Nr. 58 (8)

2014.gada 27.augustā

Intervija ar Izglītības,
kultūras, sporta un
jaunatnes nodaļas vadītāju
Rolandu Rastaku
Numura INTERVIJA

Teksts un foto: ZaneBrūvere

Numura ievadsleja

K

lā � �u � �n� . G�n � ���
� � m� n � � � ta� � � �zoga� �� � n � � � � n �
� � s� � �� �, k � vas� r� � �
� �i �u � �e� .
Klā � � �� � � �m � �k � la�
� � � n � . Īpa � � n ��� � ī g� t�
� ū � � � � �, �� �� � � � � ��
�k � � � � � ro� � � �m� �� ��� . A� g�n d� �� �� � � v� �
� � �k �, k � ka � r� n �va d�
�k � l� � � � � �k � � � � � l� ��
v� � m�z� �� �� m�ntd� �� �, ka� mā � ī š � no� pa d��ī � d�u �� pa � � k � m� ��.
K� �n � � ��� j� a� �� n � ���J
nod� ļa� va � ī t�j� R� l�nd�
Ras t�k�, j� �n �j� � mā � �� � ga d� � es� � ga t� ��!
Ru � �n� s� ��m� � � � ��
�� � ja� � � � � � l� �k� .
5.� �p � � � � ��, V� � ka� n �va� � ē � � �e � � ba� � � � � j�
d� �z� �i� � � � � � � � � � ē �
�� � ja� � � � � � pas� ��� � «Vis� p� � �još � � �, � � t�
�� � � ...» , �� �� � � ���e�m� � �� � � � n ā � t� l�n � �g�i� ���e� � � � � �k� J� �i�
C� �� � �i� . Ai� � � � a � n �k �
� �� to�, �� �� �k � � � n � � �
�� � �� � � �� «Jū �», d��k �� � � �� � pa � � k � � �, j�
v� � ��r�u � �e� n � �k � � �na�, n � � � � ras tā � k�mf�rt �
z� na� � � �p �ū � k � j� � � �.
Ru � �n� � � � �� r� ža� l� �k� .
Ne a �k � �ī �� n � t�, v� � t�
m�z� v� � � � � l�, t� � � � pa š � �� l � �ot � . Ta ga�, ka�
v� k � �� p� � � � � � �m š � ��,
to� v� � � �l � ī �, ga t� v� �� �e�
�� � m� � .
N� � � � � ka � r� � �u � � � �
k ā � � j� � � � � �e ��� v��� � � � �, j� � � �e � � � j�,
�i� � � � � �� �p �ū � k ā � �
j� � � � �ra� � �, v� � � ū �
��is � m�z� �v�n � � r� � �
�p �ū � j� � � � � �e� v� lo � �.
Ie � � � ja� � �m� � �! L� � �r�s� �n� �u � �n�!

Z� � �
B�� � � ��

A

r Rolandu tikāmies viņa
at vaļinājuma laikā, tomēr
tas ir nosacīti – arī savās brīvdienās Rolands ir mūžīgā kustī bā,
radošs un darbīgs. Taču nevar būt
savādāk, jo četr u jomu pār valdība ir īsts izaicinājums pat pieredzējušam profesionālim un jomu
pārzinātājam kāds ir jaunās nodaļas vadītājs. Tuvojoties 1.septembrim, protams, vairāk jautājumu par izglītī bas jomu.
Vai esam gatavi 1.septembrim?
–Esdomāju,kaesamgatavi.Jā
atīmē,kamūsunovadāskolasne
kad nav bijušas nolaistā stāvoklī,
tās vienmēr ir uzturētas kārtībā.
Tieši šogad ir notikuši fundamen
tāli ieguldījumi izglītības iestāžu
infrastruktūras attīstībā – jau mi
nētāfasādessakārtošana,siltināša
nas darbi, mūsdienīgu ēdnīcu iz
būve Valkas un Kārķu pamatsko
lās.Protams,ikdienišķiekosmētis
kie remonti ir nepieciešami, taču
lieli darbi arī jādara. Katrā izglītī
bas iestādē ir notikušas izmaiņas,
irveiktilielākivaimazākiremont
darbi. Iespējams, ka apjomīgākie
notiemnebūslīdzgalampabeigti,
bet ir vērts paciest neērtības. Val
kaspamatskolāturpināsiessiltinā
šanas darbi, tāpat arī ģimnāzijas
fasādes krāsošana vēl līdz galam
nav pabeigta. Ģimnāzijas fasādes
krāsojums ir īpašs ar to, ka tas at
jaunotsvēsturiskajāskrāsās.
Aprīkojumu vienmēr var vēlē
ties vairāk, nekā ir, tomēr Valkas
novadaskolāstasirganamoderns.
Irinteraktīvāstāfeles,kurasskolo
tāji arī izmanto. Ir nodrošinātas
mācībugrāmatasunlīdzekļi.

Esam gatavi jaunajam mācību gadam! Tā - Rolands Rastaks

žiotrādi–kādsaizietprojām.Labā
ziņa ir tā, ka cilvēki atgriežas no
Īrijas vai Anglijas, un šie bērni at
sākmācītiesLatvijasskolās.Rude
nīmācībasuzsāksčetriskolēni,ku
ripirmstamirmācījušiesārzemēs.
Skolas kopā ar vecākiem ir pārru
nājuši darbības plānu, lai nebūtu
problēmu iekļauties Latvijas izglī
tībassistēmā.
Vai novadā varam sagaidīt arī
jaunus pasniedzējus?
–JauniskolotājibūsKārķos,Val
kas pamatskolā. Ģimnāzijā būs
jaunsķīmijasunbioloģijasskolotājs.
Jauninetādānozīmē,katikkouzsā
kuši darba gaitas, bet gan kā jauni
mācību spēki mūsu skolās. Bērnu
unjauniešucentram«Mice»irjauna
direktore–KristīneGaniņa.

Kādas pārmaiņas vēl paredza
mas izglītības jomā?
–Būtiskupārmaiņunebūs.Katrs
turpina darīt savu darbu. Lielākā
sāpevarbūtirtā,kaskolēnuskaits
samazinās, un vēl joprojām nav
glužiprecīzizināms,kādstasbūs,
Roku rokā novadā tagad iet iz
uzsākotjaunomācībugadu.
glītības un kultūras jomas. Kādi
ir tuvākie plānotie kultūras pasā
Cik skolēnu šogad uzsāks mā kumi tuvākā un tālākā nākotnē?
cības 1.klasē?
– Šis gads skolām būs nozīmīgs
– Valkas novadā pirmajā klasē arīarto,ka2015.gadānotiksVispā
mācības uzsāks 65 pirmklasnieki. rējieskolēnudziesmuundejusvēt
Tomēr mēdz būt tā, ka pat pēdējā ki, tas nozīmē, ka mūsu interešu
nedēļāuzrodasvēlkādsvaiarīglu

kolektīvi turpinās strādāt pie re
pertuāra un cīnīsies skatēs, lai ie
gūtu tiesības nokļūt Rīgā. Mūsu
novadādarbojasgankoris,gande
jukolektīvi,tākāmumsirvisasie
spējas novadu pārstāvēt dažādās
vecuma grupās skolēnu dziesmu
undejusvētkos.
Turpinās Cimzes jubilejas gads
untamveltītiepasākumi,26.augus
tā norisinājās pedagoģiskā konfe
rence–lasījumiveltītiizcilajampe
dagogam«SkolotājuskolotājaJāņa
Cimzes Valkas rudens lasījumi».
Tajā aicinājām piedalīties Latvijā
zināmusunatītuslektorus,bagā
tinot konferenci ar Valda Muktu
pāvelakoncertlekcijuunLilijasDi
neresstāstījumuparCimzes200.ju
bilejasgadamveltītāspastmarkas
tapšanu. Piedalījās arī docente no
TallinasUniversitātes.Oktobrīno
tiks jubilejas gada noslēgums lat
viešu biedrības namā, Rīgā, kur
plānojam pirmo reizi pasniegt
Cimzesbalvu.Kultūrizglītībātieši
Valkāirspēcīgassaknes,uzkurām
varambalstīties.
Turpinājums 2.lappusē
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Turpinājums no 1.lappuses mirstam pateikt paldies, un cilvē
Gada laikā novadā ir notikuši kam ir sajūta, ka viņa darbu ne
vairāki vērienīgi kultūras pasāku viensnenovērtē.Tāpēcarīmēsdo
mivisāmgaumēm.Netikaipilsē mājam par pasākumiem, kas ir
tās,betarīpagastos.Šogadtiešipa mūsunozarescilvēkiem,laiviņiem
gastos organizatori piedāvāja ļoti būtu arī kāds atpūtas mirklis, lai
interesantas programmas un akti būtudvēseliskaisgandarījums.

vitātes. Ļoti pozitīvi izskanēja pa
sākums«Cimzeskods»,kurpatko
ri,kasbijaieradušiesnocitiemLat
vijasnovadiem,bijapārsteigtilabā
nozīmē par Valku kā pilsētu un
mūsu augsto kultūras līmeni. Arī
Kultūras ministrijā atinīgi novēr
tējamūsukopīgiarigauņiemrīko
to lielkoncertu. Tas mums dod zi
nāmas priekšrocības, organizējot
nākamā gada pasākumus. Tāpēc
aicinu ne vienmēr redzēt tikai to
slikto,betarīnovērtētto,kasmums
irlabs,arīamatierkolektīvuaktivi
tātes.Šisgadsbijaīpašsarto,kajū
lijā Valkas novada teātri piedalījās
AmatierteātrufestivālāVentspilī.
Mēsvaramlepotiesarmūsuno
vadacilvēkiem.Neretidarbasteigā
paskrienamviņiemgarāmunaiz

Runājot par spor ta pasāku
miem, to moto varētu būt «Nesēdi
mājās!», pat cilvēkam, kas ar spor
tu ir uz «Jūs», tas šķiet tikai laika
jautājums, kurš no spor ta pasāku
miem būs pirmais, kurā viņš ie
saistīsies. Pasākumos ir ieviesta
«tautas klase».
–Jāatīst,kavisaktīvākpatiešām
mumsveicassportajomā,mumsir
ļoti paveicies ar vadītāju, kurai ir
enerģija,jaunasidejas,unkurane
nogurdināmidarbojas,organizējot
pasākumus.Šobrīdvarētuteikt,ka
viņai nav neviena sestdiena vai
svētdiena īsti brīva, jo katru reizi
notiek pasākums gan Valkā, gan
pagastos. Mums ir nodrošināti
sportaorganizatoriuznepilnuslo

dzipagastos,arītiedarbojasunir
sevi jau pierādījuši pirmajos pasā
kumos.Mumsirizveidotipludma
les volejbola laukumi pilsētā un
pagastos,kaspirmstammumsne
bija.Partopaldiesvaramteiktarī
domes priekšsēdētājam, jo tā bija
tiešiviņainiciatīva.Tākāiespējas
tiekveidotasunnodrošinātas.Cil
vēkiem ir idejas, darbinieki strādā
un meklē iespējas realizēt šīs ide
jas.Daudzenerģijasunlaikadarbi
niekiem,protams,sanāktērētbiro
krātiskaraksturadarbos,pildotob
ligātāsprasības,kasjāievēro.
Jebkurā gadījumā jāizmanto tā
iespēja,kamēsesamkopāarigau
ņiem,jodzīvejauirpierādījusi,ka
mēs varam pasākumus organizēt
kopā,vienkāršijāpārvarinerce,jā
iet pāri robežai! Mēs domājam arī
ieviest sistēmu, lai neiznāk tā, ka
novadānotiekvairākilielipasāku
mi vienā dienā. Tomēr mēs nekad
neizbēgsim no situācijas, kad būs
vienlaicīgivairākipasākumi.Neiz

bēgami,cilvēkiembūsgrūtiizvēlē
ties,uzkurunotiemiet,jointere
sants būs gan viens, gan otrs. To
mēr mūsu mērķis ir, lai kultūras
naminestāvētutukši,laiuzskatu
vēmnotiktudarbība,vienalga–vai
turdarbojaslielivaimazibērni,lai
stadionāunsportalaukumosbūtu
rosība!Irdomātsparlieliemizaici
nājumiem sporta pasākumu orga
nizēšanā.
Jaunam gadam sākoties, ko tu
novēlētu mūsu novada audzēk
ņiem?
– Ticēt sav iem spēk iem un lai
piepildās katra person īgais sap
nis. Mums novadā ir kval itat īva
izglīt ība,tovislabāknovērtētieši
tie,kasiraizgājušiuzcitāmsko
lām. Arī tie, kas pabeig uši citas
skolas, atīst, ka arī šeit bija ļot i
labi.Daudzkasiratkar īgstiešino
paša cilvēka, ja vien gribēs, viņš
jebkurā vietā mācēs sav us talan
tus att īst īt un pilnveidot. Cik va
rēsim,tikdar īsim!v

Pēdējābrīžaziņas

Pēc 25 gadiem atkal sadodas rokās
Teksts un foto:
ZaneBrūvere

P

ieminot vēstu
riskivienojošo
mirkli Baltijas tautu
vēsturē, arī Valkā,
tāpat kā daudzviet
citurLatvijā,Lietuvā
un Igaunijā, 23.au
gustā cilvēki atkal
pulcējās kopā Luga
žu laukumā, kur
stiprinājavienotību,
sadodot ies rokās.
Katrsvarējapiedalī
ties ziedu un gais
mas ceļa veidošana
Vaiņus Baks bija mērojis tālo ceļu no Viļņas,
no līdzi paņemta Dzejnieks
lai piedalītos pasākumā
jām svecītēm un
viešu un liet uviešu neapstrīdamo Ziedu ceļa veidošanā piedalījās arī paši mazākie pasākuma apmeklētāji
ziediem.
Pasākumu ar dzejas lasījumiem gribuatjaunotsav uvalstuneatkarī
kuplināja dzejn ieki Vaiņus Baks bu.
Vistālāko ceļu uz pasākumu mē
(Liet uva), Zane Brūvere  Kvēpa
(Latvija)unVēraKasimovanoIgau roja dzejnieks no Viļņas Vaiņus
nijas.Pasākumāuzstājāsneatkārto Baks, kurš bija sagatavojis uzr unu
jamais dziesminieks Haralds Sīma ganlatviešuunliet uviešu,ganigau
nis, kas latviešu publikai plaši pa ņuvalodās.
zīstams ar sav u savdabīgo un neiz
«Esmu arī piedalījies Balt ijas ce
mirstamobalsstembru,emocionali ļā», stāsta Vaiņus. «Man bija tikai
tāt i un dziļi dvēselisko vēstījumu pusgadiņš,betvecākibijamanipa
parLatvijaslikteņstāst iem.
ņēmušilīdzirat iņos.Tur,kurstāvē
Pasākumu noslēdza Valkas jaun jām, nebija piet iekami daudz cilvē
iešu veidotā filma par Balt ijas ceļu, ku, tāpēc no rat iņiem bija izvilktas
kur cilvēki dalījās atmiņās par pie prievītes,kur ugalusturējaabivecā
dzīvoto.
ki.Manvēlirsaglabājušāsfotogrāfi
1989.gada23.augustāvisutrīsto jas no tās dienas. Domāju, ka abu
laikvēlPSRSokupētoBalt ijasvalstu taut uvienotībasapliecināšanā,šisir
pilsoņi sadevās rokās, izveidojot
bijis pats nozīmīgākais not ikums
dzīvoķēdi–Balt ijasceļu–noTalli
Balt ijastaut uvēst urē».v
nas līdz Viļņai, paužot igauņu, lat
Pēs 25 gadiem cilvēki atkal pulcējās kopā
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Izvērtētas skaistākas
sētas Valkas novadā

I

r apkopoti kārtējā konkursa
«Sakoptākādzīvesvietaundar
bavietaValkasnovadā2014»rezul
tāti.Žūrijaskomisijaslocekļuemoci
jasnorimušas,betšovasariegūtieie
spaidiirneizdzēšami.Kājauierasts,
dalīšos savā redzējumā un tas būs
ļotisubjektīvi.Pastāstīšuparredzē
to,kasmaniuzrunājavisvairāk.Arī
šoreiz–nenosaucotvārdus,laikādu
netīšineaizvainot u,nereklamēt uvai
neradīt u nevajadzīgu ažiotāžu. Vi
ensraksturojošselementsganirvis
osapskatītajosobjektos–katrsirie
vērībascienīgs.

Saprašanās un saprašana

Uzsākotpieteiktoobjekt uapskati,
kādas vasarnīcas saimniece, pati to
neapzinoties,noformulējašīsvasaras
konkursa vadmotīvu. Proti – sapra
šanāsunsaprašanasnozīmība.Viņa
palepojās, ka piedalījusies Pasaules
koru olimpiādē Rīgā, strādājusi par
korapavadoni.Kādamkorim?Krie
vukorim,jonevarstrādātarcittau
tiešiem,janesaprotiviņuvalodu!Ci
tassvešvalodasviņatiklabinezinot.
Savukārt, viņas vīrs ļoti labi saprot
koka valodu, dārzā izstādītās dažā
da lieluma koka skulptūras ir tik
dzīvas, ka roka neviļus pastiepjas
paglaudītzirdziņamuguruvaisivē
nasānu.Jābrīnās,kāmākslinieksšos
brīnišķīgos veidojumus varēja no
jaustunizvilinātārānokokabluķa,
savukārt, vējlauzti zari esot lielisks
materiāls vēja stabulēm. Koku kā
materiālu,vairākganlietišķāsmāk
slasjomā,labipazīstarīvairākimāj
vārdu norāžu veidotāji. Rezultātā ir
radītiinformējoši,estētiskipievilcīgi
ceļa papildelementi. Vienam auto
ramirtikai17gadi!Prasmīguroku
savītas arī kārklu klūgas kalpo par
glītiem aizslietņiem, sētiņām un
dzīvnieciņiem.
Valodas prasme, turklāt, ir abpu
sēja.Arīkokisaprotcilvēkuvalodu.
Kādaslaukusētassaimnieksatina,
kaviņšarsaviemkokiempirmsap
griešanaskatrreizaprunājoties.Mui
žasparkaozols,noklausījies,kāvīri
pavasara talkā spriež, ka šis koks
kalstotnostunbūšotjānozāģē,saņē
miesunmēnešalaikākrietnisalapo
jis,laitakredz,kaviņširdzīvotājs.
Kānopietni–pajokampiebildapa
gasta pārvaldnieks, šāda terapija ir
iedarbīgāka,javairākicilvēkitoska
ļiapspriež,kokamdzirdot.
Irvīri,kaslabisaprotasarmetālu
un atelpā no tehnikas remontdar
biem «uztamborē» pa mežģīņotam
mājvārdam ar visu firmas logo vai
variācijasparpuķu podiem uz mil
zīgām atsperēm. Puķu podu var ie
kārt ķēdēs un – pretēji gravitācijas
likumam–varuzķēdēmarīatstutēt.
Arī grils var būt ne tikai praktiska,
betļotiskaistalieta.Savukārt,visur,
kur vajag un nevajag esošie pelēkie
laukakmeņiunoļivarlieliskikalpot
kāceļasegums,betlabameistararo
kās–arīkāsētasmateriāls.Nepajau
tāju saimniekam, cik maksāt u tāda
metālkaluma sēta ar akmens mūra
stabiem (katram stabam ir metāla
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jumtiņš ar savīt u spici galā), ja šo
darbu nebūt u darījis savām rokām.
Mājaatrodasielukrustojumā,unsē
tairgarabāmielāmvisazemesgaba
lagarumā.Turklātakmeņiunmetāls
veidonoteikt usētasstilu.Labsamat
nieks atpazīst nezūdošu vērtību arī
vecos,arrokudarbuveidotosķieģe
ļos,kuriemdotaotrādzīvedrošāun
glītākrāsnsķermenī.
Šogad īpaši piesaistīja vīrišķās
enerģijasunkārtīguvīriešarokura
dītais.Tasnenozīmē,kasievietesat
palikt u: stādījumu (pat parku!) vei
došana,kokaugugrupuapcirpšana,
nemaznerunājotparvisassaimnie
cībasuzt urēšanulabākārtībā!Kāda
pieredzējusi enģeļtauru audzētāja
rājasavupuķusaimikānepaklausī
gus bērnus, ka šogad enģeļtaures
ziedotdaudzskopāk.Parlaimibagā
tīgāpelargonijuunfuksijuekspozī
cijašotrūkumunomaskēja.Arīhar Rožu dobe nogāzē pie vecām ēkām
moniskisaaugušieskujeņiungraud
zāles ir kā apliecinājums skaist uma
radīšanai.
Nevarunepieminētvēlkāduabso
lūtiparast uunfunkcionāluveidoju
mu,kasizraisījažūrijasapbrīnu.Mēs
tāīstinezinājām,kotiešimumsrādīs
pagastapārvaldesvadītājs,kad,tik
ko izkāpušas no mašīnas, visas dā
mas metās pie iztālēm pamanītā
malkasveidojuma(esnezinu,kālai
tonosauc,betgrēdatānav).Apmē
ram4mx6mx2mideālataisnstūra
kubaformāsaliktāsmalkasielassa
stāvnoprecīzinomērītāmunrūpīgi
saliktām pagalēm. Pamīšus vienā
rindā 30 cm, otrā 50 cm garas. Arī
vienkāršaslietasvarizdarītperfekti
unskaisti!

Labs stāsts

Pirms konkursa, spriežot par šā
gadasakoptākāssētaskonkursano
risi,pazibējaideja,kakomisijavarē
tuvienkārši,bezkādaspieteikšanas
novērtēt skaist us pagalmus, dobes,
stādījumus, neiegriežoties sētā, ne
bradājotunnetraucējot.Tāpēcarīra
dās jauna nominācija «Pievilcīgais
stūrītis». Arī iepriekšējos gados ga
rāmbraucot tikām manījuši kādu
skat u piesaistošu element u ārpus
pieteiktajiemobjektiem.Tomēr–ga
rāmejot mēs neuzzinām sētas stās
tus.Parto,kamājasvārdsradieska
raizlīgumampargoduzviedrulai
kos,parvecātēvaakmeni,kasatvests
no bijušajām ganībām, par līkloču
bruģētoceliņu,kurujaunāsaimnie
ceuzstājusinospraustātaisnāvietā,
par neglīto urbumu, kas patiesībā
slēpjaszemkičīgajāmvējdzirnavām,
par ceļmalas bērziņiem, kurus ap
lauzušicitādidomājošiekaimiņi,bet
vēlākganatinušiesnedarbos.
Par mājvārdu, kas uzmargots no
ugunsgrēkā nodegušajā darbnīcā at
rastiemuzgriežņiemkāapliecinājums
sētasatdzimšanai.Nekasnavnejaušs.
Kociņšstādītsarlabiemnovēlējumiem
ģimenē ienākušajam dēlam, un mār
tiņrožuaudzepargodudzimtasMār
tiņiemvairākāspaaudzēs.

Klūgu veidojumi

Saglabāti lieli koki un perfekts zāliens

gan par šā gada laureāti atīto sēt u
(kājausolīju–šajārakstāvārdusne
nosaucu),ganarīcitas,iegūstamsti
kai regulāri un bieži appļaujot visu
platību,kasbijapamanāms.Zāliens
arī ir svarīgākais apstādījumu ele
ments,untāuzt urēšanairnopietns
Darbs un zināšanas
darbs.
Varēt udomāt,kakonkursantibija
Sētās, kur dzīvo vairākas paau
īpaši posušies par godu žūrijai. To dzes,kāobligātselementsir«vecmā
mēr – perfekts zāliens, kas grezno miņudobes».Šāduapzīmējumumi

nēja gan jaunākās ģimeņu locekles,
ganarīmēs–žūrijasdalībnieces,kas
pārstāvdažādasdārzkopībasskolas.
«Vecmāmiņu dobes» galvenās pazī
mes ir: ar laukakmeņu oļiem aplik
tas nelielas apaļas vai četrstūra do
bes,parastivairākas,rindāssastādīti
krāšņumaugivaidārzeņi,vissrūpīgi
izravēts.
Turpinājums 4.lappusē

[Izvērtētas skaistākas sētas Valkas novadā
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Turpinājums no 3.lappuses rādiusā. Tik tālu sniegsies pieauguša
Kādā «vecmāmiņas dobē» auga koka zari. Jāpaskatās arī uz augšu,
kāļi, kas pilnībā atbilst krievu tautas vai koku nešķērsos elektrolīnijas va
pasakā par rāceni aprakstītajiem ap di. Tāpēc atkārtošos, bet skaists liels
mēriem. Kaut arī ainaviski šādas do koks, kuram pietiek vietas, ir neno
bes parasti nav veiksmīgas, tomēr vērtējams dārza elements, to redzē
tām ir būtiska nozīme – uzt urēt čak jām arī apciemotajos objektos. Bija
lo kopēju darbaspējas un veselību, patīkami redzēt, ka vairākās sētās
Ziemassvētku eglītes (sudrabegles,
ietaupīt uz medikament u rēķina.
Arī mūsdienīgāk ierīkotas mēro baltegles) aug piemērotās vietās un
gam atbilstošas apjomīgas kokveidī pēc dažiem gadiem nebūs māja zem
go un daudzgadīgo puķu dobes pra eglītes vai noskalpēta egle.
Šāda atkāpe par kokiem rakstā ie
sa darbu. Pat tā saucamo «sliņķu
nā
c
a arī tādēļ, ka citas komisijas sa
dobju» nosaukums ir mānīgs, gluži
stā
v
ā nācās piekrist izsniegt ciršanas
bez aprušināšanas, mēslošanas un
at
ļ
au
ju izcili skaistam, lielam ozo
piecirpšanas neiztikt arī šādā dobē,
lam,
jo tas auga vien 90 cm no mājas
kas lielākoties sastāv no skujeņiem,
pilnībā noklājot dzīvojamās
sie
n
as,
lēnaudzīgiem lapu koku krūmiem
ēkas
jum
t u.
un ilgmūžīgām puķēm. Šādos gadī
Ne
jau
visi saimnieki visus labie
jumos darbojas likumsakarība – lai
kār
t
o
š
a
n
as
darbus ir veikuši paši, un
dobe būt u visos gadalaikos un dau
tas
arī
nav
vajadzīgs. Daudzkārt iz
dzus gadus glīta un neprasīt u ikdie
rā
d
ās,
ka
uz
ticēt speciālistam svarī
nas čubināšanu, vispirms ir vajadzī
gus
dar
b
us
(dī
ķa rakšana, bruģa lik Ziemciešu dobe
gas zināšanas par to, kādas sugas un
ša
n
a,
dār
z
a
plā
nošana) sanāk pat lē
šķirnes augus izvēlēties, kādos inter
tāk,
ne
k
ā
mē
ģ
i
n
āt pašam un pēc tam
vālos sastādīt, ņemot vērā dotos aug
pār
t
ai
s
īt.
It
kā
vien
kārši, piemēram,
šanas apstākļus: augsne, mitrums,
dī
ķ
i
–
«va
j
ag
ti
k
ai
rakt», bet vēl la
saule u.c. Ja tomēr ļoti gribas apstāk
bāk,
ja
rīkst
n
ieks
ir
atzīmējis, kur un
ļiem nepiemērot u augu, var rīkoties,
cik
dzi
ļ
u,
lai
dī
ķ
is
bū
t u pilns ar ūde
kā to izdarījis kāds ent uziasts. Ienā
ni
ne
v
is
sau
s
a
bed
r
e.
Arī tā ir liela
kot viņa labi koptajā mājas pagalmā,
mā
k
a
–
iz
r
au
d
zī
t
ies
īs
t
o
meistaru un
pārsteidza sakuplojušais mūžzaļais
ņemt
vē
r
ā
pro
f
e
s
i
o
nā
ļ
a
ieteikumus.
rododendrs, kuram vajadzīga caur
Lie
l
is
k
i,
ka
sē
t
as
saim
n
ie
k
am ir aina
laidīga, skāba augsne, nevis Valkas
vas
iz
j
ū
t
a,
bet,
lai
pre
f
ek
t
i iekārtot u
treknais māls. Saimnieks esot no
ir
va
j
a
d
zī
g
as
arī zināša
dār
z
a
tel
p
u,
drošinājis rododendram tīkamo me
nas
dārz
k
o
p
ī
b
ā,
aina
v
u
ar
hitektūrā,
ža zemi, piepildot to kvadrātmetra
augu
aiz
s
ar
d
zī
b
ā
un
dau
d
zas citas
lieluma bedrē.
no
d
e
r
ī
g
as
lie
t
as.
Manuprāt, visplašākās zināšanas
Vēl kādu prasmi pamanīju daudz
ir vajadzīgas, ierīkojot koku stādīju
viet
– perspektīvas izmantošanu dārmus. Trīsmetrīgu ozoliņu nepārnē
za
pa
plašināšanā. Izmanot kaimiņu
sāsi kā nevietā ieaugušu dienziežu
dār
z
a
glītos stādījumus vai labības
vai peoniju ceru. Vispirms jāņem vē
lau
k
us
un mežus kā dārza turpinā
rā pieauguša koka gabarīti, kas tiks
ju
m
u,
pa
garināt skat u līnijas līdz ap
sasniegti pēc vairākiem desmitiem
vār
s
nim.
gadu. Šajā sakarā atgādināšu vien
To arī visiem novēlu – pagarināt
kāršu paņēmienu: iesprauž zemē
ska
t u līnijas un piesaistīt aizvien Mežs iekļauts sētā
miet u un apvelk ap to aploci vainaga
jaunas prasmes! v

«3

Koka zirdziņš

«3+ Ģimenes kartes» – atbalsta un atlaižu
programma daudzbērnu ģimenēm

+ Ģimenes kartes» daudz
bērnu ģimenēm ir pirmā
atbalsta programma ar speciālu at
laižu un bonusu piedāvājumu ģi
menēm, kurās aug trīs un vairāk
bērnu, 22.jūlijā preses konferencē
informēja Sabiedrības integrācijas
fonda pārstāvji.
«3+ Ģimenes karte» ir pirmā valsts
veidota atbalsta sistēma daudzbērnu
ģimenēm, kas reizē kalpos arī kā ap
liecinošs dokuments tam, ka ģimenē
aug trīs un vairāk bērnu vecumā līdz
astoņpadsmit gadiem. Šīs kartes īpaš
niekiem turpmāk būs iespēja saņemt
atlaides, izmantojot pakalpojumus,
kurus piedāvā valsts un privātie uz
ņēmumi Latvijā. Programma tapusi
ar Sabiedrības integrācijas fonda at
balstu.
Īpašas daudzbērnu ģimeņu kartes
jau tiek piedāvātas vairākās Eiropas
valstīs, kas kalpo kā papildus atbalsts
ģimenēm ar bērniem līdztekus sociā
lajiem pabalstiem. Eiropā ir ilgstoša
pieredze (sākot no 1921.gada Francijā)
daudzbērnu ģ imeņu atlaižu karšu ie
viešanā dažādos līmeņos – sākot no
atsevišķu pilsētu un pašvaldību rea
lizētām kartēm, kas darbojas savas

teritorijas robežās, līdz pat nacionāla
līmeņa atlaižu sistēmām, kas veido
jas no valsts un privāto uzņēmumu
dotācijām.
Daudzbērnu ģ imenes ir atbalstā
ma sabiedrības grupa vairāku iemes
lu dēļ – lai mazinātu sociālo nevienlī
dzību un nabadzības risku un, lai
veicinātu dzimstības rādītājus demo
grāfijas krīzes skartajā Eiropā, stimu
lējot kuplāku ģimeņu veidošanos, t.i
ģimenes ar trīs un vairāk bērniem.
Šādu atbalsta programmu mērķis
ir arī mazināt sabiedrībā valdošos
stereotipus, kas radušies, valstīm un
pašvaldībām realizējot pret daudz
bērnu ģimenēm (bieži vien kā pret
mazturīgo iedzīvotāju daļu) vērstu
sociālās palīdzības politiku.
«Ideja par «Demogrāfisko pasāku
mu īstenošana Latvijā – daudzbērnu
ģimeņu apliecības – Goda ģimenes
kartes ieviešana» tika radīta ar mērķi
veicināt izpratni, ka stipras un stabi
las ģimenes ir nacionālas valsts un
tautas pamats un tās var pastāvēt, ja
tiek nodrošināti labvēlīgi apstākļi
dzimstības palielināšanai, vecāku at
balstam, otrā un trešā bērna radīšanai
vai adoptēšanai un bērnu drošības
sajūtas stiprināšanai. Tāpat arī veici

nāt izpratni sabiedrībā, ka daudzbēr
nu ģimenes statuss ir prestižs, kā arī
veicināt bez vecākiem palikušo bērnu
adoptēšanu un aizbildniecības nodi
bināšanu», uzsvēra Aija Bauere, Sa
biedrības integrācijas fonda sekreta
riāta direktore.
Latvijā «3+ Ģimenes kartei» būs
tiesības pieteikties visām daudzbēr
nu ģimenēm, kurās aug trīs un vairāk
bērnu vecumā līdz 18 gadiem, kā arī
tām daudzbērnu ģimenēm, kurās
kāds no vecākiem ir aizbildnis trīs un
vairāk bērniem vecumā līdz 18 ga
diem. Kartei ir iespēja pieteikties jeb
kuram no vecākiem – gan bērnu mā
tei, gan tēvam. Karte pienākas, ja per
sonai (pašai vai kopā ar laulāto) vai
tās laulātajam ir trīs vai vairāk bērnu
līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai (arī
aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ie
vietoti bērni) un personai un tās lau
lātajam un minētajiem bērniem ir
deklarēta dzīvesvieta Latvijas Repub
likā.
Ar «3+ Ģimenes kartes» būs iespē
jams saņemt atlaides dažādos Latvi
jas uzņēmumos, tūrisma vietās un
kultūras iestādēs. Piedāvātās atlaides
būs iespējams izmantot, uzrādot «3+
Ģimenes karti», iegādājoties preces

un pakalpojumus uzņēmumos, kuri
ir iekļauti daudzbērnu ģimeņu atbal
sta programmā. Visu daudzbērnu ģi
menēm draudzīgo uzņēmumu sa
rakstu iespējams aplūkot interneta
vietnē www.godagimene.lv. Atlaižu
piedāvājuma saraksts, ko varēs iz
mantot ar šo karti, tiek regulāri papil
dināts un šobrīd sasniedz jau ap 50
uzņēmumu.
Lai daudzbērnu ģimenēm būtu ie
spēja saņemt «3+ Ģimenes karti», in
terneta vietnē www.godagimene.lv
būs jāaizpilda kartes pieteikuma elek
troniskā veidlapa, precīzi norādot
lūgto informāciju par sevi un saviem
bērniem, kā arī norādot adresi, uz
kuru karti nosūtīt vai arī vērsties dek
larētajā pašvaldībā.
Projektā paredzētas vairākas aktivitātes daudzbērnu ģimeņu atbalsta
sistēmas izveidei valstī – pētījumi par
daudzbērnu ģimenēm, karšu ieviešana un izplatīšana, informatīva
kampaņa un materiāli par karšu pro
grammu un daudzbērnu ģimeņu
stāvokli Latvijā, daudzbērnu ģimeņu
portāla www.godagimene.lv izveide
un uzturēšana, darbs ar pašvaldībām
un uzņēmumiem, kas piedāvā at
laides daudzbērnu ģimenēm. v
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Iedzīvotāji aicināti pieteikt idejas Valkas novada attīstībai

Teksts: ZitaLazdāneLaķe

T

ur pinot pavasarī uzsākto projektu
«LMT Lat vijai», «Lat vijas Mobilais
Telefons» (LMT) sadarbībā ar Valkas novadu,
no 25.augusta iz sludi na pie teik ša nos jau
najam posmam. Līdz 25.septembrim ikviens
Valkas novada iedzīvotājs, iedzīvotāju grupa,
nevalstiska organizācija vai juridiska perso
na, kuru deklarētā vai juridiskā adrese ir Val
kas novadā, pašvaldībā var iesniegt projekta
pieteikumu.
LMTjautrešogadupēckārtasrīkoprojekt u
«LMT Latvijai», kā rezultātā Latvijas pilsētās
realizētasvairākkā40iedzīvotājuiniciatīvas.
«LMTlepojasarkatr u,kuršdara,tādēļesam
pat iesi gandarīt i, ka šogad arī Valkas novada
iedzīvotājiemvarampiedāvātīstenotsvarīgas
idejasunuzlabotdzīvisavāpilsētāuntāsap
kārt nē,»sacījaLMTklient ucent ra«Valmiera»
vadītājaSantaFrance.
«LMTLatvijai»mērķisirīstenotreģionuie
dzīvotājiemsvarīgasunnozīmīgasieceres,pa
darot sakoptāku vidi, dažādojot sabiedriskās
dzīvesakt ivitātesunveicinotsavaspilsētasiz

augsmi.
Pirmajākārtāprojekt usvērtēsLMTunpaš
valdībasžūrija,otrajākārtāuzvarētājusunfi
nansējumasaņēmējusnoteikspašiiedzīvotāji,
balsojotelektron iskiportālāDELFIvaiaizpil
dot balsošanas anketas pašvaldībā uz vietas.
LMT klient iem būs iespēja balsot arī portālā
m.lmt.lvunarīsziņaspalīdzību.
Konkursa uzvarētāji varēs saņemt no 500
līdz 2000 eiro finansējumu vai līdzfinansēju
mu.Ardetalizēt iemprojekt ukonkursanotei
kumiemvariepazīt iesValkasnovadapašval
dībasmājaslapāvaiportālāDELFI.
Iedzīvotājiizrādījušilieluinteresipardalību
unatbalstulīdzšinējās«LMTLatvijai»akt ivi
tātēs–kopumāparprojekt iemnobalsojušivai
rāknekā50000cilvēku.
Kopumā šogad LMT projekta «LMT Latvi
jai» iet varos sadarbojas ar astoņām pašvaldī
bām–šajākārtāsavasidejaspilsētasikdienas
uzlabošanai varēs iesniegt Bauskas, Līvānu,
OgresunValkasiedzīvotāji.
«Šīirļot isvētīgaunnozīmīgainiciatīva,un
mēsesampriecīg i,katagadšisprojektsirie

spējams pie mums», priecājas novada priekš
sēdētājsVentsArmandsKrauklis.«Irskaidrs,
kavajadzībusabiedrībaiirdaudz,daudzvai
rāknekāpašvaldībasvaipašucilvēkufinanšu
iespējas.Unmēsvienmēresamļot iatsaucīg i,
jaredzam,kairpavērieskādscitsceļš.
Es ļot i cer u, ka arī šajā projektā būs daudz
interesent uunmēsatradīsimto,kasirvisno
zīmīgākais un interesantākais novadam un
novadacilvēkiem».
Par LMT Lat vijai
Jau tre šo gadu «Lat vijas Mobilais Telefons» sadarbī bā ar Lat vijas paš valdī bām
pilsē tu iedzīvotājiem un iedzīvotāju grupām,
kuri vēlas ar ide jām un projektiem piedalīties savas pilsē tas att īstī bā, piedāvā iespē ju
piedalīties projektā «LMT Lat vijai». Šogad
«LMT Lat vijai» piedalās asto ņas pilsē tas Talsi, Tukums, Preiļi, Saldus, Bauska, Līvāni, Og re un Valka. Mērķis ir veicināt sabiedrisko dzīvi Lat vijas pilsē tās un atbalstīt privāt per so nu, juridisku per so nu un ne valstisko or ganizā ciju iniciatīvas pilsē tu sabiedriskās dzīves izaugsmei. v

Brīvā laika literāti izzina Vasaras brīvlaikā papildina
rakstīšanas noslēpumus
angļu valodas zināšanas
konsultant u padomus. Tapa

Teksts: MārīteMagone, Valkas
novada literārās apvienības
projektu vadītāja

G

andrīzkatrscilvēkssa
vā dzīvē ir mēģ inājis
sacerēt kādu dzejolīt i, eseju.
Netikaiskolāmācot ies,betarī
sad zīvē.Ircilvēk i,kamrakstī
šana ir brīvā laika hobijs, pat
nepiec iešamība. Valkas nova
dājau2gadusdarbojasliterā
rā apv ien ība, kura pagājušajā
gadā izdeva grāmat u «Ri
tums».Grāmatastapšanasgai
tā izveidojās sadarbība ar no
vada bibl iotēkām un vairāk
vai mazāk rakstošiem cilvē
kiem. Kopdarbības rez ultātā
dzimaidejaparnometn i,kur
varēt u sat ikt ies un uzk lausīt

projekts, kuram fi nansējumu
piešķīranodibinājums«Fonds
«Ziedot»». No 15. – 17.08.2014.
Smiltenes pagasta «Kalbakās»
tikās 30 dalībn iek i no Valkas
unSmiltenesnovadiem.Arli
terāt iemstrādājadzejn ieceun
literat ūrasskolotājaIvetaRat i
nīka un rakstn iece Ieva Mel
galve.Nodarbībasbijabezgala
interesantas,tikapildīt idažā
diuzdev um i,dalībn iek ivarē
jaiek lausīt iescit uvārsmāsun
anal izēt dažādus tekstus, tā
gūstot jaunu piered zi. Visi at
zina, ka saiets bija ļot i  rosi
nošsunnedaudzparīsu.Visi
šķīrās ar apņemšanos atkal
tikt iesdažādosliterārospasā
kumosun,protams,rakstīt.v

Valkas novada Literārā apvienība cer, ka meistardarbnīcas turpmāk
būs tradīcija novada dzīvē

Sociālajāpalīdzībā

V

alkas novada Sociālais die
nests informē, ka no 1.jūlija
ģimenēm,kurāmirpiešķirtstrūcī
gas ģimenes stat uss,kāarīdaudz

Teksts: IlzeVehi

V

asaras brīvlaiks skolas bēr
niemiratpūtaslaiks,kadnav
jādomāparmācībām.BetpieciĒrģe
mespamatskolasbērniizvēlējāsvie
nu brīvlaika nedēļu veltīt arī mācī
bām,piedalot iesunpārstāvotLatviju
un Valkas novadu starptaut iskā no
metnē «Teaching Tolerance Through
English»,kurašogadnot ikaIgaun ijā,
Pērnavas rajonā tūrisma bāzē «Hiie
kivi».Nometnēpiedalījāsbērn ivec u
mā no 11 līdz 13 gadiem no trijām
Balt ijas valstīm – Latvijas, Liet uvas
unIgaunijas.Nokatr uvalstipārstā
vējadesmitbērni.Šīnometneiruni
kālanetikaiarto,kanometneslaikā
galvenāsaziņasvalodabijaangļuva
loda,betarīarto,kabērniemšīno
metne bija pilnīgi par brīv u – visus
izdev umusganceļa,gandzīvošanas
un ar mācībām saistītos izdev umus
sedzaLatvijas,Liet uvasunIgaun ijas
vēstn iecībasunIgaunijasangļuvalo
dasskolotājuasociācija.Tākānomet
ne not ika Igaunijā, tad lielāko daļu
izdev umu sedza ASV vēstn iecība
Igaunijā.Untāuznometnivarējado
ties arī bērn i, kuriem uz citām no
metnēmaizbrauktirgrūt idēļaugstās
dalībasmaksas.
Lai piedalītos šajā nometnē, angļu
valodasskolotājaivajadzējauzrakstīt
mot ivācijasvēst uli,kāpēcviņavēlas,
lai viņas skolas bērn i piedalītos šajā
nometnēunkonkursakārtībātikaat
lasītas divas skolotājas no katras
valsts. Skolotāja, dodot ies uz nomet
ni, varēja ņemt līdzi piec us sav us
skolēnus.UntāpieciĒrģemespamat
skolasskolēniBaibaFeldmane,Elvita
Zīle Dica, Viktorija Ķībere, Agnese
MaijaRubeneunAgrisTukišsunvi

bēr nu ģimenēm un ģimenēm, ku
ras audzina aizbildnībā pa ņemtu
bēr nu irtiesībassaņemtvien rei zē
ju pabalstu mācību piederu mu ie
gādei.
Pabalstu var saņemt par katr u
bērnu, kurš ir Valkas novada vis

ņu angļu valodas skolotāja Ilze Veh i
no11.līdz17.augustampiedalījāsno
metnēIgaun ijā.
Nometnē galvenā saziņas valoda
bija angļu valoda, un tā bija laba ie
spējabērn iemizmantotskolāieg ūtās
zināšanas un prasmes, bet varēja
dzirdētarīlatviešu,igauņu,liet uvie
šuunkriev uvaloda.Galvenānomet
nestēma,bijamācīt iessaprastunpie
ņemt vienam otr u lai arī kādi mēs
būt u.Katr udienunot ikapiecasmā
cībustundas,kurāsbērn iapg uvaun
izdzīvoja dažādas tēmas, kas saistās
ar jēdzienu tolerance. Arī nometnes
viesi runāja par to, ka mums jābūt
draudzīg iemunjāpieņemcit icilvēki
unviņuuzskat us.Visinometnesvie
sibijanoASV,ganbrīvprātīgāEliza
bete Lanca, kura pašlaik atrodas un
strādāIgaun ijā,gandividesantn ieki
noASVkorpusaIgaunijā,ganskolo
tājs Džeisons Fins no Ņujorkas, gan
divi akt ieri. Bet galvenais viesis bija
ASVvēstnieksDžefrijsLevins.
Nometnēbērn inetikaimācījās,bet
arīatpūtās.Bērnubrīvālaikaakt ivi
tātesorgan izējatrīsigauņujaunieši.
Bērn iunskolotājanonometnesat
griezāsargandarījumasajūt u.Unkā
viens puisis no Elejas teica, ka viņš
ieteikt u arī saviem draug iem dot ies
uzšādunometn inākamgad,kurace
rams, ka not iks Liet uvā, ja Liet uvas
ASV vēstn iecība uzņemsies sponso
rētlielākodaļunonometnesizdev u
miem. Šāda nometne not iek jau no
2010.gada.Pirmosdiv usgadusšīno
metne not ika Salacgrīvā, bet nāka
mos div us gadus Igaun ijā, tāpēc an
gļu valodas skolotāji cer, ka šīs no
metnestradīcijaturpināsiesunnot iks
Liet uvā.v

pārizglītojošo skolu 1. – 12.klases
audzēkn is.
Iesnieg umu pabalsta saņemša
nai var iesniegt no 1.jūlija līdz
31.oktobrim pie sociālā darbin ieka
pagastosvaipilsētā.
Apmeklētāju pieņemšanas laik i

pirmdien,otrdienuncet urtdienno
8.30–12.00unno13.00–16.30.
Trūcīgāmģimenēmpabalstspar
katr ubērnuirEUR14,23,sav ukārt,
daudzbērnu un aizbildņu ģime
nēmEUR15.v
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Valkas novada domē

2014.gada 31.jūlija domes sēdē pieņemtie lēmumi

pstiprināt nolikumu Nr.13 bu projektā «Kompleksi risinājumi
A
«J.Cimzes Valkas Mūzikas silt umnīcefektagāzuemisijassama
skolasnolikums».
zināšanai Kārķu pamatskolā», kas
•

• Mainītnosaukumu«Kārķupagas
ta tautas nams» uz «Kārķu tautas
nams».
• Mainīt nosaukumu «Zvārtavas
pagasta tautas nams» ar adresi: Lu
turskola, Stepi, Zvārtavs pagasta,
Valkasnovads,LV4735un«Mierkal
natautasnams»aradresi:Mierkalna
tautasnams,Zvārtavaspagasts,Val
kasnovads,LV4735.
• Apstiprināt Valkas novada kultū
rasiestāžunolikumus.
• Apstiprināt nolikumu Nr.19 «Val
kasnovadakultūrasiestāžuamatier
mākslas kolektīvu darbības noli
kums».
• Nosūtīt Satiksmes ministrijai ie
sniegumu ar lūgumu iekļaut Valsts
autoceļupārvaldīšanas,uzt urēšanas
unatjaunošanasfinansēšanasplāna
2015.gadamvalstsbudžetaprogram
mas«Valstsautoceļufonds»finansē
juma saņemšanai 2,05 km tranzīta
ielas Valkas pilsētā pa Rīgas ielu,
posmānopilsētasrobežaslīdzZem
galesielairekonstrukcijai.
• Iesniegtprojekt u«Kompleksirisi
nājumi silt umnīcefekta gāzu emisi
jas samazināšanai Valkas novada
Bērnu–jaunatnessportaskolasspor
ta zālē» Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta finansēto projekt u at
klātākonkursa«Kompleksirisināju
mi silt umnīcefekta gāzu emisiju sa
mazināšanai» 5.kārtā līdz 2014.gada
31.jūlijam.
• AtbalstītKārķupamatskolasdalī

tiks iesniegts Klimata pārmaiņu fi
nanšuinstrumentafinansētoprojek
tuatklātākonkursa«Kompleksirisi
nājumisilt umnīcefektagāzuemisiju
samazināšanai»5.kārtālīdz2014.ga
da31.jūlijam.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.15«Grozījumi2014.gada27.janvā
rasaistošajosnoteikumosNr.5«Val
kas novada pašvaldības 2014.gada
pamatbudžets»».
• Apstiprinātizcenojumusstadiona
izmantošanai:
1.1. valsts,reģionasacensībāmpar
vienu stundu – EUR 36,00 bez
PVN;
1.2. novada sacensībām par vienu
stundu–EUR25,20bezPVN;
1.3. parvienustundu–EUR18,00
bezPVN;
1.4. nometņu dalībnieku vajadzī
bām līdz 10 cilvēkiem par vienu
stundu–EUR3,60bezPVN;
1.5. nometņu dalībnieku vajadzī
bāmno11līdz20cilvēkiemparvie
nustundu–EUR7,20bezPVN;
1.6. nometņu dalībnieku vajadzī
bāmno21unvairākcilvēkiempar
vienu stundu – EUR 10,80 bez
PVN;
1.7. futbolalaukumaizmantošanai
valsts,reģionasacensībāmparvie
nustundu–EUR24,90bezPVN;
1.8. futbolalaukumaizmantošanai
novadasacensībāmparvienustun
du–EUR17,80bezPVN;
1.9. futbolalaukumaizmantošanai

par vienu stundu – EUR 7,10 bez
PVN;
1.10.1/2 futbola laukuma izmanto
šanaiparvienustundu–EUR3,55
bezPVN;
1.11.skrejceliņa izmantošanai par
vienustundu–EUR3,95bezPVN;
1.12.saunas, dušas, atpūtas telpu
izmantošanaivienamcilvēkampar
vienustundu–EUR2,48bezPVN;
1.13.saunas, dušas, atpūtas telpu
izmantošanai 3 – 5 cilvēkiem par
vienustundu–EUR7,44bezPVN;
1.14.saunas, dušas, atpūtas telpu
izmantošanai 6 – 10 cilvēkiem par
vienu stundu – EUR 14,88 bez
PVN;
1.15.trenažieruzālesizmantošanai
pieaugušajiembezdušasapmeklē
juma par divām stundām – EUR
2,07bezPVN;
1.16.trenažieruzālesizmantošanai
skolēniem, pilna laika studentiem,
pensionāriem bez dušas apmeklē
juma par divām stundām – EUR
1,035bezPVN;
1.17. dušas izmantošanai vienam
cilvēkam par reizi – EUR 0,83 bez
PVN;
1.18.šaut uves izmantošanai ar sa
viem ieročiem un instruktoru par
vienustundu–EUR5,78bezPVN.
• Apstiprināt Interešu izglītības
programmu izvērtēšanas un mēr
ķdotācijas sadales komisiju šādā sa
stāvā:
 Komisijas priekšsēdētājs: Aivars
Ikšelis– Izglītībasunkultūrasdaļas
vadītājs;
komisijaslocekļi:

Unda Ozoliņa – Izglītības, kultū
ras un sporta komitejas priekšsēdē
tāja;
SandraPilskalne–Valkasnovada
domesdeputāte;
Valdis Šaicāns – Valkas novada
domesdeputāts;
Mairita Jansone – Valkas pagasta
vidējās paaudzes deju kolektīva
«Spriņģi»vadītāja;
Līvija Kreile – Ērģemes pagasta
daiļamat umeistare;
MaritaTreijere–Zvārtavaspagasta
biedrības«Atrodilaikusev»biedre.
• Apstiprināt Stipendiju piešķirša
naskomisijušādāsastāvā:
 Komisijas priekšsēdētājs: Vents
ArmandsKrauklis–Valkasnovada
domes priekšsēdētājs; komisijas lo
cekļi:
AgrisSimulis–Valkasnovadado
mesdeputāts;
Maruta Stabulniece – Valkas no
vadadomesdeputāte;
AivarsIkšelis–Izglītībasunkul
tūrasdaļasvadītājs;
Līga Met uzāle – Personāla noda
ļasvadītāja;
 Valdis Šaicāns – Valkas novada
domesdeputāts.
• Attīstībasliet ukomitejāievēlētde
putātiKristīniSimonovu.
• Apstiprinātnovadadomespriekš
sēdētāja2014.gada24.jūlijarīkojumu
Nr.89v«ParĀfrikascūkumēraap
karošanas pasākumiem Valkas no
vadā».
• Izbeigt Valkas novada deputāta
ErnestaLĪBIEŠAdeputātapilnvaras
pirmstermiņa.v

Valkas novada dome noslēdz sadarbības līgumu ar Ibillinas pilsētu
Teksts un foto: ZaneBrūvere

26

.jūlijāValkasnova
da dome noslēdza
sadarbības līgumu ar Izra
ēlaspilsēt uIbillinu.
Līguma mērķis ir attīstīt
un padarīt ciešāku Valkas
novadaunIbillinaspilsētas
sadarbību un kontakt us.
Abaspusesplānosadarbo
ties dažādās jomās: izglītī
bā,sportā,kultūrā,tūrismā,
ekonomikāuncitās.
Valkas novads un Ibilli
nanākotnēplānoorganizēt
kopīgas sporta sacensības
unkultūraspasākumus,kā
arī organizēt māksliniecis
kās pašdarbības kolektīvu

uzstāšanos un kultūras
grupu apmaiņas braucie
nus.Ibillinairarābupilsē
ta, Izraēlas Ziemeļu daļā,
unsadarbībaarValkasno
vadutaiirjauvairākusga
dus.
«Šīlīgumanoslēgšanair
loģisksdaudzugadudrau
dzībasturpinājums»,stāsta
pašvaldības vadītājs Vents
ArmandsKrauklis.Svarīgi,
kamēsarīvienojāmiestālā
kiem konkrētajiem kopīga
jiemprojektiem.Nākamgad
kopīgi organizēsim tēlnie
cībassimpoziju,būsvēlcie
šākasadarbībasportajomā.
Būtiski, ka viņus interesē
arī ekonomiskā sadarbība,

un to mēs noteikti attīstī
sim,kāarītikspētītaiespē
ja veikt skolēnu apmaiņu
ģimnāzijas skolēniem. Un,
protams,arīstiprināsimcil
vēciskos kontakt us, lai cil
vēkilabāksaprast u,kasīsti
notiek Izraēlā. Mūsdienu
pasaulē, tieši cilvēciskie
kontakti jeb tautas diplo
mātija ir ļoti būtiska lieta,
lai kliedēt u mīt us un sa
prast u, kas pasaulē no
tiek».
Veiksmīgosadarbībuap
liecināja arī intensīvie fut
bolatreniņi,kasšogadno
risinājās Valkas pilsētas
stadionā no 25. – 30. jūli
Pilsētu mēri vienojas kopīgu sadarbības projektu izstrādei Valkas
jam.v
novadā un Ibilinas pilsētā

Būs jauni tautas tērpi Valkas pilsētas bērnu
un jauniešu tautas deju kolektīviem

Teksts: IlzeKrastiņa,
biedrība «Atbalsts Valkai»

2

014.gada augustā tika uzsākta
projekta «Tautas tēr pu iegāde
Valkas pilsētas bēr nu un jauniešu
tautas deju kolektīviem» īstenoša
na. Projekta mērķis ir iegādāties
trūkstošās tautas tēr pu daļas Val
kas pilsētas bēr nu un jauniešu tau
tas deju kolektīviem, lai pilnveido
tu bēr nu un jauniešu kultūr izglī
tojošās aktivitātes, rosinātu intere
si par tautas kultūras mantojumu
un lat viešu tautas tradīcijām un
veicinātu lat visko identitāti un re

ģionālo (Vidzemes) piederību.
Projekta iet varos tiks iegādāti
TDK «Vainadziņš» 1. – 2.klašu gru
pai meiteņu krekli, puišu krekli,
puišu bikses, pastalas un saktas,
TDK«Vainadziņš»3.–4.klašugru
paipuišukrekli,puišubikses,puišu
vestes, meiteņu krekli, meiteņu
brunči,pastalas,jostasunsaktasun
TDK«Vendīgs.pastalasuntautiskās
zeķes.

Projektakopējāsizmaksas3803,51
EUR. Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecībasfondalaukuattīs
tībai(ELFLA)finansējumsir3000,00
EURunValkasnovadadomeslīdz
finansējumsir803,51EUR.
ProjektstiekrealizētsELFLALau
ku attīstības programmas 2007. –
2013.gadam 413. pasākuma «Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātesveicināšanavietējoattīstī
basstratēģijuīstenošanasteritorijā»

akt ivitātes «Iekārt u, tehnikas, aprī
kojuma,informācijastehnoloģijuun
programmu nodrošinājuma iegāde
un uzstādīšana un infrastrukt ūras
izveide sabiedrisko akt ivitāšu (tajā
skaitā apmācību un interešu klubu,
kult ūras,videsaizsardzības,sporta
uncitabrīvālaikapavadīšanasakt i
vitāšu)dažādošanaivietējiemiedzī
votājiem» 4.rīcības «Kult ūras man
tojumasaglabāšanaunpilnveidoša
na»iet varos.v
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Valkas pamatskolā siltināšanas
Riverways ietvaros Valkas
darbi notiek pilnā sparā
novadā labiekārto ūdenstūristu
Teksts: ZaneBrūvere
Foto: Juneta Ostrovska
atpūtas vietas pie Gaujas upes
o 2014.gada 30.jūnija līdz

N

2015.gada31.janvārimValkas
pamatskolā tiek īstenots projekts
«Kompleksi risinājumi silt umnīce
fekta gāzu emisijas samazināšanai
Valkaspamatskolā».
ArKPFIatbalstuskolāsiltināsār
sienasunjumtapārsegumu,moder
nizēssilt ummezgluuniekšējoapku
ressistēmu,nomainotradiatorusun
cauruļvadusoptimālastelputempe
ratūrasnodrošināšanai.
Skola tiks arī pie jauniem logiem
un durvīm, kā arī decentralizētas
ventilācijassistēmas,kasļausskolai
ievērojamisaglabātsilt umu.Parpro
jekt uvairākstāstaValkaspamatsko
lasdirektoreNadeždaMožārova:
«Idejaparsiltināšanubijasen,tā
pēcesgribupateiktiesdomeiuntie
šipriekšsēdētājamparto,kairtapis
šisprojekts.Tas,protams,prasalie
luslīdzekļusunuzņēmību,tačusil
tināšana bija nepieciešama daudzu
apsvērumudēļ.Pirmkārt,skolasvi
dei ir jābūt sakārtotai, un bērniem,
darbiniekiem un skolotājiem jājūtas
droši.Projektsirļotiapjomīgs,skolai
būs pilnīgi jauna fasāde un jaunas
durvis, būs skaisti, moderni, mūs
dienīgi radiatori. Paralēli remontē
jamunmūsdienuprasībāmpielāgo

Teksts: InetaPuriņa, projekta vadītāja
Vidzemes plānošanas reģionā

jamklases.Pavasaruesamsagādā
juši arī jaunu datortehniku. Tāpat,
notiek remontdarbi skolas ēdnīcā –
tā būs moderna, un bērniem būs
prieksturatrasties».
Projekta kopējās attiecināmās iz
maksas ir EUR 965 935,10. Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta lī
dzekļi ir 57,20% no attiecināmajām
izmaksām, vai EUR 552 514,88. Do
mes līdzfinansējums ir 42,80% no
AttiecināmajāmizmaksāmvaiEUR
413 420,22. Darbus veic SIA «YIT
Celtniecība».
«Espēdējālaikābiežiatceros1992.
gadu,kadesatnācuuzskolu.Manat
miņāir,kāskolatoreizizskatījās–za
ļas krāsotas sienas, logi ar cauru
miem, pa kuriem ziemā svilpo vējš.
Pamazām sākām remontus, nomai
nījāmlogus,jumtu,bettākāmēsdzī
vojam 21.gadsimtā, ir jāiet laikam
līdzi. Prioritāte mums ir bērni un ir
prieks, ka rudenī mēs ieiesim ļoti
skaistā,sakārtotāskolā.Līdzaršiem
darbiem, pilsētā atkal būs sakārtots
viensnozīmīgsstūrītis,arkovarēsim
lepoties»,priecājasMožārova.v

L

aivošanassezonairitotpilnā
sparā,projektaRiverwaysie
tvarosValkasnovadāirlabiekārto
tas divas atpūtas vietas Gaujas
upeskrastos.Valkasnovadadomes
Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja Gunta Smane atīst, ka
katru gadu vērojams aizvien lie
lāks laivotāju skaits gan no Latvi
jas,ganārvalstīm.
Pirmā atpūtas vieta ir iekārtota
autoceļa Valka  Vireši kreisajā
pusēaizGaujastilta.Tajāuzstādīta
piknika nojume ar galdu un so
liem,atkritumuurna,labiekārtota
ugunskuravieta,kāarīinformatī
vais stends ar tūrisma piedāvāju
muapkārtnē.
Otrā atpūtas vieta «Vekši» ie
kārtotapieVekšudabastakas.Ta
jā uzstādīta pikn ika nojume ar
galduunsoliem,atkrit umuurna,

labiekārtota ugunskura vieta un
tualete.
Riverways ietvaros infrastruk
tūrasprojektitiekīstenotivēlvai
rākās Vidzemes plānošanas reģi
ona pašvaldībās – Apes novadā,
Mazsalacasnovadā,Burtniekuno
vadāunStrenčunovadā.
Ar Kurzemes plānošanas reģi
onavadībuun39LatvijasunIgau
nijaspart neruatbalstutiekieviests
projekts «Ūdenstūrisma kā dabas
unaktīvatūrismakomponentesat
tīstībaLatvijāunIgaunijā»jebRiv
erways.ProjektstiekīstenotsIgau
nijasLatvijaspārrobežusadarbī
bas programmas ietvaros un tā
mērķisiruzlabotapstākļusilgtspē
jīgaūdenstūrismaattīstībaiunpa
augstināt ūdenstūrisma konkurēt
spējuLatvijāunIgaunijā.v

Līdz ar pamatskolas siltināšnas darbiem pilsētā būs sakārtots vēl viens
nozīmīgs stūrītis, ar kuru varēsim lepoties

Izstrādā mārketinga
materiālu
investīciju piesaistei

Atpūtas vietā «Vekši» uzstādīta piknika nojume ar galdu,
soliem un atkritumu urnu

Teksts: JanaPutniņa, At tīstības
un projektu daļas vadītāja

L

ai paplašinātu pašvaldības
iespējas un instrumentus uz
ņēmējdarbības veicināšanā un pri
vāto investīciju piesaistīšanā, ar
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas (turpmāk –
VARAM) atbalstu, tiek izstrādāts
mārketinga materiāls angļu valodā
par Valkas novadu.
Mārketingamateriālā–bukletāir
iekļauta vispārēja informācija par
novadu, uzņēmējdarbības vides ap
raksts un pašvaldības piedāvājums
potenciāliem investoriem. Papildus
līdz2015.gadabeigāmtiksizstrādāts
arī investīciju piedāvājums investo
ru piesaistei, t.i., konkrēt u objekt u

detalizēti apraksti (piemēram, biz
nesa plāns, tehniskais projekts, tir
gus izpēte, u.c.), kas sniegs padziļi
nāt uieskat uparinvestoruiespējām
veiktieguldījumusunattīstītobjek
tus.
Minētieārējāmārketingapasāku
mi tiek izstrādāti VARAM īstenotā
Norvēģufinanšuinstrumentaprog
rammasLV07«Kapacitātesstiprinā
šana un instit ucionālā sadarbība
starp Latvijas un Norvēģijas valsts
institūcijām,vietējāmunreģionālām
iestādēm»projekta«Reģionālāspoli
tikas aktivitāšu īstenošana Latvijā
un reģionālās attīstības pasākumu Katru tūristu Virešos sagaidīs labiekārtota atpūtas vieta
izstrāde»ietvaros.v
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Izglītībā

Iepazīst Karēlijas neskarto dabu

Teksts: AndrigaLozda
Foto:publicitātesfoto

N

o 27.jūlija līdz 4.augustam
mūsuskolaspārstāvjipieda
lījās starptautiskajā nometnē «LA
DOGA – 2014». Valkas ģimnāziju
pārstāvēja5jaunieši:10.klasesskolē
ni – Beatrise Laura Kanaste, Evita
Spārberga,GeorgsRihardsKarlaus
kis,KristersPulleun11.klasesskol
nieceDārtaLozdaun2skolotāji:Li
litaKreicberga,GunitaGindra.No
metniorganizējaValkasnovadasa
darbībaspart nerisNovodevjatkinas
municipālā pašvaldība. Kopā ar
mumsbijajauniešinoValgas,Novo
devjatkinas un Bugru pašvaldības
Krievijā.Septiņasdienasmēspava
dījāmLadogasezerāuzHiposarisa
las,Karēlijā.
Tā bija iespēja ne tikai izbaudīt
neskartoKarēlijasdabu,betpārbau
dīt sevi, dzīvojot teltīs uz klintīm,
bez mobiliem sakariem, TV, dato
riem,elektrības,dušasuncitāmik
dienā pierastām ērtībām. Kopā ar
mums uz salas šo nometnes laiku
bijaalpīnismaunburāšanasinstruk
tori,kuruvadībāarīmēscentāmies
apgūtšīsprasmes.BurājotjahtāsLa
dogasezerā,nācāspiedzīvotīst une
gaisu,armilzīgiemviļņiem,stipru
vēju, liet u, pērkona grāvieniem un
zibensspērieniemūdenī.Vienīgāie
spēja nokļūt uz salas, kur atradās
nometne, bija airēt, mainīt buras,
smelt ūdeni un precīzi izpildīt lai
vas kapteiņa komandas. Mēs to iz

turējām.Tābijanenovērtējamapie
redze–nepadotiesekstrēmāsit uāci
jā un paļauties, atbalstīt vienam ot
ru.
Nometnes dienas pagāja, pieda
lot iesburāšanas,alpīn ismameistar
klasēs, mācot ies iekurināt uguns
kur ubezsērkociņiem,ātriuzceltun
nojaukttelt is,iepazītzvaigžņotode
bess jumu un apg ūstot dažādus
prakt iskus izdzīvošanas paņēmie
nus.Unvēlpeldēšanās,klintīskāp
šana,uzugunskuragatavotaēdiena
baudīšana,sar unasarcit iemjaunie
šiem un valodas prakt iska apg ūša
na.Jāatīst,kaizjutāmvalodasbar
jer u, bet ļot i centāmies runāt krie
viski, un tas mums izdevās daudz
labākkāigauņumeitenēm.Sept iņas
dienas uz neapdzīvotas salas, tiešā
dabas tuv umā, mums pagāja citā Nometni organizē Valkas novads sadarbībā ar Novodevjatkinas
laikaunvērtībudimensijā.Atpakaļ municipālo pašvaldību
ceļā izdevās ieraudzīt vasaras svel
mes nokveldēto Sanktpēterburg u,
kas sevī glabā milzu mākslas, kul
tūrasunvēst uresvērtības.Mājāsat
griezāmiesnog ur uši,sav usfiziskos
spēkus pārbaudījuši un ļot i, ļot i
daudzjaunaieraudzījuši,atklājuši.
Vēlamiespateikt iesValkasnova
da domei par doto iespēju piedalī
ties šajā projektā. Paldies sakām
Novodevjatkinas mun icipālai paš
valdībai,betvislielākaispaldiesno
metnes vadītājam brīn išķīgam cil
vēkam, kurš par mums gādāja un
rūpējāsikdienu–AndrejamDanče
vam.v

Burājot jahtās Ladogas ezerā, nācās piedzīvot īstu negaisu

Nometnes dienas tika pavadītas aktīvās nodarbībās

Jau bērzu zaros zeltains lapu vilnis
Ar klusu rudens melodiju sveic.
Ar ziedu smaržām visi dārzi pilni –
Jau septembris mums labu rītu teic.

Mēs gaidām septembri kā senu draugu,
Ar kuru tikties vienmēr kāro sirds,
Jo līdz ar skolu visi mazliet augam,
Kaut rudens ziedos vasara vēl mirdz.

S

ākoties jaunajam darba cēlienam, skolēniem un pirmsskolas grupu
audzēk ņiem novēlu sirdīs saglabāt vasaras saules siltumu, mācību
gada sākuma līksmību, zināšanu kāri, darba prieku un atsaucību visa gada
garumā!
Vecākiem un skolas darbiniekiem – pacietību, izturību, sapratni un atbalstu, palīdzot mūsu bērniem kāpt grūtajā, taču skaistajā Zinību kalnā!

Ērģemes pamatskolas direk tore Olita Šauja

Septiņas dienas uz neapdzīvotas salas mums pagāja citā laikā un dimensijā

Nu jau kastaņi šķiļas,
Raujas ārā no čaulas.
Zā lē nomestas zvīļo
Sarkani brūnās saules.

L

Sarkani brūnas un cietas
Ar dzestruma zīmogiem pierē.
Maija plīvošā sapņa vietā
Rudens briedējis mieru.

Lija Brīdaka.
ai skolotājiem pietiek radošuma, realizējas visas
ieceres, un visu mācību
gadu ir nerimstošs darba spars,
skolēni, lai ar aizrautību apgūst
jaunas zināšanas, bet vecā kiem,
lai ir gandarījums par savu bērnu
panā kumiem!
Veiksmi un panākumus jaunajā 2014./2015. mācību gadā!
Ozolu pamatskolas direktore Irina Ziemiņa
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Gaidam jaunos audzēkņus!
Teksts: DaigaSoloveiko

J

au no 11.augusta Valkas
Mākslas skolā atsākas au
dzēkņu uzņemšana. Audzēkņi
līdz9gaduvec umamtiekuzņem
ti sagatavošanas klasēs, bet au
dzēkņino9gaduvec umaunve
cāk i tiek uzņemt i 1.kursā vai at
bilstoši savam vec umam. Pamat
kursāaudzēkņiapg ūstšādusmā
cību priekšmet us – zīmēšanu,
gleznošanu, kompozīciju, māks
lasvalodaspamat us,darbsmate
riālā–veidošanuunkokgriešanu.
Skolā iespējams darbot ies arī
mākslasstudijā.

Iestājotiesaudzēkņavecākiaiz
pildaiesniegumu(skolasveidlapa)
unklātpievienodzimšanasaplie
cībaskopiju.SkolāJūsgaidaatsau
cīgipedagogi,kassniegsJumsin
teresējošoinformāciju.Informācija
parmācībudarbamnepieciešama
jiem materiāliem atrodas arī ma
zumtirdzniecības vietās «Freko»,
kāarī«JāņaRozesgŗāmatnīcā».
ValkasMākslasskolagaidajau
nosmāksliniekusunviņuvecākus
uzpirmoskolasdienu!
Sīk āk a inf orm āc ija pa telef o
nu64724078.v

Mākslas skolas prakse aizvadīta
Teksts un foto: DaigaSoloveiko

V

alkas Mākslas skolas 3. un
4.kursaaudzēkņijūnijamē
nesīaktīvidarbojāsvasarasprak
sē.Šogadvasaraspraksi–plenēru
dabāorganizējāmValkas novadā,
mūsuuzdevumsbijatuvākiepazīt
savu novadu, savos mākslas dar
bos attēlot vietas, kas vēsturiski
senjauiraizmirstas,parādītcilvē
kiem savas apkārtnes skaistumu
unvizuālopievilcību.Vairākkā20
Valkas Mākslas skolas audzēkņu
bija iespēja iepazīt Lugažu vēstu
riskās vietas, Sēļu pagasta vēstu
riskāsvietas–Tomēnuskolu,Sto
ķukapsētu,Žuldiņupurvaapkār
tni, Pedeles muižu un Pedeles
dzirnavakmeni un apkārt esošo
teritoriju, Ziemeļvidzemes biosfē
rasrezervātateritoriju,kāarīZie
meļgaujasielejasaizsargājamote
ritoriju.

Valkas mazo mākslinieku darbu
izstādevēljoprojāmapskatāmaVal
kasnovadaSaietanamāLugaži.
Valkas pagasta 105 gadu skais
tajājubilejāaudzēkņiarsavuvei
kumusveicapagastaiedzīvotājus
arbrīnišķīguizstādi.Izstādesdar
biirārkārtīgiveiksmīgiunattēlo
tas novadā visskaistākās vietas ir
ļotioriģinālas,katravietairiegu
vusiindividuālupievilcību.
Vasaraspraksedodiespējuau
dzēkņiem praktizēties gleznojot
un zīmējot dabā, tā ir vienreizēja
iespēja sevi motivēt kolektīvam
unradošamdarbam.
Aicinām Valkas novada iedzī
votājusaplūkotšoaudzēkņuradī
toizstādi.
Ar audzēkņiem vasaras praksē
darbojāspedagogiGundaSīmane,
SkaidrīteBondare,DaigaSolovei
kounJurisFreimanis.v

Izglītībā
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Starp Vidzemes veiksmes
stāstiem – Valkas mākslas skola
Teksts: ZaneBrūvere

idzemes plānošanas reģions
V
starp Vidzemes veiksmes stās
tiem ir ierindojis arī Valkas mākslas

skolu.Valkasnovadapašvaldībairsa
ņēmusi ielūgumu uz Vidzemnieku
dārzasvētkiem27.augustāplkst.13.30
medniekuapmācībasunatpūtasbāzē
«Mārkulīči»,kurgodināskatranovada
veiksmesstāst us,kāarīVidzemesre
ģiona pašvaldības, kuras pretendēja
uz«Eiropasgadapašvaldības2014»ti
tulu.
Dārza svētku laikā ierasti apsveic
cilvēkus,kuriarsavuent uziasmuun
darbamīlestībuīstenolabaslietasVid
zemē.

Par panākumiem priecājas arī Val
kas mākslas skolas direktore Maruta
Stabulniece: «Jebkurš ent uziasms at
taisnojas,jatuticitam,kotudari,un
daritonosirds.Varuteikt,kamākslas
skolā strādā ļoti spēcīga komanda un
esvarulepotiesarsavuskoluunsko
lotājiem.Pedagogidarbāieguldaneti
kai milzīgu darbu, enerģiju, bet arī
dvēseli–katrsaudzēknisiruzklausīts
un saprasts. Bērni skolā jūtas kā lielā
ģimenē,mēsnetikaiviņusizglītojam,
bet palīdzam arī saprast pasaules li
kumsakarības».
«Es vienmēr esmu ticējusi kultūriz
glītībainovisassirdsunticu,katāglābs
pasauli»,tā–MarutaStabulniece.v

atrs jauna is māc ību gads ir atšķir īgs no ie
priekšējā, bet it īpaši šis 2014./2015.māc ību
K
gadsKārķ upamatskolāienesīslielaspārm aiņ as.

Šajāmācībugadāpirmsskolasbērniiegūsskaistasun
siltas telpas skolas pirmajā stāvā un visi varēsim baudīt
pusdienas,neizejotnoskolasēkas.Laiganvēlšobrīdskolā
aktīvinoritvisidarbi,mēs–skolasdarbiniekisākamgai
dītatgriežamiesskolāskolēnusunpirmsskolniekus.No
vēlujaunajāmācībugadāpirmsskolniekiem–zinātkāri,skolniekiem–moti
vācijumācītiesundraudzīgumu,vecākiem–mīlestībupretsaviembērniem
unvēlmiviņusatbalstīt,skolotājiem–pacietībuunvēlmipēcjaunāmzinā
šanām,skoludirektoriem–prasmivienlaicīgiveiktvairākusdarbus,sabied
rībai–sapratni.KāarīgribētosatgādinātvisaiKārķupamatskolassaimei,ka
«mazscinītisgāžlieluvezumu»,tātadarīmazaskoliņavarveiktlielusdar
bus!
Ieva Cīrule, Kārķu pamatskolas direktore
as aul eirļot idaž ād aunbezg al aint er es ant a,tāp ēcjauna jā
māc īb ugadāesnovēlubērn iembūtziņk ār īg iemunneatl ai
P
dīg iem māc ībās un pas aul es izz in āš an ā. Lai skolot ājiem ir prieks un
gand ar ījumsparsavadarbarez ult āt iem!Laibērn ivienmērjūtvec āk u
mīl est īb uunatbals tu!
Nadežda Možārova
kv ienam ir svar īg i labi izskat īt ies, vai tas
būt u cilvēks, nams vai pilsēt a. Un mums,
I
Valkas ģimnāzijas saimei, ir pat iess prieks, ka

skolas ēka šovasar ir kļuv usi īpaši krāšņa, gaiša
un majestāt iska, tā priecē ne tikai ģimnāzist us,
absolvent us,betvisusvalcēn iešusunpilsēt asvie
sus.Aršīmskaist ajāmpārmaiņamskolasākgai
dītsav utikšanosarvisiemskolotājiem,darbin iekiem,absolventiemsa
lidojumā,kasplānots2015.gada3.oktobr ī,kadsvinēsim95gadujubile
ju.
Klāt Zin ību diena – 1.septembris, kas ikv ienam ar skolu saist īt am
cilvēkamvienmērnāksat raucoši,cer īg i,kādamnedroši,kādamapbrī
nojam i viegl i. Bet tas, ko gribas novēlēt mūsu skolēn iem, uzsākot
2014./2015.māc ībugadu,irdomātparnākotn i,izvērtētprioritātes,velt īt
laikumāc ībāmunakt iv itātēm,iesaist īt iessabiedr iskajādzīvē,just ies
unbūtpieder īg iemsavaiskolaiunpilsēt ai!
Lilita Kreicberga, Valkas ģimnāzijas direktore
Vasaras prakse dod iespēju audzēkņiem praktizēties
gleznojot un zīmējot dabā

Z

Es ieeju rudenī,
inību diena sasniedz ik vienu, gan skolēnus,
Vēsajās salnās,
kas pašlaik apgūst zināšanas, gan vecā kus,
Dāliju smaržās, kuri pavada savus bērnus uz skolu, gan skolotāGājputnu klaigās jus, kuriem sā kas jauns darba cēliens, gan arī
Un savā skolā. tos, kas šajā dienā dodas garām kādai skolai un

redz priecīgu rosību. Tas viss rada svētku sajūtu.
Pirmais septembris mums visiem ir pozitīvu emociju, satraukuma
un cerību diena. Cerību dod viss jaunais – arī jauns mācību gads.
Sā kot jauno mācību gadu, skolēniem novēlu saglabāt 1.septembra mācību satraukuma līksmību, zināšanu kā ri un darba prieku
visa mācību gada garumā.
Vecā kiem un skolotājiem pacietību un izturību, sapratni un mīlestību, pa līdzot mūsu bērniem kāpt grūtajā, taču skaistajā zinību
kalnā.
Vijciema skolas direktore A.Vītola

Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa
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Sportā

Valkas novada Bērnu jaunatnes
sporta skola 20014./2015. mācību gadā
aicina trenēties profesionālās ievirzes
sporta izglītības programmās
Nr.

Rīko 2.Valgas – Valkas
Uzņēmēju sporta dienu

1.
2.
3.
4.
1.
2..
3.
4.
5.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Sportaveids,
Dzimšanasgadi
Treneris
grupaskvalifikācija
VIEGLATLĒTIKA
MT–1
2004.–2005.
LijaKrūkliņa
MT–5
1999.–2001.
LijaKrūkliņa
MT–2
2002.–2003.
MudīteGerke
SMP1
1996.–1999.
MudīteGerke
FUTBOLS
MT–2
2004.–2006.
ValērijsKriviņš
MT–3
2003.–2005.
ValērijsKriviņš
MT–5
2001.–2003.
ValērijsKriviņš
MT–6(meiteņukomanda)
2000.–2002.
ValērijsKriviņš
Sākumasagatavošanasgrupa
2006.–2008.
ŠAHS
Sākumasagatavošanasgrupa
2005.–2007.
VsevolodsDudzinskis
Sākumasagatavošanasgrupa
2005.–2008.
VsevolodsDudzinskis
MT–6
1999.–2002.
VsevolodsDudzinskis
FLORBOLS
Sākumaagatavošanasgrupa
2005.–2007.
IlvarsRullis
MT–2
2003.–2005.
SMP1
1996.–1999.

Teksts: MudīteGerke, sporta skolas direktore

S

portaskolāaudzēkņusuzņempamatojotiesuzaudzēkņa,vienano
vecākiem(aizbildņavaipersonas,kasviņuaizstāj)iesniegumuarfo
togrāfiju,ārstaatinumuparveselībasstāvokli,uzrādotpasivaidzimšanas
apliecību.IesniegumusvarsaņemtSportaskolāValkā,Semināraielā27A,
telefonsdirektorei64722046,izglītībasmetodiķei64723942vaipietrenera.
Audzēknimirtiesībastrenētiesvienāprofesionālāsievirzessportaizglī
tībasprogrammāunapguvušiemprogrammuizsniedz«Apliecībuparpro
Valkas - Valgas sporta diena jau ir kļuvusi par nozīmīgu tradīciju
fesionālāsievirzesizglītību».
Valkas un Valgas dzīvē
Valkasnovadapašvaldībasteritorijādeklarētajiemprofesionālāsievirzes
manduveidošana;
Teksts un foto: ZaneBrūvere
sportaizglītībasaudzēkņiemirtiesībassaņemtkompensāciju100%apmērā
•13.30–16.30dažādasizklaidējošas parbraukšanunodzīvesvietaslīdzizglītībasiestādeiunatpakaļ,jaizman
alkas novada dome un Val sacensībaskomandām;
tosabiedriskotransportu,kaspārvadāpasažierus.Kompensēizdevumus
gas pilsētas valde aicina vi •16.45–17.17apbalvošana;
parpersonīgātransportaizmantošanuizglītojošānokļūšanailīdzmācību
sus Valkas novada un Valgas pil • no 17.30 kopīgas vakariņas, saru iestādeiunatpakaļ.v
sētas uzņēmumu pārstāvjus uz iz nas, iespaidi, pirts un citas izklai
klaidējoši sportisku sestdienu va des.
saras izskaņā – 20.septembrī plkst.
No katra uzņēmuma aicināti
12.30 Valgas pilsētas Sporta hallē piedalīties 1 – 3 dalībnieki. Sporta
(Valgā, Kungla ielā 31A).
aktivitātes tiks organizētas jauktās
komandās, lai veicinātu dalībnieku
Sportadienasmērķisiriepazīties iepazīšanos un sadarbošanos. Ja
ar kaimiņpilsētas uzņēmējiem, Jums ir interese izvietot sava uz
nodibināt sadarbības kontaktus un ņēmumareklāmasmateriālussporta
jautri un aktīvi pavadīt laiku. dienasnorisesvietāvaicitādāveidā
Plānotās sporta aktivitātes ir ak iepazīstinātarsavuuzņēmumu,esi
centētasnevisuzsportiskarezultāta etlaipniaicinātitodarīt.
gūšanu, bet gan uz jautru un at
Ja Jums ir interese par dalību,
raktīvukopābūšanu.
lūdzu, piesakieties līdz 12.septem
brimuzepastujana.putnina@valka.
Dienas programma:
lvvaitālruni26414197.
•12.30dalībniekureģistrēšanās;
•13.00sportadienasatklāšana,ko
Nāc un piedalies! v

V

Aizvadīta treniņnometne ar treneriem no Ibilinas
Teksts: JanaPutniņa, Attīstības un projektu daļas vadītāja

N

o 25. līdz 30.jūlijam
Valkas stadionā val
dījarosība.Uzintensīvofut
bolatreniņunedēļubijapul
cējušies no 5 līdz 15 gadu
veci futbolisti. Atšķirībā no
pagājušā gada, šogad pasā
kumāpiedalījāsarībērnino
citām pilsētām – Smiltenes,
Valmieras,Rīgas.
Sestdien, 26.jūlijā, notika
intensīvās futbola treniņu
nedēļas«Ibillina–Valka»at
klāšana.TajāpiedalījāsIbilli
nasmērs,Valkasnovadado
mespriekšsēdētājsVentsAr
mandsKrauklis,futbolatre
neri no Izraēlas, FK «Valka
Junior», kā arī jaunie futbo
listi.Šīsdienaspasākumsbi
jaļotiinteresantsnetikaima
zajiem futbolistiem, bet vi

siem Valkas iedzīvotājiem.
Dienas pasākumus atklāja
Valkas un Ibillinas pilsētas
mērusodasitienipavārtiem.
Tad laukumā devās mazie
censoņi, lai mērotos futbola
meistarībā ar Smiltenes un
Valgaskomanduspēlētājiem.
Dienasdevīzebija«Mēspar
godīgu spēli», kura pilnībā
tikaievērota.
Neskatoties uz to, ka šis
bija vairāk draudzības tur
nīrs,vietastomērtikasadalī
tas.PirmovietuieguvaSmil
tenes komanda, otro Valkas
pirmā komanda, trešo Val
kasotrākomanda,betcetur
toValgasjauniefutbolisti.Šis
turnīrsbijainteresantsarīar
to,kaspēlestiesājaValkasbi
jušie futbolisti – Edgars Pu

kinsks,DzintarsKazaks,Ma
reks Cibuļskis, Andris Ped
raudzis. Viņi savas futbola
gaitas iesāka tieši mūsu pil
sētā. Vēlāk mazie futbolisti
varēja tikties ar visiem Val
kas bijušajiem futbolistiem,
kuri bija ieradušies no visas
Latvijas, lai pēc ilgiem ga
diemsatiktosarsavutreneri
JohanuJoosu,kuršValkāie
radās no savas ilggadējās
dzīvesvietasVācijā.Bērniva
rēja uzdot viņiem jautāju
mus, kā arī sacensties stafe
tē.
Noslēgumānotikafutbola
spēlestarpFK«Valka»izlasi
unkomandu«Bijušie».
Treniņunedēļaslaikābēr
ni trenēja izturību, veiklību
kāarīapguvaīpašusfutbola
elementus. Bez futbola jau

niešispēlējaarīprātaspēles,
jautrasatrakcijas.Viestreneri
bērniem mācīja, cik svarīga
ir cieņa starp komandas
biedriem, savstarpējā palī
dzībaunkomandasgars.
Vienānodienāmuztikša
nos ar bērniem bija ieradu
siesarīfizioterapeiteKristīne
Karole, kura bērniem rādija
un stāstīja, cik svarīgi ir
pirmsunpēctreniņiemiesil
dītiesunatsildīties.
Treniņudienaspagājane
manotunļotiātri.Trešdien,
30.jūlijā Valkas stadionā no
slēdzāsintensīvāfutbolatre
niņu nedēļa «Ibillina – Val
ka». Gan mazie, gan lielie
futbolisti saņēma īpašo Val
ka–Ibillinamedaļu,betčetri
futbolistitikaatītiparlabā
kajiemspēlētājiemunperso

nībām.Kābalvuviņisaņēma
kādaslavenafutbolistakrek
liņu. Noslēgumā pateicību
treneriem pauda arī Valkas
novada domes priekšsēdē
tājsVentsArmandsKrauklis.
Treneriem no Izraēlas tika
sarūpētasnelielasdāvaniņas
kāpiemiņanopilsētas.
FK «Valka Junior» ir gan
darīts, ka futbola pasākums
bērniem izdevās. Bērni jau
gaida nākamo gadu, kad ie
radīsies viņu jaukie treneri
AuniEdris,TahersEdris,Sa
mi Edris, Arfats Osmans,
AmersKhatebs.
FK «Valka Junior» saka
lielu paldies par atbalstu
Valkas novada domei un
Ventam Armandam Krauk
lim un personīgi Jānim Bie
zajam.v
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V

ēst uriski Rīgas iela ir bijusi
sastāvdaļasvarīgātransporta
maģistrālē.17.gadsimtātākļuvapar
posmuRīgas–Valmieras–Tērbatas
–Narvaspastalīnijā,kasbijaVidze
mes sakaru sistēmas nozīmīga daļa
patvēl19.gadsimtavidū.
Līdz pilsētas dalīšanai Rīgas iela
sākāspieJāņabaznīcas(tagadValgā)
un, metot līkumu pie Vrangeļu na
ma,turpinājāstagadējāLatvijasVal
kā.Tačunamunumerācijatikasada
lītadivāsneatkarīgāsdaļās:atsevišķi
pilsētas1.daļai(tagadValgā)unLu
gažulaukumam(kātoreizdēvējata
gadējoValku).
20.gadsimtasākumakartēsunad
rešugrāmatāsValkaspusēesošāie
lasdaļasauktagan«VecaisRīgaspa
sta ceļš» («Alte Rigasche Poststraße»),
gan«Lielaispastaceļš»(«Große Poststraße»). Pēc pilsētas tiesību piešķir
šanasValkai(1920.g.22.XI)līdz1960.
gada aprīlim tās nosaukums ir «Rī
gasiela».Kāpilsētasgalvenoieluto
par godu kārtējai Vadoņa jubilejai
pārdēvējapar«Ļeņinaielu».Nosau
kumu «Rīgas» tā atguva 1990.gada
maijā.
Igaunijas pusē palikusī iela mūs
dienāsRīgasielasnosaukumusagla
bājusiuzpusiīsākāposmā–noJāņa
baznīcaslīdzRajaielai.Latvijaspusē
Rīgas iela šķērso Valku virzienā no
DAuzZR3,985kmgarumā.Tāssā
kums ir pie valstu robežas. Ielas
zemākaispunktsirpašāielassāku
mā – 46 m v.j.l., bet augstākais tās
beigās–pieNr.80(degvielasuzpil
desstacijas)–65mv.j.l.
Ielas apbūvē dominē 20.gadsimtā

celtās ēkas – dzīvojamās, sabiedris
kās, kā arī ražošanas un pakalpoju
musfēraiparedzētās.Laikagaitāap
būveirbūtiskimainījusies.Vairākas
19.gadsimta beigās un 20.gadsimta
pašāsākumāceltāsēkas1980.josga
dostikanojauktas(piem.,pašāielas
sākumānepāranumurupusē),savu
kārtvairākastikapārbūvētas(piem.,
Nr.30., 44., 46.). Šobrīd senākās ēkas
Rīgasielāir:Lugažuev.lut.draudzes
sv. Katrīnas baznīca, kuras uguns
grēkāizdegušo,1755.gadāceltomūra
namu atjaunoja 1910.gadā; Lugažu
draudzesmāja,kascelta18.gadsimtā
kādraudzesskolasnams;baronufon
Vrangeļudzimtasnams,celts19.gad
simtavidū;Valkasnovadpētniecības
muzeja ēka, kas uzcelta 1853.gadā
speciāli Vidzemes draudzes skolu
skolotājusemināram.
Kāpilsētasgalvenajaiielaitaivi
sos laikos ir bijusi svarīga loma ko
munikācijas vidē. Līdz 20.gadsimta
sākumamRīgasielānozīmīguviet u
ieņēmabaznīca,netālunotāsesošie
trīs muižu krogi, kas atradās gan
drīz blakus viens otram, draudzes
skola, daudzās tirgotavas, amatnie
kudarbnīcas,kāarīiestādes.
Ielanevarlepotiesarizcilāmpēr
lēm arhitektūras ziņā, bet dažiem
namiemirinteresantasdetaļas.Pie
mēram,ēkaiNr.27,kuru20.gadsim
ta sākumā kā vasarnīcu cēlis foto
grāfs A.Rudītis un 1920.gadā daļu
ēkas pielāgojis fotodarbnīcai, kur tā
darbojās līdz 1930.gadam. Šīs ēkas
frontālās fasādes mansarda korē ir
mežģīņveida metālkalums, kurā ie
tvertiburti«AR»,kasnozīmē«Antons Rudītis».
Rīgasielasapbūvepilsētascentrā
lajā daļā ir blīvāka. Dārzi pie ēkām

Valkas novadpētniecības muzeja Izstāžu zālē no
13.septembra līdz 28.septmebrim fotoizstāde
«Pilsēta pilsētā» – Rīgas centrāltirgus.
Vide un norises.

F

otoizstādēaplūkojamifotogrāfuReiņaHofmaņa,JāņaSiliņaun
MāraMorkānadarbi,kurosirīpašsskatījumsuzRīgasCentrāl
tirgusnorisēmunvidi,kurukopumsveidoiespaiduunapstiprināju
mutēzei,kaCentrāltirgusirpilsēta pilsētā.
ValstsKultūraspieminekļuaizsardzībasinspekcijairizsludinājusi
tēmu2014.gadaEiropaskultūrasmantojumadienām,kurasnotiks13.
un 14.septembrī – «Rīgas ielas kultūrvēsturiskais tēls Latvijā». Tādējādi
pievēršotuzmanībuRīgastēmaiārpusgalvaspilsētas.
UntākāCentrāltirgusirtāvietaRīgā,kuradrošivienpazīstamaarī
katramvalcēnietim,tadaršoizstādiKultūrasmantojumadienāsVal
kātiekienestspapildinājumsRīgastēmai.
PirmstamizstādebijaapskatāmaRīgasCentrāltirgū.v
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pārsvarā ir kārtoti ēku pagalmos.
1920.josgadosgarielasabāmpusēm
simetriski tika iestādītas liepiņas,
kas atdala braucamo daļu no gājēju
ietves. 1980.to gadu 1.pusē, veicot
apjomīgus ielas remontdarbus un
paplašinotielasbraucamodaļupos
mānoSemināraielaslīdzdzelzceļa
pārbraukt uvei,mājunepāranumuru
pusēliepastikanozāģētas.
ŠobrīdRīgasielaValkāirnetikai
nozīmīga transporta maģistrāle, bet
tāsapbūveirliecībapārmaiņāmpil
sētasarhitektoniskajāveidolā.

turē» materiāli – Rīga, 1999.g.
Izmantotāliteratūra:
A.Richters «Baltische Verkehrs- und
P.Pētersone «Pasta un satiksmes ceļu
Adressbücher»
Band I. Livland. - Rīga,
nozīme Vidzemes reģiona attīstībā»,
1909.
v
konferences «Reģions un identitāte vēs-

2014.gada Eiropas kultūras
mantojuma dienas «Rīgas ielas
kultūrvēsturiskais tēls Latvijā»

L

at vijā mantojuma dienas
tradicionāli notiek otrajā
septembra nedēļas nogalē.
Mantojuma dienu nacionālais
koordinators Lat vijā – Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izsludinājusi 2014.gada Eiropas
kultūras mantojuma dienu
tēmu – «Rīgas ielas kultūrvēsturiskais tēls Lat vijā»,
tādējādi pievēr šot uzmanību
Rīgas tēmai ārpus galvaspilsētas.
Valkā pirms gadiem notika
plaši Rīgas ielas svētki, šogad
interesentiem no plkst. 10.00

uz Rīgas ielas pie tiesas nama
būs iespēja iepazīties ar izstādi
«Rīgas iela laiku lokos», piedalīties Valkas jauniešu domes
aktivitātēs, kā arī Rīgas kultūrvēsturisku vēr tību popularizācijas nolūkā ārpus galvaspilsētas, Valkas muzejā līdz 28.septembrim būs apskatāma R.Hofmaņa, J.Saliņa un M.Morkāna
fotoizstāde «Pilsēta pilsētā»
(Rīgas Centrāltirgus. Vide un
norises).
Vidzemē ir 3 pilsētbūvniecības pieminekļi – Alūksnē, Cēsīs
un Līgatnē; un 13 pilsētas un
ciemi, kuros ir Rīgas iela. v
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«Eiroreģiona «Pleskava,
Livonija»» diena Valkā

Koncerti
Sarīkojumi
Notikumi

Teksts: ZaneBrūvere

V

alkā, 27.septembrī, visas dienas garu
mā «Eiroreģiona «PleskavaLivonija»
diena2014»ietvaros,norisināsiesdažādipa
sākumi,uzkuriemtiekaicinātivietējieiedzī
votājiunnovadaviesi!
Eiroreģions«Pleskava–Livonija»irLatvi
jasRepublikas,KrievijasFederācijasunIgau
nijasRepublikaspierobežasrajonuunapriņ
ķupašvaldībubrīvprātīgasavienība.Pasāku
maietvarosnorisināsiesdažādunozaresspe
ciālist utikšanāsunkonferencenovadu,apriņķuadministrācijaiunprojek
tuvadītājiem.
Aicinām vietējos iedzīvotājus un pilsētas viesus apmeklēt pasākumus,
kasnorisināsiespilsētājaunopašarīta,tāplkst. 9.00 Lugažulaukumāno
risināsies Eiroreģiona tūrisma izstāde, kur būs iespējams arī iegādāties
amatniecībasizstrādājumus.Izstādēpiedalīsiestūrismainformācijassnie
dzējiundižotiesgribētājinovisasEiroreģionateritorijas,kasietverLatvi
jas,IgaunijasunKrievijaspierobežasteritorijas.
Plkst. 16.00 ValkasģimnāzijassportahallēnorisināsiesEiroreģiona sa
censības basketbolā.KomandasnoLatvijas,IgaunijasunKrievijas.Aici
nāmatbalstītLatvijaskomandu!
Plkst.19.00 Valkaspilsētaskultūrasnamākoncerts «Ar ceļavēju kaba
tā», kurdalībniekibūsamatierkolektīvi–dejukolektīvi,ansambļi,folklo
rasgrupasnovisaEiroreģiona.v

Jauniešudomē

P

opulārzinātniskie žurnāli kā «Leģendas», «Ilustrētā Vēsture un Zinātne», «Forbes» un citi ir lielisks veids kā lietderīgi pavadīt savu laiku un iegūt kādas jaunas interesantas zināšanas. Jauniešu birojs ir tā vieta, kur šādiem izdevumiem būtu jāatrodas, bet mūsu ierobežotā budžeta dēļ paši nevaram atļauties tos abonēt. Tieši tādēļ aicinām ik vienu, kurš ir
šādu žurnālu regulārs lasī tājs un kuram mājās tie pēc izlasīšanas
tiek mesti ārā vai krājas kaudzī tē kādā at vilk tnē, tos nest uz Valkas Jauniešu biroju, lai biroja apmek lētājiem piedāvātu vēl vienu
iespēju šeit kvalitatīvi pavadīt laiku, pazvilnot dīvānā un palasot
saturīgu, interesantu žurnālu. v

Biļetes cena 4 eiro, skolēniem - 3 eiro
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Valkas Mākslas skolā apskatāmas
bērnu veidotas gleznas
no otrreizējiem materiāliem

Dažādi

[

13

Pārgājienā «Nesēdi mājās!»

rotoatkrit umukonteinerā,sagatavo
šanaipārstrādeiunjaunumateriālu
No15.augustalīdzseptembrabei izgatavošanai.Konteinerskāizziņas
gām Valkas Mākslas skolā apskatā materiāls izgatavots ZAAO akcijas
maizstāde,kasveidotanoSIAZA «Atkrit umi=resursi!» ietvaros, kuru
AO Vides projekta «Cilvēks vidē» finansiāliatbalstaLatvijasvidesaiz
radošajiem darbiem. Izstādē skatā sardzībasfonds.
mas gleznas, kuras pirmsskolas ve
Liels paldies par sadarbību izstā
cumabērnikopāarpedagogiemiz desierīkošanāuneksponēšanāVal
veidojuši no izlietotā iepakojuma kasMākslasskolai!
materiāliem – kārbām, korķiem,
Videsizglītībasprojekt usunizglī
maisiņiem, PET pudelēm, konfekšu tībasprogrammu,rosinotbērnosun
papīriem.
jauniešos vides apziņu, ZAAO īste
Izstādē eksponēts arī interaktīvs nosarījaunajāmācībugadā.Parda
ZAAOkonteiners,kassniedzviegli žāduvecumugrupuiespējāmiesais
uztveramu vizuālu informāciju par tītieskonkrētāsaktivitātēs,drīzumā
šķiroto atkrit umu ceļu no iepakoju būs pieejama informācija uzņēmu
ma iegādes, līdz tā nonākšanai šķi mamājaslapā.v
Pārgājiena dalībnieki tika arī pie jauniem t-krekliem
ezeri–Bērzezers,ValdisunKurēlis,
Teksts: Ilze Krastiņa
kurostikaizmantotaikvienaiespēja
Foto: IngaKarpova
nopeldēties.Iepazināmjaunusdrau
vētdien, 17.augustā piedzīvo gus, smējāmies, gatavojām ēdienu
jumu pārgājiena «Nesēdi mā uz ugunskura. Saskārāmies arī ar
jās!»dalībniekiatgriezāsValkā.No dažādāmneērtībām–noberztāmkā
guruši,betargandarījumasajūt uun jām,slapjiemapaviemundrēbēm.
priekuparkopāpavadītolaiku.Lie
Liels paldies: Kalnbundu saim
lākā daļa jauniešu izteica vēlmi nā niecei Laimai Lācei par izjādēm ar
kamgadatkalpiedalītiesšādaveida zirgiem un naktsmītnes viet u. Tur
vasaras aktivitātē – jauna tradīcija, nastautasnamavadītājaiLīgaiKra
iespējams,tiešāmbūsaizsākta.
maiparnakšņošanasiespējām.Kār
Pārgājienalaikāapskatījāmnova ķupagasta«Gobu»saimnieceiVijai
da lauku teritoriju, Lugažu muižu Mežuleiparjaukouzņemšanusavās
un parku, Pedeles muižu, Ērģemes mājāsunnaktsmītnesviet u.Mārītei
pilsdrupasunbaznīcasdrupas,Vec un Ģirtam Kalniņiem par iespēju
kārķupiliunmuižasleduspagrabu, aukstajā un lietainajā laikā pārnak
KučieranamiņuKārķos.Izstaigājām šņottelpās.
Lustiņdruvu. Paviesojāmies pie
Pārgājienu organizēja Valkas no
SkaidrītesBondareskeramikasdar vada dome sadarbībā ar biedrību
bnīcāunKārķuJauniešucentrā.Pār «Atbalsts Valkai». Finansiālu atbal
Izstāde apskatāmas gleznas no izlietotiem iepakojuma materiāliem
gājiena maršrutā bija iekļauti trīs stusniedzafonds«Ziedot».v
Teksts: Zane Leimane

S

Aicina pastāstīt katram savu Baltijas ceļa stāstu
jekts aicina ikvienu laika
biedrufiksētsavuBaltijasce
ļa pieredzi neatkarīgi no tā,
kādāveidāviņštopiedzīvo
jis: ir piedalījies, izlēmis ne
piedalītiesvaiarībijisdalīb
nieks kādā no atbalsta akci
jāmcit urpasaulē.

U

NESCOLatvijasNaci
onālā komisija sadar
bībā ar partneriem Latvijā,
Lietuvā un Igaunijā līdz šī
gada beigām apkopo iedzī
votāju atmiņas par Baltijas
ceļalaikuundalībutajā.Sa
gaidot Baltijas ceļa 25.gada
dienu,projekta«Baltijasceļa
stāsti» ietvaros šīs atmiņas
tiksapkopotasinternetalapā
www.thebalticway.eu, kā arī
iekļautas Latvijas Nacionālā
vēstures muzeja krājumos,
bet25nošiemstāstiem–iz
dotiīpašāpublikācijā.

Kas ir Baltijas
ceļa stāsti?

BaltijasceļastāstiirUNES
CO LNK projekts, kas, atī
mējot Baltijas ceļa 25.gada
dienu,tiekīstenotssadarbībā
arpart neriemLatvijā,Liet u
vāunIgaunijā.Projektamēr
ķis ir apkopot cilvēku atmi
ņu stāst us, lai tie neatkarīgi
no atrašanās vietas tikt u sa
glabāti nākamajām paau
dzēmunkļūt upieejamigan
virt uālajā vidē, gan muzeju
unbibliotēkukolekcijās.Pro

Kā izprotam Baltijas
ceļu šodien?

KāuzsverVēst uresskolo
tāju biedrības pārstāve Da
nuteDūra,«mumsirsvarīgi
apzinātarītocilvēkustāst us,
kurinevarējapiedalītiesBal
tijasceļā,jo,piemēram,auk
lējamājāsbērniņu,kāarītos,
kuri nevēlējās piedalīties, jo
arī tam bija dažādi iemesli,
piemēram,bailesnoiespēja
mām represijām pēc tam.
Mumsirsvarīgakatrapiere
dze». Savukārt UNESCO
LNK Zināšanu sabiedrības
programmupadomespriekš
sēdētājs, Latvijas Nacionālās
bibliotēkas direktors Andris
Vilks aicina tieši jauniešus
atklāt savu pieredzi un re
dzējumu: «Mums ir intere
santi,kāBaltijasceļanotiku
musatcerastie,kastolaikbi
juši pavisam mazi, vai tie,
kasvēlnebijadzimušiunpar
Baltijas ceļu dzirdējuši tikai
no saviem vecākiem, vecve
cākiem vai skolā. Kā jaunā
paaudzeizprotunuztveršos
pārdzīvojumus un kā viņi
tos var atstāstīt, piemēram,
saviem draugiem citās val

stīs?»

Kā līdzdarboties
Baltijas ceļa stāstos?

Līdz pat 30.oktobrim ik
viensaicinātsaizpildītBalti
jasceļastāst uformu,kaspie
ejama www.thebalticway.eu
un atīmēt kartē viet u, kur
Baltijasceļāirstāvējis1989.ga
dāvaistāvēt u,jatasnotikt u
2014.gadā. Tāpat UNESCO
LNKaicinadalītiesarīarfo
to,kasģimenesalbūmossa
glabājušiesnotālaika.Katrs
par pasākumiem savā nova
dā vai pilsētā var pastāstīt
arī Baltic Way lapās sociāla
jostīklosvaisūtotinformāci
juuzinfo@thebalticway.eu.

Kāpēc piedalīties
Baltijas ceļa stāstos?

Baltijasceļšatmiņāsuniz
jūtās par notikumiem Balti
jas valstīs pirms 25 gadiem
vieno vairāk nekā miljonu
cilvēku. UNESCO starptau
tiskajā reģistrā «Pasaules at
miņa»iriekļautiBaltijasceļa
dokumentārāmantojumano
zīmīgākiedokumenti,kasat
spoguļo Baltijas ceļa organi
zēšanu un norisi. Ir svarīgi
šo nozīmīgo notikumu do
kumentētvispusīgi,iekļaujot
individuālaspieredzes,tādē
jādi stiprinot Baltijas valstu
iedzīvotājukopīgosociāloat
miņu un nododot to nāka
majāmpaaudzēm.
«Baltijas ceļš ir nozīmīgs

kolektīvāsatmiņasveidotājs,
vienojotvairāknekāmiljons
cilvēku viņu atmiņās un sa
jūtās par notikumiem trijās
Baltijas valstīs pirms 25 ga
diem.Šovēst uresnotikumu
iezīmēnevienpersonīgāstā
dalībnieku atmiņas, bet arī
jauniešu stāsti, piemēram,
parvecvecākiem,kuriarsa
vu roku silt umu un ticību
parbrīvuunneatkarīguval
stisaviemmazbērniemstip
rināja kopīgo baltiešu brīvī
bas simbola ķēdi,» stāsta
UNESCOLNKģenerālsekre
tāresp.i.BaibaMoļnika.

Kā Baltijas ceļa stāsti
tiks izmantoti?

Visi projekta laikā savāk
tie stāsti tiks apkopoti Balti
jas ceļa 25.gadadienai veltītā
kolekcijā,kasLatvijātiksno
dotaglabāšanaiLatvijasNa
cionālajāvēsturesmuzejāun
Tautasfrontesmuzejākāno
zīmīga mantojuma daļa. Di
gitalizētās fotogrāfijas tiks
nodotas Latvijas Nacionālās
bibliotēkasundigitālāsbiblio
tēkas Europeana arhīvam.
Stāstam pievienotais vizu
ālaismateriālsunsniegtāin
formācijaapkopotāveidā,vai
atsevišķos gadījumos citējot,
tiks atspoguļota virtuālajā
vidē, izmantota pētniecis
kiem nolūkiem vai iekļauta
vēsturisko liecību populari
zēšanas materiālos. 25 spilg
tākie stāsti Latvijā, Lietuvā

unIgaunijātiksapkopotiBal
tijasceļa25.gadadienaiveltī
tā izdevumā, kas ikvienam
būspieejamselektroniski.

UNESCO LNK aicina:

Izstāsti savu stāstu, ierakstot
to īpašā laukā mājaslapā www.
thebalticway.eu. Ja vari, pievieno fotogrāﬁjas un/vai video.
Iestājies Baltijas ceļā, autorizējoties ar kādu no saviem proﬁliem sociālajos tīklos vai ierakstot
e-pastu. Atzīmē pre-cīzu vietu
kartē un ieraksti savu komentāru vai novēlējumu.
Iepazīties ar faktiem par Baltijas ceļu, apskati attēlus no vēsturiskā Baltijas ceļa un tā atbalsta pasākumiem.
Noskaidro, kā vākt Baltijas
ceļa stāstus. Mājaslapā atradīsi
informāciju par vēsturisko liecību vākšanu. Tajā var lejupielādēt stāstu formu izdrukāšanai,
kas palīdzēs pierakstīt kāda cita
cilvēka, piemēram, vecmāmiņas
vai kaimiņa atmiņu stāstu, lai
vēlāk to publicētu www.thebalticway.eu.
Uzzini, kā UNESCO LNK,
citas organizācijas un cilvēki atzīmē Baltijas ceļa 25.gadadienu.
Dalies ar Baltijas ceļa stāstiem un projekta mājaslapu sociālajos tīklos: facebook.com,
twitter.com, draugiem.lv! Seko
projekta aktivitātēm facebook.
com, twitter.com, draugiem.lv!
Pievieno Baltijas ceļa 25. gadadienas logo savam proﬁla attēlam sociālajos tīklos! v
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KultūrasDZĪVĒ

Atbildi uz jautājumiem un
dodies ekskursijā uz Gaismas pili
Teksts: LīgaRozīte, Valkas novada Centrālās bibliotēkas
lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja

Š

ogadmūsuvalstīīpašauzma
nība ir pievērsta lasīšanai un
artosaistītiempasākumiem.Tono
sakailgigaidītāsLatvijasNacionā
lasbibliotēkasjaunāsēkasnodošana
ekspluatācijāunatvēršanaapmeklē
tājiem.
Rīga kā Eiropas kultūras galvas
pilsēta 2014.gadā piedāvā nebijušus
un vienreizējus pasākumus. Tie ie
sākāsarLieloGrāmat udrauguķēdi,
kas norisinājās 18.janvārī, padodot
no rokas rokā grāmatas no vecās
LNB ēkas Kr.Barona ielā uz jauno
ēkuDaugavasotrāpusē,kasemoci
onāliunsimboliskimumsatgādinā
japartautasvienotībuunvērtībām,
kasmumssvarīgas.
Vēl viens svarīgs pasākums grā
matmīļiem ir Lielais lasīšanas šovs,
kuram varam sekot līdz LTV 1 un
balsotparsavāmmīļākajāmgrāma
tām. Tas noslēgsies novembrī, kad
uzzināsim, kura tad ir Latvijā vis
vismīļākādaiļliteratūrasgrāmata.
Trešais būt u iespēja skatīt Gais
maspilisavāmacīm.
Aicinām visus interesentus at
bildēt uz 10 jautājumiem par Naci
onālo bibliotēku un iegūt balvu –
ekskursiju uz LNB jauno ēku 2.ok
tobrī.Gidapavadībāvarēsietizstai
gātuniepazītbibliotēku,skatītRīgas
panorāmu no Gaismas pils spices,
apskatītizstādesunapmeklētbiblio

tēkaskafejnīcu.
Jautāju mi:
1. KādsirLatvijasNacionālāsbiblio
tēkaspamatuzdevums?
2. Kas bija «Rīga 2014» atklāšanas
pasākums18.janvārīRīgā?
3. KasatrodasGaismaspilsspicē?
4. Kasirobligātaiseksemplārs?
5. KurširjaunāsLNBēkasprojekta
autors?
6. KurširLNBdirektors?
7. KurāgadādibinātaLatvijasnaci
onālābibliotēka?
8. Ko var atrast digitālajā kolekcijā
«ZudusīLatvija»?
9. Ko Jums personīgi nozīmē Naci
onālābibliotēka?
10.Kādaizstādebijaskatāmano15.04
līdz15.07.ValkasnovadaCentrālajā
bibliotēkānoLNBkrājuma?
Atbildes uz jautājumiem gaidām
līdz12.septembrim.Lūdzunorādiet
savu kontaktinformāciju – telefonu
vaiepast u,laivaramarJumssazi
nāties.
ValkasnovadaCent rālābibliotē
ka, Rīgas iela 22, Valka, LV  4701,
epasts:valkasbiblioteka@valka.lv
Iepazītiesarjautājumiem,samek
lētatbildesunaizpildītjautājumula
puvaratarīuzvietasbibliotēkā.
BraucienstiksfinansētsnoValkas
novada domes kultūras projekt u
konkursaietvarosatbalstītāprojekta
«Ceļšuzgaismaspili».v

Izzinošs pasākums Sēļu bibliotēkā
«Precēta, bagāta un laimīga»

P

asākuma mērķis: izglītot Lat
vijas sievietes, lai mazināt u
fiktīvolaulībunoslēgšanasiespējas.
Pasākumāpiedalīsies:
• Lektore–ValkasnovadaDzimtsa
rakstu nodaļas vadītāja Māra Zelti
ņa. Tiks runāts par laulību ar «ār
zemniekiem» īpatsvara pieaugumu,
analizētagannovadā,ganvalstīre
ģistrēto laulību statistika gan ar ES
pilsoņiem,kāarītrešovalstupilso
ņiem. Kādas ir pazīmes, kas rada
aizdomasparfiktīvaslaulībasreģis
trēšanu,kāpretfiktīvolaulībureģis
trētājiem darbojas Eiropas Savienī
basunLatvijasinstitūcijas,jofiktīvu
laulību nodoms tiešām ir grūti pie
rādāmsfakts!Kādivēlirpaņēmieni,

kā «caur» civilstāvokļa akt u reģis
trācijunodrošināttrešāsvalstspilso
nim likumīgu pamat u uzt urēties
LatvijāunlīdzartoEiropasSavienī
bā;
• DzidraJevsejeva,kurabūssagata
vojusiliteratūrasizstādiparpasāku
matēmuunpastāstīsparA.Jolkinas
grāmat u«PiesmietāmisisEiropa».
PasākumaorganizētājaSēļubiblio
tēkasvadītājaDzidraJevsejeva
Pasākumanorisesdatumsunlaiks
tiks precizēts. Interesentiem lūdzu
sekotlīdzValkasnovadabibliotēkas
mājaslapā:http://vpb.valka.lv/
Pasākuma kontaktpersona Guni
taGendr juka,ValkasESIPkoordina
tore,tālr.64723672.v

15.septembrī Valkas novada skolās viesosies dzejnieces
Maija Laukmane un Ieva Samauska

TalsenieceMaijaLaukmaneirvairākpazīstamakādzejniece,kura
rakstapieaugušajiem.Maijadarbojasarīpublicistikāunrakstabēr
niem.Kopāirizdotasvairāknekādesmitbērnugrāmatas.
IevaSamauskairvairākubērnugrāmatuautore.2010.gadāviņas
darbs«Eņģelītis»Bērnužūrijaskonkursā5.–7.klašugrupāieguva
pirmovietu.Rakstniecesdzejoļugrāmata«Pilsēta no A līdz Z»tika
nominētaJāņaBaltvilkabalvailiteratūrā.v
Valkas pagasta saieta namā «Lugažu muiža» 26.septembrī plkst. 19.00 Kārķu tautas nama amatier teātra «Strops»
izrāde Anitas Grīnieces «Puķu brokastis».
Pie Rozes sapulcējas citas puķes, lai uz rīta kaﬁju ar kūkām sagaidītu Īrisu. Taču Īriss kavējas un kavējas… Šī izrāde ir humors par sievietēm, kuras gaida Viņu, Lielisko vīrieti. Par to, kā gaida, kādas viņas ir, kāpēc vienas, un … Vai sagaida? To uzzināsiet noskatoties Kārķu tautas nama amatier teātra komēdiju Anitas Grīnieces «Puķu brokastis». v

Amatierteātru festivālā sevi
godam parāda kolektīvi
no Valkas novada

Teksts: LīgaLāne

N

o25.līdz27.jūlijamVentspilī
norisinājāsXIIILatvijasAma
tierteātru salidojums, kurā piedalī
jās120amatierteātrinovisasLatvi
jas,taiskaitāarīValkasnovadaama
tierteātri.
Trīs dienas Ventspils pilsētā un
novadā tika spēlēti 39 no aizvadīto
gaduveiksmīgākajiemLatvijasama
tierteātru iestudējumiem. Valkas
pilsētasteātrisLivonijasordeņapilī
rādīja Ksenijas Dragunskas «Edīte
Piafa.Mansleģionārs».
XIII amatieteātru salidojums sā
kāsarpasākumaatklāšanu«IESPĒ
LESarjūruunsauli»vakarasaulrie
tāVentspilspludmalē,kadneaprak
stāmu baudījumu sniedza mierīgā
jūra, rietošā saule, balts flīģelis un
vient uļs pianists. Salidojuma atklā
šanāuzrunasteicaLatvijaskultūras
ministre Dace Melbārde un Vents

pilspilsētasmērsAivarsLembergs.
Priekuradījamīmi,džipi,vēsāssmil
tisliedagā.
Sestdien visi teātri veidoja teātru
PIESPĒLES «Teatrālajā paklājā» Os
tas ielas promenādē. Aktieru kolek
tīvi bija izdomu bagāti sevis izrādī
šanā.
Svētdien noslēgumā «Salidojuma
FINĀLSPĒLE» teātra namā «Jūras
vārti» tika meklēts Zilais laimes
putns,kurumēskatrsvēlamiesno
ķertsavaiveiksmei.
Imants Jaunzems, XIII Latvijas
Amatierteātru salidojuma māksli
nieciskais vadītājs paziņoja nākošā
XIVsalidojumaviet u–Gulbeni.
Paldies novada deputātiem par
amatierteātru iespēju būt salidoju
mā–skatītlabākāsizrādes,tiktiesar
kolēģiem, draugiem – senākiem un
jauniegūtiem, iepazīt Ventspili un
Ventspilsnovadu.v

Leonīds Savins

Uzgaidāmā zāle Nr.13 trijiem
Lomas un izpildītāji:

Igors –vīrietis,ap40gadiem
–JurijsMencis;
Vika –jaunaskaistasieviete–
LāsmaEngere;
Dežurante –rakstniece–Dai
gaSondare.
Režisors,scenogrāfs–
Dr.AivarsIkšelis.
Kustīburežisore–
JevgenijaKozlova.
Dzejunokrievuvalodas
atdzejoja–ZaneBrūvere.
Mūzikasapstrādesrežisors
studijā–AndrisNiklavičs.
Mūzikasoperators–
HaraldsEglīte.
Gaismasunskat uveefekt u
operators–DzintarsStočka.
Videomateriālamāksliniece–
KristīneGaniņa.
Izrādivada–ValdaEglīte.
Programmasnoformētāja–
MaijaKaimiņa.
•Izrādesilg ums–apmēram1stundaun15minūtes.
•Pirmizrāde Valkā, 2014.gada 29.augustā.
•Izrāde notiek lat viešu, franču un krievu valodā.

Š

is ir Sanktpēterburgas jaunā
dramat urga Leonīda Savina
lugas pirmiestudējums latviešu te
ātrī.
Mūsuizrādeirstāstsparreāliem
cilvēkiem un viņu attiecībām, tikai
dramat urgs saviem varoņiem izvē
lējies neierast u vidi starp debesīm
un zemi. Daudzi par to domā, filo
zofēapgalvo,katurirbijušiunzina
kāturir.
Izrādē tiek meklēta atbilde uz
mūžsenojautājumuparpat iesāsmī
lestībasspēku,kasirpanākumuno
slēpumsunirkālielavarapārcilvē
ku.Tāpakļaujiestudējumavaroņus,
radaviņossavdabīg ucentruparbū
tiskām dzīves vērtībām, nu vismaz
radasajūt u,kašiscentrspastāvcil
vēkā. Bailes no patiesas mīlestības,
vienalga,kurmēsarīatrastos,nav
nekascits,kābailesnotukšuma.
Ja nav šīs mīlestības, tad cilvēkā
navnekā,nosevispašanekonevar
izdabūt,joturnekānav.Nevaraiz

ietnocilvēkiemunrakstītnetuks
nesī,nenebūtībā.Kasgribbūttikai
viensšajāpasaulēarsavusubjektī
vo pat iesību aiziet bojā. Tas droši
vien ir pareizi, jo var uzskatīt par
kautkovairāknekāmūsdienuliku
mība. Cilvēks atinis, ka viņā nekā
nav,šodienpieņemvienalga,ko,lai
gan zina, ka tas ir slikt i, – lai tikai
būt u kopā ar cit iem, lai nebūt u
viens.Unkamērviņštādomā,viņa
rīcībunevarpārliekunosodīt,jomēs
pat iesībā baidāmies riskēt palikt
vieni.Zaudētierastodzīvi,aizgāju
šogadsimt ugudrības,kasapgalvo,
kacilvēksirdievišķabūtne.Betvar
būt pamēģināt dzīvot bez pat iesās
mīlestības,izaicinātlikteni,pateikt:
«Jazaudēšu,nesūrošos?»
Ja kāds pat iešām spēj dzīvot bez
MĪLESTĪBAS,jakādsvarradītsavu
dzīves ilūziju, tad nav tiesa, ka cil
vēkā nekā nav. Tas būt u ticības ap
liecinājums.v
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Atklās rotu izstādi
Teksts: Zane Bulmeistare, Latvijas – Igaunijas
institūta mācību centra vadītāja

A

paļas, garenas, plakanas, kantainas,
caurspīdīgas, košas, mierīgas pērlītes
satiekas izdomas bagāt u cilvēku rokās, un
top īsts dārgums. Radošo kursu dalībnieču
sagatavotais apskatāms Valkas pilsētas kul
tūrasnamapelēkajāzālē(piedežuranta).Iz
stādesatklāšana–17.septembrīplkst.17.00.
Rot u meistares stāsta – kā dārgums vēr
tētsnetikaiizveidotais,betarīiespējaatpūs
tiesnoikdienasdarbiem.
Laiganshēmasunmateriālikursosvisām
dalībniecēmvienādi,rotasirdažādasunne
atkārtojamas. No pērlītēm tapušais darinā
jumsvarbūtgantērpapapildinājums,gantā
galvenais elements, par īpašu padarot arī
vienkāršuapģērbu.Rotasnēsātasikdienā,ir
mīļadāvana,ballesunpatlīgavasaksesuārs
–tautiskosrakstosValkātapusiaprocegrez
nojajaunosievukāzudienā.
Aires Hulkko vadībā rot u gatavošanas
kursi notikuši jau piecas sezonas. Nodarbī
bāskopāmācāsdāmasnoValkasunValgas.
Savukārt,savasdomupērlesietērptmīļās
dāvaniņāsmācījās otra radošo kursu grupa,
Daigas Soloveiko vadībā, apgūstot dažādas
tehnikas. Kā jau dāvanām ierasts, tās nonā

S

eptembrīturpināsiesVidzemesslimnī
cas speciālist u izbraukuma pieņemša
naspoliklīnikāValkā.Trīsreizesizbraukuma
vizītēs dosies ķirurgs Andrejs Blumbergs.
Divas reizes pacient us Valkā pieņems funk

kušaspiejaunajiemīpašniekiem.Izstādeslai
kā apskatāms fotogrāfijās iemūžinātais tap
šanasprocess.
Izstāde atvērta līdz 17.oktobrim (ieeja bez
maksas).
Paldiesskolotājāmunkursantiemparlabi
pavadītajiemvakariem,idejāmunpozitīvis
mu!Rot ugatavošanasundažāduradošuteh
nikuapguveskursiLatvijas–Igaunijasinsti
tūtā atsāksies oktobrī. Gaidām esošos un
jaunusdalībniekus.v

cionālāsdiagnostikasspeciālisteInta Saknī
te,endokrinoloģeBaiba Jēgere unrehabilito
loģeInese Gaiķe.
Informācija par konkrēto speciālist u pie
ņemšanaslaikiemunpieteikšanās–poliklī
nikasreģistratūrāValkā,tālr.:64722307.v

Mūžībā aizvadīta Gunta Micāne

(07.02.1938. – 07.08.2014.)

U

zKārķupagastadižsievuundižvīru
galdaraudsvece,tukšsunskumīgsir
viņasdāvātaiskāzukrēsls.Jaukurodienuuz
«Māru» mājas baltās goda segas neatlaidīgi
sēžraibstaurenis...Neveltiļaudisteic–tau
renistāirdvēsele.Mūžībāaizgājaskolotāja,
filoloģe,rakstniece,dzejnieceunbijusīkārķē
niete Gunta Micāne.
Ziemeļvidzemiviņasaucaparsavasdvē
seles dzimteni. Kārķu pagasta «Māras» ir tā
vieta, kuru Gunta Micāne vienmēr dēvējusi
–tāirmanaparadīze.Kārķēniešiviņasgarī
go devumu šai vietai vienmēr ir ļoti augst u
vērtējuši,ieceldamiviņudižsievasgodā.Par
šādu cilvēku nav iespējams runāt pagātnes
formā–viņasdomas,vārdiunsirdssilt ums
sargāunsargāsvienmēr.«Še,kurlīgopriežu
meži», «Zilais gredzens», «Vēlreiz», «Uguns
sniegā»,«Gājputnulaiks»,luguizlase«Kvin
«Valkas Novada Vēstis»
Valkas novada pašvaldības
informatīvs izdevums
Bezmaksas,iznākreizimēnesī.
Tirāža: 4300eks.

Izver sapni caur saules staru
Garu, garu
Un saki pats sev:
«Visu varu!»
(G.Micāne)

Valkas pilsēta

Izbraukuma speciālisti septembrī
Teksts: Benita Brila, Vidzemes slimnīca
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tets», «Projekts «Lielās blēņas»» – tas nebūt
navvissviņasliterāraisdevums,tāsirtikai
grāmatas,kurāsirdzejoļiveltītiKārķiemun
stāst uprototipiirkārķēnieši.Naviespējams
aizmirstlugas«Klēts»,kastikaspēlēta«Mier
kalnu»mājāsuzīstasklētsfonaun«Skaista
manabrāļasēta»izrādesKārķuamatierteātra
izpildījumā,dzejoļugrāmat uatvēršanassvēt
kus Kārķu tautas namā. Pirms diviem ga
diemtikaizdotavietējādziesminieka,Kārķu
himnas autora Daumanta Ķīkuļa dziesmu
grāmata, kuras nosaukumā ir Guntas Micā
nes dzejoļa vārdi «Es dzīvoju ar cerībām...»
Daumants vairākkārt savām dziesmām iz
mantojis Guntas Micānes dzeju. Kā skaista
dāvana,kāīpašspārsteigumsmumsbijaaiz
vadītajosZiemassvētkosRēzijasKalniņasun
Ulda Marhilēviča disks «Mana roka tavējā»,
kurā viena dziesma, kas mūsuprāt ir pati
skaistākā,irveltītaKārķubaznīcai.Guntaar
sirdiundvēselisekojalīdzibaznīcasceltnie
cība un bezgala priecājās par jaunuzcelto
dievnamu.Katrskārķēnietiszinaskaistomā
cītājaĢirtaKalniņadziedātolūgsnuarGun
tasMicānesvārdiem«Kungsatļaujmanlie
lamizaugt...«Māru»mājuvairsnav,tačupa
teicībāparšolielogarīgodevumumūsupa
gasta ļaudīm, kādu dienu Ģirts Kalniņš uz
Jelgavuaizveda«Māru»sliekšņaakmeni,lai
tas sargā Guntas ģimeni un viņas soļus.»...
Dievs,svētīviet ušouzmūžiemgariem,cik
ilgivienbūsKārķuziemas,vasaras,»raksta
Gunta.
VieglassmiltisunTu,MūsuGunta,nuesi
kopāarsavumīļo«Māru»saimi...

Mīlestī bā, kārķē nieši.

Izdevējs: Valkas novada pašvaldība
Reģ.Nr.90009114839,
Semināraiela9,Valka,
Valkasnovads,LV4701;
tālr.64722238,fakss64707493,
epasts:novads@valka.lvwww.valka.lv

ZaigaSmir nova 01.09.,InetaDubļāne 03.09.,Ļubo
vaSevera 04.09.,GuntisStrazdiņš 05.09.,JurisSkra
jāns 06.09.,MāraApine 07.09.,VilisRieksts 08.09.,Irē
na Stepkāne 09.09., Mārīte Šmite 09.09., Lidija Liske
11.09., Andris Sulainis 11.09., Jānis Jākobsons 11.09.,
DaigaLaursone 12.09.,ValentinaZaičenko 15.09.,Ņi
naPetrova 15.09.,JurisPanteļejevs 16.09.,AivarsPos
se 17.09., Zinaida Maksimova 17.09., Vladimirs Un
gers 18.09.,ValentīnaDomanska 19.09.,MihailsDon
covs 16.09., Valdis Vasars 19.09., Māra Sičeva 20.09.,
AustraBatramoviča 20.09.,ĻubovaŽelonkina 20.09.,
Marga Gruntmane 21.09., Inese Zaula 21.09., Zeltīte
Gruzdova 22.09.,RaisaVdovina 23.09.,AllaSmir no
va 24.09.,LīgaGraudiņa 25.09.,AndaOzoliņa 25.09.,
Anda Strazdiņa 26.09., Viktors Petrovs 27.09., Inga
Baltkāja 27.09.,ValentīnaDonika 27.09.,IrēnaKuzņe
cova 27.09.,ZojaŠeļesta 30.09.

Ērģemes pagasts

Vija Baķe 02.09., Aivars Jūgs 05.09., Alda Zunde
07.09.,Mundris Students 07.09.,Vija Kuzmina 10.09.,
Ruta Bērziņa 11.09., Aina Ozola 14.09., Māris Bette
20.09., Gotarts Didžus 26.09., Visvaldis Saulgriezis
28.09.,GuntaRudīte 30.09.

Kārķu pagasts

DzintraAleksandrova 03.09.,VijaMežule 04.09.,Il
gaPētersone 08.09.,AnnaĒrikaKalniņa 13.09.,Astra
Šutoviča 14.09., Ivars Sproģis 23.09., Ludmila Briež
kalne 25.09.

Valkas pagasts

Mjursepa Jekaterina 01.09., Teters Jānis 06.09.,
Strapcāne Anita 10.09., Jepifanovs Anatolijs 13.09.,
RogaJānis13.09.,PētersoneNatālija15.09.,Kruglešovs
Aleksandrs17.09.,PlaukaAnna21.09.,ViņņikaRaisa
28.09., Beliševs Vladimirs 29.09., Grindulis Imants
29.09.

Vijciema pagasts

DzintarsDudelis 28.09.

Zvārtavas pagasts

LolitaOzoliņa 04.09.,LilitaKalniņa25.09.,Aldīna
Ostapko 27.09.
Valkas novada dome
(Sveicam novada iedzīvotājus «apaļās» un «pusapaļās»
jubilejās, sākot no 50 gadiem.)
veicam arī visus pārējos jubilārus!

S

Bet vēl nav jāsteidzas,es tikko – atnācis:
ap mani pasaule
un vējš pat pierimis.
(M.Svīķe)
Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 18.07. līdz 13.08. reģistrēti 4 bērni: 3 meitenītes
– Katrīna, Emīlija, Samanta un
1 zēns – Alens.

Sveicam ģimenes ar dzīvē nozīmīgo notikumu!

Valkas novada dome

Šūposies dienas.
Vēl bites jasmīnos medu sūks.
Ziedu un rūpju vidū man tevis trūks.
(N.Kalna)

Aizvadīti mūžībā

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā no 18.07.
līdz 13.08 reģistrētas 8 miršanas:
BudahaBiruta(1936.),JeblaAnna(1922.),Karahone
Anna(1931.),RudaksErnests(1930.),SekačevaOlga
(1924.), Smilga Imants (1951.), Vahromova Tamāra
(1952.),ZemzareVelta(1940.)

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –

Izdevumu sagatavoja:
Valkasnovadadomes
sabiedriskoattiecībuspeciāliste
ZaneBrūvere,tālr.64707489
epasts:zane.bruvere@valka.lv

Valkas novada dome

Iespiests tipogrāﬁjā
«LATGALES DRUKA
Datorgraﬁka: Māksliniekuun
amatniekubiedrība«ReālāAptieka»
Reģ.nr.40008089643,
epasts:info@paradizessnibis.lv

Valkas novadā

Valkas BJC
«Mice» informē

Valkas
novada
afišu stabs

Valkas novada
Centrālajā bibliotēkā

• No 1. līdz 30.septembrim – izstā
de «Trio programmu» iesākusi Itāli
ja. Interesenti varēs iepazīties ar ma
teriāliem par Eiropas Savienības
prezidējošo valsti Itāliju.
• No 1.līdz 17.septembrim – izstā
de «Sargiet savu valsti, izkopjiet to,
jo ziniet, ka, ja nebūs Latvijas, nebūs
arī jūsu»: Latvijas valsts pirmais
prezidents Jānis Čakste (1859. –
1927.).
• No 1.līdz 30.septembrim – izstā
de «Rakstāmrīks neparasti paras
tais: pildspalvu izstāde no Tamāras
Lāces privātkolekcijas».
• No 15. līdz 30.septembrim – izstā
de «Miķeli gaidīju kā savu brāli – tas
deva malciņu, tas kumosiņu: pado
mi ražas novākšanā, uzglabāšanā
un konservēšanā».
• 26.septembrī plkst 17.00 Valkas
bibliotēkā pasākums «Dziesmota saruna». Uzstāsies Dziesminieks Ul
dis Punkstiņš ar savu brālēnu Aiva
ru Punkstiņu.

Sporta pasākumi
• 12.septembrī plkst. 15.00 – 17.
skrējiens «Valka -  Valga». plkst.
15.00 bērnu sacensības, plkst. 18.00
notiks skrējiens pieaugušajiem pie
Pedeles upes Valgas pusē.
• 4.septembrī no plkst. 15.30 seriāla
«Optimists» rudens posma pirmā
kārta (estrādes mežā pie Koklētāja),
pārējie posmi: 11.09., 18.09., 25.09.,
02.10., 09.10.
• 20.septembrī plkst. 11.00 Valkas
novada Bērnu – jaunatnes sporta
skolā Pīrsa Bola atceres turnīrs
šahā.

Kārķu pagastā
• 29.augustā plkst. 11.00 – galda
spēļu turnīrs skolēniem, plkst. 21.00
– vasaras atvadu ballīte, spēlē Kārķu
tautas nama jauniešu VIA, Dj Edijs.
• 31.augustā plkst. 16.00 – senās
mūzikas vokālā ansambļa «Modus
Vivendi» koncerts Kārķu baznīcā.
• 12.septembrī plkst. 13.00 – Dze
jas dienu pasākums tautas namā.
• 13.septembrī plkst. 12.00 – pār
gājiens.
• 19.septembrī – Rudens tirdziņš
kopā mazpulcēniem pie tautas na
ma.
• Tautas nama kamīnzālē – līdz
5.septembrim kārķēniešu sporta
balvu izstāde, līdz 1.oktobrim – Mā
ras Zeltiņas gleznu izstāde.
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014./2015.mācību gadā Valkas novada BJC «Mice»
turpinās darboties ar pilnu sparu un jaudu, aici
not bērnus un jauniešus pievienoties aktīvai līdzdalībai
šajā sezonā. Darbu turpinās: vides izglītības pulciņš –
«Mazpulki», vokālie ansambļi «Brīnums» un «Brīnu
miņš», sporta deju klubs «Ziemeļvalsis», tehniskā mo
delēšana pulciņš, floristika, Valkas novada 5. – 9.klašu
koris, 7. – 9.klašu teātris, starptautiskā jauniešu pašizaugsmes programma «AWARD» un pirmskolas izglītī
bas klubs «Rūķu skola». Plānots arī izveidot jaunus pul
ciņus. Oktobrī notiks «BJC Sezonas atklāšanas svētki».
Galvenais un svarīgākais šajā mācību gadā būs gata
vošanās XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkiem, kas notiks 2015.gada jūlija sākumā, Rīgā. Val
kas novadam šajos svētkos jāpiedalās un veiksmīgi jā
nostartē skatēs un konkursos. Galvenās svētku norises
vietas Rīgā tradicionāli būs Mežaparka Lielā estrāde,
kur notiks Noslēguma koncerts un Daugavas stadions,
kurā plānots Tautas deju lielkoncerts.
«Mices» kolektīvs novēl veiksmīgu un panāku
miem bagātu 2014./ 2015.mācību gadu bērniem, sko
lotājiem un iztur ību vecākiem! v

V

«Rūķu skolā»
viss pa īstam

asara jau tuvojas beigām, un
Tu, mazais rūķi, noteikti do
mā, kur jautri  pavadīt nākošo mācī
bu gadu, gūt zināšanas, rotaļāties ar
citiem bērniem, svinēt svētkus un
darīt citas interesantas lietas! Ja esi
vecumā no 5 – 6 gadiem, tad BJC
«Mice» Pirmsskolas izglītības klubs
«Rūķu skola» Tevi gaida. Skoliņa at
rodas ļoti jaukā un mierīgā vietā Valkā, Semināra ielā
27. Tevi sagaidīs mīļi un pretimnākoši skolotāji, ar ku
riem kopā Tu varēsi apgūt daudz un dažādas rūķu gud
rības, kā matemātiku, latviešu valodu, dabas un soci
ālās zinības, tā arī Tev būs iespēja iemācīties arī zīmēt,
gleznot, veidot, šūt, sportot, vingrot un pat dejot sporta
dejas kopā ar lielisku deju skolotāju.
«Rūķu skoliņa» strādā katru darba dienu no plkst.
8.00 līdz 12.00. Lieliska iespēja, lai dienas pirmo daļu
varēt u mācīties, bet dienas otru pusi pavadīt ar sev mī
ļiem un tuviem cilvēkiem!
«Rūķu skolai» ļoti patīk svinēt svētkus, tāpēc Tev būs
iespēja piedalīties Miķeļdienas, Meteņ dienas, Mārtiņ
dienas, Teņa dienas svinēšanā. Atzīmēsim arī Ziemas
svētkus, Lieldienas, Vecmāmiņu, vectētiņu un auklīšu
dienu, Ģimenes dienu. Liels notikums mūsu skoliņā ir
izlaidums, kad kopā pavadām uz skolu tos bērnus, kuri
ir apguvuši visas Rūķu zinības.
Skoliņa labprāt atbalsta dažādus konkursus, kā arī
draudzējas ar zobu higiēnisti Dundiju.
Pirmā tikšanās svinīgi notiks 2.septembrī plkst.
10.00 Valkas novada Bērnu un jauniešu interešu centra
2.stāva zālē. v

Vijciema pagastā
• 19. un 20.septembrī Vij
ciema muižas svētki
• 19.septembrī. pulksten
16.00 Vijciema tautas na
mā tikšanās ar Valkas no
vada literātēm Aiju Ābenu
un Tamāru Elziņu «Dzeja
manī un tevī».
• 20.septembrī. pulksten
11.00 pie Vijciema tautas
nama starts auto un velo
veiklības sacensībām «Muižas kučieris 2014», pēc tam
– Vijmalā pie depo Sacensī
bas «Muižas stiprinieks
2014».

• 27.septembrī. pulksten
19.00 Vijciema tautas na
mā Valkas pagasta ama
tierteātra «Rūdis» izrāde,
pēc R.Blaumaņa stāsta mo
tīviem «Paradīzē». Režiso
re Evija Smane.
• 27.septembrī. pulksten
17.00 Vijciema baznīcā Sve
cīšu vakara Dievkalpo
jums. Pēc tam – svecīšu ie
degšana Vijciema kapos.
• 29.septembrī. pulksten
9.30 Vijciema tautas namā
Miķeļdiena mazajiem – pa
sākums pirmsskolas vecu
ma bērniem.v

Jaunās māmiņas
nojauks stereotipus!

T

rešdien, 20.augustā Valmieras novada fonda
(VNF) valdes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš parak
stīja līgumus par finansējuma piešķiršanu 15 projek
tiem, tostarp deviņām pilsoniskās līdzdalības un sešām
mazākumtautību iniciatīvām.
No 27.augusta līdz 26.novebrim Valkas novada BJC
«Mice» telpās tiks uzsākts un realizēts «Mazākumtautī
bu iniciatīvas Vidzemē» projekts «Jaunās māmiņas di
vās valstīs – vienā pilsētā».
Valkas māmiņas latvietes bieži dzīvo Igaunijā un ot
rādi. Ir dažādi stereotipi par bērnu audzināšanu dažā
dās kultūrās, kas dažkārt traucē apmainīties idejām, tā
pēc gribam nojaukt tās barjeras. Projekts ir sadalīts ie
pazīšanās daļā, izglītojošo semināru daļā un praktiska
jos darbos. Projektam piešķirts finansējums 1350 eiro
apmērā. Projekta rakstītājas un realizētas ir jaunās mā
miņas Baiba Luca un Diāna Aņina.
Aicinām jaunās, topošās un esošās māmiņas uz pir
mo tikšanos 2014.gada 27.augustā plkst. 16.00 Valkā,
Semināra ielā 27 (BJC «Mice» zālē, 2.stāvā). Pirmajā tik
šanās reizē iepazīsimies, noskatīsimies filmu, par kuru
pie tējas tases arī draudzīgi padiskutēsim. Būs arī bērnu
stūrītis.
Projektā ļoti aicinātas citu tautību māmiņas, jo mūsu
mērķis ir apvienot tautības, diskutējot, nojaucot stereo
tipus un kopā darot citas jaukas un interesantas lietas.
Ja rodas kādi jautājumi droši zvani: Baibai Karpovai
28308292 vai Diānai Aņinai 29588734. v

Radošajā telpā
«309.kabinets»

• 20.septembrī sezonas atklāšana 309.kabinetā – programmā DJ Uldis Rudaks – sets + lekcija par dīdžejošanu
mūsdienās u.c.

