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N

emanāmi aizri
tējušas saulainās un
karstās vasaras brīv
dienas. Rītos rasa zā
lē nenožūst tik ātri,
dārzos ābolu sma
gums liec zarus, sār
tojaspīlādži–tuvojas
skolaslaiks.Skolotā
ji,skolēniunviņuve
cāki gatavojas jaun
ajammācībugadam.

L

Skolas sirdspuksti ir skolēni,
Bet skolas stiprums – skolotāja.
Ja skola ir lukturis, kas dāvā gaismu,
Tad skolotāja ir šī luktura liesmiņa.
Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola
Un skolas dvēsele – skolotāja.

R

udenīgi saulaini sveicieni visiem Valkas novada
izglītības iestāžu pedagogiem, skolēniem un viņu vecākiem Zinību dienā – 1.septembrī! Skolēniem – vēlmi
mācīties, attīstīties un pilnveidoties, bet vecākiem un
skolotājiem – pacietību un
sapratni. Lai ik dienu pilda
dzīvesprieks un skolēnu atzinība, lai vienmēr ir gandarījums par paveikto darbu!

Valkas novada domes

vārdā – priekšsēdētājs
Vents Armands Krauklis

Vasara
pavadītaaktīvi

ai gan vasarā mācības
skolā nenotiek, mūsu bērnu
un jauniešu dienas bijušas
darbiem un piedzīvojumiem
bagātas.Vasarassākumā9.un
12.klašu skolēni kārtoja izlai
dumaeksāmenus.ŠogadVal
kas ģimnāzijas divpadsmita
jiem obligātajos centralizēta
jos eksāmenos īpaši labi vei
cās latviešu valodā un litera
tūrā,kurtikaiegūtsaugstāks
kopvērtējuma procents nekā
vidējivalstī.Labirezultātiie
gūtiarīsvešvaloducentralizē

tajoseksāmenos.
Ar pašvaldības finansiālu
atbalstu Bērnu un jauniešu
centrs «Mice», sadarbībā ar
Izglītībaspārvaldi,organizēja
nometniaktīvākajiemuncen
tīgākajiemnovada4.–6.klašu
skolēniem,tāpatvasarāčakli
strādāja mazpulcēni. Aktīvi
unatbildībaspilnimēnešiaiz
ritējapašpilnveidesprogram
mas AWARD jauniešiem. Jā
piemin arī «Sorosa fonds –
Latvija» atbalstītā projekta
«Mācāmies,strādājamundzī
vojam kopā» ietvaros organi
zētāslaukuskoluskolēnu,vi

Pirmā skolas diena Valkas
novada izglītības iestādēs

V

alkasMākslasskolasagatavošanasgrupas(līdz9gaduvecu
mam)audzēkņusgaida30.augustāplkst.15.00,betpārējosaudzēk
ņus–2.septembrīplkst.13.00.

J
2.septembrīplkst.9.00–svinīgsjaunāmācībugadasākumsSPII
«Pumpuriņš».
2.septembrīarsvinīgolīnijujaunomācībugaduuzsāks:
•plkst.9.00–Valkasģimnāzija,Valkaspamatskola,Kārķupamat

āņa Cimzes Valkas Mūzikas skola mācību gadu uzsāks
31.augustāplkst.12.00.

skola,Vijciemapamatskola;
•plkst.10.00–Ērģemespamatskola,Ozolupamatskola,PII«Gais
miņa».
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.septembrīsvinīgimācībugaduuzsāks:
•plkst.9.00–Rūķuskola;
•plkst.9.30–PII«Pasaciņa».

V

alkasnovadaBērnu–jaunatnessportaskola,Valkasnovada
Bērnuunjauniešucentrs«Mice»mācībugaduuzsāks,tiekotiesar
saviemaudzēkņiemnodarbībās.v

ņu vecāku, skolotāju un citu
interesentu savstarpējās cie
mošanās vienam pie otra, lai
smeltos idejas un dalītos pie
redzē. Gadskārtējā A/S «Lat
vijasfinieris»organizētajāno
metnē piedalījās Kārķu pa
matskolasskolēni.
Savukārt, Valkas ģimnāzi
jasjauniešiprezentējaseviun
iepazina citu vienaudžu inte
reses,piedalotiesdažādosvie
tējosunstarptautiskosprojek
tos.
Turpinājums 2.lpp.

Numura intervija
•Septembri ar patīkamu
satraukuma sajūtu gaida ne
tikai pirmklasnieki, bet arī
skolotāji, kuri uzsāk pirmo
reizi darba gaitas skolā. Valkas novadā tāda ir Valkas
pagasta iedzīvotāja Marta
Empele, kura šovasar pēc
Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmijas absolvēšanas
būs sporta skolotāja Kārķu
pamatskolā.
Rakstu lasiet 9.lappusē
Mēnešasarīkojums
•Svētdien, 13.oktobrī plkst.
16.00 Valkas pilsētas kultūras namā jau desmito reizi
notiks Latvijas un Igaunijas
Nacionālo operu mākslinieku
koncerts.
Vairāk lasiet 5.lappusē
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K l a t j a u n a i s
m a c i b u g a d s

Turpinājums no 1.lpp.

Saistoša izvērtās Latvijas Uni
versitātes Humanitāro zinātņu fa
kultātes rīkotā kultūras un folklo
ras vākšanas ekspedīcija, ko vadīja
literatūrzinātniece, Latvijas Uni
versitātes profesore Janīna Kursīte
– Pakule. Ekspedīcijas dalībnieki,
sadalījušies grupās, apciemoja in
teresantus cilvēkus, kas pratuši sa
glabāt kultūrvērtības un senču pie
redzi, uzklausīja viņu dzīvesstās
tus, kā arī pierakstīja teikas un no
stāstus.
Aizvadītā vasara bija nozīmīga
sacensību sezona arī jaunajiem
vieglatlētiem – futbolistiem un
volejbolistiem. Jūnijā mūsu nova
da labākie sportisti piedalījās Lat
vijas jaunatnes vasaras olimpiādē
Ventspilī.
Par citiem vasaras darbiem un
piedzīvojumiem risināsies stāsti,
jau tiekoties skolā.

Labiekārto
izglītības iestādes

N

ovada izglītības iestāžu dar
binieki ir daudz strādājuši, lai sa
postu izglītības iestādes jaunajam
mācību gadam. Kopumā – lielā
kiem un mazākiem remontiem,
kabinetu un nodarbību telpu lab

iekārtošanai, elektrodrošības sistē
mu sakārtošanai un citiem dar
biem no pašvaldības budžeta ieda
līti  Ls 31 625. Datortehnikas, pro
jektoru, interaktīvās tāfeles iegā
dei plānoti Ls 10 330. Inventāra un
kabinetu aprīkojuma iegādei pare
dzēti Ls 8650. Piedaloties dažādos
projektos un saņemot pašvaldības
līdzfinansējumu, sporta inventāra
iegādei, iekārtu atjaunošanai un
sporta laukumu labiekārtošanai
novada skolās iegūti Ls 9630.

Papildina un atjauno
^
mā
cību materiālo bāzi

Sogad skolas no valsts budže

ta mērķdotācijas ir saņēmušas Ls
6,26 katram skolēnam mācību
grāmatu iegādei. Izglītības un zi
nātnes ministrija sola mācību ga
da sākumā iedalīt papildus finan
šu līdzekļus mācību grāmatām
pielīdzināto darba burtnīcu, piec
gadīgo un sešgadīgo bērnu mācī
bu līdzekļu un metodisko materi
ālu iegādei skolām. Valkas nova
da pašvaldība ir iedalījusi mācību
grāmatu, mācību līdzekļu un ma
teriālu iegādei Ls 8,20 uz vienu
skolēnu un Ls 2,90 uz vienu pirms
skolas audzēkni. Jau tradicionāli,
pirmajā skolas dienā jaunie pirm
klasnieki saņems dāvanu kartes

kancelejas preču iegādei. Šogad
no pašvaldības budžeta līdzek
ļiem katram skolēnam iedalīti Ls
4 dalībai mācību ekskursijās.

Bērniem un jauniešiem
piedāvā dažādas
izglītības programmas

Pagājušajā mācību gadā mū

su skolās mācījās 822 skolēni, 9.
klasi pabeidza 65 izglītojamie, bet
12.klasi – 39 izglītojamie. Piecgadī
go un sešgadīgo bērnu apmācībā
bija iesaistīti 185 bērni. Šogad mā
cību uzsākšanai 1.klasē pieteikti 68
bērni, bet uzsākt vidējās izglītības
programmu apguvi Valkas ģimnā
zijas 10.klasē vēlas 48 jaunieši. No
jauna uzņemti audzēkņi Valgas
profesionālās izglītības centra 1.
kursā kokapstrādes programmā,
kur mācības notiek latviešu valodā.
Valkas Mākslas skolā jau otro gadu
darbosies grupa ar igauņu apmācī
bas valodu bērniem no Valgas.

Ikgadējā pedagogu
konference

28

.augustā notika ikgadējā
Valkas novada pedagogu konfe
rence. Tajā skolotāji atskatījās uz
paveikto un noteica uzdevumus
jaunajam mācību gadam, diskutē
ja mācību priekšmetu skolotāju

metodiskajās apvienībās. Izglītī
bas pārvalde pedagogu izziņai un
iedvesmai piedāvāja lekcijas.
^

Jaunais mācību gads

S

ogad mācību gads sākas
2.septembrī. Šī ir svētku diena vi
su klašu skolēniem, viņu vecā
kiem un skolotājiem, īpaša un sa
viļņojoša tā ir pirmklasniekiem
un viņu vecākiem. Nopietns dar
ba cēliens gaida izlaiduma klašu
skolēnus.
Jaunajā mācību gadā novadā
būs divi jauni skolu direktori –
Irina Ziemiņa Ozolu pamatskolā
un Ieva Cīrule Kārķu pamatskolā.
Pēc Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmijas beigšanas, no 1.sep
tembra darbu Kārķu pamatskolā
uzsāk jauna sporta skolotāja Mar
ta Empele.
Visiem izglītojamajiem – pirms
skolas audzēkņiem, skolēniem,
studentiem, viņu vecākiem, vis
iem izglītības iestāžu kolektīviem
un visiem novada iedzīvotājiem,
kuriem 1.septembris ir īpaša die
na, novēlu labas domas un drošu
soli jaunajā mācību gadā! v

Valkas novada izglītības iestāžu
KONTAKTINFORMĀCIJA
VALKAS PAMATSKOLA Ausekļa iela 5, Valka  
e-pasts: valka.pamatskola@valka.lv
Direktore Nadežda Možarova
64723697
26443050
Sekretāre
64707508

Direktore
Sekretāre

VALKAS ĢIMNĀZIJA Raiņa iela 28A, Valka  
e-pasts: valkas.gimnazija@valka.lv
Lilita Kreicberga
64707546
26540200
64707271

ĒRĢEMES PAMATSKOLA  
e-pasts: ergeme.skola@valka.lv
Direktore
Olita Šauja
64725338
Direktora vietnieks /sekretāre
64725349

29462593

BĒRNU – JAUNATNES SPORTA SKOLA - Semināra iela 27A, Valka
e-pasts: bjss@valka.lv
Direktore
Mudīte Gerke
64722 046
26324114
64723 942
Metodiķi

Direktore
Sekretāre

BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS «MICE»
Semināra iela 27, Valka  e-pasts: bjc@valka.lv
Vita Kalvāne
64723036
64724909

26423172

Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde «PASACIŅA»
Ausekļa iela 44, Valka   e-pasts: pasacina@valka.lv
Vadītāja
Laila Ozoliņa
64724164
29442806

Direktore

KĀRĶU PAMATSKOLA  
e-pasts: karki.skola@valka.lv
Ieva Cīrule
64728148

26425031

Direktore

OZOLU PAMATSKOLA
e-pasts: ozoli.skola@valka.lv
Irina Ziemiņa
64728459

26424506

Valkas pilsētas Kristīgā pirmsskolas izglītības iestāde «GAISMIŅA»
Rīgas iela 14, Valka   e-pasts: piigaismina@tvnet.lv
Vadītāja
Ilva Kazaka
64722893

26430527

VALKAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE,
Valka, Beverīnas iela 3, 2.stāvs
Dzintra Auzāne - vadītāja
64707502 29438903
dzintra.auzane@
valka.lv
Rolands Rastaks - vadītājas
29403854
rolands@valka.lv
64707525
vietnieks
Ramona Lapiņa - izglītības
64707501 29379355
ramona.lapiņa@
speciāliste
29434561
valka.lv
Mārīte Valtiņa - sekretāre
64707500
izglitiba@valka.lv

Direktore

VIJCIEMA PAMATSKOLA  
e-pasts: vijciems.skola@valka.lv
Aīda Vītola
64728179

VALKAS MĀKSLAS SKOLA   Beverīnas iela 5, Valka
e-pasts: maruta.stabulniece@valka.lv
Direktore Maruta Stabulniece
64724078
J.CIMZES VALKAS MŪZIKAS SKOLA  Semināra iela 25, Valka
e-pasts: muzikas.skola@valka.lv
Direktors
Jānis Ludbergs
64707001
29460297
Sekretāre

64707003

Valkas pilsētas specializētā pirmsskolas izglītības iestāde «PUMPURIŅŠ»
Puškina iela 10, Valka   e-pasts: pumpurins@apollo.lv
Vadītāja
Mirdza Miķelsone
64722076
64723632

Nr. 46

Joprojām balkonos
zied puķes

jāslabajiempiemēriemarkat
iedrība «Valkas dāmu rugaduatrodasarvienvairāk
B
klubs»arīšajāvasarāturpinā

sekotāju.Jaiepriekšējosgadus
jaiesāktotradīciju–vērojaun uzteicāmAusekļa8māju,tad
vērtēja daudzdzīvokļu māju šogadjauvarampaslavētRai
balkonus un lodžijas. Lai at ņa 5., 14.un 18. namu, kā arī
rastuinteresantākos,sakoptā Ausekļa ielas 6 iedzīvotājus.
kosunsavdabīgākosgaisa dār- Ar katru gadu skaistākas top
zus, centāmies apsekot visu palodzes Raiņa ielas 14 pir
pilsētu.Prieks,kagandrīzvisi majā stāvā, un tagad jau va
iepriekšējos gados nominēto rampriecātiesparlīdzīguvei
balkonuīpašniekiturpinavei dojumuAusekļa 6. nama tre
dotkrāsainusuninteresantus šajā stāvā. Skaisti balkoni ir
puķu sakārtojumus. Mūsu arīTālavas5,Semināra4,bet
mērķis ir – atklāt jaunus un, Viestura ielas 2 pagalmā pa
protams, ja ir īpaši skaisti – manījāmpatizrotātusaimnie
godinātarīiepriekšējosgados cībasēku,kasganmūsuvēr
suminātosgaisa dārzu veidotā tēšanaskritējiemneatbilda.
jus.Priecētas,kadaudzāsmā
Novada sakoptības komisijai, kas vērtēja balkonus arī lauku ciematos, apbalvošanai nolēmām izvirzīt:

DitaDaniela
Lielaisbalkons
AijaRumjanceva
Lielaisbalkons
GuntraGaidlazdaun Lielaisbalkons
DmitrijsDubskis
IngaVīksna
Lielaisbalkons
VeltaFībiga
Mazaisbalkons
IngaunMārtiņšDa Mazaisbalkons
nieli
Meļķuģimene
Mazaisbalkons

Ausekļa8
Raiņa5
Ausekļa52

KārķiMājaNr.8
Ausekļa28
Ausekļa6
Raiņa14

Pateicamies visiem par radīto skaistumu, kas tā nepieciešams mūsu pilsētai un pagastiem. Ceram uz lielāku iedzīvotāju atsaucību kandidātu ieteikšanai komisijai. Būsim vērīgi! Ieraugot ko skaistu, rosināsim un ieteiksim, lai
vairāk cilvēku to ierauga un priecājas. Un cik tad vairs tālu Ziemassvētki, kad atkal savos logos un balkonos iedegsim gaismiņas. Skatīsimies un vērtēsim arī tās, bet līdz tam
novēlu visiem krāsainu un skaistu rudeni! v
Dāmuklubavārdā–
MārīteMagone
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EiropasSavienībaﬁnansē

PavisamdrīzValkāatkalbūspar
vienurenovētumājuvairāk

IEGULDĪJUMS TAVĀ
NĀKOTNĒ!
Teksts: IvoMeļķis,SIA
«Valkas Namsaimnieks»
valdes priekšsēdētājs
Foto: IvoMeļķis

N

oslēgumam tuvo
jas dzīvojamās mājas
Valkā, Merķeļa ielā 23
vienkāršotā renovācija.
Projekts tiek īstenots
EiropasSavienībasfon
da projekta aktivitātes
3.4.4.1.«Daudzdzīvokļu
māju siltumnoturības
uzlabošanaspasākumi»
devīto projektu iesnie
gumu atlases kārtu ie Lai gan vēl notiek pēdējie renovācijas darbi, māja jau tagad
priecē ikvienu garāmgājēju un ir kā košs akcents apkār tējā vidē
tvaros.
Renovācijas laikā ēkai nomainītas mas rekonstrukcija. Renovāciju veic
jumtakonstrukcijasunsegums,veikta SIA«Bazalts».
2012.gada 21.martā SIA «Valkas
fasādes,galasienu,caurbrauktuvju,co
Nam
saimnieks» noslēdza līgumu ar
kolaunailusiltināšana,kāarīpagraba
Valsts
aģentūru «Latvijas Investīciju
pārseguma, bēniņu grīdas un caur
un
at

īs
tības aģentūra» par līdzfinan
brauktuvesjumtasiltināšana,koplieto
sē
j
u
m
u
projektam «Daudzdzīvokļu
šanastelpuvecodurvjunomaiņa,dzī
mā
j
asMer
ķeļaielā23,Valkāsiltumno
vokļuunkoplietošanastelpuloguno
tu
r
ī
b
asuz
l
abošanaspasākumi».Reno
maiņa,apkuressistēmassakārtošana–
vā
c
i
j
as
dar
bu izmaksas ir 274 556,64
daļēja cauruļvadu siltumizolācijas no
la
t
i,taiskai
tāEiropasReģionālāsatīs
maiņa,balansējošovārstuuzstādīšana,
tī
b
as
fon
d
a
(ERAF) finansējums –
ISMmodernizācija,karstāūdenssistē
108 755,00lati.v

Konkursa«Sakoptākādzīvesvietaundarba
vietaValkasnovadā2013»laureāti

«Cīrulīši», Valkas pagasts (Laimonis Kruška);
«Māja 10» Sēļi, Valkas pagasts (Zinaīda Mar
mazova);Burtniekuiela15,Valka(RudīteGre
hova);Cēsuiela14,Valka(RaitisApinis).
• «Sakoptākā individuālā dzīvojamā māja» • «Sakoptākāvasarnīca(mazdārziņš)»:
(Valkas pilsētā, pagastu un ciematu centros) – «Bērzezers66»,Valkaspagasts(IrēnaBarinova);
Tēraudaiela12,Valka(TamāraunAndrisVējiņi). «Celtnieks29»,Valka(MartaBabre).
• «Sakoptākāvasarnīca(mazdārziņš)»–«Alieši • «Sakoptākālaukusēta–ģimenesdzīvesvieta»:
204»,Valkaspagasts(SandraunGuntisDreijas). «Ozolkalni» Ērģemes pagasts (Aigars Panda
lons);
• «Sakoptākālaukusēta–ģimenesdzīvesvie «Vārpas»,Ērģemespagasts(SandraAvota);
ta»–«Rozēni»,Kārķupagasts(MārīteunĢirts «Madaras1»(NormundsĢērmanis);
«Kāsīši»,Vijciemapagasts(DainaAļļena,Dai
Kalniņi).
nisunMaigonisLiepiņi);
• «Sakoptākāzemniekusaimniecība,kasno «Jaunvārtiņi»,Vijciemapagasts(SniedzeunJā
darbojasarražošanu»–«Lejiņas»,Ērģemespa nisHitrovi);
gasts(VeraunMārisBetes).
«Ozoli»,Zvārtavaspagasts(ElzaunAgrisUs
tupi).
• «Sakoptākais ražošanas vai pakalpojumu
sniegšanasobjekts»–SIA«Vārpas1»«Leima • «Sakoptākāzemniekusaimniecība,kasno
ņi»,Valkaspagasts(valdesloceklisIvarsZalu darbojasarražošanu»:
žinskis).
«Kalnpelēdas»,Kārķupagasts(AndrisĀbele);
«Lejas Vecumkalni», Zvārtavas pagasts (Inita
• «Vides odziņa» (mazā arhitektūras forma, ZvirbuleunJānisVērzemnieks).
norādes zīme, augu kompozīcija, ūdenstilpe
vaicitsoriģinālsnelielaformātavideselements, • «Sakoptākais ražošanas vai pakalpojumu
kāarīneparastaizmēra,formasvaisugasaugs sniegšanasobjekts»:
vaiaugukolekcija)–dīķisarūdensrožukolek Z/S «Kalnstrīķi1» «Kalnstrīķi», Ērģemes pa
ciju «Pērkoni», Valkas pagasts (Inta Laganov gasts(JānisČākurs,MārtiņšČākurs);
ska).
Valstssociālāsaprūpescentrs«Vidzeme»filiāle
Valka,Indrānuiela5Valka(vadītājaNoraBaika).
Pārējiepretendenti:
• «Sakoptākā individuālā dzīvojamā māja» • «Sakoptākādaudzdzīvokļumāja»:
(Valkaspilsētā,pagastuunciematucentros):
Māja Nr.5, Kārķu pagasts (mājas vecākaisAi
Liepu iela 1, Ērģemes pagasts (Gaļina Sitare); varsĀbele).
«Smaidas», Valkas pagasts (Danuta Tetere);
Teksts: AijaJurjāne,Ainavu
arhitektūras kursu absolvente
Foto: IngunaMedne

Stabs ar norādēm ir ne tikai dekoratīvs elements, tas
palīdz ātri atrast pareizo ceļu

• «Videsodziņa»:
Stabsarnorādēmpie«Vībuļām»Ērģemespa
gasts(MārisLiberts);
Bruģis un soliņi Māja Nr.8 Kārķu pagastā (mājas
vecākā Arta Pūpola). v
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Valkas novada domē

sēdē pieņemtie lēmumi

• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.14
• Apstiprināt komisijas sastāvu interešu iz
«Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada glītības programmu izvērtēšanai un mērķdotā
30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 «Valkas cijas sadalei:
novada pašvaldības nolikums»».
komisijas priekšsēdētāja: Dzintra Auzāne –
Valkas novada Izglītības pārvaldes vadītāja;
• Noteikt, ka 2012.gada 25.oktobra Valkas no
komisijas locekļi: Unda Ozoliņa – Valkas no
vada domes lēmumā «Par centralizētā tīklā pie
vada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības,
gādātās siltumenerģijas cenu Valkas pilsētā laika
kultūras, sporta un ārējo sakaru jautājumos,
periodam no 2012.gada 1.novembra līdz 2013.
Valdis Šaicāns – Valkas novada domes depu
gada 30.septembrim» (protokols Nr.12, 50.§) ap
tāts, Sandra Pilskalne – Valkas novada domes
stiprinātā piegādātās siltumenerģijas cena ir pie
deputāte, Ernests Lībietis - Valkas novada do
mērojama līdz 2013.gada 31.decembrim.
mes deputāts, Līvija Kreile – daiļamatu meista
• Piešķirt finansējumu:
re, Marita Treijere – Zvārtavas pagasta biedrī
– Vijciema pagasta pārvaldei inventāra iegā bas «Atrodi laiku sev» biedre.
dei jaunajām pagasta pārvaldes telpām Ls 1950
Uzdot Valkas novada BJC «Mice» direktorei
no budžeta līdzekļiem;
Vitai Kalvānei un izglītības metodiķei Inesei Leč
– Vijciema ūdensapgādes sistēmas remont manei piedalīties komisijas darbā kā interešu iz
am Ls 1500;
glītības ekspertiem. Uzdot izglītības iestāžu va
– Vijciema tautas nama aprīkojuma iegādei dītājiem katru gadu līdz 20.jūnijam iesniegt Iz
Ls 3179,88 no budžeta līdzekļiem;
glītības pārvaldē visas izglītības iestādē īstenoja
– Tehniskā projekta «Ūdenssaimniecības in mās interešu izglītības programmas.
frastruktūras attīstība. Centralizētās ūdensap
• Iecelt Ievu Cīruli Kārķu pamatskolas direk
gādes un kanalizācijas tīklu, kanalizācijas sūk
tora amatā. Lēmums stājas spēkā pēc direktora
ņu staciju būvniecība, artēziskā urbuma rekonsamata kandidatūras I.Cīrules saskaņojuma sa
trukcija Valkas novada Ērģemes ciemā» izstrā
ņemšanas no Izglītības un zinātnes ministrijas.
dei un autoruzraudzībai Ls 9075;
– Tehniskā projekta «Ūdenssaimniecības in
• Iecelt Irinu Ziemiņu Ozolu pamatskolas di
frastruktūras attīstība. Centralizētās ūdensap rektora amatā. Lēmums stājas spēkā pēc direkto
gādes un kanalizācijas tīklu, kanalizācijas sūk ra amata kandidatūras I.Ziemiņas saskaņojuma
ņu staciju būvniecība, artēziskā urbuma rekons- saņemšanas no Izglītības un zinātnes ministrijas.
trukcija Valkas novada Kārķu ciemā» izstrādei
• Valkas novada domes Attīstības lietu ko
un autoruzraudzībai Ls 5379,06;
mitejā ievēlēt deputātus:
– Latvijas - Igaunijas institūtam tālākas dar
Ventu Armandu Kraukli, Undu Ozoliņu, Ag
bības nodrošināšanai Ls 2791,90;
ri Simuli, Viesturu Zariņu, Aivaru Ikšeli, Ernes
– Biedrībai «Volejbola klubs «Valka»» – plud
tu Lībieti, Aivaru Sjademe.
males volejbola turnīra norisei Ls 500.
Veikt grozījumus Valkas novada pamatbu
• Valkas novada domes Saimniecisko lietu
džetā, atbilstoši piešķirtajam finansējumam.
komitejā ievēlēt deputātus: Agri Simuli, Ventu
Armandu Kraukli, Ivaru Noviku, Mārtiņu Krei
• Pilnvarot Valkas novada Pašvaldības poli
li, Andi Sulu, Aivaru Gaili, Valdi Šaicānu.
ciju veikt kontroli pār transportlīdzekļu apstā
šanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu Val
• Valkas novada domes Sociālo lietu komite
kas novada administratīvajā teritorijā, kā arī jā ievēlēt deputātus: Viesturu Zariņu, Ventu Ar
veikt kontroli pār mehānisko transportlīdzekļu mandu Kraukli, Andi Sulu, Vitu Bērziņu, Er
pārvietošanās, tajā skaitā apstāšanās un stāvē nestu Lībieti, Sandru Pilskalni, Aivaru Gaili.
šanas noteikumu ievērošanu īpaši aizsargāja
• Apstiprināt Valkas novada Zemes komisiju
mā dabas teritorijā. Uzdot Valkas novada do
šādā sastāvā:
mes priekšsēdētājam noslēgt sadarbības līgu
komisijas priekšsēdētājs: Vents Armands
mu ar Valsts akciju sabiedrību «Ceļu satiksmes
Krauklis – domes priekšsēdētājs.
drošības direkcija», lai nodrošinātu informāci
komisijas locekļi: Lāsma Engere – Teritorijas
jas ievadi transportlīdzekļu un to vadītāju valsts
plānošanas daļas vadītāja, Aivars Cekuls – Kār
reģistrā par sastādītajiem protokoliem un uz
ķu pagasta pārvaldes vadītājs, Sarmīte Spul
liktajiem naudas sodiem.
dzeniece – Būvvaldes vadītāja, Gunta Miķelso

Aicina iesniegt ierosinājumus apbalvošanai
ar novada domes Atzinības rakstiem

Valkas novada dome aicina juridiskas
personas, valsts un pašvaldības iestādes, sa
biedriskas organizācijas un to apvienības,
kā arī fiziskas personas iesniegt ierosināju
mus apbalvošanai ar Valkas novada domes
Atzinības rakstiem. Tie tiks pasniegti 18.
novembrī – Latvijas Republikas proklamē
šanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasā
kumā Valkas pilsētas kultūras namā.

Saskaņā ar Nolikumu, Atzinības rakstus
var piešķirt gan fiziskām, gan juridiskām per
sonām par nozīmīgiem sasniegumiem taut
saimniecības, izglītības, veselības aprūpes,
kultūras, sporta, nevalstisko organizāciju un
pašvaldības darba jomās, kā arī par ieguldīju
mu novada attīstībā un popularizēšanā.
Ierosinājumā par izvirzīto kandidātu snie
dzamas šādas ziņas:
• par fizisko personu – vārds, uzvārds, dzī

ves un darba vieta vai nodarbošanās;
• par juridisko personu – pilns kolektīva
nosaukums un vadītājs, adrese;
• raksturojums vai dzīves apraksts par ap
balvojamo un viņa nopelniem Valkas novadā
vai sadarbībā ar Valkas novadu;
• motivācija apbalvojuma piešķiršanai.
Ierosinājumu paraksta juridiskas personas
paraksta tiesīga persona, norādot organizāci
jas nosaukumu, adresi un tālruņa numuru. Ja
ierosinājumu iesniedz fiziska persona, tad
nepieciešams norādīt savu vārdu, uzvārdu,
nodarbošanos un adresi.
Motivētos iesniegumus apbalvojumu pie
šķiršanai var iesniegt Valkas novada domes
priekšsēdētāja sekretariātā, Semināra ielā 9,
Valkā vai arī sūtot pa elektronisko pastu uz
adresi novads@valka.lv līdz 5.oktobrim. v
Inguna Medne,
Valkas novada domes SA speciāliste

ne – VZD pārstāve.
• Apstiprināt Valkas novada Pašvaldību īpa
šuma privatizācijas un atsavināšanas komisiju
šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs: Viesturs Zariņš –
domes priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos un
sociālā darba jautājumos.
komisijas locekļi: Ivars Noviks – domes depu
tāts, Agris Simulis – domes deputāts, Aivars Ce
kuls – Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs, Lāsma
Engere – Teritorijas plānošanas daļas vadītāja,
Aida Indusa – SIA «Metrum» Valkas biroja vadī
tāja, Pēteris Gudrinieks – sertificēts būvuzraugs.
• Pamatojoties uz Ziemeļvalstu Ministru pa
domes apstiprināto projektu, Imatras pašvaldī
bas (Somija) un Vejles pašvaldības (Dānijā) uz
aicinājumiem, piedalīties apmācību vizītē So
mijā laika posmā no 2013.gada 30.septembra
līdz 3.oktobrim un apmācību vizītē Dānijā laika
posmā no 2013.gada 9. līdz 12.oktobrim. 4 no
vada domes darbinieki – domes priekšsēdētājs
Vents Armands Krauklis, Attīstības un plānoša
nas nodaļas vadītāja Gunta Smane, Attīstības
un projektu daļas vadītājs Ernests Lībietis, At
tīstības un projektu daļas projektu vadītājs Edu
ards Ivļevs, tiek komandēti uz apmācību vizīti
Somijā un 5 novada domes darbinieki – domes
priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos un sociālo
lietu jautājumos Viesturs Zariņš, Izglītības pār
valdes vadītāja Dzintra Auzāne, Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja vietniece Lāsma
Engere, Attīstības un projektu daļas projektu
vadītāja Jana Putniņa, Teritorijas plānošanas
daļas nekustamā īpašuma nodokļa administra
tore Daira Zalužinska – uz apmācību vizīti Dā
nijā. Segt 30% no projekta izmaksām – EUR
1714,29 jeb Ls 1204,81 no novada domes budže
ta līdzekļiem.
• Atbalstīt J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas
dalību projektā «Kompleksi risinājumi siltum
nīcefekta gāzu emisiju samazināšanai J.Cimzes
Valkas Mūzikas skolā», kas tiks iesniegts Kli
mata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto
projektu atklātā konkursa «Kompleksi risināju
mi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināša
nai» 3.kārtā līdz 2013.gada 22.augustam. Aplie
cināt, ka J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas ēkai
Valkā, Semināra ielā 25 attīstības un investīciju
stratēģija ir saskaņota un ēkai vismaz piecus
gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts
lietošanas veids un tā netiks demontēta. Projek
ta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt nepiecie
šamo līdzfinansējumu 47% apmērā no kopējām
attiecināmajām projekta izmaksām   – Ls
83 595,52, kā arī segt neattiecināmās izmaksas
Ls 13 000 apmērā.
• Pagarināt ar Vladimiru Beļajevu 2009.gada
14.augustā noslēgto neapdzīvojamo telpu Val
kā, Rīgas ielā 24 (telpu grupas numurs: 003, tel
pu numurs 1,5) nomas līguma termiņu līdz
2015.gada 31.augustam (ieskaitot).
• Apmaksāt Valkas novada izlases dalībnie
ku dalības maksu II Limbažu starptautiskajā
šaha festivālā «Vidzemes vasara 2013» pēc pie
stādītā rēķina Ls 40 apmērā. Apmaksāt Valkas
novada izlases dalībnieku ceļa izdevumus un
izdevumus par naktsmītnēm pēc izdevumu at
taisnojošu dokumentu piestādīšanas, bet ne
vairāk kā Ls 45 apmērā.
• Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada
domes 2009.gada 27.augusta lēmumu «Valkas
novada pašvaldības Civilās aizsardzības komi
sijas apstiprināšana». Uzdot Valkas novada do
mes priekšsēdētājam līdz 2013.gada 26.jūlijam
(ieskaitot) ar rīkojumu izveidot Valkas novada
civilās aizsardzības komisiju. v

Zvārtaviešu pirmizrāde
pulcē daudz skatītāju
Teksts: DagnijaPakalne

Zvār tavas amatier teātra režisore
Publicitātes foto

27.

jūlijāMierkalnatautasna
mā Zvārtavas amatierteātris skatī
tājusaicinājauzsavunujaucetur
topirmizrādi.ŠoreiztābijaA.Ban
kaskomēdija«Visiradikopā».
Kājaukatrugadu,kolektīvsie
studē jaunu lugu un šī pie mums
atnāca tikairudenī.Meklējām,do
mājām, analizējām. Lasot lugu
«Visi radi kopā», uzreiz redzēju
aktieruskatrusavāvietā–skaidrs
bija,kasaimniecebūsDzidraŠvar
te,deputāts–RaitisPriedeut.Ide
ju izstāstot aktieriem, uzreiz sā
kām to realizēt. Ziemas vakaros,
pavasara ziedonī vienmēr bijām
kopā,glužikālugā.Nemanotpie
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KultūrasDZĪVĒ

Jau desmito reizi Valkā
būs Operas svētki

nāca jūlijs, kad Mierkalna tautas
namu piepildīja meiju un kafijas
smarža,laimīgasskatītājusejasun Teksts: LīgaPandalone,Valkas pilsētas kultūras nama kultūras metodiķe
gaidīšana. Gaidīšana, kad atvēr Foto: IngunaMedne
sies priekškars un sāksies pirmiz
rāde.Cilvēkuinteresebijaliela,zā
lēnācāsmeklētpapildvietassēdē
šanai. Bieži uz skatuves sadzirdē
jām ovācijas, smieklus, bieži ska
nējaaplausi.Sapratām–patīktas,
komēsdāvājāmskatītājiem.
Paldiesmaniemjaukajiemaktie
riem,grimētājaiJutaiPriedei,foto
reportiereiLindaiIkaleiunvideo
operatorei–GitaiTreijerei!Paldies
mūsu ģimenēm par sapratni – vi
ņiemnozagto laiku,mumsesotmē
ģinājumos!
Lugas stāsts šoreiz ir par gada
svarīgāko notikumu – kapusvēt
kiem,uzkuriemsabrauctuvākiun
tālāki radiņi. Ja aicināsiet, labprāt
Inga Šļubovska koncer ta apmeklētājus apbur ne tikai ar savu dziedājumu,
brauksimviesizrādēs!v
bet arī ar atraktīvo priekšnesumu

operas«DonsŽuans».
S
vētdien, 13.oktobrī plkst.
Skaistā tradīcija – Latvijas un
16.00Valkaspilsētaskultūrasna
mājaudesmitoreizinotiksLatvi
jasunIgaunijasNacionālooperu
mākslinieku koncerts. Daudzi
opermūzikas cienītāji ne tikai
Valkā,betarītuvākāuntālākāap
kārtnē šos ikgadējos koncertus
gaidaarlielunepacietību,jokatrs
notiemirīpašs,katrānotiemiz
skan īstas mūzikas pērles, un
katrskoncertsgarīgiuzlādēvisus
tāapmeklētājusuzilgulaiku.

Zvārtavas amatierteātra kolektīvs pēc pirmizrādes Mierkalna tautas namā

Teksts: AivarsIkšelis, Valkas

Plānots, ka koncertā piedalīsies
IgaunijasNacionālāsoperassoliste
Heli Veskus un Latvijas Nacionā
lāsoperas(LNO)solisti–IngaŠļu
bovska, Evija Martinsone, Dana
Bramane,DainisSkutelis,Viesturs
Jansons,AndrisLudvigs,JānisAp
einis,ArmandsSiliņš,JurisĀdam
sons, kā arī LNO orķestris. Diri
ģents – Andris Poga. Koncerta
1.daļāskanēsDž.Verdimūzika,bet
2.daļā–fragmentinoV.A.Mocarta

IgaunijasoperassvētkiValkaspil
sētaskultūrasnamā,tikaaizsākta
2003.gadā, pēc toreizējā Valkas
pilsētas mēra Venta Armanda
Kraukļa ierosmes. Operas kon
certsizpalikavien2009.gadā,kad
kultūras namā notika renovācijas
darbi.
Līdz 1.oktobrim biļetes uz kon
certuiegādājamasparsvētkucenu:
3, 4, 5, 6 un 8 latiem, bet no 1.ok
tobra–parpilnucenu:5,6,7,8un
10 latiem. Biļetes no 2.septembra
katrudarbadienuvarēsiegādāties
Valkas pilsētas kultūras namā pie
dežuranta. Biļetes iespējams iegā
dāties arī, zvanot pa tālruni
64723705vai20235967(norādotsa
vuvārdu,uzvārduunepastaad
resi,uzkurunosūtītValkasnova
da domes rekvizītus biļetes ap
maksai).Šādabiļeteapmaksājama
3dienulaikāunsaņemamapirms
koncertapiedežuranta.v

Ne prātam, bet dvēselei

pilsētas teātra režisors
Foto: noarhīva

P

ēc piecu gadu pār
traukuma Valkas pilsētas
teātrisaugustasākumāde
vāsuzKrieviju,uzPleska
vas apgabala Puškina kal
nuMihailovskasdabasre
zervātu, kurā no 1. līdz 8.
augustam norisinājās 9.
Starptautiskais teātru fes
tivāls«LIK2013».Šofesti
vālu organizē Berlīnes
Krievuteātris,Sanktpēter
burgas aktieru apvienība
unMihailovskasdabasre
zervātaadministrācija.
Šogad festivāla devīze
bija«Ksenofobijanoskaitļa
13».Kautarīsākumāšīfes
tivālaievirzenedaudzmul
sināja,tomērvisspēcīgāktā
atklājās meistarklasēs, ku
ras vadīja dažādu teātru

skolu pedagogi. Valcēnie
šiem lielākais sevis pārva
rēšanas gandarījums bija
meistarklasē,kurāvisistai
gājām ar basām kājām pa
sasistiem stikliem, gulējām
uz tiem un uz atkailināta
vēderanometraaugstuma
tikamestssmailsnazis,bet
neviensnetikaievainots.
Festivālā savu veikumu
izrādīja divdesmit teātri.
Valkas pilsētas teātris inte
resentiem, kuru skaits pār
sniedzagaidīto,izrādījasa
vujauniestudējumu–K.Dra
gunskas«EdītePiafa.Mans
leģionārs».Šoreizizrādeti
ka spēlēta krievu valodā,
kaspierāda,kamūsuaktie
ri to spēj. Tam apliecinā
jums – ovācijas un bravo
saucieni,kasnerimāsvēlil
gipēcizrādesunlēnāmiz
gaisapārMihailovskasda
basrezervātaplašumiem.
Pastaigas pa Mihailov
skas muižu, kurā dzīvojis

AleksandrsPuškinsunTri
gorskas–Vulfumuižasap
meklējums bija kā mācību
stunda,laimēsšajāsezonā
varētu turpināt darbu pie
Antona Čehova iestudēju
ma.Diskusijasarjaunajiem
Sanktpēterburgas drama
turgiem, teātra zinātnie
kiem, režisoriem un aktie
riemirnearkoneizmērāms
garīgais ieguvums mums
visiem.
Naktīs zem zvaigžņotās
debess pie ugunskura ska
nēja ģitāra un bardu dzie
dājumi, aktieri izdziedāja
gadu desmitiem slavenas
romances.Tasvissmijāsar
A.Puškina,AnnasAhmāto
vas un citu krievu dzejas
dižgaru vārsmu skandēju
miem.
Dzīves apstākļi gan bija
diezgan «spartiski» – teltis,
kopējskatlsēdienapagata
vošanai (sēnes brokastīs,
pusdienās un vakariņās),

Izrāde E.Piafas piemiņai, Edīte Piafa un Marsels Serdāns – simbols
patiesai un neatkār tojamai mīlestībai.

ārkārtīgiveselīgakrievusā
džas pirts, bet pats galve
nais – septiņi Valkas pilsē
tas teātra kolektīva dalīb
nieki vēlreiz sev pierādīja:
mēsvaramunspējam.No
kļūt festivālā mums palī
dzēja Krievijas Teātru dar
biniekusavienība,betvisus
ceļa izdevumus sedzām

mēspaši.
Teātris–tānavizklaide,
tasirsmagsungrūtsdarbs,
kas līdzinās kāpšanai Gol
gātaskalnā,jonevisiiztur,
nevisiemtaspatīk.Apstip
rinājumušovārdupatiesu
mamieguvāmPečoruklos
terīpiestarca Ņikona.v
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«Tēraudskolai»–90

Teksts: Ligita Drubiņa, Valkas
novadpētniecības muzeja
speciāliste
Foto: nomuzejakrājuma

V

alkaspilsētascentrā,
Raiņaielā28,blakusģim
nāzijai atrodas ēka, kuru
dēvējam par «Tēraudsko
lu». Kā radies šis nosau
kums un kāda bijusi šīs
kādreiz arhitektoniski in
teresantās ēkas vēsture –
partošairakstā.
Kad 1920.gada 1.jūlijā
šķīrējtiesa pieņēma lēmu
mu par Valkas sadalīšanu,
Latvijas pusē nepalika ne
vienaskola.Valkaspilsētas
skolu komisija 1920.gada
2.augusta sēdē nolēma, ka
Valkā vajadzīgas vismaz
divas pamatskolas. Vienu
izvietoja bijušajā Ā.Tērau
da pagasta skolotāju semi
nārā(tagadējāSemināraie
lāNr.27),betotru–bijušajā
J.Cimzesskolotājuseminā
rā,2.maiņākopāarģimnā
ziju.
1921.gada26.janvārīVal
kaspilsētasdomessēdēno
lēma vērsties pie valdības
arlūgumu–piešķirtpilsē
tai pabalstu nepieciešamās
pamatskolas ēkas celšanai.
Valdība, ņemot vērā pilsē
tas grūtos apstākļus, pilsē
tai to devusi. Projektu un
izmaksas aprēķinu sagata
voja arhitekts Pauls Kun
dziņš (1888. – 1983.; Latvi
jas Etnogrāfiskā brīvdabas
muzeja izveides iniciators
untāpirmaisvadītājs).Ēka
bija paredzēta 240 skolē
niem.Tajābija7klašuista
basar368,8m2.Skolasēkā
atradās arī skolas pārziņa
dzīvoklis.
Pašvaldība1922.gada21.jū
nijā nolēma ēkas korpusa
uzcelšanu un jumta uzlik
šanuuzdotbūvuzņēmējam
Oskaram Leimanim. Pa
matakmeni skolas jauncel
tneilika1922.gada3.jūlijā.
Vēl pirms celtnes pa
beigšanas bija atrisināms
būtisks jautājums – kura
no divām pilsētas pamat
skolām izvietosies jaunajā
skolas ēkā. Šajā laikā Val
kasdomēlielākaisvairums
deputātu bija sociāldemo
krāti. Tādējādi pēc disku
sijām ēka tomēr tika 1.pa
matskolai, kuras direktors
tobrīdbijasociāldemokrāts
KārlisGulbis.Skolāmācījās
galvenokārtValkaspilsētas
iedzīvotājubērni(valcēnie
šosvaldījauzskats,kaviņi
irValkassabiedrības«krējuma» atvases). Uz jaunajām
telpām Raiņa ielā Nr.28
Valkas1.pamatskolapārcē
lās1923.gada5.novembrī.

Jaunās ēkas iesvētīšana
nenotika,josociāldemokrā
ti šādas lietas neatbalstīja
(1.pamatskolā nenotika arī
reliģijas mācības stundas).
Ēkuiesvētījavēlāk,kadno
tikaValkasskolureorgani
zācija.
1934.gadā Valkas skolu
reformasrezultātā1.pamat
skolu pievienoja ģimnāzi
jai un tā turpmāk saucās:
«Valkas valsts pamatskola
pie J.Cimzes valsts ģimnā
zijas».SkolaspārziniPēteri
Kaniņuatbrīvoja,betskolo
tāju«komplekts»pārgājauz
jaundibinātopamatskolu.
Savukārt uz brīvajām
telpām Raiņa ielā 28 pār
cēlās 2.pamatskola no Se
mināra ielas 27, kur tā mi
tinājāskopšēku1923.gadā
atbrīvoja 1.pamatskola. Pa
šo laiku 2.pamatskola bija
ieguvusi Ā.Tērauda vār
du – 1931.gadā, atīmējot
bijušāpagastaskolotājuse
mināra direktora jubileju,
skolai piešķīra viņa vārdu.
Kad 1934.gada novembrī
uzskolasēkuRaiņaielā28
pārcēlās «Valkas pilsētas
ĀdamaTēraudapamatsko
la»,beidzotnotikaarīēkas
iesvētīšana. 2.pamatskolas
direktors tobrīd bija Te
odorsZvaigzne.
2.pasaules kara gados
vācu okupācijas laikā uz
«Tēraudskolu» pārvietoja
ģimnāziju,kurastelpāsbija
izvietotalazarete.
1944.gada rudenī «Tē
raudskolas» ēka izdega.

Uguns neskartas bija pali
kušasmūrasienasundažas
pirmāstāvatelpas.1945.ga
dāpamatskola,kurutolaik
dēvēja par nepilno vidus
skolu,izvietojāsģimnāzijas
telpās, kur tā atradās līdz
likvidācijai.
1953.gadā ēku pārņēma
padomjuarmija.Notābrī
ža tās korē bija piecstaru
zvaigzne un gada skaitlis
«1953».Augstsžogsardze
loņdrātīm gar augšmalu
ēku sargāja no ziņkārīgo Pamatskolas ēkas Raiņa ielā Nr.28, celtniecības beigu posms.
valcēniešu acīm līdz 1989. Valka, 1923.g.
gadam, kad stratēģisko ra
ķešurezervespunktavadī
baatstājato.Nošībrīžaēka
ir tukša. Varam minēt, kas
tur saimnieko vakara un
naktsstundās.
Līdz1927.gadam(faktis
ki jau 1926.gadā), kad uz
cēla tautas kultūras namu,
«Tēraudskolas»zālearska
tuvi bija vienīgā, kura bija
vispiemērotākā dažādiem
sarīkojumiem–izrādēmun
koncertiem. Tā varēja ie
tilpināt aptuveni 150 – 200 Pamatskola Raiņa 28. Valka, aptuveni 1923.gads
cilvēkus. No 1936.– 1938.
gadampamatskolā,vasaras
periodā – no 1.jūnija līdz
1.septembrim – atradās arī
tūristumītne.
Vairstikaidaživalcēnie
ši, kā arī vecās fotogrāfijas
un pastkartes sniedz liecī
basparēku,kasbijaValkas
arhitektūraspērleunkota
gad dēvējam par «Tēraud
skolu».v

Pamatskola Raiņa 28. Valka, aptuveni 1927.gads

Pamatskolas zālē Raiņa ielā 28. Valkas apriņķa pagastu pašvaldību
pārstāvji Valkas apriņķa Zemnieku dienas priekšvakarā.
Valka, 1936.gada 13.februāris

Ģimnāzijas un pamatskolas ēkas Raiņa ielā. Valka,
1930.– to gadu vidus

Novada mazpulku dalībnieki pie pamatskolas
Raiņa ielā 28. Valka, 1936.gads

«Tēraudskola» Raiņa ielā 28. Valka, 1980./90 gadu mija.
Foto U.Balga
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Zaļā bibliotēka
Teksts: GintaDubrovska,

Valkas novada Centrālās
bibliotēkas direktore

I

kviensiedzīvotājsaicināts
iesaistīties SIA «Papīrfabrika
«Līgatne»» un bibliotēku sa
darbībasakcijā«Zaļābibliotē
ka».Akcijasmērķisir–atbal
stītvietējosražotājusunvidei
draudzīgu domāšanu un dzī
vesveidu.
Akcijas ietvaros bibliotēkas
papīrfabrikai pārstrādei nodos
norakstītās grāmatas, periodis
kos izdevumus un cita veida
makulatūru. Katra reģiona re
zultatīvākā bibliotēka saņems
Līgatnes papīrfabrikas dāvanu

karti Ls 100 vērtībā jaunu grā
matuiegādei,kāarīparkatriem
nodotajiem500kgmakulatūras
ikviena bibliotēka saņems 2,5
kgpapīrfabrikāražotāpapīra.
2012.gadā akcijas laikā Val
kasnovadaCentrālābibliotēka
ariedzīvotājulīdzdalībusavāca
3973 kg makulatūras, pretī sa
ņemot19kgfabrikasražotābi
roja papīra. Akcijā iesaistījās
apmēram15Valkasiedzīvotāji.
Aicinām arī šogad valcēnie
šus atbrīvoties no makulatūras
un līdz 8.novembrim nodot to
Valkasbibliotēkā,Rīgasielā22.
Makulatūrasnodošanupieteikt
patelefonu64723672.
Popularizēsim videi  drau
dzīgu domāšanu un dzīves
veidu!v

DzejaspieturasValkasnovadā
Teksts: Ginta Dubrovska,Valkas novada kuriizsūtījumāSibīrijāpavadījuši
septiņus gadus. Grāmatas vēstī
Centrālās bibliotēkas direktore
jumssavītsnodiviemelementiem
Foto: noarhīva

va Kristapa Manfelda fotoatē
Septembrītradicionāliejams tēliem.Grā
matasaņēmusiStarptau
–zemnīcasbērnuatmiņāmunvec

dzejasceļš.Laitassasniegtupēc
iespējas vairāk dzirdīgas dvēse
les,nujautrešogaduValkasno
vadā tiek organizētas «Dzejas
pieturas».Šoruden13.septembrī
piesaviemlasītājiemOzolu,Vij
ciema, Ērģemes pamatskolās un
Valkasģimnāzijādosiesdzejnie
cesAndraManfeldeunIngaGai
le, kā arī tulkotāja Zane Brūvere
(tulkonoturkuvalodas).
RakstnieceundzejnieceA.Man
felde publicējusi divus dzejoļu
krājumusunvairākusprozasdar
bus.2004.gadāuzvarējusiHansam
Kristianam Andersenam veltītajā
pasaku konkursā, ko rīkoja Dāni
jas Kultūras institūts. 2005.gadā
saņēmusi Ojāra Vācieša prēmiju
pardzejaskrājumu„Tranšejasdie
virok”unAnnasDagdasprēmiju
par dzejas krājumu «Betona svēt
nīcas». Pēc viņas autobiogrāfiskā
romāna «Adata» iestudēta roko
pera. 2008.gadā iznākusi Andras
Manfeldespasakugrāmata«Sirds
pasaka». 2012.gadā autorei iznā
kusigrāmata«Ceļojumsuzmēne
si.Visbija–Ventspils–Visbija».
2010.gadā A.Manfelde pati iz
devusi stāstu grāmatu «Zemnīcas
bērni» par saviem tuviniekiem,

7

tiskās Rakstnieku un Tulkotāju
mājas un Ventspils domes balvu
«Sudrabatintnīca».
2012.gadāiznācisAndrasMan
feldes romāns «Dzimtenīte». «Romāns nav par kandžu, bet gan par
dzimtenes zaudēšanu. Sievietes pusmūžā atstāj savus bērnus, pašas sen
vīru atstātas, dodas peļņā un nonāk
Skotijā. Kā viņas iztur vai neiztur,
zivju fabrikā apsaldētām rokām un olnīcām. Kas tad ir «Dzimtenīte»? Mīļvārdiņš? Līdz pat niecībai un pīslim
pamazināmā forma, varbūt spirtots,
dvēseles sāpēm paredzēts dzēriens, vai
tomēr – Dzimtene, no vārda – dzimt,
izaugt un palikt,»tāparsavujaun
ākogrāmatustāstatāsautore.
Ingas Gailes dzejoļi sakopoti
vairākos krājumos – «Laiks bija
iemīlējies» (1999.), «Raudāt ne
drīkst smieties» (2004.), «Kūku
Marija» (2007.), «Migla» (2012.).
Par literāro devumu saņēmusi
Klāva Elsberga prēmiju, Annas
Dagdas fonda balvu, Ojāra Vā
cieša balvu un 2007.gada Dzejas
balvu.PērndecembrīI.Gailede
bitēja arī kā prozaiķe. Ar savu
pirmo stāstu «Piena ceļi» ieguva
festivāla «Prozas lasījumi 2012»
galvenobalvu.v

Saietanamā«Lugažumuiža»
pašdarbniekigatavojasjaunaisezonai

Teksts: SandraPilskalne
Publicitātes foto

S

ākot ar 2.septembri, Valkas
pagasta amatiermākslas kolektī
viatsāksavudarbībuunikviens
interesentsaicinātspievienoties.
«Pirmie uz kopīgu sanākšanu
2.septembrī pulcēsies amatierte
ātra«Rūdis»aktieri,kuridarbojas
režisores Evijas Smanes vadībā.
Kolektīvs iecerējis iestudēt jaunu
lugu, kas tiks izrādīta novembrī
teātru skatē,» stāsta saieta nama
«Lugažumuiža»vadītājaKristīne

Svinēs tradicionālos
Vijciema muižas svētkus

Teksts: SandraPilskalneFoto: VitaBērziņa

Katru gadu muižas svētkos armrestlinga sacensībās tiek noskaidrots muižas
stiprinieks, par kura titulu pagājušajā gadā cīnījās arī mazie vijciemieši
Aleksis Beikmanis un Ralfs Irbe

13. un 14.septembrī Vijcie

mā notiks muižas svētku svinī
bas, kas tradicionāli ir kultūras
pasākums apvienots ar sportis
kāmaktivitātēm.

Zanes Brūveres – Kvēpas dzejas lasījums turku valodā tēva, dzejnieka Pētera Brūvera 55 gadu jubilejas piemiņas pasākumā

Ganiņa. Viņa atīst, ka aktīva se
zona paredzama arī dejotājiem 
vidējāspaaudzesdejukolektīvam
«Spriņģi», vadītāja Mairita Janso
ne,dāmudejugrupai«Oravakes»,
vadītājaSkaidraSmeltere,eksotis
ko deju grupai «Luhde», vadītāja
MairitaJansone.Visišiekolektīvi
piedalīsies pasākumā «Rudens
kokteilis».Bērnuunjauniešuteāt
risJevgēnijasKozlovasvadībāga
tavosiesDzejasdienām,kaskatru
gaduLugažumuižāirkādažādu
valodu dzejas vakars. Par jauno
sezonusākdomātarīsenioruan
samblis«Romaški».v

«Šīstradīcijaspirmsākumimek
lējami pirms vairākiem gadiem,
kadVijciemamtikapiešķirtsEiro
pas kultūras mantojuma karogs.
Šiesvētkiirveltījumsmuižai,kura
vairākkāpirms150gadiemveido
jās kā centrs. Muižas ēkas jopro
jām ir sabiedrībai nozīmīgas vie
taspagastā–galvenajāmuižasēkā
irskola,dārzniekanamiņā–sko
las darbnīcas zēnu mājturības

stundām,kučieramājā–pasts,uz
staļļaunkroguspamatiemtiekat
jaunots tautas nams un pagasta
pārvaldes ēka,» skaidro Vijciema
tautasnamavadītājaVitaBērziņa.
Svētku laikā kultūras sadaļā ie
cerētatikšanāsardzejniecēmIngu
GailiunAnituAnitīnu,teātraizrā
de, ziedu kompozīciju veidošana
piepamatskolas.Kājauieraststiks
noskaidrots muižas stiprinieks ar
mrestlinga sacensībās. Muižas
veiklākā kučiera gods tiks veiklā
kajiemautounvelobraucējiem.
VitaBērziņaatīst,kašādipasā
kumiliekaizdomātiesarīparkul
tūrvēstures vērtībām un to sagla
bāšanu.v

[Dzīvoarpiederībassajūtu
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ģimenei,novadamunLatvijai
Teksts: SandraPilskalne
Foto: SandraPilskalne un

no personiskā arhīva

Mar ta Empele

Septembri ar patīka

musatraukumasajūtugai
da ne tikai pirmklasnieki,
bet arī skolotāji, kuri uz
sāk pirmo reizi darba gai
tas skolā. Valkas novadā
tāda ir Valkas pagasta ie
dzīvotāja Marta Empele,
kura šovasar pēc Latvijas
Sportapedagoģijasakadē
mijas absolvēšanas būs
sportaskolotājaKārķupa
matskolā.

Kāda bija Tava diplomdarba un bakalaura grāda
tēma?
Savā diplomdarbā pētīju
3.klasesskolēnus–viņufi
zisko sagatavotību sporta
stundām,veidojugadaplā
nusportastundāmatbilsto
ši9–10gaduveciemskolē
niem, ņemot vērā viņu fi
ziskosunpsiholoģiskosas
pektus, kā arī tika izpētīta
sportaskolotājamnepiecie
šamā dokumentācija un
audzināšanas darbs skolā.
Savukārt bakalaura darba
tēma bija «Starptautiska
sadarbība sportā Valka –
Valga».
Tu pusgadu mācījies
ERASMUS studentu apmaiņas programmas ietvaros Tartu universitātē. Kādas ir vērtīgākās atziņas
pēc šīm studijām?
Tas bija brīnišķīgs laiks
un lieliska pieredze, ko ie
guvu mācoties no 2012.ga
da septembra līdz 2013.ga
dafebruārimTartu.Igauni
jā ir ļoti spēcīgi atīstīta
sportazinātne,tāarībijaie
spēja salīdzināt šīs jomas
abāsvalstīs.Papildinājuun
nostiprināju angļu valodas
zināšanas,jodzīvojāmkop
mītnēs kopā ar studentiem
no Somijas, Turcijas, Itāli
jas, Portugāles, Slovākijas,
Čehijas, Itālijas, Spānijas
u.c. Tie ir jauni kontakti,
kas vienmēr var noderēt
ganceļojot,ganarīdarbam.
ERASMUSstudijulaikāarī
izjutu to, ka sportā var sa
prasties pat bez vārdiem.
Piemēram, es piedalījos
praktiskajās lekcijās kopā
ar igauņu studentiem, un
viens puisis tik labi pa
skaidrojavingrinājumusvo
lejbolā,kaman,patnezinot
igauņu valodu, viss bija
skaidrs,kasjādara.

Martanāknoģimenesar
stiprām tradīcijām. Vecāki
Valda un Atis, abi būdami
agronomi, meitām Martai,
AnceiunIevaijaunobērnī
bas sirdī ielikuši darba ti
kumuunpiederībassajūtu
dzimtajai vietai. Tāpēc arī
absolvējotaugstskolu,Mar
tai nebija šaubu par izvēli
atgriezties Valkas pagastā
un Valkas novadā. Sporta
pedagoģijas akadēmijā ie
gūts bakalaura grāds spor
ta skolotāja un vadītāja
sporta jomā programmā.
Šobrīd viņa strādā Valkas
Tūrismainformācijasbirojā
Kāds Tev pašai ir mīļāunirtrenereValkasfutbola kais sporta veids?
kluba«ValkaJunior»mazā
Manvienmērirļotipati
kajiemaudzēkņiem.
cis pludmales volejbols.
Kā izvēlējies studēt Lat- Augstskolā aizrāvos ar
vijas Sporta pedagoģijas jaunusportaveidufrisbiju,
akadēmijā un vai šī izvēle kur piedalījos arī Latvijas
studentu universiādēs. Arī
bija viegla?
Jau no bērnības mums pateicoties LSPA slēpoša
visa ģimene bijusi aktīva. nas nometnei, beidzot ie
Arī kopā ar kaimiņiem mācījostehniskipareizislē
vienmēr skriets un diets. pot,kasšobrīdarīirkļuvu
Aktīvsdzīvesveids–tāma si par iemīļotāko nodarbi
nāģimenēirpašsaprotama ziemā.
lieta. Pamatskolas izglītību
Vai nostādnes sporta ziieguvu Valkas ģimnāzijā, nātnē mainās un sporta
betpēctammācījosValmie stundas jāgatavo atbilstoras Valsts ģimnāzijā. Tur ši jaunākiem pētījumiem?
man bija ļoti laba sporta
Sporta zinātne tāpat kā
skolotājaMaijaPriedīte,ku citas jomas atīstās. Tagad
ras rosināta izdarīju savu jebkurpirmāvietātieklikta
izvēli.

Mar ta ar vecākiem Valdu un Ati augstskolas izlaiduma dienā

drošība. Piemēram, agrāk
visi bērni meta kūleņus vai
ritenīti.Tagadirprasībasie
priekš rūpīgi sagatavoties
un trenēties, līdz vispār
drīkstētu pildīt šos vingri
nājumus, lai nenodarītu
pāri bērna veselībai. Taču
tasjaumaināsarītādēļ,ka
mūsdienubērnubrīvālaika
pavadīšanas ieradumi ir
mainījušies no spēlēšanās
pagalmā uz spēlēšanos pie
datora.
Vai skolā sporta stundās
ir nepieciešams izmantot
Mar ta kopā ar klasesbiedriem 1.septembrī 1.klases skolniece Valjaunās tehnoloģijas?
kas 1.vidusskolā. (1997.g.)
Protams, ir ērti un vien
kāršilietotpulksteņus,kuri
uzrādapulsuunvisādusci
tusrādītājus,tačušādiaprī
kojumi dārgi maksā. Uz
skatu,kasvarīgākbērniem
iemācīt, kā viņi paši var
veiksmīgikontrolētsevi,lai
navpārslodzes.
Bieži vien ir uzskats –
būt sporta skolotājam ir
viegli – nav jālabo mājas
darbi un stundām nav jāgatavojas. Vai tā ir taisnība?
Tas nav pareizs uzskats.
Man ir pieredze, ko guvu
praksēstrādājotRīgasCen
trahumanitārajāģimnāzijā.
Lai izdotos novadīt intere
santasunaizraujošasstun
das,tāmirļotirūpīgijāga
tavojas.

2012.gada Valkas pagasta spor ta spēlēs Mar ta ar komandu uz
augstākā pakāpiena – iegūta 1.vieta.

līdzsvaru, ja ir kāds kri
tiens,laitasbūtupēciespē
jasdrošāksunveselībaine
Cik nozīmīgi bērniem ir kaitīgāks.
tas, ko iemāca sporta stunKādi ir Tavi vaļasprieki?
dās?
Vai atliek laika vēl kaut
Navsvarīgi,vaibērnsiz kam citam bez sporta?
vēlēsies turpmākā dzīvē
Man ļoti patīk mūzika.
sportista karjeru, pats gal Mumsarmāsām,irlīdzīgas
venais – aktīvs un veselīgs mūzikas gaumes, tādēļ, ja
dzīvesveids visa mūža ga esatrodukādujaunuunin
rumā.Sportastundāmbūtu teresantugrupuvaiizpildī
cilvēkam jādod arī drošība tāju, man patīk ar viņām
unizveicība,lai,piemēram, dalītiestajā.
ejot pa slidenu un nelīdze
Lielo mūzikas festivālu
nu virsmu, izdotos noturēt vietā priekšroku dodu ne

lieliem grupu koncertiem.
ApmeklējottādusTartu,arī
tagad man ir sava mīļākā
igauņugrupa«OddHugo».
Bet,protams,aktīvāatpūta
ir visvairāk iecienīta, pie
mēram, šovasar ar ģimeni
bijām ceļojumā uz Gaujie
nuuntaduzMunameģiar
velosipēdiem. Nevaru ne
pieminētarīdalību«Stipro
skrējienā», kas katru gadu
norisinās4.maijākinopilsē
tā «Cinevilla», kur piedalī
josjauotrogaduundomā
jušotradīcijuturpināt.
Turpinājums 9.lpp.
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Dzīvoarpiederībassajūtuģimenei,novadamunLatvijai
Turpinājums no 8.lpp.
Tāirmilzīgacīņaarsevi,
kad esi trasē. Šogad vairāk
kā400sieviešukonkurencē
ieguvu23.vietu.
Vai Valkas novadā dzīvot ir interesanti?
Nezinu,vai«interesanti»
ir pareizais vārds, bet šeit
noteikti ir atīstības iespē
jas. Man patīk šeit dzīvot.
Piemēram, Rīga nav mana
pilsēta,esturnekadnejutos
kā «savā pilsētā». Man ne
patīktāburzmaunsabied
riskais transports, atālumi
no vienas vietas uz otru.
Man ir nepieciešama brīvī
ba, mazpilsētas un lauku
vide,kāarīsavicilvēki.Es

ļoti novērtēju Igaunijas tu
Vecāki Valda un Atis ir palīvumu un uzskatu, ka te ir dzējuši izstudēt visām trijām
ļoti labas sadarbības per meitām. Vecākā meita Ance ir
spektīvas.
ieguvusi zinības kultūras un
projektu vadības jomā, Ieva ir
Ar kādām sajūtām gaiﬁnansiste, bet Martai tuva
dāt 2.septembri?
sporta zinātne. Vecāki jaunTurpmāktāmanbūspa
ākajai meitai Martai devuši
tiesasvētku diena, kas tiks
vārdu par godu divām viņas
atīmēta arī ģimenē. Vis
vecvecmāmiņām, kas bija Emspilgtāk jau šādas «1.sep
peļu un Bleieru dzimtās. Martembra» dienas paliek at
tas ir stipras sievietes, un es
miņā, kad uzsāc gaitas
ticu, ka ar ģimenes un visas
jaunā vietā. Tā tas man arī
sabiedrības atbalstu, Martas
bija uzsākot mācības 1.kla
Empeles vārds Valkas novada,
sē, pēc tam Valmierā ģim
Vidzemes un pat starptautisnāzijā,tadRīgāaugstskolā,
kas sporta sadarbības jomā tiks
bet pagājušo gadu Tartu
ierakstīts varbūt ar zelta, varuniversitātē, tagad priekšā
būt ar sudraba, bet visnotaļ
darba gaitas Kārķu pamat
paliekošiem burtiem. v
skolā.

Ar skolas somu plecos
Teksts: DacePieče, Kārķu tautas
nama vadītāja
Foto: SandraPilskalne

Humorapilnaun
muzikālaizrādebērniem
Teksts: LīgaPandalone,

Valkas pilsētas kultūras nama
kultūras metodiķe

D

raiskā vasara pagājusi, ar
burtnīcām un rakstāmpiederu
miem tiek pildītas skolas somas.
Varbūtbērniemmazlietpiemirsies,
kābija,kaparkatrudarbiņuunne
darbiņu skolotājs dod vērtējumu.
Tačutūlītklātjaunaismācībugads,
unskolotājiatkalsāksliktatīmes,
tāpēc vasaras pēdējā dienā 
31.augustāKārķutautasnamāne
lielā koncertšovā dosim iespēju
skolēnu žūrijai vērtēt skolotāju un
vecāku priekšnesumus. Skanēs
dziesmas, mazliet piemirsti skolas
dzejoļi,anekdotesunvēlšistas.
 Lai iedrošinātu pieaugušos uz
stāties«bargās»žūrijaspriekšā,vis
pirmsbērnuteātrisrādīsapmeklē
tājiem ludziņu «Mazā skolotāja».
Aicināmskatītājusbūtatsaucīgiem,
atbalstīt pasākuma dalībniekus un
uztvertvisuarlabvēlīguhumoru.
Pēckoncertavisusbijušosuneso
šos skolēnus jautrā ballītē aicinās
muzikantsHārdijsnoValmieras.
Savuskolassomukatrsvarēspa
beigtkārtot1.septembrī,laipirm

Mar ta 2013.gada 4.maijā Stipro skrējienā pār var ne vienu vien
šķēršļu joslu

S

estdien,28.septembrīplkst.
12.00Valkaspilsētaskultūrasna
mānotiksizrādebērniem«Smur
fiņiunzeltastatuete».

Ikviens tiek aicināts piedalīties skolas
somu izstādē Kārķos

dien,dodotiesuzskolu,pietautas
namatovarētusalīdzinātartema
tiskajā izstādē izvietotajām retro
skolas somām. Visi, kuriem mājās
saglabājušās agrāko laiku skolas
somas, aicināti tās nogādāt līdz 1.
septembrim tautas namā. Varbūt
tavējāirvissenākā?
Lai skolas soma pilna ar labiem
darbiemjaunajāmācībugadā!v

Šoruden mazajiem skatītājiem
visāLatvijāSIA«Valmieraskino
studija»izrādīshumorapilnuun
muzikālustāstuparmazajiemrū
ķīšiemunviņunelabvēli–burvi
Gargamelu.Šajāstāstārūķīšido
siesmeklētzeltastatueti.Ceļš,lai
toatrastu,nebūsviegls,joGarga
mels ir ļoti spēcīgs pretinieks,
kuršarīvēlasiegūtšostatueti.
Gaidot izrādi, «Valmieras ki
nostudija» bērniem piedāvā brī
nišķīgu iespēju piedalīties rado
šajāzīmējumukonkursā!Tātēma
«Smurfiņu darbi un nedarbi ru
denī». Konkursā bērni var ie
sniegtganindividuālos,gangru
pu (klašu) darbus. Darbi jāie
sniedzkultūrasnamā15minūtes

pirms izrādes sākuma. Izrādes
laikā paši Smurfiņi izvērtēs bēr
nuiesniegtosdarbusunpēcizrā
des notiks labāko zīmējumu au
toruapbalvošana.
Izrādesilgums:1stunda10mi
nūtes (bez starpbrīža). Mērķau
ditorija: bērni, vecumā no 4 līdz
12gadiem.Biļetescena–Ls2,ģi
menesbiļete(4cilvēki)–Ls5.Bi
ļešu iepriekšpārdošana kultūras
namāpiedežuranta.
2.septembrīīpašāakcija:biļe
tescena–tikaiLs1.00
«Valmieras kinostudija» rada
aizraujošas,piedzīvojumupilnas
bērnuizrādesjautrīsgadus,spē
lējot tās visā Latvijā gan rudenī,
ganpavasarī.Izrādesradošoko
mandu veido aktieri no Valmie
ras drāmas teātra un viesaktieri
noRīgasteātriem.Līdzšimkino
studija ir radījusi izrādes «Sar
kangalvīteunvilks»,«Tāltālāme
žavaronis»,«Pingvīnināk»,«Tāl
tālāmežakarnevāls»un«Super
varonisAugustiņš».
Uztikšanos!v

Jaunsargigūstiemaņasglābšanasdarbiemuzūdens

Teksts un foto:

SandraPilskalne

A

ugustā divās nodar
bībās Ērģemes, Valkas un
Strenču jaunsargi Zāģeze
ra krastā un uz ūdens pa
pildināja zināšanas un
praktiskas iemaņas glāb
šanas darbiem. Pasākumu
organizēja biedrība «Gad
simtu griežos» sadarbībā
arVUGDspeciālistiem.Tā
nozīmību ar savu dalību
apliecināja Rekrutēšanas
un jaunsardzes centra
Jaunsardzes departamenta
direktorsAnsisStrazdiņš.
«Latvijā šobrīd darbojas
vairāk kā 6000 jaunsargu.
Šajāamatāesmukopšmai
ja nogales, man šobrīd ir
svarīgi iepazīties ar jaun

sardzes nodaļu darbu. Jeb
kuralieta,parkurudeg sirds
un acis izdodas.Laijaunieši
iepazītu militāro jomu un
toizvēlētoskāprofesiju,ne
pieciešamsaktīviorganizēt
jaunsardzes darbu. Nevar
iemīlētto,konepazīst.Da
lībajaunsardzēirbezmak
sas. Šeit tiek gūtas zināša
nasunrūdījums,kasnode
rīgs visai dzīvei. Augstu
vērtēju 213.Valkas jaunsar
guvienībasinstruktoraRit
vara Leitena aktivitāti, or
ganizējot šādus pasāku
mus,» atīst Ansis Straz
diņš.
Pasākumosdalībniekisa
dalījāsdivāsgrupāsunpār
maiņus apguva gan prak
tiskas iemaņas glābšanas
darbiem uz ūdens, gan zi
nāšanasmākslīgāelpināša

nāunsirdsmasāžasveikša
nai.Svarīgiirarījebkurāsi
tuācijāneapjuktunoperatī
viorganizētpalīdzību.«Pēc
šīm mācībām jūtos daudz
drošāk,kārīkotiesnelaimē,
kā glābt citus un, kā rīko
ties, ja tas pēkšņi nepiecie
šams. Neskatoties uz vēso
laikuizmantojuiespējubūt
ūdenī un profesionālu in
struktoruvadībāgūtprak
tiskasiemaņas.Ļotivērtīgs
pasākums,»atīstvienano
pasākuma
dalībniecēm
jaunsardze Anete Ģērma
ne.
Biedrība«Gadsimtagrie
žos» aktīvi atbalsta jaun
sardzes darbību. Tā pro
jekta ietvaros ir iegādāju
sies laivas, glābšanas ves
tes, kas arī turpmāk lieti
noderēs jaunsargiem dar

Viens no zinošākajiem speciālistiem Latvijā Jānis Tauriņš, kuram arī
ir praktiska pieredze, apmāca jaunsargus, kā pareizi veikt mākslīgo
elpināšanu un sirds masāžu.

bojotiesuzūdens.
Ritvars Leitens kā vien
mērneapstājaspiesasnieg
tā. Atkal ir jaunas ieceres,
kā stiprināt un aktivizēt

jaunsardzes darbu. Jaunajā
mācībusezonāikviensinte
resentsiraicinātspievieno
ties!v
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Izglītībā

Dažādās iespējas
mācīties Valkas ģimnāzijā
• Ja nav apgūta vidējā iz
glītībaunvēliestoiegūtne
klātienes apmācības prog
rammā, Valkas ģimnāzija
turpinauzņemtskolēnusne
klātienesprogrammāvidus
skolas10.–12.klasē.
• Piedāvājam arī pamat
skolas7.–9.klasesneklātie
nesapmācību.
• Interesants piedāvājums
iriegūtvakaramaiņasvidē
joizglītībuValkasģimnāzi
jā un vienlaicīgi namdara –
galdnieka profesiju Valgas
arodskolāIgaunijā.
Tālruņiuzziņai:
64707271
(ģimnāzijassekretāre)
26540200
(ģimnāzijasdirektore)

3.septembris–ģenerāļaP.Radziņa
piem iņ aspas āk umudien a
Teksts: AndrigaLozda,
Valkas ģimnāzijas skolotāja
Foto: IngunaMedne

C

ēsupulkaSkolniekurotasceļojošā
karogakomisijaieteicaValkasģimnāzi
jā organizēt ne tikai pasākumu ciklus,
betveidotarīkopaliekošākuslavenāno
vadnieka–ģenerāļaPēteraRadziņapie
miņai. Tā pagājušajā mācību gadā, sko
lotājasVinetasSkutānesvadībā,tikaiz
veidots interešu izglītības pulciņš, kas
nodarbojāsarģenerāļaP.Radziņadzīves
gaitasizpētiunpiemiņasglabāšanu.Un
tāpēcšogad3.septembriValkasģimnāzi
jā esam paredzējuši veltīt ģenerāļa Ra
dziņapiemiņasgodināšanai.
  Šajā dienā esam iecerējuši piemiņas
stenda atklāšanu skolas 1.stāvā un visu Informācijas stends pie piemiņas akmens tika atklāts 2008.gadā, pasākumā
skolēnupārgājienupadažādiemmaršru piedalījās arī ģenerāļa brāļa mazmeita Dzintra Celmiņa
tiemuzģenerāļadzimtomājuvietu«Jaun
sportiskāmaktivitātēm.Pasākumanoslēgumsplānots
vīndedzes»,kasir6,5kmnoValkas.Pēcierašanāsģe 14:00,kadskolēniunviesidosiesprojām.Pasākumu
nerāļaP.Radziņadzimtomājuvietāpiepiemiņasak kuplināsNacionālobruņotospēkupārstāvji,Valkas
mens, klašu kolektīviem tiks teiktas uzrunas, kopīgi novada priekšsēdētājs V.A.Krauklis, mūsu novada
pusdienots, dziedāts, tiek domāts arī par saturīgām deputāti,jaunsargi.v

Vasara «Saulītē»

Nometne «Meža
noslēpums»

Teksts un foto: LīgaVeinberga, Ģimenes atbalsta centra «Saulīte» direktore

Teksts: MārīteMagone,

nometnes organizatore
Foto: MatīssZīvers

A

Tiek iekārtots sakņu dārzs, lai jau vasarā varētu nogaršot izaudzētos gurķus,
tomātus, pupas un citus dārzeņus

darbiniekiem, bet arī likumsar
V
alkas novada Ģimenes at giem,joirpārvērtējušisavasuzve
balsta centrā «Saulīte» pavadīta
vasara.Bērniembijaiespējasvai
rākkārt pabūt nometnē «Pasaka»
Siguldas tuvumā, nometnē «Kal
bakās»pieSmiltenesunizbaudīt
jūrasviļņusjūrmalā.
12.augustā divi bērni atgriezās
no mēnesi ilgas ciemošanās pie
viesģimenēmVirdžīnijasunDžor
džijas štatos Amerikas Savienota
jāsValstīs.Nuirpapilnamiespai
du par ceļojuma piedzīvojumiem
tālajā zemē, jauniegūtajiem drau
giem, nobaudītiem neparastajiem
ēdieniem, ekskursijām, atšķirīgo
klimatu,un,kāpašinovērtē,jūta
muprogresuangļusarunvalodā.
Savukārt – iestādē ritms bija
mierīgāks,maziebērnisaulainajās
dienās plunčājās piepūšamajā ba
seināunbiežidevāsuzjauniekār
toto Ērģemes pludmali, līdz kurai
irtikaipārisminūšugājiens.Visas
vasaras garumā audzinātāju vadī
bābērnirūpējāsparpavasarīierī
koto mazdārziņu un nobaudīja
gurķus, tomātus, pupas un pārējo
dārzā izaudzēto. Labi iedzīvoju
šies arī pavasarī iestādītie augļu
kociņi.
Tačulieliebērniganšovasarsa
gādājuši raizes ne tikai iestādes

dībasrobežasunbiežibezatļaujas
dodassevtīkamāvirzienā,nobalsojot garāmbraucošās automašīnas.
Skumji, ka nepilngadīgajiem nav
problēmu tikt pie alkohola un ci
garetēm – ļoti bieži izlīdz «sapro
toši» pieaugušie, gan pacienājot,
gan iedodot prasīto naudiņu. Tā
pēcvēršospiesabiedrības,īpašilū
dzuValkasunĒrģemesiedzīvotā
jus: nepalīdzēsim nepilngadīga
jiemnostātiesuzatkarībuceļa!Bēr
ni ir apgādāti ar apaviem, apģēr
bu, paēdināti – viņiem nekā ne
trūkstlietderīgailaikapavadīšanai
unvispārējaiatīstībai:iratbilstošs
aprīkojums, spēles, grāmatas, iz
braukumu iespējas un viss pārē
jais.
Bērniemirvēlmeizbaudītbrī
vībasunvisatļautībassaldogar
šu,kurasierobežošanailikumdo
šana paredz vienīgi vārdisku ie
darbību.Tāpēc«Saulītes»kolek
tīvsvasarā,vairākumēnešuga
rumā,nopietniuncītīgistrādāja,
sagatavojot bērnu individuālās
audzināšanas programmas, un
esam apņēmības pilni tās reali
zēt,attiecīgosbrīžossaņemotarī
sabiedrībasatbalstu.v

ugustā Smiltenes pagasta
«Kalbakās» notika tradicionālā
Latvijas Bērnu fonda, Valkas un
Smiltenes novadu kopīgi organi
zētābērnunometne25bērniemar
īpašām vajadzībām. Galvenais
sponsors – Latvijas Valsts meži,
kā arī iedzīvotāju saziedotā nau
da telefonakcijās LTV Ziemas
svētku un Lieldienu labdarības
koncertulaikā.
Visu nometnes dalībnieku un
darbinieku vārdā sakām paldies
visiem, kuri sniedza atbalstu no
metnes rīkošanā. Tās bija svētīgas
10 dienas gan bērniem, gan viņu
vecākiem. Protams, ka bērniem
visvairāk patīk izbraukumi. Lai
uzzinātu ko vairāk par mežu un

kokiem,braucāmuzJaunkalsnavu
– Kalsnavas arborētumu, kur aug
aptuveni 2500 dažādu kokaugu.
Tur ir arī viena no lielākajām pe
oniju kolekcijām – apmēram 150.
AtpakaļceļāapmeklējāmPiebalgas
porcelāna fabriku Inešos. Taču
skaistākais un tālākais bija brau
ciens uz Jūrmalu. Vispirms pabi
jāmpiejūrasRagaciemā,betvaka
rā piedalījāmies labdarības kon
certā «Dvēseles stīgas», par ko
esampateicīgiInesesGalantesfon
damunZiedot.lv.
Šķiroties bērniem bija tikai
viens jautājums – vai es nākam
gadatkalvarēšubrauktuznomet
ni,mumsšeittikļotipatīk.Esmu
pārliecināta,kanometnepavisam
noteikti būs arī nākamgad un at
kalcitibērni,varbūtarīdažinošī
gada dalībniekiem, varēs kopīgi
baudīt vasaras priekus un iegūt
jaunusdraugus.v

Karstajā vasaras dienā īpaši patīkama bija veldzēšanās pie Gulbenes «Gulbīša»
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Ērģemēdarbuuzsākvecākuskoliņa
Teksts: SandraPilskalneFoto: Olita Šauja

S

orosa fonda – Latvija iniciatīvā
«Pārmaiņuiespējaskolām»2.kārtasie
tvaros ērģemiešiem piešķirti EUR 996
«Vecāku un bērnu skoliņas» izveidei
pirmsskolasizglītībasiestādestelpās.
Projekta vadītāja Olita Šauja kopā ar
pirmsskolas skolotājām Evitu Cimbuli,
Gitu Plūmīti, Indru Balteri, Gundegu
JurševskuunizglītībaspsiholoģiGuntu
Danci, īstenojot ieceri par kopīgām no
darbībām vecākiem un bērniem, centī
sies veicināt vispusīgu un harmonisku
pirmsskolas vecuma bērnu atīstību un
sekmēs vecāku līdzdarbošanos bērnu
audzināšanasprocesā.

22.augustānotikapro
jekta «Vecāku un bērnu
skoliņa» pirmā nodarbī
ba.«Domāju,katāirlie
liskaiespējavairākiepa
zītunizprastsavusbēr
nus, gūt padomu, kā
gudriunzinoširisinātproblēmas,jatā
dasrodas.Kopīgipavadītslaiksbagāti
nabērnusunvecākus,»atīstdivudēlu
māmiņa un vecāku skoliņas dalībniece
LienePieče.
.Rotaļutelpano3.septembrabūspie
ejama pirmsskolas vecuma bērniem ar
vecākiem darba dienās no plkst. 15.00
līdz 18.00, ņemot vērā ierosinājumus,
darba laiks var tikt mainīts. 19.septem
brīplkst.17.00tiksgaidītimazuļiunvi Pirmā vecāku skoliņas nodarbība apliecina, ka tas būs vērtīgs
ieguvums bērniem un vecākiem
ņuvecākiuzkārtējonodarbību!v

Pierobežas attīstībai
vajadzīgi 650 miljoni
Teksts: IngunaMedne, Valkas
novada domes SA speciāliste

22.

augustā LR Ministru
kabinetam,Ministrupreziden
tamValdimDombrovskim,LR
Saeimai un personīgi Saeimas
priekšsēdētājai Solvitai Ābol
tiņai tika nosūtīta vēstule ar
aicinājumu – Eiropas Savienī
basfondu2014.–2020.plānoša
nas periodā izveidot pierobe
žasattīstībasprogrammu.
Vēstuli valdībai un Saeimai
parakstījuši pašvaldību, kuras
atrodas Igaunijas un Lietuvas
pierobežā – Aknīstes, Alojas,
Alūksnes,Apes,Auces,Ilūkstes,
Mazsalacas, Naukšēnu, Nere
tas, Priekules, Rucavas, Rūjie
nas,Rundāles,Salacgrīvas,Tēr
vetes,Vaiņodes,Valkas,Vecum
nieku, Viesītes, Jelgavas, Baus
kas un Saldus novada vadītāji.
Vēstuleipievienotsprojektusa
raksts,kuruieviešanadzīvēspē
tuuzlabotpierobežaspašvaldī
bu ekonomisko situāciju, un to
aptuvenās izmaksas – apkopo
tiedatiliecina,kapierobežasat
tīstībaivajadzīgiLs649 998 310.
Līdzīgikānākamajāplānoša
nasperiodājauirparedzētsat
balstsAustrumu pierobežas in
frastruktūrai un uzņēmējdarbī
buveicinošaiinfrastruktūraijū
ras piekrastē, vienīgais efektī
vais veids būtu paredzēt īpašu
programmuarīpierobežasatīs
tībai. Pēc statistikas datiem, kā
arī pēc pierobežas pašvaldību
sniegtās informācijas, daudzās
pašvaldībās,kasatrodaspieLie

DaiņaJansonafoto

tuvasunIgaunijasrobežas,eko
nomiskāatīstībairkrietnivien
zemākā līmenī nekā pašvaldī
bāstajāsLatvijasteritorijās,kas
jau tiek atbalstītas. Lai šo ideju
virzītutālākaiizskatīšanai,iriz
veidotasarunugrupa,kurassa
stāvā ir Valkas novada domes
priekšsēdētājs Vents Armands
Krauklis, Priekules novada do
mes priekšsēdētāja Vija Jablon
skaunVecumniekunovadado
mespriekšsēdētājsRihardsMel
gailis.
Mazopierobežupašvaldībure
ālo ekonomisko situāciju ilustrē
skarbi skaitļi – bezdarba līmeņa
pieaugums,zemaisESfondusa
dalījumsuz1iedzīvotāju.Sakarā
arzemoekonomiskosituācijuun
augstobezdarbalīmeniLietuvas
un Latvijas pierobežas pašvaldī
bāsnotiekiedzīvotāju,īpašidar
baspējīgāvecumā,aizplūšanauz
reģiona centriem un galvaspilsē
tu,kāarīuzārzemēm.
«Pierobeža ir gan Latvijas vizītkarte, gan vieta, kur cilvēki grib
dzīvot ne sliktāk kā Rīgā. Mūsu uzdevums ir – censties šo infrastruktūru veidot tā, lai cilvēki nebrauktu
projām, lai viņiem būtu darbs. Savā ziņā tas ir arī Latvijas drošības
jautājums, jo tukšas teritorijas tādas ilgi nepaliek. Tāpēc mēs ļoti ceram, ka pierobežas pašvaldības tiks
sadzirdētas gan valdībā, gan ministru prezidenta birojā, gan Saeimā
un šāda programmas izveide tiks
atbalstīta,» uzatbalstuunsaprat
ni cer Valkas novada domes
priekšsēdētājs Vents Armands
Krauklis.v

Valkas – Valgas
Uzņēmēju sporta diena
Teksts: JanaPutniņa,Attīstības un projektu daļas Projektu vadītāja
Foto: IngunaMedne

Sestdien,

14.septembrī plkst.
13.00Valkaspilsētasstadionānotiks
1.Valkas – Valgas Uzņēmēju sporta
diena. Tās mērķis ir – iepazīties ar
kaimiņpilsētas uzņēmējiem un no
dibinātsadarbībaskontaktus,kāarī
jautriunaktīvipavadītlaiku.Plāno
tāssportaaktivitātesbūsakcentētas
nevis uz augstiem sportiskiem re
zultātiem,betganuzatraktīvukopā
būšanu.

No katra uzņēmu
maaicinātipiedalīties
1 – 3 dalībnieki. Lai
veicinātu dalībnieku
iepazīšanos un sav
starpēju sadarboša
nos,sportasacensībasnotiksjauktās
komandās.JaJumsirintereseparda
lībusportadienā,aicināmpieteikties
līdz9.septembrimValkasnovadado
mēpieJanasPutniņas(tālr.:64722250,
e–pasts:jana.putnina@valka.lv).v

Organizatori vēl izstrādā sporta dienas programmu, bet par
jautrības stafeti šaubu nav – tai ir jābūt

Vidzemes veiksmes stāsti 2013
Teksts ArnisOzoliņš

V

asaras izskaņā – 21. augustā,
TrikātaspagastāpieAtpiļuUpurozo
la pulcējās šī gada Vidzemes Veiks
messtāstudalībnieki.Šiebijajauot
rie Vidzemes plānošanas reģiona rī
kotie dārza svētki, kuri tiek veidoti
kā ikgadēja tradīcija, lai teiktu pal
dies aktīvākajiem un radošākajiem
vidzemniekiem.Projekts«Laukure
ģionu pievilcīga tēla veidošana»
(«TransinForm»),kurasastāvdaļair
arī Veiksmes stāstu apkopošana, sā
cies 2009.rudenī , kad Latvijas, Nor
vēģijas, Vācijas, Polijas, Lietuvas un
Zviedrijaspārstāvjiuzsākadarbupie
valstumazounvidējopašvaldībuat
tīstības. Projekta mērķis ir veicināt
mazo un vidējo pašvaldību konku
rētspēju un ilgtspējīgu atīstību, vei
dojot  tās pievilcīgākas dzīvošanai,
darbamuninvestīcijām.
Atklājot dārza svētkus, Vidzemes

plānošanas reģiona Atīstības pado
mespriekšsēdētājsHardijsVentspa
teicāsvisiempardrosmiunuzņēmī
bu, stiprinot un bagātinot ne tikai
sava novada dzīvi, bet arī visas Vi
dzemes kopainu. Šogad dārza svēt
kos tika sumināti 37 veiksmes stāsti
no gandrīz visiem Vidzemes nova
diem.Īpašigodinājāmpasākumano
risesvietassaimniekuRiharduCirce
ni,kuršuzturunsargāvienunose
nākajām un skaistākajām Vidzemes
svētvietām–AtpiļuUpurozolu.
Valkas novadu Veiksmes stāstos
pārstāv Vijciema čiekurkalte, kura
2002.gadāiekļautaEiropaskultūras
mantojuma sarakstā, savukārt 2008.
gadā ieguva Neparastā Eiropas kul
tūrasmantojumastatusu.
Arvisiemstāstiemdrīzumāvarēs
iepazītiesveiksmesstāstumājaslapā
www.vidzemesstasti.lv, kur šobrīd
varizlasītpagājušajāgadāapkopotos
stāstus.v
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Sociālajāpalīdzībā

Lauksaimniekiem

LAD atgādina: apstrādātiem jābūt 70% no
kadastrā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes

Lauku atbalsta die

nests(LAD)atgādina,ka
lauksaimniecībā izman
tojamā zeme tiek uzska
tītaparapstrādātu,jalīdz
1.septembrim ir apstrā
dāti70%nokadastrāeso
šās lauksaimniecībā  iz
mantojamās zemes. Līdz
2012.gada beigām lauk
saimniecībā izmantoja
mo zemi uzskatīja par
koptu, ja tika apstrādāti
tikai30%novisasminē
tāszemesplatības.
Jaunā prasība stājās
spēkāar2013.gada1.jan
vāriuntiekpiemērotane

kustamā īpašuma nodok
ļaaprēķinam.
LADKontrolesdeparta
menta direktore Anita
Krūmiņa skaidro: «Minē
taisnosacījumsatiecasuz
visu zemi, kurai kadastra
informācijas sistēmā no
teikts kāds no lauksaim
niecībā izmantojamās ze
mes lietošanas veidiem,
neatkarīgi no pašvaldības
noteiktāzemesizmantoša
nas mērķa. Ja lauksaim
niecībaszemetiekizman
totacitiemmērķiem,laitā niekam jāveic izmaiņas
netiktuapliktaardubulto kadastrainformācijā.»v
nekustamā īpašuma no
LADSabiedrisko
dokļa likmi, zemes īpaš
attiecībudaļa

L

Skolēni arī šajā mācību gadā saņems
bezmaksas augļus un dārzeņus

Tuvojoties jaunajam mācību ga
dam,Laukuatbalstadienests(LAD)at

gādina, ka arī gaidāmajā mācību gadā
skolāsLatvijātiksīstenotaprogramma
«Skolasauglis».
No2013.gada1.oktobralīdz2014.ga
da 24.janvārim visi skolēni Latvijā sa
ņemsbezmaksasaugļusundārzeņus,kā
arī tiks veikti izglītojoši pasākumi, lai
uzlabotu skolēnu zināšanas par augļu
un dārzeņu veselīgo ietekmi uz veselī
bu.
Programmas skolu apgādei ar aug
ļiem un dārzeņiem («Skolas auglis»)
mērķisirbezmaksasnodrošinātsvaigus
augļus un dārzeņus, palielināt šo pro
duktu patēriņu skolēnu uzturā, mainīt
skolēnu ēšanas paradumus un paplaši
nātskolēnuzināšanasparveselīguuztu
ru un svaigu augļu un dārzeņu nozīmi
tajā. Šī programma Latvijā tika ieviesta
2010./2011.mācībugadā.
Programmas«Skolasauglis»ietvaros
trīs reizes mācību nedēļā ikviens bērns
varēstdažādusaugļus(ābolus,bumbie
rus,lielogudzērvenes)vaidārzeņus(kā
postus, kolrābjus, burkānus, kāļus) vai

Teksts: NVA IvetaKancēna, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Nodarbinātības valsts

aģentūra (NVA) turpina
sniegt atbalsta pasākumu
bezdarbniekiem ar atkarības
problēmām. Kopš pērnā gada nogales šo iespēju izmantojis 81 cilvēks, no tiem ārstēšanos pabeiguši 68 programmas dalībnieki. 9 NVA
klienti, kas pabeiguši ārstēšanās kursu, ir iekārtojušies
darbā. 45 bezdarbnieki, lai
uzlabotu savas iespējas atrast darbu, pēc atbalsta saņemšanas tika iesaistīti dažādos NVA pasākumos profesionālajā
apmācībā,
neformālās izglītības programmu apguvē, konkurētspējas paaugstināšanas paminētos nepārstrādātos lauksaimniecī sākumos, kā arī apmeklēja
basproduktus,izņemotzivsaimniecības psihologa, psihoterapeita un
produktu ražošanu, kā arī mājas (ista karjeras plānošanas specibas)dzīvniekuuntādudzīvniekuaudzē ālista konsultācijas.
šanu,uzkuriemneatiecasCiltsdarbaun
TagadNVAatbrīvotiesno
dzīvniekuaudzēšanaslikums.
atkarībāmvarēspalīdzētpla
Četrpadsmitāskārtasietvarospiešķir
šākam bezdarbnieku lokam
ti8 340 000LVLpubliskāfinansējuma.
Iesniegto projektu īstenošanas beigu nekā līdz šim, jo saskaņā ar
datums,jatiekveiktasinvestīcijasražo nesenMinistrukabinetāpie
šanaspamatlīdzekļuiegādeiirčetrimē ņemtajiemgrozījumiem,šajā
neši,jatiekveiktabūvniecībaunrekon programmāvarēsiesaistīties
strukcija–astoņimēnešinoLADlēmu bezdarbnieki,kuribezdarb
ma par projekta iesnieguma apstiprinā niekastatusāatrodasvismaz
trīsmēnešusiepriekšpasā
šanu.
ProjektuiesniegumijāiesniedzLauku kumadalībniekiembezdarb
atbalsta dienesta reģionālajās lauksaim nieka statusā bija jābūt vis
niecības pārvaldēs vai centrālā aparāta maz 12 mēnešus. Piedalīties
Klientu apkalpošanas daļā (Republikas pasākumā varēs arī tie bez
laukums 2, 308.kabinets). Projektu ie darbnieki, kuriem bezdarb
sniegumus var iesniegt arī elektroniski, nieka statuss ir mazāk nekā
izmantojotElektroniskopieteikšanāssis trīsmēnešus,jabezdarbavi
tēmu(EPS).v
ņi būs bijuši sešus mēnešus
LADKlientuapkalpošanasdaļa vaiilgāk.
ĀrstēšanāsnotiekpēcMi
nesotas12soļuprogrammas

Par pieteikšanos atbalsta pasākumā
«Lauku saimniecību modernizācija»

auku atbalsta dienests informē, ka
no2013.gada19.augustalīdz17.septem
brimnotiekčetrpadsmitāskārtasprojek
tu iesniegumu pieņemšana tikai lauku
saimniecībām Eiropas Lauksaimniecī
bas fonda lauku atīstībai Lauku atīstī
bas programmas pasākumā «Lauku
saimniecību modernizācija» saskaņā ar
Ministrukabineta2009.gada14.jūlijano
teikumiemNr.783«Kārtība,kādāpiešķir
valstsunEiropasSavienībasatbalstuat
klātuprojektuiesniegumukonkursavei
dā lauku un zivsaimniecības atīstībai»
un Ministru kabineta 2010.gada 1.no
vembra noteikumiem Nr.1026 «Kārtība,
kādā piešķir valsts un Eiropas Savienī
basatbalstuatklātuprojektuiesniegumu
konkursu veidā pasākumam «Lauku
saimniecībumodernizācija»».
SaskaņāarNoteikumuNr.10265.pun
ktu,atbalstapretendentsirjuridiskavai
fiziska persona, kas ražo Līguma par
Eiropas Savienības darbību I pielikumā

Bezdarbniekusaratkarībām
aicinapieteiktiesbezmaksas
ārstēšanāsprogrammā

toasortiporcijas.Iepriekšējogadupiere
dze liecina, ka līderi izdalīto produktu
skaitaziņāirāboli.
LADaicinalīdz2013.gada20.septem
brimuzvalstsunEiropasSavienībasat
balstu programmas īstenošanā pieteik
ties produktu ražotājus, tostarp arī to
kooperatīvāssabiedrības,kasreģistrēju
šiesPārtikasunveterinārajādienestā,kā
arī pašvaldības un izglītības iestādes,
saimnieciskāsdarbībasveicējus,kasno
drošinaskolasēdināšanu,lainodrošinā
tuaugļuundārzeņupiegādiskolēniem
vispārējās izglītības iestādēs 2013./2014.
mācībugadā.
Augļiem un dārzeņiem jābūt audzē
tiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem
par lauksaimniecības produktu integrē
tāsaudzēšanas,uzglabāšanasunmarķē
šanasprasībāmunkontroleskārtību,kā
arījābūttransportētiemnotoražošanas
uniesaiņošanasvietaslīdzskolēniemne
tālākpar300km.
Plašāka informācija atbalsta saņēmē
jiem pieejama mājaslapā www.lad.gov.
lvizvēlnē«ESatbalsts»–«Tirgusveici
nāšanapasākumi».v
LADKlientuapkalpošanasdaļa

metodes stacionārā un ilgst
28 dienas. Programmas gal
venais uzdevums ir uzlabot
cilvēka dzīves kvalitāti, ie
mācīt viņam saprast, ka, lai
pārvarētu atkarības radītās
negatīvāssekas,vispirmsjā
maināspašam,jāmainasava
domāšana un uzskati, tādēļ
atkarīgajam visupirms pa
šamjāvēlasmainītsavudzī
vi. Bezdarbnieki tiek ārstēti
noatkarībaspilnīgibrīvprā
tīgi, parakstot vienošanos,
kurāirnoteiktipacientapie
nākumi un tiesības ārstēša
nāslaikā.
ESF projekta Kompleksi
atbalsta pasākumi vadītāja
AgritaGroza:«Visupirms cilvēkam pašam jāgrib un jābūt
motivētam tikt vaļā no atkarībām, kas traucē strādāt un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Taču ļoti
liela nozīme ir atkarīgā ģimenes
un draugu atbalstam, tuvāko
cilvēku spējai un centieniem sarunāties, iedrošināt, pārliecināt
cilvēku par nepieciešamību ārstēties un izmantot NVA piedāvāto bezmaksas palīdzību. Svarīga loma atkarīgo cilvēku
informēšanā un motivēšanā
ir arī vietējām pašvaldībām
un sociālajiem dienestiem,
kuri labi pārzina ikdienas
situāciju savas pašvaldības
teritorijā un pazīst cilvēkus,
kuriem nepieciešama ārstēšanās no atkarībām. Sociālā
dienesta pārstāvji par NVA
piedāvāto bezmaksas ārstēšanas iespēju varētu informēt bezdarbniekus ar atkarības problēmām nakts patversmēs, zupas virtuvēs un
citviet.»

Kāpiedalītiespasākumā?

(Instrukcija«solipasolim»)
1. DodiesuzsavuNVAfiliāliunpaziņoparvēlmipiedalī
tiespasākumā;
2. Aizpildipieteikumaanketu;
3. Dodiesuzārstniecībasiestādipienarkologaunsaņemat
zinumuparatkarību;
4. NarkologaatinumakopijuiesniedzNVAfiliālesprojek
takarjeraskonsultantam;
5. Izvēliesārstniecībasiestādi;
6. NVAfiliālēsaņemnorīkojumuārstēšanaipēcMinesotas
12soļuprogrammasmedicīniskāstehnoloģijas;
7. 10 darba dienu laikā pēc norīkojuma saņemšanas iero
diesizvēlētajāārstniecībasiestādēlīdziņemot:
•Pasi,
•Narkologaatinumu,
•Norīkojumu,
•Individuālodarbameklēšanasplānu.
8. UzsācārstēšanospēcMinesotas12soļuprogrammasme
dicīniskāstehnoloģijas.

Kasjādarapēcārstēšanās?

1. Individuālajādarbameklēšanasplānānorādītājādatumā
jādodasuzNVAfiliāliun,janepieciešams,jāsaņempsiholo
ga,psihoterepeitavaikarjerasspeciālistakonsultācijas;
2. JāizvērtēiespējapiedalītiescitosNVAaktīvajosnodarbi
nātībaspasākumos;
3. JāuzsākpastāvīgadarbameklēšanaunjāsaņemNVAat
balsts.v

[

Steidzamās medicīniskās
palīdzības punktam – gads
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Dažādības

Jaunumi Hipotēku bankas
Starta programmā

Teksts: BenitaBrila,Vidzemes slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste
Publicitātes foto

L

ai veicinātu uzņēmējdarbī
bas aktivitāti visos Latvijas reģi
onos, Hipotēku banka jau vairā
kusgaduspiedāvāīpašuvalstsat
balsta programmu – Starta prog
rammu. Tā paredzēta jaunajiem
uzņēmējiem un tiem, kas vēl do
mā par biznesa uzsākšanu. Šova
sarStartaprogrammāieviestsjau
ninājums – aizdevuma procentu
subsīdija,kaspalīdzēsaizdevuma
procentumaksājumusegšanā.

Šķiet, pavisam nesen Vidze

mes slimnīcā Valkā tika atvērts
Steidzamās medicīniskās palīdzī
bas punkts (SMPP). Nacionālais
veselībasdienestspiešķīrafinansē
jumu personāla algām, struktūr
vienību vadītāji komplektēja kad
rusunplānojamediķudarbagrafi
kus,arValkaspašvaldībasfinansi
āluatbalstutikaiegādātstelpuap
rīkojums un inventārs. Savukārt
sabiedrība uzzināja, ka medicīnis
ko palīdzību SMPP varēs saņemt
ganpieaugušie,ganbērnitraumas,
pēkšņassaslimšanasvaihroniskas
slimības paasināšanās gadījumos,
kad nepieciešama steidzama me
dicīniskā palīdzība, kas pārsniedz
ģimenesārstakompetences–sasi
tumi, mežģījumi, lūzumi, alerģis
kasreakcijas,vainepieciešamapa
līdzībaārpusģimenesārstadarba
laika – brūču pārsiešanas, injekci
jas.
Patiesībā šī gada 1.augustā
SMPP apritēja jau pirmais darba
gads.Kādstasbijisskaitļuvalodā?
Kā pastāstīja SMPP māsa Sandra
Strazdiņa, pacienti pēc palīdzības
SMPPšajālaikāvērsušiespavisam
1566reizes.Sākumā,pirmajosdar

bības mēnešos,
pacientu bijis
maz – vidēji 1
līdz2dienā.Ot
rajā pusgadā to
skaitspieaudzis
vidēji līdz 11 –
12 pacientiem
dienā.Palīdzība
bijusi vajadzīga gan traumu, gan
beztraumu pacientiem: piesūku
sies ērce, pēkšņi paaugstināts
asinsspiediens, alerģiskas reakci
jas,sirdsvājums,terapeitiskaskai
tes. Sestdienāsun svētdienās,kad
navpieejamsģimenesārsts,biežāk
pieprasītais pakalpojums ir brūšu
pārsiešana. Nākuši vecāki ar bēr
niem,kuriguvušivieglastraumas,
vaikuriempēkšņikļuvisslikti.Šo
gadSMPPvērsušiesarī20pacienti
ar kriminālām traumām, kad tie,
kāS.Strazdiņamediķuvalodāpa
skaidroja,«nejauši uzkrituši uz kulaka».
Kopumā, kā atina SMPP mā
sa, iedzīvotāji ir pamanījuši un
novērtējuši palīdzības punktu kā
ieguvumu,kasvieglākuveselības
problēmu gadījumos ļauj saņemt
mediķupalīdzībuātrākuntuvāk
mājām.v

Mobilais mamogrāfs Valkā
Teksts: JolantaSelezņeva, Mobilo mamogrāfu
projekta pacientu koordinatore

S

ievietes tiek aicinātas veikt
krūšu izmeklējumus tuvāk savai
dzīvesvietai – Veselības Centrs 4
mobilajā mamogrāfā, kas 13.sep
tembrībūsValkā,pieģimnāzijas
(Raiņaielā28A).
Uz mamogrāfa pārbaudi iz
braucTIKAIpēciepriekšējapie
raksta!
•
Sievietēm, kuras saņēmu
šas uzaicinājuma vēstuli no Naci
onālā veselības dienesta, Valsts
skrīningaprogrammasietvarosiz
meklējums ir bez maksas (uzaici
nājuma vēstule ir derīga 2 gadus
kopšiesūtīšanasdatuma).
• Ar ģimenes vai ārstējoša ārsta
norīkojumu – izmeklējums maksā
Ls2.
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Aizdevuma procentu subsīdija
nozīmē,kabiznesauzsācējiem,kas
savas idejas īstenošanai finansēju
mu ir aizņēmušies Hipotēku ban
kasStartaprogrammā,atkarībāno
uzņēmuma darbības ilguma, tiks
segti 80% vai 70% no kopējās aiz
devuma procentos maksājamās
summas. Uzņēmējam pašam būs
jāmaksā tikai 20% vai 30% no šīs
summas.
80% no visiem aizdevuma pro
centu maksājumiem tiks segti, ja
uzņēmums darbojas laika posmu
līdzvienamgadam,savukārt70%
– ja uzņēmums ir 1 līdz 3 gadus
vecs.Subsīdijassummabūsatkarī
ga no aizdevuma summas, termi
ņa,uzkādutasņemts,kāarīaizde
vuma procentu likmes. Subsīdija
tiks aprēķināta un piešķirta kopā
araizdevumu.
Procentu subsīdija ļaus būtiski
samazinātuzņēmējaizmaksaspro
jektaīstenošanaslaikā.Piemēram,
jauzņēmējsStartaprogrammāaiz

ņemas25tūkstošuslatuuzsešiem
gadiem ar aizdevuma procentu
likmi7%,kopējieprocentumaksā
jumiir8812lati.Tagad80%nošīs
summas jeb 7049 latus uzņēmēja
vietā segs banka, izmantojot Eiro
pasSociālāfonda(ESF)līdzekļus.
Starta programma ir ESF līdzfi
nansēta valsts atbalsta program
ma,kasbiznesauzsācējiempiedā
vākompleksuatbalstu–aizdevu
mu, bezmaksas konsultācijas un
aizdevuma procentu subsīdiju.
Aizdevumu piešķiršanas termiņš
ir līdz 2013.gada beigām. Plānots,
ka termiņš vēl tiks pagarināts un
Startaprogrammaaraizdevumiem
un procentu subsīdijām turpinā
sieslīdz2015.gadavidum.
Lai Starta programmas iespējas
būtu pieejamas vēl plašākam uz
ņēmējulokam,tagadatbalstamvar
pieteiktiesarīvairumtirdzniecības
nozarē un iekārtu, individuālās
lietošanas priekšmetu, sadzīves
aparatūras un iekārtu iznomāša
nasnozarēstrādājošieuzņēmumi.
Tagad atbalsts pieejams arī jaun
ajiemuzņēmumiem,kuraīpašnie
ku vidū ir juridiska persona (ar
līdzdalībunevairākkā25%),saņe
mot70%subsīdijas.
InformācijuparStartaprogram
mu, kā arī citām valsts atbalsta
programmāmuzņēmējiem,varsa
ņemt visās Hipotēku bankas fili
ālēs(tuvākāfiliāle–Valmiera,Rī
gas iela), Atīstības programmu
konsultāciju centros, Hipotēku
bankas mājas lapā www.hipo.lv
vai arī zvanot pa Hipotēku ban
kasbezmaksasinformatīvouzzi
ņutālruni:80000100.v

Izsludināti kultūras projektu konkursi
Teksts: Vidzemeskultūrasunmākslasbiedrības«Haritas»ZiņulapaNr.1

Sīkāka informācija  htp://esfi
E
iropas Komisija aicina n a n s e s . l v / l v / a / l a p a / j a u n u 
Eiropaslīmeņanevalstiskāsorga

•

nizācijaspiedalītiesprojektukon
kursā«AtbalstsNVOīstenotajām
aktivitātēmESlīmenī»(«Support
to activities implemented by
NGOs organised at European le
vel») Eiropas Savienības Nodar
binātībasunsociālāssolidaritātes
programmas «PROGRESS 2007–
2013»sadaļas«Pretdiskriminācija
undažādība»unsadaļas«Dzimu
mulīdztiesība»ietvaros.
Projektu konkursā var pieteikties
tikai nevalstiskās organizācijas, kas
darbojasEiropaslīmenī.
Sīkāka informācija: htp://www.
k m . g o v . l v / l v / j a u n u m i / ? n e w s _
id=3576.

•Pēdējieprojektuiesniegšanas
termiņi ES programmā "Eiropa
pilsoņiem" 2013. gadā: ES prog
ramma«Eiropapilsoņiem»(2007
2013) veicina aktīvu Eiropas pil
soniskoapziņuunlīdzartoarīie
• Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša dzīvotāju un pilsoniskās sabied
ārsta norīkojumu, kuram NAV lī rības organizāciju iesaistīšanos
gumatiecību ar Nacionālo veselī Eiropasintegrācijasprocesos.Šīs
programmas mērķis ir dot iedzī
basdienestu–PARMAKSU.
votājiem iespēju sadarboties un
Pierakstsnotiekpatelefoniem piedalīties kopīgās aktivitātēs,
67142840 un 27866655. Sīkāka in veidojot arvien saliedētāku Eiro
formācijawww.mamografija.lvvai pu, izkopjot Eiropas identitātes
izjūtu, kuras pamatā ir kopīgas
uzepastuinfo@mamografija.lvv vērtības,vēstureunkultūra.

mi/15657.

•Pieejams atbalsts radošajiem
braucieniemZiemeļvalstuunBal
tijas valstu mobilitātes program
mā «Kultūra». Programma «Kul
tūra» atbalsta mākslinieku rezi
dences, ilgtermiņa un īstermiņa
sadarbības tīklu izveidi, profesi
onālu mākslinieku un kultūras
darbinieku mobilitāti visās māk
slas nozarēs. Tās mērķis ir izvei
dot pamatu inovatīvai, dinamis
kai Ziemeļvalstu un Baltijas val
stumākslasunkultūrasdzīvei.
No7.augustalīdz11.septembrim
profesionālimāksliniekiuncitirado
šo profesiju pārstāvji var pieteikties
radošo braucienu atbalstam Ziemeļ
valstu un Baltijas valstu mobilitātes
programmas«Kultūra»ietvaros.
Finansiālais atbalsts paredzēts
braucienamuzkādunoZiemeļuvai
Baltijasvalstīmlaikaperiodāno1–
10dienām,tassedzceļaunuzturē
šanās izmaksas. Braucieniem var
pieteiktiesarīnelielasgrupas(līdz6
personām),javisigrupasdalībnieki
dodasuzvienuuntopašuvietu,vie
nāuntajāpašālaikā.
Sīkāka informācija: htp://www.
kult urk ont akt nord.org/langen/
formsoffund ing/nor dicbalt ic
mobilityprogr amm eforcult ur e/
mobilitysupport.v
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AizmumstikaiEesti

Teksts un foto: ArnisOzoliņš, speciāli «Valkas Novada Vēstīm»

no ūdens pumpi neizdodas
Ik pa brīdim laika ziņās mūs iedSe
arbināt,totiesparkadīķosgozē

brīdina–pēdējāssiltāsšīsvasaras
dienas.Januvēlsagadās,katāsir
arī pēdējās atvaļinājuma dienas,
tadtāvietā,laivisudienuvārtītos
gultā, skatoties aizdomīgas kvali
tātes
seriālus,
vari
doties
divdieniniekā uz Ziemeļiem – tepat
kaimiņos,kuršobrīddegvielair2.
lētākā Eiropas Savienībā. Tāpēc
drošivariValgasvirzienāripinātar
pēdējām degvielas pilēm (dažs
«gudrinieks»ganjaugadiembrauc
arīarigauņulauksaimniekudīzeļ
degvielu, bet uz šādām avantūrām
neaicinu).

Jakājapaslīdpakreisi...
ŠoreizValgānekavēsimies,tādēļ
griežam pa kreisi KarksiNuijas
virzienā, līdz esam iekšā Mulgi
maa (kas nezin – vēsturisks Dien
vidigaunijas novads). Ceļmalā ne
stāv neviens mulgs, līdz potītēm
tērptsraksturīgimelnajāmētelīar
sarkanajām cilpiņām un melnā
platmalē – varbūt viņi visi devu
šies uz Dienvidiem – tas ir – pie
mums.Tikgarāmpabraucbussar
Mulgimaauzrakstu.Klātsestālie
lākā Igaunijas pilsēta Viljandi –
Valmierassadraudzībaspilsētavēl
nopadomjulaikiem,tāsvēsturiski
saistītas arī kā Hanzas savienības
locekles(arīLatvijaiirsavaVilan
de – Balvu rajona Rugāju pagastā
ar 23 iedzīvotājiem). Pašā centrā
varpiestātpieinfopunktapaņemt
kādu karti, nopirkt saldējumu un
gar Jaana baznīcu doties uz stāvo
Viljandiezerakrastu,kājuizlocīša
nai pakāpelēt pa ordeņa pilsdru
pām(13.–15.gs.)unpašūpotgrez
notrošutiltu,kuršražotsRīgā19.
gadsimtabeigās.

Kodarīt,janeesi
interesantspatzirgam
Saldējums ir nolaizīts, varam
griezt auto vēl ziemeļu  Paides,
virzienā. Pēc 21 kilometra straujš
pagrieziens pa kreisi no šosejas,
caurpāriskilometrugarualeju(ga
rākāIgaunijā)nonākamOlustveres
muižas kompleksā, 20 ha plašā
parkā–dīķukaskāžuuntiltiņula
birintā. Pļaviņās ganās zirgu bari,
dažsklīst,savvaļābubinādams,ci
tu interesē tavu kabatu saturs un
našķi.Patiangļustilakungumāja
pabeigta 1903.gadā, tēsto laukak
meņuunsarkanoķieģeļusaimnie
cības ēkas izmētātas pa visu mui
žas teritoriju, bet priekšpusē kun
gu mājai 1920.gadā pārbūvēts se
nākais – «Vecās kundzes nams».
Toties parkam savu roku 1903.g.
pielicis Rīgas dārzu un parku di
rektors Georgs Kupfalds – nekur
jautieigauņibezmumsnebūtuti
kuši! Muiža šai vietā stāvējusi jau
kopš 1632.gada, bet ziedu laikus
piedzīvojusi ap 1742. gadu, kad
kļuvusi par Ferzenu dzimtas īpa
šumu, kuru gan viņi  1920.gadā
zaudējuši–mūsdienāsšeitatrodas
lauksaimniecībasskola.

jas milzīgi gliemežvāki un  ja nu
katrā vēl arī pa saldūdens pērlei?
Neveltiparkāatrastidivibagātīgi
depozīti: viens paslēpts 8.gadsim
tā,otrs12.gadsimtā–vairāknekā
7000 unikālu monētu, kas ir bijis
lielākaisšādaveidaatradumsIgau
nijā. Ja nu tevi gaida trešais  vēl
neatrasts?Nez,cikigauņiatvēlētu
paratrašanu?
Liekas,dīķīleczeltazivtiņa,tik
navpierokasķeselesuntrīsvēlē
šanos. Tikām no aizmugures pie
zagušies divi savāda auguma zir
gveidīgieunnugribparvisuvari
kaut ko sadakarēt. Mazākais, mel
Vārtu tornis ar zvanu aicina un reizē brīdina – te sākas cita – pārlaicīga telpa
nais,tādalielākasuņaaugumā,ot
ram–kafijasarpienukrāsā,mugu
rāsēdējiskādsKalevipoegsunkā
jiņas saspiedis pavisam īsas. Kad
top skaidrs, ka neesam gastrono
miskiinteresanti,zirdziņiemnekas
cits neatliek, kā saskatīties, pa to
laiku viņu labdzimušie brāļi bla
kus aplokā mielojas ar siena rulo
niem–tiegannavnekādikokši!Lai
cikjaukabūtuzirgusabiedrība,nā
kasdotiestālāk,jolīdzvakaramjā
nokļūstlīdzSomujūraslīcim.

Īsacīsiņubiogrāfija
Rakvere. Jau tumsā. Picērijā
(«picu» igauņi tomēr atstājuši cil
vēciskāvalodā)gadāsūūūgunīgā
pica.Rakverescietoksnisjauslēgts,
kautizgaismots,totiespilsētassim
bols – tēlnieka Tauro Kangro vei
dotais vērsis kalna galā pieejams
pilnākomplektāarvisiempribambasiem.Unpribambasu izmēriirie
spaidīgi – kā nekā uz pilsētas 700
gadu jubileju uzstādītā bronzas
statuja ir lielākā dzīvnieka statuja
Baltijā–7mgara,4maugstaun7
tonnassmaga.!Lejāpiekājāmpil
sētasugunis,augšāvējš,virsgal
vas aizmirgo lidmašīnas bortugu
nis.UzielasnevienuRakverescīsi
ņunemana(cīsiņš, parastais, polimēra apvalkā: emulsija – 45%, sojas olbaltums – 25%, putnu gaļa – 15%,
vienkārši gaļa – 7%, milti/ciete – 5%,
garšas piedevas – 3%, emulsija – āda,
subprodukti, gaļas atgriezumi – tas
viss samalts un savārīts līdz putras
konsistencei),tikaipašāpilsētascen
trā satiksmes ierobežotāji uztaisīti
vēršupaskatā(lielakaķaizmērs).

Četraspērlesziemeļos
Pārbrauciens pa maziem lauku
celiņiem ar četrreizēju kartes pētī
šanu,unjaupalielugabalutumsā
redzamas Sagadi muižas fasādes
izgaismotāskolonnas.Muižasbal
les zālē svinības, paukšķ šampa
niešakorķi,bettrīszvaigžņuhote
liskluss,sākkristretaslietuslāses
aiz restorāna loga, muižas plašajā
pagalmā izgaismots vārtu tornis
un velk uz miegu. Tik no rīta re
dzamapašreizIgaunijasvalstsme
žu īpašumā esošā kompleksa
daudzveidība:irganmedībutrofe
juizstāde,ganmuzejs,ganmācību
klases, bet parkā ap dīķi izvietoti

Rakveres bullis tumsā pār pilsētu veras mierīgi un klusi – ko tādam padarīsi

vides mākslas objekti. Jaukākais –
dīķīūdenīnostiprinātibaltikrēsli,
kuri tā vien aicina mesties ūdenī
unizmēģinātsēdēšanu.Palmumā
jācaurnorasojošiemlogiemsaska
tāmasorhidejasunvīģeskoks.
Laikam šī bijusi īpaši bagāta
Igaunijasmala,jonelielāatālumā
uzbūvētas veselas četras īstas
pērlespamatīgasmuižas:Sagadi
īpašnieks, izliekas, bijis vissaim
nieciskākais, Vihulas – sapņotājs,
kurš dzēris tēju paviljoniņā stāvā
dzirnavu dīķa kraujā, Palmses –
aizrāvies ar pārmērībām, bet Kol
gas–tādssūrais tipiņš.Untikdažā
dasiršoēkušodienassejas–Kolga
–Igaunijaslielākāmuiža,kuru13.
gs. dibinājuši cisterciešu mūki, ir
kākatastrofācietiskuģis,kuradzī
lēsuzspīdkādadārgumulādevai
sudrabagaldapiederumi(atjauno
jamajāpilīirrestorāns,betStenbo
kudzimtasmantiniekinoZviedri
jas – atguvuši īpašumus 1993.ga
dā zirgu stallī ierīkojuši viesnīcu
un konferenču centru). Vihulas
muiža Mustojas upes krastā ir
daudz labāk saglabājusies ainavu
parkavidū,tāsdibinātājsbijisHans
Lode15.gadsimtā.1917.gadāmui
žu izposta sarkanie strēlnieki, no
dedzina dzirnavas, izdemolē sil
tumnīcas. Vēlreiz muiža degusi
1982.gadā.TagadVihulaaicinapa
staigāpadzirnavudīķisaliņassa
vienojošiem tiltiņiem, aizklīst līdz
Velna tiltam un atpūsties rotondā
upes krastā. Toties Palmse esot
igauņupatiskaistākāmuiža.Toat
jaunojis Lahemaa nacionālais

parks, saimniecības ēkā iekārtots
nacionālā parka informācijas cen
trs,kurbezmaksasvarnoskatīties
filmiņuparZiemeļigaunijasdabas
bagātībām (ir arī tualetes sen jau
bijavajadzība!),betparieejumui
žaskungumājasmuzejāganjāsa
maksā.Bijušajābrūziierīkots«Pal
mseParkhotel»,betvēdersjauat
gādina par savām prioritātēm, tā
pēc atliek meklēt kādu «kōrts»
(krogs).

Vēderamvēderatiesa

Krogs te arī netālu atrodas –
NarvasTallinasšosejasmalāViit
nā. Kopējā krogus zālē var sasēst
līdz 130 ceļinieku, var baudīt gan
igauņu tradicionālo virtuvi: «keel
hernestega» (mēle, amerikānis no
sauks – «pļāpukules liktenis»),
«sült» (vārīta cūkgaļa želejā – ār
zemniekiemvarotizskatītieskāka
ķubarība),«verivorst»(asinsdesaar
grūbām,anglisdiplomātiskitono
saukspar«melnopudiņu»),«mulgikapsad»(sautētikāpostiarcūkga
ļu un vārītiem kartupeļiem), «silgusoust» (šprotesarbekonukrēju
mamērcē),«karask» (nu,jūsjausa
protatmiežumaize,karaša).Pie
dzert,protams,var«kama» vai«kali»(kvass).Betvarjauarīuzticēties
kādai itāliskai «pastai». Tā nu
mums tagad jāšķiras pie Viitnas
krogapalabiNarva,pakreisiTal
lina, aiz jūras Helsinki, bet varbūt
labāk tomēr doties mājup Valkas
virzienā  ar pieēstu vēderu no
igauņulāčaneaizmuksi...v
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Laime ir ligzdā, kur daudz bērnu,
kur draudzīgi dala azaidu
un kopīgi pārdzīvo bēdas un priekus.
Un, ja jūs tam neticat, paklausieties
gavilējošās putnu balsīs,
kas atskan plaukstošā pavasara mežā.
(K.Skalbe)
Laikā no 22.07.2013. – 25.08.2013. Valkas novada Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēta 11 bērnu dzimšana: 5 meitenītes – Laura, Rūta
Evelīna, Sanija, Samanta un Tīna, 6 zēni – Marats, Janeks, Jānis,
Miks, Svens Ernests un Māris.

Sveicam ģimenes ar dzīvē nozīmīgo notikumu!

Valkas novada dome

Mīlestība!
Tā atnāk un paliek
Netverama, neuzminama.
Tā paliek pie Tevis
Kā gāju putns, kas beidzot atradis ligzdu,
Kā zieds, pats Dievs, ko iesējis agri no rīta,
Un pēkšņi tā iemirdzas silti Tev acīs,
Ieraso slēptu asaru skropstā,
Tad ieskanas Tevī kā dziesma,
Dziesma, kurai Tu visu mūžu meklēsi vārdus,Mīlestība.
(V.Mora)

Sveicam Kristīnu Druzi un Guntaru Freibergu
kopīgo dzīves ceļu sākot!
Vēlam mīlestību, laimi un saticību arī
Silgai Tīrumai un Pjeram Soldano!
Valkas novada domes vārdā –
priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis
Kā putni aiziet dusēt
gar vakara meža malu,
Tā mūsu mīļie aiziet –
uz kluso mūžības salu.
Paliek vien dvēseles gaisma.

Aizvadīti mūžībā
(Laikā no 22.07.2013. – 25.08.2013.
Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēta miršana)
Alfrēds Antapsons (dz. 1934.)
Jānis Dzenis
(dz. 1939.)
Silvija Dzilna
(dz. 1933.)
Ļubova Federe
(dz. 1948.)
Mirdza Filipova
(dz. 1931.)
Aivars Kondrāts
(dz. 1938.)
Tamāra Lībāne
(dz. 1934.)
Aina Luguze
(dz. 1931.)
Valentīna Marmazova (dz. 1963.)
Jevgēnijs Miks
(dz. 1963.)
Gelena Mļečko
(dz. 1937.)

Oksana Moskaļova
Gaļina Naidina
Oļegs Ņikiforovs
Vilnis Pētersons
Boriss Pokatilovs
Ņina Prosvetova
Vija Remicāne
Vitālijs Ševčenko
Arvo Vaasma
Vladislavs Žubuls

(dz. 1973.)
(dz.1941.)
(dz.1963.)
(dz. 1957.)
(dz. 1957.)
(dz. 1939.)
(dz. 1952.)
(dz. 1960.)
(dz. 1958.)
(dz. 1927.).

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem

  Valkas novada dome

Izdzert no zemes to krāsu, to smaržu,
kas tikai manā ziedā var ziedēt, –
ar saknēm, ar sirdi to vienīgo garšu,
ko puķes un koki, un stādi prot
savā dzīvē tik vienkārši izdzīvot!
(L.Brīdaka)

                   Ērģemes pagastā

Ilzi Strazdiņu 09.09., Osvaldu Kozlovski 15.09., Jāni Brī
mani 19.09., Ilzi Jessi 25.09., Ēriku Pogu 25.09., Leonoru Bojāri 25.09., Ol
gu Elvīru Studenti 26.09., Aivaru Pandalonu 29.09., Agri Dudeli 30.09.

Kārķu pagastā

Annu Tropu 02.09., Annu Veidemani 04.09., Ausmu Ķīkuli 13.09., Jāni
Kazaku 27.09.

Valkas pagastā

Aiju Ukri 01.09., Dzintaru Vilku 03.09., Olgu Ivanovu 04.09., Inesi Demeš
ko 05.09., Jaroslavu Koršinsku 08.09., Olgu Ševčiku 10.09., Māri Melderi
11.09., Ernu Briedi 12.09., Silviju Doršu 14.09., Tamāru Zahārovu 20.09.,
Zigmundu Ikertu 20.09.

Vijciema pagastā

Inesi Bērtu 08.09., Dzintru Broku 11.09., Aiju Brasli 13.09., Rasmu Pu
ju 19.09., Ainu Ģērmani 20.09., Mudrīti Lāci 23.09., Dzintru Ragži 23.09.,
Mariju Ondzuli 26.09.

Valkas pilsētā

SVECĪŠU VAKARI
VALKAS NOVADA KAPSĒTĀS

14. septembrī plkst. 18.00 Aumeisteru kapos
28. septembrī plkst. 17.00 Ērģemes kapos
28. septembrī plkst. 17.00 Vijciema kapos
5. oktobrī plkst. 15.00 Stoķu kapos
5. oktobrī plkst. 16.00 Valkas Meža kapos
5. oktobrī plkst. 18.00 Valkas Cimzes kapos

Juri Orski 01.09., Edvīnu Broku 01.09., Antu Sauso 02.09., Veru Rudovi
cu 05.09., Valeriju Abramovu 05.09. Irīnu Beļajevu 06.09., Oļegu Ivanovu
06.09., Larisu Butkevits 08.09., Elvīru Stūri 08.09., Martu Podnieci 09.09.,
Solveigu Lisovsku 09.09. , Dzintaru Ūdri 09.09., Aiju Sallu 10.09., Imantu
Celmiņu 10.09., Venerandu Mārinu 11.09., Diānu Zvanītāju 11.09., Lūciju
Markus 12.09., Emmu Bondari 12.09., Gaidu Klaipu 12.09., Vilmu Ķīku
li 13.09., Āriju Kraukli 13.09., Inetu Butkinu 14.09., Ilzīti Kalniņu 16.09.,
Egonu Brahmani 17.09., Agritu Strazdiņu 18.09., Aigaru Lūsi 19.09., Vil
mu Šaripovu 19.09., Raineldu Popdjakuniku 19.09., Mārīti Kazaku 20.09.,
Laimu Stepenu 20.09., Irmu Šuvcāni 23.09., Viktoru Šišovu 24.09., Gati
Putrāli 24.09., Nastju Karlausku 25.09., Ivanu Miklovšu 26.09., Nadeždu
Pokatilovu 26.09., Aļģimantu Petrovski 27.09., Metu Skrastiņu 27.09., Ag
ritu Kamali 28.09., Daci Kazaku 30.09., Jutu Jansoni 30.09.

Zvārtavas pagastā

Dainu Mežīti 14.09., Daigu Loginu 16.09., Dzintru Lāmu 29.09.

Valkas novada dome

(Sveicam novada iedzīvotājus «apaļās» un «pusapaļās» jubilejās,
sākot no 50 gadiem. Sveicam arī visus pārējos jubilārus!)

Valkasnovadaaﬁšustabs
Valkas novadā
viss notiek

BibliotēkasBērnu
literatūrasnodaļā
• 2.septembrī – pasākums «Sko
lasgaitasuzsākam,grāmatiņupa
lasām»,visasdienasgarumābibli
otēkasapmeklētājitiekaicinātiuz
aktivitātēmarbalvām.Ieeja–bez
maksas.
• No12.līdz27.septembrim –iz
stāde«...citiburtilidoāāārā,ce
lietiesspārnos,lidojietlīdz...»,bēr
nu dzejniecei Inesei Zanderei 50.
jubileja.
• 13.septembrī – Dzejas dienas
Valkas novada skolās. Viesosies
dzejnieces – Andra Manfelde un
IngaGaile.

Ērģemespagastā
• 28.septembrī plkst. 19.00 Tur
nas tautas namā Valkas pagasta
amatierteātra «Rūdis» teatralizēta
izrāde«Koncerts».

Kārķupagastā

• 31.augustā tautas namā pasā
kums «Ar skolas somu plecos».
Plkst.19.00koncertšovsarskolēnu
žūriju,plkst.21.00ballevisiembi
jušajiem un esošajiem skolēniem,
Vijciemapagastā
spēlē«Hardijsun&»(Valmiera).
• 2.septembrīnoplkst.9.00retro Vijciemamuižassvētki:
skolassomuizstādepietautasna • 13.septembrī plkst.13.00 Vijcie
ma pamatskolā tikšanās ar dzej
ma.
• 5.septembrī tautas nama paš nieciInguGaili.
Radošajātelpā
darbnieki aicina pievienoties ru • 13.septembrī pie Vijciema pa
«309.kabinets»
dens ekskursijai (sīkāka informā matskolasZiedukompozīcijuvei
• 28.septembrī plkst. 21.00 – se cijapamob.tālr.26365892–Dace). došana.
zonasatklāšana:koncerts,diskotē • 13.septembrīplkst.11.00tautas • 13.septembrī plkst.16.00 Vijcie
ka,izstāde.
mabibliotēkātikšanāsardzejnieci
namāDzejasdienupasākums.
Valkaspilsētas
AnituAnitīnu.
•
20.sep
t
em
b
rīplkst.13.00pietau
J.CimzesValkas
kultūrasnamā
tasnamaRudenstirdziņškopāar • 14.septembrīplkst.11.00pieVij
Mūzikasskolā
• 30.augustā plkst. 19.00 lielajā 31.augustāplkst.12.00–koncerts mazpulcēniem.Aicinātivisitirgo ciema tautas nama starts auto un
velo veiklības sacensībām «Mui
zālē – Lorijas Vudas un Hardija «Akordeonists Kaspars Gulbis ar tiesgribētāji!
žas kučieris», pēc tam – Vijmalā
•
27.sep
t
em
b
rī
sko
l
as
spor
t
a
lau
Madzuļa koncerts «Ūdenskri instrumentāloansambli».
piedeposacensības«Muižasstip
ku
m
āOlim
p
is
k
ādie
n
a.
tums».Būsbufete.Koncertadienā
rinieks».
biļetescena–Ls2,50,ģimenesbi
ValkasnovadSa
i
e
t
ana
m
ā
• 14.septembrīplkst.17.00Vijcie
ļete4cilvēkiem–Ls5,pirmsskolas
pētniecībasmuzejā
ma pamatskolas zālē teātra izrā
«Lu
g
a
ž
umui
ž
a»
vecumabērniemieejabrīva.
• 6.septembrīplkst.17.00–Tatja • 12.septembrī plkst. 9.00 semi de.v
• 18.septembrī plkst. 17.30 ka nasĀbeltiņasdarbuizstādes«Pie
nārs «Senioru tūrisms Vidzemē 
merzālē–Valkaspilsētasteātraiz turaspunkts»atklāšana.
iespējasunpiedāvājums».
rāde, K.Dragunska «Edīte Piafa.
LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!
• 12.septembrīplkst.15.00daiļru
Mansleģionārs».Ieeja–Ls2.
nāšanaskonkurssbērniem(sīkāka Varbūtgadījumi,kadpasākumu
• 26.septembrī no plkst. 10.00
Sportapasākumi
informācija Valkas pagasta Luga norises laiku nepieciešams mai
līdz13.00lielajāzālē–Donorudie
• 5.septembrīnoplkst.15.00līdz žubibliotēkā).
nīt. Sekojiet informācijai www.
na.
• 28.septembrīplkst.12.00lielajā 18.30 mežā pie Valkas brīvdabas • 13.septembrīplkst.19.00Dze valka.lv vai interesējieties pie
zālē–SIA«Valmieraskinostudija» estrādes – Valkas novada skrieša jas dienu pasākums «Platmales pasākumarīkotājiem!
etīdes3».
izrādebērniem«Smurfiņiunzelta nasseriāls«Optimists»,Ikārta.
statuete».Biļetescena–Ls2,ģime • 6.septembrī–skrējiens«Valka
nesbiļete4cilvēkiem–Ls5.Īpašā Valga».
akcija 2.septembrī: biļetes cena – • 7.septembrīplkst.12.00pieZā
ģezera–Valkasnovadasacensības
Ls1.
riteņbraukšanā(4–cīņasieskaitei). Teksts: SandraPilskalneFoto: Andžs Pilskalns
Izstādes
•
12.septembrī no plkst. 15.00
• Mazajā zālē – izstāde «Liepā
tamvisibūsmīļiaicinātiuzkopīgu
līdz18.30me
žāpieValkasbrīvda
ja – Valka reminiscences» (Didzis
sep
t
em
b
rī
Kār
ķ
u
drau
d
ze
svētkucienastubaznīcasdārzā.
Krūmiņš,EdīteBernadoviča,Gints basestrādes–Valkasnovadaskrie svinēs 19 gadu pastāvēšanas jubi
Luterāņu draudze Kārķos dibi
šanasseriāls«Optimists»,IIkārta.
Veilands–gleznas,grafika,foto).
le
j
u.Diev
k
al
p
o
j
u
m
u,kasno
t
iksie
nā
ta 1994. gada septembrī, pirms
• 19.septembrī no plkst. 15.00
ras
t
ālai
k
āsvēt
d
ien,pulk
s
ten14.30
tamkār
ķēniešipārsvarābijaĒrģe
līdz18.30mežāpieValkasbrīvda
Valkasnovada
Kār
ķ
ubaz
n
ī
c
ā,kup
l
i
n
āsVal
m
ie
r
as
mes
lu
t
e
rāņu draudzē. 2002.gadā
basestrādes–Valkasnovadaskrie
Centrālajābibliotēkā
Svē
t
āSī
m
a
ņ
adrau
d
zesli
t
ur
ģ
is
k
ais
Kār
ķ
osuz
celtabaznīca.v
šanas seriāls «Optimists», III kār
koris Lāsmas Olsones vadībā. Pēc
• Līdz 30.septembrim – izstāde ta.
noValkasnovadpētniecībasmuze • 21.septembrī plkst. 12.00 pie
jakrājumiem«Spožāspogās,ķive Zāģezera – Valkas novada skrē
rēs…»(Valkasugunsdzēsībasvēs jiens «Apkārt Zāģezeram» (4–cī
ture).
ņasieskaitei).
• Līdz 30.septembrim – izstāde • 24.septembrī Valkā, pieKoklē
«KaimiņvalstsLietuva–ESprezi tāja–Valkasnovadarudenskross.
dējošāvalsts».
• 26.septembrī no plkst. 15.00
• No 2.līdz 30.septembrim – līdz18.30mežāpieValkasbrīvda
dzejniekiem–novadniekiemveltī basestrādes–Valkasnovadaskrie
ta izstāde «Dzeja – dabas prasī šanas seriāls «Optimists», IV kār
ba».
ta.
• No 6.līdz 17.septembrim – iz • 27.septembrī– Valkasstadionā
stāde«KrievurakstniekamĻevam –ValkasnovadaOlimpiskādiena.
Tolstojam–185».
• 12.septembrī plkst. 18.00 – liteGadatirgi
rārs pasākums «Atkal klāt vārdkritis»
• No25.septembralīdz9.oktob
rim – izstāde «Dzejniecei, rakst • 26., 27., 28.septembrī Valkas
pilsētā–gadatirgus.
nieceiAndraiManfeldei–40».

Svinēs draudzes jubileju

8.

Kārķu ev.lut. draudzes mācītājs Ģirts Kalniņš aicina visus uz
draudzes jubilejas dievkalpojumu.
Valkas novada
pašvaldības
informatīvs
izdevums

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
Tirāža: 4300 eks.

Izdevumu sagatavoja
Valkas novada domes sabiedrisko
Kārķu pagasta sabiedrisko
attiecību speciāliste
attiecību speciāliste
Inguna Medne, tālr. 64707489, Sandra Pilskalne, tālr. 26391447,
e-pasts: inguna.medne@valka.lv e-pasts: sandra.pilskalne@valka.lv
Datorgraﬁka: Arnis Ozoliņš; arnis.ozolins@hotmail.lv

Iespiests tipogrāﬁjā «LATGALES DRUKA»

