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Jūlija

sākumā notika
kārtējais konkurss «Sa
koptākā dzīves vieta un
darba vieta Valkas novadā
2012». Laureāti jau ir no
teikti, tie tiks paziņoti vē
lāk, bet sumināti – rudens
pusē. Arī šogad iedzīvotāji
tika aicināti pieteikt kon
kursa apskates objektus,
bet atsaucība nebija liela.
Nominācijas no pagastiem
ieteica pagastu pārvalžu
darbinieki, kuri bija veikuši no
pietnu iepriekšējo izvērtējumu,
jo žūrijai visās nominācijās tika
piedāvāti ļoti savdabīgi un sa
kopti objekti, turklāt – līdzvērtī
gi. Tāpēc izvēlēties vis-vis-labā
kos nebija viegli. Kaut gan vēr
tēšanas kritēriji ir strikti noteik
ti, skaistuma izjūta katram ir
sava, un tā ir absolūti subjektī
va. Kopvērtējumā šīs atšķirīgās
izjūtas tika izteiktas punktos un
summētas.
Pieņemu, ka katram žūrijas
loceklim ir savs, atšķirīgs stāsts
par šī gada sakoptāko sētu un
tās iemītniekiem. Šis ir manu ie
spaidu kaleidoskops. Nesaukšu
vārdos savus turpmāk aprakstī
tos varoņus, tāpēc visi agro
tehnikas, mākslinieciskie un
dažādu praktisko tehnoloģiju
atklājumi būs bez autoriem. Pie
mums dārza iekārtošanu sauc
par ainavu arhitektūru, bet vā
cieši to dēvē par dārza mākslu.
Visu redzēto par mākslu neno
saukšu, bet par māku – gan.
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Par krekliem

āda novadā izslavētas sē
tas saimniece stāstīja, ka to, cik
lielu platību saimnieks ir nopļā
vis, viņa varot noteikt pēc… sa
sviedrēto kreklu skaita. Plašais
zāliens šajā sētā bija īsi nocirpts,
biezs un gluds, gluži vai paklā
ja konsistencē. Lai tādu iegū
tu, vienā pļaušanas reizē kādi
trīs-četri krekli vajadzīgi. Bet
cik krekli ir iztērēti pirms tam
mikroreljefa nolīdzināšanā!

Skaistuma mērvienības

Par sadarbību

B

raucot uz kārtējo ap
skates objektu caur Zie
meļvidzemes biosfēras re
zervāta teritoriju gar Gau
ju, ienāca prātā kāda veca
anekdote. «Anglijā mācītājs
pastaigājas pa skaisti sakoptu
dārzu, pieiet pie dārznieka un
saka: – Es skatos, ka jums ir
brīnišķīgs dārzs, cienītais! Cik
skaistas lietas rada Dievs, kad
cilvēks viņam palīdz! – Ha, –
nosmīn dārznieks, – jums va
jadzēja redzēt, kā te izskatījās,
kad tas Kungs darbojās te vi
ens pats...»
Saimnieciskās darbības
ierobežojumu dēļ rezervā
ta teritorijā lielākoties «tas
Kungs darbojas viens pats»
un vējgāzēs sakritušie koki
guļ krustu šķērsu, kamēr
satrūd. Arī šādam «Dieva
dārzam» piemīt savs me
žonīgs šarms, bet tur, kur
ir «palīdzējis» cilvēks, skais
tums ir divkāršojies: iekop
ta pļava Dieva veidotā Gau
«Esam gatavi saudzēt, sargāt un mīlēt mūsu novada dabas bagātības,» saka žūrijas komisija
jas ielokā, gleznaina kalna apņemot un samīļojot Naglu dižvītolu, kurš aug ceļa «Ziemeļu stīga» šogad rekonstruējamā un
nogāzē uzcelta māja, ezera
asfaltējamā posma malā Kārķu pagastā.
vai upes ūdens spogulis ap
milzīga strīpaina grīdsega.
cirpts un tam pāri raugās pu takta ar zāles pļāvēju vai su
sētu. Šādus veiksmīgas «sa
Īpaša māka ir vajadzīga, lai ķes.
ni – ap stumbra lejasdaļu virs
darbības» piemērus redzējām
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gumijas caurule. Mazdārzi
tot jebkādus augšanas ap
otro dzīvi
ņu īpašniekiem raizes sagādā
stākļus, jo ne visur ir treknais tās godā. Tā no diviem joslai
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komposta kaudzes un atkri
smilšmāls. Tāpēc smilšaina
jā, augsnes ziņā nabadzīgajā kot tos vienu uz otra, sanācis vērtēja kāda saimnieka ide tumu tvertnes. Kādā vasar
Gaujas pļavā labāk ļaut tra tumšā mētelī tērpies vīrs ar ju – ķemertiņa norobežojošo nīcā tam bija rasts asprātīgs
kot rožainajām dzirkstelītēm platmali galvā, kurš noteiktā sienu veidot no zarainiem risinājums – no izzāģētajiem
vai dzeltenajiem laimiņiem solī dodas uz upi. Citviet – baļķēniem, kam atstāti za zariem izveidots glīts aizsliet
un violetajam mārsilam, ne katru viesi sagaida pirtnieks ru strupuļi. Glīti un praktis nis un apvalks. Bija arī tehno
ki – var uzkarināt cepuri vai loģiski sarežģītāki risinājumi:
vis pūlēties sēt labību. Katra no priedes stumbra.
Dažādi dabas veidoti un somu. Savukārt zem virves krāsns, ko var izmantot gan
puķīte atsevišķi ir smalka un
necila, bet vairāku hektāru cilvēka apstrādāti ķeburainu tinuma paslēpta caurule labi garāžas apsildīšanai, gan iz
platībā tās veido dzīvu, košu zaru un māzeru oriģināli vei noder vīteņaugu balstam, bet plūdes gāzu novadīšanai,
dojumi rotāja daudzas sētas, līki zari – soliņam. Pats autors uzmeistarota no nestandarta
paklāju.
Prasmīgu dabas apstākļu tāpat kokā grebtie mājas vār kautrīgi skaidroja, ka neesot sastāvdaļām: grils-lāde, tāpat
un cilvēka čakluma sadarbī di. Garām nepaiesi! Vērotā nekas īpašs, jo viss veidots no pirts, kurai sienas veidotas no
bu apliecina arī dižsaimniecī ja skats neapstājas pie mājas pārpalikumiem. Citā dārzā vējgāzē nopostītās melnalk
bas kviešu mūris vai 19 dažā nosaukuma vien, arī zāliens noskatījām ideju, kā aizsar šņu audzes kokmateriāliem.
du šķirņu kartupeļu lauks kā nopļauts, dzīvžogs gludi no gāt jaunos kociņus no kon Turpinājums 3.lpp.
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Starptautiskais kara vēstures festivāls 17. – 18.augustā

Vīrišķīgu izklaidi divu dienu garumā piedāvās Valgas
Kara vēstures festivāls. Varēs
redzēt Otrā pasaules kara
paraugkaujas, kara tehnikas
parādi, karavīru maršu vēsturiskās formās un baudīt
lielisku nostalģisku koncertu
Pedeles upes ielokā, kurā
uzstāsies Bruņoto spēku or-

ķestris un Igaunijas labākie
mākslinieki. Notiks senlietu
gadatirgus, būs iespēja pirkt
un pārdot! Redzēsimies 17.
un 18.augustā Valgā! Festivāla kontaktinformācija: epasts valga@isamaalinemuuseum.ee vai pa tālr. +372 767
1127; 56615131. Vairāk informācijas arī www.valka.lv

Piektdiena, 17.augusts

• plkst. 18.00 – 19.15 Starptautiskā Valgas
Kara vēstures festivāla atklāšana Valgas centrālajā stadionā (E.Enno ielā 15) (apsveikuma
runas, šāviens no lielgabala, iepazīstināšana ar
festivāla programmu)
• plkst. 18.20 – 19.15 Figūru maršs un koncerts Igaunijas Bruņoto spēku orķestra izpildījumā.
• plkst. 20.00 – 23.00 Koncerts un kultūras
programma. Uzstāsies grupa «Vennaskond».
(Pikk ielas 16a teritorijā). Ieeja pieaugušajiem
EUR 3, bērniem/skolēniem/studentiem EUR
2.

Sestdiena, 18.augusts

• plkst. 8.00 – 15.00 Starptautiskais senlietu
gadatirgus un citas aktivitātes (Pikk ielas 16a
teritorijā).
• Kalēja darbnīca (bronzas liešana);
• Atrakcijas bērniem (maksas).
• plkst. 11.00 – 11.45 Bruņoto spēku formas
tērpu demonstrēšana.
• plkst. 12.00 – 15.00 Kultūras programma –
uzstāsies vietējie kultūras kolektīvi no Valkas
un Valgas.
Ieejas maksa uz senlietu gadatirgu: pieaugušajiem EUR 1, skolēniem un studentiem EUR
0,50.
• plkst. 13.00 – 20.00 Iepazīstināšana ar sadarbības partneriem, klubiem un militārām
struktūrām (Rükkeli iela).

Karavīru nometnē varēs uzzināt par militāro struktūru nodarbošanos un iepazīt militāro
tehniku.
• plkst. 15.00 – 16.00 Karavīru maršs pa Valgas pilsētu maršrutā Jaama pst. – Vabaduse
iela. Karavīri vēsturiskajās formās un kara tehnika cauri laikiem.
• plkst. 16.30 – 17.00 Glābšana uz ūdens. Pedeles upe (pie Pikk ielas tilta). Cilvēka glābšana
no ūdens tilpnes ar Policijas un Robežsardzes
aviācijas korpusa piedalīšanos.
• plkst. 17.00 – 17.25 BO «Valgas Suņu klubs»
uzstāšanās (Transporta ielā).
• plkst. 17.30 – 17.55 Robežpilsētas Bigbenda
uzstāšanās (Transporta ielā).
• plkst. 18.00 – 19.00 Paraugkauja «Igaunija
1944». Tuvu realitātei iestudētas paraugkaujas
epizodes no 1944. gada kaujām. Paraugkaujās
piedalīsies kara vēstures klubu biedri, un tiks
izmantota kara tehnika.
• plkst. 20.00 Koncerts upes ielokā (Pedeles
upes atpūtas zonā uz pussalas). Biļetes: iepriekšpārdošanā 9, 12 vai 15 EUR; uz vietas
pērkot – 12, 15 vai 18 EUR.

Tematiskā izstāde

13.08. – 18.08.2012. «20 gadi atjaunotajiem Bruņotajiem spēkiem». Patriotiskās
audzināšanas pastāvīgās ekspozīcijas – muzeja
teritorijā (Pikk ielā 16a) Pirmd. – Piektd. 8.00 –
16.00, Sestd. 8.00 – 15.00.

Valkas novada domes 28.jūnija sēdē
pieņemtie lēmumi
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• Norakstīt autobusu VOL
VO B10M (valsts reģistrācijas
Nr.FE 8451). Pēc iepriekšminētā lēmuma izpildes, auto
busu VOLVO B10M izjaukt
un nodot lūžņos.
• Sociālajam dienestam atļaut no sociālā dienesta pabalstiem paredzētajiem budžeta līdzekļiem izmaksāt
trūcīgajām ģimenēm, kuru
bērni 2012./2013.mācību gadā mācīsies Valkas novada
vispārizglītojošo skolu 1. –
12.klasē, vienreizēju pabalstu
mācību piederumu iegādei
Ls 10 katram bērnam.
Pabalstu izmaksāt pamato
joties uz iesniegumu un izziņu par trūcīgas ģimenes
statusu. Atļaut Sociālajam
dienestam izvērtēt situāciju
ģimenē un pieņemt lēmumu
pabalstu izmaksāt skaidrā
naudā vai izsniegt dāvanu
karti. Pabalstu izmaksāt laikā no 2012.gada 1.jūlija līdz
2012.gada 30.septembrim.
• Pamatojoties uz Orimat
tila (Somija) pašvaldības uzaicinājumu, piedalīties Dvīņu pilsētu (Twin Town)
konferencē «Dizains – mūsu
kopīgā valoda» («Design –
Our Common Language»)
laikā no 2012.gada 3. – 7.au
gustam. Komandēt trīs no
vada domes pārstāvjus un
četrus novada jauniešus:
Viesturu Zariņu – Valkas no
vada domes priekšsēdētāja
vietnieku, Maritu Treijeri –
Valkas novada domes deputāti, Raimondu Videmani– Valkas novada domes
deputātu, Dolfu Gregoru
Pavāru, Viktoru Volkovu,
Ēriku Tomiņu, Mairu Šaku
– Valkas ģimnāzijas audzēkņus.
Segt transporta izdevu
mus braucienam uz Orimat
tilu no novada domes budžeta līdzekļiem.
• Pamatojoties uz Ziemeļvalstu Ministru padomes
apstiprināto projektu, Upper
Tampere reģiona pašvaldības
(Somija) un Osthammar pašvaldības (Zviedrija) uzaicinājumiem, piedalīties apmācību vizītē Somijā laika posmā no 2012.gada 13. līdz
16.augustam un apmācību
vizītē Zviedrijā laika posmā
no 2012.gada 4. līdz 8.sep
tembrim. Komandēt 5 no
vada domes darbiniekus uz
katru apmācību vizīti. Segt
30% no projekta izmaksām
(1929   EUR) no novada domes budžeta līdzekļiem.
Valkas novada domes
darbinieki, kuri komandēti
apmācību vizītē Somijā:
Viesturs Zariņš – novada domes priekšsēdētāja vietnieks,
Guntis Bašķis – novada domes izpilddirektors, Edu
ards Ivļevs – novada domes
projektu vadītājs, Jana Putniņa – novada domes pro
jektu vadītāja, Dzintars Rudzītis – Siltumapgādes nodaļas vadītāja v.i.
Valkas novada domes darbinieki, kuri komandēti apmācību vizītē Zviedrijā:
Kārlis Albergs – novada
domes priekšsēdētājs, Gun
tis Bašķis – novada domes
izpilddirektors, Gunta Smane – Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja, Ernests Lībietis – Plānošanas daļas
vadītājs, Dzintars Rudzītis –
Siltumapgādes nodaļas vadītāja v.i.
• Iegādāties Valkas novada
domes īpašumā nekustamo
īpašumu Varoņu ielā 39, Valkā, Valkas novadā, kas sastāv
no:
– zemes gabala 0,2712 ha
platībā, katlu mājas, šķeldas
noliktavas, kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas, ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem

par Ls 128 090,67 bez PVN
– pamatlīdzekļiem, kas ir neatņemama katlu mājas sastāvdaļa par Ls 45 647,10 bez
PVN.
• Apstiprināt Valkas no
vada domes tulkošanas iekārtu nomas cenu – Ls 13,64
par stundu bez PVN.
• Apstiprināt Valkas no
vada pašvaldības 2011.gada
publisko pārskatu. Publicēt
Valkas novada pašvaldības
2011.gada publisko pārskatu
mājas lapā www.valka.lv.
• Atbalstīt Arta Kumsāra
grāmatas «Stipruma grāmata» izdošanu, piešķirot Ls
200. Lūgt A.Kumsāram pēc
grāmatas «Stipruma grāmata» izdošanas, piešķirt Val
kas novada domei 10 grāmatas eksemplārus.
• Atbalstīt Velgas Kriles
dzejas dienas, piešķirot Ls
250 dzejnieku honorāra un
transporta nodrošinājumam.
• Piešķirt līdzekļus Ls
17 170 2.līmeņa traumpunk
ta atvēršanai SIA «Vidzemes
slimnīca» Valkā, ieguldot
minēto summu SIA «Vid
zemes slimnīcas» pamatkapitālā.
• Atzīt 2012.gada 15.jūnijā
izsludināto nomas tiesību iz
soli uz Valkas pilsētas Kultūras nama kafejnīcas telpām
par nenotikušu. Uzdot Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai rīkot atkārtotu nomas
tiesību izsoli uz Valkas pilsētas Kultūras nama kafejnīcas telpām ar kopējo platību 294.56 m2. Apstiprināt
nosacīto nomas maksu Ls
0,64 par 1 m2. Apstiprināt iz
soles nolikumu «Valkas pilsētas Kultūras nama kafejnīcas telpu noma». Noteikt
izsoles pieteikumu atvēršanas laiku – 2012.gada 9.
augusts plkst.15.00.
• Atbrīvot no J.Cimzes Val
kas Mūzikas skolas direkto
ra pienākumiem Gunti Freibergu ar 2012.gada 31.au
gustu. Uzdot priekšsēdētājam Kārlim Albergam nodrošināt konkursa organizēšanu uz J.Cimzes Valkas mūzikas skolas direktora amata
vietu.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.14 «Par trūcīgas
un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Valkas novadā».
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15 «Par sociālā
pakalpojuma «Aprūpe mājās» organizēšanu un saņemšanas kārtību Valkas
novadā». Atcelt Valkas no
vada domes 2012.gada 26.
aprīļa saistošos noteikumus
Nr.11 «Par sociālā pakalpo
juma «Aprūpe mājās» organizēšanu un saņemšanas
kārtību Valkas novadā».
• Izveidot Medību koordinācijas komisiju 25 locekļu
sastāvā. Uzdot Medību koordinācijas komisijai izstrādāt Medību koordinācijas
komisijas nolikumu un iesniegt apstiprināšanai Val
kas novada domes sēdē.
• Atbalstīt Valkas ģimnāzijas vecāku neformālās gru
pas «Mēs savai skolai» (kuru
pārstāv vecāku komitejas
priekšsēdētājs
Normunds
Ģērmanis) izstrādāto pro
jektu «Skolas dārzs – skolas
zaļā rota» biedrības «Lauku
partnerība ZIEMEĻGAUJA»
Nīderlandes «Koninklijke
Nederlandsche Heidemaatschappij» fondu organizētajā
projektu konkursā «Sabiedrība ar dvēseli». Projekta
kopējās izmaksas ir Ls 388 ar
PVN. Valkas ģimnāzijai piedalīties ar līdzfinansējumu
50% apmērā. v

Noslēgusies projekta «Tranzīta maršruta ielu
rekonstrukcija Valkas pilsētā» ieviešana

J

ūnija beigās tika nodots
ekspluatācijā Rīgas – Zemga
les ielu krustojums un ar šīs
aktivitātes pabeigšanu ir no
slēgusies Eiropas Savienības
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) projekta «Tran
zīta maršruta ielu rekonstruk
cija Valkas pilsētā» ieviešana.
Lai uzlabotu satiksmes dro
šību un ielas segumu arī tālāk,
ir izstrādāti tehniskie projekti
Rīgas ielas rekonstrukcijai,
posmā no Rīgas – Zemgales ie
lu krustojuma līdz Indrānu ie
lai un veloceliņa un gājēju ie
tves izbūvei posmā no ie
priekšminētā krustojuma līdz
Raiņa ielai. To varēs realizēt,
līdzko kādā programmā būs
iespēja iesniegt projekta pietei
kumu tranzīta maršruta ielu
rekonstrukcijai.
Jau ziņots, ka 2010.gada 23.
februārī Valkas novada dome
parakstīja vienošanos ar Satik
smes ministriju par ERAF pro
jekta «Tranzīta maršruta ielu
rekonstrukcija Valkas pilsētā»
Nr.3DP/3.2.1.2.0/09/API A/
SM/002 īstenošanu. Projekts ti
ka atbalstīts ERAF 3.2.1.2. akti
vitātes «Tranzītielu sakārtoša

IEGULDĪJUMS
TAVĀ NĀKOTNĒ!
EIROPAS
SAVIENĪBA

Rekonstruējot Rīgas – Zemgales ielu krustojumu, tika uzlabota
satiksmes drošība un arī ielas segums
na pilsētu teritorijās» ietvaros
un šī projekta mērķis bija – ra
dīt komfortablu un drošu sa
tiksmi Valkas pilsētas tranzī
tielās.
Pēc SIA «Ceļukomforts» iz
strādātā tehniskā projekta, Rī
gas – Zemgales ielu krustojuma
rekonstrukciju veica SIA «Lim
bažu ceļi», būvuzraudzību –
SIA «PRO VIA» un autoruzrau

dzību – SIA «Ceļukomforts».
2011.gada nogalē projekta
«Tranzīta maršruta ielu rekon
strukcija Valkas pilsētā» ietva
ros tika nodots ekspluatācijā
4,749 km tranzīta maršruts pa
Zemgales, Burtnieku, Parka,
Varoņu un Rūjienas ielām. v
Gunta Smane,
Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja

Nodots ekspluatācijā ūdenssaimniecības
infrastruktūras būvobjekts Kārķu ciemā

15.

jūnijā tika nodoti
ekspluatācijā izbūvētie un re
konstruētie ūdenssaimniecī
bas tīkli un iekārtas Kārķu
ciemā. Būvdarbi tika veikti
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) līdzfinansētā
projekta «Valkas novada Kār
ķu ciema ūdenssaimniecības
attīstība» (ID. Nr. 3DP/3.4.1.1.0.
/10/ APIA/CFLA/ 026/010) ie
tvaros, īstenojot tehniskajā pro
jektā «Centralizētās ūdensap
gādes un kanalizācijas tīkli,
artēziskais urbums un ūdens
sagatavošanas iekārtas Kārķu
ciemā, Kārķu pagastā, Valkas
novadā» iekļautās kompo
nentes.
Saskaņā ar 2011.gada 23.augustā noslēgtā līguma nosacī
jumiem, būvdarbus Kārķu cie
mā veica SIA «Wesemann».
Tehniskā projekta un autoruz
raudzību veica SIA «Pro Via»,
bet būvuzraudzību nodrošinā
ja SIA «Firma L4». Projekta ko
pējās izmaksas ir 463 584,52
LVL, no kuriem 274 228,30
LVL jeb 85% no attiecināma
jām izmaksām ir ERAF līdzfi
nansējums un 48 393,23 LVL
jeb 15% no attiecināmajām iz
maksām ir pašvaldības līdzfi
nansējums. Valkas novada do
mes projekta līdzfinansējums
no kopējām projekta izmak

EIROPAS

SAVIENĪBA
Valkas novada
dome
sām ir 189 356,22 LVL.
aktiem atbilstošu dzeramo
Kopumā tika izbūvēti 1355 ūdeni ar stabilu spiedienu.
m ūdensapgādes un 1995,8 m
Projekta mērķis bija ūdens
kanalizācijas tīklu, 1 kanalizā apgādes un notekūdeņu sa
cijas pārsūknēšanas stacija un vākšanas un attīrīšanas kvali
131,7 m garš kanalizācijas tātes uzlabošana un ūdens
spiedvads. Ciema centra daļā saimniecības pakalpojumu pietika izbūvēti un rekonstruēti ejamības paplašināšana, no
ūdensapgādes maģistrālie tīkli drošinot kvalitatīvu dzīves vi
un pievadi, kā arī kanalizācijas di, samazinot vides piesārņo
tīklu posmi, kas samazinās jumu un ūdenstilpju eitrofikā
ūdens zudumus tīklā un infil ciju, sekmējot ūdens resursu
trāciju kanalizācijas sistēmā. un energoresursu racionālu iz
Projekta īstenošanas laikā tika mantošanu.v
izbūvēti kanalizācijas pievadi
Eduards Ivļevs,
17 mājsaimniecībām Līvānu
Attīstības un projektu daļas
projektu vadītājs
māju rajonā, kas nodrošina ie
dzīvotājiem iespēju izmantot projektu «VALKAS NOVADA KĀRĶU
centralizētās kanalizācijas pa
CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS
kalpojumus. Realizējot projek
ATTĪSTĪBA» līdzfinansē
tu, tika sakārtota dzeramā
Eiropas Savienība.
ūdens ieguves vieta – ierīkots FInansējuma saņēmējs šī projekjauns artēziskais urbums, re
ta ietvaros ir Valkas
konstruēts esošais artēziskais
novada dome.
urbums, uzstādītas otrā pacē
PROJEKTA ADMINISTRATĪVās,
luma sūkņu stacijas un dzera
FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas
mā ūdens sagatavošanas teh uzraudzību NODROŠINA lr viDES
noloģiskās iekārtas, kas Kārķu
AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS
ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.
ciema iedzīvotājiem nodrošina
kvalitatīvu un normatīviem
Ieguldījums Tavā nākotnē!

Aicina piedalīties izsolē par nomas tiesībām uz
Valkas pilsētas Kultūras nama kafejnīcas telpām

Valkas novada dome izs
ludina rakstisku izsoli par no

mas tiesībām uz pašvaldības
īpašumā esošajām Valkas pilsētas Kultūras nama kafejnīcas
telpām. Piedāvājumu atvēršana notiks 2012.gada 9.augustā
plkst.15:00, Valkas novada domes sēžu zālē, Semināra ielā 9,

Valka, Valkas novads.
Pretendenti piedāvājumus
var iesniegt personīgi, ar kurjeru
vai nosūtot pa pastu, Valkas no
vada domē, Valkā, Semināra ielā
9, līdz 2012.gada 8.augustam,
plkst.15.00, (tālr. 64707479, fakss:
64707493; e-pasts: novads@val
ka.lv).
Iepazīties ar Izsoles notei

kumiem var mājas lapā www.
valka.lv vai ierodoties personīgi
Valkas novada domē, 3.kabinetā
(darba laikā).
Iepazīties ar Nomas objektu
un tā tehnisko dokumentāciju
pretendenti var Kultūras namā,
E.Dārziņa ielā 8, darba dienās
no 09:00 līdz 15:00, informācija
pa tālr. 64723705. v

Iespēja saņemt vienreizēju pabalstu mācību līdzekļu iegādei

Trūcīgajām ģimenēm, kuru
bērni 2012./2013.mācību gadā

mācīsies Valkas novada vispārizglītojošo skolu 1. – 12.klasē,

laikā no 2012.gada 1.jūlija līdz
2012.gada 30.septembrim, ir
tiesības saņemt vienreizēju
pabalstu mācību piederumu
iegādei – Ls 10.00 (desmit lati)

katram bērnam.
Lai saņemtu pabalstu, iesniegums jāiesniedz: pilsētā –
Sociālajā dienestā, pagastos –
pie sociālajiem darbiniekiem. v

Turpinājums no 1.lpp.
Viena no konkursa vērtēju
ma pozīcijām bija – atkritumu
apsaimniekošana.
Sākotnēji
gan bija domāta fakta konsta
tēšana: ir vai nav atkritumu
tvertne, vai sava vieta ir kūts
mēsliem, malkai, tehnikai. Iz
rādījās, ka daudzviet šie atliku
mi konkursa nomināciju iz
pratnē ir kļuvuši par īstām
«odziņām». Par tādu «odziņu»
ir atzīstams dabiska lieluma,
no salmiem veidots «Zirgs, kas
naktī dzied» pie pagasta pār
valdes ēkas.
Pie praktisku lietu izmanto
šanas piemēriem jāmin arī as
prātīgā trošu nobrauciena at
rakcija, kas ierīkota starp di
viem kokiem. Arī vairākas ko
misijas dāmas metās trakajā
nobraucienā, ko parasti izman
to ciema pusaudži.       

Par kokiem

Tā bija mana ideja – papildi
nāt nominācijas ar «Skaisto ko
ku». Atsevišķi šīs nominācijas
kandidāti bija tikai daži, bet iz
cili koki vai kokaugi bija
daudzviet. Man patīk puķes –
gan viengadīgās, gan daudz
gadīgās, tās grezno dārzu un
priecē acis visiem garāmgājē
jiem. Tomēr – tieši lieliem ko
kiem piemīt īpaša ekoloģiska
vērtība. Tie absorbē ogļskābo
gāzi un ražo skābekli, attīra

Skaistuma mērvienības
gaisu no putekļiem, klusina
troksni, ražo fitoncīdus, zaļajai
krāsai un lapu šalkoņai ir no
mierinoša iedarbība. Šo uzskai
tījumu varētu turpināt vēl un
vēl. Arī savu estētisko vērtību
koks iegūst 50 – 70 gadu vecu
mā.
Tas nozīmē, ka nopelni par
skaistajiem kokiem patiesībā
pienākas iepriekšējo paaudžu
dārzkopjiem, bet šodienas
saimniekus var uzteikt par sa
prātīgo attieksmi tos kopjot.
Pareiza koku un to stādīšanas
vietas izvēle apliecina dārznie
ka līmeni. Ja ziemcieti var pār
stādīt gabaliņu tālāk ar dažiem
lāpstas dūrieniem, tad nevietā
iestādītu pieaugušu koku tik
vienkārši pārbīdīt nevar.  
Tā, piemēram, ap kādu pri
vātmāju ir īsts parks, kur tikai
tagad var novērtēt pirms dau
dziem gadiem atbilstoši dārza
mērogam veiksmīgi izveidotās
koku grupas. Protams, lielie
koki ierobežo košumkrūmu un
puķu izvēli, arī lapu vākšana ir
apgrūtinoša, bet lielo koku pa
vēnis nodrošina mieru un aiz
sardzību no tranzītielas tuvu
ma.
Novērojām, ka biežāk kā sē
tas dominante ir kāds viens
īpašs koks: veca ābele, sudrab
vītols vai ozols, kas iederas
kārtīgā lauku sētā. Arī pie kok
augiem pieskaitāmā roze par

izcilu kļūst tikai desmit un vai
rāk gadu vecumā. Četru metru
augstumu sasniegusi vīteņroze
«Flammentanz», ko skatījām
tieši ziedēšanas maksimuma
brīdī, pārsteidza ar apjomu –
kā sarkans ūdenskritums. Tur
pat bija arī vēl citas, cienījamus
apjomus sasniegušas daiļavas,
vesels rožu galms.
Lielie koki sētā apliecina arī
sētas ļaužu pēctecību, lai vien
mēr būtu kāds, kurš rosās šo
koku pavēnī.  

Par dzīvo radību

Tādas nominācijas gan nav,
bet sēta nav iedomājama bez
dzīvās radības. Vai nu tā bija
sagadīšanās, bet komisiju visur
sagaidīja laipni suņi: viens uz
sēdies saimniekam uz skausta,
cits (kura vārdu varēja izlasīt
uz viņa mītnes) parādīja kā jā
staigā starp dobēm, kāda suņu
dāma mūs saņēma ar apsvei
kuma runu haskiju valodā.  
Savukārt vienā sētā mūs sa
gaidīja dāma ar …trusīti, kas
parasti skraidot ap māju. Zal
kšus, kuriem esot atvēlēta vieta
pie klēts, mūsu ierašanās bija
aizbiedējusi, bet tos arī īpaši ne
centāmies sastapt. Zupas šķīvja
lieluma, četru krāsu ūdensrožu
ziediem papildus dekors nav
nepieciešams, bet  uz ūdensro
žu lapām glītā pulciņā bija sasē
dušas zaļās vardes.

Valkas pilsētā tiek uzstādīts
ekonomisks ielu apgaismojums

Kādas mājas saimnieci uz
teicu par disciplinētām vistām,
kas kārtīgi sēdēja zem jāņogu
krūma un staigāja tikai pa dār
za malu.
Nav jābrauc uz Ventspils
Govju parādi, jo pie mums
daudzās sētās ir gotiņas. Īstas.
Uzzinājām, ka dzeltenos aus
karus sauc par krotālijām un
lopiņiem tos liek ausīs nevis
smukumam, bet kā Eiropas Sa
vienības pilsonības apliecinā
jumu. Bija arī daži zirgi, no ku
riem viens iegādāts kaimiņa
zobošanās dēļ: «Priekš kam tev
droška, ja nav zirga?».

Par karogu

Viena no obligātajām ir no
minācija «Karoga vieta». Pie
ņemu, ka iemesls, kāpēc vairā
kās apskates vietās karoga
masta nebija, nav attieksme
pret valsts karogu, bet gan ne
izdarība vai kas cits. Vietās, kur
to atļauj platība, varbūt pieklā
tos iekārtot karoga mastu, ne
vis tikai turētāju. Taču tādas
vietas ir! Viens saimnieks pat
atzinās, ka karoga mastu esot
uzstādījis tikai iepriekšējā die
nā – komisijai par godu. Viss
jau bijis sagādāts, bet vienmēr
gadījies kas steidzamāks da
rāms.   

Par atpūtas vietu

Laika ritējumā dārza aina
vas akcenti nemitīgi mainās.

tumnīcefekta gāzu emisi
ju samazināšana Valkas
pilsētas publiskā apgais
mojuma infrastruktūrā»
īstenošanu.
Projekta ietvaros pare
dzēta jauna ielu apgaismo
juma izbūve gandrīz visā
Valkas pilsētā, nomainot
vecās un neekonomiskās
dzīvsudraba un kvēlspul
dzes, kā arī nātrija spul
dzes pret ekonomiskajām LED
109W spuldzēm. Bez tam projek
tā paredzēts ierīkot arī automāti
kas aizsardzību katram gaismek
lim, kā arī izbūvēt 10 m garus
pievadus no katra gaismekļa līdz
automātikas aizsardzībai.
Iepirkuma rezultātā darbus
veic SIA «Vidzemes energocelt
nieks» un šos darbus paredzēts
pabeigt līdz augusta vidum. Re
zultātā Valkas pilsēta iegūs 274
jaunus gaismekļus, turklāt tas ie
taupīs energopatēriņu 4 reizes.
LED 109W ir izvēlētas, kā šobrīd
modernākās spuldzes, kā arī ilg
mūžīgākās – līdz 60 000 darba
stundām.

ezers, Cepšu ezers, peldētava (Ērģemes
ciemā), Bērzezers, ezers Valdis, Salaiņa
ezers, Vijas upe, Pedeles upe) tika noņem
ti peldūdens un Zāģavota ūdens paraugi
un veikta to testēšana. Paraugu noņemša
nu un testēšanu veica Pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un vides zinātniskais
institūts «Bior».
16.jūnijā saņemtie ūdens testēšanas rezul
tāti sniedz informāciju, ka ūdens paraugos
testējamie rādītāji atbilst pieļaujamām nor
mām. Peldvietu vizuālajā pārbaudē netika
konstatēta netipiska ūdens krāsa vai smarža,
zilaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana,
kā arī netika konstatēts naftas produktu un

Iepriekšminētā projekta akti
vitātes aptvers lielāko daļu Val
kas pilsētas – Rīgas, Semināra,
Kūru, Latgales, Raiņa, Tālavas,
Ausekļa, F.Roziņa, Beverīnas,
Tirgus un Varoņu ielas, kā arī
Domes bulvāri.
Projektu īsteno Latvijas Re
publikas valsts budžeta prog
rammas Klimata pārmaiņu fi
nanšu instrumenta (KPFI) ietva
ros. Kopējais projekta budžets
206 362 LVL, no kura KPFI finan
sējums ir 138 875 LVL. Valkas
novada domes līdzfinansējums
veido 67 480 LVL. v
Ernests Lībietis, Attīstības un
projektu daļas vadītājs

Būsiet gaidīti Aristoteļa svētkos Lugažu muižā!

1.septembrī pulksten 22.00
Saieta namā «Lugažu muiža»

notiks otrie Aristoteļa svētki
Valkas pagastā. Uz pasākumu
aicināti skolēni un studenti.
«Vai tikai Rīgā var svinēt
Zinību dienas svētkus! Nē, arī
mēs tos esam pelnījuši!» saka
saieta nama «Lugažu muiža»
vadītāja Kristīne Ganiņa. Pasākums iecerēts kā mūzikas un
atpūtas vakars, kurā būs diskotēka ar vairākiem dīdžejiem,
kino visas nakts garumā, no

pulksten 22.00 nakts dambretes
turnīrs. Ieejas maksa 2 lati. Kristīne Ganiņa aicina jauniešus iz
mantot atlaižu iespēju – ieeju ar
flajeriem (atlaižu kuponu), tad
pasākuma maksa būs Ls 1,50.
Viņa iesaka no 13. līdz 31.au
gustam flajerus meklēt Saieta
nams «Lugažu muiža» Draugi
em.lv un Facebook lapās, tos
izprintēt un ņemt līdzi uz pasākumu. Pasākuma organizatori
rosina būt aktīviem, tad garlaicīgi nebūs nevienam! v
Sandra Pilskalne

Nobeigumā

Pārbraucienos pamanījām
arī nepieteiktus objektus, tur
esošā rosība ļauj cerēt, ka būs
atkal jaunas, skaistas un sakop
tas vietas. Priecēja arī iepriek
šējo gadu laureāti. Skaistumu
ir grūti ielikt rāmjos un izteikt
mērvienībās, tas vienkārši ir. v

Aija Jurjāne,
Konkursa žūrijas locekle,
Ainavu arhitektūras kursu
absolvente

Peldūdeņu un Zāģavota ūdens kvalitāte
atbilst normatīvu prasībām

Šī gada 5.jūnijā iedzīvotāju apmeklē
tāk ajās Valk as novad a peld vietās (Zāģ V
alkas novada dome
ir uzsākusi projekta «Sil

Mēs ieradāmies tieši uz zeme
ņu uznācienu, šogad – īpaši ba
gātīgu. Arī krūmrozēm bija so
lo partija. Ūdensrožu burvību
var baudīt ilgāk. Begonijas, pe
tūnijas un citas podos un dobēs
sastādītās viengadīgās skaistu
les ziedēs līdz rudenim. Ābeles
šogad kautrīgas – starp lapām
pavīd pa kādam auglim, re
dzējām tikai vienu ābeli, kas
rudenī priecēs ar bagātu ražu.
Visu skaistumu pilnībā redz
tikai paši dārza kopēji. Tāpēc ir
labi, ja pie mājas ir vieta, kur
var uz brīdi atpūsties un pavē
rot savu dārzu, izdomāt, kas
vēl darāms, kopīgi apspries
ties. Vienkārši pabūt kopā, jo
dabas skaistums neizbēgami
ienāk arī attiecībās. Jauki, ka
šādas vietas bija arī pie daudz
dzīvokļu mājām!  

I

virsmas aktīvo vielu piesārņojums.
Pamatojoties uz peldūdens kvalitātes
veiktajiem pārbaužu rezultātiem, peldūdens kvalitāte Zāģezerā, Bērzezerā, ezerā
Valdis, Cepšu ezerā, Salaiņa ezerā, Vijas
upē, Pedeles upē un peldētavā (Ērģemes
ciemā) atbilst normatīvu prasībām.
Veiktie Zaģavota ūdens paraugu rezul
tāti apliecina, ka avota ūdens atbilst LR
Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta
noteikumu Nr.634 «Noteikumi par dabīgā
minerālūdens un avota ūdens obligātajām
nekaitīguma un marķējuma prasībām un
kārtību, kādā atļaujas dabīgā minerālūdens
izplatīšanai un sedz izsniegšanas izmak
sas» prasībām. v
Eduards Ivļevs,
Attīstības un projektu daļas projektu vadītājs

Gūta vērtīga pieredze
vasaras skolā «Salaiņos»

r jauka vasaras diena, 3.jū-
lijs. «Salaiņu» mājās svētku no
skaņai tiek uzvilkts valsts ka
rogs, jo šeit notiek labās piere
dzes sieviešu vasaras skola. Šā
das skolas tiek organizētas kat
ru vasaru, tik katru reizi citā vie
tā. Tā ir laba iespēja apmainīties
ar idejām un pieredzi, kā arī
vienkārši satiekties.
Šogad pasākumu organizēja
zvārtavietes biedrības «Atrodi
laiku sev» dalībnieces – Agrita
Paulsone, Marita Treijere, Kristi
āna Brolīte un Lilita Ikale. Rītu
sākām ar brokastu kafiju, medu «Kā man piestāv mana pirmā grīšļu cepurīte?» Līga
Kukaine vaicā Lilitai Ikalei, kurai ir dārznieces
un pēc tā  –  jaunā apgūšana. Vis
diploms un mākslinieces pieredze
pirms bija Agitas Puntes lekcija
par pirti, masāžām, veselību. Ļo
ti patika Agitas iepazīšanās ar dalībniecēm raliskas pusdienas. Tad iemēģinājām rokas
ar puķu starpniecību – tas bija mīļi. Sapra praktiskajās nodarbībās pie radošajiem
tām, ka tepat līdzās mums ir ļoti gudra, zi galdiem. Pie Ženijas galda tapa niedru ce
noša masiere. Tālākā viešņa bija siera spe pures, pat platmales, pie Kristiānas galda
ciāliste Rūta Kļaviņa no Drustiem. Klausī viena par otru skaistākas sutaša auduma
jāmies ar lielu interesi kā var sākt privāt brošas,  pie Ingas galda liels zieds no dzi
biznesu, no nekā...Vajag tik uzdrīkstēties jām un sizāla. Pie mana galda – dalījos pie
un darīt! Nobaudījām 22 siera šķirnes, iz redzē par dāvanu saiņošanas viltībām.
vēlējāmies katra sev piemērotāko. Noslē Viss skaistais ir vienkāršs! Kad bijām kriet
gumā sirdij bija astroloģes Sarmītes Mille ni pastrādājušas, Agrita bija sakurinājusi
res sarunas par sadzīviskām, ģimeniskām pirtiņu, miesai un garam palīdzēja attīrī
problēmām, kā tās risināmas, kas zvaig ties pirtnieks.
Diena bija lietderīgi pavadīta. Esam ap
znēs rakstīts.
mai
nījušas ar idejām, domām, enerģijām –
Kad bija kārtīgi pastrādāts, sekoja saim
līdz
nākošai vasarai! v
nieces Agritas gatavotas un pasniegtas ka
Lilita Ikale
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Vijciemieši gatavojas
Sporta svētkiem

V

ijciemapagastsirviensnosportiskākajiem
Valkasnovadā–28.jūlijāpulksten10.00Vijciemā
notikstradicionālieSportasvētki,uzkuriempa
rastipulcējaspārsimtscilvēku.
«Ikviensaicinātspiedalītiesindividuālāsunko
mandu sacensībās. Individuāli varēs sacensties
šaušanā ar pneimatisko šauteni, šautriņu mešanā,
vasaras biatlonā, tāllēkšanā no vietas, smagumu
nešanā, boulingā, šaušanā ar ķaķeni. Komandu
sacensībasiecerētas3disciplīnās:volejbols,futbols
unjautrībasstafete.Šogadpirmoreizinotikskoka
auto sacensības,» stāsta Vijciema pagasta sporta
metodiķis Juris Kalniņš. Koka auto sacensību
sākums pulksten 12.00 Vijciema pamatskolas bru
ģētajālaukumā.SacensībasorganizēSIA«Cellīšiun
partneri». Uzņēmuma vadītājam un šo sacensību
organizatoram Valdim Šaicānam ir jau pieredze
koka auto izgatavošanā – pirmajās koka auto
sacensībāsLatvijā,kasnotikaMežadienuietvaros
Kārķos, galdniekmeistara un skolotāja Valda
Šaicāna vadībā sacensībās piedalījās 12 koka auto.
Organizatori aicina iepazīties ar nolikumu www.
Valka.lv,tasirarīatrodamswww.draugiem.lvVal
daŠaicānaprofilalapā.SavudalībuLatvijāotrajās
koka auto sacensībās Vijciemā apsolījis Latvijas
AmatniecībaskameraspriekšsēdētājsVilnisKazāks,
kurširšīsidejasautors.Būsietgaidītiunļaujieties
kopīgamspraigamsacensībugaram!v
SandraPilskalne

Izveidota Valkas novada
literārā apvienība

15.

jūnijātikano
dibināta Valkas nova
da literārā apvienība.
Pašlaik tajā ir astoņi
biedri: Ausma Kurpniece, Mārīte Magone, Anita
Anitīna,AijaĀbena,ieViņa,ZaneBrūvere–Kvēpa,
AivarsZilbertsunNormundsRudzītis.
«Esam atvērta, ar literatūru aizrāvušos cilvēku
kopa. Rīkosim pasākumus, ja būs interese – arī
meistardarbnīcasdzejā,prozā,dramaturģijā.Arsa
vudarbībuvēlamiesparādītunpierādīt,kalitera
tūrasjomāValkasnovadāvissirkārtībā.Kopāsa
pulcējamiesreizimēnesīValkaskultūrasnamā.Nā
kamā tikšanās reize plānota 15.augustā,» informē
apvienībasvadītājsNormundsRudzītis.Kontaktin
formācija visiem piedalīties gribētājiem pagaidām
paepastu:nor.munds@inbox.lvv
ApvienībasvadītājsNormundsRudzītis

Velgas dienās «Strautiņos»
pulcēsies dzejas cienītāji

11.

augustā pulksten 14.00 Valkas pagasta
«Strautiņos» astoto reizi notiks Velgas dienas,
kurāsatcerēsiesdzejnieciunviņasliterāromanto
jumu.Šogadpasākumsbūsīpašsarto,kanotiks
dzejoļukrājuma«Kāmirdzošasbūtnes»atvēršanas
svētki.GrāmatatapusiardzejniecesmāsasAntras
Krilesgādībuunviņassakārtojumā.
«Velga nosaucot dzejoļus par būtnēm, runā kā
par dzīvām lietām. Man šī doma ļoti iepatikās,»
grāmatasnosaukumaizvēliskaidroAntra.
Velgas dienas valsts mērogā ir jau tradicionāli
kļuvušas kā jauno dzejnieku pulcēšanās vieta.
Šogad dalību apsolījuši jaunie dzejniekiArtis Ost
ups, Ingmāra Balode, Elīna Bākule, Jānis Vādons,
Andris Ogriņš, Madara un Agnese Rutkēvičas.
Pasākumā piedalīsies arī rakstniece Nora Ikstena
undziesminieksKārlisKazāks,ValmierasDrāmas
teātra aktieris Mārtiņš Meiers un Latvijas Radio
žurnālisteAndaBuševica.
VelgasmāsaunmammasakapaldiesValkasno
vada domei par atbalstu pasākuma organizēšanai
unnosirdsgaidīsciemiņussavāsmājās.v
SandraPilskalne

Ērģemieši aicina uz pirmizrādi

28.jūlijā pulksten
20.00 Turnas tautas na

4

mā Ērģemes pagasta
pašdarbniekiskatītājiem
piedāvās A.Eliasa lugu
«Divaslaimes».Šīirlu
gapardzīviLatvijaslau
kos20.gs.trīsdesmitajos
gados, par darba tiku
mu, morāles vērtībām
un, protams, par mīles
tību, par to cik maz va
jag, lai cilvēku apmelo

tu. Tieši tas tik ļoti sa
saucasarmūsdienu«da
torizēto» tagadni, proti,
komentāros viens klik
šķis un cilvēka vārds
tiek iemīts dubļos, pēc
tampatiesībajaunevie
nutāpaīstamneintere
sē. Šī ir luga, kas būtu
jāredz katram.Atnāciet,
noskatietiesunticiet,ka
dvēselēs kļūsiet baltāki!
v
LīgaKrama

Diskusija kopienas attīstības veicināšanai
paaudžusadarbība(jauniešimā resantākuvisuiesaistītopušuik
L
aiinteresantāveidāmeklē cavecākajaipaaudzeidatorlietas dienasdarbu.
tu, saskatītu un mācītos izman unfotografēšanu,betvecākāpa
Diskusiju organizē Latvijas –
tot sadarbības iespējas, 28.au
gustā uz diskusiju Valkā Beve
rīnasielā3aicinātiValkasnova
dasabiedrībainozīmīgicentri–
skolas,bibliotēkas,muzejs,ne
valstiskās organizācijas, kultū
rasnamiu.t.t.
Novadpētniecībaspulciņš,pēc
pusdienas skola bērniem un ve
cākiem, lietotu mantu apmaiņa,
brīvprātīgo omīšu dienests bēr
nupieskatīšanai,mūzikasnodar
bībasvecākiemkopāarbērniem,
konsultācijaspirmseksāmeniem,
ko sniedz pensionētie skolotāji,

audze – gatavot ēst, adīt zeķes,
vākttējasu.tml.)–tieirtikaidaži
piemēri,kasrealizēti,sadarbojo
ties dažādiem novada sociāliem
centriemvisāLatvijā.
Diskusijuspēļuungrupudar
bu veidā Valkā vadīs Vidzems
plānošanasreģionaAtīstībasun
projektu nodaļas projektu vadī
tājaInaMiķelsone.Diskusijasor
ganizēarmērķi–lainovadasoci
ālie centri savā starpā iepazītos
tuvākunsaskatītuiedzīvotājiem
noderīgas sadarbības iespējas,
kas atvieglotu un padarītu inte

Igaunijas institūts projekta «Pil
soniskās sabiedrības stiprināša
na Vidzemē 2012» ietvaros. Pro
jektalaikālīdzrudenimtiekpie
dāvātasarībezmaksaskonsultā
cijas Vidzemes NVO, savukārt
3.oktobrī notiks Vidzemes NVO
forums.
Pasākuma norisi finansiāli at
balsta Sabiedrības integrācijas
fonds un Vidzemes plānošanas
reģions.v
ZaneBulmeistare,
Latvijas–Igaunijasinstitūta
mācībucentravadītāja

Zvārtavas amatierteātris apceļo Latgali
Braucot mājās no nova
da svētkiem 2.jūnijā, mums
radāsdoma,kavajadzētuko
pā labi pavadīt laiku ārpus
Tautas nama telpām, ārpus
mēģinājumiem un pasāku
miem. Sapratām, ka jādodas
kādātālākāceļā–uzLatgali.
Visiatbalstījaunatlikanoru
nātdatumu...
Tānuagrā7.jūlijarītā,uz
lecot skaistai saulītei, mēs
visi sakāpām autobusā un
devāmies pretī atpūtai divu
dienugarumā.
Visāmdāmāmļotigribējās
pārvērstiesparprincesēmun
karalienēm,jokatraisievietei
noteikti dzīvē vajag izjust
kuplokleitu,citaskrāsasma
tus,gaumīguscimdus,graciozi
tāti Leļļu Karaļvalstī. Tālāk ceļš
veda uz Latgales lielāko pilsētu
Daugavpili,izstaigājāmgalvenās
uninteresantākāsvietas,pieskā
rāmies naudīgajam bruņurupu
cim, izpētījām cietokšņa mūrus.
UnkurnuLatgalesapmeklējums
bez Aglonas bazilikas apskates
unļoti,ļotikrāšņāKaraļkalna.Tā
pavisamnemanotpienācavakars
un bija jāatrod naktsmājas pie
Rāznasezera.
Rītssākāsardzestrupeldivi
siem kopā un atkal bija jādodas
ceļā.Kādsplānojotmaršrututei
ca:«Latgalēnoteiktijāsatiekkāds
podnieks.» Tā arī notika, mūs
uzņēma «Pūdņīku skūlas» pats
galvenais meistars Ēvalds Vasi

Apliecinājums skaistajam zvārtaviešu ceļojumam pa Latgali –
kopbilde pie Daugavpils ģerboņa
ļevskis. Tas tik bija stāstījums... piedzīvojumiem, svelmes, pie
mēs visi ar interesi klausījāmies pildīti ar pozitīvām emocijām,
superjaukajā stāstījumā un iz atgriezāmiesmājās.JoarīSprīdī
baudījām podnieka roku veiklī tisirteicis:«Nekurnavtiklabikā
bu, nepielietojot nekādas mūs mājās!»
Mani pašdarbnieki ir paši la
dienutehnoloģijas.Katrspatsie
rakstījām savu vārdu uz māla bākieceļotāji,vienmērlaikābija
poda, kuru mums jūlija beigās norunātajā vietā, vienmēr pa
noLatgalesatgādāspaziņas.Tas klausīja un piekrita paredzēta
mums būs kā laba atmiņa par jāmizklaidēm,bezierunāmieņē
vienreizējo podnieku. Liepukal ma vietas kempingā un autobu
na nogāze ar 296 m kāpienu ar sā.Patiessprieksunjauksnoska
skatutornismailē–tasbijaīpaši! ņojums ir ik brīdi, kad atceros
Tačudažuslejākāpējus,kasaiz ļotijaukipavadītāsjūlijadienas.
kavējās augšā, pamatīgi atvel Unkurnubezmūsujaukāšofe
dzējalietus,bettasvisspiederas, rīšaPēteraunlabānoskaņojuma,
ņemotvērākāārābija+34grādi. kasceļojakopāarmums!v
Pēc tik bagātas dienas sapra
Parjaukāmatmiņāmdomājot,
tām,kaesamnopelnījušipusdie
tautasnamavadītāja–
nas, izbraucām caur Rēzekni un
DagnijaPakalne
mierīgi, mazliet piekusuši no

Ērģemes pagastā dzimst jauna tradīcija

26.augustā Ērģemes pagastā dzims jauna
tradīcija – Lieldienu zaķi no Turnas tautas nama

atgriezīsiesskolā.Skrējienastartstiksdotspulksten
12.00noTurnastautasnama,finišsbūs–Ērģemes
pamatskolas sporta laukumā, kur dalībniekus
sagaidīs dažādi pārsteigumi, lai pārbaudītu kā
esam sagatavojušies skolas gaitām. Pēc aktīvas
fiziskās slodzes visiem lieti noderēs Gundegas
Vēl tikko biji te,
Nu klusums pretī brien.
(K.Apškrūma)

Aizvadīti mūžībā

(laikā no 22.06.2012. līdz 19.07.2012.
Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētie mirušie)
Valentīna Bavina
(dz. 1938.)
Laimonis Dimiņš
(dz. 1938.)
Jānis Jundzītis
(dz. 1940.)
Māris Kangro
(dz. 1946.)
Dzidra Karisa
(dz. 1927.)
Jānis Kazeks
(dz. 1971.)
Anna Kreile
(dz. 1939.)
Uldis Jānis Ķiris
(dz. 1933.)
Aina Laursone
(dz. 1932.)
Arvīds Liepiņš
(dz. 1941.)
Antoņina Timofejeva (dz. 1922.)
Modris Valdmanis
(dz. 1950.)

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem –
Valkas novada dome

un Dzintara Jurševsku sarūpētā spēka zupa.
Transports uz skrējienu plkst.11.30 no Ērģemes
pamatskolas, pulcēšanās plkst.11.40 pie Turnas
tautasnama,piedalāsvisi,kaskādreizmācījušies,
kas pašlaik mācās un kas vēl mācīsies, izvēlētai
skolai nav nozīmes, jo galvenā motivācija: «Mēs
gribam mācīties». Tuvāka informācija pa tālruni:
28340605.v
LīgaKrama

Unbērnībaizemzilāsdebessvelves
Irpuķēmappušķotigaldiklāti.
(J.Poruks)

Laikā no 22.06.2012. līdz 19.07.2012. Valkas
novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēta 12 bērnu dzimšana:
6 meitenītes: Samanta Loreta, Dārta,
Laura, Mare, Lāsma un Keita,
6 zēni: Arturs, Emīls, Eduards, Viktors
Deniss, Reinis un Ralfs.
Sveicam ģimenes ar
dzīvē nozīmīgu notikumu!
Valkas novada dome

«Dzelzīšu» saimes īpašā vasara

I

rpatsvasarasvidus.Ēr
ģemes pagasta «Dzelzītes»
slīgstziedos–košiziedpu
ķudobes,dīķīverasūdens
rozes, pagalmā uz saimes
galda daudzie puķu pušķi
liecinaparkāduskaistuno
tikumušajāmājā.Unirjau
arī – pirms dažām dienām
saimnieks Dairis Students
jeb kā ērģemieši mīļi saka
Dairītis,svinējaskaistudzī
ves jubileju. Saimniecei
Sandai šī ir arī īpaša vasara
– Sanda, piedaloties kon
kursā «Latvijas lauku torte
2012»,ieguvagodpilno3.vie
tu.ĒrģemiešiValkasnovada
konkursa «Sakoptākā dzī
ves un darba vieta Valkas
novadā» ietvaros šogad no
minācijai«Sakoptākālauku
sēta» izvirzījuši «Dzelzī
tes».
Iragrsrīts.Vienapēcotras
mostasunpagalmāizspurdz
Sandas un Daira atvases –
Annika,AnceunArtis.Irtik
labi,katētimiratvaļinājums
unmazāAnnikajaunopaša
rītavarviņamieraustiesklē
pī.IkdienāDairim,kāpagas
ta autobusa šoferim, rīts sā
kasagri–pulksten7.00jābūt
starta gatavībā, lai ērģemie
šus nogādātu skolā. Dairim
mīlestībaunlabestībapietiek
visiem–ģimenei,lielajaimei
tai Ivetai, lielajam dēlam Di
dzim, audžumeitai Ilzei un
visiem pagasta ļaudīm, kuri
parDairiteic–viņšjubilejas
reizē ir pelnījis īpašus patei
cībasvārdus.Dairisautobusa
šoferis ir 38 gadus un savu
darbuveicļotigodprātīgiun
pašaizliedzīgi.
«Ir dzirdēts, ka mazie ēr
ģemiešiteic–kadbūšuliels,

Rožu lietus uz Sandas tortes, kas atnesa
godpilno 3.vietu valsts mēroga konkursā
mācīšosparDairīti,»parvīra vu, pēc gada uz Rī
darbu saka Sanda. Šie vārdi gas lidostu, kur bija
izsakavisu,ciklielaautoritā jāstrādā uz apkopes
te ir Dairis, tie atsver goda mašīnām.Puišapre
rakstus un jebkādas pateicī cizitāteundarbamī
bas,tiedodspēkustrādātun lestība jau tad tika
pamanītaunievēro
ļaudīmpalīdzēt.
ta–viņuaicinājapēc
dienesta darbu tur
MēsnoĒrģemes...
Tā ar grezniem, lieliem pinātlidostā.«Esmu
burtiem rakstīts uz Ērģemes vairakkārt pārlieci
pagasta autobusa priekšējā nājies, ka ir kāds
loga stikla. Šie trīs vārdi arī augstāks spēks, kas
apliecina lepnumu par savē liktenīgas lietas sa
jiemundzimtāsvietasmīles kārto. Ja toreiz būtu
tību.ArīpatsDairisunSanda izvēlējies vilinošo
ir vairākās paaudzēs ērģe piedāvājumu palikt
mieši.Nekatramdzīvēirtā Rīgā,taddrošivientagadne
dalaimeunarīgarīgabagātī būtu «Dzelzītēs»,» teic Dai
ba – dzīvot vectēva mājās. ris. Tā uzsākās viņa darba
Dairimtādair.VectēvsJānis, gaitas tā laika Raiņa vārdā
kurš pirmajā brīvvalsts laikā nosauktajākolhozā,strādājot
bijadzelzceļastrādnieks,ne paršoferiuzmašīnas,kosau
tālu no Ērģemes dzelzceļa caparbobiku.Vadājotpriekš
stacijaspasakainiskaistāvie niecību,tāātrivienpamanīja,
tāuzbūvējamājuunnosauca kašimpuisimvaruzticētau
par «Dzelzītēm». Jānis, rau tobusuarcilvēkiem.Untāno
goties no mākoņu maliņas, pirmā autobusa, kura kar
var būt lepns par savu maz kass bija no koka, aizritējuši
dēlu – sēta un lauki sakopti, jaudaudzgadu.Pavisamsē
mājāsvaldarosība,kūtīdevi dēts pie sešu autobusu stū
ņi jaunlopi, kalna galā maz res. Cik stundas un kilomet
dēla būvēta garāža, kurā ru nobraukts, to nav iespē
dzelzskumeļštiekgodamsau jams saskaitīt. Visus šos ga
dzēts, pucēts un aprūpēts. dus vadāti skolēni, pašdarb
Dairim šeit katra taciņa un nieki, pieaugušo grupas, ek
vieta mīļa kopš bērnības. skursijaspaLatvijuunārpus
Spilgtas atmiņas no skolas tās robežām. Iespēja daudz
laika, kad gan pie ceļgala redzēt,tāiršīsprofesijaspie
dzelzs kumeļš nepiestāja un vienotāvērtība.Daudzskais
skolutikabrauktsarslēpēm tuatmiņuparDziesmusvēt
kopāarkaimiņupuikām–no kiem,kadnetikaidziedātāji,
viena kalna lejā, otrā augšā skatītāji,betarīautobusušo
un tā ar koši rozā vaigiem feri jūtas īpaši. «Ir arī citiem
līdzskolasdurvīm.PēcĒrģe neredzamāpuse–ciknaktis
mes pamatskolas absolvēša pavadīts strādājot garāžā, to
nas Dairis izvēlējās mācības nevarsaskaitīt,jovienmēres
turpinātApeslauksaimniecī muuzskatījis,autobusamjā
bas profesionāli tehniskajā būt tehniskā kārtībā,» saka
skolā. Beidzot arodskolu vi Dairis.Viņšatīst,kavisiau
ņam nebija vēl 18 gadu, lai tobusu šoferi ir tāda īpaša
iegūtu autovadītāja apliecī «mafija». «Mēs nek ad viens
bu, mācības tika turpinātas otr u nea ts tājam nel aim ē,
Rūjienas autoskolā. Pēc tam viens otru sveicinām, satie
sekoja dienests padomju ar kotpatsvešucilvēkuuzrunā
mijā. Dairi no sākuma nosū jam uz tu», profesijas noslē
tīja uz Kaļiņingradu, Ostro pumusatklājDairis.

Sandai, Dairim, Ancei, Annikai un Artim
svarīgi ir mirkļi, kad visa ģimene ir kopā

Sanda ir pārsteigta un laimīga par Mārtiņa Sirmā
dāvāto rožu klēpi
zāmdienām–viņupārziņāir
Ģimenesspēka
biešuvagas,totiesSandasat
noslēpums
«Mēsvisiļotimīlamdabu bildība – puķu dobes, kuras
un dzīvniekus,» teic Sanda. viņa rūpīgi plāno, kas kurā
Tas«Dzelzītēs»uzkatrasoļa laikā ziedēs. Nu jau gadu
redzamsunsajūtams–nepar Sandairozesaugnetikaipa
velti pie mājas dzīvo zalkši, galmā,tāsuzziedarīuzviņas
kūtī16bezdelīguligzdas,ie ceptajām tortēm. Šī vasara
lejāaizmājasdzīvodzērves, Studentuģimeneiīpašaarīar
betpagalmāunpanaktivir Sandas pārsteidzošiem  pa
tuvēdzīvoģimenesmīļdzīv nākumiem – iegūto augsto
nieciņš – tumši brūna truse vietutoršucepšanaskonkur
nītePipija,kuraDairimdze sā.«Manpaldiesjāsakavisai
rotrītakafiju,pacenšasiekār ģimenei,jobezDairaatbalsta
totiessaimniekamklēpī.Dīķī nebūtu uzdrošinājusies pie
ziedseptiņušķirņuūdensro dalīties valsts mēroga kon
zes,kasirDairastādītas,kop kursā.Arītortesnosaukumu
tasunviņaīpašsvaļasprieks. «Rožulietus»domājāmkopī
«Manpatīkno gi,» stāsta Sanda, kura par
brauc ien iem brīnišķīgotortisaņēmapatie
atvest dažā sirožulietu–50rozesnosla
dus neikdie venā pavāra Mārtiņa Sirmā
nišķusstādus, rokām.
Zvārtavaspagastā
Dzīve, protams, nav rožu
piemēram,lie
Arni Grišjāni 01.08., Jāni Muižnieku 08.08., Veru
lajauizaugu dārzs.ArīDairamūžsnavbi
Vlasjuku13.08.,ElmāruAtaru27.08.
si Kanādas jispasargātsnoērkšķiem.Šo
kļava, balteg sestdien Ērģemē kapusvētki.
Valkaspilsētā
le,baltāakāci Dairiskāvienmērdosiesrei
AijuLāci01.08.,DzintruFišeri02.08.,IntuKrieviņu
jaunvēldau sā, lai savus pagasta ļaudis
03.08., Ainu Paškeviču 03.08., Guntru Lezdiņu
dzi citi koki vestu pie saviem mīļajiem…
06.08.,RolanduRastaku07.08.,DailiAšenkampfu
un krūmi,» Lai arī kāds katram liktenis,
09.08., Elvīru Barinovu 09.08., Nikolaju Čudovu
stāsta Dairis. jādzīvo par prieku sev un
09.08.,LaimuLaviņu09.08.,AinuJusti10.08.,Juze
Šajāmājābēr ļaudīm. Sanda, Dairis un vi
fuVējiņu10.08.,LaimuSirsniņu10.08.,Normundu
ni pie darba ņubērnitoprot–rastspēku
Rudzīti 10.08., Vladimiru Matvejevu 10.08., Annu
radinātinoma unpriekuikdienā.v
Panovu11.08.,NikolajuJemeļjanovu11.08.,Marinu
SandraPilskalne
Šteinalti 12.08., Viju Vērzemnieci 12.08., Māru
Ganiņu12.08.,AstruSokolovu13.08.,InduliGrasi
13.08.,AnituGrišjāni14.08.,DzintruMedni14.08.,
Jāni Sīmani 14.08., Pēteri Undzenko 14.08., Igoru Maz zināt un daudz just –
Lielo15.08.,KoruBogdanovu16.08.,SofiuFedose
Tas dzīvi raibu dara.
jevu 16.08., Ļubovu Bravcevu 17.08., Ninu Voro
Daudz zināt un maz just –
bievu17.08.,GunāruKanastu19.08.,GunāruCīruli
Tā ir liela dzīves vara.
20.08., Ludmilu Hainu 20.08., Olitu Cīruli 22.08.,
Ligitu Baltiņu 22.08., Elitu Kareli 23.08., Nadeždu Bet daudz zināt un daudz just,
Romaņuka 24.08., Alvīnu Trukšāni 25.08., Irinu Tā Dieva dāvana, kas nevar zust.
(Jānis Poruks)
Vējiņu 26.08., Vilni Bērziņu 27.08., Feliksu Use
ļenoko 27.08., Ņinu Larionovu 28.08., Zentu
Sociālais dienests sveic VSDA
Pētersoni28.08.,IvetuBrūveri29.08.,JevgenijuRo
«Attīstība» absolventes Daci Bašķi
manou30.08.,ViktoruKarpovu31.08.
un Gunitu Beikmani, iegūstot sociālā
Valkasnovadadome
darbinieka kvalifikāciju!

Sveicam AUGUSTA jubilārus Valkas novadā!

Vien novēlēt spēku līdz galam
Un ticību, ka kaut kur dzīve
Vēl krāsainas jostas mums auž.
(G.Micāne)

Ērģemespagastā

Jāni Jansonu 01.08., Aigaru Papuli 10.08., Salam
oniduŠmiti10.08.,EduarduVaskovu15.08.,Modri
Ūburgu17.08.,AnituUibo17.08.,ZiedoniPētersonu
18.08., Nadeždu Medni 24.08., Klāru Pistonovu
24.08.,ElguLībāni30.08.

Kārķupagastā

Ēriku Dainu 08.08., Guntaru Stali 09.08., Ilgvaru
Bezšapočņikovu 12.08., Armandu Plauku 12.08.,
Edgaru Vilni Sproģi 16.08., Rutu Bezšapočņikovu
18.08.,OļģertuJaunkampu24.08.

Valkaspagastā

AntonuBalteru01.08.,AivaruSjademe11.08.,Inesi
Andrējevu 26.08., Veru Kudrjavcevu 27.08., Pēteri
Skruodi28.08.,ValduLārmani31.08.

Vijciemapagastā

Valentu Balodi 03.08., Juri Liepiņu 04.08., Mirdzu
Margrietu Ciekuri 07.08., Gunāru Pakalnu 10.08.,
Gunti Lielkāju 13.08., Dzidru Krasavcevu 21.08.,
ElvīruKamoliņu28.08.
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VALKAS
novads

Valkas novada afišu stabs. Valkas novadā viss notiek

2012.
Valkas pilsētas kultūras
nama pasākumi

• 10.augustā no plkst.20.00 –
23.00 Lugažu laukumā muzikālais vakars. No plkst.21.00
– 21.30 un no 22.00 – 22.30 būs
Teātra Sports. Kopā spēlēsim
ainas, kur visi notikumi, tēli
un emocijas dzimst skatītāja
acu priekšā, veidojas vēl neuzrakstīti stāsti un piedzīvojumi, ik sekundi atrodoties
neprognozējamā situācijā un
kopā šīs sekundes pārvēršot
aizraujošā piedzīvojumā.
• 17.augustā no plkst.20.00 –
23.00 Lugažu laukumā muzikālais vakars. Vakara tēma –
«Ķermeņa daļu izturības pārbaudes». Leposimies ar savu
ķermeni un meklēsim, kuram
valcēnietim ir visstiprākais
acu skatiens, viskustīgākās
ausis vai visstabilākā labā

kāja! Spēkiem mērosimies
laikā no plkst.21.00 un 22.00.
• 24.augustā no plkst.19.00 –
21.00 Valkas brīvdabas estrādē
dažādas jautras un sportiskas
aktivitātes bērniem un pieaugušajiem. No plkst.21.00
balle «Ķeriet vasaru aiz astes!»
ar grupu «Bruģis». Ieeja uz
balli – Ls 2. Lietus gadījumā
balle notiks Valkas pilsētas
kultūras namā.
• 31.augustā plkst.19.00 Val
kas brīvdabas estrādē (lietus
gadījumā kultūras namā)  
koncerts «Riču Nakts Roman
tika». Programmā: pasaules
tautu kaislīgākās dziesmas
par kvēlu mīlestību latviešu,
angļu, itāļu, spāņu, romu,
krievu un latgaļu valodā
• 3.septembrī no plkst.20.00
– 23.00 pasākums «Skolā,
skolā, iesim skolā! Ko mēs
mājās darīsim?». No plkst.
20.00 dažādas aktivitātes kopā
ar Valkas Jauniešu Domi. No
plkst.21.00   diskotēka DJ Toma Āboliņa vadībā. Ieejas
maksa skolēniem – Ls 0.50,
pārējiem – Ls 1.

Radošajā telpā
«309.kabinets»

Izstādes

laimes»;
plkst.22.00 balle kopā ar gru
pu «Kreisais pagrieziens».
• 26.augustā plkst.12.00 Skrējiens «Lieldienu zaķi atgriežas
skolā» no Turnas tautas nama
uz Ērģemes pamatskolu.

Valkas novadpētniecības muzejā

Kārķu Pagasta dienas no 5.
līdz 11.augustam:
• 5.augustā plkst. 16.00 Kārķu
baznīcā koncerts «Čella un
akordeona burvība» ( Ksenija
Sidorova – akordeons, Guna
Āboltiņa – čells).
• 10.augustā plenērs kopā ar
Donaldu Smelteru, plkst.
17.00 velobrauciens pa Kārķu
ceļiem. Plkst. 19.00 Kārķu
amatierteātra izrāde «Kaimiņu
būšana».
• 11.augustā plkst. 8.00 zolītes čempionāts, plkst. 12.00
Sporta svētku atklāšana, ielu
vingrotāju
demonstrējumi
(sporta disciplīnas visiem ve
cumiem un gaumēm, bērniem
– piepūšamās atrakcijas).
Plkst. 20.00 koncerts «No
maliņu maliņām», plkst. 22.00
balle, spēlē «Savējie», ieeja bez
maksas.
• No 11.augusta tautas nama
kamīnzālē Vijas Kalniņas zīmēto mandalu izstāde.
• 31.augustā plkst. 21.00
ballīte kopā ar Rikardionu.

• Līdz 1.oktobrim vairākās
Valkas pilsētas kultūras nama
telpās – pelēkajā un mazajā
zālē, kā arī 2.stāva foajē
apskatāma Gatčinas pilsētas
(Krievija) mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde.

• Līdz 31.augustam – izstāde
no Igaunijas «Dabas gada foto
2011», konkursā atzinību guvušo darbu izlase – 60 godalgotās fotogrāfijas. 2000.gadā Igaunijā darbību uzsāka
vietējā tūrisma komercprojek
ts Dabas Omnibuss, kas gandrīz katru nedēļas nogali do
das uz kādu skaistu vietu
Igaunijā. Projekta mērķis ir iz
braukumus dabā un tās
iepazīšanu padarīt par dzīvesveida neatņemamu daļu.
Izbraukumos var piedalīties
ikviens dabas draugs, par
gidu tiek pieaicināts cilvēks,
kurš ļoti labi pārzina vietu, uz
kurieni brauc, tās dabu un
māk saistoši par to pastāstīt.
• 23., 24., 25.augustā Valkas
pilsētā – gadatirgus.

Kārķu pagastā

Vijciema pagastā

• 28.jūlijā plkst. 10.00 Sporta
svētki.
Vijciema Pagasta dienas no 2.
līdz 5.augustam:
• 2.augustā no plkst. 8.00
centra laukumā tirdziņš. Plkst.
11.00 skolas sporta laukumā
Spēles bērniem «Visādi pigo
ri».
• 3.augustā plkst. 18.00 «Mirdzās» Māras Krieviņas dzejoļu
krājuma «Dzeja» atvēršanas
svētki.
• 4.augustā plkst. 20.00 sko
las zālē teātra izrāde E.Zālīte
«Maldu Mildas sapņojums».
Ielūdz Vijciema amatierteātris, režisors Valdis Šaicāns.
Plkst.22.00   Vijmalā pie depo
– zaļumballe. Spēlē grupa «4
tūres» (Vijciems).

Valkas pagastā

• 11.augustā plkst. 14.00
«Strautiņos» Velgas dienas.
• 24.augustā plkst.19.00 Val
kas pilsētas teātra Nikolaja
Gogoļa lugas «Ņevas prospek
ts» izrāde. Labos laika apstākļos
ārā – sliktos laika apstākļos
Saieta namā «Lugažu muiža».
Ieejas maksa Ls 1.

Zvārtavas pagastā

• 22.augustā plkst.21.00  itāļu
• 28.jūlijā plkst. 20.00 Miergrupa «HateTyler» koncerts.
Ērģemes pagastā
kalna tautas namā Zvārtavas
Grupa savā muzikālajā izpilpagasta dramatiskā teātra
• 28.jūlijā plkst.20.00 Ērģedījumā apvieno metalcore,
izrāde A.Heinrihs «Kad gailis
mes pagasta dramatiskā   kogroove, death, thrash un
dzied», plkst. 22.00 balle,
lektīva izrāde A.Eliass «Divas
progressive metal mūzikas
spēlē grupu «Blēži». v
žanrus. Ieeja par ziedojumiem
– Ls 1,50.
LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!
Var būt gadījumi, kad pasākumu norises laiku nepieciešams mainīt. Sekojiet informācijai
www.valka.lv vai interesējieties pie pasākuma rīkotājiem!

Aicina apmeklēt pasaulē augsti novērtētu
mūziķu koncertu Kārķu baznīcā

Itāļu grupas «HateTyler» koncerts

5.

augustā pulksten
16.00 Kārķu baznīcā no
tiks koncerts «Čella un
akordeona burvība». Ai
cinām izmantot iespēju
klausīties starptautisku
atzinību guvušo Ksenijas
Sidorovas akordeona un
Gunas Āboltiņas čella
priekšnesumus.
Komponists Artūrs Maskats par Kseniju Sidorovu
kādā ziņu publikācija teic:
«Ksenija – ārkārtīgi spilg
ta personība ar fantastis
ku harismu un mākslinie
cisko intuīciju. Viņa pilnī
bā uztic savu dvēseli akordeonam, un šis
instruments viņai atbild ar to pašu – aiz
rautīgi, kaislīgi, paplašinot mūsu ierastos
priekšstatus gan par šo mākslu, gan dzī
vi.» Londonas Karaliskās Mūzikas akadē
mijas absolvente Ksenija Sidorova pērn
laida klajā pirmo soloalbumu un debitēja
Lucernas festivālā, savukārt 2012.gads
Ksenijai būs iezīmīgs ar solokoncertu
virkni Bergenas festivālā.
Berlīnes Mūzikas augstskolas absol
vente Guna Āboltiņa kopš 2009.gada ir
Sinfonietta Rīga čellu grupas koncertmeis
tare. 2010.gadā viņa guva ievērojamus pa
nākumus Brāmsa kamermūzikas konkur
sā Austrijā. Akordeoniste Ksenija Sidoro
va un čelliste Guna Āboltiņa liekas kā ra
dītas kopīgām skatuves gaitām, tik rad
niecīgs ir viņu temperaments, saprašana
un prasmes.
Guna Āboltiņa par koncertprogrammu
«Čella un akordeona burvība» saka:
«Skaņdarbu izvēle balstīta uz pretnostatī
jumu: sakrālās mūzikas komponisti Sofija

Informatīvo izdevumu
Valkas pilsētā izplata Jauniešu dome

Guna Āboltiņa un Ksenija Sidorova
Gubaiduļina, Arvo Perts un Kamils Sen
sānss pret tādiem tautas mūzikas iedves
motiem skaņdariem kā Manuels de Falja,
Džeralds Finci un Astors Pjacolla. Tā nu
līdzās Gubaiduļinas In croce («Pie Krus
ta»), Sensānsa «Lūgšanai» un Perta mis
tiski rituālajam Fratres šajā koncertā klau
sīsimies britu dziesmu meistara Finci
«Tango impresiju», Argentīnas tango ka
raļa Pjacollas Le grand tango, nacionālspā
niski noskaņotā de Faljas «Svītu spāņu
stilā» un kā vainagojumu visām romantis
ki noskaņotām dvēselēm – Sergeja Rah
maņinova brīnumskaistā «Vokalīze».
Koncerts notiek ar Kultūras ministrijas,
Vidzemes plānošanas reģiona un Valkas
novada domes atbalstu, tā mērķis padarīt
pieejamāku profesionālo mākslu lauku
reģionos. Koncertu organizē apvienība
«Latvijas Koncerti».
Būsiet gaidīti Kārķos, lai baudītu bur
vīgu mūziku un piedzīvotu dievišķus
mirkļus! v
Sandra Pilskalne

Valkas novada
pašvaldības
informatīvs
izdevums

Trešdien, 22.augustā 2012./2013.
gada sezonu radošajā telpā «309.
kabinets» (atrodas bijušajā poliklīnikas ēkā – Valkā, Rūjienas ielā
3E, 3.stāvā) atklās itāļu grupa
«HateTyler» no Pjedmontas reģiona pilsētas Alesandrijas.
Grupa izveidojusies 2011.gadā,
savā muzikālajā izpildījumā apvienojot metalcore, groove, death,

thrash un progressive metal mūzikas
žanrus. Grupas «HateTyler» debijas
albums «The Great Architect»
izlaists 2012.gada 11.jūnijā, izdevējs – This Is Core Records.
Ieeja pasākumā no plkst.21.00
par ziedojumiem – 1,50 LVL.
Tiekamies 22.augustā, 309.kabinetā!
Ernests Lībietis

KAPUSVĒTKI VALKAS NOVADA KAPSĒTĀS
• 28.jūlijā plkst.15.00 – Ērģemes kapos
• 29.jūlijā plkst.14.00 – Aumeisteru kapos
• 5.augustā plkst.11.00 – Stoķu kapos
• 5.augustā plkst.13.00 – Valkas Meža kapos
• 5.augustā plkst.13.00 – Vijciema kapos
• 5.augustā plkst.15.00 – Valkas Cimzes kapos

28. jūlijā plkst. 11.00 kursēs Ērģemes pagasta autobuss pa maršrutu
Omuļu skola – Dārziņi – Ērģemes kapi. Plkst. 11.30 pa maršrutu
Smērtes – Dūmi – Kurelis – Priedītes – Turna – Ērģemes kapi. Pēc
svētbrīža autobuss kursēs atpakaļ pa iepriekš minēto maršrutu.
28.jūlijā plkst. 13.30 kursēs Kārķu pagasta autobuss pa maršrutu
Kārķu tautas nams – Ērģemes kapi. Pēc svētbrīža autobuss kursēs
atpakaļ pa iepriekš minēto maršrutu.

Bez maksas, iznāk reizi mēnesī
Valkas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009114839,
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701;
tālr. 64722238, fakss 64707493,
e-pasts: novads@valka.lv www.valka.lv

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

Datorgrafika: Arnis Ozoliņš;
Iespiests tipogrāfijā «Zelta Rudens»

