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septembrī Valkā
notika Latvijas – Igaunijas Starpvaldību komisijas (turpmāk tekstā –
SVK) sēde pārrobežu
sadarbības veicināšanai.
Lai sagatavotos šai darba grupas sēdei, 15.septembrī Valkā tika rīkotas tematisko darba grupu vadītāju un abu valstu pārstāvju tikšanās. LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrs Raimonds Vējonis, tiekoties ar Igaunijas amatpersonām,
vienojās par prioritārajiem jautājumiem un to iespējamiem risinājumiem pārrobežu sadarbības veicināšanai.
Abas puses panāca vienošanos, ka ir
nepieciešams izveidot jaunas ekspertu
darba grupas, kas risinātu jautājumus
par ugunsdzēsības un glābšanas operāciju īstenošanas nodrošināšanu un strādātu pie robežu šķērsošanas kārtības izstrādes.
Tāpat tika nolemts izpētīt finansēšanas iespējas Tallinas – Rīgas pasažieru
vilciena pakalpojuma nodrošināšanā,
turpināt jau uzsāktās diskusijas ar Igauniju par gāzes vada ierīkošanu, kā arī likumdošanā atrunāt pierobežas pašvaldību savstarpējo konsultāciju nodrošināšanu attīstības plānošanas jomā.

Vienojas par kopīgiem mērķiem
pārrobežu sadarbības veicināšanai
Pārrobežu sadarbībai izglītības jomā
tika panākta vienošanās izveidot ekspertu darba grupu praktisku jautājumu risināšanai par iespēju apmācīt
Latvijas studentus Valgas profesionālās izglītības centrā. Tāpat plānots izveidot atsevišķu darba grupu, kas
strādātu pie kopīga Latvijas un Igaunijas institūta izveides, nodrošinot valodu apmācības, informācijas un projektu ideju apmaiņas iespējas.
Vienlaikus abas iesaistītās puses tika
informētas, ka Latvijas Republikas Saeimā tiek skatīts jautājums par dubultā nodokļa aplikšanas atcelšanu Latvijas iedzīvotājiem, strādājot citas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā,
nodrošinot nodokļu sloga mazināšanu.
Komisijas sēdes laikā tika ziņots par
četru tematisko darba grupu īstenotajām aktivitātēm 2010.gadā. Lai nodrošinātu sociālās un veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamību, 2010.gada
24.septembrī tika parakstīta Vienošanās par savstarpējo palīdzību neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai pierobežas teritorijā. Tās ietvaros atrunāta arī kārtība «nomaldījušos» zvanu pāradresēšanai medicīniskās palīdzības izsaukumiem. Savukārt, lai mazinātu infrastruktūras barjeras pierobežas teritorijā, Igaunijas un
Latvijas pārrobežu sadarbības prog-

Valkas novada priekšsēdētājs Kārlis Albergs iepazīstina ministru
Raimondu Vējoni un igauņu kolēģus ar Valkas novada attīstību
rammas 2007.– 2013.gadam Uzraudzības komitejā tika apstiprināti divi projekti: «Ceļa Karksi – Nuia – Ķoņi atjaunošana» un «Ceļa Kilingi-Nõmme –
Mazsalaca atjaunošana».
Komisijas mērķis ir veicināt Latvijas
un Igaunijas sociāli ekonomisko attīstību un kopēju stratēģisko mērķu sasniegšanu, sekmēt reģionu sadarbību
specifisko pierobežas teritoriju problē-

mu risināšanā un sadarbības virzienu
noteikšanu, kā arī veicināt abu valstu
reģionu dalību Igaunijas – Latvijas
pārrobežu sadarbības programmā
2007. – 2013.gadam.
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas Sabiedrības
informēšanas nodaļa
Linda Tilta

Atklāta jaunā Vijciema sporta zāle
Dienu pirms jaunā mācību gada –

31.augustā ar tradicionālo lentes griešanu, svinīgām uzrunām, laba vēlējumiem un dažādām sportiskām
dāvanām tika atklāta jaunā Vijciema
sporta zāle. Pasākumā piedalījās LR
izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks, pārstāvis no vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas, novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs, deputāti,
domes speciālisti, būvfirmas pārstāvji, kupls pulks lielu un mazu vijciemieši un citi interesenti.
Vijciemieši ir ļoti sportiski un
aktīvi. Jaunuzceltā zāle lieti noderēs
ne tikai pagasta iedzīvotājiem, bet
arī novada pasākumu organizēšanai.
Jau tagad ir zināms, ka jaunajā sporta
zālē novembra beigās vai decembra
sākumā ir ieplānotas Valkas novada
rudens sporta spēles.
LR izglītības un zinātnes ministrs
Rolands Broks, kurš piedalījās arī
svinīgajā pamatakmens iemūrēšanā,
izteica patiesu prieku, ka šī gada
1.septembrī Vijciema skolēni un skolotāji saņem šo brīnišķīgo dāvanu.
«Es gribētu teikt, ka šāda būve šādos
laikos, proti – infrastruktūras objekti
izglītībā laikā, kad valstī ar ekonomisko
situāciju nebūt nav tik spoži, vispirms
liecina par pašvaldības tālredzību,
jo investīcijas izglītībā ir investīcijas

mūsu nākotnē,» apliecināja R.Broks.
Vijciema pagasta pārvaldes vadītāja
Mārīte Kalniņa svētku uzrunā atzina,
ka ir pārsteigta par to, cik īsā laikā ir
tapusi šī skaistā celtne. M.Kalniņa
atcerējās, ka tieši 8.martā celtnieki
atbrauca nostumt sniegu. «Ir patiesi
liels prieks redzēt tik daudz klātesošo
un tas nozīmē vien to, ka Jūs visi
to esiet ļoti gaidījuši. Zāle ir tapusi
patiesi ļoti īsā laikā un tā ir laba zīme.
Ļoti ceru, ka zāle būs noslogota un
kalpos tai paredzētajam mērķim.»
vēlēja Ziemeļvidzemes reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes vadītājs
Jānis Brengulis.
Jūtot, ka zālē patiesi ir ienācis
sportiskais gars, Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas
pārstāvis uzaicināja uz kopīgu
basketbola maču. Izaicinājums ar
lielu sajūsmu tika pieņemts un pēc
atklāšanas klātesošie varēja just līdzi
ne tikai pirmajai basketbola spēlei, bet
arī pirmajam volejbola mačam.
Ar svētku valsi grīdu iemēģināja
pirmsskolas vecuma sporta deju grupa.
Par nevainojamo grīdas segumu varēja
pārliecināties arī pamatskolas dejotāji
un Vijciema senioru deju grupa «Vijolītes». Tāpat tika iemēģināts un pārbaudīts arī jaunais basketbola grozs
– ministram, domes priekšsēdētājam
un būvfirmas pārstāvim bumbu uzreiz
neizdevās ieraidīt grozā, bet pagasta
sporta metodiķim Jurim Kalniņam tas
izdevās. Tātad ar grozu viss ir kārtībā.

Vijciema pagasta pārvaldes vadītājai Mārītei Kalniņai,
Valkas novada domes priekšsēdētājam Kārlim Albergam un
ministram Rolandam Brokam uzticēts pārgriezt sporta zāles lentu
Vijciema sporta zāles būvniecības
darbi tika veikti Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) projekta
«Valkas novada infrastruktūras objektu kvalitātes uzlabošana» (Nr.1009-L32100-000198) ietvaros. Sporta
zāles būvniecības līgumcena ir
187614,58 LVL, attiecināmo izmaksu
summa – 166 105,90 LVL. 90% no šīm
izmaksām ir publiskais finansējums
(ELFLA un valsts), bet 10% ir
pašvaldības līdzfinansējums. Vijciema
sporta zāles būvniecību veica firma

SIA «Ekers», būvuzraudzību – SIA
«Valkas būvnieks», tehnisko projektu
izstrādāja SIA «Arhitekte G.Kursīte»,
būvprojekta vadītājs Pēteris Poikāns.
Vijciema sporta zāles būvniecība ir
viena no projekta «Valkas novada
infrastruktūras objektu kvalitātes uzlabošana» aktivitātēm.
Inguna Medne,
Valkas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste

16.

Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu pamatos ieguldīta
kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm

septembrī Valkas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
teritorijā (Valkā, Vienības
gatvē 37) jauno notekūdeņu
attīrīšanas ietaišu pamatos tika ieguldīta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. To parakstīja LR Vides
aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrs Raimonds
Vējonis, Valkas novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs un SIA «Water Ser»
valdes priekšsēdētājs Jānis
Zviedris. Kapsulā tika ievietoti laikraksti (Valkas novada
vēstis, Ziemeļlatvija un Latvijas avīze), datu nesējs atslēgas formā ar īstenojamā
projekta informāciju un trīs
monētas.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēšana un būvniecība tiek veikta Eiropas
Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta
«Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta»
(Nr.3
DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/

Valkas novada dome

novada domes.
darbojas kopš 1976.gada) un
Projekta mērķis ir ūdens- neatbilstība faktiskai un progapgādes un notekūdeņu sa- nozētai noslodzei. Izbūvējot
vākšanas un attīrīšanas kva- jaunas notekūdeņu attīrīšanas
litātes uzlabošana un ūdens- iekārtas, tiks nodrošināta to
saimniecības pakalpojumu pie- droša, uzticama un optimāla
ejamības paplašināšana, no- ekspluatācija, atbilstoši nordrošinot kvalitatīvu dzīves vi- matīvo aktu prasībām arī ilgdi, samazinot vides piesār- termiņā
ņojumu un ūdenstilpju eitroEduards Ivļevs
fikāciju, sekmējot ūdens resurValkas novada domes
Domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs un iedzīvotāji cer, ka su un energoresusu racionālu
Attīstības un projektu daļas
šī būve būs nozīmīgs ieguldījums tīras vides saglabāšanā izmantošanu.
projektu vadītājs,
Esošajām notekūdeņu attīprojekta «Ūdenssaimniecības
VIDM/016) ietvaros.
saņēmēja līdzekļiem. Būv- rīšanas iekārtām ir liels tehnipakalpojumu attīstība Valkā,
Notekūdeņu attīrīšanas ie- uzraudzību objektos veic Per- skais nolietojums (iekārtas
II kārta» koordinators
taišu projektēšanu un būv- sonu apvienība SIA «REM
niecību veic SIA «Water Ser». PRO» un SIA «Sweco LietuProjektu «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā,
Līguma kopējās izmaksas ir 1 va». Līguma kopējās izmaksas
II kārta» līdzfinansē Eiropas Savienība. Finansējuma
486 472,28 lati (bez PVN 22%), ir 32 800,92 lati, no attiesaņēmējs šī projekta ietvaros ir Valkas novada dome.
no attiecināmām izmaksām cināmām izmaksām 20 582,11
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības
1 137 942,97 finansē ES, bet finansē ES, bet 1083,27 no atuzraudzību nodrošina
59 891,73 no attiecināmām iz- tiecināmām izmaksām tiek
LR Vides aizsardzības un reģionālas attistības ministrija.
maksām tiek segta no Valkas segta no finansējuma saņēIeguldījums tavā nākotnē!
novada domes / finansējuma mēja līdzekļiem – Valkas

Zvārtavas pašdarbnieki uzsāk sezonu
ar cerībām un apņēmību
sapņu pils. Ieejot zālē pretī staro gaišā,
20.septembrī Zvārtavas pašdarbības mūsu
skaistā skatuve. Kaut lēnām, bet uz priekšu.

kolektīvi – sieviešu vokālais ansamblis, līnijdeju grupa un amatierteātris uzsāka jauno
sezonu.
«Jau pirmajos mēģinājumos esam apņēmības
pilni atkal darboties, jo Mierkalna Tautas
namā tika pabeigta skatuves renovācija, kas
ļauj mums cerēt – Mierkalna Tautas nams būs

Pagājušajā gadā – jumts un logi, tagad skatuve.
Ceram, ka pavisam drīz arī tiks izremontēta
zāle un tualetes,» stāsta tautas nama vadītāja
Dagnija Pakalne, kurai šī būs trešā darba sezona. Tautas nama vadītājai ieceru netrūkst.
Sandra Pilskalne

Pateicoties projektu konkursam
Ērģemē top skaistas lietas

Lauku partnerības Ziemeļgauja un Nī-

derlandes KNHM fonda organizētā projektu
konkursā «Sabiedrība ar dvēseli» Ērģemes
pagastā atbalstu guva divi projekti – Turnas
tautas nama ritma grupas meitenes tikušas
pie jauniem, skaistiem tērpiem un Turnas
Dāmu klubiņš pie skaistām telpām.
«Projekta ietvaros kolektīvam tika piešķirti
300 lati, par kuriem iegādāts audums un sašūti
desmit svārki. Tērpus piegrieza un šuva pašas
deju grupas meitenes,» stāsta Turnas tautas
nama vadītāja Līga Krama, kura ir priecīga

par projekta rezultātu.
Turnas Dāmu klubiņa dalībnieces ir gandarītas – izdevies piepildīt sapni un tikt pie
skaitām telpām realizējot projektu «Turnas
rokdarbu istabas izveidošana». Projekta mērķis bija atremontēt telpu pašu spēkiem ar fonda piešķirto naudu. Remonts tika veikts visu
vasaru iesaistot vietējo Turnas sabiedrību. «Ar
paveikto esam ļoti apmierināti, tagad šī telpa
kalpos Turnas dāmu klubiņa un vietējās
sabiedrības vajadzībām,» stāsta Līvija Kreile,
kura vienmēr rūpējas par jaunām idejām un
sievu možo garastāvokli.
Sandra Pilskalne

Santa Ķībere ir viena no dejotājām, kura aktīvi iesaistījās tērpu šūšanā
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Aicina iesniegt ierosinājumus
apbalvošanai ar Valkas novada
Atzinības rakstu

Valkas novada dome aici-

vieta vai nodarbošanās;
• par juridisko personu –
pilns kolektīva nosaukums un
vadītājs, adrese;
• raksturojums vai dzīves
apraksts par apbalvojamo un
viņa nopelniem Valkas novadā vai sadarbībā ar Valkas
novadu;
• motivācija
apbalvojuma
piešķiršanai.

na juridiskas personas, valsts
un pašvaldības iestādes, sabiedriskas organizācijas un
to apvienības, kā arī fiziskas
personas iesniegt ierosinājumus apbalvošanai ar Valkas novada domes Atzinības
rakstu. Tie tiks pasniegti
18.novembrī – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā
Ierosinājumu paraksta jupasākumā.
ridiskas personas paraksta
tiesīga persona, norādot orSaskaņā ar nolikumu, At- ganizācijas nosaukumu, adzinības rakstus var piešķirt resi un tālruņa numuru. Ja
gan fiziskām, gan juridiskām ierosinājumu iesniedz fiziska
personām par nozīmīgiem persona, tad nepieciešams
sasniegumiem tautsaimniecī- norādīt savu vārdu, uzvārdu,
bas, izglītības, veselības ap- nodarbošanos un adresi.
rūpes, kultūras, sporta, nevalMotivētos iesniegumus apstisko organizāciju un paš- balvojumu piešķiršanai var
valdības darba jomās, kā arī iesniegt Valkas novada domes
par ieguldījumu novada at- sekretārei Semināra ielā 9,
tīstībā un popularizēšanā.
Valkā vai arī sūtot pa elektronisko pastu uz adresi noIerosinājumā par izvirzīto vads@valka.lv līdz 10.oktobkandidātu sniedzamas šādas rim.
ziņas:
Līga Lāne,
• par fizisko personu – vārds,
Valkas novada domes
uzvārds, dzīves un darba
Kultūras darba organizatore

Mācību sezona Latvijas –
Igaunijas institūtā

Kad 1.septembra trauksme mazliet norimusi, laiks arī

pieaugušajiem sākt domāt par jaunu prasmju apgūšanu,
esošo uzlabošanu un kopā sanākšanas prieku.
Jau tradicionāli piedāvājam valodu kursus: igauņu, angļu,
vācu, franču, spāņu.
Trešā sezona tiks atklāta radošajos kursos. Mācību gada
noslēgumā darinājumus iespējams aplūkot izstādē. Turklāt
augustā Valkā tapušās rotas ceļoja uz izstādi Otepē, kur notika
plaša mēroga rokdarbu skate. Skolotājas Aires Hulkko vadībā
dāmas kļuvušas par īstiem rotu meistariem. Katra nodarbība
sākas ar mājās tapušo darbu atrādīšanu, apbrīnu, uzslavām
un ideju apmaiņu. Tādēļ šogad radošos kursus dalīsim divās
daļās – rotu darināšanu pasniegs Aire Hulkko, bet dažādas
tehnikas mīļlietiņu radīšanai – Daiga Soloveiko. Interesenti
varēs izvēlēties sev tīkamāko nodarbību vai apmeklēt abas.
Turpinās arī paaudžu sadarbības kustība «Kamoliņš», kur
dažāda vecuma cilvēki bez maksas apgūst dzīvē noderīgas lietas ar iespēju iejusties gan skolotāja, gan skolnieka lomā.
Aicinām izteikt idejas, ko vēlētos apgūt un ko varētu mācīt
citiem.
Arī Praktiskās pirmdienas, Ogu otrdienas un Ciemiņu ceturtdienas iecerēts atsākt jau pavisam drīz. Praktiskajās pirmdienās rīkosim viena vakara nodarbību jaunu prasmju
apgūšanā, Ogu otrdienās gaidīsim ciemos stāstniekus, bet
Ciemiņu ceturtdienās par iedzīvotājiem būtiskiem jautājumiem
viesos gaidām uzņēmējus un pašvaldību pārstāvjus.

Tiekamies Latvijas – Igaunijas institūtā!

Zane Bulmeistare
Latvijas – Igaunijas institūta mācību centra vadītāja

Iespēja bez maksas nodot nolietotu sadzīves elektrotehniku

S

IA «Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija» (ZAAO) informē, ka
iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas nodot
neizjauktu nolietoto sadzīves elektroniku. Šo
atkritumu izvešanu no savas norādītās adreses
iedzīvotājiem jāpiesaka pa ZAAO tālruņiem
64281250 vai 26132288. Iedzīvotājiem ir iespēja
arī pašiem nogādāt elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumus uz tuvākiem EKO laukumiem, kas atrodas Ziemeļvidzemes reģiona
lielākajās pilsētās.
Videi kaitīgo preču atkritumi ir sadzīvē
izmantotās, nolietotās un nederīgās elektronikas iekārtas, kas tiek darbinātas ar elektrību
vai baterijām, piemēram, ledusskapis, televizors, gāzes vai elektriskā plīts, veļas un trauku
mazgājamās mašīnas, dators, putekļu sūcējs,

BEZMAKSAS
NOLIETOTAS NEIZJAUKTAS
SADZĪVES TEHNIKAS SAVĀKŠANA:
tālr. 26132288.
Iznešana no mājas vai dzīvokļa
Ls 0,50 par stāvu.

ūdens vārāmā kanna u.c.
Aicinām iedzīvotājus videi kaitīgo preču atkritumus nenovietot pie sadzīves atkritumu
konteineriem, kā arī neizmest tos tiem neparedzētās vietās.

Sakopsim vidi kopā!

Ingrīda Gubernatorova,
SIA ZAAO attīstības daļas vadītāja

Valkas novadā norisināsies
auto – fotoorientēšanās brauciens

2011.gada 8.oktobrī Valmierā, Beverīnas,

Kocēnu, Strenču, Burtnieku, Valkas, Smiltenes, Apes novados, kā arī Dienvidigaunijā
norisināsies tūrisma auto-foto-orientēšanās
brauciena 2011.gada priekšpēdējais posms.
Brauciena laikā dalībniekiem ar vieglo automobili pēc «Jāņa sētas» kartes jāatrod dažādus
tūrisma apskates objektus vai neparastas apskates vērtas vietas un pie tām jānofotografējas

vai jāveic kāds uzdevums. Iecerēts, ka brauciena maršruts vedīs cauri visiem Valkas novada pagastiem un Valkas pilsētu. Aptuvenais
dalībnieku skaits – 70 auto (aptuveni 250 – 300
sociāli aktīvi cilvēki no
visas Latvijas).
Reģistrācija piektajam autofotoorientēšanās
posmam jau uzsākta. Dalības maksa 45 Ls no
automobiļa. Sīkāka informācija mājaslapā
www.autofotoorientesanas.lv.
Sandra Pilskalne

15.oktobrī Valkas Rudens kokteilis Rīgas
ielā! Nestāvi malā! Piedalies arī Tu!
rakstu zīmes.
Pilsētas lielākā bagātība ir tās cilvēki un latviešu
Fotogrāfijas, kurās redzama Rīgas iela laiku

viņu veikums gadu simtos. Tāpēc šogad, sestdien, 15.oktobrī Valkas Rudens kokteili
iegriezīsim Rīgas ielā!
Pulksten 11.00 no Valkas-Lugažu Ev.-lut.
baznīcas torņa atskanēs tauru skaņas, lai saceltu rudens lapu vērpetes, caur kurām baznīcas
tornī ieraudzīsim mākslinieces Skaidrītes
Bondares darbu krāšņumu, bet baznīcā būs
kristīgo grāmatu un plakātu galds.
Kristīgā bērnudārza «Gaismiņa» pagalmā
būs apskatāma izstāde, kas vēstīs par bērnudārza vēsturi un tagadni.
Pie pašas robežas Dainis Jansons izkarsēs
jūs «čigānu pirtiņā», lai pēc tam ielīksmotu
mūsu skatus ar Rīgas ielas fotogrāfijām
dažādos gadalaikos.
Pilsētas tirgū – rudens velšu tirgotāji un amatnieki.
Par dažiem santīmiem visgardākie rudenī
ceptie kartupelīši pie veikala «Oļupe», bet
rudenīgo salātu buķetes degustācija, kurā ikviens var piedalīties ar saviem nepārspējamajiem salātiem un apmainīties receptēm –
veikalā «D MARKO».
Lielākajā daļā Rīgas ielas veikalu – akcijas,
degustācijas, loterijas – tieši jums!
Valkas novadpētniecības muzejs interesentiem atvērs muzeja krātuvi, iemācīs rudenīgo
zīļu kafijas pagatavošanu un degustāciju, kā
arī uz līdzpaņemtā t-krekla mācīs uzzīmēt

lokos, būs apskatāmas veikalu un uzņēmumu
skatlogos.
Bērnus no pulksten 11.00 gaida Valkas
bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā Rudens
pasaku lasījumos. Tās lasīs mūspuses populāri
ļaudis.
No pulksten 12.00 Rīgas un Raiņa ielas
skvērā dzeju lapkritī aicinās Valkas dzejnieki
un labam garastāvoklim spēlēs muzikanti.
Biedrības Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām durvis šai dienā būs atvērtas, lai ikviens interesents varētu iepazīties ar biedrības dalībnieku darbiņiem.
Ikviens gaidīts Sarkanā Krusta Valkas komitejas un Jauniešu biroja aktivitātēs!
Latvijas Krājbankas klientu apkalpošanas
centrā bērnus gaida baloni, atrakcijas, loterija.
Valkas kultūras nams Rudens balles valšos
visus dejotgribētājus pulksten 20.00 aicina
grupa «Alianse». Ievelkot elpu starp deju
virpuļiem – dažas noslēpumainas «odziņas».
Ieeja tikai 2 lati. Ja vēlaties vakaru pavadīt pie
galdiņa, ņemiet līdzi «groziņu»! Iepriekš gan
galdiņš jārezervē!
Rudens kokteilis būs krietni bagātāks, bet to
varēsiet uzzināt no afišām un rudens dzērvju
kāšu rakstiem!
Līga Pandalone un Aivars Ikšelis

Valkas pagasts aktīvi startē projektu konkursā

Valkas pagasts aktīvi startēja Hipotēku

izbūves projekta vadītājs ir atbildīgais Jānis
Ozols. Bankas piešķirtais finansējums konbankas Klientu kluba «Mēs paši» izslu- kursa uzvarētājiem viena projekta realizācijai
dinātajā projektu konkursā, iesniedzot 6 ir līdz Ls 400. Abi projekti veiksmīgi jau uzsāki
projektus, no kuriem 2 tika atbalstīti.
un tiks pabeigti noteiktajā laikā.
Sēļos bērnu laukuma izveides projektam atSandra Pilskalne
bildīgā Ligita Sīmane, Lugažos lapenes

6.

Āra EKO klasē notiks pirmā stunda

oktobrī pulksten 12.00 visi gaidīti uz
āra EKO klases atklāšanu pie Kārķu pamatskolas. Klase top neparasta un arī pirmā
stunda būs neparasta. Klase top no ekoloģiskiem būvmateriāliem ar velēnu jumtiņu.
Pirmo stundu vadīs 9.klases skolēni, taču
skolēnu lomā šoreiz būs skolotāji.
Kā pastāvēt, kā izdzīvot? Tā šobrīd daudz
tiek domāts un spriests lauku skolās. Kā atrast
iekšējas rezerves un iespējas, lai izdzīvotu.
Varbūt tieši ceļš uz EKO skolu ir viens no tiem,
lai skola noturētos un būtu stipra. 30.septembrī
EKO skolas vadītāja Ģertrūde Ābele dosies uz
Rīgu, lai Latvijas Universitātes Lielajā aulā
saņemtu EKO skolas sertifikātu, šis notikums
ļoti labi sasaucas ar 6.oktobrī gaidāmo
pasākumu – āra EKO klases atklāšanu, kas
top ar Latvijas Pašvaldību savienības projekta
«Meža dienu 2011. nodrošināšanai» un Valkas
novada domes atbalstu. Āra EKO klasei pamatakmens tika simboliski uzvelts un ierakts
vēstījums nākošajām paaudzēm 1.septembrī.

Top āra Eko klase meistara un
mākslinieka Raimonda Briča vadībā
Darbi tiek veikti meistara un mākslinieka Raimonda Briča vadībā. 6.oktobrī iecerēts arī izlikt Kārķos vēl 3 izgatavotos pūču būrus, kas
arī rosina vērot un saudzēt dabu.
Sandra Pilskalne
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Piezīmes uz novada sakoptākās sētas
vērtēšanas protokola malām

Šovasar notika otrais novada sa-

koptākās sētas konkurss. Par vērtēšanas komisijas locekļiem tika
izvirzīti pārstāvji gan no pašvaldības
darbinieku vidus, gan arī ārpus tā,
bruņoti ar šādu konkursu pieredzi vēl
no rajona un pilsētas laikiem. Ar vienu
izņēmumu – raksta autori, šoreiz ne
kā juristi, bet gan kā Gundegas Lināres
ainavu arhitektūras kursu beidzēju.
Skaidrības labad atgādināšu, ka
konkurss bija par sakoptāko sētu.
Tātad sētas – zem šī apzīmējuma saprotot arī pagalmus, dārzus un laukumus – galvenais vērtēšanas kritērijs
bija tieši sakoptība, nevis stādījumu
kompozicionālais izvietojums, krāsu
un formu saskaņa vai citas smalkas
dārza dizaina lietas. Vispirms – vai
zāliens ir nopļauts un gluds, celiņi tīri,
sētmala sakopta, katra lieta savā vietā,
vai tas būtu karoga masts, komposta
vai mēslu kaudze, malkas grēda,
siltumnīca vai veļas žāvētava. Tikai uz
sakopta fona var izcelties kokaugi,
puķu stādījumi un dārza dekori.
Vērtēšanas pienākums bija gan
patīkams, gan arī grūts. Patīkams tālab, ka baudījām daudz skaistu vietu
un satikām daudz čaklu un interesantu cilvēku. Grūts tālab, ka šos netveramos iespaidus nācās nofiksēt atzīmju
veidā un salīdzināt. Nu kā var salīdzināt pieclatnieka ozolu (turklāt uz
šādu «nomināciju» būtu pretendējuši
veseli divi brašuļi), tālākajā Latvijas
ziemeļu punktā iedzīvojušos Kanādas
tulpju koku, krāšņi ziedoša mežvīteņa
vilni un milzīgu priedi, kuras zari
izlocījušies akurāt priekš šūpoļu iekāršanas! Tie un vēl neskaitāmi citi
sētu elementi nekādās tabulās nav
ietilpināmi. Lai atvieglotu sev darbu,
komisija nolēma katrā nominācijā
noteikt vienu labāko un otrajā vietā
visus pārējos bez tālāka vietu dalījuma.
Atbilstoši konkursa nolikumam iepriekšējo gadu laureāti netika vērtēti
vispār vai nesaņēma augstāko novērtējumu.
Kaut gan katram komisijas loceklim
ir atšķirīga pieredze, profesionālās
zināšanas un gaume, uzvarētājus izvēlējāmies praktiski vienbalsīgi. Tos
paziņos 21.oktobrī Lugažu muižā
sakoptības skates noslēguma pasākumā, bet šobrīd – saglabāsim intrigu!
Iepazīstoties ar laureātu sarakstu,
kāds varbūt iebildīs, ka tur taču nav
minēta tā un vēl tā daudz skaistākā
sēta. Varbūt. Uz nākošo konkursu,
lūdzu, dariet to zināmu! Mēs noteikti
apskatīsim! Patiesībā jau konkurss
nosacīti notika divos etapos, jo komisija katrā pagastā novērtēja pagasta
pārvaldes darbinieku ieteiktos objektus, Valkas pilsētai šāda kūrētāja īsti
nebija neviena. Iedzīvotāju ieteikumus
par savām vai kaimiņu skaistajām sētām mēs tā arī nesagaidījām.
Kā jau šādos «skaistuma» konkursos
mēdz būt, katra komisijas locekļa vērtējums ir un paliek subjektīvs. Izmantojot izdevību, dalīšos ar saviem ie-

spaidiem, nenosaucot konkrētas personas un adreses, jo ne visi īpašnieki
vēlas, lai tiktu popularizēti. Pieņemu,
ka būs arī objektu raksturojums
atbilstoši konkursa kritērijiem. Šoreiz
par to, kas mani pārsteidza un
sajūsmināja, apskatot novada sakoptākās vietas, no kurām vairākās biju
pirmo reizi, jeb – skats no malas.

Dzīvestelpa

Vieta, kur saimniekiem rosīties, parasti sastāv no funkcionālās daļas un
no daļas, kādu ierīkot liek dvēsele,
vajadzība pēc skaistuma vai kaut kā
cita nedefinējama. Reizēm šīs daļas
nav atdalāmas, un to nemaz nevajag.
Piemēram, taisnleņķa celiņi, kur
svaigs grābekļa raksts liecina par viesu gaidīšanu. Kā ar lineālu novilkta
rudzu lauka mala, rudzos nevienas
usnes, iepriekšējā dienā saimniece
piecas esot izrāvusi, jo šajā bioloģiskajā
saimniecībā herbicīdus nelieto. Fotoobjektīvi tika vērsti no agri uzziedējušajām mārtiņrozēm arī mēslu
kaudzes virzienā, jo pat šo neatņemamo lopkopības blakusprodukciju var sakārtot paralēlskaldņa formā,
tur nonāk arī visas «govs karašas», jo
tuvējā ganībā nebija nevienas. Cik
noliekšanos un pārskrējienus tas prasa, vai kāds ir skaitījis, jo pats sev darba uzskaites lapu neviens neraksta.
Cita zemnieku saimniecība, kur vispirms piefiksēju īpaši piedomātu vai
neapzināti nodrošinātu skata līniju jau
no autoceļa. Garāmbraucējs nevar nepamanīt lokveida dīķus, kuros atspoguļojas, koši puķu puduri un aiz
ābelēm paslēpusies dzeltenā māja.
Ošu rinda gar mājasceļu kā skatuves
kulise. Pagalmā karoga mastu ieskauj
lielāka puķu dobe. Lauksaimniecības
tehnikai – sava vieta, tāpat arī jauno
saimnieku stādītajam aveņu laukam.
Bet aiz tā – stārķu baleta trupas demonstrējumi, gluži kā noangažēti.
Kādā mežvidus sētā savukārt nebija
nevienas puķu dobes. Un kur tad skaistums? Jau tuvojoties sētai gar purva
ieloku, skatam atklājās milzīgi oši un
ozoli, kuru pavēnī izvietotas vienkāršas, bet labi uzturētas koka ēkas,
gan vecās, gan atbilstošā stilā ieturētais
viesu nams. Dekoratīvās priedītes
grāvmalā izrādījās nevis īpaši stādītas,
bet gan pašsējā ieaugušās visparastās
pinus sylvestris, tikai mazliet apcirptas. Un tā visi kokiem – varenums
radies augot savā vaļā, bet saimnieka
roka pamanāma, rūpīgi apskatot koka
proporcionālo vainagu. Vienīgie stādījumi – vecās ābeles un eglīšu dzīvžogs. Ak, jā, dižākais osis esot iestādīts,
lai sagaidītu saimnieka dēlu no krievuturku kara. Vai pie tā visa vēl būtu
jāstāda puķes, ja to ir pilna pļava...
Salīdzinoši – vasarnīcām ir atvēlēta
daudz niecīgāka dzīvestelpa un mērogi, tur visi elementi skatāmi tiešā
tuvumā. Braucot cauri kooperatīvam,
zinošie kolēģi teica, ka tur, aiz tā
augstā necaurredzamā plūmīšu žoga
arī esot skaists dārzs. Varbūt, bet saimnieks šajā skaistumā nedalās. Mēs

viesojāmies pie tiem, kuru gaumi un
čaklumu nevar nepamanīt, garāmejot.
Tur ir ko kombinēt - platība daži simti
kvadrātmetru, bet gribas iestādīt i
kartupeļus, i zemenītes, i vīnodziņas,
vecā ābele labi ražo, pundurābelīte
jāizmēģina, šito eglīti uzdāvināja,
skarbās saulesactiņas tik efektīgi izskatās, un kā tad bez rožu krūma. To
visu sakārtot zonējumos un kompozīcijās ir daudz grūtāk, bet ir izdevies gluži veiksmīgi. No malas izskatās,
ka arī nekādas īpašas pūles neprasa, jo
nezāles tur nemaz neaug, noplūc
odziņu un vari zvilnēt zāliena paklājā.
Tāds mazs paradīzes stūrītis.
Savukārt ap ražošanas objektu tāda
«cakināšanās» nesanāk. Tā skaistums
ir appļautas laukmales un tīrs pagalms. Viena tāda ražošanas objekta
vietā pirms dažiem gadiem bijuši tikai
nezālēs ieauguši lūžņi. Grūti iedomāties.
Manuprāt visgrūtāk ir noorganizēt
vidi ap daudzdzīvokļu māju. Bija patīkami konstatēt, ka arī to var izdarīt,
ja no vienas puses ir uzņēmība, bet no
otras – atsaucība. Ir taču patīkami pārnāk mājās, kur jau iztālēm ceļa pusē
sagaida koša lauvmutīšu dobe, pasēdēt uz soliņa petūniju ielokā un savu
dzīvokli izgreznot ar skaistu skatu aiz
loga.

Ūdeņi

Latviešiem tas uzstādījums – «staltu
māju kalniņā, dziļu upi lejiņā» ir
ierakstīts gēnos tāpat kā tautasdziesmā.
Tādas īsteni staltas mājas mūsu
maršrutā bija vairākas. Un ja nu lejiņā
nav gluži upe, tad vismaz izpļauts
grāvis vai dīķis. Ja tā māja mazāka, tad
vismaz mākslīgs baseiniņš ar strūklaciņu, pašam sava Pēterhofa ar visām
skulptūriņām. Man labāk patika strūklaka īstā dīķī. Savukārt vēl kādā dīķī
ziedēja sārtas ūdensrozes. Kā pārsteigums, ka arī pašā tālākajā stūrī
mežmalā ir botāniski retumi, kuru
plašajā dārzā bija ne mazums.
Kāds saimnieks savā dīķī pēc padziļināšanas bija atstājis tur guļošos
laukakmeņus, kuri nu eksponējās virs
ūdenslīmeņa kā speciāli izvietotas instalācijas.

Dabas un cilvēka veidojumi

Mēs mīlam akmeņus. Smalkākā
māksla ir šos dabas veidojumus pamanīt un izcelt, nolikt goda vietā kā
dekoru vai funkcionāli – kā bruģi, mūrējumu. Vēl ir arī vērīgas acs uzietas
dabas rotaļas ar koku – māzeru un
izlocītu zaru veidā vai kā dārza mēbeļu
elementi. Ja tādu koka stumbeni nedaudz aptēš un tajā sasprauž tapas,
iznāk dārza sargs – sabozies ezis, bet
ja uzstāda ceļu krustojumā – iznāk ceļa virzienu rādītājs.
Bija jau arī dažviet tie krāsainie
dārza rūķi no Polijas ceļmalu tirgotavām. Kā Lināres kursu audzēknei
nebūtu piedienīgi paust sajūsmu, pat
ja man tie patiktu.
Bet – katrs saimnieks sava dārza radītājs un var tur satupināt un sakarināt, ko vien vēlas. Tāda komisija
apskatās un aizskrien tālāk ar visu savu subjektīvo viedokli, bet
saimnieks šajā pasaulē dzīvo ik dienu.
Nevaru nepieminēt daudzos grilus. Varētu būt pat
tāda nominācija
«Labākais paštaisītais grils». Tik
praktiski un glīti
veidojumi radīti,
izmantojot vecus
gāzes balonus, ķerras un, protams,
izdomu! Tos taisījuši vīri, kam rokas aug no pleciem. Bija interesanti risinājumi, kā
aizsargāt nojumi
Dzejniece Marika Svīķe Dzejas dienu pieturā Kārķos no vēja, kā ar to
vēju saražot elektrību, kā ar zaru

Izskanējušas Dzejas dienas Valkas novadā
Š

oruden Valkas novadā Dzejas dienas notika visos pagastos un Valkas
pilsētā. Kā atzina dzejas dienu dalībnieki – visi šie pasākumi bija interesanti emocionāli piesātināti.
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Dzejas dienu pasākumi jeb dzejas pieturas bija 8 novada bibliotēkās un tautas namos. Tā bija brīnišķīga iespēja
iepazīt tuvāk Valkas novada un Vidzemes dzejniekus «Man ir prieks, ka
veidojot šādu kopīgu dzejas dienu programmu, tā ir iespēja, kā dzeja ienāk
visattālākajās vietās un esmu pārliecināta, ka ikviens, kas atrada laiku
atnākt, kļuva dvēselē bagātāks,» atzīst
Lugažu muižas saieta nama vadītāja
Kristīne Ganiņa, kura bija viena no
Dzejas dienu noslēguma pasākuma organizatorēm.
Sandra Pilskalne

Roberta Kreiļa vadībā
izgatavotais Turnas ceļa stabs
pinumu aizsegt malkas grēdu, bet
kanalizācijas aku ar «šūnakmens»
postamentu un vēl un vēl.

Pamatīgās koka būves

Tā, ka lauku ainavā labi iederas
guļbaļķu ēkas, ir gadsimtos pārbaudīta
patiesība. Tādas pamatīgas, saimniekam piemitusi gan laba stila izjūta,
gan arī maciņš, kas ļāvis to visu
realizēt. Vienkārši, funkcionāli un
skaisti. Pagalma otrā malā bija vēl kāda visai pretencioza guļbaļķu māja,
bagātīgi izgreznota ar puķu podiem,
tikai pavisam maziņa – mazmājiņa.
Citviet netālu no apaļkoka mazmājiņas
bija vēl mazāka baļķu ēka – suņu mītne
(par būdu tādu nekādi nenosauksi),
bet savukārt kāda dārza kokā bija
stilizēts «guļbaļķu» putnu būris. Pamatīgas baļķēnu šūpoles bija vairākās
sētās.

Tomāti

Siltumnīcas gan nebija noteiktas
vērtējamo elementu sarakstā, bet kā
komisijas priekšsēdētājs vienā objektā
ierunājās par tomātiņiem, tā nākošajā
jau lūdzām, lai parāda arī siltumnīcu.
Kādās mājās siltumnīca vēl nebija uzcelta, bet veselīgi tomāti gozējās podos
pie šķūņa dienvidu sienas. Savukārt
vasarnīcas siltumnīcā izaicinoši koši
sarkanie un dzeltenie lukturi izrādījās
paprika.

Pagrabi

Ja kāds apsver variantus, kā labāk
nomaskēt pagrabu, tad no redzētā
varu ieteikt – gluži otrādi – izceliet šo
palīgbūvi! Kā to izdarījuši Kārķos,
attīrot skolas pagraba akmens mūra
ārsienas un atjaunojot durvis, ir godāts
veco amatnieku veikums. Uz pagraba
var izveidot arī lielisku gaisa apļveida
dārzu pret kura atbalsta mūri atstutēties rozēm. Un pagrabu var
vienkārši glīti apjumt, kā to izdarījis
viens ciemata mājas īpašnieks.

Balvas

Kā jau minēju, laureātus nosaukt
neesmu pilnvarota. Bet galveno ieguvēju gan, tas ir – Valkas novads.
Čaklo un kārtīgo saimnieku darbs
grezno apkārtējo vidi. Un arī valsts un
pasaules sakārtošana ir jāsāk ar savu
durvju priekšu, tikai pēc tam, kad tas
ir izdarīts, var mācīt citus.
Godalgās ir paredzētas arī piemiņas
balvas, nelielas. Neko lielu pašvaldība
šobrīd nevarētu atļauties un nekas arī
nevar būt lielāks par to atbildes
mīlestību, kuru kopējam izstaro viņa
ābeles, ozoli, ķirbji, tomāti un balzamīnes.
Aija Jurjāne

P

No Eiropas atgriežas ar zeltu!

irmdien, 19.septembrī Kārķu skolā rīts sākās
neierasti – visi skolēni, skolotāji un pārējie skolas
darbinieki pulcējās skolas zālē, lai sagaidītu un
sveiktu 9.klases skolnieku Artūru Meirēnu, kurš
atgriezās no Eiropas skolēnu spēlēm vieglatlētikā.
Šajās sacensībās, kas notika Čehijā Brno pilsētā,
Artūrs guva īpašus panākumus – izcīnīta zelta
medaļa šķēpmešanā, kā arī sasniegts personīgais
rekords!
Var tikai apbrīnot, priecāties un lepoties, ka tik
nopietnus panākumus guvis puisis no nelielas Latvijas lauku skoliņas. Artūrs uzvaru izcīnīja 20 sportistu
konkurencē, kas pārstāvēja 10 dažādas Eiropas valstis.

Panākumu atslēga

«Artūrs Meirēns šobrīd savā vecuma grupā ir
pārliecinoši labākais šķēpmetējs Latvijā!» par puiša
panākumiem gandarīts Artūra sporta skolotājs un
treneris Kārlis Pētersons.
Kur slēpjas panākumu atslēga, ka gada laikā
salīdzinot ar tāda paša mēroga Eiropas sacensībām,
kurās Artūrs piedalījās arī 2010.gadā un arī izcīnīja
zelta medaļu, šogad šķēps aizlidoja 14 metrus tālāk,
sasniedzot 58,67 metru atzīmi. Neapšaubāmi visa
pamatā ir neatlaidīgs darbs treniņos un ikdienas
rūdījums palīdzot vecākiem Rudītei un Andim zemnieku saimniecībā. Treneris Kārlis Pētersons atzīst,
ka puisim patiesi ir arī Dieva un dabas dots talants –
auguma elastība, kas ļoti palīdz atvēzienā, taču treneris uzskata, ka šajā sporta veidā visa pamatā ir
ieskrējiens.

Iespēja trenēties pasaules
čempiona vadībā

Artūra talantu un uzcītību augstu novērtē arī Latvijas Šķēpmetēju klubs, kas arī bija tas, kas finansēja
Artūra dalību Eiropas sacensībās. Jāpiebilst, ka
šovasar augustā Artūram un vēl vienai skolniecei no
Kārķu skolas Madari Krastiņai bija īpaša iespēja
nedēļu pabūt treniņnometnē Kandavā, kur nodarbības vadīja kādreizējais pasaules čempions Jānis
Lūsis.

Starpgadījumi jeb viss ir labi,
kas labi beidzas!

Eiropas skolēnu sporta spēles vieglatlētikā Čehijā
notika 2 dienas, tajās piedalījās 36 skolēni no Latvijas. «Par iespēju piedalīties sacensībās uzzināju
pēdējā brīdī. Jūlijā man bija kājas trauma, neizdevās
Latvijas sacensībās tik veiksmīgi startēt, taču
veiksmīgs starts izdevās 9.septembrī Valgā un tas
bija izšķiroši. Latvijas Šķēpmetēju klubs Eiropas
sacensībām izvēlējās mani, kaut Latvijas mēroga
sacensībās biju ieguvis 3.vietu. Uz Čehiju devāmies
ar autobusu. No Rīgas izbraucām 11.septembrī,
atgriezāmies 16.septembrī. Startēju sacensību pirmajā dienā vakarā pulksten 18.00,» stāsta Artūrs.
Viņš atzīst, ka šādās sacensībās ir uztraukums un
nākas visu dienu noskaņoties startam, taču, kad
izmests pirmais metiens uztraukums mazinās un
tad jau ir vieglāk. «Šajās sacensībās bija arī
starpgadījumi, kas labi, ka beidzās veiksmīgi. Man
bija iedots nepareizs dalībnieka numurs, kuru
paspēju pēdējā brīdī nomainīt, citādi nebūtu bijis
iespējams startēt. Tad vēl bija arī starpgadījums
sporta laukumā – tiesnesis parādīja balto karogu –
zīmi, ka varu mest šķēpu, taču viņš nepamanīja, ka
tuvumā ir tāllēcējs. Labi, ka šķēpu aizmetu tik tālu
un tas puisim aizlidoja pār galvu, citādi tas varēja
būt ļoti traģiski. Šķēpmešana ir sporta veids, kur
ļoti svarīga ir drošība,» stāsta Artūrs un teic, ka viņa
veiksme varbūt slēpjas tajā, ka ļoti līdzi jūt mājinieki
un visi skolas biedri.
Šķēpmešanas sezona tūlīt jau beigsies, taču visu
ziemu plānoti treniņi sporta zālē. Artūrs startē 1996.
– 1997.gadā dzimušo jauniešu grupā. Šobrīd viņš
met 600 gramus smagu šķēpu, noteikumi paredz,
ka ar 2012.gada 1.janvāri viņam būs jāsāk startēt ar
700 gramus smagu šķēpu. Latvijas Šķēpmetēju
klubs saskata puisī nākotni un apsolījis Arturam
šādu šķēpu sarūpēt.
Sveicam Artūru ar augstajiem panākumiem un
ļoti ceram, ka priekšā vēl daudz uzvaru, lai apliecinātu – Latvija ir šķēpmetēju zeme!
Sandra Pilskalne

Ķārķu skolas 9.klases skolnieks
Artūrs Meirēns ar izcīnīto medaļu

Valkas pilsētas kultūras namā piektdien,
4.novembrī plkst.19.00

Teātra izrāde «Balkonu ragneši»
Lomās: Zane Jančevska, Aīda Ozoliņa, Juris Kalniņš,
Mārtiņš Brūveris, Voldemārs Šoriņš. Horeogrāfs Alberts
Kivlenieks.
Muzikālais noformējums Valdis Zilvers.
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. Izrādes ilgums: 2 st. 15 min., ar starpbrīdi. Tālrunis informācijai: 64723055. Biļešu cenas: 5, 4, 3
lati.
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 vīrieši šķiras kā draugi. Viss būtu labi, ja
pēc neilga laika no kaimiņu dzīvokļa caur balkonu neierastos vēl viens puskailais... Un tad gan sākas...
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.

Konkursa «Novada sakoptākās sēta» vērēšanai nominācijās izvirzītie objekti 2011.g.

Teritorija

Vasarnīca

Kārķi
03.08.

-

Zvārtava
09.08.

-

Ērģeme
11.08.

-

Valkas
pag.
16.08.

Bērzezers 29
Strelkovu ģimene

Vijciems
17.08.
Valka
12. un
17.08.

-

Indiv. dzīvojamā māja

«Vēlzemnieki»
«Atvari»
Īp. Rihards
Iveta un Guntars Krastiņi Romanovskis
(Eduards Dzilna)
Liepu iela 1
«Kalnvērsīši»
Solvita Aleksejeva
Diāna Dumbre
1) «Skujnieki»
Ķikānu ģimene
«Straumītes»
2) «Ezerkalni»
Bošu ģimene
Kazeku ģimene
1) «Plūmes»
«Raģīši»
Popu ģimene
Inta Laganovska
2) «Oši»
Vorpuļu ģimene
-

1) «Celtnieks 28»
Doniku ģimene
Ausekļa 8
(Ausekļa 46/39)
Zalužinsku ģimene
2) «Celtnieks 203»
Nadežda Korņējeva

Zemnieku
saimniecība

Lauku sēta

-

Daudz.
māja

Ražošanas
objekts

Odziņa

+

«Strautmaļi»
(Dagnija Pēterēna Māja Nr.1
un Guntis Lūsītis

SIA «A.G.V.»
Gunārs Vīksne

«Zaķīši»
Irīna Ziemiņa

«Rudzīši»
Anna Tropa
un Artūrs
Bērziņš

«Ilgas»

-

-

«Kārkliņi»
Klaipu ģimene

«Pūcītes»

Z/S «Purmaļi»
Vilnis Vehi

Turnas
ceļastabs
skola
Roberts Kreilis

-

-

SIA «Romfords»
Aigars Siliņš

-

«Bērzkalni»
Paleju ģimene

Kļavas

-

-

-

-

-

-

skola

-
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Valkas novada afišu stabs. Valkas novadā viss notiek

• 1.oktobrī no plkst. 9.00 līdz 16.00
Valgā – Livonijas Miķeļdienas gadatirgus un svinības. Ar saviem priekšnesumiem piedalās arī Valkas kultūras nama folkloras deju kopa «Sudmaliņas» (plkst. 10.15 – 10.45) un dziesmu
draugu kopa «Nāburgi» (13.50 –
14.15).
• 1.oktobrī plkst.11.00 Valkas šaha
klubā – Pīrsa Bola turnīrs šahā, I
kārta.
• 1.oktobrī plkst.15.00 – svecīšu vakars Stoķu kapos.
• 1.oktobrī plkst.16.00 – svecīšu vakars Valkas Meža kapos.
• 1.oktobrī plkst.18.00 – svecīšu vakars Valkas Cimzes kapos.
• 3.oktobrī, plkst.13.30 Valkas pilsētas kultūras namā – piedzīvojumiem
bagāta, muzikāla izrāde bērniem «Tāltālā meža varonis». Tas ir stāsts par to
kā, mums visiem sen zināmajam multifilmas varonim Šrekam jāatgūst mīļotā Fiona. Biļešu cena – Ls 2. Biļetes
nopērkamas kultūras namā pie dežuranta katru darba dienu no 9.00 – 15.00
un no 17.00 – 20.00.
• 4.oktobrī Valkas novada Centrālajā
bibliotēkā – Jauno grāmatu diena un
jaunieguvumu izstāde.

• 4.oktobrī plkst.19.30 Valkas ģimnāzijas sporta hallē – Latvijas 19.atklātais čempionāts florbolā vīriešiem
1.līga: Burtnieku novads/Valka – Valmiera/VOC.
• 6.oktobrī no plkst.15.00 – 18.30 mežā pie Valkas brīvdabas estrādes –
skriešanas seriāls «Optimists» –
«Rudens 2011», V kārta.
• 7.oktobrī plkst.19.00 Valkas pilsētas
kultūras namā – «Kinopunkts kopā ar
Amigo» – latviešu pilnmetrāžas filma
«Medības». Filma ir stāsts par cilvēkiem un viņu kaislībām. Tas ir ironisks skats uz mūsdienu attiecībām – kā
mēs viens otru medījam, ko mēs viens
no otra gribam un ko sagaidām. Ieeja
– 1 santīms.
• 7.oktobrī plkst. 19.00 Kārķu tautas
namā senioru dāmu deju kopas «Vēl
ziedam» jubilejas koncerts «1 TORTE
UN 1 SVECE». Koncertā piedalās deju
kopas no Valkas, Vijciema, Strenčiem,
akordeonists Jānis Timmermanis un
vīru vokālā grupa no Rencēniem. Pēc
koncerta – saviesīgs vakars koncerta
dalībniekiem un faniem, muzicē Daumants un «Savējie».
• 8.oktobrī plkst.22.00 Turnas tautas
namā grupas «Tranzīts» koncertsballe.
13.oktobrī no plkst.15.00 – 18.30 mežā
pie Valkas brīvdabas estrādes – skriešanas seriāls «Optimists» – «Rudens
2011», VI kārta
• 13.septembrī no plkst. 19.00 Lugažu
muižā Dzejas un mūzikas vakars
«Platmales etīdes». Ieeja uz pasākumu
bez maksas. Uz pasākumu kursēs pagasta autobuss (plkst. 18.40 Sēļos,
plkst. 18.50 pie Valkas kultūras nama.
Plkst. 21.00 pa tādu pašu maršrutu
atpakaļ uz pilsētu).
• 15. oktobrī plkst.11.00 Valkas šaha
klubā – Pīrsa Bola turnīrs šahā, II
kārta.
• 15.oktobrī no plkst.11.00 līdz 14.00
Valkas pilsētā – Rudens kokteilis Rīgas
ielā. Plkst.20.00 Valkas pilsētas kultūras namā – pašdarbības kolektīvu
sezonas atklāšana, balle ar groziņiem.
• 20.oktobrī Valkas pilsētas kultūras

namā – skriešanas seriāla «Optimists
2011» uzvarētāju apbalvošana.
• 21.oktobrī Lugažu muižā Valkas
novada «Sakoptākā sēta» noslēguma
pasākums.
• 22. oktobrī plkst. 19.00 Kārķu tautas namā Zvārtavas tautas nama
amatierteātra izrāde – M.Zīles luga
«Savedējs».
• 27., 28.un 29.oktobrī Valkas pilsētā
– gadatirgus.
• 29.oktobrī plkst.19.00 – Daumanta
Ķīkuļa jubilejai veltīts koncerts «Dziesma vieno» Koncertā piedalās viesi no
Jērcēniem, Ogres, Saulkrastiem, Rencēniem.
Plkst. 22.00 – balle, spēlē Aivars no
Ogres.
• 28.oktobrī plkst.21.30 Lugažu
muižā Rudens balle. Spēlē grupa
«Sauleskalni». Ieejas maksa 1,50 Ls.
• 29. oktobrī plkst. 19.00 Kārķu tautas namā Daumanta Ķīkuļa jubilejai
veltīts koncerts «Dziesma vieno».
Koncertā piedalās viesi no Jērcēniem,
Ogres, Saulkrastiem, Rencēniem.
Plkst. 22.00 – balle, spēlē Aivars no
Ogres.
• 31.oktobrī Valkas novada Centrālās
bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā –
tematiska, interaktīva pēcpusdiena
«Helovīni jeb visu svēto diena».
• 4.novembrī plkst.19.00 Valkas pilsētas kultūras namā – teātra izrāde
«Balkonu ragneši». 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.

Izstādes

• No 3.līdz 21.oktobrim Valkas novada Centrālās bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļā – izstāde «Viss ir
īsts un neizdomāts – rūķi un mēs, pasaule un laiks. Viss – viens nebeidzams
brīnums.». 6.oktobrī – bērnu rakstniekam, dramaturgam un literatūrzinātniekam Valdim Rūmniekam – 60.
• Līdz 11.oktobrim Valkas novada
Centrālajā bibliotēkā – izstāde «30.
septembrī – 165.dzimšanas diena Lap-

Livonijas Miķeļdienas gadatirgus un svinības Valgā

Valgas pilsētas valde, Valgas Kultūras un interešu centrs, Valgas
muzejs, NVO jauktais koris
«Rõõm», Valga Käsitöökelder
(Valgas rokdarbu pagrabs) un
Roosi Käsitöö (Roosi rokdarbi)
aicina uz Livonijas Miķeļdienas
gadatirgu un svinībām

Valgā 1.oktobrī no
plkst.9.00 līdz 16.00.

• 9.00 – 16.00 GADATIRGUS uz Kesk
ielas un muzeja pagalmā

Izklaides programma
(laukumā pie
Valgas Kultūras un interešu centra)
• 9.00 – 10.00 Mūzika labam garastāvoklim
• 10.00 – 10.15 Pasākuma
vadītāja
Toomas’a Paur’a sveiciens
• 10.15 – 10.45 Uzstājas folkloras deju
kopa SUDMALIŅAS no Valkas
• 10.45 – 11.00 Pasākuma vadītāja un
Valgas pilsētas mēra KALEV’A HÄRK’A
uzruna
• 11.00 – 11.50 Uzstājas KIHNU VIRVE AR ĢIMENES ANSAMBLI
• 12.00 – 13.00 Prasmīgākā Miķeļa un
Miķelīša noskaidrošana jautrās sacensībās
• 13.00 – 13.40 Uzstājas KIHNU VIRVE AR ĢIMENES ANSAMBLI
• 13.50 – 14.15 Uzstājas
dziesmu
draugu kopa «NĀBURGI» no Valkas
• 14.30 – 14.55 Uzstājas tautas deju
kopa PILLERIIN un tautas deju ansamblis JAURAM
• 15.00 – 16.00 Mūzika labam garastāvoklim un pasākuma noslēgums

Valgas Kultūras un interešu centra
Teātra zāles foajē
• 10.15 – 12.00 Mājas vīnu un mājās
ceptas maizes degustācija, vērtēšana,
apbalvošana un izsole (iekļūšana foajē
caur kafejnīcas Nipernaadi telpām)
Ovālajā zālē
13.00 Foto izstādes «Mums ir dzīve
meža vidū» atklāšana
Pie muzeja ieejas:
• 9.00 – 15.00 Monistes muzeja sagatavotā labības programma: tiks mācīts atpazīt rudzus, kviešus, miežus, auzas – gan auga stadijā, gan kā graudu,
gan samaltu miltos; tiks kaltēta un kulta labība, vētīti un sijāti graudi; tie tiks
malti dzirnavās, miezerī un rokas dzirnavās; tiks gatavota labības kafija, kamas miltu rausīši un kvass; uz vietas
elektriskajā krāsnī tiks cepta maize
• Valgas kalēja Marta Salumaa smēde
• Metsatarga Teemaja (Meža Gudrā
Tējas namiņā) Meža večas enerģētiskās tējas
• 11.00 – 12.00 Konkurss bērniem –
zīmējumi uz asfalta «Rudens grozā»
Muzeja galerijā un foajē
• 10.00 – 15.00 Ābolu izstāde «Skat,
kur ābols!». Piedalīsies speciālists,
kurš iepazīstinās ar ābolu šķirnēm. Katrs var paņemt līdzi no sava dārza
nepazīstamas šķirnes ābolu un speciālists palīdzēs noteikt tā šķirni
• 10.00 –12.00 Ābolkūkas cepšanas
konkurss. Konkursa žūrija veiks kopsavilkumu jau no plkst.12.00. Tiks piešķirtas žūrijas un publikas simpātijas prēmijas. Sīkāka informācija pa tālr. +372
7668861 un www.valgamuuseum.ee
Sades parka dīķī
• 10.00 – 12.00 Makšķerēšanas meis-

Valkas novada
pašvaldības
informatīvs
izdevums

tarsacīkstes par titulu «Livonijas varenākais makšķernieks»
Sades parkā
• 10.00 – 12.00 Zaļais stūrītis – augu
apmaiņas punkts – rudenī tiek izrakti
dažādi daudzgadīgie augi, un tā vietā,
lai lieko izmestu komposta kaudzē, atnes savu augu uz tirdziņu un cilvēks,
kurš vēlēsies tieši šo augu, varēs to dabūt zaļumu apmaiņas stūrītī
Valgas bibliotēkā un tās pagalmā
• 10.00 – 14.00 Bibliotēka pieņems
un bez maksas dalīs lietotas grāmatas. Interesentiem iespēja mainīties ar
grāmatām
Kultūras centra apkārtne
un Sades parks
• 11.00 – 14.00 Bērnu radošās darbnīcās – dažādas nodarbes teltīs
• 10.00 – 15.00 Bērniem batuti, elektroautomobīļi, sejas gleznojumi, jāšana ar poniju (par maksu).

Papildus informācija
Dalībai mājās ceptās maizes un mājās
darināto vīnu konkursam iepriekš reģistrēties pa tālr. + 372 56467946. Dalībai ābolkūkas cepšanas konkursā pa
tālr. + 372 7668861.
Gadatirgū gaidām tirgotājus ar dārza
veltēm, stādu un dzīvnieku audzētājus,
rokdarbniekus, medus pārdevējus, koka mēbeļu ražotājus, dažādas pārtikas
tirgotājus, rotu meistarus utt. Tirgošanās vieta ir bez maksas, tā vietā gaidām
no tirgotājiem kādu savu tirgoto preci
ziedot lielajai labdarības loterijai. Par
saziedotajiem līdzekļiem atbalstīsim
Valgas Jāņa baznīcas attīstību.
Papildus informācija pa tālr. + 372
53453457 vai + 372 7669914.

Bez maksas, iznāk reizi mēnesī
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

pas Mārtiņam – sava laika populārajam
dziesminiekam no Kārķiem».
• No 11.līdz 24.oktobrim Valkas novada Centrālajā bibliotēkā – izstāde
«13.oktobrī – vispretrunīgāk vērtētajam latviešu rakstniekam un dzejniekam Jānim Porukam – 140».
• Līdz 14.oktobrim Valkas novada
Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras
nodaļā – izstāde «Dievs, Daba, Darbs».
1.oktobrī – latviešu rakstniecei, dramaturģei un dzejniecei Annai Brigaderei – 150.
• Līdz 14.oktobrim Valkas novada
Centrālās bibliotēkas pieaugušo lasītavā – izstāde «Polija – šī pusgada ES
prezidējošā valsts». Izstādē apkopota
informācija ar interesantiem rakstiem,
piemēram, Ilgi gaidītā kroņa stunda,
Poļu spēks nāk no zemnieka, Dabas
un vēstures šarms, Aļņu un āmuļu
zeme un citiem.
• Līdz 15.oktobrim Valkas novadpētniecības muzeja Izstāžu zālē – Tatjanas Ābeltiņas personālizstāde «Bezgalīgais stāsts...». Izstādē eksponēti
akvareļi, eļļas gleznas un star art, ainavas, ziedi. Muzeja darba laiks:
pirmdienās – piektdienās 10.00 – 17.00,
sestdienās 10.00 – 16.00.
• No 24.oktobra līdz 8.novembrim
Valkas novada Centrālajā bibliotēkā –
izstāde «Sapnis viscietāko tēraudu
dzeļ, un cilvēku visam pāri ceļ». 27.
oktobrī – dzejniekam un rakstniekam
Aleksandram Čakam – 110.
• 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.
• Kārķu tautas nama kamīnzālē
iespējams aplūkot Kārķu ģerboņa
konkursam iesniegtās skices. Aicinām
izteikt savus priekšlikumus – kādu
gribētu redzēt Kārķu pagasta ģerboni.

Draudžu ziņas
Atkal ir pienācis rudens laiks,
kad lauku darbi apdarīti un malka
ziemai sagādāta. Ir laiks padomāt
arī par garīgām vērtībām. Varbūt esi
domājis, ka vajadzētu nokristīt bērnu
vai pašam kļūt par draudzes locekli?
Tad nāc un nekavējies!

Valkā

• 2.oktobrī plkst.10.00 Valkas Lugažu
ev. lut. baznīcā Pļaujas svētku
dievkalpojums.
• 11.oktobrī plkst.18.00 pirmā iesvētes
mācību nodarbība.
• Bībeles stundas otrdienās pl.14.00
draudzes namā.

Turnā

• Dievkalpojumi katra mēneša pirmā
un trešā svētdienā pl.12.30.
• Uz iesvētes mācībām pieteikties līdz
1.novembrim.

Kārķos

• 2.oktobrī pulksten 14.30 baznīcā
Pļaujas svētku dievkalpojums.
• 9.oktobrī pulksten 16.00 Kārķu
baznīcā pirmā iesvētes mācību nodarbība.
• Katru svētdienu pulksten 14.30
bērni aicināti uz Svētdienas skolu.
• Bībeles stundas pieaugušajiem
ceturtdienās – 6.oktobrī, 20.oktobrī,
3.oktobrī, 3.novembrī, 17.novembrī.
Mācītājs Ģirts Kalniņš
(mob.t. 29162772;
e-pasts kalnains_girts@inbox.lv)

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»

