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11.novembris – Lāčplēša diena

1919.

gada novembrī Daugavas
krastos izšķīrās Latvijas Republikas liktenis. Vairākas dienas turpinājās sīvas
un nevienlīdzīgas cīņas, līdz 11.novembra rītā latviešu karavīri salauza daudz
spēcīgākā pretinieka – Bermonta vadītās,
apvienotās vācu un krievu, armijas
pretestību un to pilnībā padzina no Rīgas.
Par godu Rīgas atbrīvošanai, 11.novembri nosauca par Lāčplēša dienu.
Turpmākos gados, līdz 1940.gada 11.novembrim šo svarīgo uzvaras datumu
atzīmēja kā latviešu karavīru un brīvības
cīnītāju piemiņas dienu. No jauna
Lāčplēša dienu sāka atzīmēt 1989.gada
11.novembrī, kad Rīgas pils Svētā Gara
tornī uzvilka sarkanbaltsarkano karogu.
Godinot varoņus, Saeima un valdība
nodibināja valsts augstāko militāro apbalvojumu – Lāčplēša Kara ordeni un
1919.gada 11.novembris uzskatāms par
tā dzimšanas dienu. Ordeņa devīze
skanēja «Par Latviju».
Apbalvošana ar Lāčplēša Kara ordeni
notika ik gadus 11.novembrī no 1920.
līdz 1928.gadam. Ordenim bija 3 šķiras,
t.i., pakāpes. Apbalvošanu sāka ar 3.
šķiru, augstākās – 2. un 1.pakāpes ordeņus piešķīra tikai divas reizes – 1927.
un 1928.gadā. Visi ordeņi bija numurēti,
katras šķiras ordeņus numurēja atsevišķi.
Šajos deviņos gados ar Lāčplēša Kara
ordeni apbalvoja 2116 cīnītājus. Mēs
varam būt lepni, ka 79 no viņiem dzimuši vai dzīvojuši un strādājuši Valkas
novadā.
Pirmajā apbalvošanas reizē, 1920.gada
13.augustā piešķīra septiņus Lāčplēša
Kara ordeņus. Ordeni ar 1.numuru
saņēma ģenerālis Pēteris Radziņš – viena no izcilākajām mūsu novada personībām. P.Radziņš dzimis 1880.gada
2.maijā Lugažu (tagad Valkas) pagasta
«Jaunvīndzedzēs». Jau 1898.gadā Pēteris
Radziņš kā brīvprātīgais iestājās krievu
armijā, kur dienēja līdz pat 1919.gada
rudenim, kad atgriezās Latvijā. Drīz pēc
atgriešanās, viņu iecēla par Armijas
virspavēlnieka štāba priekšnieku. Kā

Svētku pasākumi novadā

• 11.novembrī plkst.17.00 Cimzes kapos – piemiņas plāksnes atklāšana
Lāčplēša Kara ordeņa kavalierim Arturam Plūmem (pulcēšanās Sēru ielā,
pie tiltiņa plkst.16.50).
No plkst.17.30 līdz 18.15 svētbrīdis
Valkas -Lugažu evaņģēliski luteriskajā
baznīcā.
Plkst.18.30 – lāpu gājiens uz Latvijas
atbrīvošanas cīņās kritušo Ziemeļvidzemes karavīru Brāļu kapiem (Raiņa
iela-Rīgas iela-Beverīnas iela-Varoņu
iela, pulcēšanās gājienam pie baznīcas
uz Raiņa ielas no plkst.18.15 – 18.30).
Plkst.19.00 atceres brīdis Brāļu kapos.
Ar Aleksandra Čaka dzejas kompozīciju «Mūžības skartie» piedalās Jērcēnu dzejas teātris.
Pasākumi 18.novembrī Valkas
pilsētas kultūras namā
• 11.novembrī plkst.18.00 sarīkojuma svinīgā daļa «Es savu Tēvzemi
dzirdu». Valkas novada domes Atzinības rakstu pasniegšana.
Plkst. 20.00 Gintas Krievkalnas un
akustiskā sastāva Kristapa Krievkalna
vadībā koncertprogramma «Sentiments».
Plkst. 21.00 svētku vakara balle kopā
ar grupu «Palsa». Sarīkojuma laikā darbosies kafejnīca. Svinīgais sarīkojums,
koncerts un balle – bez maksas.

Latvijas armijas parāde Rīgā, Esplanādē, 1920.gada 11.novembris
štāba priekšnieks viņš izstrādāja militāro
operāciju plānu bermontiādes satriekšanai un Latgales atbrīvošanai no lieliniekiem. Radziņš vadīja visas Rīgas, Zemgales un Latgales atbrīvošanas kaujas.
1927.gadā Pēteri Radziņu apbalvoja arī
ar 2.šķiras Lāčplēša Kara ordeni.
1920.gada 11.novembrī svinīgā parādē
Rīgā, Esplanādē Satversmes Sapulces
priekšsēdētājs Jānis Čakste pasniedza
288 Lāčplēša Kara ordeņus, tai skaitā,
arī vairākiem brīvības cīnītājiem no Valkas novada. Ordeni ar 20.numuru
saņēma tikai 20 gadus jaunais Eduards
Štifts no Lugažu (tagad Valkas) pagasta,
bet ordeni ar 25.numuru – Konrāts Miška no Ērģemes pagasta. Abiem 4.Valmieras kājnieku pulka kaprāļiem augsto
apbalvojumu piešķīra par kaujām 1919.
gada 31.maijā pie Jaunlubānas muižas.
Ordeņa kavalieru vidū ir arī Lugažu
(tagad Valkas) pagastā dzimušie – Pauls
Roberts Hasmanis, Arturs Plūme, Jūlijs
Celms un Einetrs Jūlijs Tupureinis, Kārlis Beikmanis no Vijciema pagasta, Roberts Pēteris Grūbe no Ērģemes pagasta,
Eduards Purgailis no Kārķu pagasta.
Savukārt 1921.gadā ordeni pasniedza
Jānim Vītiņam un Kārlim Zirnim no
Lugažu (tagad Valkas) pagasta, Kārlim
Celmiņam no Vijciema pagasta, Arvīdam
Celmam no Ērģemes pagasta, Jānis Er-

Valkas novadpētniecības muzeja
darba laiks svētkos
• 17., 18.un 19.novembrī – no plkst.
10.00 – 16.00. 18.novembrī ieeja muzejā – bez maksas. Piedāvājums – visas
atvērtās izstādes un pamatekspozīcija.
Kārķos
• 16.novembrī plkst. 14.30 tradicionālais skrējiens apkārt Kārķiem, veltīts
Latvijas 93.dzimšanas dienai.
17.novembrī plkst. 18.00 Kārķu skolēnu priekšnesumi un grupas JAM
koncertuzvedums «Mana dāvana Latvijai». Plkst. 20.00 Danču vakars, plkst.
22.00 Balle, spēlē «Sawējie».
Vijciemā
• 11.novembrī plkst. 17.00 Lāpu gājiens. Lāčplēša dienai veltīts piemiņas
brīdis Vijciema kapos.
• 18.novembrī plkst. 13.00 LR proklamēšanas dienai veltīts pasākums Vijciema pamatskolas zālē. Pēc tam teātra
izrāde «Ar būdu uz baznīcu».
Ērģemē
• 11.novembrī plkst. 15.00 lāpu gājiens
no pamatskolas uz Ērģemes kapiem,
lai godinātu Lācplēša Kara ordeņa kavalierus.
Turnā
• 18.novembrī plkst.16.00 svinīgs pasākums ar svecīšu aizdegšanu par
godu Latvijas 93.dzimšanas dienai pie
Turnas tautas nama.

tonam no Zvārtavas pagasta, Jānis Bošam no Kārķu pagasta un citiem.
130 Lāčplēša Kara ordeņus piešķīra
pēc nāves, kritušiem vai no ievainojumiem mirušiem karavīriem. 1921.gadā pēc
nāves ordeni piešķīra Kārķu pagastā
dzimušajam, 2.Cēsu kājnieku pulka
kaprālim Eduardam Bundzim. Viņš krita smagā sadursmē pie Jaunraunas 1919.
gada jūnija pirmajās dienās.
Arī nākošajās apbalvošanas reizēs ordeni saņēma bijušie Valkas novada
karavīri – Jānis Ķikānas no Ērģemes pagasta, Pēteris Riekstiņš un Eduards Kols
no Valkas pagasta, Jāni Ertons no
Zvārtavas pagasta, Arturs Nazars no
Kārķu pagasta un daudzi citi.
Ordeņa mūžs ir noslēdzies. Aizsaulē
ir aizgājuši visi Lāčplēša Kara ordeņa
kavalieri. Mūsu pienākums ir gādāt, lai
Lāčplēša gars paliktu mūžīgi dzīvs.
Valkas novadā ir izveidojusies tradīcija: katru gadu Lāčplēša dienā –
11.novembrī atklāt piemiņas plāksni
kādam novada kapos apglabātam
Lāčplēša Kara ordeņa kavalierim. Šogad
piemiņas plāksni atklās Arturam
Plūmem, kurš atdusas Valkā, Cimzes
kapos.
Aija Priedīte,
Valkas novadpētniecības muzeja
galvenā krājuma glabātāja

Kādā oktobra pēcpusdienā Kārķus un
Ērģemi apmeklēja fotogrāfs, ceļotājs un
Latvijas vēstures pētnieks Māris Locis. Viņš vēsturiskas vietas fotografē
pārvietojoties ar velosipēdu. Ceļotājam
mugursomā bija ļoti interesants senas 1942.gada avīzes «Tālavietis»
raksta izkopējums, kas apliecina par
ļoti nozīmīgu vēstures faktu Ērģemes
pagastā, kas noticis pirms 70 gadiem.
Balstoties uz šo informāciju Māris Locis vēlējās sameklēt Latvijas patriota
igauņu izcelsmes puiša Endeļa Venes
kapa vietu Ērģemes kapsētā. No kādas citas publikācijas zināms, ka Venes ģimene
dzīvojusi Omuļu pagasta «Celmiņos»
un puiša tēvs Jākobs pēc kara uzlicis
dēlam Ērģemes kapsētā piemiņas zīmimelnu akmens plāksni ar gadu skaitļiem.
Aptaujājot cilvēkus un izstaigājot kapus,
šo kapavietu tomēr neizdevās. Lūgums
atsaukties tiem cilvēkiem, kas kaut ko
zina par šo gadījumu un šo 1942.gada
pārpublicētā raksta varoņiem, viņu
apbedījuma vietām.
Sandra Pilskalne
(tālr. 26391447)

Ērģemieši solās turēt svētu tautas
patriotu piemiņu
Svētdien pagāja gads, kopš Valkas čekas pagrabos aziātiskie slepkavas nobendēja Ērģemes pagasta
iedzīvotāju Vīlisteru un skolnieku
Vēnu no Omuļa pagasta, kas jau
pirms boļševiku padzīšanas pirmais pacēlis virs tautas nama mūsu
nacionālo karogu. Abi čekas mocekļi
apglabāti Ērģemes kapos.
Godinot viņu piemiņu, svētdien,
Ērģemes pagasta Tautas palīdzība,
pagasta pašvaldība un sabiedriskās
organizācijas rīkoja plašāku sarīkojumu, kuru ievadīja dievkalpojums Ērģemes baznīcā. Pēc tam
notika piemiņas atceres brīdis, kurā
svētrunu teica Ērģemes draudzes
mācītājs Priede, cildinot mocekļus
kā krietnus savas tēvzemes dēlus.
Piemiņas brīdī piedalījās Omuļu
pagasta koris un Ērģemes orķestris
ar noslepkavoto piemiņai veltītām
dziesmām. Tad svētbrīža dalībnieki
pulcējās pie noslepkavoto kapiem,
kur Ērģemes pagasta vecākais E.Čakars un piensaimnieku sabiedrības
priekšnieks Beikmanis nolika vainagus, soloties ērģemiešu vārdā
vienmēr svētu turēt noslepkavoto
patriotu piemiņu.
(«Tālavietis», 1942.g.)

Nodota ekspluatācijā renovētā māja Ausekļa ielā 46
IEGULDĪJUMS TAVĀ
NĀKOTNĒ!

30.septembrī tika nodota

ekspluatācijā renovētā māja
Valkā, Ausekļa ielā 46, kas ir
pirmā nosiltinātā daudzdzīvokļu māja pilsētā.
Pasākumā piedalījās mājas
iedzīvotāji, SIA «Valkas Namsaimnieks» valdes priekšsēdētājs Ivo Meļķis, novada
domes priekšsēdētājs, būvnieku pārstāvis, SEB bankas Smiltenes filiāles Valkas norēķinu
centra vadītāja un citi interesenti.
«Paldies visiem par ieguldīto
darbu! Paldies mājas pārvaldniekam par to, ka iedrošināja
iedzīvotājus. Tagad šī māja ir
kā paraugs citiem valcēniešiem.
SIA «Valkas Namsaimnieks»
novēlu neapstāties pie sasniegtā un turpināt darbu,»
savā uzrunā teica domes
priekšsēdētājs Kārlis Albergs.
«Tieši šāds objekts mūsu
praksē bija pirmo reizi, pa-

tīkami, ka tā bija tieši Valka.
Mums šī projekta īstenošana
bija ļoti vērtīga skola,» atzina
būvnieku pārstāvis Pēteris
Gudrinieks. «Bankas Valkas
norēķinu centram ir gandarījums, ka varējām piedalīties
šajā projektā. Arī mums tā bija
laba skola un tagad esam gatavi piedalīties turpmākos
līdzīgos projektos un sadarboties,» apliecināja SEB bankas pārstāve Inga Krastiņa.
Lai šo mērķi sasniegtu, 2010.
gada rudenī, pēc vairākkārtējām dzīvokļu īpašnieku
sapulcēm, tika pieņemts lēmums par ēkas siltināšanu.
Pagājušā gada nogalē, 29.
decembrī starp valsts aģentūru
«Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra» un SIA «Valkas Namsaimnieks» tika noslēgts līgums par līdzfinansējumu projektam «Daudzdzīvokļu mājas Ausekļa ielā 46,

Novembrī atklās jauno
tranzīta maršrutu
IEGULDĪJUMS
TAVĀ NĀKOTNĒ!

N

oslēgumam tuvojas rekonstrukcijas darbi Rūjienas, Varoņu,
Parka, Burtnieku un Zemgales ielās
Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta
«Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija
Valkas
pilsētā»
Nr.3DP/3.2.1.2.0/09/APIA/SM/002
(23.02.2010 vienošanās Nr.SM 2010/-4)
ietvaros.
Ir pabeigta brauktuves asfaltēšana, turpinās darbi pie nobrauktuvju
izveides un ietvju bruģēšanas. Ielu
rekonstrukciju Valkas pilsētā Zemgales, Burtnieku, Parka, Varoņu un
Rūjienas ielās veic CBF «Binders»,
autoruzraudzību - konsultatīvā firma AS «Ceļuprojekts», būvuzraudzību – SIA «PRO VIA». Darbus
plānots pabeigt šī gada novembrī.
Valkas novada dome ir saskaņojusi
ar Satiksmes ministriju vienošanās
Nr.SM 2010/-4 grozījumus, ietverot
projekta «Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā» papildus aktivitāti par valsts galvenā
autoceļa A3 maršruta Rīgas – Zemgales ielas krustojuma rekonstrukciju. Krustojuma rekonstrukcijas
darbus veiks SIA «Limbažu ceļi»,
autoruzraudzību – SIA «Ceļu komforts» un būvuzraudzību SIA «PRO
VIA».
Projekts tiks īstenots līdz 2012.
gada 30.jūnijam. Projekta kopējās
attiecināmās izmaksas ir 4000891
LVL, ERAF finansējums - 3400757,35,
kas ir 85% no attiecināmām izmaksām. Valsts budžeta dotācija ir
240053,45 LVL vai 6% un pašvaldības līdzfinansējums 360080,20 LVL
vai 9%.

Aicināti visi uz jaunā tranzīta maršruta atklāšanas pasākumu piektdien, 25.novembrī plkst.12.00 Rūjienas
ielā pie Pedeles upes tilta.
Gunta Smane
Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja
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Valkā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi» (līguma
Nr.L-DMS-10-0057). Projekta
kopējās izmaksas bija LVL
176279,95 (tai skaitā ERAF
finansējums LVL 88139,97).
Iepirkuma procedūrā par
«Daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas Ausekļa ielā 46, Valkā
vienkāršoto renovāciju» izdevīgākos nosacījumus piedāvāja
SIA «Valkas būvnieks». Pamatojoties uz iepirkuma konkursa
rezultātiem, šī gada 30.martā
SIA «Valkas Namsaimnieks»
noslēdza līgumu par ēkas
renovāciju ar SIA «Valkas
būvnieks» par kopējo summu
LVL 121488,94. Lai projektu
īstenotu, SIA «Valkas Namsaimnieks» noslēdza kredītlīgumu ar SEB banku par summu LVL 125000.
Vienkāršotās
renovācijas
darbu ietvaros ir veikta ēkas
ārsienu un pagraba pārsegumu

Novadā pirmā renovētā māja ir labs paraugs,
uz kuru tiekties
siltināšana, veco logu un koplietošanas durvju nomaiņa, kā
arī bēniņu pārsegumu siltināšana un citi darbi. Ēkas
renovācijas gaitā radās papildus veicamie darbi, taču tāmēs
bija pozīcijas, uz kurām varēja
ieekonomēt. Ņemot vērā visus
papildus darbus un ekonomi-

ju, ēkas renovācijas gala izmaksas ir LVL 130683,68.
SIA «Valkas Namsaimnieks»
gatavo dokumentāciju vēl četru māju vienkāršotai renovācijai.
Ivo Meļķis,
SIA «Valkas Namsaimnieks»
valdes priekšsēdētājs

Nodots ekspluatācijā ūdenssaimniecības infrastruktūras
būvobjekts Lugažu ciemā

22.septembrī tika nodoti ekspluatācijā jaunizbūvētie

vākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana,
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Lugažu ciemā. Būvdarbi nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides
veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdz- piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens
finansētā projekta «Valkas pagasta Lugažu ciema ūdensresursu un energoresursu racionālu izmantošanu.
saimniecības attīstība», id. Nr. 3DP/3.4.1.1.0./09/APIA/
CFLA/031/001 ietvaros, īstenojot tehniskajā projektā
Eduards Ivļevs,
«Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība. Artēziskā
Attīstības un projektu daļas projektu vadītājs
dziļurbuma, centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu būvniecība Lugažu ciemā, Valkas pagastā, Valkas
Projektu «Valkas pagasta Lugažu ciema
novadā» iekļautās komponentes.
ūdenssaimniecības attīstība» līdzfinansē Eiropas Savienība.
Saskaņā ar šī gada 5.maijā noslēgtā līguma nosacījumiem, Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Valkas novada dome.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības
būvdarbus veica SIA «Water Ser». Līguma kopējās izmakuzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās
sas ir 192101,20 lati, no tām 113057,53 finansē Eiropas
attīstības ministrija.
Savienība, 13300,88 iegulda Latvijas valsts, bet 65742,79 tiek
Ieguldījums tavā nākotnē!
segta no pašvaldības/finansējuma saņēmēja līdzekļiem.
Veikto būvdarbu laikā kopumā izbūvēti 2099 m
ūdensapgādes un 711,1 m kanalizācijas tīklu, ierīkots viens
artēziskais urbums un 1 kanalizācijas sūkņu stacija.
Izbūvētie kanalizācijas tīkli lielākai daļai ciema mājsaimniecību tagad nodrošina centralizētu sadzīves kanalizācijas savākšanu un novadīšanu uz ciema notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām.
Valkas novada dome
Projekta mērķis ir ūdensapgādes un notekūdeņu sa-

Parakstu vākšana likuma «Grozījumi Latvijas
Republikas Satversmē» ierosināšanai

Valkas novada sociālais dienests
aicina darbā sociālo darbinieku

o 2011.gada 1.novembra līdz 30.novembrim ir izsludināta parakstu
vākšana likuma «Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē» ierosināšanai.
Parakstu vākšanai nodotie grozījumi paredz grozīt Latvijas Republikas Satversmes 4., 18., 21., 101.un 104.pantu, iekļaujot nosacījumu par krievu valodu kā otro valsts valodu.
Piedalīties parakstu vākšanā drīkst balstiesīgie Latvijas pilsoņi, kuri
parakstīšanās brīdī būs sasnieguši 18 gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu
vākšanā, vēlētājiem nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase.
Parakstīties par Satversmes grozījumu projektu vēlētāji varēs pašvaldību
noteiktajās parakstu vākšanas vietās. Valkas novada dome ir noteikusi 6
parakstu vākšanas vietas Valkas novadā:

Darba apraksts: Sociālais darbs ar
iedzīvotājiem, konsultēt un vadīt klienta
sociālo gadījumu, novērtēt klienta
vajadzības, piesaistot nepieciešamos
resursus. Atjaunot vai uzlabot klienta
sociālās prasmes un funkcionēšanu.
Nepieciešama prasme darbā ar datoru.
Darbs Valkā un nepieciešamības gadījumā novada pagastos. Vēlama autovadītāja apliecība. Pieredze darbā
profesijā tiks uzskatīta par priekšrocību.
Izglītības līmenis: 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar iegūtu
kvalifikāciju – sociālais darbinieks
Darba vietu skaits: 1.

N

Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Parakstu vākšanas
vietas nosaukums
Ērģemes pagasta
Valkas novads
pārvalde
Novads

Adrese

«Pūcītes», Ērģemes pagasts,
Valkas novads, LV 4711
«Druvas», Vijciema pagasts,
Valkas novads Vijciema pamatskola
Valkas novads, LV 4733
Zvārtavas pagasta
«Luturskola», Stepi, Zvārtavas
Valkas novads
bibliotēka
pagasts, Valkas novads, LV 4735
Valkas pagasta
«Lugažu muiža», Valkas
Valkas novads
pārvalde
pagasts, Valkas novads, LV 4701
Valkas pilsētas
E.Dārziņa iela 8, Valka,
Valkas novads
kultūras nams
Valkas novads, LV 4701
Kārķu pagasta
«Ausmas», Kārķu pagasts,
Valkas novads
pārvalde
Valkas novads, LV 4716

Informācija par parakstu vākšanas vietu darba laikiem, periodā no 2011.
gada 1.novembra līdz 30.novembrim, būs publicēta Valkas novada mājas
lapā, informācijas sniegšanas un parakstu vākšanas vietās.
Helēna Kurme,
Valkas novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kontaktinformācija:
Tālrunis 64722233, 64725937, 29198900,
e-pasts: sociālais.dienests@valka.lv.
Kontaktpersonas Mārīte Magone SD
vadītāja. Natālija Dubrovska – SD vadītāja vietniece.
Adrese: Valkas novada sociālais dienests, Rūjienas iela 3D, Valka LV 4701.
Pieteikumu – motivācijas vēstuli, CV,
izglītības dokumenta kopijas, var iesniegt
sociālajā dienestā līdz 2011.gada 28.novembrim personīgi, pa pastu vai elektroniski.

Olimpiskā diena

30.septembrī

visā Latvijā bija
Olimpiskā diena. Mēs, Ērģemes pamatskolas kolektīvs, kā visas pārējās
novada skolas, to atzīmējām Valkas
stadionā.
Jau iepriekš cītīgi gatavojāmies šim
pasākumam. Ilgi domājām, kā pārstāvēt savu skolu: gan prātojām par to,
kā vienoti sportiski tērpsimies, gan
trenējāmies disciplīnās, kas bija minētas nolikumā, gan skolas zālē vairāk
kārt izmēģinājām rīta rosmes kompleksu, gan katrs gatavojām sev «hanteles».
Aizbraukuši uz Valku, bijām pārsteigti par lielo dalībnieku skaitu un
interesantajām aktivitātēm. Jutāmies
lepni, ka krāšņajos tērpos un ar savas
skolas karogu varējām soļot parādes
avangardā. Organizatori bija parūpējušies par dažādām sporta sacensībām. Mēs piedalījāmies visās
disciplīnās, gan jaunākajam vecumam,
gan vecākajiem bērniem domātajās.
«Karsti» gāja futbola sacensībās gan šī
vārda tiešajā, gan pārnestajā nozīmē.
Gri-bas teikt, ka cīnījāmies «kā zvēri»,
tomēr nedaudz pietrūka prasmes,
izturības un veiksmes. Mūsu kājas
izrādījās par īsām arī stafetes skrējienos, tomēr gluži kaunā arī nepalikām un bijām pat lepni, ka

14.

piedalāmies gandrīz visi, kam vien
kājas kustas.
Sacensību starplaikā ikvienu Ērģemes pamatskolas pārstāvi stiprināja mūsu skolas pavārīšu sarūpētā
gardā maltīte, kuru ar nepacietību jau
gaidījām, jo jutāmies gana izsalkuši.
Veiksme šoreiz gan smaidīja tikai
dažiem. 3.vietu šautriņu biatlonā ieguva Monika Ūburga, Daina Kārkliņa,
Marija Roze un Viktorija Fričela.
Vislabākās zināšanas kon-kursā par
olimpisko vēsturi parādīja tieši mūsu
meitenes – Santa Ādamsone un Līva
Kreile. 1.vietu un iespēju 16.oktobrī
arēnā «Rīga» noskatīties hokeja spēli
par vis-labāko sporta spēļu olimpiskā
simbola zīmējumu ieguva Emīlija Gorna. Pārliecinoši mūsu skolu pārstāvēt
izdevās arī direktorei Olitai. Viņa bija
labākā skolu vadītāju sacensībās. Un,
lūk, 3.godpilnā vieta mūsu skolai kopvērtējumā.
Savukārt, 1., 2.klases skolēni kopā ar
audzinātājām mācēja apvienot lietderīgo ar patīkamo un pēc rīta rosmes
stadionā devās uz Valkas novadpētniecības muzeju. Tajā bērni iepazinās ar izvietoto ekspozīciju, kurā
bija apskatāmi dažādi mūzikas instrumenti, vecā nauda, grāmatas. Interesanta bija darbošanās senajā skolas
telpā, sēdēt tā laika skolas solā un

Ērģemieši svētku parādē, nesot skolas karogu,
var būt lepni par sportisko komandu
zīmēt uz mazajām tāfelītēm. Muzeja
pagalmā redzējām Ērģemes baznīcas
zvanu.
Aizraujoša bija darbošanās saimes
mājā, kur skolēni iepazinās ar agrāko
laiku darba rīkiem, izmēģināja roku
miltu malšanā, dzijas tīšanā no tītavām u.c.
Noslēgumā muzeja darbiniece ie-

pazīstināja ar mantu krātuvēm, kurās
glabājas lietas, kas nav ekspozīcijā.
Rezultātā mēs visi bijām ļoti gandarīti par lieliski pavadīto Olimpisko
dienu. Paldies Valkas novada sporta
organizatoriem par šo jauko pasākumu!
Skolotāja Līga Vilciņa

Rosina dalīties priekā un mīlestībā

oktobris Ērģemes bērnunama
bērnu sirdīs bija saules pielieta diena, jo Daniels Trukšāns kopā ar
draugiem rīkoja pasākumu visiem
Ērģemes bērnunama bērniem – orientēšanās pārgājienu Kārķu pagastā ar
asprātīgiem un aizraujošiem uzdevumiem.
Daniels ar savu sirsnību un
aizrautību ir iemantojis bērnu uzticēšanos un Ērģemē tiek gaidīts kā
mīļš draugs. Vasarā kopā ar Danielu
Ērģemes autoosta piedzīvoja brīnumainas pārvērtības. Viņš bērniem ir
organizējis daudzas interesantas sportiskas aktivitātes. Tāds bija arī pārgājiens pa Kārķiem, kurā visi bērni un
audzinātājas tika sadalītas 2 komandās.
Viņiem bija jāveic dažādi uzdevumi,
piemēram, pie Veckārķu pils jāizvēl
karalis un no dabā esošajiem materiāliem jāizgatavo karaļa kronis,
jāatrod, jānofotografē un jāsamīļo
Kārļa Ulmaņa stādītais ozols, pie
baznīcas jānofotografē kāzu foto kā arī
jāveic daudzi citi asprātīgi uzdevumi.
Pēc tam bērni apskatīja Kārķu skolu
un pie jaunās EKO klases bija kopīgs
pikniks ar desiņu cepšanu.
Man liekas – jebkurš redzot kā Daniels darbojas, var teikt – šis jaunietis ir
pelnījis apbalvojumu «Latvijas lepnums». Taču Daniels savu darbošanos
skaidro pavisam vienkārši «Gribējās
kaut ko foršu un aktīvu rudenī uzsākt,
jo daudz pēdējā laikā sanāca sēdēt pie
datora, kā arī kopš vasaras radošās nometnes Ērģemē bija vēlme aizbraukt
ciemos uz Ērģemes bērnunamu. Ienāca
prātā to visu apvienot un aicināt līdzi

Pārgājiena dalībnieki atrod un
samīļo K.Ulmaņa stādīto ozolu

Komanda karaļa godā ieceļ pašu mazāko dalībnieku

draugus. Joprojām turpinu starot par
tikko izbaudīto jauko un rudenīgo
nedēļas nogali kopā ar namiņa
ķipariem. Pēc tādām aktivitātēm aizvien vairāk un vairāk gribās darīt kaut
ko labu, pozitīvu, vērtīgu un iedvesmojošu, jo dzīve mums tik viena
dota un gribas to pavadīt godam jeb
manā gadījumā sagādājot prieku citiem, darot to, ko mīlu, dzīvojot dzīvi
nevis izdzīvojot... Protams, gribēju
visiem, kas piedalījās vai kā savādāk
palīdzēja īstenot šo ideju, no sirds
pateikties, jo bez jums tas nebūtu

izdevies. Paldies par vārdiem, ko man dzēknes Marijas dāvātais dzejolis:
bērni pēc šī pasākuma uzrakstīja kā
Vai tu esi mirklis?
dāvaniņu «Neej man pa priekšu –
Tik skaists un burvīgs,
iespējams, neiešu tev pa pēdām. Nenāc
lai gaistu un dzistu,
man pa pēdām – iespējams, nevarēšu
kristu ātrāk par krītošu zvaigzni,
būt tev pa ceļvedi. Nāc blakus man un
kas vēl pēdējos mirkļus
esi mans draugs! ĒRĢEME – KĀRĶI
zibsnī pie debesīm,
– DRAUDZĪBA! 15.10.2011 Cik labi,
mirkli, kamdēļ tevi
ka tu esi! PALDIES!», pēc pasākuma
neviens nespēj izmērīt, izskaitīt?
iespaidos un bērnu teiktajā dalās Daniels. To, ka bērnunama bērnu dvēTuvojoties ziemai, Danielam ir jauselītes ir dziļas un jūtīgas, tikai jāprot nas ieceres, kā iepriecināt bērnus.
tās atvērt, apliecina arī pēc pasākuma
Sandra Pilskalne
Kārķu skolotājai Ģertrūdei Ābelei au-

Kārķu skolēni apceļo Latviju

Kā katru rudeni Kārķu skolas sko-

lēni dodas ekskursijās. Šogad bērni
atzīst – daudzas interesantas lietas ieraudzījuši nemaz tik tālu nebraucot.
4. un 5.klases skolēni bija izvēlējušies
iepazīties ar Daibes atkritumu šķirošanas
poligonu, Cēsu pili un Cēsu jauniešu
centru. Bērniem ļoti aizraujoša šķita
mehānisko modeļu izstāde Cēsīs, uz
kuru viņi iesaka aizbraukt ikvienam.
8.un 9.klases skolēni devās vistālāk –
uz Rīgas Medicīnas un Kara muzeju.
Neparasta un ļoti interesanta bija ek-

skursija 6. un 7.klases skolēniem – ekskursijas vadītājs bija Vidzemes augstskolas tūrisma specialitātes students Kristaps Zutis, kurš kursa darba ietvaros
bija bērniem izstrādājis interesantu pasākuma plānu – vispirms bērni iepazinās
ar Oleru muižu, bet pēc tam devās uz
Mazsalacu un Ainažiem. Kuram gan nav
piedzīvojums vējā doties pa molu jūrā un
izdzīvot brīdi, kad ar vienu kāju var
stāvēt Latvijā, ar otru Igaunijā.
Sandra Pilskalne
Skolēni Ainažos uz valsts robežas
izbauda iespēju būt ar vienu kāju
Latvijā, ar otru – Igaunijā
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Labdarības projektā «Sirsniņa prasa,
lai bērniņš lasa» dāvina grāmatas
Valkas reģiona bibliotēkām

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbals-

ta biedrības labdarības projekts «Sirsniņa
prasa, lai bērniņš lasa» dod iespēju dāvināt Bērnu/Jauniešu žūrijas grāmatas visām Latvijas bibliotēkām, kuras cerēja uz
ziedotāju atbalstu. Par ziedotajiem līdzekļiem bibliotēkām iegādātas 2000 grāmatas. Bērnu grāmatas saņēmušas arī Grundzāles pagasta, Jērcēnu pagasta, Ērģemes
pagasta un Zvārtavas pagasta bibliotēka.
Šīm bibliotēkām grāmatu iegādei ziedojis
uzņēmums AMG Eksports.
«Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa» mērķis
ir nepieļaut, ka Latvijas bibliotēkās tiek
apturēta bērnu lasīšanas veicināšanas
programma Bērnu/Jauniešu žūrija, kas
nodrošina bibliotēkas ar labāko un jaunāko bērnu grāmatu izlasi un interesantu
pasākumu programmu. Katru gadu tūkstošiem bērnu tiek iesaistīti grāmatu lasīšanā un vērtēšanā. Pēdējo gadu laikā līdzekļu trūkuma dēļ daudzās Latvijas bibliotēkās Bērnu/Jauniešu žūrijas darbība tika
apturēta, lasošo bērnu skaits strauji saruka. Šobrīd projektā saziedotie 14 900 lati
ļauj nokomplektēt pilnu grāmatu kolekciju un turpināt pilnvērtīgu žūrijas darbību
190 bibliotēkās.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta
biedrības valdes priekšsēdētāja Undīne
Būde: «Mums ir patiess gandarījums un
prieks par labdarības projekta rezultātiem. Priecājamies, ka varam palīdzēt visām bibliotēkām, kuras gaidīja mūsu palīdzību un dot iespēju lasīt bērniem, kuru
ģimenes rocība neļauj iegādāties jaunākās
grāmatas. Ceram, ka jaunās un lieliskās

grāmatas, ko saņems bibliotēkas, radīs un
veicinās bērnos lasītprieku!».
Projektu «Sirsniņa prasa, lai bērniņš
lasa» atbalstīja sabiedrībā zināmi cilvēki
un par tā vēstniekiem kļuva: Evelīna
Strazdiņa, Kārlis Kazāks, Andris Sējāns,
Una Gavare, Irīna Pīgozne, Mārtiņš Zemītis, Lauris Liepa, Inese Zandere, Sarmīte
Ēlerte, Ilze Dobele, Elīna Bīviņa, Ilze Egle,
Toms Auškāps, Dace Vizule, Indra Sproģe, Gatis Rozenfelds, Lienīte Osipova, Aurēlija Anužīte – Lauciņa, Lauris Aleksejevs, Dāvis Auškāps, Ingus Ulmanis, Daina Jāņkalne, Pauls Raudseps. Biedrības
aicinājumam palīdzēt bibliotēkām atsaucās arī daudzi uzņēmumi.
Biedrība pateicas visiem «Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa» ziedotājiem, informatīvajiem atbalstītājiem: Diena, Dienas žurnāli, izdevniecībai «Santa» un žurnālam
«Mans Mazais», žurnālam «Pie galda»,
www.draugiem.lv, www.ir.lv, www.satori.lv, www.delfi.lv, www.tvnet.lv.
Liels paldies izdevniecībām «Zvaigzne
ABC», «Liels un mazs», «Jānis Roze»,
«Lietusdārzs», «Jumava», «Zelta grauds»,
kuru atsaucība un piedāvātās atlaides
ļāva palīdzēt pēc iespējas vairāk bibliotēkām.
Labdarības projekts «Sirsniņa prasa, lai
bērniņš lasa» turpinās, lai palīdzētu bibliotēkām arī nākamajā gadā. Ziedot bērnu
grāmatām iespējams portālā www.ziedot.
lv vai ieskaitot naudu Biedrības ziedojumu
kontos
(Swedbank,
LV84HABA0551006763188).
Sanita Kitajeva

Strenču, Smiltenes un Valkas novadu
10.grāmatu svētki 28.oktobrī
9.00 – 15.00 Grāmatu komercizstāde
Strenču novada kultūras nama telpās.
Piedalās izdevniecības: «Lauku Avīze», «Zvaigzne ABC», «Jumava»,
«Nordik», «Tapals», «Avots», Rēriha
grāmatnīca, «Likteņstāsti», «Divpadsmit» u.c. Svētku noslēgumā pircēji
piedalīsies jaunāko grāmatu izlozē
«Veiksmīgais pircējs»
9.30 Grāmatu svētku atklāšana
Strenču novada Strenču kultūras
nama lielajā zālē

Bērniem 1. -– 7.klase

1. – 2.klase 9.30 – 10.30 «Tavs
jautrais rīts ar pasaciņu» – Strenču
vidusskolas mūzikas auditorijā
3. – 7.klase 9.30 – 10.30 Žurnāla
«Ilustrētā Junioriem» erudīcijas
konkurss kopā ar žurnāla veidotājiem
12.00 – 15.00 «Latvijas Zemessardzei-20». Prezentācija, ieročus un ekiPieaugušajiem
pējumu demonstrēs 22.kājinieku ba(Strenču kultūras namā)
10.00 – 12.00 «Latvijas avīzes» pub- taljons
liskā diskusija «Viens likums – viena 1. – 4.klase 13.00 –.14.00 «Katram
taisnība visiem?»; piedalās partiju savu grāmatzīmi!» radošās darbnīcas
Strenču vidusskolas sākumskolā
pārstāvji (k/n lielā zālē)
12.00 – 13.00 Pusdienas «Rudens Pirmsskolas vecuma bērniem
vitamīns plostnieku gaumē» (Stren- 9.30 – 10.30 Radošās darbnīcas,
ču vidusskolas ēdnīcā)
«Body Art» un citas radošas no13.00 – 14.00 «Leģendas par ilgām» darbības
– ar Valmieras drāmas teātra direktori 12.00 Ekskursija grāmatu pasaulē,
Evitu Sniedzi (k/n mazā zāle 2.st.)
došanās uz Strenču kultūras namu,
13.00 – 14.00 «Kā aizsargāt dārzu grāmatu iegāde
no kaitēkļiem un slimībām?»,
Visiem
sadarbībā ar izdevniecību «Lauku
Avīze» tikšanās ar augu aizsardzības 10.30 – 11.30 Animācijas filmu stuspeciālisti, Lauku Avīzes tematiskās dija «Avārijas brigāde», tikšanās ar
avīzes «Tīrs un vesels dārzs. Augu māksliniekiem un multfilmu peraizsardzība pret slimībām un kai- onāžiem, multfilmu demonstrējumi
tēkļiem» autori Māru Kilēvicu (k/n (Strenču vidusskolā)
15.00 – 16.00 «Iepazīsim Līgatnes
lielā zāle)
14.00 – 15.00 «Latvieši ir visur» – dabas parku un tās iemītniekus» –
tikšanās ar grāmatas autoru Otto tikšanās ar Līgatnes dabas taku zvērkopi, Latvijas lāču mammu Velgu
Ozolu (k/n mazā zāle 2.st.)
14.00 –- 15.00 «Veselība Tavās ro- Vītolu («Divpadsmit») (Strenču kulkās», sadarbībā ar izdevniecību «Ju- tūras namā)
mava», iepazīšanās ar Latvijā plaši 16.00 Grāmatu svētku noslēgums.
atzīto homeopāti Rasmu Kalniņu Jaunāko grāmatu izloze «Veiksmīgais
pircējs» (Strenču kultūras namā)
(k/n lielā zāle)

Jauniešiem un bērniem
(Strenču vidusskolā)

9.00 Grāmatu svētku atklāšana Strenču vidusskolas laukumā
10.00 –17.00 «Mobilais veselības
aprūpes centrs» individuālas acu ārsta
un bērnu neirologa bezmaksas konsultācijas bērniem līdz 18 g.v. (pēc
iepriekšēja pieraksta)
10.30 – 11.30 Animācijas filmu studija «Avārijas brigāde», tikšanās ar
māksliniekiem un multfilmu personāžiem, multfilmu demonstrējumi
11.30 – 12.00 Pusdienas «Burkāniņš,
kāpostiņš – skolnieciņa gardumiņš»

Jauniešiem 8. – 12.klase

Projekta organizatori cer, ka grāmatas priecēs ikvienu lasītāju

palīdzību – sadarbībā ar «Mobilo veselības aprūpes centru» demonstrēs
Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas mediķi

9.30 – 10.30 «Elīsija un Taurenis»par grāmatas tapšanu stāstīs autore
Ilze Muižzemniece («Jumava»)
12.00 – 13.00 «Ceļojums mākslas
pasaulē» – aizraujošas sarunas par
mākslu ar grāmatas autoru Aivaru
Ikšeli
13.00 – 14.00 Kā sniegt pirmo

Latvijā populārākās lācenītes
Ilzītes atbalsta punkts

Visas dienas garumā kultūras centrā
darbosies Latvijā populārākās lācenītes Ilzītes atbalsta punkts – katrs,
kas vēlas tiek aicināts atbalstīt lācenīti
Ilzīti nesot uz atbalsta punktu dažādus
našķus – daudz daudz ozolzīļu, arī
kāda medusburciņa noderēs, nesālītus
zemesriekstus, kādu arbūzu, vaniļas
biezpiena kārumiņus.

Informācija par transportu

Visus interesentus uz svētkiem aizvedīs autobuss, kas no Valkas kultūras
nama aties 28.oktobrī plkst.8.30. Pēc
svētkiem autobuss atvedīs arī atpakaļ
uz Valku. Braukt gribētājiem lūgums
pieteikties Valkas bibliotēkā personīgi
vai zvanot pa telefonu 64723672.
Uz Grāmatu svētkiem Strenčos autobuss kursēs arī no Kārķiem. Interesenti aicināti pieteikties Kārķu pagasta bibliotēkā vai pa telefoniem
64728020; 26465931.

Kārķu senioru deju kopa svin gada jubileju
7.oktobrī

Kārķu tautas
nama senioru dāmu deju
kopa «Vēl ziedam» svinēja
gada jubileju, aicinot draugus un kaimiņu pagastu kolektīvus uz pasākumu «1torte un 1 svece».
Pasākumā jubilāri izdejoja gada garumā iemācītās
septiņas jaunrades dejas,
skaista jubilejas dāvana bija
viesu Vijciema deju kopas
«Vijolītes», Valkas «Zelta rudens», Strenču deju kopas
«Madaras» un Rencēnu folkloras grupas «Rota» priekšnesumi.
«Jubilāri un viņu viesi
mums, skatītājiem, deva
pārliecību, kā aktīvi darbojoties, ar smaidu un bez ikdienas rūpestu rieviņām
vaigos skaisti var nosirmot.
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Katrai dejai piemeklēti tērpi
– no vakartērpa līdz lauku
darbu ikdienas tērpiem,»
pasākumu ļoti pozitīvi vērtē
Valkas novada kultūras darba organizatore Līga Lāne.
Koncertu viegli baudāmu palīdzēja veikt šarmantais Karlsons, kura lomā bija
iejuties Arta Pūpola.
Pēc koncerta viesi tika aicināti uz gada jubileju cienīgu cienastu – mannā putru
un svētku torti.
Paldies Karlsonam un
pašdarbības kolektīviem par
skaisto viena gada jubileju!
Tā turpināt sev un citiem
par prieku!
Sandra Pilskalne
Jubilārus sveicot, torti dāvā
Kārķu pagasta pārvaldes
vadītājs Aivars Cekuls

Sveic sakoptāko dzīves un darba vietu laureātus

22.oktobrī saietu namā Lugažu

muiža notika skaists pasākums, kurā
tika sveikti konkursa «Sakoptākā
dzīves vieta un darba vieta Valkas
novadā 2011.gadā» laureāti.
Pateicības raksti un interesanti dārza
keramikas bruņurupuči tika dāvāti 26
ģimenēm, kuras tika izvirzītas un
piedalījās novada konkursā. (šo dalībnieku saraksts publicēts iepriekšējās «Valkas Novada Vēstīs») Galveno balvu – plāksnīti ar uzrakstu saņēma viena no ģimene katrā no-

minācijā:
«Sakoptākā individuālā dzīvojamā
māja Valkas novadā» – Valkas pilsētas
Ausekļa ielas 12 īpašnieki Ivars un
Daiga Zalužinski.
«Sakoptākā
vasarnīca
Valkas
novadā» – Valkas pagasta «Bērzezers
-29» īpašnieki Ārija un Vladimirs Strelkovi.
«Sakoptākā lauku sēta Valkas
novadā» – Valkas pagasta «Raģīši»,
īpašniece Inta Laganovska.
«Sakoptākā zemnieku saimniecība

Valkas novadā» – Ērģemes pagasta
«Kārkliņi», īpašnieki Irīda un Aldis
Klaipi.
«Sakoptākais ražošanas objekts
Valkas novadā» – Ērģemes pagasta Z/S
«Purmaļi», īpašnieks Vilnis Vehi.
«Sakoptākā daudzdzīvokļu māja
Valkas novadā» – Vijciema pagasta
«Kļavas», mājas vecākā Smaida Leitāne.
«Vides odziņa Valkas novadā» –
Ērģemes pagastā Turnas ceļa stabs, izgatavots Roberta Kreiļa vadībā un Kārķu
pagasta «Rudzīši» (pagalma elementi),

īpašnieki Anna Tropa un Artūrs Bērziņš.
Par ieguldīto darbu skolu teritoriju
sakopšanā ar novada domes Pateicības
rakstu apbalvota Kārķu pamatskola
(direktore Vallija Ābele) un Ērģemes
pamatskola (direktore Olita Šauja)
Paldies skates komisijai par ieguldīto
darbu vērtējot un Lugažu muižas
saimniekiem un pašdarbniekiem par
sirsnīgi un skaisti sagatavoto pasākumu!

Skaistākie un savdabīgākie
«gaisa dārzi» Valkā 2011.gadā

Svētkiem gatavojas arī paši mazākie

Šovasar

17.novembrī

klusāk un nemanāmāk noritēja tradicionālā Valkas pilsētas «gaisa dārzu» (ar to domāti
balkoni, lodžijas, palodzes) vērtēšana. Izrādās, ka šis
gads ir kā jubilejas gads, jo tieši pirms 10 gadiem 2001.
gadā Valkas Dāmu klubs izrādīja iniciatīvu un
sadarbībā ar pilsētas domi pirmo reizi izvērtēja situāciju pilsētā.
Pirmajā reizē Mārtiņdienas sarīkojumā kultūras namā
tika atzīmētas 19 ģimenes, kuras savus gaisa dārzus bija
izveidojušas pamanāmākus. Vērtējot turpmākos gadus
secinājām, ka lielākā daļa ģimeņu turpināja iesākto darbu un vērtēt palika aizvien grūtāk, jo vērtētājas izvirzīja
mērķi – meklēt un atrast aizvien jaunus gaisa dārzus un
censties pateikt paldies un atzīmēt veikumu.
Vēlamies atzīmēt un teikt atzinīgus vārdus ilggadējiem
puķkopjiem Dzeņu, Vilisteru ģimenēm Ausekļa 48 un
Merķeļa 15, Strazdiņu, Mežaļu,Bērziņu, Danielu
ģimenēm Ausekļa 8, Krastiņu ģimeni Raiņa 5, Vehi,
Pulles ģimenēm Tālavas 5, Miftakovu, Kurmju
ģimenēmTālavas 3, Undzenko, Morusu, Pēču ģi-menēm
Raiņa 14, Gruntmaņu, Dubrovinu, Jukāmu ģimenēm
Raiņa 18, Pogu ģimenei Semināra 4 u.c.
Pilsēta ir neliela un vērtētājiem paliek aizvien grūtāk
atrast kaut ko jaunu un pārsteidzošu. Nereti skeptiski
noskaņotie pilsētas iedzīvotāji pēc tam, kad ir rezumēti
vērtēšanas rezultāti, ir neapmierināti un izsaka dažādus
viedokļus, kritiku, kaut tai pašā laikā nav ieteikuši
vērtējumam vienu vai otru viņu skatījumā skaistāko
gaisa dārzu. Galvenais apzināties, ka katrs izdaiļotais
balkons, lodžijas, palodze dara pievilcīgāku mūsu
apkārtējo vidi un rotā mūsu pilsētu. Katras ģimenes veikums
vidēji no maija līdz septembrim apkopjot
stādījumus ir jāvērtē tikai pozitīvi.
Šovasar, ņemot vērā Dāmu kluba vērtējumu un arī
iedzīvotāju ieteikumus, novada domes balvas un pateicības saņēma sekojošas ģimenes :
1. Mikānu ģimene Rīgas ielā 16;
2. Plūksnu ģimene Ausekļa ielā 8
3. Cekulu ģimene Ausekļa ielā 8;
4. Strazdiņu ģimene Raiņa ielā 14
5. Pēču ģimene Raiņa ielā 14;
6. Ķieģelmanu ģimene Ausekļa ielā 26;
7. Lapiņu ģimene Tirgus ielā 14.
Noslēgumā vēlreiz vēlamies pateikt paldies kopumā
vairāku
daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, kur
visvairāk varējām vērot gaisa dārzus – Ausekļa 8, 26, 46,
Raiņa 5, 14, 18, Rīgas 16, Merķeļa 15, Tālavas 3. Domāsim
kopā , kā pilnveidot konkursa norisi, vērtēšanu,
iedzīvotāju motivēšanu veidot jaunus gaisa dārzus, kā
rezultātā mūsu pilsēta kļūtu aizvien skaistāka un
sakoptāka.
Valkas Dāmu kluba vārdā
vadītāja Mārīte Magone

valsts 93.
dzimšanas dienas svinības notiks arī pirmskolas izglītības
iestādē «Pasaciņa».
«Valsts dzimšanas dienas svinībām gatavojamies katru gadu
un šim pasākumam mums ir
jau ilgstošas tradīcijas. Jau iepriekš mācāmies dziesmas, de-

jas, gatavojam izstādes, bērniem stāstām valsts karoga
vēsturi, skaidrojam krāsu nozīmi. Katru gadu svētku pasākumā piedalās domes priekšsēdētājs, deputāti vai arī kādas
citas amatpersonas,» stāsta bērnudārza metodiķe Ina Libruka.
Viņa atzīst, ka šie svētki vienmēr
noris pozitīvā gaisotnē un

varbūt bērni dažkārt ir tie, kas
rosina ikdienas steigā atcerēties
svarīgus notikumus. Bērnudārza
darbinieki lūdz šajās dienās
vecākus bērnus sapost svētku
drēbēs, jo arī tā tiek bērniem
audzināta svētku sajūta un prasme svinēt svētkus.
Sandra Pilskalne

Gatavojoties svētkiem, bērni mācās Latvijas himnu un izzina Valsts karoga vēsturi

Ozolu skolā novembrī krāsaini pasākumi
Pēc brīvlaika Ozolu skolā novembrī plānoti
vairāki interesanti pasākumi.
Sākot no 31.oktobra skolā būs krāsainā nedēļa.
«Bērni paši izvēlējušies katrai nedēļas dienai
krāsu. Skolēniem ļoti šis pasākums patīk, tāpēc
notiek katru gadu. Bērni atbilstoši dienas krāsai
izvēlas apģērbu,» stāsta skolas direktore Dzidra
Švarte.

Novembrī skolā iecerēta ar rotaļu pēcpusdiena
1.– 6.klasei, kā arī Labdarības nedēļa, kurā visiem
dota iespēja savstarpēji apmainīties ar lietām,
kas kādam nav vajadzīgas, taču citam ir ļoti
noderīgas.
Sandra Pilskalne
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Pasniedz amata krustu

8.

oktobrī Sv.Sīmaņa baznīcā LELB arhibīskaps Jānis Vanags
pasniedza amata krustus Valkas, Kārķu un
Ērģemes draudzes mācītājam Ģirtam Kalniņam, Rūjienas un Mazsalacas draudzes mācītājam Edijam Kalekauram, Lielsalaca, Viļķenes Katrīnas draudzes un Pāles draudzes
mācītājam Andrim Vilemsonam.
Šis ir nozīmīgs notikums ne tikai mācītāju,
bet visu šo draudžu
No kr.: Mārīte Kalniņa, Augusts Jundzis,
dzīvē. Lai sveiktu māĢirts Kalniņš, Anna Dreimane, Valdis Labsvīrs
cītāju Ģirtu Kalniņu un
pēc apbalvojuma pasniegšanas
būtu kopā ar viņu šajā
svarīgajā notikumā, KārValkas-Lugažu baznīcas draudzes loķu, Ērģemes un Valkas-Lugažu draudžu cekļiem – draudzes priekšniecei Annai
pārstāvji piedalījās dievkalpojumā Valm- Skaidrītei Dreimanei un pērminderiem
ieras Sv.Sīmaņa baznīcā.
Valdim Labsvīram un Augustam JunPasākumā arhibīskaps Jānis Vanags dzim, kas apliecina šo cilvēku īpašu darpasniedza baznīcas augstus apbalvoju- bu ieguldījumu un uzticīgu kalpošanu.
mus «Uzticības vairogs» Kārķu draudzes
Sandra Pilskalne
priekšniecei Mārītei Kalniņai un trijiem

Valkas novada interešu izglītības pulciņu
nodarbību grafiks 2011./2012.m.g.

Izglītības iestāde,
pedagogs

1.

G.Plūmīte

2.

I.Skrastiņa

3.

Sk.Smeltere

4.

A.Miķelsone

5.

G.Pavārnieka

6.

O.Šauja

7.

Ģ.Ābele

8.

L.Skruode

9.

I.Zute

10.

V.Ābele

11.

D.Pakalne

12.

I.Kalniņa

13.

D.Pakalne

14.

A.Lotiņa

15.

A.Lotiņa

16.

G.Dudele

17.

I.Vītola

Diena

Ērģemes pamatskola
1. – 4. klašu vok. ansamblis
Piektdiena
Otrdiena
vai
mazpulks
trešdiena
folkloras kopa «Rikanda»
Otrdiena
Ceturtdiena
Pirmdiena
leļļu teātris
Trešdiena
dizaina darbnīca
Trešdiena
1. – 4.klašu t. d. kolektīvs
Pirmdiena
Trešdiena
Kārķu pamatskola
Otrdiena
vides izglītība
Trešdiena
folkloras kopa
Pirmdiena
3. – 4. un
Otrdiena
7. – 8.klašu t. d. kolektīvi
Trešdiena
Trešdiena
mazpulks
Piektdiena
Ozolu pamatskola
Pirmdiena
1. – 4. klašu koris
Ceturtdiena
Otrdiena
2. – 5. klašu t. d. kolektīvs
Piektdiena
5. – 8.klašu vokālais ansamPirmdiena
blis
Ceturtdiena
Vijciema pamatskola
Ceturtdiena
mazpulks
Piektdiena
Pirmdiena
lietišķā māksla
Trešdiena
Pirmdiena
teātra pulciņš
Otrdiena
Valkas pamatskola
2.– 4. klašu koris
Otrdiena
Ceturtdiena
Pirmdiena
1. un
Trešdiena
Pirmdiena
3. – 4.klašu t. d. kolektīvi
Trešdiena

18.

Sk.Smeltere

19.

E.Kačevska

20.
21.

I.Arone
V.Kalvāne

22.

M.Sebris

vides izglītība

Pirmdiena
Otrdiena
Pirmdiena
Ceturtdiena

23.

I.Niklaviča

jauktais koris

Trešdiena
Piektdiena

teātris
Valkas ģimnāzija
Radošā darbnīca
teātris

Otrdiena

Nodarbību
sākums

Plkst.12.50

I.Lečmane

25.

S.Smeltere
T.Bērtiņa

folkloras kopa «Vainadziņš»

26.

J.Rukmanis

sporta deju klubs
«Ziemeļvalsis»
(4grupas)

27.
28.
29.

G.Aire
V.Kalvāne
S.Dorša

tehniskā modelēšana
teātris
mazpulks

ceturtdiena

Otrdiena
Otrdiena
Valkas novada
30.
Ceturtdiena
5. – 9.klašu koris
Pirmdiena
L.Skruode
Trešdiena
Sīkāka informācija pie Vitas Kalvānes, t.64723036, mob.t. 26423172

gasta Sēļos notika bērnu rotaļlaukuma atklāšana, kas tapa ar
«Latvijas Hipotēku un zemes bankas» atbalstu.
Pasākumā piedalījās vairāk nekā
piecdesmit interesentu – bērni, vietējie iedzīvotāji, Valkas novada
domes, Valkas pagasta pārvaldes
un «Hipotēku bankas» pārstāvji,
kā arī viesi. Svinīgās atklāšanas
laikā tika pasniegti atzinības raksti
projekta īstenotājiem un atbalstītājiem. Īsi pirms atklāšanas neparastā konkursā tika noskaidrots
tā bērna vārds, kuram bija gods
pārgriezt simbolisko sarkano lentu.
Atklāšanas pasākumu vadīja Alberta koledžas 2.kursa studentes
Monta Elizabete Sīmane, Aija Hermane, Katrīna Dimanta. Priekšnesumus bija sagatavojis Valkas
pagasta Saieta nama «Lugažu muiža» bērnu un jauniešu amatierteātris
Evgenija Kozlovas vadībā.
Vasarā realizētais projekts «Bērnu
rotaļlaukuma izveide Valkas pagasta Sēļos» ir ilgi gaidīts un lolots.
Par šā gada sasniegumu vairāk
stāsta projekta īstenotāja Valkas
pagasta saimniecības daļas vadītāja
Ligita Sīmane: «Ideja par bērnu rotaļlaukuma ierīkošanu man bija jau
sen, jo strādājot un kontaktējoties
ar vietējiem iedzīvotājiem redzēju,

gaisā. Tika izteikts piedāvājums
piedalīties bankas izsludinātajā
konkursā un te nu mēs esam – viss
ir izdarīts. Lieliska sajūta!»
Projekta pieteikumu uzrakstīt
man nebija grūti. Esmu Alberta
koledžas 2.kursa studente Sēļu iedzīvotājus un apkārtni zinu ļoti
labi, līdz ar to likās vienkārši rakstīt
par kaut ko sirdij tik tuvu. Uzskatu,
ka mans nopelns šeit ir minimāls,
galvenās rūpes nācās uzņemties šī
projekta īstenotājiem. Man ir
gandarījums par paveikto!
Pēc konkursa rezultātu paziņošanas septembrī sākās darbu un
finanšu plānošana. Ar idejām projektam pievienojās Valkas pagasta
Saieta nama «Lugažu muiža» saimnieks Jānis Ozols, darbīgie pagasta
ļaudis un tā kopīgi, apvienojot
spēkus, viņi un Ligita ir paveikuši
neiespējamo. Par Ls 400 finansējumu
un sponsoru atbalstu ir tapis
rotaļlaukums «Jautrā sēta». «Bez
sponsoru palīdzības mēs nebūtu
spējuši īstenot visas savas ieceres,
liels paldies kā «Hipotēku bankai»,
tā arī SIA «Ieviņas S» un SIA «Valkas meži» par sniegto ieguldījumu»,
teic L. Sīmane.
Monta Elazibete Sīmane

Plkst.13.00
Plkst.12.15.
Plkst.13.40
Plkst.14.20
Plkst.12.50
Plkst.13.50
Plkst.14.40
Plkst.13.50
Plkst.13.00
Plkst.14.00
Plkst.13.40
Plkst.12.55
Plkst.12.55
Plkst.14.35
Plkst.13.40
Plkst.14.00
Plkst.14.30
Plkst.13.00
Plkst.14.00
Plkst.14.30
Plkst.12.45
Plkst.12.00
Plkst.12.50
Plkst.13.00
Plkst.13.40
Plkst.18.00
Plkst.15.00
Plkst.16.00
Plkst.15.45
Plkst.15.45
Plkst.16.00
Plkst.14.30

Valkas novada BJC «Mice»
Vokālie ansambļi
«Brīnumiņš»
«Brīnums»

24.

I.Vītola
G.Plūmīte
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Programma

Sēļos atklāts bērnu rotaļlaukums
Sēļu centrā nav piemērotas vieŠī gada 17.oktobrī Valkas pa- ka
tas brīvā laika pavadīšanai svaigā

Plkst.13.00
Plkst.14.00
Plkst.15.00
Plkst.16.30

13.40
14.40
13.50

Rotaļu laukuma atklāšana ir priecīgs brīdis
Sēļu ciema iedzīvotājiem un viesiem

Smelteru ģimenes radošo darbu izstāde
«Ģimenes bodīte jeb runčiem atļauts»

Līdz 28.novembrim Valkas no-

vadpētniecības muzeja Izstāžu
zālē apskatāma Smelteru ģimenes
radošo darbu izstāde «Ģimenes
bodīte jeb runčiem atļauts».
«Konduktore, ieraudzījusi runci
lienam tramvajā, niknumā trīcēdama,
iekliedzās: «Runčiem nav atļauts
braukt! Ar Runčiem nedrīkst! Bric!
Kāp ārā vai arī es saukšu miliciju!»
(Mihails Bulgakovs). Taču mākslas
cienītājiem šādi saukļi nebūs
jādzird, jo izstādes nosaukums
«Ģimenes bodīte jeb runčiem atļauts» atmasko būtību, ka pat
cienījamie četrkājainie ir gaidīti
izstādes apmeklētāji. Izstādē eksponēti Smelteru ģimenes spožākie
mākslas darbi.
Donalds Smelteris pēdējo gadu
laikā ir radījis darbus, ko labprāt
izstādīs plašākai publikai. Tie ir
darināti galvenokārt pasteļu un
akvareļu tehnikā tuvākā un tālākā
apkaimē, mākslinieka dzimto pusi
– Dobeles novadu – ieskaitot. Jāpiezīmē, ka šī bija plānota kā
D.Smeltera personālizstāde, bet
viņš vēlējās, lai izstādē būtu redzami arī neapšaubāmi talantīgo
atvašu – dēla Nila un meitas Dinas
– mākslas darbi.
Cilvēks Nils Smelteris ir sūtīts
uz zemes, lai fotografētu. Nils

šoreiz ir izvēlējies tēmu «Dzīves
svinēšana». Fotogrāfa darbos ir
smalki tverts uzdzīves virpulis,
kurā gozējas mūsdienu «zelta jaunatne» un ne tikai... Fotogrāfijas ir
uzņemtas klasiskajā tehnikā, bieži
izmantojot garas ekspozīcijas, kas
palīdz daudz spilgtāk un mākslinieciskāk atklāt mūsdienu jaunatnes seju.
Savukārt Dina Smeltere ir
izvēlējusies izstādīt darbus pop art
(no angļu valodas – populāra tautas
māksla) stilā. Viņas iedvesmas avoti ir Rojs Lihtenšteins (Roy Lichtenstein), Endijs Vorhols (Andy Warhol) un Lonija Brisko mazdēls.
Izstādi apmeklēt laipni aicināti
visi interesenti un Smelteru ģimene
cer, ka būsiet daudz gandarītāki
nekā apmeklējot veco muļķu izrādi
«Karaļa žirafe» (no Marka Tvena
romāna «Haklberija Fina piedzīvojumi»)!
Muzeja darba laiks: pirmdienās
– piektdienās no plkst.10.00 –
17.00, sestdienās no plkst.10.00 –
16.00. Ieejas maksa – Ls 0,50
(pensionāriem, studentiem un
skolēniem Ls 0,20).
Ligita Drubiņa,
Valkas novadpētniecības
muzeja speciāliste

Kopīgi iepazīst projektu izstrādes
procesu un sasniegtos rezultātus
2011.

gada 13.– 14.oktobrī Eiropas Sociālā fonda
(ESF) projekta «Pašvaldību
speciālistu kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu
sagatavošanā un īstenošanā»
(Vienošanās
identifikācijas
numurs: Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/
APIA/SIF/003/17) ietvaros 36
Valkas novada domes un Valmieras pilsētas pašvaldības
speciālisti devās pieredzes
apmaiņas braucienā uz Aizputes novada pašvaldību.
Pieredzes apmaiņas vizītes
mērķis bija – rosināt apmācības dalībniekiem domāt par
projektu izstrādi Eiropas Savienības (ES) finansējuma
piesaistei.
Aizputes novada pašvaldība tika izvēlēta par projekta
partneri, jo tā ir līdzvērtīga iedzīvotāju skaita ziņā, šo pašvaldību veido viena pilsēta
un 5 pagastu pārvaldes, tā atrodas tuvu robežai un līdzīgā
attālumā no Rīgas, pašvaldībai ir pieredze ES struktūrfondu ieviešanā, kā arī Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta ieviešanā.
Vizītes programmu izstrādāja un visas diskusijas Aizputes novadā notika pieredzes apmaiņas ekspertes Birutas Konrādes vadībā.
Vizītes ietvaros notika pieredzes apmaiņas semināri,
kuros tika prezentēti Aizputes novadā (Gita Sedola – Attīstības nodaļas vadītāja), Valkas novadā (Gunta Smane –
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja) un Valmieras
pilsētas (Maija Zālamane –
projektu vadītāja) pašvaldībā
ieviestie projekti. Abas dienas
notika diskusijas, kurās piedalījās projekta partneru pašvaldību speciālisti un to rezultātā tika celta gan pieredzes apmaiņā ieradušos (Valkas un Valmieras), gan Aizputes novada speciālistu kapacitāte. Diskusiju laikā notika praktiska iepazīšanās ar
projektu realizācijas dokumentāciju, tika pārrunāta risku vadība, atskaišu un pārskatu sagatavošana, projektu
publicitātes nodrošināšana,
iepirkumu procedūru piemērošana projektos, kā arī tas –
kā, realizējot projektus, tiek
nodrošināts vienlīdzības princips.
Atsevišķi notika arī tikšanās
vienas jomas speciālistiem
(grāmatvežiem, plānošanas
un projektu, nekustamā īpašuma nodokļu uzskaites speciālistiem, būvvaldes un pārvalžu vadītājiem, izglītības
darbiniekiem, saimniecisko
nodaļu vadītājiem u.c.) un tādējādi kopīgi tika iepazīta
Aizputes novada pašvaldības
struktūra un dažādu nodaļu
sadarbības mehānismi.
Pieredzes apmaiņas vizītes
laikā tikāmies ar Aizputes vidusskolas direktori un skolotājiem, kuri iepazīstināja ar
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) projekta palīdzību sasniegtajiem rezultā-

Eksperimentālais
nodarbību cikls skolēniem
«Pētu. Domāju. Radu.»
Valkas novada 8. un 9.klaValkas novada Izglītības bus
šu skolēniem.

pārvalde sadarbībā ar Valkas
ģimnāziju sagatavoja un iesniedza pieteikumu inovāciju projektam izglītībā. Tas
tika atbalstīts un jau septembra mēnesī uzsāktas eksperimentālās nodarbības un novembrī jāpabeidz visas projekta aktivitātes.

Aizputes domē Valkas novada speciālisti
gūst jaunas atziņas darbam
vi apgaismes stabi ERAF dartiem skolā:
ERAF projekta «Infrastruk- bības programmas ««Infratūras uzlabošana izglītoja- struktūra un pakalpojumi»
miem ar funkcionāliem trau- apakšaktivitātes «Satiksmes
cējumiem Aizputes vidussko- drošības uzlabojumi apdzīlā» ietvaros skolā ir izbūvēts votās vietās ārpus Rīgas» prolifts, pielāgotas klases (papla- jekta «Ielu apgaismes sistēšinātas klašu durvis un ailes, mas rekonstrukcija Aizputē
nomainīts grīdas segums Kalvenes un Ezera ielās» ieu.c.), veikta tualešu telpu re- tvaros.
Savukārt sporta darba ornovācija un pielāgošana skolēniem ar funkcionāliem trau- ganizatore iepazīstināja mūs
ar Latvijas – Lietuvas pārrocējumiem.
ERAF projekta «Kvalitatīvai bežu sadarbības programmas
dabaszinātņu apguvei atbils- projektu sporta jomā. Šī protošas materiālās bāzes nodro- jekta ietvaros jau ir notikušas
šināšana Aizputes vidussko- vairākas sporta aktivitātes
lā» realizācijas gaitā labiekār- Aizputes novadā un Skuodas
toti četri dabaszinātņu kabi- rajonā. Viesojāmies arī stadioneti: ķīmijas, fizikas, bioloģi- nā, kur projekta ietvaros tiek
jas un matemātikas. Matemā- izbūvēti 2 basketbola laukutikas skolotāja demonstrēja mi.
Visās Aizputes novada pamodernās tāfeles iespējas, bet
skolas direktore bija lepna gastu pārvaldēs ir piesaistīts
par to, ka iepriekšējā mācību ES Eiropas Lauksaimniecības
gadā tieši šīs skolotājas 9 au- fonda lauku attīstībai (ELFdzēkņi matemātikas eksāme- LA) finansējums. Kazdangas
nā saņēmuši novērtējumu pagasta pārvaldē ar šī struk«A». Arī mēs varējām palepo- tūrfonda finansējumu ir reties, ka Valkas ģimnāzijā šīs konstruēts Saieta nams, ko
pat programmas ietvaros ir apskatījām pārvaldes vadītāja
modernizēti
dabaszinātņu Jura Moiseja vadībā. Jauki
bija dzirdēt, ka pagastā jau
kabineti.
Aizputes novada speciālisti vairāk kā 20 gadus darbojas
iepazīstināja ar ES Kohēzijas pūtēju orķestris. Arī mēs dofonda līdzfinansētā projekta mājam par Valkas – Valgas
«Ūdenssaimniecības pakal- pūtēja orķestri un ceram, ka
pojumu attīstība Aizputē» ie- izdosies piesaistīt Igaunijas –
tvaros sasniegto. Arī Aizputē, Latvijas pārrobežu sadarbītāpat kā pie mums, notiek bas programmas līdzfinansējumu un pēc neilga laika arī
projekta 2.kārta.
Patīkami bija dzirdēt, ka Valkas viesus varēsim priecēt
Aizputes novadā ar Klimata ar orķestra koncertu. Pirms
pārmaiņu finanšu instrumen- diviem gadiem ir slēgts Kazta (KPFI) līdzfinansējumi ir dangas tehnikums, bet Cīraieviests projekts «Energoefek- vas arodvidusskolas direktors
tivitātes paaugstināšana Aiz- lepojas, ka viņiem ir izdevies
putes novada izglītības iestā- noturēties un pat vēl palielidēs un sabiedriskajās», kura nāt apmācāmo skaitu.
Sabiedrības
integrācijas
ietvaros nosiltināti astoņi objekti. Pieredzes apmaiņas vi- fonda (SIF) atbalstītais ESF
zītes dalībnieki varēja apska- projekts «Pašvaldību speciātīt daļu no šiem objektiem: listu kapacitātes paaugstināCīravas pagasta administrāci- šana Eiropas Savienības līdzjas ēku, Aizputes vidusskolu, finansēto projektu sagatavoAizputes kultūras namu, kā šanā un īstenošanā» tiek 100
arī Aizputes novadpētniecī- % apmērā finansēts no ESF.
bas muzeja un tūrisma infor- Piedaloties šai projektā kā
partneriem, Aizputes novada
mācijas centra ēku.
Valkas novada dome KPFI domes speciālisti atzinīgi noizsludinātajai
programmai vērtējot mūsu vadīto projekšajā mēnesī iesniedza projek- tu, ir nolēmuši nākošajai SIF
tu par energoefektīva ielu ap- izsludinātai projektu kārtai
gaismojuma uzstādīšanu. Arī arī iesniegt savu projekta pieAizputē domā par ielu ap- teikumu.
gaismojuma uzlabošanu, jo
Gunta Smane,
Kalvenes un Ezera ielās ir reAttīstības un plānošanas
konstruēta 2760 metru gara
nodaļas vadītāja
apgaismes sistēmas trase un
uzstādīti 44 jauni un kvalitatī-

Projekts dod iespēju izmēģināt un ieviest inovatīvas pieejas izglītības vidē: mācīšanās
sadarbojoties un eksperimenta lomas paaugstināšana izziņas procesā, moderno tehnoloģiju efektīva izmantošana
dabaszinātņu apguvē.
Projekta mērķis ir ieinteresēt
skolēnus dabas zinātnēs un
matemātikā un parādīt, ka uzdevumi ir paveicami un skolā
iegūtās zināšanas ir praktiski
pielietojamas, rosināt jauniešus ar eksakto mācību priekšmetu apguvi saistītu izglītības
programmu un mācību iestāžu izvēli.
Nodarbību cikla sākumā
Valkas ģimnāzijas bioloģijas,
fizikas, matemātikas un informātikas skolotāji strādāja ar
10. – 12.klašu skolēnu – interesentu grupām. Tie ir jaunieši,
kuri vēlas padziļināt savas zināšanas, iemaņas dabaszinātņu cikla priekšmetos. Izvēlētais mācību saturs attīsta domāšanu, izmantojot abas smadzeņu puslodes, ļauj saskatīt
starppriekšmetu saikni. Notika praktiskās nodarbības fizikā, Visual Basic programmu
izveide informātikā, nestandarta uzdevumu analīze un
risināšana matemātikā, bioloģijas tēmu atkārtošana un nostiprināšana Kokšu ezeru dabas takā. Īpaša uzmanība veltīta mācīšanai sadarbojoties –
skolēnam ar skolēnu, skolēnam ar skolotāju. Jaunieši
mācījās mēnesi. Pēc savām nodarbībām vidusskolēni izvirzīja sev patstāvīgā darba uzdevumus un, konsultējoties ar
skolotājiem, sagatavojās vadīt
nodarbības un praktiskos dar-

4.oktobrī jaunie skolotāji iepazīstināja 8. –- 9.klašu skolēnus ar dabas daudzveidību
Kokšu ezeru apkārtnē, 21. un
22.oktobrī jaunieši vadīja nodarbības programmēšanā, matemātikā un elektronikā. Šajās
dienās Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlamenta zinātnes nodaļa organizēja
ķīmijas paraugdemonstrējumus un praktiskās nodarbības
visiem projekta dalībniekiem
Valkas ģimnāzijā.
Valkas novada skolas atrodas tālu no Rīgas, no zinātniskiem institūtiem. Tāpēc
projekta ietvaros bija plānota
ikdienā nepieejamas izglītojošas un uz karjeras izvēli
virzītas nodarbības Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas
fakultātē. 10. – 12.klašu skolēni
iepazinās ar fakultāti, ar fiziķu,
ķīmiķu, inženieru tehnologu,
biomateriālu speciālistu darbu
laboratorijās, jaunākajiem atklājumiem. Viņi vēroja demonstrējumus, piedalījās eksperimentos. Tas deva iespēju
pārliecināties, ka dabaszinību
priekšmetos apgūtās zināšanas
ir pielietojamas gan zinātnē,
gan praktiskajā dzīvē. Ģimnāzisti apmeklēja arī Zinātnieku nakts 2011 aktivitātes Rīgā.
Vidusskolēniem vēl plānota
viesošanās Valmieras Biznesa
un inovāciju inkubatorā. Tā
būs iespēja pārliecināties, kā
jauni, izglītoti, idejām bagāti
cilvēki, var saņemt atbalstu
savu ieceru, biznesa plānu īstenošanā.
Atsaucība no skolēnu un pedagogu puses ir ļoti liela. Par
to prieks.
Eksperimentālo nodarbību
cikla noslēgumā tiks izvērtēts
paveiktais un izteikti priekšlikumi jaunām projektu idejām.
Valkas novada Izglītības
pārvaldes vadītāja
Dzintra Auzāne

Skolēni iepazīstas ar dabas daudzveidību
Kokšu ezeru apkārtnē

Aicina uz Mārtiņdienas tirgu
Ceturtdien, 10.novembrī Vijciemā notiks Mārtiņdienas

tirdziņš. Visi pirkt un pārdot gribētāji laipni aicināti!
Tā jau ir tradīcija, ka Vijciemā Mārtiņdienā skolēni ģērbjas
maskās un mazie ķekatnieki dziedādami apciemo tuvumā
esošās iestādes un rūpējas par Mārtiņdienas noskaņu tirgus
laukumā. Ar Mārtiņiem noslēdzas lieli rudens darbi un atliek
vairāk laika atpūtai un pārdomām. Būsiet gaidīti Vijciemā!

Sandra Pilskalne
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VALKAS
novads

Valkas novada afišu stabs. Valkas novadā viss notiek

• 27., 28.un 29.oktobrī Valkas pilsētā
– gadatirgus.
• 28.oktobrī plkst.19.00 Valkā, Jauniešu birojā – Helovīna ballīte. Programmā: spēles, atrakcijas, pārsteigumi, spoku gājiens, spocīgāko tērpu
konkurss, šausmu filmas un citas aktivitātes. Ģērbšanās stils: Helovīnu tematika. Pulcēšanās spoku gājienam
plkst.19.00. Līdzi ņemt gaismekļus.
• 1.novembrī plkst.20.00 Valkas ģimnāzijas sporta hallē – Latvijas 19.atklātais čempionāts florbolā vīriešiem
1.līga: Burtnieku novads/Valka – FK
Madona.
• 4.novembrī plkst.19.00 Valkas
pilsētas kultūras namā – teātra izrāde
«Balkonu ragneši». Vīrs negaidīti atgriežas mājās un sastop sievu kopā...
Kā jūs domājat – ar ko? Neesat maldījušies – ar puskailu mīļāko. Abi
vīrieši šķiras kā draugi. Viss būtu labi,
ja pēc brīža no kaimiņu dzīvokļa caur
balkonu neierastos vēl viens puskaila...
Un tad gan sākas... Biļešu cenas: Ls 5,
4, 3. Biļetes iepriekšpārdošanā var iegādāties Valkas kultūras namā pie
dežuranta/kasiera katru darba dienu
no 9.00 – 15.00 un no 17.00 – 20.00.
• 4.novembrī plkst.22.00 Turnas tautas namā diskotēka «Bubble madness».
• 5.novembrī plkst. 19.00 Luturskolā
Turnas amatierteātra izrāde M.Zīle
«Sunītis un viņa kauliņš», pēc tam
balle.
• 6.novembrī plkst. 9.00 Kārķu tautas
namā zolītes čempionāts.
• 6.novembrī Valkas novada folkloras
ansambļi un kopas piedalās Starptautiskā folkloras festivāla «Baltica
2012» skatē Valmierā, Valmieras kultūras centrā. Festivāla tēma – «Ceļš».
• 8.novembrī plkst.19.00 Valkas pilsētas kultūras namā – Mārtiņa danču
vakars. Piedalās folkloras deju kopa
«Sudmaliņas», kas kopā ar lieliem un
maziem pasākuma apmeklētājiem dejos latvju dančus un ies rotaļās. Ikviens varēs uzzināt to, kā senāk svinēja
Mārtiņus un kādi ticējumi saistās ar
šiem svētkiem. Ieeja – bez maksas.
• 9.novembrī plkst.18.00 Valkas novada Centrālajā bibliotēkā – «Neklā-

tienes ceļojums pa Romu un Vatikānu».
Ceļojuma iespaidos dalīsies Māra
Zeltiņa.
• 10.novembrī plkst. 8.00 Vijciema
pagasta centrā Mārtiņdienas tirdziņš.
• 10. novembrī plkst.18.00 Valkas pilsētas kultūras namā – projekts «Kinopunkts». Dokumentālā filma «Astoņi
pilnmēneši», kas tapusi Afganistānas
austrumu pierobežā, Kunāras provincē 2010.gadā. Skatītājam ir iespēja sekot līdzi karavīru gaitām ārpus posteņa aizsargvaļņiem un saklausīt, kādas
pārdomas rodas pēc spēcīgām apšaudēm, savu kaujas biedru dzīvību glābšanas un bīstamām operācijām kalnos.
Ieeja – 1 santīms.
• 11. novembrī plkst.16.00 Kārķu
tautas nama kamīnzālē biedrības
«Ugunspuķe» pasākums.
• 12.novembrī plkst.11.00 Valkas
šaha klubā – Kausa «Lāčplēša šahs»
izcīņas finālsacensības šahā.
• 12.novembrī Valkas pilsētas kultūras namā – Novada teātru skate.
Plkst.11.00 Jautra spēle pēc A.Vilka
motīviem, Valkas pensionāru kluba
«Zelta rudens» amatierteātris, režisore
Līga Krama. ... vai Jums ir gadījies iestādīt burkānus, bet izaugam ieraudzīt
dilles... kā izrādās, dzīvē tā reizēm
gadās. Plkst.13.00 M.Zīle «Sunītis un
viņa kauliņš», Ērģemes pagasta
amatierteātris, režisore Līga Krama. ...
vai esat redzējuši, kā paēdis sunītis
ierok zemē kauliņu, ēst viņam negribas, bet pietiek kauliņa tuvumā
parādīties citam bobītim... Plkst.15.30
M.Zīle «Savedējs», Zvārtavas pagasta
amatierteātris, režisore Dagnija Pakalne. Mīlestība virmo visapkārt, tā
nekad neizzūd, tā vienmēr ved pa pareizo ceļu. Izrāde ir jautrs mīlas stāsts
un nelielie pārpratumi un kuriozi tikai
stiprinās jūtas. Plkst.18.00 M.Zīle «Trīs
košas dāmas», Kārķu pagasta amatierteātris, aktieru kopdarbs. Ir agrs
pavasaris, lauku sētas saimniece nolēmusi šogad nesvinēt savu jubileju,
bet ... «Mēs vēl lustēsimies un spersim
zemes gaisā». Plkst.20.00 «Par tikumību nerunāsim», pēc A.Brigaderes
viencēliena «Čaukstenes» un A.Rakstiņas viencēliena «Mīlesteiba ir stipra,
i ar huskvarnu nesagrīsi» motīviem.
Vijciema pagasta amatierteātris, režisore Maija Jančevska. Ko darīt, ja
dzīvojam pārāk pareizi, pārāk tikumīgi
un tas sāk kļūt par slogu? Pamācības,
kā atbrīvoties no tikumības nastas gan
teorētiski, gan praktiski. Ieeja uz
izrādēm – ziedojums Vijciema pagasta
tautas nama atjaunošanai.
• 14.novembrī plkst.16.30 Valkas novada Centrālās bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļā – Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa. Tiks lasīts fragments
no norvēģu rakstnieka Turbjērns Ēgners grāmatas «Kāpējpeļuks un citi
dzīvnieki Šurumburummežā». Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa Ziemeļu
un Baltijas valstīs norisināsies laikā no
14. līdz 20.novembrim. Šī gada tēma –
«Humors Ziemeļos».

• 15.novembrī plkst.20.00 Valkas
ģimnāzijas sporta hallē – Latvijas 19.
atklātais čempionāts florbolā vīriešiem
1.līga: Burtnieku novads/Valka – FK
Madona.
• 20. novembrī plkst. 9.00 Kārķu tautas namā zolītes čempionāts.
• 21.novembrī plkst. 14.30 Kārķu
tautas namā Leļļu mūzikls «Ķiplociņš
lielveikalā». Dziedāsim par to: Kāpēc
jāmazgā zobi? Kāpēc nevajag visu, ko
piedāvā pārdevējs? Kā atšķirt īstus
draugus?. Izrādē piedalās 18 lelles. Visas balsis dzīvajā izpildījumā. Ieeja Ls 0,70.
• 24.novembrī plkst.18.00 Valkas novada Centrālajā bibliotēkā – Tematisks
pasākums «Transports – dzīves hobijs». Par transporta vēsturi un attīstību
Latvijā stāstīts SIA «Rīgas satiksme»
darbiniece, transporta vēstures pētniece, kolekcionāre, fotogrāfe Ilma
Jansone.
• 24., 25.un 26.novembrī Valkas pilsētā – gadatirgus.
• 25.novembrī plkst.14.00 Kārķu tautas namā psihoterapeites Ināras Vārpas lekcija «Vai tu tiec pats galā ar sevi
un citiem». Ieeja Ls 1.
• 25.novembrī Valkas pilsētā –
tranzīta maršruta atklāšanas pasākums.
• 25.novembrīplkst.19.00 Luturskolā
Gaujienas amatierteātra izrāde E.Rācene «Runcis fon zābaks».
• 26. novembrī plkst.11.00 Valkas
šaha klubā «Valkas kausa» ātrspēlē
izcīņas noslēguma kārta šahā.

Izstādes

• No 1.novembra Kārķu tautas nama
kamīnzālē Viļņa Heinrihsona gleznu
izstāde no Rūjienas izstāžu zāles
fondiem.
• Līdz 11.novembrim Valkas novada
Centrālajā bibliotēkā – izstāde ««Cīrulīšu» autoram, kādreizējam skolotājam Valkā, Harijam Gulbim – 85».
• No 4.līdz 11.novembrim Valkas novada Centrālās bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļā – izstāde «9.novembrī māksliniecei, bērnu un jauniešu
grāmatu ilustratorei Ilzei Ramanei –
55».
• No 4.līdz 12.novembrim Valkas novada Centrālās bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļā – izstāde «10.novembrī – Mārtiņi». Zeme rīb, rati
klaudz. Kas to zemi rībināja? Nu atbrauca Mārtiņdiena Deviņiem kumeļiem.
• No 7.līdz 17.novembrim Valkas novada Centrālās bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļā – izstāde «Nu, manu
rūķēn, kā Tev klājas?». 12.novembrī
Niķa, Riķa un citu rūķēnu radītājam
rakstniekam Ērikam Kūlim – 70.
• No 7.līdz 17.novembrim Valkas novada Centrālās bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļā – izstāde «Mākslinieka Edgara Folka (1951.gada
12.novembris) ilustrētās grāmatas
bērniem un jauniešiem»
• No 7.līdz 21.novembrim Valkas no-

vada Centrālās bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļā – izstāde «18.novembris – Latvijas Republikas proklamēšanas diena». Latvija, Latvija!
Dzimtene mana! Tu – labā! Likteņa
zvanā kāds jaunu laikmetu sit…
Latviešu dvēseles senseno brīnumu
glabā, Novembrī skaistāko vārdu –
Astoņpadsmit! (Lūcija Sāgameža –
Nāgele).
• No 10.līdz 30.novembrim Valkas
novada Centrālajā bibliotēkā – grāmatu izstāde «Biblioterapija – grāmatu
spēks». Vai grāmata spēj iedvesmot un
ārstēt? Jā.
• No 15.līdz 25.novembrim Valkas
novada Centrālajā bibliotēkā – izstāde
«1918.gada 18.novembris – Neatkarīgās
Latvijas proklamēšana». Izstādes moto: «Katrs darbs ir viens akmentiņš, lai
augstāk celtos mūsu tautas un valsts
celtne visai nākotnei» (Kārlis Ulmanis).
• Līdz 28.novembrim Valkas novadpētniecības muzeja Izstāžu zālē –
Smelteru ģimenes radošo darbu izstāde «Ģimenes bodīte jeb runčiem
atļauts». Izstādē eksponēti Smelteru
ģimenes (Donalda Smeltera un viņa
bērnu – Dinas un Nila) spožākie
mākslas darbi. Muzeja darba laiks:
pirmdienās – piektdienās 10.00 – 17.00,
sestdienās 10.00 – 16.00.
• No 22.novembra līdz 3.decembrim
Valkas novada Centrālās bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļā – izstāde
«Manas acis pasauli redz...». 29.novembrī publicistam, rakstniekam Arnoldam Auziņam – 80.
• No jūnija līdz decembra beigām
Valkas novada Centrālās bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļā – izstāde
«Lasi un piedalies bērnu/jauniešu
žūrijā!» ar žūrijas kolekcijas grāmatām.
1.– 12.klašu skolēni aicināti kļūt par
grāmatu lasītājiem.

Draudžu ziņas

• Ērģemē. Interesentiem par kristībām, iesvētībām, laulībām un citiem
jautājumiem pirmā tikšanās 13. novembrī draudzes namā pl. 12.30.
• Kārķos. Katru sestdienu pulksten
16.00 baznīcā notiek mēģinājumi
Ziemassvētku koncertam. Nāc un piesakies arī tu! Veidosim šo pasākumu
visi kopā! 27.oktobrī pulksten 17.30
Kārķu baznīcā Bībeles stunda. Ikviens
mīļi gaidīts. Ja esi domājis par
kristībām, iesvētībām, tad nāc un
nekavējies.
• Valkā. 3.iesvētes mācības nodarbība
1.novembrī draudzes namā. Skatīsimies filmu «Mozus».
• Mācītāja pieņemšanas laiki:
Valkā – otrdienās no pulksten12.00 –
14.00, Kārķos – svētdienās no pulksten
16.00 – 18.00, Turnā – katra mēneša
pirmajā un trešajā svētdienā.
• Draudžu mācītāja Ģirta Kalniņa
tel.29162772 e-pasts:
kalnins_girts@inbox.lv

Teātra izrāde «Balkonu ragneši»

Piektdien 4.novembrī plkst.19.00

Valkas pilsētas kultūras namā būs
skatāma teātra izrāde «Balkonu ragneši».
Austriešu dramaturgs Herberts Bergers tipiski anekdotisku gadījumu
ietērpis asprātīgos, negaidītu sižetisku
pavērsienu virpuļos, pievienojis krāsainus dialogus un noved lugas
varoņus līdz atziņai – ja esi neuzticīgs
savam vistuvākajam cilvēkam, esi gatavs, ka viņš atbildēs ar to pašu. Un

attiecības tā samežģīsies, ka šo mezglu
atraisīt būs pa spēkam vienīgi Īstai
Mīlestībai. Autors atgādina, ka, dzenoties pēc karjeras, naudas un vispārējas atzīšanas, cilvēki bieži atstāj
novārtā tādas vērtības kā ģimene un
mīlestība.
Izrādes saturs. Vīrs negaidīti
atgriežas mājās un sastop sievu kopā...
Kā jūs domājat – ar ko? Neesat
maldījušies – ar puskailu mīļāko. Kā
jūs domājat – ar ko tas beidzas? Ar
kautiņu?... Nekā tamlīdzīga... Abi vī-

Valkas novada
pašvaldības
informatīvs
izdevums

rieši šķiras kā draugi. Viss būtu labi, ja
pēc neilga brīža no kaimiņu dzīvokļa,
caur balkonu neierastos vēl viens
puskailais... Un tad gan sākas...
Lomās redzēsim Nacionālā teātra
aktrisi Zani Jančevsku, Neatkarīgā
teātra «Kabata» aktrisi Aīdu Ozoliņu,
Dailes teātra aktieri Juri Kalniņu, kā
arī Nacionālā teātra aktierus – Mārtiņu
Brūveri un Voldemāru Šoriņu. Horeogrāfs – Alberts Kivlenieks. Izrādes
muzikālo noformējumu veidojis Valdis
Zilvers.

Bez maksas, iznāk reizi mēnesī

Informatīvo izdevumu Valkas pilsētā izplata Jauniešu dome

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

Biļetes uz izrādi «Balkonu ragneši»
iepriekšpārdošanā var iegādāties
Valkas pilsētas kultūras namā pie
dežuranta/kasiera katru darba dienu
no plkst.9.00 – 15.00 un no plkst.17.00
– 20.00. Biļešu cenas: 5, 4 un 3 lati.
Izrādes ilgums ir 2 stundas un 15 minūtes, ar starpbrīdi.
Mārīte Meļķe,
Valkas pilsētas kultūras nama
kultūras pasākumu organizatore

Izdevumu sagatavoja
Kārķu pagasta pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste
Sandra Pilskalne, tālr. 26391447, e-pasts: sandra.pilskalne@valka.lv.
Informāciju par Valkas pilsētu apkopoja Inguna Medne.

Datorgrafika: Arnis Ozoliņš;
Iespiests tipogrāfijā «Zelta Rudens»

