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Pie sliek šņa jaun ais mā cī bu gads!

P

amatprasība ikvienam
– esi darbīgs.
Šis ir tavs laiks un tava
vieta.
Te ir tava iespēja.
Citur un citlaik tā vairs
nevar būt.
Tev ir dota iespēja
sevi piepildīt.
Dari tūliņ.

(I.Ziedonis)

Sveicam skolēnus,
pedagogus un vecākus

Zinību dienā!

Lai mums visiem jaunais
mācību gads ir radošs, lai
pietiek iedvesmas un darbs
nes gandarījumu!
Valkas novada Izglītības pārvaldes
vārdā vadītāja Dzintra Auzāne

Ir augusta beigas, saule
silda mazāk, bet dārzos krāš

ņi zied dālijas, asteres un
gladiolas. Cilvēki vāc pie
mājas dārzos izaudzēto ražu,
ogotāji, sēņotāji lasa meža
veltes. Skolotāji, skolēni un
viņu vecāki gatavojas jaun
ajam mācību gadam.

Arī skolotāji mācās

Novada visu izglītības ie
stāžu pedagogi vasaras mē
nešos ir piedalījušies dažādos
tālākizglītības kursos atbils
toši savai specialitātei, inte
resēm un vajadzībām. Kursu
grupas organizētas gan tepat
Valkā, gan citās Latvijas pil
sētās. 23.augustā novada sko
lotāji tikās gadskārtējā konfe
rencē, atskatījās uz iepriekšē
jā mācību gadā paveikto un
uzklausīja uzdevumus nāko
šajam mācību gadam. Izglītī
bas pārvalde šajā dienā pie
dāvāja iespēju pedagogiem,
skolu sadarbības partneriem
un atbalstītājiem noklausīties
divas lekcijas: «Personas rīcī
bas psiholoģiskie cēloņi» un
«Veiksmīgas publiskās uzstā
šanās priekšnoteikumi peda
goga darbā».

Skolēnu skaits
novada skolās

Pagājušajā mācību gadā
mūsu skolās mācījās 855 sko
lēni, 9.klasi pabeidza 66 izglī
tojamie, bet 12.klasi – 69 izglī
tojamie. Piecgadīgo un sešga

dīgo bērnu apmācībā bija ie
saistīti 175 bērni. Šogad mācī
bu uzsākšanai 1.klasē pieteik
ti 65 bērni, bet uzsākt vidējās
izglītības programmu apgu
vi Valkas ģimnāzijas 10.klasē
vēlas 48 jaunieši.

Visaugstākie rezultāti

Gadu no gada Valkas ģim
nāzijas 12.klašu skolēnu uz
rāda labus rezultātus centra
lizētajos eksāmenos. Tas no
drošina iespēju veiksmīgi ie
stāties izvēlētajās augstsko
lās valsts budžeta grupās. Ša
jā vasarā visaugstākie sasnie
gumi ir vispārējās vidējās iz
glītības matemātikas un da
baszinību programmas ab
solventiem (89,2% centralizē
tos eksāmenus nokārtojuši A,
B un C līmenī).

Jaunumi skolēniem
un skolotājiem

Jaunajā mācību gadā nav
būtisku izmaiņu izglītības
programmu paraugos. 7.kla
ses skolēni turpina apgūt Lat
vijas vēsturi kā atsevišķu mā
cību priekšmetu. Uzklausot
vecāku vēlmes un izvērtējot
finanšu iespējas, skolas var
organizēt angļu valodas mā
cīšanu 1.klašu skolēniem kā
fakultatīvu kursu.
Šā gada augustā Ministru
kabinets apstiprināja grozī
jumus pedagogu darba sa
maksas noteikumos. Tie pa
redz, ka zemākā algas likme
tiek palielināta par 10%. Tas

2012./2013. mācību gada sākums Valkas
novada izglītības iestādēs
Valkas ģimnāzijā 03.09 plkst. 9.00, Ērģemes
pamatskolā 03.09 plkst. 10.00 Kārķu pamat
skolā 03.09. plkst. 9.00, Ozolu pamatskolā
03.09. plkst. 10.00, Valkas pamatskolā 03.09.

plkst. 9.00, Vijciema pamatskolā 03.09. plkst.
9.00, Valkas J.Cimzes mūzikas skolā 31.08.
plkst. 12.00, Valkas Mākslas skolā 03.09.
plkst. 13.00.

Ar jaunu tradīciju – «Zaķu skrējienu», Ērģemes pamatskolā atgriežas mācību gada rosība

nozīmē, ka skolotājs par vie
nu darba slodzi mēnesī sa
ņems 270 – 280 latus
pirms nodokļu no
maksas.
Šajā
mācību
gadā Valkas pa
matskolā peda
goga darba gai
tas uzsāk 2
jauni skolotāji
– Evelīna Mif
takova,
ku
ra strādās ar
sā kum sko las
skolēniem,
un Gints Švecs
kurš vadīs spor
ta stundas un tre
nēs jaunos volejbolistus.
Ir īstenojusies iecere
atvērt profesionālās apmā
cības grupas Latvijas audzēk
ņiem Valgas profesionālās iz
glītības centrā. 3.septembrī
šajā skolā mācības uzsāks 2
jaunas grupas – 9.klases ab
solventi sāks apgūt namda
ra – kokspstrādes speciālis
ta programmu latviešu valo
dā, 12.klases absolventi ap
gūs starptautiskās transpor
ta loģistikas speciālistu prog
rammu angļu valodā. Nam
daru grupas audzēkņi vispā
rējās vidējās izglītības prog
rammas mācību priekšmetus
mācīsies Valkas ģimnāzijā.
Jaunajā mācību gadā visās
pamatskolās skolotāji daudz
vairāk varēs izmantot moder
nās tehnoloģijas, jo beidzot ir
saņemti ilgi gaidītie datori un

interaktīvās tāfeles.
Katrā izglītības iestādē ir
no jauna izremontēta kāda
telpa: kabinets, klase, gru
pu telpa, zāle, gaitenis, bib
liotēka u.c. Labiekārtota sko
lu un pirmsskolas iestāžu ap
kārtne.
Šogad mācību gads sākas
3.septembrī. Skolas, pirms
skolas iestādes, klases ir sa
postas un gaida skolēnus un
viņu vecākus.

Drošu soli un gaišas domas jaunajā mācību gadā! v

Valkas novada
Izglītības pārvaldes vadītāja
Dzintra Auzāne

Aicina iesniegt ierosinājumus
apbalvošanai ar Valkas
novada Atzinības rakstu

V

alkas novada dome aicina juridiskas personas, valsts un
pašvaldības iestādes, sabiedriskas organizācijas un to apvienī
bas, kā arī fiziskas personas iesniegt ierosinājumus apbalvoša
nai ar Valkas novada domes Atzinības rakstu. Tie tiks pasnieg
ti 18.novembrī – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai
veltītajā svinīgajā pasākumā.
Saskaņā ar nolikumu, Atzinības rakstus var piešķirt gan fizis
kām, gan juridiskām personām par nozīmīgiem sasniegumiem
tautsaimniecības, izglītības, veselības aprūpes, kultūras, sporta,
nevalstisko organizāciju un pašvaldības darba jomās, kā arī par
ieguldījumu novada attīstībā un popularizēšanā.
Ierosinājumā par izvirzīto kandidātu sniedzamas šādas ziņas:
− par fizisku personu: vārds, uzvārds, dzīves un darba 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.
Ierosinājumu paraksta juridiskas personas paraksta tiesīga
persona, norādot organizācijas nosaukumu, adresi un tālruņa
numuru. Ja ierosinājumu iesniedz fiziska persona, tad nepiecie
šams norādīt savu vārdu, uzvārdu, nodarbošanos un adresi.
Motivētos iesniegumus apbalvojumu piešķiršanai iesniegt Val
kas novada domes sekretārei Valkā, Semināra iela 9 vai arī sūtīt pa
elektronisko pastu uz adresi novads@valka.lv līdz 2012.gada 1.ok
tobrim. v
Valkas novada dome

Valkas novada domes 26.jūlija sēdē
pieņemtie lēmumi
• Lai nodrošinātu projekta «Ielu re
konstrukcija Valkas pilsētā uzņē
mējdarbības veicināšanai novadā»
īstenošanu, ņemt aizņēmumu Ls
245 050,27 no LR Valsts kases ar at
likto aizņēmuma atmaksu.
• Pamatojoties uz iesniegumu no
Elgas Podiņas, dzīvojošas Valkas
novada Ērģemes pagasta «Kaln
smērtēs», kura lūdz finansiālu at
balstu uguns nelaimē nopostītas
dzīvojamās mājas atjaunošanai (mā
jā deklarēti 7 cilvēki, tajā skaitā 3
skolas vecuma bērni. Māja nodegusi
pilnībā. Ir piemājas saimniecība – 30
liellopi. Saimniecības ēkas ir sagla
bājušās), piešķirt vienreizēju pabalstu Ls 3000 dzīvojamās mājas re
montam.
• Atbalstīt autoapmācības organi
zēšanu Valkas ģimnāzijas audzēk
ņiem, teorētiskā kursa apmaksu vei
cot no Valkas novada domes finanšu
līdzekļiem. Autoskolu noteiktās vi
dējās izmaksas vienam kursantam
teorētiskā kursa apguvei Ls 45.
• SIA «Vidzemes slimnīca» vēlas
iegādāties datortomogrāfu, kura pa
redzamā līgumcena Ls 500 000.
Sniegt galvojumu SIA «Vidzemes
slimnīca», kurā pašvaldībai pieder
24,88% balsu, ERAF projekta «Staci
onārās un ambulatorās veselības
aprūpes infrastruktūras uzlabošana
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
«Vidzemes slimnīca», uzlabojot un
paaugstinot veselības aprūpes pa
kalpojumu kvalitāti un pieejamību»
realizācijai Ls 83 348.
• Par centralizētā tīklā piegādātās
siltumenerģijas cenu Valkas pilsētā
laika periodam no 2012.gada 1.ok
tobra līdz 2013.gada 30.septem
brim:
1. Apstiprināt 2011./2012.gada ap
kures periodā faktiski saražotās vie
nas megavatstundas cenu 30,85 Ls/
MWh bez PVN, pārvadei – 6,11 Ls/
MWh bez PVN un realizācijai – 0,18
Ls/MWh bez PVN. Vienas MWh sil
tumenerģijas pārdošanas cena –
37,14 Ls/MWh bez PVN
2. Apstiprināt 2012./2013.gada ap
kures periodā vienas saražotās
MWh cenu iedzīvotājiem dzīvoja
mās ēkās, kuru ievados uz piederī
bas robežas uzstādīti siltummezgli
un karstā ūdens skaitītāji – 27,73 Ls/
MWh bez PVN, pārvadei – 6,27 Ls/
MWh bez PVN, tirdzniecībai – 0,15
Ls/MWh bez PVN. Vienas MWh sil
tumenerģijas pārdošanas cena ie
dzīvotājiem – 34,15 Ls/MWh bez
PVN
3. Apstiprināt siltumenerģijas patē
riņu viena m3 ūdensvada ūdens uz
sildīšanai apkures periodā – 0,12064
MWh/m3, vasaras periodā – 0,14780
MWh/m3.
4. Apstiprināt maksu par viena m3
ūdensvada ūdens uzsildīšanai patē
rēto siltumenerģiju apkures periodā
– 4,12 Ls/m3 bez PVN, vasaras peri
odā – 5,05 Ls/m3 bez PVN.
5. Noteikt, ka maksa par ūdensvada
ūdens uzsildīšanai patērēto siltum
enerģiju vienam cilvēkam mēnesī, ja
dzīvokļos nav uzstādīti karstā ūdens
patēriņa skaitītāji, bet mājas ievadā
ir uzstādīts karstā ūdens patēriņa
skaitītājs un karsto ūdeni padod vi
su diennakti, aprēķināma kā starpī
ba, ņemot vērā kopējā karstā ūdens
patēriņa rādījumu un patērēto karstā ūdens rādījumu dzīvokļos ar
skaitītājiem. Maksimālais karstā
ūdens patēriņš mēnesī, par ko tiek
aprēķināta maksa vienam cilvēkam
dzīvokļos bez karstā ūdens skaitītā
jiem, ja mājas ievadā uzstādīts kars-

tā ūdens skaitītājs – 4 m3/cilvēkam.
6. Ja apkures sezonā mēnesī aprēķi
nu gaitā kopējais ūdens uzsildīšanai
patērētais siltumenerģijas dau
dzums pārsniedz atsevišķu patērē
tāju grupu ūdens uzsildīšanai aprē
ķināto siltumenerģiju, pārsniegums
tiek iekļauts siltumenerģijas patēri
ņā apkurei.
7. Apstiprināt maksu par ūdensva
da ūdens uzsildīšanai patērēto sil
tumenerģiju vienam cilvēkam dienā
apkures sezonā – 0,35 Ls/cilvēkam
bez PVN , vasaras periodā – 0,43 Ls/
cilvēkam bez PVN, ja karstais ūdens
tiek padots atsevišķas dienas nedēļā
un dzīvokļos nav uzstādīti karstā
ūdens patēriņa skaitītāji.
8. Noteikt sekojošu karstā ūdens cir
kulācijas sistēmas uzturēšanai dzī
vojamo māju telpu iekšējos tīklos
vasaras periodā (ūdens sildītājā,
dvieļu žāvētājos un no ūdens atdzi
šanas stāvvados un sadales sistēmā)
dzīvojamās mājās, kurās māju ieva
dos uzstādīti siltumenerģijas un
karstā ūdens skaitītāji: maksājumu
starpību par dzīvojamās ēkas patē
rēto siltumu, kas rodas starp ēkas
siltummezgla skaitītāja rādījumu un
pēc dzīvokļu karstā ūdens skaitītāju
rādījumiem (vai dzīvoklim pēc nor
matīviem aprēķinātā karstā ūdens
patēriņu, ja karstā ūdens skaitītājs
nav uzstādīts) summas sadalīt pro
porcionāli dzīvokļu skaitam dzīvo
jamā mājā, bet ne vairāk kā Ls 2,00
no dzīvokļa mēnesī un uzrādīt dzī
vokļu īpašniekiem un īrniekiem no
sūtāmajos rēķinos ar atsevišķu ie
rakstu.
9. Apstiprināt atlaidi 30 % apmērā
no maksas par ūdensvada ūdens
uzsildīšanai patērēto siltumenerģiju
iedzīvotājiem dzīvojamās mājās,
kurās nav recirkulācijas līnijas: Rai
ņa 12a; Rīgas 5; Rīgas 6a; Rīgas 6b;
Semināra 6; Tirgus 14, Varoņu 30;
Varoņu 36; Varoņu 38; Varoņu 39a.
Siltumenerģijas starpība tiek iekļau
ta siltumenerģijas patēriņā apkurei.
10. Apstiprināt 2012./2013.gada ap
kures periodā siltumenerģijas pār
došanas cenu juridiskām personām
– 34,15 Ls/MWh bez PVN.
• Norakstīt Kārķu pagasta pārval
des komunālās saimniecības uzskai
tē esošo vieglo pasažieru automašī
nu FORD MONDEO (valsts reģis
trācijas Nr. EV 5078).
• Norakstīt Kārķu pagasta pārval
des komunālās saimniecības uzskai
tē esošo kravas ugunsdzēsēju auto
mašīnu GAZ 5312 (valsts reģistrāci
jas Nr. AT 1679).
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.17 «Par pašvaldības materiālo at
balstu bāreņiem un bez vecāku gā
dības palikušajiem bērniem pēc piln
gadības sasniegšanas».
• Pamatojoties uz Novodevjatkinas
(Krievija) pašvaldības administrāci
jas uzaicinājumu, komandēt Valkas
novada domes priekšsēdētāju Kārli
Albergu uz Novodevjatkinas paš
valdību sadarbības vizītē no 2012.
gada 27. – 29.augustam.
• Pamatojoties uz Eiroreģiona «Kar
packu» priekšsēdētāja uzaicināju
mu, komandēt Valkas novada do
mes priekšsēdētāju Kārli Albergu
uz Poliju, Eiroreģions «Karpacku»
(Polija) un Eiroreģions «Pleskava –
Livonija»» pašvaldības sadarbības
vizītē no 2012.gada 6. – 10.augus
tam.
• Apstiprināt Nolikumu Nr.8 «Me
dību koordinācijas komisijas noli
kums. v

Valkas novada domes 17. augusta
ārkārtas sēdes lēmums
• Iecelt J.Cimzes Valk as Mūz ik as skol as dir ekt or a amat ā Jān i LUD
BERGU. v
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2012.gada 26.jūlijā

Valkā

Nr.17
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes 2012. gada 26.jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.8,30.§)
			

Par pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43.panta trešo daļu, Ministru kabi
neta 15.11.2005. noteikumu Nr.857 «Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī
pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās» 27-31.1 punktu.

I Vispārīgie jautājumi

1. Šo saistošo noteikumu mērķis ir no
teikt pašvaldības materiālā atbalsta
(turpmāk – atbalsts) apmēru un saņem
šanas kārtību pilngadību sasnieguša
jiem bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem (turpmāk – BĀ
REŅI) pēc ārpusģimenes aprūpes iz
beigšanās.
2. Tiesības saņemt atbalstu pēc ārpusģi
menes aprūpes izbeigšanās ir BĀRE
NIM, par kuru lēmumu par ārpusģime
nes aprūpi līdz 2009.gada 31.augustam
ir pieņēmusi lemttiesīgā institūcija vai
Valkas novada bāriņtiesa no 2009.gada
1.septembra.

II Atbalstu veidi, apmērs un
saņemšanas kārtība

3. Pēc pilngadības sasniegšanas BĀRE
NIM ir tiesības saņemt šāda veida at
balstus:
3.1. patstāvīgas dzīves uzsākšanai Ls
100;
3.2. sadzīves priekšmetu un mīkstā in
ventāra iegādei Ls 200, atbalstu var iz
maksāt naudā vai arī iegādāties ar pār
skaitījumu nepieciešamos sadzīves
priekšmetus un mīksto inventāru;
3.3. ikmēneša izdevumiem – Ls 50:
3.3.1. BĀRENIS ir tiesīgs saņemt at
balstu ikmēneša izdevumiem līdz 24
gadu vecumam, ja viņš, sasniedzot piln
gadību, pēc vispārējās pamatizglītības
iegūšanas nepārtraukti turpina mācības
vispārējās vidējās vai profesionālās iz
glītības iestādē, kā arī studē augstskolā
vai koledžā un ir sekmīgs;
3.3.2. atbalsts ikmēneša izdevumiem
tiek aprēķināts ar dienu, kad tiek iz
beigta ārpusģimenes aprūpe;
3.3.3. ja atbalsts ikmēneša izdevu
miem tiek pieprasīts pirmajā mācību
semestrī, to piešķir uz laiku līdz 31.de
cembrim;
3.3.4. ja atbalsts ikmēneša izdevu
miem tiek pieprasīts otrajā mācību se
mestrī, to piešķir uz laiku līdz 31.au
gustam.
3.4. atbalsts dzīvokļa īres un komunālo
maksājumu segšanai – līdz Ls 40 mēne
sī, bet ne vairāk kā faktiskās izmaksas,
ja ir piešķirts pašvaldības dzīvoklis;
3.5. atbalsts patērētās elektroenerģijas
apmaksai, bet ne vairāk kā 50 kW mē
nesī, ja ir piešķirts pašvaldības dzīvok
lis;
3.6. atbalsts patērētās gāzes apmaksai,

bet ne vairāk kā par 1m3 mēnesī, ja ir
piešķirts pašvaldības dzīvoklis.
4. 3.4., 3.5. un 3.6.punktā minētais atbalsts tiek ieskaitīts attiecīgā pakalpojuma sniedzēja kontā.
5. Līdz dzīvojamās telpas piešķiršanai
pilngadību sasniegušajam BĀRENIM
paš-valdība sedz ar dzīvojamās telpas
īri saistītos ikmēneša izdevumus.
6. Tiesības uz 3.4., 3.5. un 3.6. minēto
atbalstu ir BĀRENIM, kurš pēc vispārējās pamatizglītības iegūšanas nepārtraukti turpina mācības vispārējās
vidējās vai profesionālās izglītības
iestādē, kā arī studē augstskolā vai
koledžā, ir sekmīgs, bet ne ilgāk kā līdz
24 gadu vecuma sasniegšanai, un kuram:
6.1. nav kopīga mājsaimniecība ar ci
tām personām;
6.2. nav noslēgta laulība.
7. Lai saņemtu atbalstu, BĀRENIS vēršas ar iesniegumu Valkas novada Sociālajā dienestā.
8. Sociālais dienests atbilstoši bāriņtiesas
lēmumam vai ārpusģimenes aprūpes
iestādes izziņai par ārpusģimenes aprūpes izbeigšanos, nodrošina BĀRENIM šajos saistošajos noteikumos
paredzēto atbalstu.
9. Šajos saistošajos noteikumos minēto
atbalstu izmaksas netiek ņemtas vērā,
aprēķinot BĀREŅA pabalstu garantētā
minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai.

III Lēmuma pieņemšanas,
apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtība

10. Sociālā dienesta lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu to
piešķirt var apstrīdēt Valkas novada
domē Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
11. Valkas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā.

IV Noslēguma jautājums

12. Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas
novada domes 2009.gada 26.novembra
saistošos noteikumus Nr.10 «Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem
pēc pilngadības sasniegšanas».
Valkas novada domes priekšsēdētājs
K.Albergs

Mūspuses veiksmes stāsts
vakarā viesojās arī dzejnieki – tēvs un
N
o rīta līņā, bet pusdienlaikā dēls Imants un Rimants Ziedoņi, kuri
Oleru muižā Vidzemes plānošanas pēc tam grāmatā «Mežu zemē Latvijā»
reģiona rīkoto «Dārza svētku» laikā
aicinātie viesi var baudīt vīnu un uz
kodas un brīdi muižas dārzā pirms
oficiālās daļas sākuma pavadīt saru
nās. Svētku iemesls – Vidzemes veik
smes stāstu «vaininieku» godināšana
un noslēgums Baltijas jūras reģiona
programmas projektam «Lauku reģio
na pievilcīga tēla veidošana» (Trans in
Form), kura mērķis bijis palielināt re
ģionu konkurētspēju un veicināt mazo
un vidējo pašvaldību ilgtspējīgu attīs
tību. No Valkas novada veiksminieku
rindās tikusi Vijciema čiekuru kalte.
«Vijciema čiekuru kalte tiek darbinā
ta ar malkas apkuri, tomēr tradicionālā
darbības veida saglabāšana un iekār
tas senatnīgums padara šo kalti īpašu.
Vijciema čiekurkaltei ir sena vēsture.
Tā būvēta 1895. gadā un nepārtraukti
darbojusies līdz pat 1969. gadam, kad
kalti nolēma slēgt, taču vēsturiskās
kaltes iekārtas tika saglabātas. Pēc Lat
vijas neatkarības atgūšanas 1992. gadā
kalte atsāka savu darbību. Šobrīd tajā
galvenie noteicēji ir divi zinoši mežsar
gi – tēvs un dēls Ilgarts un Ivars Paleji.
Vijciema čiekurkaltē reiz kādā ziemas

šo vietu salīdzināja ar pasaku namiņu:
«Tāds glīts pasaku namiņš, tīrs, silts,
divi vīri izmetušies kreklos vāķī čieku
rus, čiekuru tur ir milzums, tie krakšķ
un sprakšķ dažādos toņos un dažādās
intonācijās. Doma, ka tie varētu nebūt
dzīvas radības, nemaz neienāk prātā.
Process, kā šeit izsilda, izkrata, izmāna
no čiekuriem sēklas, ir tieši tāds pats
kā pirms simt gadiem. Kad čiekuri at
vesti, maisus piekarina pie ķēdes un ar
ratu pa lūkām uzvelk trešajā stāvā. Tad
tos no trešā stāva pa audekla šļaukām
atkal laiž lejā otrajā stāvā tādos kā vā
veres riteņos, divdesmit četros kaltē
šanas cilindros, tajos čiekuri tiek kādu
nedēļu kaltēti, kratīti un ripināti. Čie
kuriem krakšķot, sprēgājot un lamājo
ties, cilindri vairākas reizes dienā tiek
griezti, tā izkratot ārā pēdējās sēklas.»
Vijciema čiekurkalte 2002. gadā ie
kļauta Eiropas kultūras mantojuma sa
rakstā, savukārt 2008. gadā ieguva Ne
parastā Eiropas kultūras mantojuma sta
tusu,» tā par šo interesanto vietu stāstīts
projekta laikā izdotajā bukletā.v
Arnis Ozoliņš

Labiekārto telpas sociālām vajadzībām

Uzlabo ielu un ietvju segumu Valkā
IEGULDĪJUMS TAVĀ
NĀKOTNĒ!

L

auku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde
21.05.2012 pieņēma lēmumu par projek
ta «Sociālo pakalpojumu pieejamības
un kvalitātes uzlabošana Valkas no
vada
iedzīvotājiem»
(Nr.12-09-LL03L4 13101-000002) apstiprināšanu Eiropas lauksaim-niecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības pro
grammas atklāta projektu iesniegu
mu
konkursa
pasākuma
«Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stra-tēģiju īstenošanas teritorijā» ietvaros.
Projekts atbilst biedrības «Lauku partnerība Ziemeļgauja» vietējās attīstības
stratēģijas 3.rīcībai «Sociālo pakalpoju
mu pieejamības un kvalitātes uzlabošana
vietējiem iedzīvotājiem».
Projekta ietvaros veikta telpu Rūjienas
ielā 3D vienkāršotā rekonstrukcija – sociālā
dienesta iepriekš neizmantotā vienā telpā
izveidotas trīs atsevišķi norobežotas tel
pas: viena – vardarbībā cietušo bērnu
īslaicīgās uzturēšanās istaba, otra –
atkarībā esošo pilsoņu un līdzatkarīgo
ģimenes locekļu resursu centra «Cerība»
labiekārtošanai un priekštelpa. Būvdarbus
veica SIA «MJ Eirobūve».
Projekta kopējās izmaksas 11297,48 LVL,
tai skaitā publiskais finansējums (ES un

EIROPAS SAVIENĪBA

Valkas novada sociālā dienesta vadītāja
Natālija Dubrovska (vidū) iepazīstina Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju Guntu
Smani un domes priekšsēdētāju Kārli Albergu ar telpu rekonstrukciju
Latvijas valsts līdzdalība) ir 8334,21 LVL vai
90 % no attiecināmām projekta izmaksām. v
Gunta Smane, Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja

Uzsākta centralizētās siltumapgādes
siltumtīklu izbūve Valkas pilsētā

S

EIROPAS SAVIENĪBA

IA «Valkas Namsaimnieks» 2012.gada
24.aprīlī noslēdza līgumu Nr. L-PCS-12-0027
ar v/a «Latvijas Investīciju un attīstības aģen
tūru» par projekta «Siltumtīklu savienojumu
izbūve centralizētās siltumapgādes sistēmas
efektivitātes paaugstināšanai Valkā. Siltum
tīklu savienojums Valkā starp «Rūjienas» un
«Raiņa» ielas katlumājām, atz ars uz Rūjienas
ielas Nr. 3 ēku kompleksu, atz ars uz Valkas
pamatskolu» īstenošanu, ko līdzfin
 ansē Ko
hēzijas fonds.
Projekta ietvaros tiks izbūvēts siltumtīklu
savienojums Valkā starp «Rūjienas» un «Rai
ņa» ielas katlu mājām, siltumtīklu savienoja
atz ars uz Valkas pamatskolu – pieslēgums
siltumtrases savienojuma posmam starp «Rū
jienas» un «Raiņa» ielas katlu mājām un sil
tumtīklu savienojuma atz ars uz Rūjienas ie
las Nr. 3 ēku kompleksu (VID administratīvā
ēka, SIA «Vidzemes slimnīca» un Valkas no
vada pašvaldības ēkas un būves) – pieslē
gums siltumtrases savienojuma posmam
starp «Rūjienas» un «Raiņa» ielas katlu mā
jām.
Saskaņā ar iepirkumu, būvdarbus veic

Lauku atbalsta die
nests ir uzsācis atbalsta iz
maksu par atdalītajiem
maksājumiem (PVTM).

Avansu 70% apmērā sa
ņems tie lauksaimnieki, kuri
ir izpildījuši atbalsta saņem
šanas nosacījumus. Patreiz
jau daudzi lauksaimnieki ir
saņēmuši avansa maksājumu
LVL 13,48 par hektāru par
2009.gadā
apstiprinātajām
laukaugu platībām PVTM.
Atdalītajam PVTM par platī
bām (2006.gada fiksējums)
avanss LVL 11,84 par hektāru
tiks izmaksāts septembrī. Tā
pat augustā un septembrī tiks
izmaksāti avansa maksājumi
par kautiem un eksportētiem
liellopiem, gan vēsturiskais
maksājums(AKEL) par 2011.
gadā kautiem vai eksportē
tiem liellopiem LVL 30,42,
gan Atdalītais PVTM par liel
lopiem (ALM) augustā un

Konsorcijs HW (SIA «Halle B» un SIA «Wese
mann») par līguma summu 521 503,40 LVL
un PVN 21% 109 515,71 LVL un būvuzrau
dzību – SIA «Inspecta Latvia» par līguma
summu 9690,00 LVL un PVN 21% 2034,90
LVL. Autoruzraudzību veic būvprojekta au
tors vienas personas sabiedrība ar ierobežotu
atbildību «BEK – KONSULT» par līguma
summu 5288,25 LVL un PVN 21% 1110,53
LVL.
Projekta īstenošanas laiks no 2012.gada
24.aprīļa līdz 2013.gada 24.janvārim. Projekts
tiek īstenots LIAA administrētās aktivitātes
«Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistē
mu efektivitātes paaugstināšanai» ietvaros.
Projekta kopējās izmaksas ir 652 676,52 LVL.
Projekta attiecināmās izmaksas ir 462 954,86
LVL no kurām Kohēzijas fonda atbalsta fi
nansējums ir 180 552,39 LVL jeb 39%.
Saskaņā ar sadarbības līgumu starp SIA
«Valkas Namsaimnieku» un Valkas novada
domi, projekta administrēšanu veic Valkas
novada domes darbinieki. v
Jana Putniņa, Valkas novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļas
Attīstības un projektu daļas projektu vadītāja

Beverīnas iela

V

alkas novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs 2012.
gada 20.jūlijā parakstīja vienošanos ar Valsts reģionālās attīstī
bas aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.6.2.1.akti
vitātē «Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai» līdzfi
nansētā projekta «Ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā uzņēmēj
darbības veicināšanai novadā», projekta Nr.3DP/3.6.2.1.0/12/
IPIA /VRAA /003 iev ieš an u.
Projekta mērķis ir novada konkurētspējas paaugstināšana,
veicot Valkas pilsētas ielu kvalitatīvu uzlabošanu, kas veicinātu
uzņēmējdarbības attīstību novadā, uzlabotu satiksmes dalībnie
ku drošību, darba vietu un sabiedrisko pakalpojumu pieejamī
bu, dzīves vietas pievilcības un dzīves kvalitātes celšanos.
Projekta ietvaros plānots uzlabot ielu un ietvju segumus pil
sētā esošām ielām, par kurām notiek regulāra satiksme uz vai
rākiem uzņēmumiem un izglītības iestādēm. Projekta ietvaros ir
plānots rekonstruēt Beverīnas ielu posmā no Rīgas līdz Raiņa ie
lai (211,3 m) un Tālavas ielu posmā no Ausekļa līdz Varoņu ie
lai (365 m), un izbūvēt jaunu gājēju ietvi uz bērnudārzu «Pasa
ciņa» (396 m).
Kopējais plānotais finansējums ielu rekonstrukcijai ir
415 354,27 LVL. Projekta attiecināmās izmaksas ir 387 052,87
LVL, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansē
jums ir 328 994,94 LVL, valsts – 11 611,59 LVL, Valkas novada do
mes līdzfinansējums ir 46 446,34 LVL.
Būvdarbus veic SIA «Limbažu ceļi», būvuzraudzību – SIA
«PRO VIA», autoruzraudzību – SIA «Ceļu komforts».
Būvdarbi Beverīnas ielas posmā no Rīgas līdz Raiņa ielai un
gājēju ietves izbūve uz bērnudārzu «Pasaciņa» uzsākta 2012.ga
da jūlijā un darbus plānots veikt 3 mēnešu laikā. Tālavas ielas re
konstrukciju posmā no Ausekļa līdz Varoņu ielai ir plānots uz
sākt pēc ūdensvada un kanalizācijas izbūves šajā ielas posmā,
kas tiks veikta Kohēzijas fonda projekta «Ūdenssaimniecības pa
kalpojumu attīstība Valkā, II kārta» ietvaros. v
Gunta Smane
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Aktualitātes lauksaimniekiem

septembrī izmaksājamais 70%
avanss veido LVL 23,57 par
lauksaimniecības dzīvnieku.
LAD atgādina, ja ES tiešo
maksājumu un PVTM kopējā
summa, ko lauksaimnieks ir
tiesīgs saņemt 2012.gadā, pār
sniedz EUR 5000, piemēro 10
% samazinājumu, ko ietur
no PVTM aprēķinātajām
summām.

Izsludināta pieteikšanās
zālāju apsekošanai.

Zemkopības ministrija iz
sludina pieteikšanos zālāju
apsekošanai, ar mērķi noteikt
jaunus bioloģiski vērtīgus
zālājus, par kuriem potenciā
li varētu saņemt atbalstu Lat
vijas Lauku attīstības prog
rammas 2014. – 2020. gadam
pasākuma «Agrovides mak
sājumi» apakšpasākumā «Bioloģiskās daudzveidības uztu
rēšana zālājos». Ja Jums šķiet,
ka Jūsu īpašumā varētu būt

šāds bioloģiski vērtīgs zālājs,
sūtiet pieteikuma anketu
(http://www.llkc.lv/?ip=
400082&id=401524) uz Zem
kopības ministriju.
Pieteikšanās kārtība:
Pieteikumus pieņems līdz
2013.gada 1.maijam (pasta
zīmogs).
• ���������������������������
Jāaizpilda pieteikuma anke
ta, kuru var saņemt Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centra rajonu filiālēs
vai pie pagastu lauku konsul
tantiem vai Lauku atbalsta
dienestā vai Dabas aizsardzības pārvaldē. To iespējams
iegūt arī Zemkopības minis
trijas mājas lapā www.
zm.gov.lv sadaļā Lauku attīstība/Jaunu bioloģiski vērtīgo zālāju noteikšana.
• ��������������������������
Aizpildītai pieteikuma an
ketai jāpievieno Lauku atbal
sta dienesta izsniegtās lauku
bloku kartes kopija vai zemes
robežu plāna kopija ar atzī-

mētu apsekojamo platību.

LLKC lauku attīstības
speciālistu darbā ir notikušas būtiskas izmaiņas,
lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību.

Ar 2012.gada 1.augustu ir
veiktas izmaiņas novadu lau
ku attīstības speciālistu darbībā visā Latvijas teritorijā, lai
sekmētu tieši uzņēmējdarbības aktivitātes pieaugumu
lauku reģionos un atbalstītu
lauksaimniecisko un nelauk
saimniecisko mazo uzņēmumu radīšanu un attīstību.
Veikta līdzšinējo speciālistu
atestācija un jaunu konsultan
tu iesaistīšana. Šī pasākuma
ietvaros arī Valkas novadā ir
sākusi darbu jauna lauku
attīstības konsultante Sniedze
Ragže.
Lauku attīstības un uzņēmējdarbības konsultantiem
papildus tiek izvirzīti sekojoši
uzdevumi:

• tikšanās organizēšana ar
uzņēmējiem, to resursu un
kapacitātes izvērtēšana;
• konsultatīvais atbalsts attīstības plānu izstrādāšanā un
ieviešanā;
• kooperācijas veicināšana
starp saimniecībām un uzņēmējiem;
• produkcijas tirdzniecības
veicināšana;
• sadarbība ar skolām, lai ieinteresētu un motivētu jauniešus palikt laukos, norādot
uz iespējām pārņemt vai uzsākt uzņēmējdarbību.
Konsultanti iesaistīsies arī
dažādu Valsts Lauku tīkla
(VLT) un citu pasākumu ie
viešanā un īstenošanā, kas
palīdzētu attīstīt lauku terito
rijas. v
Valda Empele,
SIA LLKC Valkas nodaļas
Uzņēmējdarbības konsultante
Mob.t.29445406;
e-pasts valda.empele@llkc.lv
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Taka sagādā pārsteigumus vietējiem
iedzīvotājiem un ciemiņiem

N

o 13. līdz 15. augustam Pedeles upes krastā
dabas takā strādāja 10 bērni no Latvijas un 10 bēr
ni no Igaunijas, lai taku padarītu košāku, pievilcī
gāku un pārsteidzošāku.
Aktivitātes notika Igaunijas-Latvijas program
mas projekta Nr. EU41720 Art School «Walk» KOS
MOSA ZĪMES ietvaros. Bērni veidoja mozaīkas uz
akmeņiem, balstoties uz seno mozaīku veidošanas
principiem. Akmeņi izvietoti Pedeles upes krastā
abās pilsētās – Igaunijas un Latvijas pusē. Uzde
vums bija panākt kompozicionāli vienotu mozaīku
ansambli. Bērni strādājot grupās, veiksmīgi panāca
iecerēto rezultātu. Dalībniekiem tas radīja patiesu
prieku ieraudzīt, kā dienu no dienas dabas taka
pārvēršas – top krāsaināka un izveidojas par skais
tu objektu pilsētas vidē. Ejot pa taku, tas būs patī
kams pārsteigums ne tikai Valkas un Valgas iedzī
votājiem, bet arī pilsētas ciemiņiem. Bērniem izde
vās radīt skaistu akcentu ainavā. v
Ernests Lībietis

Kate Čākure un Sanda Kate Stepīte pelēkos
laukakmeņus pārvērš košus un krāsainus

Aicina uz jautru un muzikālu izrādi!

17.

septembrī pulksten 13.30 SIA «Valmieras
kinostudija» aicina uz jautra un muzikāla izrādi
«Tāltālā meža karnevāls» Valkas pilsētas kultūras
namā.
Pērn redzējām Valmieras kinostudijas izrādīto
jautro, piedzīvojumiem bagāto «Tāltālā meža varoni». «Piedāvājam jaunu stāstu par Šreku, kas nav
saistīts ar pirmo mūsu radīto izrādi, tāpēc skatīties
varēs arī tie, kas «Tāltālā meža varoni» nav redzējuši.
Šajā reizē Šreka un viņa mīļotās Fionas laimei, kā arī
karaļvalsts mieram ir jauns traucēklis – dīvainais
Hercogs Ludvigs. Viltība, apmāns un nekrietnība ir
Hercoga Ludviga ieroči. Sarežģījumi sākas, kad
Šreks tiek apmelots karaļa aplaupīšanā un padzīts
no valsts. Lai attaisnotu sevi, Šreka vienīgā iespēja
ir ierasties neatpazīstamam Tāltālā meža karnevālā,
kur seko virkne amizantu pārpratumu un negaidītu
situāciju. Šrekam nākas krietni vien nopūlēties, lai
atgūtu savu reputāciju un mieru valstī.» Tā par
gaidāmo izrādi stāsta izrādes režisors Imants
Strads.
Biļete uz izrādi maksās 1 latu. Biļetes iepriekšpārdošanā varēs iegādāties kultūras namā pie dežuranta no 31.augusta katru darbadienu no
plkst.9.00 līdz 15.00 un no 16.00 līdz 20.00. v

Aicinājums godināt veterinārārstes piemiņu

Vasara ir ceļojumu, atvaļinājumu, viesību un kapusvētku

laiks. Tā rodas iespējas apciemot,
atsaukt atmiņā, aiznest ziedus arī
bijušajiem kolēģiem, skolotājiem,
kuri nav vairs šajā saulē. Ciemo
joties Vecpiebalgas pusē, radās
iespēja būt Taurenes kapsētā, kur
atdusas bijusī Valkas rajona galvenā veterinārārste Marga Klinklāva. Viņas mūžs bija nesavtīgi
un godprātīgi atdots darbam.
Vislielākie nopelni Margas darba
mūžā bija pieredzes nodošana

J

jaunajiem veterinārārstiem, kolektīva saliedēšana, cīņa ar dažādām infekcijas slimībām, tajā
skaitā tuberkulozi. Viņa izaudzinājusi daudzus tajā laikā pazīstamus veterinārārstus – Hertu
Utāni Valkas pagastā, Rutu Teteri
Zvārtavā, Annu Veidemani Kārķos, Aiju Līberi Strenčos, tāpat arī
daudzus zinošus veterinārfeldšerus, kuri bija visuzticamākie
veterinārārstu palīgi, piemēram,
Ausmu Zandersoni Valkas pagastā, Zitu Soku Ērģemē, Intu
Podiņu Kārķos, Ņinu Augus

tovsku Vijciemā, Ritu un Vitāliju
Lugužus Valkā un vēl daudzus ci
tus.
Godinot Margas Klinklāvas
piemiņu, radās ideja uzstādīt
piemiņas plāksni Taurenes kapos
no veterinārārstiem, viņas draugi
em un kolēģiem. Aicinām visus,
kam iespējams piedalīties, sazināties pa mobilo tālruni 26320193
vai ienākt manā privātpraksē
Valkā Raiņa ielā 12. v
Vija Lāce

22 skaistākās dienas šajā vasarā

au vairāk nekā 20 gadus Lat
vijas bērnu fonds sadarbībā ar
pašvaldībām organizē vasaras
nometnes dažādu mērķgrupu
bērniem. Visus šos gadus gan kā
nometnes vadītāja, gan organiza
tore esmu piedzīvojusi daudzus
gandarījuma mirkļus, kad nomet
nes dalībnieki, aizmirstot par sa
vām slimībām, pārinodarīju
miem, trūkumu un citām likstām,
kliedz aiz sajūsmas pirmo reizi
redzot jūru, braucot ekskursijās
uz jaunām, neredzētām vietām,
pirmo reizi mūžā redzot lielo ki
no ekrānu, lidojot ar helikopteru
un gaisa balonu, pat cepot maizi.
Šo uzskaitījumu varētu turpināt
un turpināt. Šajā vasarā Smiltenes
pagasta viesu namā «Kalbakas»
notika nometnes 25 audžuģime
ņu bērniem un 25 bērniem ar īpa
šām vajadzībām, kurās piedalījās
bērni ne tikai no Valkas un Smil
tenes novadiem, bet arī no Alsvi
ķiem, Inešiem, Jaunpiebalgas un
citām vietām. Kā noslēgums bija
ikgadējais 2 dienu nometņu sali
dojums Mežezerā, kurā piedalījās
10 pārstāvji no katras nometnes.
Nometnes varēja organizēt pa
teicoties ziedotājiem – Latvijas ie
dzīvotājiem, kuri zvanīja labdarī
bas akciju laikā Lieldienās un Zie
massvētkos, kad Latvijas televīzi
ja raidīja koncertus un rādīja siže
tus par ģimenēm, nometnēm un
iestādēm, organizācijām, kuras
ziedoja līdzekļus šīm nometnēm.
Ar savu līdzfinansējumu piedalī
jās arī Valkas un Smiltenes nova
du pašvaldības. Visiem labas gri
bas cilvēkiem ļoti liels paldies, jo
pateicības vārdi un prieka asaras
no bērniem un vecākiem ir milzī
ga, neizmērojama alga, kuru ne
var izmērīt naudas izteiksmē, un
par ko var būt gandarīti organiza
tori un nometnes darbinieki.
«Kalbaku» nometnēs 10 dienu
laikā tradicionāli tiek piedāvātas
radošās darbnīcas, muzikālie un
filmu vakari, sporta aktivitātes,

Cūkmens aicina bērnus nepiegružot dabu
nakts trasītes, kara
okes, 2 dienu brau
cieni, no kuriem
viens uz jūru un ot
rajā dienā bijām
Naukšēnos, brau
cām ar plostu, ēdām
Rūjienas saldēju
mu, klausījāmies
Līgas Siliņas izpil
dījumā dziesmas
japāņu valodā, bi
jām Ainažu jūrsko
lā, ēdām Blomes
pagasta «Donās»
pašcepto maizi, ti
kāmies ar Smiltenes
Audžuģimeņu nometnē cepjot un baudot
policijas darbinie
pašcepto maizi Blomes pagasta «Donās»
kiem, ugunsdzēsē
niem bija zinātnes namā, redzot
jiem. Nometnes ne
atņemama sastāvdaļa ir trušu, mūsu īpašos bērnus, uzdāvināja
kaziņu un pundurcūkas Hosē Ig 25 eiro, lai mēs bērniem nopirktu
nasio samīļošana. Pie mums cie saldējumu. Par šo naudiņu iznāca
mos bija gan bītboksa grupa PeR, ne tikai saldējums, bet arī citi sal
gan sponsora – «Latvijas Valsts dumi, kurus kopā ar dāvanā atsū
mežu», pārstāvis Cūkmens. Šo tītajiem cepumiem un sulu bautikšanos rādīja 13.augusta Latvi dījām nometnes noslēguma vaka
jas TV 1 programmā «Labrīt, Lat rā. Mīļš paldies par šādiem mirkvija». Nozīmīgākais piedzīvo ļiem, kad atveras sirdis ne tikai
jums bija brauciens uz Tartu Jums, bet arī mums. Ar šīm pozi
AHAA zinātnes namu, kur bērni tīvajā emocijām gaidīsim nākamo
guva neaizmirstamus piedzīvoju vasaru! v
mus un arī emocionāli garšīgu
Cerībā uz atkalredzēšanos
pārsteigumu – pazīstama Valkas
nometnēs – Mārīte Magone
uzņēmēja, kas arī tajā dienā kopā
ar saviem bērniem un mazbēr

Iepazīst novada sakoptības skates laureātu veikumu
dzīvokļu māja «Ilgas» ir tik skaisti sa Kārķu pagastus.
Miķeļdienas ballei, kas notiks Zvār22.
augustā Valkas novada kon- kopta, ka ļaudis var ilgoties tur dzīvot.
Konkursa žūrija aicina šā gada tavas pagasta Mierkalna tautas
kursa «Sakoptākā dzīves vieta un Arī viesu nams «Mednieki» Salaiņa dalībniekus 28.septembrī pie malas namā. v
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darba vieta Valkas novadā 2012»
dalībnieki bija aicināti doties ekskursijā iepazīt Vijciema, Zvārtavas,
Valkas pagasta un Valkas pilsētas
sakoptāko māju pieredzi.
Izrādās nav nemaz tālu jābrauc, lai
piedzīvotu tik daudz pozitīvu emoci
ju un gūtu tik daudz ierosmju. Katrs
apskatītais objekts bija ar kaut ko
īpašs. Sākot jau ar Lonijas Kurpnieces
un Andra Sulaiņa skaisto puķu dārzu
un «Zaķīšu pirtiņu» Vijas krastā,
ūdeņiem apvīto «Ūdru» māju un lielo
bišu dravu, kuru kopj Rigonda un
Māris Melbārži, skaisti sakopto
daudzdzīvokļu māju «Kļavas», kurā
mājas iedzīvotāji spējuši vienoties
kopīgiem mērķiem. Vijciems nav
redzēts, ja nav apskatīta pasaulē vienīgā ar tik senām tehnoloģijām aprīkotā čiekuru kalte. Tāpēc arī šis ob
jekts tika iekļauts maršrutā.
Zvārtavieši var lepoties – daudz-

krastā ir tik skaists un sakopts, ka ir
piemērots un pieprasīts visdažādākajām viesībām.
Valkas pagastā ekskursijas dalībniekus priecēja «Mežaparku» saim
nieces Annas Plaukas negurstošais
darba spars un viņas košais dārzs
Gaujas ielokā, «Aņņu» mājas saim
nieku Dagnijas un Andreja Kalniņu
veikums, kuri spējuši uzburt skaistu
atpūtas vietu mājas pagalmā un Gau
jas krastā. Pa ceļam iegriezāmies arī
Valkas novada domes izpilddirektora
Gunta Bašķa «Baldiņu» mājā, kas ir
2008.gada skates laureāte un par kuru
varētu teikt māja – muzejs.
Valkas pilsētā ekskursantus priecēja
Daigas un Ivara Zalužinsku, Dagnijas
un Ata Ozoliņu skaisti iekoptie dārzi.
Izrādās – atliek tikai ieskatīties –
skaistums mīt tepat mums blakām.
Nākošajā gadā sakoptības skates ietvaros plānots iepazīt Ērģemes un

likt visus lielos darbus un posties

Sandra Pilskalne

Ekskursijas dalībnieki Valkas pagasta «Aņņu» mājās priecājas
par saimnieku Dagnijas un Andreja Kalniņu veikumu

Šajā mācību gadā Valkas
novadā darbu uzsāk divi jauni sko
lotāji, viens no tiem Gints Švecs,
kurš būs sporta skolotājs Valkā. Pui
sis ir apņēmības pilns rūpēties, lai
sporta aktivitātes būtu visām pa
audzēm.
«Neesmu piecus gadus Sporta aka
dēmijā mācījies velti – atgriežoties
dzimtajā pusē man ir dota iespēja likt
lietā zināšanas un radošu izdomu, lai
ieinteresētu bērnus dzīvot sportiski,
aktīvi un veselīgi,» atzīst Gints, kura
iegūtā specialitāte augstskolā ir volej
bola treneris.

Ceļš uz sporta
skolotāja profesiju

Gints ir dzimis, audzis un skolojies
Valkā. Līdz šim dzimtā gan neviens
nav skolotājs, taču profesijas izvēlē
daudz palīdzēja iespēja 11.klasē gadu
mācīties Dānijā. «Tā bija iespēja iepazīt
un izmēģināt ļoti daudz un dažādus
sporta veidus. Bērnībā trenējos futbo
lā, taču Dānijā sapratu, ka man vis
tuvākais ir volejbols. No skolas brau
cām slēpot uz Norvēģiju, iepazīti arī
ekstrēmi sporta veidi,» stāsta Gints.
Viņam bijusi laime mācīties pie ļoti
labiem sporta skolotājiem Valkā – Iva
ra Meļķa, Andra Daiņa un Kārļa
Raudiņa. Interesanti, ka tagad bijušie
skolotāji būs arī viņa kolēģi. Zināma
pieredze sporta stundu vadīšanā gūta
prakses laikā vairākās Rīgas skolās.
Gints sapratis, ka viņam šis darbs
patīk un, ka kontaktu var atrast un
ieinteresēt pat tos, kuri saka – sports
nepatīk.

Ieceres sporta dzīves
aktivizēšanai novadā

Gints atzīst, ka Valkas ģimnāzijas
sporta halle ir ar loti labu aprīkoju
mu, arī Valkas pamatskolai ir daudz
veidīgs sporta inventārs. «Domāju
pats galvenais, lai bērnus ieinteresētu
sportot, ir radošums un ļaut iepazīt
pēc iespējas vairāk dažādus sporta vei
dus, tajā skaitā sporta dejas. Tā kā
mana specialitāte ir volejbols, ļoti

Neesmu mācījies velti

vēlētos rast iespējas izveidot vēl jau
nus pludmales volejbola laukumus
Valkā. Pašlaik pēc olimpiskajām spē
lēm šis sporta veids ir ļoti populārs.
Priecē, ka jaunas sporta zāles ir arī
Vijciemā un Kārķos, tas daudz vairāk
ienes sportisku garu arī laukos,» uz
skata Gints. Viņš iecerējis arī pēc
iespējas vairāk izmantot Igaunijas tu
vumu, lai bērniem rastos starptautiska
pieredze.
Gints ir pārliecināts, ka strādājot
kopā ar pieredzējušiem kolēģiem un
izmantojot augstskolā gūtās zināšanas,
izdosies iegūt labus rezultātus. «Uz
skatu, ka par bērnu un jauniešu pa
nākumiem nevajag klusēt un atstāt tos
nepamanītus. Svarīgi publiski pasacīt
paldies, tas jauniešos ceļ pašapziņu un
sniedz iedvesmu jauniem mērķiem.»

Vaļasprieki papildina un
bagātina ikdienu

Ginta vislielākais vaļasprieks ir me
dības, kam pievērsies jau kopš bērnī
bas ejot līdzi tēvam un vectēvam un
ģimenes draugiem. Puisim pašam
mednieka apliecība ir jau kopš 18 gadu
vecuma un viņš aktīvi darbojas
medību kolektīvā «Ezerkalni», kuram
medību platības ir Omuļos un Pedelē.
Gintam arī medību panākumi neiz
paliek – iegūtas dažādas vērtīgas tro
fejas, tajā skaitā viņa nošautā lūša gal
vaskauss 2008.gadā Baltijas izstādē
izcīnīja zelta godalgu. Gints atzīst, ka
medības nav tikai zvēru šaušana, tā ir
arī zvēru saudzēšana, barošana, dabas
iepazīšana. Tas arī dod sportisku
rūdījumu. «Cenšos pēc iespējas uzturēt
savu fizisko sagatavotību. Nevaru
prasīt no otra, ja pats kaut ko nevaru,»
saka Gints.
Skolas laikā viņš centies izmantot
iespējas visur piedalīties, tajā skaitā
mācīties modernās dejas. Puisis atzīst,
ka šīs iemaņas ļoti palīdzējušas, lai
augstskolā deju sacensībās iegūtu
Elegantākā pāra kausu.
Kas es būšu?
Gints uzskata, ka Valkā ir iespējas
dzīvot aktīvi un interesanti. Jaunais
skolotājs saka paldies Valkas novada Valkas novada skolotāju saimi ir
domei par mācību laikā saņemto sti papildināta ar jaunu, enerģisku un
pendiju. Uzticēšanās ir attaisnojusies – perspektīvu pedagogu. v
Sandra Pilskalne

Sveicam septembra jubilārus Valkas novadā!
Lai Laima nebeidz
Tavas gaitas svētīt
Un to, ko mīl,–
Gūt un paturēt.
(K.Apškrūma)

Ērģemes pagastā

Raiti Hessi 19.09., Viktoru Vaskovu
21.09., Austru Ludriksoni 26.09.,
Larisu Luteri 29.09., Mārtiņu Šmitu
30.09.

Kārķu pagastā

Juri Kūmiņu 01.09., Annu Fovrišu
02.09., Veltu Kuratņiku 07.09., Mārīti
Bitenieci 08.09., Guntaru Krastiņu
10.09., Annu Šostaku 19.09., Ilzi Brici
25.09.

Vijciema pagastā

Juri Šauriņu 06.09., Kārli Simsonu
13.09., Sandru Gaili 16.09., Austru
Krastiņu 16.09.

Zvārtavas pagastā

Marutu Kauliņu 22.09., Zinu Veski
23.09.

Valkas pagastā
Juri Antēnu 05.09., Klavdiju Fedotovu
12.09., Birutu Jērumu 15.09., Liliju
Krastiņu 24.09., Gaļinu Karimovu
24.09.

Saules skūpstu vari pie
dvēseles spraust,
Laimas rakstos ļauj mūžu
liktenis aust.
(K.Apškrūma)

Valkas novada dome

Atmiņas un sēras?
Baltas pūkas vējā?
Nē! Mīlestība – tā lai dzīvo vēl pēc manis.
(J.Sarkanābols)

Aizvadīti mūžībā

(Laikā no 20.07.2012. līdz 22.08.2012.
Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā)

Valkas pilsētā

Ilgu Kreili 01.09., Georgiju Tjullinenu
01.09., Agrafenu Proletovu 02.09.,
Aiju Paltiņu 02.09., Valēriju Kriviņu
03.09., Nadezdu Abenu 03.09.,
Nadeždu Peševiča 03.09., Ņinu
Sidorovu 03.09., Olgu Bedrinu
04.09., Sergeju Kaslevu 05.09., Andri
Ukri 06.09., Aivaru Šauju 06.09., Ilgu
Zābaku 08.09., Didzi Lindi 10.09.,
Nikolaju Jevsejevu 10.09., Ziedoni
Alksni 10.09., Valdu Andersoni
10.09., Dainu Zīdeni 11.09., Leldi
Dienavu 13.09., Viju Kurmejevu
13.09., Brigitu Klaipu 14.09., Astru
Gūti 15.09, Ariandu Grīnvaldi 15.09.,
Dzintru Mežīti 15.09., Lidiju Upīti
17.09. Zinaidu Zaigralovu 18.09.
Ludmilu Matvejevu 19.09., Aivaru
Veisi 20.09., Andri Rožlapu 20.09.,
Modri Elziņu 21.09., Juri Ābenu
24.09., Egilu Gulbi 25.09., Intu Lāci
26.09., Ilzi Guļāni 26.09., Māru
Simtiņu 26.09., Ausmu Porteri 26.09.,
Jevgēniju Barkānu 27.09., Muzu
Petuhovu 28.09., Ausmu Celmu
29.09., Hariju Kaimiņu 29.09., Irinu
Possi 30.09., Olegu Volkovu 30.09.

Pludmales volejbols ir Ginta
mīļākais sporta veids

Laikā no 20.07.2012. līdz
22.08.2012. Valkas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēta 13 bērnu
dzimšana:
9 meitenītes: Alise, Zanda,
Karlīna Paula, Rozālija,
Sintija Līva, Emīlija, Elīza,
Līna, Elza;
4 zēni: Roberts, Gustavs,
Valters un Gustavs.

S

veicam ģimenes ar
dzīvē nozīmīgo notikumu!
Valkas novada dome

Romans Pukšins
Viktors Lonšakovs
Vineta Valtere
Aleksandrs Dics
Ņina Fjodorova
Mihails Hohlovs
Aleksandrs Ļitvīnovs
Anita Butlere
Skaidrīte Knūte
Ņina Zemsarai
Valija Zaiceva
Vilhelms Bricis
Gunta Čerņauska
Imants Sviķis
Ausma Undzenko
Oļģerts Simsons
Pēteris Inševs
Ņina Ivanova

(dz.1982.)
(dz.1968.)
(dz.1965.)
(dz.1957.)
(dz.1954.)
(dz.1954.)
(dz.1952.)
(dz.1948.)
(dz.1940.)
(dz.1939.)
(dz.1936.)
(dz.1935.)
(dz.1935.)
(dz.1933.)
(dz.1933.)
(dz.1932.)
(dz.1928.)
(dz.1923.)

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem

Valkas novada dome

Mūsu sapņi paliks mūsu bērnos,
Mūsu ceļš būs arī viņu ceļš.
(H.Heislers)
Izsakām dziļu līdzjūtību
Raimondam Bricim un viņa ģimenei,
tēti mūžības ceļos pavadot.
Kārķu pagasta pārvalde
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VALKAS
novads

Valkas novada afišu stabs. Valkas novadā viss notiek

2012.
Valkas pilsētas
kultūras namā

• 3.septembrī no plkst. 20.00
– 23.00 diskotēka «Skolā,
skolā, iesim skolā, ko mēs
mājās darīsim». DJ Toms
Āboliņš. Ieejas maksa skolēniem Ls 0,50, pārējiem Ls 1.
• 14.septembrī plkst. 18.00
mazajā zālē dzejnieka, drama
turga Normunda Rudzīša
grāmatas «VAN VET ĀKEN»
atvēršanas svētki.

• 17.septembrī plkst. 13.30 diždārzenis – 2012).
muzikāla izrāde bērniem «Tāl- • No 3.septembra Valkas kultālā meža karnevāls»
tūras nama bērnu aušanas
pulciņa darbu izstāde kaValkas novadmīnzālē. Pulciņa vadītāja Ārija
pētniecības muzejā
Tomiņa.
• No 8.septembra līdz 6. ok
Saieta namā
tobrim Tatjanas Ābeltiņas
gleznu izstāde «kad laiks uz
«Lugažu muiža»
mirkli apstājies…». Izstādes • 1.septembrī Aristotelis Luatklāšana 8.septembrī plkst. gažos «Back to school party»:
15.00.
– dambretes vakara turnīri
plkst.19.00 (skolēniem) un
Ērģemes pagastā
plkst. 22.00 pārējiem intere
• Līdz 30.septembrimTurnas sentiem;
tautas nama mazajā zālē iz- – animācijas festivālu filmu
stāde «Spēlēsim teātri», ap- programma visa vakara un
skatāma otrdienās no plkst. nakts garumā;
9.00 līdz 16.00.
– no plkst. 19.00 līdz 22.30 dis
kotēka tiem kam nav vēl 18
Kārķu pagastā
(ieejas maksa Ls 0,50);
• 31.augustā plkst. 21.00 tau – no plkst. 22.00 Diskotēka
tas namā Ballīte kopā ar Rikar tiem kam 18. Organizatori ai
cina jauniešus izmantot atlai
dionu.
• 12.septembrī plkst.9.30 tau- žu iespēju – ieeju ar flajeriem
tas namā Dzejas dienu pa- (atlaižu kuponu), tad pasāku
ma maksa būs Ls 1,50. Flaje
sākums.
rus līdz 31.augustam var mek
• 21.septembrī plkst. 21.00 lēt Saieta nams «Lugažu mui
tautas namā diskotēka. Spēlē ža», Draugiem.lv un Facebook
DJ Atvars.
lapās, tos izprintēt un ņemt lī
• 28.septembrī Miķeļdienas dzi uz pasākumu.
tirdziņš pie tautas nama (tir• No 3. līdz 28.septembrim
gošanās, atrakcijas, Kārķu

Jauns iesvētes
mācību kurss Valkā

Draudzes mācītāja pieņemšanas laiki:

•Valkā-otrdienās: 12.00-14.00;
•Kārķos-pēc dievkalpojuma: 16.00-18.00;
•Ērģemē - otrajā un ceturtajā svētdienā:12.00-

13.00.
Interesentus iesvētībām Kārķos un Ērģemē lū
dzu pieteikties: Mācītājs Ģirts Kalniņš (mob.t.
29162772).

SVECĪŠU VAKARI VALKAS
NOVADA KAPSĒTĀS
15.septembrī plkst. 18.00 Aumeisteru kapos
29.septembrī plkst. 17.00 Ērģemes kapos
29.septembrī plkst. 17.00 Vijciema kapos
6.oktobrī
plkst. 15.00 Stoķu kapos
plkst. 16.00 Valkas Meža kapos
plkst. 18.00 Valkas Cimzes kapos

Informatīvo izdevumu
Valkas pilsētā izplata Jauniešu dome

Valkas novada
pašvaldības
informatīvs
izdevums

Kāpostu ballīte.
• 28. un 29.septembrī Muižas
svētki.

Zvārtavas pagastā

• 28.septembrī Mierkalna tautas namā novada sakoptības
skates laureātiem veltīts va
kars.

Sporta aktivitātes

• No 6.septembra sāksies Val
kas novada skriešanas seriāls
«Optimists» «Rudens 2012»
sešas kārtas (6., 13., 20., 27.septembrī un 4., 11.oktobrī). Starts
plkst. 15.00 pie estrādes.
Apbalvošana 18.oktobrī pulk
sten 18.00 kultūras namā.
• 7.septembrī Skrējiens Val
ga-Valka (starts 1. – 6.klašu
skolniekiem pulksten 15.00,
bet 18.00 startēs 1999.g.dz. un
vecāki.)
• 8.septembrī plkst.12.00 Val
kas novada sacensības riteņbraukšanā (starts un finišs
pie Zāģezera).
• 22.septembrī
plkst.12.00
Vijciema pagastā
Skrējiens «Apkārt Zāģezeram»
• 14.septembrī
plkst.11.00 (starts un finišs pie Zaģezera).
«Mirdzās» Dzejas rīts.
Trīscīņas apbalvošana. v
• 21.septembrī «Mirdzās»

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

Aicinām apskatīt Tatjanas
Ābeltiņas gleznu izstādi
«Kad laiks uz mirkli apstājies…»

Tā Kunga bijāšana ir mācības ceļš, kā kļūt pie gudrības,
un pazemība ved godā.

Mēs zinām, ka septembra mēnesis ir laiks, kad
tiek runāts par skolu un mācībām. Tāpat kā laicī
gajās zināšanās cilvēks arvien pieņemas gudrībā,
tāpat arī jāpieaug garīgai izpratnei. Mēs piekritī
sim, ka cilvēkam gars un miesa ir vienoti. Ja mēs
rūpēsimies tikai par savu miesu, par laicīgo, par
prātu un gudrību, bet novārtā atstāsim garīgās
zināšanas, tad dzīvē nāksies piedzīvot daudz kri
tienu - ja nav sakārtotas garīgās lietas, tas ietek
mēs visu laicīgo un miesīgo. Katru gadu draudzē
tiek organizētas iesvētes mācības, bet šajā gadā
tās būs nedaudz savādāk, kā līdz šim. Pirmā sa
nākšana būs 4.septembrī pulksten 18.00. drau
dzes namā. Šoreiz piedalīties varēs ne tikai tie,
kuri vēlas kristīties, kļūt par krustvecākiem vai
laulāties, bet arī jau esošie draudzes locekļi, lai
atsvaidzinātu savas kristīgās zināšanas. Nodarbī
bas notiks reizi nedēļā. Visi, kuri esat domājuši
par kristībām, laulībām, par vēlmi piederēt drau
dzei vai atjaunot draudzes piederību, mīļi aicināti
izmantot šo vienreizējo iespēju!

fotogrāfa Viļņa Krūmiņa foto
izstāde «Nosvērtā pelēcība».
• 12.septembrī plkst. 13.00
bibliotēkā Dzejas dienu ieska
ņas pasākums «Atnāc pie ma
nis rudenī».
• 20.septembrī plkst. 19.00 –
21.00 bibliotēkā dzejas dienām
veltīts pasākums «Nedomā,
kas pēc tam nāks…». Jaunieši
lasīs dzeju un jauno dzejnieku
priekšlasījumi. Kursēs auto
buss uz pasākumu plkst.18.40
(pie Valkas kultūras nama).
• 29.septembrī plkst. 12.00
daiļrunāšanas konkurss bēr
niem, veltīts dzejas dienām.
Septembra mēnesi Valkas pa
gasta Saieta namā «Lugažu
muižā» četras otrdienas –
4.09., 11.09., 18.09., 25.09. no
plkst.19.00 līdz 21.00 notiks te
ātra meistarklases. Teātra meistarklases vadīs: 4.septembrī
Līga Šnuka, 11.septembrī Una
Grāve, 18.septembrī Jevgenija
Kozlova, 24.septembrī Aivars
Ikšelis.

Dzeja priecēs, veldzēs
un bagātinās dažādu
paaudžu lasītājus

Laiks…tas ir viss, kas man pieder
rutīna lēnām Ikdienā zogas
		 tā pelēkiem plīvuriem apvij ikvienu
			
esaudzē mirkļus un atmiņu ziedus…
(T.Ābeltiņa)
ūk, ko par savu jauno izstādi Valkā saka tās autore
Tatjana Ābeltiņa. «Ar saviem darbiem vēlējos skatītājos
raisīt pārdomas par ikdienu. Parādīt, ka ik mirklis – ir kā
brīnums.
Ir bijuši mirkļi, kad atskārstam, ka laiks steidzas, iespē
jams pat ātrāk nekā mēs to esam vēlējušies. Bet vaina nav
jau laikā, bet gan mūsos. Ikdiena lēnām zaudē savu krā
su, no spilgti sārtā un debesu zilā, tā lēnām iegulst pelē
kajos toņos. Nekas jau nav mainījies. Krāsas ir visapkārt.
Tik vien kā atrast mirkli, ieraudzīt tās...
Izstādē būs skatāmi darbi, kas tapuši šajā gadā dažā
dās tehnikās (akvarelis, spray art – aerosolu baloniņu teh
nika, eļļa). Kā jau katru gadu, arī šogad esmu padomājusi
kā pārsteigt savus skatītājus. Izstādē būs skatāmi daži
darbi, kuri tapuši citādā tehnikā, nekā ierasts. Bet kādā –
lai paliek noslēpums.
Izstādes atklāšanā 8.septembrī pulksten 15.00 varēs ie
klausīties jauno dzejnieku dzejas vārsmās, kā arī dzirdēt
pirmatskaņojumu jaunās komponistes dziesmai.»
Valkas novadpētniecības muzejā jau trešo gadu pēc
kārtas rīko personālizstādi druvēniete Tatjana Ābeltiņa.
Ikdienā māksliniece dzīvo un strādā Gulbenes novadā.
Valkā viņa ir ieguvusi ļoti daudz sava talanta cienītājus,
kas jau interesējas – vai arī šogad māksliniecei būs izstā
de. Izstādes atklāšana Valkā katru gadu sakrīt ar Dzejas
dienām Latvijā. Tas nav nejauši, jo māksliniece raksta arī
dzeju. Bieži vien viņas darbiem nav doti nosaukumi, bet
gan ir veltītas dzejas rindas. Pirms gada māksliniece laik
rakstam «Ziemļlatvija» atzina, ka izstāde Valkas muzejā
viņai ir izstāžu gada kulminācija.
Izstāde atvērta līdz 6.oktobrim, apskatāma otrdienās
– piektdienās plkst. 11:00 – 18:00, sestdienās, svētdienās
plkst. 10:00 – 16:00. Ieejas maksa: Ls 0,50, pensionāriem,
studentiem , skolēniem Ls 0,20. v
Valkas novadpētniecības muzeja speciāliste
Ligita Drubiņa, (t. 64722198)
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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
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ā jau ir tradīcija, ka Dzejas dienas
notiek Valkas pilsētā un visos novada
pagastos. Šogad 12.septembrī jaunāko
paaudzi priecēs Dzejas pieturas novada
skolās «Gadalaiks vārdkritis», savukārt
14.septembrī iecerēti Normunda Rudzīša grāmatas Atvēršanas svētki.
«Pateicoties «Vidzemes kultūras pro
grammas 2012» un Valkas novada domes
atbalstam, mums izdodas Dzejas dienu
tradīcijas turpināt. Šogad iecerēts īpaši
uzrunāt bērnu auditoriju. Pasākumos
piedalīsies dzejnieks Viks, dzejnieces un
tulkotājas Zane Brūvere un Indra Brūvere-Daruliene, mūziķis Uldis Punktiņš
ar meitu Annu», stāsta Valkas novada
domes kultūras darba organizatore Līga
Lāne.
Dzejas pasākumi – dzejas pieturas no
tiks 12.septembrī pulksten 9.30 Ozolu
pamatskolā un Kārķu tautas namā, pulk
sten 11.00 Ērģemes un Vijciema pamatskolā, pulksten 12.30 Valkas pamatskolā.
14.septembrī pulksten 18.00 visi aicināti Valkas kultūras nama mazajā zālē
uz dzejnieka, dramaturga Normunda
Rudzīša grāmatas «VAN VET ĀKEN»
Atvēršanas svētkiem. Pasākumā piedalīsies «Vītola Izdevniecības» redaktore
Ilona Vītola, Valkas dzejnieki Zane Brūvere, Ausma Kurpniece, Anita Anitīna,
Aija Ābena, Ieva Sprīvule. Muzikālo
noskaņojumu radīs Starptautisko konkursu laureāte pianiste Ance Skopane.
Darbosies «Vītola izdevniecība» grāmatu
galds. v
Sandra Pilskalne

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»

