž.Rosīni operām.
M.Ozoliņš sola krāšņu

koncertu, kurā satiksies dažādu paaudžu dziedātāji –
jaunie operas solisti koncertā uzstāsies līdzās solistiem,
kuri Valkā viesojušies jau
vairākkārt.
Biļetes uz koncertu maksās 20, 15, 12 un 8 eiro. Tās
varēs iegādāties no 21.septembra katru darba dienu no
plkst.8.00 līdz 20.00 Valkas
pilsētas kultūras namā pie
dežuranta vai zvanot pa
tālruni
64723055
vai
20235967, (norādot savu vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi, uz kuru nosūtīt Valkas
novada domes rekvizītus
biļetes apmaksai.) Biļete apmaksājama 3 darba dienu
laikā un saņemama pirms
koncerta pie dežuranta.
Pasākuma laikā darbosies
kafejnīca. 

Ar plašu programmu
Valkā atzīmēs pasaules
valcēniešu dienas

Turpinājums no 1.lpp.

Domnīca norisināsies 3 daļās – pirmajā
daļā tās dalībnieki un klātesošie diskutēs
par uzņēmējdarbības attīstību Valkā un par
priekšnosacījumiem, lai cilvēki novadā paliktu un atgrieztos. Otrās daļas temati aktualitātes izglītībā, valcēniešu kultūras identitāte un latviskā apziņa Latvijas simtgades
kontekstā un sporta izrāviens būs. Trešās
daļas diskusijas tēmas būs tūrisms, mobilitāte un piederība, Valkas tēls – XXI gadsimta realitāte.
Domnīcu vadīs Valkas novada domes
priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis. Diskusijas daļas vadīs uzaicinātie vadītāji – Valmieras domes priekšsēdētājs Jānis Baiks, sociālantropologs Roberts Ķīlis un žurnāla
«FHM» galvenais redaktors Sandris Metuzāls.
Uz diskusiju aicinās nozares profesionāļus, kuri diskutēs par tēmām. Domnīcā aicināts piedalīties ikviens, jo diskusiju daļā
būs iespēja arī savas idejas paust plašākai
publikai.
Pēc diskusijām visi viedokļi un idejas tiks
apkopotas un publicētas novada mājaslapā,
izmantotas un iestrādātas novada kultūras
un izglītības stratēģijā, kā arī izmantotas
pašvaldības darbā.
Pēc diskusijām visi būs aicināti apmeklēt
un priecāties Lugažu laukuma svētkos,
kuru sākums būs plkst. 12.00, tajos – iespēja
ceļot vēsturē, mūzika un citas aktivitātes.
Programma turpināsies plkst. 15.00 ar izstādes atklāšanu Valkas mākslas skolā.
Plkst. 17.00 būs iespēja baudīt arī fantastisku basketbola spēli – Valgas sporta hallē
pirmo mājas spēli aizvadīs Valkas/Valgas
basketbola klubs ar BK Jūrmalas Fēnikss.
Plkst. 18.00 notiks Pasaules valcēniešu dienu spilgtākais notikums – koncerts «Valcēnieši Valkai» pilsētas kultūras namā. Pirmajā koncerta daļā uzstāsies ģimnāzijas kolektīvi – jauktais koris un tautas deju kolektīvs «Vendīgs», kā arī J.Cimzes Valkas

2.

mūzikas skolas audzēkņi. Starpbrīdī – atspirdzinājumi foajē. Otrajā daļā uzstāsies
zināmi mūziķi un izpildītāji, kuri nes Valkas
vārdu pasaulē – Guntars Freibergs, Janeks
Niklavičs, Ginta Krievkalna, Māris Rozenfelds un citi. Koncerta pamattēma – «Pasaules dižgari raksta Valkai». IEEJA BRĪVA.
Jau pēc koncerta Lugažu laukumā būs telts,
kurā skanēs mūzika.
Plkst. 20.00 ģimnāzijā notiks klašu
stundas, bet deviņos vakarā pilsētas apmeklētājus pārsteigs laikmetīgās mākslas
instalācija uz domes ēkas Beverīnas ielā 3 –
«Valcēniešu skats».
No plkst. 21.30 pilsētas kultūras namā, ģimnāzijā, mākslas skolā un Lugažu laukumā
– neformālas tikšanās un balles ar grupām
«Baltie lāči», «AAA» un DJ Dzintaru.
Ģimnāzijā balle ar grupu «Baltie lāči»
sāksies ap 22.00, savukārt kultūras namā
ballē spēlēs Kārķu jauniešu grupa un
«AAA». Tā sāksies pusnaktī, pirms tam
sanākušos izklaidēs fona mūzika.
Reģistrācija Valkas ģimnāzijas 95.gadu
jubilejai notiks skolas telpās. Dalības maksa
pie reģistrācijas € 5.00
Automašīnas varēs novietot laukumā pie
Tēraudskolas.
Organizatori aicina visus valcēniešus,
iesaistīties pasākuma norisē un iesūtīt
fotogrāﬁju, kurā būtu redzamas acis. Fotogrāﬁju lūdzam sūtīt uz adresi valceniesi@
valka.lv. Tāpat tos, kuri paši nevar ierasties
uz pasākumu, organizatori aicina uz jau
minēto elektroniskā pasta adresi nosūtīt
savu kontaktinformāciju, lai būtu iespējams
izveidot datu bāzi un apzinātu valcēniešus
pasaulē. Tāpat aicinājums arī rakstīt un sūtīt
sveicienus Valkai.
Organizatori atgādina, ka norises var tikt
papildinātas un sākumu laiki koriģēti.
Pasākumu atbalsta: Valkas novada dome
un SIA «Baltic Candles». Jau pēc koncerta
Lugažu laukumā būs telts, kurā skanēs
mūzika. 

Cienījamie valcēnieši!

un 3.oktobrī Valkā atzīmēsim
Pasaules valcēniešu dienas.
Pasākuma organizatori iecerējuši 2.
oktobra vēlā vakarā pilsētas iedzīvotājus un viesus pārsteigt ar iespaidīgu sveču instalāciju Putras

kalnā. Lai iecerētais izdotos, ikviens
kopā ar draugiem, kolēģiem aicināts
veidot savus sveču gaismu rakstus.
Interesentiem sazināties ar Valkas
novada ainavu arhitekti Jolantu Kriviņu, telefons – 29237808. 
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Pateicīgs savai komandai!
Intervija ar Gintu Švecu

Emocijas Katrīnas kausa izcīņā
Teksts: Zane Brūvere, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto: no personīgā arhīva

P

irms kāda laika uz interviju aicināju Gintu Švecu – volejbola
kluba «Valka» līderi, spēcīgu personību, kas spēj iedvesmot un
aizraut. Kā volejbola kluba līderis Gints guvis ievērojamus panākumus, savukārt bērni Gintu vairāk zina kā sporta nodarbību
skolotāju. Pēc trīs gadu darba skolā Gints nolēmis vairāk enerģijas
un laika ieguldīt volejbola kluba attīstībā.
Vai nebija žēl pamest darbu
skolā?
Tagad vairāk laika būs pievērsties
volejbolam. No darba skolā aizgāju,
jo gribējās kaut ko pamainīt savā
dzīvē. Protams, ir žēl, jo man bija
audzināmā klase. Viņi tagad ies astotajā klasē, vēl divi gadi līdz izlaidumam. Taču dzīve ir dzīve, un pienāk brīdis, kad ir jāpieņem zināmi
lēmumi. Izglītības jomā sāku strādāt
uzreiz pēc studijām Sporta akadēmijā. Abās skolās (Valkas pamatskolā un ģimnāzijā) nostrādāju trīs
gadus. Tagad, kā jau teicu, vairāk
laika veltīšu volejbolam. Mums ar
Kārli Raudiņu ir ļoti lieli plāni.
Daudz ko esam realizējuši, daudz
vēl realizēsim, plānosim un darīsim.
Tas ir ļoti darbietilpīgi, un, abās skolās strādājot, tam neatliek tik daudz
laika kā gribētos. Skola paņem daudz
enerģijas, vakaros ir intensīvi termiņi, tāpēc arī nolēmu ko pamainīt.

ļoti nopietni. Valkā tā nebija. Tad es
izlēmu, ka kļūšu par volejbola treneri un savu dzīvi turpmāk saistīšu
ar volejbolu. Sanāk, ka nopietni nodarboties ar volejbolu es sāku tikai
pēc ģimnāzijas absolvēšanas. Studiju
laikā spēlēju akadēmijas komandā,
pludmales turnīros. Kad atbraucu
atpakaļ uz Valku, iepazinos ar Kārli,
un sākās mūsu sadarbība. Un tad es
devu solījumu, ka nākšu atpakaļ uz
Valku, un solījumu turēju. Laika
gaitā nodibinājām gan volejbola klubu, gan skolu.
Tagad skolai jānokārto akreditācija. Mums ir tapis ļoti labs pludmales
volejbola centrs «Valka», kur šogad
ne tikai paši rīkojam turnīrus, bet

kurā norisinājās arī populārais LatKo domā par sporta attīstību
vijas «Jocker Beach Ball» turnīrs, kas novadā? Kā, tavuprāt, Valkas nošogad svin 5 gadu jubileju Latvijā.
vads izskatās salīdzinājumā ar
Sanāk, ka volejbola uzplau- citiem novadiem? Ko Tu velētos
kums Valkā sākās, kad tu satiki mainīt?
Ir savi plusi un mīnusi. Ir lietas,
Kārli un jūsu abu tandēms ir volejbolu padarījis par populāru spor- ko, manuprāt, vajadzētu darīt savādāk, un ir lietas, kur viss ir
ta veidu Valkas novadā...
kārtībā.
Tā ir, tajā laikā Kārlis strādāja
Es, piemēram, uzskatu, ka vairāk
ģimnāzijā, darbos. Uzrados es, bija
uzmanība jāpievērš tiem sporta veipuiši, kas bija vēl jaunāki par mani
diem, kas ir jau attīstīti un ir
un arī gribēja trenēties volejbolā. Tad
populārāki. Es uzskatu, ka mazs noKārlis sāka ar viņiem strādāt. Pēc
vads nevar koncentrēties uz pilnīgi
gada vai diviem es atgriezos Valkā,
visu. Mēs gribam attīstīt pilnīgi
viņš mani uzmeklēja, mēs parunājām
visus sporta veidus, bet beigās var
un sākām darboties. Mums ir laba
sanākt tā, ka ir strupceļš un beigās
sadarbība. Es esmu jauns, viņš –
neviens sporta veids nav attīstīts.
pieredzējis, apmaināmies ar padoRuna ir gan par ﬁnansēm, gan
miem un ieklausāmies viens otrā.
audzēkņiem – viņi tiek raustīti no viPēdējā gada laikā komandai ena sporta veida uz otru. No viena
izdevies gūt nozīmīgus panā- treniņa uz otru. Tas jau nav slikti, ka
ir tik daudz iespējas, bet tad sanāk
kumus...
Klubs pagājušā gadā iekļuva Lat- tā, ka viņiem nekur nesanāk sevi
vijas volejbola komandu pirmajā pilnvērtīgi pierādīt. Viņi beigās ir izlīgā. Atceros – pirmajā gadā iz- smelti.
Tādā mazā pilsētā kā Valka ir
veidojām komandu – tas nebija viegls
grūti
nokomplektēt komandu. Mēs
uzdevums. Iekļūšana līgā – tas
varam
gūt sasniegumus volejbolā,
vairāk ir Kārļa pirksts, jo viņam ir
futbolā
un ﬂorbolā, prātīgāk būtu
sakari. Jau pēc pirmajām spēlēm
resursus
novirzīt tur.
federācija mūs pamanīja.
Mūsu mērķis, protams, bija tikt
Vai jums ir arī atbalstītāji, kas
iekšā līgā un maksimāli labi sevi palīdz, sponsori?
parādīt, kas arī izdevās. Tā kā
Protams, bez sponsoriem ir neturpināsim. Tagad jau būsim nevis iespējami kaut ko izdarīt. Mūs ļoti
pirmajā, bet jau nacionālajā līgā otrā atbalsta SIA «PEPI RER», Valkas
divīzijā. Tāpēc rīkojam arī nometnes meliorācija, pašvaldība.
un sagatavojam jaunos spēlētājus, lai
Mums ir ļoti labi līdzjutēji –
viņi var mūs nomainīt un nākt vienmēr sanāk pilna zāle. Pat Schenpalīgā.
ker līgā, neatnāk tik daudz skatītāju.
Tu esi arī atzīts par labāko Pie mums atmosfēra ir tāda, ka ir
spēlētāju pirmajā līgā. Kas tavā tiešām patīkami spēlēt. Kad atbrauc
pretinieku komandas pie mums,
dzīvē pēc tam mainījās?
Esmu ļoti pateicīgs savai koman- viņi jautā, kur mēs esam atraduši tik
dai, jo tas ko mēs esam sasnieguši ir daudz cilvēkus, kas nāk un skatās.
unikāli. Viens pats bez komandas es Mūsu sporta komplekss ir unikāls –
neko nebūtu izdarījis. Tagad ir lielāks valkā ir ļoti laba zāle un visiem patīk
stimuls nākamajam gadam, pierādīt braukt šeit spēlēt.
sevi, palīdzēt komandai atkal izcīnīt
Turpinājums 4.lpp.
kādu medaļu.

Kā sākās Tava aizraušanās ar
volejbolu?
Liels paldies, protams, jāsaka Valkas pašvaldībai. Kad mācījos ģimnāzijā, spēlēju futbolu. Tad es tiku
apmaiņas
programmā
Dānijas
augstskolā. Tur bija dažādas programmas, varēja izvēlēties starp
vairākiem sporta veidiem, protams,
izvēlējos futbolu, kurā tobrīd trenējos. Papildus tam spēlēju arī pludmales volejbolu, kaut gan pirms tam
volejbolu tā īsti nebiju spēlējis.
Kad stājos Sporta akadēmijā, nevarēju vairs izlemt, ko darīt. Futbolu
biju spēlējis 8 – 9 gadus, Valkā tolaik
futbols bija viens no populārākajiem
sporta veidiem, kamēr volejbolu
Valkā nespēlēja. Ap to laiku Valkā
ieradās Kārlis Raudiņš.
Es pamanīju, ka Valkā futbols salīdzinājumā ar to, ko es biju redzējis
Dānijā, ir citā līmenī. Dānijā sportistiem bija cita attieksme, treniņi bija Valkas novada lepnums – Volejbola klubs «Valka»
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Numura INTERVIJA

Pateicīgs savai komandai!
Turpinājums no 3.lpp.

Intervija ar Gintu Švecu

Kāda ir jūsu sadarbība ar
igauņiem?
Sadarbība ir laba. Braucam arī
spēlēt. Agrāk Valgas volejbola
labākais apriņķī, tagad jau mēs
pārspējuši.

kaimiņiem
uz Igauniju
centrs bija
viņus esam

Vai Tev ir vēl kādas sirdslietas, hobijs, ko
tu dari brīvajā laikā? Kā tev patīk pavadīt
brīvo laiku?
Sirdslieta man ir volejbols, īpaši pludmales
volejbols. Bet vēl viens hobijs man ir medības.
Ja Tev būtu iespēja, ko vēl tu gribētu Valkas novadā redzēt, uzlabot, ierosināt?
Es gribētu redzēt, lai maksimāli daudz cilvēki atgriežas atpakaļ uz Valku. Tas ir pats galvenais. Tad arī notiks vairāk aktivitātes, būs vairāk
jaunas idejas. Jādara lietas labā viss, lai jaunie
atgrieztos atpakaļ. Pats galvenais ir darba vietas. Kur strādāt, par ko strādāt. Lai cilvēks nāktu
šeit dzīvot un vispār par kaut ko tādu aizdomātos, ir jābūt darba vietām.
Ierosinu visiem būt aktīvākiem, nākt ar ieteikumiem, ierosinājumiem, jo visas idejas vienmēr tiek uzklausītas. Nevajag visu laiku sēdēt Šogad izdarīts neticamais – spēles pirmajā līgā pierādīja, ka valcēnieši ir gatavi startēt Nacionālajā līgā
un čīkstēt un pašam neko nedarīt. 

Robežpunktā Valkā būs multifunkcionāls centrs
šodien ar igauņu investoriem
noslēdzām nomas līgumu par
nekustamo īpašumu Rūjienas ielas bijušajā robežkontroles punktā. Nomas maksa ir necerēti liela,
jo vairāk tādēļ, ka līguma nosacījumi ir ļoti strikti. Līgumā ir
noteikti termiņi, kad jāveic konkrētas novada ekonomikas attīstībai svarīgas investīcijas»,
skaidro domes priekšsēdētājs.
Līgums paredz, ka sešu mēnešu laikā nomniekam ir jāizveido hosteļa vai hosteļa tipa naktsmītnes ar vismaz 40 vietām, desmit
mēnešu laikā – auto stāvvieta smagajām automašīnām vismaz 10 vietām,
motelis vismaz 10 vietām un pirmās
nepieciešamības auto apkopes serviss,
kā arī kafejnīca, ēdnīca vai bistro.
Tāpat nomniekam 10 mēnešu laikā ir
jāizveido telšu un kemperu zona vismaz 20 vietām ar nepieciešamo aprīkojumu: elektrību, gāzi, dušām,
tualetēm un dzeramo ūdeni, lai tūristi,
kuri pārvietojas ar kemperiem un

Teksts: Zane Brūvere, Valkas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

V

alkas novada domē pašvaldības vadītājs Vents Armands Krauklis ir parakstījis līgumu
ar Veru apriņķī, Igaunijā reģistrētās
SIA «Plangi Trans» valdes locekli
Urmasu Plangi par neapdzīvojamu
telpu un zemes nomu Rūjienas ielā
31, Valkā. Pašvaldība nomas līgumu
ir noslēgusi līdz 2027.gada 27.augustam. Nomas maksa par objektu ir
noteikta 10 125 eiro bez PVN mēnesī.
«Man ir patiess gandarījums, ka

busiņiem, varētu iegūt pilna servisa
apkalpošanu un varētu uz vietas
atpūsties un novērtēt Valkas un Valgas plašo tūrisma piedāvājumu.
«Ja šie nosacījumi netiek izpildīti,
tad bez jebkādām soda sankcijām mēs
līgumu varam lauzt», komentē
V.A.Krauklis. «Taču pēc vairākām sarunām ar investoriem ir pārliecība, ka
viņi ir nopietni un gatavojas šeit
ieguldīt līdzekļus, lai izveidotu multifunkcionālu, lielu tirdzniecības tūrisma un atpūtas kompleksu, kas
neapšaubāmi dos pozitīvu pienesumu
arī mūsu novada sociāli ekonomiskajai situācijai».
V.A. Krauklis atklāj, ka nomniekam
ir konkrēti plāni gan par somu tūristu
piesaisti, gan arī kā piesaistīt citus
uzņēmējus, jo nomniekam ir tiesības
piesaistīt apakšnomniekus, ko uzņēmums arī plāno darīt.
«Līdz ar to, lēmums par to, ka
pašvaldība lauza iepriekšējo nomas
līgumu un izsludināja izsoli, izrādījās
pareizs un par to mums ir gan-

darījums» – norāda Valkas mērs.
«Vēl ir būtiski tas, ka šī izsole, kā arī
sadarbība ar igauņu investoriem, rāda,
ka mūsu Valkas un Valgas izvēlētais
kurss kopīgi attīstīt gan tūrismu, gan
sporta un kultūras pasākumus, tādējādi veicinot lokālo ekonomiku, ir
pareizs. SIA «Plangi Trans» nav vietējie investori, bet no Tartu un Veru
apkārtnes, kurus piesaistīja mūsu dažādās aktivitātes. Viņi novērtē arī
mūsu ģeogrāﬁsko stāvokli, ka atrodamies tieši uz robežas un arī to, ka šis
objekts atrodas tieši uz A3 tranzīta koridora».
Pašvaldības vadītājs ir pārliecināts,
ka gūtie ienākumi ļaus veikt arī citas
uzņēmējdarbību veicinošas aktivitātes
novadā. «Domāju, ka daļu ienākumu
noteikti novirzīsim, lai palīdzētu jauniem uzņēmējiem uzsākt vai paplašināt savu uzņēmējdarbību. Par to mēs
spriedīsim tuvākajās komitejās, kādā
veidā maksimāli saprātīgi izmantot
šos līdzekļus, kas ienāks pašvaldības
budžetā», sola pašvaldības vadītājs. 

Izsudina literāro konkursu
«Doma izgaismo vārdu» bērniem un jauniešiem
Konkursa mērķi:
• Radīt bērniem un jauniešiem
dziļāku interesi par Latvijas literātiem un literatūru.
• Atklāt jaunus talantus.
• Veicināt radošās domas attīstību.
• Rosināt vēlēšanos, dot iespēju izpausties literārajās aktivitātēs.

Darbu izvērtēšana un rezultātu
paziņošana līdz 16.novembrim.

Konkursam pieteicamie darbi:
Konkursam katrs autors var iesūtīt 3 darbus dzejā (aptuveni 100
dzejas rindas) vai prozā (ap 10 – 15
lpp) elektroniski uz e-pastu: literara.
apvieniba@valka.lv, norādot iesūtītāja vārdu, uzvārdu, personas koda
Konkursa dalībnieki:
Bērni un jaunieši no visas Latvijas pirmo daļu, adresi, telefona numuru,
e-pastu.
vecumā no 10 – 18 gadiem.
Dalībniekus vērtēs divās vecuma
grupās: 10 – 14 gadi, 15 – 18 gadi.
Konkursa vērtēšana:
Konkursa darbi tiek vērtēti aizklāti, neatklājot vērtētājiem autoru
Konkursa norises laiks:
Konkurss notiek katru gadu. Dar- vārdus. Darbus vērtē žūrija 5 cilvēku
bu iesūtīšanas termiņš līdz 2.novem- sastāvā:
• Valkas novada Literārās apvienībrim .

bas vadītāja, Valkas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Brūvere - Kvēpa;
• Latvijas Bērnu fonda viceprezidente Vaira Vucāne;
• Valkas novada literārās apvienības
biedre, dzejniece Anita Anitīna;
• Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Konsultatīvā centra projektu vadītāja,
Latvijas radio žurnāliste Liega Piešiņa;

• Valkas ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Ruta
Kriviņa.
Apbalvošana:
Konkursa balvu fonds – 3 godalgas katrā vecumā grupā, kopā 6 balvas un galvenā balva 100 EUR vienam no 6 nominētajiem autoriem.
Apbalvošanas pasākums notiek
9.janvārī. Vieta tiks savlaicīgi paziņota. 
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Valkas novada domes
sēdē pieņemtie lēmumi
• Noteikt 2015. / 2016.akadēmiskajā
gadā kā atbalstāmās studiju programmas:
1.1. mūzikas pedagogs ar specializāciju vokālais pedagogs, akordeona
spēle, sitaminstrumentu spēle, pūšaminstrumentu spēle vai klavierspēle;
1.2. angļu valodas skolotājs;
1.3. igauņu valodas speciālists;
1.4. speciālās izglītības skolotājs;
1.5. pirmsskolas skolotājs;
1.6. sākumskolas skolotājs;
1.7. futbola treneris;
1.8. arhitekts;
1.9. cita novadam nepieciešamā specialitāte.
• Uzsākot mācību gadu izsniegt katram Valkas novada izglītības iestāžu
1.klases skolēnam dāvanu karti kancelejas preču iegādei EUR 15,00
vērtībā.
• Piedalīties projekta «Vidzeme iekļauj» īstenošanā pasākuma «Deinstitucionalizācija» ietvaros.
• Apstiprināt nekustamā īpašuma
Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā nomas izsoles rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju – OU

«Plangi Trans», reģistrācijas kods
10273584, juridiskā adrese: Plangi
īpašums, Jerves ciems, Semerpalu
pagasts, Veru apriņķis, 66629, kas
izsolē nosolīja augstāko cenu: EUR
10 120 mēnesī bez PVN. PVN aprēķināt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
• Piešķirt Kārķu pagasta iniciatīvas
veicināšanas biedrībai «Ugunspuķe»
EUR 160,75 dabas koncertzāles –
estrādes inventarizācijas galīgā aprēķina veikšanai.
• Atbalstīt Valkas novada domes
dalību projektā «Valkas novada pašvaldības pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģijas izstrādāšana un
ieviešana», kas tiks iesniegts Eiropas
Kopienas vides un klimata pasākumu programmas LIFE 2015 apakšprogrammai LIFE pielāgošanās klimata pārmaiņām līdz 2015.gada
15.septembrim.
• Izbeigt Valkas novada deputāta
Ivara NOVIKA deputāta pilnvaras
pirms termiņa.
Ar visiem lēmumiem iespējams
iepazīties mājaslapā www.valka.lv 

Aicinām uzņēmējus piedalīties diskusijā
par Valkas novada pašvaldības
grantsceļu bez cietā seguma pārbūvi
Teksts: Gunta Smane, Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja

V

alkas novada dome uzsākusi
darbu pie projektu izstrādes
valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākuma «Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku apvidos» atklātam projektu iesniegumu
konkursam. Projektus var iesniegt
pašvaldību grantsceļu bez cietā seguma būvniecībai vai pārbūvei.
Projektā ietvertos objektus nosaka
vietējā pašvaldība pēc tās noteiktiem
un apstiprinātiem atlases kritērijiem.
Prioritāte atbalsta saņemšanai ir
lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes objektiem un
integrēta tipa projektiem, kas tiek
īstenoti kopā ar pievadceļu izbūvi
pie uzņēmējdarbības objektiem
apakšpasākumā «Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā» (pasākuma kods – 4.3.).
Pašvaldībā izvirzītos objektus sa-

rindo pēc prioritātes atkarībā no to
nozīmības uzņēmējdarbības un tās
konkurētspējas veicināšanā, kā arī
ievērojot vietējo uzņēmēju intereses
un līdzvērtīgu uzņēmējdarbības
konkurētspēju lauku teritorijā atbilstoši šī pasākuma mērķim, tas ir
atbalstīt investīcijas publiskās ceļu
infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu
uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos.
Aicinām uzņēmējus 2015.gada
21.oktobrī plkst. 10.00 2.stāva zālē
Beverīnas ielā 3, Valkā, lai kopīgi
apspriestu novadā prioritāri pārbūvējamos grantsceļus! 
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Valkas novadā apmeklētājus aicina
jaunatklātais Cirgaļu skatu tornis
Teksts: Inese Pabērza, Dabas aizsardzības pārvaldes Sabiedrisko attiecību
un vides izglītības nodaļas vadītāja

P

iektdien, 2015.gada 18.septembrī Valkas novada Zvārtavas pagastā tika atklāts Cirgaļu
skatu tornis. Tas tapis ar Eiropas
Savienības Kohēzijas fonda ﬁ nansējumu, un ir pirmais dabas tūrisma
objekts, kas Latvijā tiek atklāts projekta «Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000
teritorijās. II kārta» ietvaros.
Cirgaļu skatu tornis atrodas aizsargājamā ainavu apvidū «Ziemeļgauja». Tas ir 27 metru augsts, un no
torņa apmeklētāji varēs baudīt skatu
uz Gauju, tās līkumiem un apkārtni –
pļavām un mežiem. Blakus šim tornim
ir izbūvēts arī stāvlaukums. Tuvākajās
nedēļās tajā tiks izveidota atpūtas
zona un ierīkotas labierīcības. Kopumā
objekta izmaksas ir ap 140 000 eiro.
Vides aizsardzības un pašvaldību
lietu ministrijas administrācijas vadītāja Elita Turka:
«Šajā gadā virkne dabas tūrisma objektu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
apmeklētājus gaidīs jaunā kvalitātē – ar
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu noslēgumam tuvojas projekts par jaunas – drošākās un ērtākas – dabas tūrisma
infrastruktūras izveidi teju visā Latvijā.
Cirgaļu tornis ir pirmais objekts to desmitu vidū, kas turpmākos mēnešos aicinās
iepazīt un novērtēt dabas daudzveidību
Latvijā. Es esmu pārliecināta, ka visi šie
objekti piesaistīs arvien jaunus dabas
tūrisma entuziastus un sniegs pamudinājumu iepazīt dabas vērtības visā
Latvijā!»
Dabas aizsardzības pārvaldes
ģenerāldirektore Sandra Bērziņa:
«Mūsu mērķis ir padarīt dabas teritorijas ērti pieejamas apmeklētājiem – bet
vienlaikus nenodarīt kaitējumu dabas vēr-

tībām. Tāpēc speciālisti ir rūpīgi strādājuši, lai ievērotu šos it kā pretrunīgos
nosacījumus. Šī projekta nolūks ir radīt
tādus apstākļus, lai tūristu atrašanās dabas objektos neatstātu negatīvu ietekmi.
Katrs šāds objekts ir pievienota vērtība
vietai un videi, kurā tas izvietots. Mēs ceram, ka apmeklētāji to novērtēs un
infrastruktūra kalpos ilgi.»
Valkas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs
Vents
Armands
Krauklis:
«Mums ir prieks, ka Valkas novadā šī
projekta rezultātā ir radīts vēl viens interesants tūrisma objekts. Vieta ir izvēlēta
pareiza, jo šeit ir ārkārtīgi skaistas Gaujas
palienu pļavas ar ozoliem vidū. Ne par
velti šajā apkārtnē ir uzņemtas vairākas
kinoﬁlmas, tai skaitā Igaunijas kulta ﬁlma
«Pēdējā relikvija». Tas noteikti ir ļoti labs
pienesums tūrisma jomas attīstībā. Paldies
par to!» 

Maršrutā Valmiera – Rīga – Valmiera
atsāks kursēt ekspresautobuss

Teksts:Zane Bulmeistare

S

ākot ar oktobri, atsāks kursēt
SIA «VTU Valmiera» mikroautobuss, nodrošinot ekspreša reisus
Valmiera – Rīga – Valmiera. Tie būs
bez starppieturām, samazinot brauciena laiku par 30 minūtēm un ceļā
pavadot ne vairāk kā stundu un 55
minūtes.
Reisi tiks nodrošināti darba dienās, un biļetes cena būs 4,75 eiro,
tieši tikpat, cik ierastajiem reisiem
šajā maršrutā.
Atiešanas laiki no Valmieras autoostas plkst. 7.10 un 15.15 un no
Rīgas autoostas plkst. 9.45 un 18.00.
Rīta reiss būs ērts arī valcēniešiem,
kuri izteica vēlmi mainīt autobusa

kursēšanas graﬁku, lai būtu iespējams galvaspilsētā nokļūt ātrāk.
Tādējādi, autobusam no Valkas Valmieras autoostā iebraucot plkst. 6.55,
pasažieri var pārsēsties mikroautobusā, kas veic ekspresreisu.
Minētie reisi ir turpinājums šī
gada sākumā īstenotajiem pilotprojektam, kad šajā maršrutā vairāku mēnešu garumā tika pārbaudīta pakalpojuma nepieciešamība.
Lēmumu par ekspreša reisu atjaunošanu pieņēma Sabiedriskā
transporta padomes 5.septembra
sēdē, kurā tā nepieciešamību pamatoja Vidzemes plānošanas reģiona
Sabiedriskā transporta nodaļas vadītājs Lotārs Dravants. 

PROJEKTU
«ANTROPOGĒNO SLODZI SAMAZINOŠĀS UN INFORMATĪVĀS
INFRASTRUKTŪRAS IZVEIDE NATURA 2000 TERITORIJĀS. II
KĀRTA» (Nr.3DP/3.5.1.3.0/12/IPIA/VARAM/001)
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR
DABAS AIZSARDZĪBAS PĀRVALDE.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS
UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN
REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.
Ieguldījums Tavā nākotnē!
Jau ziņots, ka ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu Dabas
aizsardzības pārvalde šogad teju visā Latvijā ierīko un atjauno dabas tūrisma
infrastruktūru. Dažādās īpaši aizsargājamas dabas teritorijās tiek veidotas
laipas, tiltiņi, gājēju takas, norobežojumi un veikta skatu toņu, platformu
būvniecība. Pie atsevišķiem infrastruktūras objektiem tiek izvietotas atkritumu urnas un tualetes. Top informācijas stendi un norāžu zīmes, tajā skaitā arī
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežzīmes. Tiks izveidoti stāvlaukumi un
sakārtoti piebraucamie ceļi.
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Valkas ģimnāzijai 95
Piektdiena, 2.oktobris

• No plkst. 9.00 – visiem Valkas
ģimnāzijas skolēniem notiks klases
stunda par skolas vēsturi, būs tikšanās ar absolventiem un svētku
koncerts skolas zālē, kurā uzstāsies
skolas mākslinieciskie kolektīvi.
• Plkst. 21.00 - Sveču jeb Cepurīšu
gājiens (Valkas ģimnāzija – Valkas
kultūras nams – Lugažu ev. lut.
baznīca – Putraskalns) piemiņas
plāksnes atklāšana, svētbrīdis, zvanu
ansambļa koncerts, sveču instalācija.

Sestdiena, 3.oktobris

• No plkst. 9.00 – ģimnāzija atvērta
apmeklētājiem.
• Plkst. 16.00 – skolotāju un skolas
darbinieku tikšanās.
• Plkst. 17.00 – viesu stunda «Dzimšanas dienas torte», piedalās lūgtie
viesi.
• Plkst. 18.00 – koncerts «Valcēnieši
Valkai» kultūras namā.
• Plkst. 20.00 – absolventu tikšanās
skolā, klases audzināšanas stundas.
• No plkst. 21.00 – balle skolas
zālē.

Izglītībā

Septembris Valkas pamatskolā
aizvadīts raibi

Teksts: Ilze Kalniņa

V

alkas pamatskolas septembris
aizvadīts raibi – pirmajā zinību mēnesī skolēni čakli sportoja
Pirmajā Eiropas Sporta nedēļā.
5. un 6.klašu skolēni 9.septembrī
mācību cēlienu iesāka ar kopīgu
klases vingrošanu. 11.septembrī uz
kopīgu vingrošanu skolas zālē pulcējās 2. – 4.klašu skolēni un skolotājas.
Savukārt sporta nodarbību skolotāja
piedalījās Starptautiskā konferencē
treneriem un sporta skolotājiem.
Vispasaules Fizioterapijas dienas
ietvaros 8.septembrī Valkas pamatskolā ar lekciju skolotājiem un
meistarklasi viesojās ﬁzioterapeites
K.Karole un V.Āboliņa.
11.septembrī pirmo klašu skolēniem notika Drošības diena, kad
skolēni kopā ar savām klases au-

dzinātājām un Valsts policijas pārstāvi devās apgūt drošas pārvietošanās pa ielu iemaņas.
Kā katru gadu, arī šogad skolas
kolektīvs kuplā skaitā pulcējās uz
Dzejas dienu pasākumiem. Skolā
norisinājās gan Raiņa dzejas lasījumi
skolas radio, gan dzejas deklamēšana klasēs.
7. – 9.klašu skolēni piedalījās pasākumā «Orientēšanās Raiņa dzīvē un
daiļradē». 11.septembrī notika skolas
dzejas maratons, kad katra mācību
stunda iesākās ar dzeju. Dzejas dienu noslēgumā 17.septembrī skolā
viesojās dzejnieks Marts Pujāts.
Tikšanās laikā viņš skolēniem stāstīja par sevi bērnībā un dzimto vietu.
Dzejnieks lasīja savu dzeju. Interesi
raisīja dzejoļu cikls par krosa skriešanu mežā. 

Aicina pieteikties 2.Valkas
novada jauniešu forumā
Teksts: Kristīne Karole, Valkas novada domes Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītāja

31.

oktobrī, Valkā, no plkst.
10.00 BJC «Mice» telpās
norisināsies jau 2.Valkas novada
Jauniešu forums. Šī gada tēma ir
«Brīvprātīgais Valkas novadā». Forumā paredzētas gan diskusijas, gan
pieredzes stāsti un radošās darbnīcas
par un ap brīvprātīgo darbu, tā
nozīmi mūsdienās un iespējām iesaistīties kā brīvprātīgajam Valkas
novadā. Jaunieti, ja esi vecumā no 13

– 25 gadiem un mācies, studē, strādā
vai nestrādā, un esi saistīts ar Valkas
novadu – piesakies! Dalība forumā
– bez maksas! Pieteikšanās līdz
23.oktobrim uz e-pastu: jaunatne@
valka.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, vecumu, dzīvesvietu, e-pastu
un mobilā telefona numuru. Pasākuma programma tiks izsūtīta katram dalībniekam indi-viduāli. Uz
tikšanos! 

Dzejas dienu noslēgmā 17.septembrī skolā viesojās dzejnieks Marts Pujāts

S

portā
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Basketbola klubs Valka/Valga
Teksts: Madars Lāns, Valkas TIB

A

ldaris Latvijas basketbola līgas
čempionātā 2015. / 2016.gada
sezonā tiks pārstāvēts arī basketbola
klubs Valka/Valga. Pozitīvi ir noslēdzies Valkas un Igaunijas pilsētas
Valgas basketbola kluba kopprojekts,
kas ar savu komandu spēlēs gan Igaunijas, gan Latvijas līgās. LBS valde,
ņemot vērā Valkas/Valgas unikālo
situāciju – abu pilsētu kopīgo vēsturi
un cieši integrēto infrastruktūru,
sadarbības vēsturi (Valgas komandu
pēdējās sezonas trenē Varis Krūmiņš
un tās sastāvā pērnsezon spēlēja pieci
latviešu basketbolisti; klubu atbalsta
gan Igaunijas, gan Latvijas uzņēmēji),
kā arī perspektīvas, kādas basketbola
attīstībai reģionā pavērtu iespēja
iekļauties gan Igaunijas, gan Latvijas
basketbola sistēmā, kā arī Igaunijas
Basketbola federācijas pozitīvo attieksmi pret šādas idejas realizēšanu,
nokārtojot visas juridiskās un tehniskās nianses, akceptēja BK Valka/
Valga pieteikumu dalībai Aldaris
LBL.
Komanda aktīvi gatavojas pirmssezonas ciklā, spēlējot gan ar Igaunijas
un ASV basketbola komandām, gan
Aldaris LBL komandām. 15.septembrī
pie sevis mājās tika uzņemta BK Barons/LDz komanda, kura tika uz-
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Bērnu un jaunatnes sporta
skolai iegādāts jauns inventārs
Teksts un foto: Zane Berūvere

J

varēta ar rezultātu 81:77. 18.septembrī
notika atbildes spēle Barons/LDz
izvēlētā zālē Saulkrastos, kurā tika
piedzīvots zaudējums ar 2 punktu
starpību. Kopumā 6 aizvadītajās pārbaudes spēlēs ir izdevies izcīnīt 5 uzvaras.
Galvenais treneris: Varis Krūmiņš.
Komandu sastāvs: Jurijs Aleksejevs,
Mārtiņš Berķis, Kristjan Evarts, Kristaps Kanbergs, Erik Kerk, Edgars
Krūmiņš, Kalvis Krūmiņš, Brendon
Paidra, Jēkabs Rozītis, Kristo Saage,
Viljar Veski.
1.posma mājas spēļu graﬁks (spēles
notiks Valgas sporta hallē):
03.10.2015 17.00 Valka/Valga – Jūrmala;
25.11.2015 19.00 Valka/Valga – Jelgava;
09.12.2015 19.00 Valka/Valga – LU;
23.12.2015 19.00 Valka/Valga – Valmiera;
09.01.2016 17.00 Valka/Valga – Ogre 

Florbola klubs «Valka» aktīvi
gatavojas jaunajai sezonai

aunajā mācību gadā au-dzēkņus iepriecina Valkas
novada bērnu un jaunatnes sporta skola.
BJSS vadītāja Mudīte Gerke
informē, ka skola ir iegādājusies
jaunu inventāru, lai mācību process būtu pilnvērtīgāks un jauniešu sagatavotība – vispusīgāka.
M.Gerke stāsta, ka lielākais pirkums ir «Kettler» multifunkcionālais trenažieris, kas noderēs
visiem sporta veidiem un kuru
uzstādīs izremontētajā sporta
skolas zālē. Tāpat ir iegādāti ﬁrmas «Polanik» šķēpi, hronometrs, masāžas rullīši, konusi,
pildbumba un hanteles.
Pirkums bijis iespējams, pateicoties Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas
(IZM) ﬁnansējumam inventāra
iegādei. Līgumu ar IZM Valkas Mudīte Gerke priecājas
novada dome noslēdza šī gada par skolas jauno inventāru
22.maijā.
Piešķirtā ﬁnansējuma mērķis ir patstāvīgu interesi par sportu, atturēt
veicināt audzēkņu harmonisku, vis- jauniešus no piesaistes nelabvēlīgiem
pusīgu ﬁzisko, speciālo sagatavotību paradumiem un nodrošināt brīvā laiun meistarības izaugsmi, rosināt ka lietderīgu izmantošanu. 

Sporta pasākumi oktobrī
 1.oktobrī, plkst.14.30 Skriešanas seriāls «Optimists Rudens
2015» pie «Koklētāja».
 3.oktobrī plkst. 17.00 mājas
spēles BK Valka/Valga – BK Jūrmala Valgas sporta hallē.
 8.oktobrī plkst. 14.30 Skriešanas seriāls «Optimists Rudens
2015» pie «Koklētāja».
 10.oktobrī plkst. 11.00 Veselības riteņbrauciens Zvārtavā.
 17. – 18.oktobrī Pīrsa Bola 150

gadadienas turnīrs Valkas novada
BJSS.
 17.oktobrī plkst. 11.00 Valkas
četrcīņa 2015 – skrējiens apkārt
Zāģezeram.
 23.oktobrī plkst. 18.30 Interaktīvā zumba Zvārtavas tautas
namā.
 31.oktobrī Valkas kauss ātrspēlē
šahā – ﬁnāls Valkas novada BJSS.
 31.oktobrī plkst. 18.00 Ērģemes
pagasta galda spēļu čempionāts
2.posms Turnas tautas namā. 

Sākusies elektroniskā pieteikšanās
skrējienam «Apkārt Zāģezeram»
Teksts: Kristīne Karole, Valkas novada domes Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītāja
Florbola klubs «Valka» aktīvi gatavojas jaunajai sezonai
Teksts: Ilvars Rullis, Florbola klubs «Valka»
Publicitātes foto

F

lorbola kluba «Valka» vīriešu
komanda uzsākusi aktīvu gatavošanos 23.Latvijas čempionātam ﬂorbolā 2.līgā. Aizvadītajā sezonā komanda izcīnīja 1.vietu Vidzemē, 22
komandu konkurencē ierindojoties 4.
vietā 2.līgā, kas ir ļoti labs rādītājs.
Par visveiksmīgāko sagatavošanās
posma panākumu var minēt uzvaru
ﬂorbola turnīrā «Lino.lv Open», kas
norisinājās no 12. – 13.septembrim
Kocēnu sporta namā. Turnīrā piedalījās 10 komandas, kuras bija sadalītas 2 grupās. Pirmajā dienā notika
grupu spēles.
FK «Valka» pirmo spēli aizvadīja
pret komandu «Naukšēni», kurā nācās
atzīt pretinieku pārākumu ar rezultātu
2 – 3. Tālāk sekoja divas uzvaras pār
komandu «Smiltene 09» (2 – 0) un
«Rubene 1» (3 – 1), kā arī viens neizšķirts, spēlējot ar «Ogres Vilki» (2 – 2).
Rezultāti ļāva komandai ierindoties
2.vietā. Otrajā dienā ceturtdaļﬁnālā
komanda spēlēja pret Alūksnes «Pelikāniem». Pēc spēles ﬁnāla, svilpes
rezultāts uz tablo rādīja 3 – 0 valcēniešu
labā, nodrošinot spēli pusﬁnālā, kur

bija jāmērojas spēkiem ar komandu no
Cēsīm «IBK Grifﬁn». Spraigā cīņā
gūstot uzvaru ar rezultātu 3 – 2, valcēnieši tika ﬁnālā, kurā nācās vēlreiz
spēkoties ar komandu «Naukšēni».
Spēles pamatlaiks noslēdzās ar rezultātu 2 – 2, pēc kura sekoja pēcspēles
metieni. Šajā reizē meistarīgāki bija
valcēnieši, turnīru noslēdzot ar spožu
uzvaru.
Komandas treniņi notiek Valkas
ģimnāzijas sporta hallē un arī brīvā
dabā. Spēlētāji sevi uztur ﬁziskā
formā, arī aktīvi piedaloties citos novada organizētajos sporta pasākumos.
Pavasarī komanda piedalījās Valkas
novada čempionātā volejbolā, septembra sākumā uzspēlēja Valkas novada
čempionātā minifutbolā, kā arī kuplā
pulkā piedalījās skrējienā «Valka-Valga». FK «Valka» spēlētāji un atbalstītāji
zem kluba karoga startē arī «Valkas
četrcīņā».
Komanda aicina arī pārējos novada
sporta klubus šādi atbalstīt novada
sporta pasākumus.
Florbola klubs aicina bērnus un
jauniešus iesaistīties Valkas novada
BJSS ﬂorbola nodaļas treniņu grupās,
kā arī ﬂorbola kluba «Valka» vīriešu
un sieviešu komandas sastāvos. 

S

acensību
seriāla
«Valkas četrcīņa –
2015» trešais posms,
skrējiens «Apkārt Zāģezeram» notiks 17.oktobrī,
Valkā, pie iecienītās atpūtas vietas «Zāģezers».
Sacensību dienā reģistrēties varēs no plkst. 9.30,
sacensību sākums plkst.
11.00. Distances: 9,5 km
(lielā četrcīņa), 5 km (mazā četrcīņa), 3 km (veselības klase) Būs arī sacensības bērniem no 3 –
11 gadu vecumam!
Sacensību laureātiem –
balvas no sponsoriem un
Valkas novada domes.
Sīkāka informācija sacensību nolikumā: www.
valka.lv/sports
Iepriekšēja pieteikšanās elektroniski: www.
valka.lv/sporta-pasakumu-rezultati/
Iepriekš
piesakoties
līdz 7.oktobrim – lētākas
dalības maksas! Valkas
novadā deklarētajiem iedzīvotājiem – vēl lētāk! 

Piesakies un izbaudi azartisku skrējienu!
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Pasaules valcēniešu – mākslinieku
darbu izstāde «Veltījums Valkai II»
Teksts: Ligita Drubiņa, Valkas
novadpētniecības muzeja speciāliste

P

asaules valcēniešu dienas ietvaros Valkas novadpētniecības
muzejs organizē pasaules valcēniešu
– mākslinieku darbu izstādi «Veltījums
Valkai II». Izstādes atklāšana notiks
2.oktobrī plkst. 18.00.
Muzeja mērķis ir parādīt sabiedrībai
ar Valkas pilsētu saistītos māksliniekus, kuri nes Valkas vārdu pasaulē:
gan tos, kuri dzīvo dažādās pasaules
malās, gan tos, kas dzīvo Latvijā.
Izstādē «Veltījums Valkai II» piedalās 34 autori, kas savu dzīvi vairāk
vai mazāk ir saistījuši ar profesionālo
mākslu. Būs lieliska iespēja salīdzināt
darbus, kurus mākslinieki radījuši

dažādos laika periodos. Līdzās jaunajiem autoriem, kas nesen beiguši
mākslas studijas vai vēl mācās, būs tie,
kurus dēvējam par klasiķiem, un kuru
vairs nav starp dzīvajiem. Ceram
patīkami pārsteigt regulāros izstāžu
apmeklētājus ar autoriem, kuru darbus valcēnieši līdz šim Valkā nav
redzējuši.
Pirmo izstādi «Veltījums Valkai»
muzejs sarīkoja 2003.gadā.
Izstāde apskatāma: līdz 21. novembrim pirmdienās – piektdienās no
plkst. 10.00 līdz 17.00; sestdienās no
plkst. 10.00 līdz 16.00.
Ieejas maksa: 0,75 €, pensionāriem,
studentiem, skolēniem 0,30 €. Valkas
novada skolēniem ieeja bez maksas. 

V

alkas novadpētniecības muzejs pāriet uz ziemas sezonas darba laiku:
no 2.oktobra līdz 14.maijam pirmdienas – piektdienas no plkst. 10.00 līdz 17.00,
sestdienas no plkst 10.00 līdz 16.00.

Animācijas īsﬁlmas «Vieta, kur
sākas valsts» tulkojumu prezentācija
Teksts: Ligita Drubiņa, Valkas
novadpētniecības muzeja speciāliste

30.

septembrī plkst. 14.00 Valkas
novadpētniecības muzejā notiks animācijas īsﬁ lmas «Vieta, kur
sākas valsts» igauņu un angļu valodas
tulkojumu prezentācija.
Pasākuma programmā paredzēta
graﬁskās animācijas īsﬁlmas «Vieta, kur
sākas valsts» skatīšanās, vēsturnieka
Kārļa Dambīša stāstījums par situāciju
valstī pirms 1920.gada un par Brīvības
cīņām Ziemeļvidzemē. Iecerēta saruna
par robežu Valkā / Valgā 1991. – 2007.
gadā ar Latvijas Valsts robežsardzes
Valmieras pārvaldes Valkas robežsardzes nodaļas darbiniekiem. Tiks nodrošināta mutiskā (secīgā) tulkošana
igauņu valodā. Ieeja pasākumā bez
maksas.
Īsﬁlmas «Vieta, kur sākas valsts» vei-

došana, tulkošana un adaptācija veikta
ar Valsts Kultūrkapitāla fonda ﬁnansiālu atbalstu.
2013.gadā uzņemta 15 minūšu gara
graﬁska animācijas īsﬁlma «Vieta, kur
sākas valsts» par to, kā 1920.gadā Valkā
notika Latvijas – Igaunijas robežas
nospraušana un pilsētas dalīšana. Izmantoti Valkas novadpētniecības muzeja krājuma materiāli, kas digitāli apstrādāti un interpretēti mūsdienīgā,
skatītājiem viegli uztveramā formātā.
Lai nodrošinātu animācijas īsﬁlmas
pieejamību visām muzeja apmeklētāju
grupām, tā tika tulkota.
Animācijas veidošanu, tulkošanu un
adaptāciju igauņu un angļu valodā veica
radošā studija Epata Studio.
Filma pieejama ikvienam apmeklētājam muzeja pastāvīgajā izstādē «Sabiedriski politiskie notikumi Valkā 1914.
– 1920. gadā». 

Lugažu laukums 20.gadsimtā
Teksts: Ligita Drubiņa, Valkas
novadpētniecības muzeja speciāliste

L

īdz pat 20.gadsimta trīsdesmito gadu beigām nosaukums «Lugažu laukums» tika
attiecināts uz visu tagadējās Valkas daļu, sākot no robežas (Varžupītes) līdz tagadējai Beverīnas
ielai. Lai atceramies teikumu, kas
bieži rakstīts dažādos avots: «Valkas sadalīšanas rezultātā Latvijai
palika tikai smilšainais Lugažu
laukums». Valkas centrālā daļa ir
saistīta vēsturiski ar šo vietvārdu
«Lugaži» (vāciski – Luhde, igauniski – Luke) – te atradās Lugažu
draudzes baznīca un citi īpašumi,
kā arī Lugažu muižas zemes.
Mūsdienās nosaukums «Lugažu laukums» ir vietai starp tagadējām Rīgas, Beverīnas, Raiņa un
Dārziņa ielām. Raksts būs par to.
20.gadsimtā revolūciju un pilsoņkara gados laukums pie tagadējā kultūras nama kļuva par mītiņu un sapulču vietu. Līdz 1920.
-to gadu beigām tas bija kails un
smilšains, ar bļodveidīgu ieplaku
Raiņa ielas pusē.
Līdzenāko laukuma daļu Rīgas
ielas pusē izmantoja sporta sacensībām. Kad 1930.gados sporta vajadzībām izbūvēja mācītāja muižas augļu dārzu (tagad stadions),
laukuma ieplakā saveda zemi un
to nolīdzināja. Laukumu izmantoja dažādām parādēm 18.novembrī
un aizsargu svētkos.
Valkas pašvaldība gribēja izveidot šeit kaut ko līdzīgu skvēram.
Laukuma izbūves plānu sastādīja Rīgas pilsētas dārzu direktors
Andrejs Zeidaks (1874. – 1964.).
Pilsētas galvenā laukuma apstādīšanu Valkas pilsētas valde izvirzīja kā pamatuzdevumu 1932.
gada Meža dienās. Tā kā pilsētas
valdei nebija līdzekļu, tā aicināja
sabiedrību ziedot stādus centrālā
laukuma izdaiļošanai. Pašvaldība
cerēja to apstādīt tikai par saziedotajiem līdzekļiem. Vai šī iecere
pilnībā īstenojās, nav izdevies vēl
noskaidrot.
Līdz 1975.gadam šī vieta patiešām bija parks ar puķu dobēm un
noēnotiem soliņiem atpūtai. Jau
pēc Ļeņina pieminekļa uzcelšanas
tā apkārtni Dārziņa ielas tuvumā
noklāja ar betona plāksnēm. 1977.
gadā Valkas pilsētas Izpildu komiteja iecerēja laukuma paplašināšanu un labiekārtošanu ar tādu
perspektīvu, lai tas kļūtu par galveno darbaļaužu mītiņu demonstrāciju un daudzu citu svinīgu

pasākumu vietu. Tādēļ laukumu
paplašināja, un no Beverīnas ielas līdz Dārziņa ielai 3954 m2 lielu
laukumu izklāja ar lielāka izmēra
betona plāksnēm. Laukuma un
parka teritorijā izraka 161 koku un
130 krūmus. Mainījās tā nozīme –
no vietas, kas paredzēta atpūtai,
par vietu, kas paredzēta lieliem
sabiedriskiem pasākumiem.
Kā jau pilsētas centrālajā laukumā te 20. gadsimtā atradušies pilsētas «galvenie» pieminekļi. 1951.
–1962.gadā – piemineklis Staļinam (īstajā vārdā Josifs Džugašvili; 1878. – 1953.g.; PSKP CK ģenerālsekretārs). Pēc demontēšanas
Staļina pieminekli apraka teritorijā starp tagadējo pamatskolu un
Rūjienas ielu. 1975. – 1991.gadā –
piemineklis Ļeņinam (īstajā vārdā
Vladimirs Uļjanovs; 1870. – 1924.g.;
boļševiku partijas līderis, pirmais
PSRS vadītājs). Tēlnieki Ojārs Siliņš un Arvīds Voitkāns, arhitekts
Voldemārs Šusts. Pēc demontēšanas Ļeņina pieminekļa galva atrodas pie Valkas novadpētniecības
muzeja Lielās izstāžu zāles.
Interesanta ir situācija ar laukuma nosaukumiem. Līdz 1939.
gadam laukumam oﬁciāla nosaukuma nebija. To dēvēja vienkārši
par sporta laukumu, galveno laukumu pie Tautas nama vai centrālo laukumu. 1939.gada novembrī pilsētas pašvaldība nolēma to
saukt par Vienības laukumu. Bet
tautā tas «neiedzīvojās». Tam par
iemeslu bija politiskās situācijas
maiņas, kas drīz vien sekoja. Pēc
2.pasaules kara to sauca par skvēru vai parku. Šobrīd nav izdevies
noskaidrot, vai nosaukumu «Ļeņina laukums» tam piešķīra oﬁciāli,
vai vienkārši to tā sāka saukt pēc
1975.gada, kad uzcēla pieminekli
Ļeņinam. Vairāk sliecos domāt, ka
ir otrais variants. Tam piekrīt arī
vairāki cilvēki, kas strādāja pilsētas pašvaldības struktūrās 1970.
– 1980.gados. Savukārt 1990.gada
maijā pilsētas pašvaldība pieņēma lēmumu «Ļeņina laukumu»
pārdēvēt par «Lugažu laukumu».
Šobrīd secinu, ka laukumam ir
bijuši tikai divi oﬁciālie nosaukumi: «Vienības laukums» un tagad
– «Lugažu laukums».
Nākotnē Lugažu laukumu, kuram visa platība dabā ir 17 653 m2,
paredzēts veidot pievilcīgāku iedzīvotājiem. Plānots krietni samazināt laukuma cietā seguma īpatsvaru, tā vietā izveidojot plašus
zāliena un dekoratīvo stādījumu
laukumus. 

Lugažu laukums no kultūras nama balkona. Valka, 1970.gads.
No Valkas novadpētniecības muzeja krājuma

Pagastos: Kārķos
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Koncerts «Pieci gadi dancot gāju»
Teksts un foto: Dace Pieče

P

irms 5 gadiem Kārķu tautas namā
kopā sanāca 8 pagasta sievas, lai
dibinātu deju kolektīvu. Tā kā bija vēls
rudens, dārzos ziedēja vēlziedes, sievas
ierosināja kolektīvam dot nosaukumu
«Vēl ziedam». Un tā viņas zied un dejo
joprojām, nu jau 12 dalībnieces. Zied ar
savu smaidu, līksmību, jokiem, dažreiz
strīdiem, ar mainīgiem tērpiem, ar 36 Un tā viņas zied un dejo joprojām - kolektīva «Vēl ziedam»
jaunrades dejām, dančiem un «šoviem». dalībnieces
jubilāres cer, ka koncerts izdosies jauks un inteKopā ne tikai dejo, bet arī brauc ekskursijās, pieredzes apmaiņas braucienos, kopā atzīmē resants.
Uz koncertu plkst. 18.00 aicināti visi! Ja
svētkus un jubilejas. Ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu kolektīvs ticis pie jauniem tērpiem, deju nāksiet, noteikti paņemiet līdzi kaimiņu, lai
nesēž mājās, jo pēc koncerta būs saviesīgs vakurpēm.
Kuplināt jubilejas koncertu 10. oktobrī Kārķu tautas kars ar dančiem un cienastu koncerta danamā aicināti draugu kolektīvi no Valkas, Vijciema, lībniekiem un draugiem, bet no plkst. 23.00
Naukšēniem, Ērģemes, Pārgaujas novada. Ar sav- dejās varēs pievienoties visi pārējie, kuri vēl nav
dabīgām jaunrades dejām uzstāsies deju grupa aizgājuši gulēt. Par lustīgu dancošanu rūpēsies
«Kurpes» no Rīgas. Diemžēl tautas nama telpas ir par «Laimīgais provinciālis».
Lai ziedam visi! Rudens ir tikai sācies! 
mazām, lai uzaicinātu visus draugu kolektīvus, tomēr

Aicina uz dzejas pēcpusdienu un dvēseliskām sarunām

Teksts: Sandra Pilskalne

C

eturtdien, 8.oktobrī pulksten
16.00 Kārķu pagasta informācijas centra verandā notiks pasākums «Tavu vārdu dvēselē saucu...»,
kas būs veltīts dzejnieces Guntas
Micānes piemiņai un viņas daiļradei. Pasākumā piedalīsies Guntas
Micānes meita Dace Micāne Zālīte.
Gunta Micāne Ziemeļvidzemi sauca
par savas dvēseles dzimteni. Kārķu
pagasta «Māras» ir tā vieta, kuru viņa
vienmēr dēvēja – tā ir mana paradīze.
Kārķēnieši Guntas garīgo devumu ir
vienmēr ļoti augstu vērtējuši, ieceldami viņu dižsievas godā. Tāpēc arī šis

pasākums notiks pie dižsievu un
dižvīru galda, kur Guntas dāvātais
kāzu krēsls vienmēr atgādina par viņas klātbūtni.
Nekas jau nebeidzas. Gunta paspēja
meitām Dacei un Sandrai, mazdēliem
Krišjānim un Rūdolfam ielikt stiprus
garīgus pamatus. Viss turpinās. Meitai Dacei šūpulī ielikts literārs talants,
spēja uzrunāt un iedvesmot ļaudis.
Tam apliecinājums ir 2011.gadā izdotā
dzejas grāmata «Vāveru gane», viņa ir
teātra režisore un dramaturģe ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi režijā, bērnu
teātra mākslas žanrā, rakstot izrādēm
libretus un dziesmu tekstus. Ļoti
veiksmīga un novērtēta ir Daces Mi-

cānes Zālītes režija un librets dzejā
«Zalkša līgava», kas piedzīvoja pirmizrādi Rīgā Latviešu biedrībā. Izrādē
izskan tēma par identitātes un piederības izjūtu savai zemei un tautai.
Horeogrāfs Jānis Purviņš un mūzikas
komponists Dāvis Stalts. Plašā skatītāju lokā zināms ir Latvijas Neatkarīgajā
televīzijā Daces režisētais seriāls
«Sirdsmīļā Monika». Visu paveikto
nav iespējams uzskaitīt. Par viņas uzņēmību arī liecina 2007.gadā kopā ar
latviešu baznīcām Amerikā dibinātā
Konektikutas latviešu skola. Šovasar
Daces lielākie darbi bija muzikālās
deju izrādes «Vēja zirgi sauli veda» librets un režija (komponisti Ilga Reiz-

niece un Gatis Gaujenieks, horeogrāfs
Jānis Purviņš) un festivāla Baltica 2015
ietvaros mantojuma vakara «Ozols
auga Daugavā» režija LNB Gaismas
pilī.
Būsiet visi mīļi gaidīti, lai atcerētos
Guntu Micāni, baudītu viņas vārdu
spēku un stiprinājumu, lai uzzinātu
vairāk par Daces Micānes Zālītes
radošo darbu. Atnāciet un uzzināsiet,
kāpēc viņas grāmatas nosaukums ir
«Vāveru gane» un vai vispār var
vāveres ganīt. Noliksim šajā vakarā
darbus pie malas un kopīgi pabūsim
atmiņu ganībās! Uz tikšanos! 

Vijciemiešu
Valkas TIB piedalās Latvijas
tūrisma informācijas tirgū Gulbenē vecāko paaudzi

19.

septembrī Gulbenē Vecgulbenes muižas parka teritorijā notika 2.Latvijas tūrisma informācijas tirgus, kā arī 2.Starptautiskais mājražojumu un amatniecības
gadatirgus «Ražojam paši». Tajā
veiksmīgi tika pārstāvēts arī Valkas
novada Tūrisma informācijas birojs,
kurš reklamēja interesentiem tūrisma
maršrutus, kultūras un sporta pasākumus, aktuālos piedāvājumus
skolēnu grupām Valkas pilsētā, Valkas novadā, kā arī iespējas izzināt
Valgu un Dienvidigauniju. Valkas
novadu pārstāvēja arī daži mājražotāji. Pēc organizatoru statistikas datiem, kopskaitā tirgu apmeklēja vairāk
nekā 2000 apmeklētāji.

Izlozes kārtībā tika arī noteikts
2016.gada 3.Latvijas tūrisma informācijas tirgus organizētājs. Nākamgad tas būs tūrisma klastera «Saviļņojošā Vidzeme» pārstāvis Saulkrastu novads.
Valkas TIB un Kārķu pagasta informācijas punkts saka paldies ikvienam, kurš palīdzēja, lai Valkas novads būtu pārstāvēts interesanti un
atraktīvi. Paldies Kārķu pamatskolas
skolniecēm Lindai Ābelei un Ilzei
Skrastiņai, kuras kuplināja Valkas
novada stendu ar dziesmām ģitāras
pavadījumā, paldies Kārķu skolai par
dāvāto medu degustācijai un izgatavotajām bitēm informācijas telts
noformējumam. 

Sākot ar šī gada 15.septembri Valkas novada domes Tūrisma informācijas birojs noslēdz 2015.gada tūrisma sezonu, pārejot uz ziemas sezonas darba laiku. Darba dienās TIB
strādās no plkst. 9.00 līdz 17.00.
Tuvojoties valsts svētkiem, Tūrisma
informācijas birojs ir papildinājis suvenīru klāstu ar Latvijas valsti simbolizējošiem suvenīriem. Papildus
jau esošajām aprocēm Latvijas karoga
krāsās, suvenīrkarodziņiem, latvisko
ornamentu kakla lentām un krūzēm
suvenīru klāstā ir sveces ar latviskiem ornamentiem, Latvijas karoga

nozīmītes, karogi automašīnām un
citi.
Valkas TIB joprojām ir iespēja iegādāties arī dažādus suvenīrus ar
Valku, Valkas novadu un Valku/Valgu simbolizējošiem attēliem.
Esiet laipni aicināti apmeklēt Valkas Tūrisma informācijas biroju, uzzināt klātienē par aktuāliem kultūras
un sporta pasākumiem novadā un
Valgā, iegūt informāciju par atpūtas
un tūrisma iespējām novadā, Latvijā
un Igaunijā vai iegādāties suvenīrus,
kas būs jauka dāvana valsts svētkiem
tuvojoties. 

aicina uz balli

V

ijciemiešu vecāko paaudzi
laipni aicina uz balli «Rudens vēstules», mīļi gaidīti 4.oktobrī plks. 12.00 Vijciema tautas
namā!
Pensionāru gada balle Vijciemā
notiek katru gadu. Tradicionāli
šajos pasākumos apaļajās jubilejās tiek sveikti gaviļnieki. Taču
katru gadu mainās mākslinieki,
kuri uzstājas un mājas uzdevums, kas jāsagatavo. Šoreiz
mājas darbā – atrast senāko lietu
savā mājā un atnest uz izstādi.
Pieteikšanās pasākumam līdz
30. septembrim pagasta pārvaldē
vai tautas namā. 

Aicinām meklēt Valkas dārgumus!

V

alkas novada Centrālā bibliotēka aicina Valkas pilsētas
iedzīvotājus iesaistīties Valkas kultūras kanona veidošanā. Vēlamies
apkopot iedzīvotāju priekšlikumus,
kas Valkas pilsētā ir īpašs – cilvēki,
vietas, tradīcijas u.c. jeb, kas ir Valkas
vērtības, kuras nepieciešams apkopot
un popularizēt.
Sīkāka informācija par to, kas ir
Latvijas kultūras kanons un idejas

Valkas kultūras kanonam apskatāmas
mūsu mājas lapā – http://vpb.valka.
lv/?p=8825
Gaidām jūsu ieteikumus kas,
jūsuprāt, ir Valkas vietējās vērtības,
mūsu pilsētas galvenās kultūras bagātības vai kas varētu būt Valkas
īpašā «rozīnīte»?
Savus ieteikumus sūtiet uz e-pastu
valkaskanons@inbox.lv.
Ceram uz Jūsu atsaucību! 
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LIVONIJAS
MIĶEĻDIENAS
GADATIRGUS UN
ZAĻUMBALLE
3.oktobrī Valgas centrā
Nāc pārdot! Nāc pirkt!
Nāc un skaties!

Sestdien, 3.oktobrī, Valgas pilsētas
centrā notiek Livonijas Miķeļdienas
gadatirgus un zaļumballe!
• No 8.00 līdz 16.00 GADATIRGUS
Kesk un Vabaduse ielās.
• Izklaides programma pie Valgas
kultūras un interešu centra:
– no 10.30 līdz 11.00 uzstājas bērnu
Cirka studija «Reveranss»;
– no 12.30 līdz 13.15 uzstājas studija
«Joy»;
– no 13.30 līdz 14.00 mājas vīna un
maizes konkursa dalībnieku apbalvošanas ceremonija;
– no 14:00 līdz 14.45 spēlē ansamblis
«Lõõtsavägilased».
• Kultūras un interešu centra foajē:
– no 10.30 līdz 12.00 mājas vīna un
maizes degustācija, vērtēšana.
• Kultūra un interešu centra ovālā
zālē:
– no 10.30 līdz 14.00 «Mini Ferma»
rotaļlaukums. Unikāls atrakciju parks,
kur bērni un pieaugušie var kopā
pavadīt laiku, spēlējoties ar mini tālvadības modeļa automašīnām un lauksaimniecības tehniku, ieskaitot modeļa
traktorus un kravas mašīnas.
Biļetes 2 €.
• Säde parka dīķis:
– no 10.00 līdz 12.00 makšķernieku
čempionāts «Livonijas Brašākais Zvejnieks».
• Säde parkā:
– no 10.00 līdz 12.00 Zaļā Birža –
rudens stādu maiņa. Nemet komposta
kaudzē liekās ziemcietes un citus
stādus! Nes uz Zaļo Biržu un mainies
ar citiem!
– no 10.00 līdz 12.00 izjādes ar ponijiem. 2 €.
• Valgas Centrālā bibliotēkas pagalmā:
– no 10.00 līdz 14.00 bibliotēka saņem
un izdala bezmaksas grāmatas. Iespēja
arī apmainīties ar grāmatām!
• Valgas muzeja pagalmā:
– no 9.00 līdz 16.00 «Ranna Rantšo»
dzīvnieku parks. Poniji, zirgi, Kihnu
aitas un jēri, kazas un kazlēni, Kamerūnas kaziņas, skotu Highland teļi,
truši, zosis, gaiļi, vistas, tītari u.c. Ieeja
1 €, zirgu izjādes 2 €.
• Valgas muzejā un apkārtnē:
– no 11.00 līdz 15.00 vestibilā sēņu
izstāde;
– 11.00 EJAM SĒŅOT. (30 dalībnieki,
lū-dzam iepriekš pieteikties pa e-pastu: kersti@valgamuuseum.ee );
– no 11.00 līdz 14.00 muzeja priekšā
«Miķeļa kafejnīca». Valgas Pamatskolas jaunieši piedāvās tautiskus gardumus; muzeja suvenīru lete;
– no 12.00 līdz 13.00 muzeja pagalmā
Valgas jauno muzeja draugu programma «10 lietas, ko vajadzētu zināt par
Miķeļdienu».
• Valgas kultūras un interešu centra
apkārtnē:
– no 10.00 līdz 16.00 bērniem batuti,
ka-ruseļi, elektroauto (par samaksu).
• Valgas kultūras un interešu centra
nojumē:
– no 19.00 līdz 23.00 spēlē «HELLAD
VELLED» un «LÕÕTSAVÄGILASED»,
biļetes 10 €.
• «Voorimehe» krogā:
23.00 Afterparty. Retrodisco - Dj Marko
Pille, biļetes 3 €. 

Kultūras dzīvē

2015.gada 30.septembrī

Koncerts «Kinodziesmas un krievu romances»

P

iektdien, 23.oktobrī, plkst.
19.00 Valkas pilsētas kultūras
namā notiks koncerts «Kinodziesmas un krievu romances». Tajā
skanēs dziesmas un romances no
kinoﬁ lmām Viktora Kozlitina izpildījumā (baritons, ģitāra).
Krievu romances ir viena no
krievu kultūras pērlēm, dvēseles
atspulgs. V.Kozlitina spēcīgā balss
skan ģitāras pavadījumā, paša dziedātāja izpildījumā. Skaistākās no
senajām krievu romancēm apbur ar
savu melodisko temperamentu,
skumjām un prieku, savukārt ar savu
atpazīstamību un kaislīgumu uz
pārējo romanču fona īpaši izceļas romance «Очи черные» no Fjodora
Šaļapina repertuāra.
Programmā: komponista I.Dunajevska ﬁlmu mūzika – «Jautrie zēni»
(1934.) ,pazīstamās A.Pahmutovas
melodijas no ﬁlmas «Meičas» (1961.),
B.Okudžavas un I.Švarca neaizmirstamā dziesma no kinoﬁlmas
«Baltā tuksneša saule» (1970.), kā arī
citas melodiskas kompozīcijas no
20.gs. 70. – 80.gadu kinoﬁlmām –
«Septiņpadsmit pavasara mirkļi»
(1973.), «Likteņa ironija jeb Vieglu
garu» (1975.), «Cietsirdīgā romance»
(1983.). Koncertā vēl skanēs M.Tari-

verdijeva, N.Bogoslovska,
V.Visocka un B.Basnera
skaņdarbi.
Viktors Kozlitins ir
dzimis 1957.gadā Urālos,
Čeļabinska
apgabalā.
Viņš dzied kopš agras
bērnības. Kā saka viņš
pats: «Uz skatuves es
jūtos ļoti brīvi un dziedāšana vienmēr man ir
sagādājusi milzīgu gandarījumu». Viktors ar
prieku atceras savu pirmo uzstāšanos 6 gadu
vecumā, kas notika Korkino pilsētas kultūras
namā. 1976.gadā liktenis
Viktoru aizveda uz Liepāju dienēt armijā. Tur
viņš 3 gadus spēlēja saksofonu armijas orķestrī.
Pēc armijas Viktors pabeidza J.Mediņa mūzikas
koledžu, V.Zilpaušas vokālo klasi. Pēc koledžas
beigšanas viņš septiņus
gadus dziedāja Latvijas
Nacionālās Operas korī.
Pirmie solo koncerti notika 90-jos gados Vācijā.
Ieejas biļetes: 4 EUR, pensionāriem
un skolēniem 3 EUR. Biļešu ie-

priekšpārdošana Valkas pilsētas kultūras namā pie dežuranta un Biļešu
paradīzes kasēs, arī www.bilesuparadize.lv 

Valkā ar jaunu
koncertprogrammu uzstāsies
dziedātājs Normunds Rutulis

11.

oktobrī
plkst.
19.00 Valkas pilsētas kultūras namā ar jaunu koncertprogrammu uzstāsies dziedātājs
Normunds Rutulis.
Šogad Normunds
Rutulis iepriecinās
sava talanta cienītājus ar jaunu muzikālu projektu. Tā
rezultātā izveidots
nebijis duets ar jauno un talantīgo
dziedātāju Katrīnu
Cīruli un zviedru
mūziķa Hans Antehed trio. Pirmais šī
projekta radio singls
un videoklips «Vēstule meitenei» klausītājus sasniedza tieši
Valentīndienā.
Tāds
nosaukums
dots arī albumam un koncerttūrei.
Hans Antehed ir zviedru mūziķis, kura ģimenes otru pusi
veido latviete Inese. Hans labi
runā latviešu valodā un ir
iemīlējies arī latviešu mūzikā. To
viņš apliecinājis ar diviem latviešu dziesmu albumiem «Latvian sentiments» 2011.gadā un
«More latvian sentiments» 2014.
gadā. Sadarbībai ar Hans Antehed Normunds brieda 2 gadus,
līdz beidzot abas puses nolēma
rīkoties.
Jaunajā dziesmu albumā «Vēstule meitenei» iekļautas latviešu
estrādes klasikai pieskaitāmās –
«Dzel manī sauli», «Anita»,
«Dziesmiņa Rīgai», «Rīta aicinājums», u.c. dziesmas Hansa
Anteheda aranžējumos.
Koncertam būs divas daļas:

pirmajā skanēs jaunā albuma
repertuārs, bet otrā būs veltīta
Normunda «mūžam zaļajiem»
hitiem – «Raudāja māte», «Tikai
vienu reizi», «Cāļus skaita rudenī», u.c.
Tas viss, ar vieglu pieskārienu
elitārajai mūzikai, sagādās patīkamas emocijas kā jauniem, tā
pieredzējušiem klausītājiem, jo,
kur mīt patiesa mīlestība uz
mūziku, tur mijiedarbība starp
klausītāju un izpildītājiem kļūst
nesaraujama. Atliek vien pārliecināties par to pašiem.
Biļešu iepriekšpārdošana Valkas pilsētas kultūras nama un
Biļešu Paradīzes kasēs, un www.
bilesuparadize.lv. Biļešu cena: 6;
8; 10 un 12 eiro.
Papildus informācija: www.
rutulis.lv un www.antehedmusic.com 
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Sveicam ģimenes ar dzīvē
nozīmīgo notikumu!

Valkas novada dome

Sveicam JUBILĀRUS!
Ir tevī Saule
Tāpēc viss kļūst gaišs.
(O.Vācietis)

Valkas pilsēta

Alda Lārmane 01.10., Ineta Šmite 01.10.,
Ginta Freimane 02.10., Anita Strona 02.10.,
Aija Celiha 02.10., Maija Zirne 02.10., Maksis Stepītis 02.10., Nataļja Pole 05.10., Āris
Ukris 05.10., Sarmīte Zute 05.10., Marija
Apeine 05.10., Valentīna Sergejeva 07.10.,
Raitis Sviķis 09.10., Anna Meļķe 09.10.,
Konstantīns Guļakovs 09.10., Aija Tāle
10.10., Anna Liepiņa 10.10., Normunds Bents
11.10., Aldis Lībietis 11.10., Brigita Zausa 11.10.,
Egons Feders 11.10., Armands Jūgs 14.10.,
Juris Pulks 14.10., Uldis Palejs 14.10., Austra
Kušķe 15.10., Nionila Rosolovska 15.10.,
Sarmīte Ozere 16.10., Velga Vērse 16.10.,
Malle Lodzina 16.10., Laimdota Egle 17.10.,
Nataļja Rižova17.10., Astrīda Bērziņa 17.10.,
Ārija Raciborska 17.10., Dzintra Daņilova
18.10., Arvīds Naglis 19.10., Lidija Smirnova
20.10., Ija Pavlova 23.10, Ilga Būda 24.10.,
Modrīte Šeļevska 25.10., Aleksei Safenreider 25.10., Svetlana Cvetkova 26.10., Aldis Ozols 26.10., Inguna Levina 27.10., Aija
Andžāne 29.10., Jelizaveta Bogdanova
29.10., Ainars Jančevskis 30.10., Dzintra
Viņņika 30.10..

Ērģemes pagasts

Ziedone Sloka 02.10., Vera Bette 11.10., Marta Kazaka 20.10., Dzintars Jurševskis 22.10.,
Balva Leite 24.10., Jānis Poga 26.10., Rūta
Antone 29.10., Andrejs Reiniks 30.10.

Kārķu pagasts

Viktorija
Veidemane
01.10.,
Vēsma
Pētersone 01.10., Skaidrīte Deksne 04.10.,
Atis Zemešs 11.10., Jeļena Zvirgzdiņa 11.10.,
Ināra Klausa 14.10., Andis Tenteris 19.10.,
Andis Bullenreiters 30.10.

Valkas pagasts

Ļubova
Loginova
08.10.,
Natālija
Bistrjaņika 09.10., Jānis Poikāns 12.10.,
Ivars Kosemae 16.10., Andrejs Sarajevs
20.10., Andris Zivtiņš 24.10., Daina Anže
25.10., Hermanis Utāns 28.10.

Vijciema pagasts

Jānis Liepiņš 02.10., Elga Augustovska
08.10., Sarmīte Zellīte 09.10., Andris Broks
12.10.

Zvārtavas pagasts

Dzintars Baunis 07.10., Elga Putrāle 09.10.,
Valerijs Susinskis 12.10., Agita Lielgalve
26.10., Irēna Zemīte 30.10., Eduards Āboltiņš
31.10.

Teksts: Edīte Balode, Valkas novada domes
sabiedrības veselības organizatore

2

015.gada 30.oktobrī Valkā, Lugažu laukumā
piestās Bērnu veselības autobuss jeb Mobilais veselības aprūpes centrs (MVAC). Bērniem
šajā dienā būs pieejami divi Bērnu klīniskās
universitātes slimnīcas speciālisti – bērnu neirologs un alergologs. Vizīte pie speciālista ir bez
maksas.
Bērnu veselības autobuss strādā tāpat kā
poliklīnika, tikai izskatās savādāk un pārvietojas
no vienas pilsētas uz citu. Speciālistu darba diena
parasti sākas no 10.00 un pieņemšana, tāpat kā
poliklīnikā, notiek pēc pieraksta. Pierakstu rindā
veido Valkas novada domes Sabiedrības veselības
organizatore Edīte Balode, tālr. 28644365. Vietu
skaits rindā ir ierobežots, jo viens speciālists var
pieņemt 15 – 23 bērnus.
MVAC programmu īsteno «RMHC Latvija» un
Bērnu Klīnisko Universitātes Slimnīcu (BKUS).
«RMHC Latvija» nodrošina tehnisko un materiālo
bāzi, lai BKUS speciālisti varētu veikt savu
profesionālo darbu tajos Latvijas novados, kur tas
ir nepieciešams.
MVAC komandā ir vairāk nekā 30 speciālistu –

pediatri oftalmologi, bērnu neirologi, pulmonologi, alergologi, endokrinologi, gastoenterologi, otolaringologi, dermatologi, runas terapeiti. Katrā izbraukuma vizītē dodas divi speciālisti.
Lai gan vizīte pie speciālista ir bez ģimenes
ārsta nosūtījuma, ieguvēji būs bērni, ja vecāki
speciālistam varēs pastāstīt ko vairāk par bērniņa
veselības stāvokli, par līdz šim veiktajiem izmeklējumiem un speciālistu apmeklējumiem. Šī
informācija palīdzēs BKUS speciālistiem veikt
savu darbu ātrāk un labāk. BKUS speciālisti bērnus apskatīs, uzstādīs jaunas diagnozes vai papildinās esošās, izrakstīs rekomendācijas, vai arī,
nepieciešamības gadījumā nosūtīs uz BKUS.
Lai nodrošināti sekmīgu bērnu veselības aprūpi
arī turpmāk, aicinu vecākus pēc vizītes pie speciālista informēt savu bērnu ģimenes ārstus par
vizītes rezultātiem. Tieši vietējie ģimenes ārsti ir
tie, kuri paliks ar pacientu un vadīs tālāk viņa
atveseļošanās procesu.
Plašāka informācija par «RMHC Latvija»
nodrošināto Mobilo veselības aprūpes centru pieejama mājas lapā: http://rmhc-latvia.lv, Facebook:
https://www.facebook.com/RMHC.LV un Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=okh
DkKnj3C8 

Asins donoru diena Valkā

Teksts: Valsts asinsdonoru centra
Sabiedrisko attiecību nodaļa

1.

oktobrī no plkst. 10.00 līdz
13.00 Valsts asinsdonoru
centrs (VADC) rīko asins donoru
dienu Valkas pilsētas kultūras
namā, Valkā, E.Dārziņa ielā 8.
Asinis ziedot ir aicināti visu grupu asins donori.
Valsts asinsdonoru centrs informē, ka no šī gada 1.jūlija tika

uzsākti bezskaidras naudas norēķini ar donoriem. Tas nozīmē,
ka kompensācija zaudētā asins
un asins komponentu apjoma
atjaunošanai nākamajā dienā pēc
asins ziedošanas tiek ieskaitīta
donora bankas kontā. Lūdzam
donorus laicīgi atvērt bankas
kontu bezskaidras naudas saņemšanai. Donori bez bankas
konta asinis ziedot nevarēs.
VADC atgādina, ka par asins

asaules valcēniešu dienu ietvaros Valkas
P
novada Centrālā bibliotēka veido grāmatu izstādi «Valcēnieši raksta – kopības

apzināšanās». Izstādes atklāšana 2.oktobrī
plkst. 19.00 Valkas pilsētas kultūras namā.
2003.gadā valcēniešu dienās izstādē «Valcēnieši literatūras pasaulē» bija aplūkojamas
tikai daiļliteratūras grāmatas. Šajā izstādē - 2015.
gadā, būs pārstāvēta arī nozaru literatūra, jo
izrādās – valcēnieši ir rakstījuši gan vēsturei un
ﬁlozoﬁjai, gan valodniecībai un matemātikai,
gan arī citām zinātnēm veltītas grāmatas. Izstādē
varēs iepazīties ar 88 autoru darbiem, 28 grāmatas no saviem krājumiem eksponē Latvijas
Nacionālā bibliotēka. Atklāšanas pasākumu
kuplinās Valkas novada literārā apvienība. Izstāde kultūras namā būs apskatāma arī 3.oktobrī.
No 5.oktobra ar valcēniešu sarakstītajām grāmatām varēs iepazīties Valkas novada Centrālās
bibliotēkas telpās Rīgas ielā 22, 2.stāvā (sakarā ar
remontdarbiem ieeja bibliotēkā no sētas puses). 

donoru var kļūt personas vecumā
no 18 līdz 65 gadiem. Ķermeņa
svaram ir jābūt virs 50 kg. Asins
nodošana nav vēlama pēc nakts
maiņas, saspringta darba vai
emocionāla pārdzīvojuma. Izsmeļošāku informāciju par asins
ziedošanu var uzzināt, zvanot pa
bezmaksas informatīvo tālruni
8000 0003 un mājas lapā www.
donors.lv. 

Izbraukuma vizīte
Vidzemes slimnīcas
poliklīnikā Valkā
Teksts: Benita Brila, Vidzemes slimnīcas
sabiedrisko attiecību speciāliste

I

zbraukuma vizītē Vidzemes slimnīcas poliklīnikā Valkā trešdien, 7.oktobrī, pacientus
pieņems ķirurgs Andrejs Blumbergs, endokrinoloģe
Baiba Jēgere un ﬁzikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste Inese Gaiķe.
Pieteikšanās – poliklīnikas reģistratūrā Valkā,
tālr.: 64722307. 

Atmiņas kā avots dzirdīs –
Vai būs rīts vai vakars vēls…

(A.Auziņš)

Aizvadīti mūžībā

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 16.08.2015. līdz 15.08.2015.
reģistrēti 8 mirušie:

Valkas novada dome

3 mirušie – Demidoviča Liene (1949.),
Grindulis Raitis (1957.),
Žukovska Gundega (1973.)

Sveicam arī visus pārējos jubilārus!

Izsakām līdzjūtību

(Sveicam novada iedzīvotājus «apaļās» un
«pusapaļās» jubilejās, sākot no 50 gadiem.)
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Valkā, Lugažu laukumā piestās
Bērnu veselības autobuss

Valkas novada Dzimtsarakstu
nodaļā no 16.08.2015. līdz 15.09.2015.
reģistrēti 9 bērni:
4 meitenītes – Annija un Alise, Elza un
Elīza, un 5 zēni – Gabriels, Markuss
Ričards, Markuss, Andrejs un Markuss

2015.gada 30.septembrī

tuviniekiem –

Valkas novada dome

«Valkas Novada Vēstis»
Valkas novada pašvaldības
informatīvs izdevums
Bez maksas, iznāk reizi mēnesī.
Tirāža: 4300 eks.

Izdevējs: Valkas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009114839,
Semināra iela 9, Valka,
Valkas novads, LV-4701;
tālr. 64722238, fakss 64707493,
e-pasts: novads@valka.lv www.valka.lv

Izdevumu sagatavoja:
Valkas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Zane Brūvere, tālr. 64707489
e-pasts: zane.bruvere@valka.lv

Iespiests tipogrāﬁjā
«LATGALES DRUKA
Datorgraﬁka: Mākslinieku un
amatnieku biedrība «Reālā Aptieka»
Reģ. nr. 40008089643,
e-pasts: info@paradizessnibis.lv

Nr. 71 2015.gada 30.septembrī

Valkas novada aﬁšu stabs
Valkas novadā

ValCenkastrānolavajādabibliotēkā

• No 2. līdz 3.oktobrim kultūras namā – Pasaules valcēniešu dienu ietvaros izstāde «Valcēnieši raksta – kopības
apzināšanās»: valcēniešu sarakstītās grāmatas (no 5. līdz
31.oktobrim apskatāma bibliotēkas telpās).
• 2.oktobrī plkst. 19.00 – grāmatu izstādes «Valcēnieši
raksta – kopības apzināšanās» atklāšana Valkas kultūras
namā.
• No 19. līdz 22.oktobrim – «Jauno grāmatu dienas»: oktobrī iepirkto grāmatu izstāde.

Valkas novadpētniecības muzejā

• No 2.oktobra līdz 21.novembrim pasaules valcēniešu –
mākslinieku darbu izstāde «Veltījums Valkai II». Atklāšana
2.oktobrī plkst.18.00.

Ē

rģemes pagastā

• 16.oktobrī plkst.19.00 Turnas tautas namā Zvārtavas pagasta amatierteātra «Latviānis» izrāde «Tad pasaki to
viņai».

sētas kultūras
Valnakasma pilpasākumi
Kārķu pagastā
Valkas pilsētas
kultūras namā

• 1.oktobrī no plkst. 10.00 līdz
13.00 lielajā zālē – donoru diena.
• 2.oktobrī ap plkst. 21.10 pie
kultūras nama – piemiņas zīmes
atklāšana Latvijas armijas virsniekam Ādolfam Maršaus.
• 3.oktobrī no plkst. 12.00 līdz
15.00 Lugažu laukumā – Lugažu
laukuma svētki.
• 3.oktobrī plkst. 18.00 lielajā zālē
– koncerts «Valcēnieši – Valkai».Ieeja - brīva.
• 11.oktobrī plkst. 19.00 lielajā zālē
– Normunda Rutuļa un Hans Antehed trio koncerts «Vēstule meitenei».
Koncerta goda viešņa – Katrīna
Cīrule. Biļešu iepriekšpārdošana
Valkas pilsētas kultūras nama un
Biļešu Paradīzes kasēs, un www.
bilesuparadize.lv. Biļešu cena: 6; 8;
10 un 12 eiro.
• 17.oktobrī plkst. 17.00 lielajā zālē
– Valkas vīru ansambļa 3 gadu jubilejas koncerts «Neatstāj dziesmu!».
Ieeja – brīva.
• 23.oktobrī plkst.19.00 lielajā zālē
– koncerts «Kinodziesmas un krievu
romances». Dzied Viktors Kozlitins.
Biļetes: 4 eiro, skolēniem un pensionāriem 3 eiro. Biļešu iepriekšpārdošana – kultūras namā un
www.bilesuparadize.lv.
• 24.oktobrī plkst. 18.00 lielajā zālē
– draudzības koncerts ««AIJA»
ielūdz...».

Izstādes Valkas pilsētas
kultūras namā

• 10.oktobrī plkst. 18.00 – Senioru dāmu deju grupas «Vēl
ziedam» jubilejas koncerts «Pieci gadi dancot gāju», ieeja –
ziedojums.
plkst. 23.00 – balle, spēlē «Laimīgais provinciālis», ieeja –
EUR 2.
• 24.oktobrī plkst. 19.00 – «Viņa ir īstā, muterīt!» – Saieta
nama «Lugažu muiža» amatierteātra «Rūdis» viesizrāde,
ieeja – EUR 1.
Aicinājums
Kārķu tautas namā darbību uzsāk tautas deju kolektīvs
tiem, kam pāri 45 gadiem. Ja esat kustīgi un lustīgi, pievienojieties! Vadītāja – Evija Strazda. Pirmā sanākšana –
16.oktobrī plkst. 18.00 tautas namā. Sīkāka informācija –
mob. tel. 26365892 ( Dace).

L

ugažu muižā

• No 1.oktobra līdz 30.oktobrim Žannas Dudzinskas
gleznu izstāde.
• No 6.oktobra līdz 6.novembrim Saieta namā «Lugažu
muiža» izstāde «Zelta zirgs». Valkas novadpētniecības muze-

jam sadarbojoties ar Valkas un Ērģemes pamatskolu vizuālas
mākslas skolotāju Guntu Pavārnieku tapusi bērnu darbu izstāde
pēc Raiņa lugas «Zelta zirgs» motīviem. Skolēnu darbu izstāde
vizuāli ilustrē Raiņa lugas «Zelta zirgs» saturu, pie zīmējumiem ir
arī nelieli lugas teksta izvilkumi.

• 31.oktobrī plkst 19.00 «Rudens deju kokteilis» – Eiropas
deju koncerts.

Vijciema pagastā

• 4.oktobrī plkst. 12.00 Vijciema tautas namā Vecākās
paaudzes gada balle «Rudens vēstules». Viesojas kapella
«Vecie turnavieši».
• 17.oktobrī plkst. 19.00 Vijciema tautas namā dziedošā
aktiera Vara Vētras radošais vakars «Vētra Vijciemā».
• 24.oktobrī plkst. 13.00 Vijciema tautas namā Eiropas
deju grupu festivāls «Vijolīšu valsis». Grupas «Vijolītes»
10.dzimšanas diena.

Z

vār tavas pagastā

• 2.stāva foajē un mazajā zālē –
Pētera Postaža gleznu izstāde • 10.oktobrī atbalstot veselīgu dzīvesveidu – «Veselības
riteņbrauciens» Satikšanās sākumpunkts plkst. 11.00 Zaķos.
«Gleznošana ir mans mūžs».
• 23.oktobrī 18.30 Interaktīvā zumba.
• 31.oktobrī 19.00 «Jociņu spociņu vakars».

Pārcelta Lauku balle
Organizatori informē, ka Lauku balle
ir pārcelta no 30.oktobra uz
21.februārī plkst.19.00.

LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!
Var būt gadījumi, kad pasākumu
norises laiku nepieciešams mainīt.
Sekojiet informācijai www.valka.lv vai
interesējieties pie pasākuma rīkotājiem!

Izmaiņas Valkas TV studijas raidījumiem

T

urpmāk melodiskās mūzikas raidījums
«Vilciens Rīga – Valka» tiks rādīts svētdienās 19.45 ar atkārtojumiem ceturtdienās
17.00 un sestdienās 12.30. Savukārt koncertcikls
«Melodiskais ceļojums», kurš tiek rādīts katra
mēneša pirmajā sestdienā RE:TV kanālā, turpmāk tiks translēts 22.00 ar atkārtojumu otrdienā 22.30. Oktobrī skatieties:
3.oktobrī plkst. 22.00 koncertcikls «Melodiskais ceļojums» ar Goran Goru

Plkst.19.45 Melodiskās mūzikas raidījums
«Vilciens Rīga – Valka»:
4.oktobrī DaGamba; 11.oktobrī Harmonija Rīgai; 18.oktobrī Umay – Rolise, 25.oktobrī AAA
– «No četriem novadiem austs» Atis Auzāns,
Ginta Krievkalna, Ēriks Upenieks.
Melodiskās mūzikas raidījums turpina ripot,
uzņemt pasažierus ar tautā iemīļotiem mūziķiem un skanīgām dziesmām. Nepalaidiet garām tikšanos Re:TV kanālā. 

Koncertciklā «Melodiskais
ceļojums» – dziesminieks
Dinārs Gulbis

V

alkas pilsētas kultūras nama kafejnīcā – TV studijā
pirmdien, 12.oktobrī plkst. 19.00 notiks koncertcikla «Melodiskais ceļojums» koncerts – ieraksts, kurā piedalīsies dziesminieks Dinārs Gulbis.
Dziesminieks Dinārs Gulbis ir no Salaspils. Dziesminieks pats veidojis savu ceļu mūzikā un savu neparasto
skanējumu. Viņa balss spēj izdziedāt nepasakāmo – to
trauslo stīgu, kas gan dzīvei, gan visam, kas apkārt, rod
jēgu. Par Dināra mūzikas īpašo iezīmi kļuvuši vērtīgie
dziesmu vārdi. Būs grūti atrast mūziķi, kurš tik veiksmīgi
izmantojis savā daiļradē tik daudzu izcilu latviešu dzejnieku darbus. Viņa dziesmās varam dzirdēt Ojāru Vācieti,
Imantu Ziedoni, Agitu Dragunu, Amandu Aizpurieti,
Velgu Krili un citus.
Pats Dinārs saka: «Dzejā meklēju cilvēcību. Dziļumu
caur vienkāršību. Meklēju tekstus, kas mani uzrunā. Drīzāk jau – tie paši mani atrod. Es tikai mēģinu tos iznest.
Vienkārši. Caur sevi.»
Ieejas maksa uz pasākumu – 3 eiro. Biļetes uz koncertu var iegādāties kultūras nama kasē. Vietu skaits ierobežots. 

