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PATEICĪBA PAR SVĒTKIEM

iels paldies 6.Starptautiskās pierobežas kultūras
nedēļas projekta vadītājam un 9.Starptautiskā teātru
festivāla «Tālvils 2011» organizatoram
Aivaram Ikšelim.
Paldies Valkas pilsētas kultūras nama
radošajiem un tehniskajiem darbiniekiem par
izturību nedēļas garumā. Paldies amatiermākslas
kolektīviem un to vadītājiem par emocionālu
sniegumu festivāla atklāšanas pasākumā.
Paldies Valsts Kultūrkapitāla fondam (VKKF), Saeimas deputātam Ivanam Klementjevam, biedrībai «Atbalsts Valkai», SIA «PEPI RER» par festivāla dalībnieku
izmitināšanu Valgā un festivāla sekmīgu norisi.
Par radošumu no sirds pateicos novada
bibliotekāriem, tautas namu vadītājiem, māksliniecisko
kopu dalībniekiem un to vadītājiem. Paldies novada pagastu pārvalžu vadītājiem, darbiniekiem, pagastu autobusu šoferiem par līdzdalību 6.Starptautiskās pierobežas
kultūras nedēļas pasākumu nodrošināšanā,
veidojot Valkas novada svētkus «Novada dižgalds».
Paldies Jāņa Cimzes Valkas Mūzikas skolai (Guntim Freibergam, Andrim Niklavičam, Lolitai Mednei un mūziķiem), Valkas
Mākslas skolai (Marutai Stabulniecei), Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai Mārai Zeltiņai, Valkas – Lugažu evaņģēliski
luteriskajai draudzei (Annai Dreimanei, Arnim Bušam), Valkas
Novadpētniecības muzejam, Daigai Sondarei, Mudītei un Aigaram
Pullēm, kuri palīdzēja realizēt svētku notikumus, Dainim Jansonam
un Maijai Kaimiņai par «zelta pāru» foto. Paldies par palīdzību
pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai, Valkas jauniešu klubam «Pēda» un sporta dzīves organizatoriem.
Par finansiālo atbalstu novada svētku norisē paldies SIA «Valkas būvnieks», SIA «Tīne», SIA «Pedelīte», SIA «Elston».
Tikai visi kopā mēs spējām radīt skaistus mirkļus sev un
citiem.
Liels paldies Valkas novada iedzīvotājiem un novada viesiem, kuri piedalījās pasākumos un ar savu klātbūtni, ticību,
kritisku vārdu un palīdzību nodrošināja svētku norisi.
Foto: Dainis Jansons, Inguna Medne,
Paldies novada deputātiem un administrācijas darbinieSandra Pilskalne.
kiem par atbalstu kultūras dzīves norišu daudzveidības un
Vairāk skatīt: https://picasaweb.google.
kultūras tradīciju saglabāšanas iespējām Valkas novadā.
com/dainisfoto/Dizgalds02
Tā ir veiksme – darīt kopā to, kas sagādā prieku, reizē
https://picasaweb.google.com/
apzinoties, ka visi kopā mēs nodrošinām kultūrvērtību
dainisfoto/ZeltaPari2011
saglabāšanu novadā.

Katra pagasta izvēlētais latvju raksts
atgādina par tautas vērtībām

Novada Dižļaužu titulu nav iespējams iegūt, to var tikai
nopelnīt ar ļaužu mīlestību un cieņu

• Līga Lāne, kultūras darba organizatore

Kārķu senioru deju kopa «Vēl ziedam»
prot uzplaukt un uzziedēt jebkurā gadalaikā

Ērģemes tautas nama vadītājai
Līgai Kramai palīgu netrūkst

Skats no mals uz novada kultūru
un kultūras namu
Foto pa labi: Novada Dižpāru sveikšana,
kuri saskaņā nodzīvojuši 50 un vairāk gadus

Ēst vai neēst – tāds ir jautājums

Viļņas teātra izrāde
«Profesora sievas liktenis»

Silgas Tīrumas un Pjēra Soldano dziedājums aizkustina pašas
smalkākās dvēseles stīgas

Gatavojas Vijciema
Pagasta dienām

No

4. līdz 7.augustam
Vijciemā notiks tradicionāls
pasākums – Vijciema Pagasta dienas. Tā kā šajā pavasarī
tautas namu izpostīja ugunsgrēks, tad 28.jūlija visi aicināti uz kārtējo talku, lai
svētku laikā drupas varētu
padarīt mājīgākas un tās
varētu izmantot pasākumu
norisei.
«Talkas laikā esam iecerējuši
noņemt parketu, lai varētu izmantot apakšējo grīdas segumu un uz skatuves uzbūvēt
jumtu svētku vajadzībām,
pielabot tualetes, lai tās būtu
izmantojamas. Talkā aicināti
brīvprātīgie, kuru darbs un
arī jebkāds materiāls ieguldījums būs ļoti noderīgs,» aicina Vijciema tautas nama
vadītāja Vita Bērziņa.
4.augustā no pl.8.00 – 13.00
tirdziņš, uz kuru aicināti pirkt
un pārdot gribētāji. Tirdziņā
būs iespēja iegādāties našķus

svētku galdam, kā arī lietas
un puķes kapu sakopšanai, jo
pēc dažām dienām ir kapusvētki. 5.augustā pl.14.00
akcija «Uzzīmē prieku», kuras laikā paredzēts bērniem
kopā ar vecākiem apzīmēt
tautas nama sienas, izrotāt šo
vietu ar ziediem un meijām,
lai padarītu to mājīgāku.
Pl.18.00 pie baznīcas (lietus
gadījumā baznīcā) aicināti
puķu audzētāji, lai kopīgi veidotu izstādi, kas būs apskatāma arī 6. un 7. augustā.
6.augustā pl.20.00 Vijciema
amatierteātra izrāde «Par tikumību nerunāsim». Pl. 22.00
Pagasta dienu balle. Spēlēs
grupa «Bruģis». 7.augustā
pl.13.00 kapos kapusvētku
dievkalpojums. Kalpos mācītājs Raitis Jākobsons.
Vita Bērziņa teic, ka ikviens
būs gaidīts kopīgi strādāt un
atpūsties!
• Sandra Pilskalne

Ideju konkursa
«Par Kārķu un Vijciema pagastu ģerboņa skiču izveidi»
NOLIKUMS
I. Vispārīgā informācija

1. Konkursu rīko Valkas novada pašvaldība.
2. Konkursa mērķis ir izveidot Kārķu un Vijciema pagastu ģerboņus kā pagastu atpazīstamības zīmi lokālai nepieciešamībai un
izmantošanai.
3. Konkurss ir atklāts.
4. Konkursā var piedalīties ikviena juridiska
vai fiziska persona.
5. Vienam dalībniekam atļauts iesniegt ne
vairāk kā 2 pagasta ģerboņa skiču izveides
variantus, taču katrs piedāvājums jānoformē
atsevišķi šajā nolikumā noteiktajā kārtībā.
6. Katrs darbs jāiesniedz aizlīmētā aploksnē,
kuras priekšpusē jānorāda konkursa nosaukums un autora darba parole.
7. Konkursa darbam jābūt dalībnieka paša
radītam.
8. Konkursa darbu pēdējā iesniegšanas diena
2011.gada 31.augusts līdz plkst. 17.00
– Kārķu pagasta pārvaldē, «Ausmas», Kārķu
pagasts, LV-4716 vai arī jānosūta pa pastu ar
nosacījumu, ka pasta sūtījums pašvaldībā tiek
saņemts līdz Nolikuma 8.punktā norādītajam
termiņam,
– Vijciema pagasta pārvaldē, «Dalderi», Vijciema pagasts, LV-4733 vai arī jānosūta pa
pastu ar nosacījumu, ka pasta sūtījums pašvaldībā tiek saņemts līdz Nolikuma 8.punktā
norādītajam termiņam.
9. Konkursa darbi, kas saņemti pēc noteiktā
termiņa netiek izskatīti.
10. Termiņā iesniegtie konkursa darbi tiks
reģistrēti saņemšanas secībā, bet uz aploksnēm
paralēli tiks atzīmēts to reģistrācijas kārtas
Nr., datums un laiks.
11. Konkursam iesniegtos darbus atpakaļ
neizsniedz.

ta tautas namā un Vijciema pagasta pārvaldē
darba dienās, kur iedzīvotāji izsaka savu
vērtējumu, balsojot par vienu no piemērotākajiem pagasta ģerboņu skiču variantiem,
kā arī, ievietoti Valkas novada mājas lapā
www.valka.lv.
20. Konkursa darbus izvērtē līdz 2011.gada
30.septembrim vērtēšanas komisija, ko ar
rīkojumu izveido Kārķu un Vijciema pagastu
pārvalžu vadītāji .
21. Pagasta ģerboņa skiču ideju vērtēšanas
kritēriji:
21.1. ģerboņa skices un idejas apraksta
atbilstība pagasta tēlam;
21.2. ģerboņa skices vizuālā pievilcība, uztveramība un atpazīstamība;
21.3. ģerboņa skices izmantojamības daudzpusība.
22. Katrs komisijas loceklis piešķir punktus
par katra iesniegtā darba atbilstību augstāk
norādītajiem kritērijiem (maksimālais punktu
skaits par katru kritēriju – 10). Katram darbam
piešķirtie punkti tiek summēti un dalīti ar
vērtētāju skaitu, tādejādi nosakot katra konkursam iesniegtā darba atbilstību augstāk
norādītajiem kritērijiem, kas tālāk tiek salīdzināti ar to punktu vidējo summu, kāda
piešķirta pārējiem iesniegtajiem darbiem.
23. Ja vairāki darbi ir ieguvuši vienādu punktu
skaitu, tiek ņemti vērā iedzīvotāju balsojuma
rezultāti publiskās apskates laikā.
24. Konkursa komisija pēc nepieciešamības
var pieaicināt vērtēšanas darbā ekspertus.
25. Vērtēšanas process tiek atspoguļots protokolā.

IV Konkursa komisijas tiesības un pienākumi
26. Konkursa komisija var lūgt paskaidroju-

II. Informācija par konkursa priekšmetu mus darba autoram par iesniegto piedāvājumu,
Nodegušā Vijciema tautas nama sakopšanas talkā
katrs cenšas palīdzēt kā var un prot

Aicina piedalīties Kārķu
Pagasta svētkos

Kārķu amatierteātra kolektīvs pēc skatītāju vēlēšanās
Pagasta dienās aicina uz izrādi «Trīs košas dāmas»
tautas namā zolītes turnīrs,
un 13.augustā Kārķu pulksten 11.00 pie tautas
pagasta pārvalde sadarbībā nama koncerts «No maliņu
ar skolu, tautas namu un maliņām», pulksten 12.00 pie
jauniešu centru organizē pa- sporta nama svētku svinīga
gasta svētkus, kas jau tra- atklāšana un sportiskas aktidicionāli katru gadu notiek vitātes, kas būs piemērotas
augusta sākumā.
visu gadu gājumu dalīb12.augustā svētku ieskaņai niekiem. Programmā parepulksten 13.00 tautas nama dzētas jau tradicionālas lietas
zālē pūķu gatavošanas darb- – volejbols, šaušana ar pneinīca, pulksten 15.00 visi ai- matisko šauteni, jautrības stacināti pie tautas nama nest fetes, piepūšamās atrakcijas
pļavas un dārza ziedus svētku bērniem, kā arī šajos svētkos
kompozīciju veidošanai.
jaunums – masreslings – cīņas
Pulksten 19.00 tautas namā sporta veids, kas ir tradicionāls
notiks Kārķu amatierteātra Jakutijā. Pulksten 22.00 tautas
Monikas Zīles lugas «Trīs namā balle. Spēlēs grupa «Vēkošas dāmas» izrāde, kas pēc ja runa» un dīdžejs Niknais.
skatītāju pieprasījuma dažu Pulksten 24.00 pie tautas
mēnešu laikā tiek izrādīta nama lidojošo lukturu paKārķos jau otro reizi.
laišana debesīs.
13.augustā pulksten 8.00
• Sandra Pilskalne
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30.jūlijā plkst.15.00 – Ērģemes kapos
31.jūlijā plkst.14.00 – Aumeisteru kapos
7.augustā plkst.11.00 – Stoķu kapos
7.augustā plkst.13.00 – Vijciema kapos
7.augustā plkst.13.00 – Valkas Meža kapos
7.augustā plkst.15.00 – Valkas Cimzes kapos

12. Kārķu un Vijciema pagastu ģerboņu skiču
izveidē nepieciešams ievērot ģerboņa izveidošanas pamatprincipus:
– tā nedrīkst būt pretrunā ar sabiedrisko
kārtību vai sabiedrībā pieņemtajiem morāles
principiem;
– jābūt individuālam raksturam, kopiespaidam, ko tas atstāj, vajadzētu atšķirties no kopiespaida, kādu atstāj jebkurš cits reģistrēts
ģerbonis.
13. Kārķu un Vijciema pagastu ģerboņa skici
vēlams veidot lakonisku, vizuāli un filozofiski
viegli uztveramu un atpazīstamu, kas būtu
universāli lietojama kā pagastu atpazīstamības
zīme.
14. Ģerboņa skicei jābūt viegli izpildāmai
dažādās tehnoloģijās (datordizains, gravēšana,
apdruka, izšūšana u.c.).
15. Ģerboņa skices izveidei izmantojami visi
grafiskie un glezniecības līdzekļi.
16. Katrs darbs iesniedzams A4 formātā.
17. Katrai ģerboņa skicei uz atsevišķas lapas
nepieciešams pievienot klāt autora ģerboņa
skices idejas pamatojumu (īsu aprakstu) par
izvēlētajiem elementiem.
18. Katram darbam slēgtā aploksnē jāpievieno
autora vārds, uzvārds, vecums, kontaktinformācija, dzīves vietas adrese.

III.Vērtēšana

19. Konkursa darbi tiek izlikti publiskai apskatei no 2011.gada 8.septembra Kārķu pagas-

ja tas nepieciešams.
27. Konkursa komisijai ir tiesības pieprasīt no
pretendenta ar parakstu apstiprinātu apliecinājumu, ka iesniegtie darbi ir oriģināli un nav
plaģiāts.
28. Konkursa komisijai ir tiesības pēc darbu
izvērtēšanas:
28.1. noteikt konkursa uzvarētāju Kārķu pagasta ģerboņa skices izveidošanā un piešķirt
tam naudas balvu – Ls 50,00 (piecdesmit lati).
28.2. noteikt konkursa uzvarētāju Vijciema
pagasta ģerboņa skices izveidošanā un piešķirt
tam naudas balvu – Ls 50,00 (piecdesmit lati).
29. Konkursa komisijai ir tiesības noraidīt
visus piedāvājumus, izsludināt jaunu konkursu (ja nav sasniegts konkursa mērķis) vai
izvēlēties citādu ģerboņa skiču projekta izveides risinājumu.
30. Konkursa komisijas pienākumi ir:
30.1. Izskatīt un novērtēt komisijai noteiktajā
termiņā iesniegtos darbus;
30.2. Neizskatīt/neizvērtēt komisijai iesniegto
piedāvājumu, ja tas nav noformēts atbilstoši
šā konkursa nolikuma prasībām.
31. Iesniegt konkursa izvirzīto uzvarētāju ar
klāt pievienotām ģerboņu skicēm Valkas novada domei, kas apstiprina konkursa rezultātus.
Valkas novada domes priekšsēdētājs
K.Albergs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā

2011.gada 26.maija								

Nr.15

APSTIPRINĀTI

ar Valkas novada domes 2011.gada 26.maija lēmumu (protokols Nr.6, 21.§.)
Grozījumi 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.9
«Par sociālo pabalstu piešķiršanu»
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 35.pantu, likuma «Par pašvaldībām» 43.panta 1.daļas 13.punktu

1. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes
2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.9 «Par sociālo pabalstu piešķiršanu»
izsakot 23.punktu šādā redakcijā:
«23. Pabalstu ārkārtas situācijā personas nāves gadījumā piešķir mirušā ģimenes loceklim (ģimenei) vai personai, kura uzņēmusies
apbedīšanu:
1.1. pabalsta apmēram jākompensē neatliekamo apbedīšanas pakalpojumu izmaksas zārka iegāde, transporta, morga pakalpojumi,
nelaiķa ģērbšana, pakalpojumi kapos – bedres rakšana, stiprināšana, aizbēršana;
1.2. gadījumā, ja mirušai personai ir pirmās
pakāpes radinieki, tiek izvērtēti viņu ienāku-

mu un saņemto apbedīšanas pabalstu (VSAA,
darbavieta, arodbiedrība u.c.) kopējais apmērs;
1.3. pēc minimālo apbedīšanas izdevumu
segšanas un ienākumu izvērtēšanas pabalstu
piešķir, ja radinieku rīcībā paliekošie līdzekļi
ir mazāki par summu, kura aprēķināta reizinot valstī noteikto minimālo darba algu ar
šādu koeficientu:
23.3.1. par vienas personas ģimeni – 1.0;
23.3.2. par katru nākamo ģimenes locekli –
0.5.»
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā
dienā pēc to publicēšanas laikrakstā «Valkas
Novada Vēstis».

NOLIKUMS

Jauna ZAAO iniciatīva –
BEZMAKSAS šķiroto
atkritumu savākšana

Konkursam «Sakoptākā dzīves vieta un darba vieta Valkas novadā 2011»

ai veicinātu atkritumu šķirošanu, taupītu
dabas resursus un šajā saspringtajā laikā sniegtu papildus atbalstu uzņēmējiem un iestādēm,
no šī gada 1.jūlija SIA «Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija» (ZAAO)
šķirotos atkritumus savāks un izvedīs bez maksas.
Uzskatām, ka, ieviešot izmaiņas šķiroto atkritumu apsaimniekošanā un savākšanā,
veicināsim uzņēmēju motivāciju šķirot atkritumus un arī turpmāk sekmīgi sadarboties ar
ZAAO, jo izlietotos iepakojamos materiālus
varam pārstrādāt un izmantot atkārtoti, līdz ar
to ietaupīt dabas resursus, kuru patēriņš mūsu
ikdienā ir pietiekami apjomīgs.
ZAAO ir pārliecināts, ka šāds atbalsts
uzņēmumiem un institūcijām pievērsīs plašāku
uzmanību atkritumu šķirošanas problemātikai,
lai kopīgi ne tikai popularizētu atkritumu
šķirošanas un to pārstrādes nozīmību, bet arī
praktiski savāktu lielāku atkritumu apjomu un
sakārtotu vidi mums līdzās.
Ņemot vērā, ka pozitīvi vērtē līdzšinējo
sadarbību ar uzņēmumiem un iestādēm, aicinām arī turpmāk izmantot uzņēmuma sniegtos pakalpojumus un būt atbildīgiem pret vidi,
jo Jūsu sašķirotie atkritumi tiek pārstrādāti
atkārtotai izmantošanai, taupot dabas resursus.
Atgādinām, ka līgumus par atkritumu apsaimniekošanu iespējams noslēgt ZAAO birojos Valmierā, Cēsīs un Limbažos, kā arī aizpildot līguma pieteikuma veidlapu www.zaao.lv.
Jautājumu gadījumā sazinieties ar ZAAO pa
tālruni 64281250.
Lai uzzinātu vairāk informācijas par ZAAO
sniegtajiem pakalpojumiem, aicinām ieskatīties
uzņēmuma mājas lapā www.zaao.lv. Seko mums
arī mikroblogā twitter.com profilā zaao_lv.
Apkārtējās vides sakopšana ir mūsu rokās,
tādēļ sakopsim vidi kopā!
• SIA ZAAO attīstības daļas vadītāja
Ingrīda Gubernatorova

Valkā
2011.gada 30.jūnijā										
Nr.6
APSTIPRINĀTS ar Valkas novada domes 2011.gada 30.jūnija lēmumu (prot. Nr.7, 41.§.)

1. Mērķi
1.1. veicināt Valkas novada iedzīvotāju aktivitātes apkārtējas ainavas sakopšanā un labiekārtošanā
ap savām dzīvojamajām mājām
un darba vietām;
1.2. popularizēt apkārtējās vides
sakoptības veiksmīgākos
risinājumus.
2. Nominācijas un dalībnieki
2.1. Konkursā par sakoptāko
dzīves vietu un darba vietu Valkas
novadā tiek vērtētas novada teritorijā esošās individuālās dzīvojamās mājas, lauku sētas,
daudzdzīvokļu mājas, zemnieku
saimniecības, ražošanas uzņēmumi un tām pieguļošās teritorijas (turpmāk – objekti) sekojošās
nominācijās:
2.1.1. «Sakoptākā individuālā
dzīvojamā māja» (Valkas pilsētā,
Teritorijas
zonējums
Piesaiste (priekšdārzs,
apkārtēdzīvojamā Zāliens
jai videi, zona,
saimstila
niecības
vienotība zona, atpūtas
zona, u.c.)

pagastu un ciematu centros),
2.1.2. «Sakoptākā vasarnīca»,
2.1.3. «Sakoptākā lauku sēta»,
2.1.4. «Sakoptākā zemnieku saimniecība»,
2.1.5. «Sakoptākā daudzdzīvokļu
māja»,
2.1.6. «Sakoptākais ražošanas objekts»,
2.1.7. «Vides odziņa» (mazā arhitektūras forma (vārti, pastkastīte,
strūklaka, aka, mājas vārds, norādes zīme u.t.tml), puķu dobe,
ūdenstilpne vai cits oriģināls neliela formāta vides elements pēc
žūrijas ieskata,
2.1.8. papildnominācijā - «Sakoptākais un savdabīgākais Valkas
pilsētas daudzdzīvokļu mājas balkons (lodžija)».
2.2. Dalībai konkursā pretendenti
līdz 2011.gada 5.augustam:
2.2.1. var pieteikties paši,

2.2.2. var tikt pieteikti, pieteicējam
par to informējot pretendentu,
2.2.3. var tikt uzaicināti no žūrijas
puses.
2.3. Piesakot pretendentu, norādīt
sekojošu informāciju (ar pretendenta piekrišanu): pretendenta
vārds, uzvārds, telefona numurs,
objekta adrese.
3. Vērtēšana
3.1. Vērtēšana notiek no 0 līdz 10
ballēm:
3.1.1. nominācijās «Sakoptākā
individuālā dzīvojamā māja»; «Sakoptākā lauku sēta» un «Sakoptākā vasarnīca» objektu vides elementi tiek vērtēti pēc sekojošiem
kritērijiem:
– sakoptība (tehniskais stāvoklis),
– funkcionalitāte,
– iederība vidē:

Apstādījumi
Celiņi, Karoga
laukumi, vieta

Ēkas
un
būves

Atkritumu
Pieguļošā
ārējā teritorija apsaimniekošana

Atpūtas
vieta un
konstrukcijas

3.1.2. nominācijā «Sakoptākā zemnieku saimniecība» 3.1.3. nominācijās «Sakoptākais ražošanas objekts»
papildus iepriekšējiem vēl tiek vērtēti: lauki, un «Sakoptākā daudzdzīvokļu māja» tiek vērtēti
ganības.
šādi elementi:
Puķu dobes,
košum-krūmi
un koki

Zāliens

Celiņi,
laukumi

3.1.4. papildnominācijā «Sakoptākais un savdabīgākais Valkas pilsētas
daudzdzīvokļu mājas balkons» konkursa kritējus nosaka, objektus vērtē
un iesaka apbalvošanai nevalstiskā
organizācija biedrība «Valkas Dāmu
Klubs».
3.2. Konkursa žūrija papildus uzskaitītajiem var vērtēt arī īpašus,
attiecīgajam objektam atbilstošus
kritērijus, piemēram: videi draudzīga saimniekošana vai risinājumi,
oriģinalitāte, īpašs ieguldījums un
darba kvalitāte.
3.3. Konkursa žūrijai ir tiesības
noteikt pārsteiguma balvas.
3.4. Konkursa žūrijai ir tiesības
ierosināt izvirzīt un atzīmēt visnesakoptāko dzīves vietu un darba
vietu, ja tāda tiek pamanīta.
3.5. Konkursa žūrija savlaicīgi (orientējoši – trīs dienas iepriekš) saskaņo
ar katru pretendentu objekta apskates laiku.
3.6. Iepriekšējo gadu konkursa lau-

Karoga Ēkas vizuālais Pieguļošā ārējā
vieta izskats, fasāde,
teritorija
izkārtnes

reātus žūrija var vērtēt atsevišķi.
4. Konkursa norises laiks, rezultāti
un laureātu apbalvošanas kārtība
4.1. Konkurss notiek 2011.gadā no 1.
jūlija līdz 1.septembrim.
4.2. Informācija par konkursa norisi
tiek ievietota laikrakstos «Ziemeļlatvija» un «Valkas Novada
Vēstīs» un Valkas novada mājas
lapā.
4.3. Konkursu laureāti tiek apbalvoti
kopīgā pasākumā, pasniedzot Valkas novada domes atzinības rakstus
un balvas.
4.4. Balvās paredzētas dāvanas
(saimniecībā noderīgas lietas: dāvanu kartes no stādaudzētavām,
grāmatas, puķes u.c.). Par balvu lielumu un iegādi atbild Valkas novada
Attīstības un plānošanas nodaļa.

Atkritumu
apsaimniekošana

5.2. Gunta Smane, Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja,
1.3. Ilona Krastiņa, Valkas novada
iedzīvotāja, Dārzu un ainavu
arhitektūras tālākizglītības kursu absolvente,
1.4. Mudīte Arone, Pensionāru kluba «Zelta rudens» pārstāve.
1.5. Inese Vehi, Pilsētas teritorijas
apsaimniekošanas nodaļas vadītāja,
Ainavu arhitektūras kursu absolvente,
1.6. Aija Jurjāne, novada domes juriste, Ainavu arhitektūras kursu absolvente.
1.7. Inguna Medne, sabiedrisko attiecību speciāliste
1.8. Katra pagasta objektu pieteikšanā un vērtēšanā piedalās pagasta pārvaldes vadītājs.

5. Žūrija
5.1. Guntis Bašķis, Valkas novada
domes izpilddirektors – žūrijas komisijas priekšsēdētājs;

Valkas novads tiks pārstāvēts
novadu dienās Rīgā

Latvijas

Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 8.maijā
sākās «Novadu dienas Rīgā 2011» ar Rīgas dienu – novadu dienu atklāšanu, ko organizē Kultūrizglītības un
nemateriālā mantojuma centrs sadarbībā ar Latvijas
Etnogrāfisko brīvdabas muzeju.
14.augustā notiks Novadu dienu noslēgums – Vidzemes diena – «Kāzas».
Vidzemes dienā kopā ar citiem vidzemniekiem kāzu
godu tradīcijas izdziedās un izdejos Valkas folkloras
kopas «Sudmaliņas» un «Nāburgi» (vadītājas S.Smeltere un M.Meļķe). TLMS «Saulīte» (vadītāja I.Pētersone),
Ērģemes pagasta lietišķās mākslas kolektīva meistari
(vadītāja L.Kreile) un novada amatnieki demonstrēs savas amatu prasmes; piedāvāsim nobaudīt Vidzemes
dienas apmeklētājiem Ziemeļvidzemesbgv un Dienvid-igaunijas tradicionālos ēdienus.
• Līga Lāne

Apstiprināts Valkas novada pašvaldības
Publiskais pārskats par 2010.gadu
Ar 2011.gada 30.jūnija Valkas novada domes sēdes
lēmumu (sēdes protokols Nr.7, 4 §) ir apstiprināts Valkas novada pašvaldības Publiskais pārskats par 2010.
gadu. Publiskais pārskats ir pieejams Valkas novada
domes mājas lapā, sadaļā «Valkas novads» – «Publiskais pārskats»
http://valka.lv/valkas-novada-pasvaldibas-publiskais-parskats-2/ un novada bibliotēkās.

Atpūtas vietas un
konstrukcijas

Valkas novada
domes priekšsēdētājs
K. Albergs

L

Nolietotas neizjauktas sadzīves tehnikas bezmaksas savākšana

L

ai novērstu videi kaitīgo preču izmešanu
neparedzētās vietās, SIA «Ziemeļvidzemes
atkritumu apsaimniekošanas organizācija»
(ZAAO) atgādina iedzīvotājiem par iespēju
bez maksas nodot neizjauktu nolietoto
sadzīves elektroniku, piesakot izvešanu pa
tālruņiem 64281250 vai 26132288. Sadzīvē
radušos bīstamos atkritumus – akumulatorus, baterijas vai luminiscentās lampas fiziskās
personas bez maksas var nodot EKO laukumos.

NOLIETOTAS NEIZJAUKTAS
SADZĪVES TEHNIKAS BEZMAKSAS
SAVĀKŠANA:

26132288

Iznešana no mājas vai dzīvokļa Ls 0,50 par stāvu.

Pirmo Ziedu svētku koks

10.jūnijā Valkas – Valgas pilsētas svētku

ietvaros Valkā pirmo reizi notika svētki «Puķu
brīnumā», kas bija veltīti 725. gadadienai, kopš
Valka pirmoreiz minēta vēstures avotos.
Par Ziedu svētku laikā savāktajiem ziedojumiem ir iegādāta parastā kļava «Royal Red», ku-

rai ir tumši sarkanas lapas. Kļava ir iestādīta
Lugažu laukuma parkā, pie Rīgas un Beverīnas
ielu krustojuma. Par atlikušajiem ziedojumiem ir
nopirktas deviņas pelēkās spirejas «Grefsheim».
Ar tām ir nomainīts turpat esošais, novecojušais
balto spireju stādījums.
Paldies visiem, kuri ziedoja!

13 režisoru vārītā zupa izdodas lieliski

9.Starptautiskā

teātra festivāla «Tālvils
2011» dalībnieku programmā viens vakars bija
veltīts atpūtai, kurā visu 13 teātru režisori vārīja
zupu. Pasākums notika Lugažu muižā, kur tas
lieliski bagātināja vietējo kultūrvidi un atstāja
ciemiņiem vislabāko iespaidu par to, kas notiek
Latvijas lauku pagastos.
«Viss sākās ar zupas vārīšanu – uz galda bija
salikti dažādi produkti un visiem kopā bija
uzdevums pagatavot zupu. Lai arī neviens
neuzņēmās galvenā šefpavāra lomu, viss notika
ļoti saskaņoti un zupa izdevās lieliski. Kamēr
režisori gatavoja zupu, aktieriem bija uzdevums
no maizes klucīšiem ar mazu irbulīšu palīdzību
izveidot sapņu māju, kas pēc tam bija jāprezentē
pārējiem. Protams, pēc tam viss pagatavotais tika
sadalīts un apēsts,» stāsta festivāla koordinators
Aivars Ikšelis. Atliek fantāzijai padot vaļu un
viss notiek. Piemēram, Ukrainas teātris uzbūvēja
brīnišķīgu māju ar vārpu jumtu, kas plūktas
tuvējā laukā un speķa ziediņiem, kas veidoti no

līdzi paņemtās pārtikas krājumiem, Gatčinas
teātris izveidoja runci un peli, jo viņiem patiesi
teātrī dzīvo kaķis. Aivars Ikšelis saka paldies
Lugažu muižas saimniekiem un Valkas pagasta
iedzīvotājiem par viesmīlīgo uzņemšanu – Kristīnei Ganiņai par sagatavoto ugunsskulptūru,
simts latu programmas strādniekiem par speciāli
šim pasākumam gatavoto deju grīdu, kas noderēs
arī turpmāk āra pasākumiem, paldies Valkas
pagasta ansamblim «Romaškas» un deju kopai
«Sudmaliņas» par dziesmām un dejām.
Lai arī varētu teikt, ka tikai nupat aizvērtas
durvis notikušajam festivālam, pasākuma organizatori jau sāk domāt par nākamo, kas Valkā
domājams notiks 2013.gadā. «Teātris ir priekš tam,
lai cilvēki domātu, uzdotu jautājumus, meklētu
atbildes un piepildītu dvēseles. Man ir prieks, ka
Valkā ienāk pasaules teātru elpa. Tā dēļ tad arī
ir vērts censties,» teic Aivars Ikšelis, apņēmības
pilns padarīt katru festivālu arvien kuplāku un ar
vēl lielāku starptautisku skanējumu.
• Sandra Pilskalne
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Valkas novada afišu stabs. Valkas novadā viss notiek

FK VALKA mājas spēles
Valkas pilsētas stadionā
31.jūlijā plkst.17.00
FK VALKA – FK Avantis
(Rīga)
14.augustā plkst.14.00
FK VALKA – OSC Fortuna
(Ogre)
www.fkvalka.lv

Š

• 30.jūlijā plkst.20.00 Turnas tautas namā Ērģemes pagasta dramatiskā kolektīva izrāde M.Zīle «Sunītis un viņa
kauliņš», plkst.22.00 balle, spēlēs grupa
«Rolise».
• 30.jūlijā pl.20.00 Mierkalna tautas
namā Zvārtavas amatierteātra M.Zīles
lugas «Savedējs» izrāde. Pl.22.00 balle.
Spēlē grupa «Kreisais pagrieziens».
• 30.jūlijā pl.10.00 Vijciemā Sporta svētki
dažādām vecuma grupām.
• 4. – 7.augustam Vijciemā Pagasta dienas.
• 12. – 13.augustam Kārķu Pagasta dienas.
• 25., 26.un 27.augustā Valkas pilsētā
gadatirgus.
• 27.augustā Kārķu tautas namā pasākums skolēniem «Paliec sveika, vasariņa».
• 27.augustā pl.22.00 Vijciema pagastā
balle «Atvadas vasarai». Spēlē grupa
«Tik un tā» (Saldus).

Izstādes

Līdz 31.augustam Valkas pilsētas kultūras namā (Valkā, Emīla Dārziņa ielā 8)
aplūkojamas vairākas izstādes, kas tika
atklātas 6.Starptautiskās pierobežas kultūras nedēļas ietvaros. Izstādes apskatāmas darba dienās no plkst.10.00
līdz plkst.17.00. Ieeja – bez maksas.
Pirmā stāva informācijas telpā – Aleksandra Čerņenko (Baltkrievija) foto-

izstāde «MODE. FOTOFINIŠS». A.Čerņenko ir jauns, slavens baltkrievu dizainers, kurš izstrādā rotaslietas un avangarda tērpus.
Pirmā stāva foajē un mazajā zālē – Lilitas Postažas (Latvija) piemiņas izstāde
«Es esmu ar jums». Pavisam nesen aizsaulē aizgājušās mākslinieces L.Postažas
izstādē apskatāmi gobelēni un gleznas.
Izstāde ir neparasti emocionāla un ļoti
plaša. Tur redzams arī mākslinieces
pēdējais darbs, kas noņemts no molberta, un neviens nezina, vai tas ir pabeigts
vai nē.
Mazajā zālē – Andra Vēža (Latvija)
porcelāna izstāde «Baltais trauslums».
A.Vēzis ir mākslinieks, kura vārds plašus
komentārus un apstiprinājumu profesionālajam līmenim neprasa. Viņš strādā
ar mālu, šamotu, akmens masu, bet galvenais materiāls neapšaubāmi ir porcelāns. Mākslinieks mīl eksperimentēt ar
porcelāna krāsām, krāsainām glazūrām,
izmēģināt dažādus tehniskus paņēmienus. Tieši formu neparastums Andri
Vēzi izceļ pārējo keramiķu vidū.
Līdz 5.septembrim Valkas novadpētniecības muzeja Izstāžu zālē (Valkā,
Rīgas ielā 64) aplūkojama izstāde «Spēles
prieks», kas veltīta Valkas pirmajai publiskajai teātra izrādei latviešu valodā.
Izstādē atspoguļota Valkas novada
pašdarbības dramatisko kolektīvu dar-

bība sākot no 20.gadsimta sākuma līdz
mūsdienām. Īpaši iekārtotā telpā iespējams darboties ēnu teātrī – radīt
vizuālos tēlus ar rokām, ķermeni vai no
papīra izgrieztām figūrām. Muzeja darba laiks: otrdienās – piektdienās no
plkst.11.00 – 18.00, sestdienās un svētdienās no plkst.10.00 – 16.00. Ieejas maksa Ls 0,50 (pensionāriem, studentiem un
skolēniem Ls 0,20).

Valkas novada Centrālās
bibliotēkas izstādes

• No 2.augusta līdz 23.septembrim Valkas novada Centrālajā bibliotēkā izstāde
«9.augustā režisoram Olģertam Kroderam – 90 (1921)».
• No 9.augusta līdz 12.septembrim Valkas novada Centrālajā bibliotēkā skolotājas Valdas Fjodorovas zīmējumu un
gleznu izstāde.

Izstādes Lugažu muižā

• No 1.augusta līdz 1.septembrim otrā
stāva Valkas pagasta amatierteātra kolektīva vadītājas Evgēnijas Kozlovas izstāde «Foto mirkļi».

Kārķu tautas namā

• Līdz 1.septembrim kamīnzālē Daiņa
Jansona fotogrāfiju izstāde.

Dzīves motto – nekad neatsaki

ogad Valkas novada svētkos katram pagastam
un Valkas pilsētai bija lūgums izvirzīt iedzīvotājus
novada dižļaužu statusam. Šim titulam tika nominēti un godināti 7 novada iedzīvotāji: Inta Engere (Kārķi), Ausma un Eduards Kronbergi (Ērģeme),
Antra Krile (Valkas pagasts), Asja Ozoliņa (Vijciema pagasts), Dzidra Švarte (Zvārtavas pagasts),
Brigita Pakule (Valkas pagasts). Turpmāk katru
mēnesi Valkas Novada Vēstīs iepazīstināsim ar šo
cilvēku veikumu. Šoreiz stāsts par kārķēnieti Intu
Engeri.
Kārķēnieši izlēma – dižļaužu titulu godam pelnījusi
Inta Engere, kura ir viena no
visaktīvākajām pagasta pašdarbības kolektīvu dalībniecēm.
Intai pa spēkam it viss – ja
vajadzīgs, jaunu košu dāmu
nospēlēs, ja vajadzīgs – spoži
Cūkmenu notēlos, ja vajadzīgs
valsi nodejos un solo nodziedās, ja vajadzīgs – pat piedalīsies pļaušanas sacensībās!
Tur arī slēpjas Intas panākumu
laimes atslēdziņa – ja kāds aicina un lūdz, nekad neatteikt
un ikvienu darbu darīt no
sirds.
Ja varētu laiku pagriezt atpakaļ un ielūkoties Limbažu
apriņķa Vilzēnu «Jaunkalēju»
mājās, tad diezin vai Marija,
rosoties pa māju un kalējs
Emīls Graudiņš, apkaļot zirgus un veicot smago kalēja
darbu, varēja iedomāties –
viņu mazās mīļās pastarītes
Intas šūpulī ieliktais talants
būs ļaužu tik novērtēts. Dziesmas, dejas un teātris ir viņas
ikdienas neatņemama sastāvdaļa, kas pašai un skatītājiem
dod spēku.
«Tēvs man iemācīja pļaut,
vagot, taisīt vezumu un veikt
visus lauku darbus. Ģimenē
visi bijām mūzikas mīļotāji –
tēvs spēlēja garmošku, brālis
akordeonu, mamma bija liela
dziedātāja. Viņa man iemācīja
tā laika dejas podspaņ, podkārter
Nākošās
VALKAS NOVADA
VĒSTIS
iznāks 26.augustā

un vairākas citas,»
ar vislielāko cieņu
un mīļumu Inta atceras savus vecākus.
Iespējams, ja vecākiem būtu lielāka
rocība un Intai būtu
bijusi iespēja profesionāli apgūt akJau pirmajā darba vietā – Puikules
tiermākslu, mēs vitautas namā, Intai lieti noder
ņu būtu redzējuši
akordeona spēles prasme
pat uz lielām skatuvēm. Katram savs
valsts darbs, mājās vecs tēvs,
liktenis, un tas arī katram pašdarbībai neatlika laika.
piespēlē kādas skaistas lietas. Pārceļoties uz Kārķiem, ģimeInta bija bezgala priecīga, kad ne nopirka cītaru un akordepēc Alojas vidusskolas ab- onu un reizēm vakaros kopā
solvēšanas izdevās dabūt Pui- ar vīru Haraldu muzicēja.
kules kultūras nama vadītājas Kādu muzikālu stīgu manvietu. Tur viņa nodibināja tojuši arī viņu pieci mazbērni
jaukto kori, deju kolektīvu, – Marta, Roberts, Kristīne, Madramatisko kolektīvu, sieviešu dara un Kristaps.
ansambli. «Man darbs ļoti paIkdienā Intai vienmēr uz
tika. Tas bija laiks, kad nebija galda stāv papīrs un zīmulis –
tādu telefona sakaru kā tagad. ja nu kas pierakstāms – kādai
Katrs dalībnieks bija jāuzrunā dziesmai vārdi, kāda anekdote
personīgi,» atceras Inta. Pēc vai prātā iešaujas atminējums
tam viņa vēl arī strādāja Vil- krustvārdu mīklai, bez kurām
zēnu kultūras namā par va- Intas ikdiena nav iedomājama.
dītāju, bet, apprecoties un pa- Sestdienas vakaros viņa parassaulē nākot dēlam Jānim un ti cep baltmaizes kukulīti, jo tā
meitai Daigai, darbs tika no- darīja viņas mammīte – sestmainīts – visu mūžu nostrā- dienas ēdiens atšķīrās no ikdidāts mežniecībā par grā- enas. Ikdiena viņai paiet bezmatvedi. 1970.gadā Vilzēnos gala aktīvi – ziemas periodā
Intai bija liktenīga satikšanās mēģinājumi četras dienas – sedarba jautājumos ar kārķē- nioru ansamblim, senioru deju
niešiem, kuri aicināja viņu grupai «Vēl ziedam» un kur
nākt dzīvot uz Kārķiem – nu vēl mēģinājumi amamežniecība uzcēlusi jaunu tierteātrim, kurā bieži tiek
māju, bērniem tuvu skola. In- spēlētas galvenās lomas. Spēt
tas ģimene pieņēma piedā- tik mācīties tekstus un gādāt
vājumu un ir priecīga par tā tērpus! Kārķu Meža dienās Inlaika lēmumu. «Esmu šeit tā tai izdevās brīnišķīga saspēle
iedzīvojusies, ka nespēju citur ar Latvijā pazīstamo diriģeniedomāties savas mājas,» teic tu Intu Teterovski. Jautāta par
Inta. Kamēr bērni bija mazi, uztraukumu un lampu drudzi

Valkas novada
pašvaldības
informatīvs
izdevums

Inta Engere ar aktīvu darbošanos godam nopelnījusi
Valkas novada Dižlaužu 2011 titulu

Inta Mades lomā izrādē «Trīnas grēki»
uz skatuves, Inta teic – kas tur
ko uztraukties, visu uztveru ar
humoru un baudu mirkļus uz
skatuves, patīk lomas, kurās
var no sirds izspēlēties!
«Pastāv tāds uzskats – katram savs laiks, kad jānoiet no
skatuves. Es to ignorēju –
iedzeru kādu asinsspiediena
tabletīti, uzlieku vairāk grimmu un aiziet! Dzīvoju pēc
principa: «Nekad neatsaki, ja
aicina, jo pienāks laiks, kad
neaicinās, un tad būs sāpīgi!,»»
teic Inta un veikli uzlec savam
«zirgam» (velosipēdam) mu-
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gurā, un pēc mirkļa būs mājās,
lai paspētu pabarot trušus un
noskatītos iemīļotu seriālu,
kurā atkal kaut kas jaunām
lomām aizgūstams.
Varbūt patiesi kalējs Emīls,
raugoties no mākoņu maliņas,
ir palīdzējis izkalt meitai kādu
laimes zvaigznīti, lai viņas
darbs būtu novērtēts!
Paldies Intai par viņas veikumu, negurstošo dzīvessparu, humoru, dzīves un skatuves mīlestību!
• Sandra Pilskalne
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