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Valkas novada domes sabiedrisko
attiecību speciāliste

K

opš 20.jūnija Valkas nova
da domes priekšsēdētājs ir Vents
Armands Krauklis. Pagājis tikai
nedaudz vairāk kā mēnesis, bet
darbs jau rit ļoti straujā tempā,
tiek daudz domāts par to, kā uz
labot domes darbu. Gaisā virmo
dažādas runas un minējumi par
izmaiņām domes struktūrā. Lai
kliedētu visas bažas un viestu
skaidrību, aicināju domes priekš
sēdētāju uz nelielu sarunu, lai
informatīvā izdevuma «Valkas
Novada Vēstis» lasītāji no pirm
avota uzzinātu par to, kas notiek
un kāpēc?

piemanisnākarvisdažādākajiem
jautājumiem, kā rezultātā citiem,
svarīgākiem jautājumiem neat
liek pietiekoši daudz laika. Tāpēc
tiks veidots domes priekšsēdētāja
sekretariātsarvairākiemdarbinie
kiem,kasnodrošinās–laipriekš
sēdētājsbūtulietaskursāparvisu,
kas notiek, lai ir kontrole, lai cil
vēkivarizstāstītsavasproblēmas,
betlainebūtutā,kapriekšsēdētājs
irtas,kasuzklausaproblēmasun
jautājumus,kasircitudomesdar
binieku kompetencē. Būtiski, lai
arīpatidomesēkabūtupieejama
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
unveciemcilvēkiem.
Vai ir jau zināms, kur tieši at
radīsies priekšsēdētāja sekretari
āts?

V.A.K.:Faktiskivienīgāpašval
dības ēka Valkā, kas ir būvēta kā
administrācijas ēka, un kuru var
piemērot vie
Vents Armands
Esmu daudz domājis par to, tai, kur cilvē
kiem visērtāk
Krauklis: Ir skaidrs, kādā veidā padarīt efektīvā
vērsties, ir Be
ka jāmeklē optimā ku arī paša priekšsēdētāja
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Teksts:Valdis Drulle,

Ziemeļlatvijaskameransambļa
«Livonia»koncerts

Ziemeļlatvijas kameransambļa vadītājs
Publicitātes foto

T

nepieciešams piedalīsies sarunās
ar iedzīvotājiem vai arī uzklausīs
viņus priekšsēdētāja vārdā, pēc
tam citā laikā izrunājot ar priekš

urpinot un atjaunojot jau 2006.gadā aiz
sākto tradīciju, dienu pirms kapu svētkiem –
sestdien,3.augustāplkst.18.00Valkas–Lugažu
Sv.Katrīnasevaņģēliskiluteriskajābaznīcākon
certu valcēniešiem un pilsētas viesiem sniegs
Ziemeļlatvijaskameransamblis«Livonia».Kon
certaprogrammābūsganlabākieskaņdarbino
agrākajiemgadiem,ganarīkaspilnīgijauns.
Ziemeļlatvijas kameransamblis ir profesi
onālsmūzikaskolektīvs,kasirLatvijasNacionā
lāsoperaspūtējukvintetaaizsāktādarbaturpi
nātājs.Kameransambļasastāvs: mākslinieciskais
vadītājs Valdis Drulle (klarnete), Miks Vilsons
(ﬂauta), Elīna Kuduma (oboja), Andris Ādam
sons (mežrags), Intars Grīnbergs (fagots). An
samblistikaizveidotsarmērķi–padarītpieeja
mu klasisko mūziku reģiona iedzīvotājiem, kā
arī popularizēt un veicināt vienmērīgu kamer
mūzikasatīstībuvisāLatvijā.v

sēdētāju to, kā šo jautājumu risi
nāt. Sekretariāta vadītājs būs arī
tas, kas kontrolēs, vai konkrētais
jautājums ir atrisināts vai nē. Lai
sabiedrību var operatīvi informēt
parto,kasnotiek,sekretariātābūs
arī sabiedrisko atiecību speci
ālists, arī pie šī darbinieki cilvēki
varēs vērsties. Uz ceturtdaļslodzi
turbūsarījurists.
Turpinājums 6.lpp.

Numuraintervija

Pagājušajā pirmdienā
Latviju pāršalca ziņa –
Kārķos labākais medus
Latvijā. Bitenieka Igora
Ignatjeva medus Latvijas
Biškopības biedrības rī
kotajā biškopības vasaras
saieta prestižajā kon
kursā «Garšīgākais Lat
vijas medus» ieguva 1.
vietu.
Rakstu ««Dzintaru» saime gūst
valsts mēroga panākumus»
lasiet 12.lappusē
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Valkas novada domes 27.jūnija
sēdē pieņemtie lēmumi

Valkas novada domē

• Gadījumā, ja Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrija
neatbalstīs Valkas novada domes
projektu «Publisko teritoriju ap
gaismojuma infrastruktūras rekon
strukcija Valkas novadā», piešķirt
Ls 11 777,08 apgaismojuma tīkla
izbūvei Ērģemes pagasta Līvānu
ciematā.
• Piešķirt finansējumu Ls 100
biedrības «Valkas novada apvienī
ba cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
«Kastanis»», rīkotajai ekskursijai
uz Dobeles Pētera Upīša ceriņu
dārzu un Rundāles pili.
• Apstiprināt PII «Pasaciņa» ēdi
nāšanas pakalpojumu cenas bez
PVN:
1,6 – 3 gadu vecums: brokastis – Ls
0,32; pusdienas – Ls 0,54; launags –
Ls 0,32; kopā – Ls 1,18.
4 – 7 gadu vecums: brokastis – Ls
0,35; pusdienas – Ls 0,60; launags –
Ls 0,35; kopā – Ls 1,30.
• Atļaut SIA «Valkas pilsētas tir
gus» organizēt ielu un izbrauku
ma tirdzniecību katru tirgus dienu
2013.gadā Valkā, Rīgas ielā 7A un
Sēlijas ielā no Rīgas ielas līdz Smil
šu ielai šādos datumos: 25., 26.,
27.jūlijā; 22., 23., 24.augustā; 26.,
27., 28.septembrī; 24., 25., 26.ok
tobrī; 21., 22., 23.novembrī; 19., 20.,
21.decembrī. Izsniegt SIA «Valkas
pilsētas tirgus» atļauju ielu un iz
braukuma tirdzniecības organizē
šanai un pilnvarot valdes priekš
sēdētāju Skaidrīti Pavlovu izsniegt
atļaujas tirdzniecībai un iekasēt
maksu par ielu un izbraukuma
tirdzniecības vietām. Saskaņot un

informēt par ielu un izbraukuma
tirdzniecību rīkošanu Vidzemes
reģiona pārvaldes Valkas policijas
iecirkni, autoostu, Siltumapgādes
nodaļu, Ūdensapgādes un kana
lizācijas nodaļu, Pilsētas teritori
jas apsaimniekošanas nodaļu, SIA
«Valkas Namsaimnieks» un VUGD
Vidzemes reģiona brigādes Valkas
daļu.
• Pamatojoties uz Kobilnicas (Po
lija) pašvaldības uzaicinājumu, pie
dalīties Dvīņu pilsētu (Twin Town)
konferencē Kobilnicas pašvaldībā
laikā no 2013.gada 30.jūlija līdz
4.augustam. Komandēt trīs Valkas
novada domes pārstāvjus (delegā
cijas vadītāja – Attīstības un plāno
šanas nodaļas vadītāja Gunta Sma
ne, Attīstības un plānošanas no
daļas Attīstības un projektu daļas
vadītājs Ernests Lībietis, Attīstības
un plānošanas nodaļas Attīstības
un projektu daļas projektu vadītājs
Eduards Ivļevs) un četrus novada
jauniešus (Līva Krastiņa, Germans
Jakubs, Žanete Burkēvica, Ruslans
Hodorkins). Segt transporta izde
vumus braucienam uz Kobilnicu
no novada domes budžeta līdzek
ļiem.
• Piedalīties kā partnerim EEZ fi
nanšu instrumenta «NVO projek
tu programmas» meco – projekta
līdzfinansētā projektā «Brīvprātī
gais sociālais darbs kā pamats la
bākai dzīves kvalitātei», kurš tiks
iesniegts Sabiedrības Integrācijas
fondam. Piedalīties ar līdzfinansē
jumu 1952,22 LVL apmērā, ja pro
jekts tiks atbalstīts no EEZ finanšu

Valkas novada domes 1.jūlija
ārkārtas sēdē pieņemtais lēmums

V

alkas novada domes Finanšu komitejā ie
vēlēt deputātus: Ventu Armandu Kraukli, Agri
Simuli, Ivaru Noviku, Viesturu Zariņu, Mārtiņu
Kreili, Aivaru Sjademe, Aivaru Ikšeli, Undu Ozo
liņu. v

Valkas novada domes 2.jūlija
ārkārtas sēdē pieņemtais lēmums

I

zbeigt Valkas novada domes deputāta Jāņa
Krama deputāta pilnvaras pirms termiņa. v

Valkas novada domes 4.jūlija
ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi

I

•
zvirzīt Valkas novada domes priekšsēdētāju
Ventu Armandu Kraukli par Valkas novada do
mes pārstāvi Vidzemes plānošanas reģiona Attīs
tības padomē.
• Iznomāt neapbūvēta zemes gabala daļu ar pla
tību 200 m2, Valkas novada Valkas pagastā «Pak
sīši», rīkojot rakstisku izsoli. Apstiprināt iepriekš
minētā zemes gabala nomas tiesību Izsoles notei
kumus un noteikt, ka izsoles sākumcena ir LVL
2,00. Izsoles organizēšanu uzdot rīkot Pašvaldību
īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisi
jai. Noteikt izsoles laiku – 2013.gada 19. augusts
plkst.10.00. v

instrumenta «NVO projektu prog
rammas».
• Atbalstīt Valkas novada domes
dalību projektā «Publisko teritori
ju apgaismojuma infrastruktūras
rekonstrukcija Valkas novadā», kas
tiks iesniegts SIA «Vides investīci
ju fonds» līdz 2013.gada 3.jūlijam.
• Apstiprināt nekustamā īpašuma
Ērģemes pagastā «Pauguržēguri»
izsoles rezultātus par zemes gaba
liem ar kadastra apzīmējumiem:
9452 009 0125, platība 22,6 ha, 9452
009 0131, platība 4,1 ha un 9452
007 0069, platība 38,0 ha, nosakot
par izsoles uzvarētāju attiecībā uz
minētajiem zemes gabaliem – SIA
«OŠI V», kas izsolē nosolījuši aug
stāko cenu, attiecīgi:
par zemes gabalu ar kadastra ap
zīmējumu 9452 007 0069 – 75 000
LVL (septiņdesmit pieci tūkstoši
latu); par zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 9452 009 0125 – 25 000
LVL (divdesmit pieci tūkstoši latu);
par zemes gabalu ar kadastra apzī
mējumu 9452 009 0131 – 4500 LVL
(četri tūkstoši pieci simti latu).
Noslēgt pirkuma līgumu ar SIA
«OŠI V» par zemes gabaliem ar
kadastra apzīmējumiem: 9452 009
0125, platība 22,6 ha, 9452 009 0131,
platība 4,1 ha un 9452 007 0069, pla
tība 38,0 ha, kas tiks atdalīti no ne
kustamā īpašuma «Pauguržēguri»,
Ērģemes pagastā.
• Iepirkumu komisijā ievēlēt:
Komisijas priekšsēdētāju
Viesturu Zariņu – Valkas novada
domes priekšsēdētāja vietnieku ju
ridiskajos un sociālā darba jautāju

Valkas novada domes
11.jūlija ārkārtas sēdē
pieņemtie lēmumi

D

•
eleģēt Valkas novada Kārķu
pagasta pārvaldes vadītāju Aiva
ru Cekulu dalībai Ziemeļvidzemes
biosfēras rezervāta konsultatīvajā
padomē.
• Valkas novada domes Izglītības,
kultūras un sporta   komitejā ievē
lēt deputātus: Undu Ozoliņu, Ven
tu Armandu Kraukli, Aivaru Ikšeli,
Vitu Bērziņu, Valdi Šaicānu, Maru
tu Stabulnieci, Sandru Pilskalni.
• Ievēlēt Valkas novada Adminis
tratīvajā komisijā:
Valkas novada bāriņtiesas priekš
sēdētāju Kārli Briedi, Valkas pilsē
tas stadiona direktoru Aini Blūmu,
Valkas novada bāriņtiesas locekli
Dailu Cekulu, Valkas pagasta ie
dzīvotāju Ritvaru Ozoliņu, Valkas
novada domes Personāla noda
ļas vadītāju Līgu Metuzāli, Valkas
novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
vietnieci Sandru Lauciņu, Zvārta
vas pagasta pārvaldes vadītāju Rai
ti Priedi.
• Izbeigt Valkas novada domes
deputātes Mārītes Kalniņas depu
tāta pilnvaras pirms termiņa. v

V

mos;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieku
Aivaru Cekulu – Kārķu pagasta
pārvaldes vadītāju;
Komisijas locekļus:
Ivaru Noviku – Valkas novada do
mes deputātu;
Ventu Armandu Kraukli – Valkas
novada domes priekšsēdētāju;
Agri Simuli – Valkas novada do
mes deputātu;
Māri Zālīti – Valkas novada domes
būvinženieri.
Atzīt par spēku zaudējušu Valkas
novada domes 2009.gada 14.jūlija
lēmumu «Par Valkas novada pa
stāvīgās Iepirkumu komisijas iz
veidošanu».
• Izdarīt 2013.gada 30.maija no
likumā Nr.2 «Sakoptākā dzīves
vieta un darba vieta Valkas nova
dā 2013» šādu grozījumu: izteikt
5.1.punktu šādā redakcijā:
«5.1. Aivars Cekuls, žūrijas komisi
jas priekšsēdētājs».
• Atbrīvot no Kārķu pamatsko
las direktora amata Valliju Ābeli ar
2013.gada 31.jūliju, pusēm savstar
pēji vienojoties.
• Atbrīvot no Ozolu pamatskolas
direktora amata Dzidru Švarti ar
2013.gada 31.jūliju, pusēm savstar
pēji vienojoties.
• Izbeigt Valkas novada deputā
ta Gunta Bašķa deputāta pilnvaras
pirms termiņa.
• Izbeigt Valkas novada deputāta
Aivara Cekula deputāta pilnvaras
pirms termiņa. v

Izsludina izsoli uz
neapbūvēta zemes
gabala nomu

alkas novada dome izsludina rakstisku
izsoli uz pašvaldības īpašumā esoša neapbūvēta
zemes gabala Valkas pagastā «Paksīši», kadas
tra apzīmējums 9488 010 0181, daļu ar platību
200 m2 nomu bez apbūves tiesībām.
Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks 2013.
gada 19.augustā plkst.10:00, Valkas novada domes
sēžu zālē, Semināra ielā 9, Valkā, Valkas novadā.
Nomas objekts – neapbūvēta zemes gabala daļa
200 m2 platībā.
Nomas objekts tiek iznomāts uz laiku līdz 5 ga
diem, ja nomas maksa ir augstāka par nosacīto no
mas maksu, vai uz vienu gadu, ja nomas maksa ir
zemāka par nosacīto nomas maksu.
Nomas maksas nosacītā cena ir Ls 2,00 gadā.
Izsoles nolikumu pretendenti var saņemt
personīgi katru darba dienu Valkas novada
domē, Semināra ielā 9, 3.kabinetā līdz 2013.
gada 19.augusta plkst.9:00, (tālr. 64707479, fakss:
64707493; e-pasts: novads@valka.lv) vai elektroniski
mājas lapā www.valka.lv.
Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Valkā,
Semināra ielā 9, 3.kabinetā darba dienās līdz 2013.
gada 19.augusta plkst.9:00
Ar nomas objektu var iepazīties, iepriekš sazi
noties pa tālruni 64707479. v
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Vents Armands KRAUKLIS
Priekšsēdētājs
Finanšu komiteja
Izglītības, kultūras un sporta  komiteja
Attīstības lietu komiteja
Saimniecisko lietu komiteja
Sociālo lietu komiteja

Unda OZOLIŅA
Priekšsēdētāja vietnieks izglītī
bas, kultūras, sporta un ārējo
sakaru jautājumos
Finanšu komiteja
Izglītības, kultūras un sporta  komiteja
Attīstības lietu komiteja

Viesturs ZARIŅŠ
Priekšsēdētāja vietnieks
juridiskajos un sociālā
darba jautājumos
Finanšu komiteja
Attīstības lietu komiteja
Sociālo lietu komiteja

Vita BĒRZIŅA
Izglītības, kultūras un sporta  
komiteja
Sociālo lietu komiteja

Aivars GAILIS
Saimniecisko lietu komiteja
Sociālo lietu komiteja

Aivars IKŠELIS
Finanšu komiteja
Izglītības, kultūras un sporta  komiteja
Attīstības lietu komiteja

Mārtiņš KREILIS
Finanšu komiteja
Saimniecisko lietu komiteja

Ernests LĪBIETIS
Attīstības lietu komiteja
Sociālo lietu komiteja

Ivars NOVIKS
Finanšu komiteja
Saimniecisko lietu komiteja

Sandra PILSKALNE
Izglītības, kultūras un sporta  
komiteja
Sociālo lietu komiteja

Agris SIMULIS
Finanšu komiteja
Attīstības lietu komiteja
Saimniecisko lietu komiteja

Aivars SJADEME
Finanšu komiteja
Attīstības lietu komiteja

Maruta STABULNIECE
Izglītības, kultūras un sporta  
komiteja

Andis SULA
Saimniecisko lietu komiteja
Sociālo lietu komiteja

Valdis ŠAICĀNS
Izglītības, kultūras un sporta  
komiteja
Saimniecisko lietu komiteja
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SAISTOŠIE

NOTEIKUMI

            Valkā
2013.gada 25.aprīlī								 				        					         Nr.12
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2013.gada 25.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 16.§)

Apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43.panta pirmās daļas 9.punktu, Meža likuma 8. panta otro daļu,
Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309  «Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža» 22.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi reglamentē apstādīju
mu uzturēšanu un aizsardzību, koku ciršanas
kārtību ārpus meža Valkas novada pašvaldības
administratīvās teritorijas apdzīvotajās vietās
– Valkas pilsētā un novada ciemos (turpmāk –
Teritorija).
2. Noteikumi ir saistoši visiem zemes īpašnie
kiem vai tiesiskajiem valdītājiem neatkarīgi no
tā, vai īpašums ir vai nav reģistrēts zemesgrā
matā.
3. Visi apstādījumi Teritorijā uz valsts, pašval
dības un privātīpašumā esošās zemes ir ap
saimniekojami un aizsargājami. Visiem augo
šiem veseliem kokiem ir ekoloģiska un estētis
ka vērtība.

II. Koku ciršanas noteikumi
4. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ko
kus ārpus meža savā īpašumā vai valdījumā
cērt, ievērojot Ministru kabineta 2012.gada
2.maija noteikumus Nr.309 «Noteikumi par ko
ku ciršanu ārpus meža» (turpmāk – MK «Koku
ciršanas noteikumi»).
5. Valkas novada domes izveidota komisija ko
ku ciršanai ārpus meža (turpmāk – Komisija)
veic Teritorijā augošu koku ciršanas izvērtēju
mu gadījumos, kad MK «Koku ciršanas notei
kumu» 4.punkta kārtībā ir nepieciešama cirša
nas atļauja (turpmāk – Ciršanas atļauja, 1.pieli
kums), kā arī gadījumos, kad koku nociršana ir
neatliekama.
6. Ciršanas atļauju Valkas pilsētā izsniedz do
mes izpilddirektors, bet pagastos – attiecīgā
pagasta pārvaldes vadītājs (turpmāk – Institū
cija).
7. Lai saņemtu ciršanas atļauju, zemes īpaš
nieks (turpmāk – Apsaimniekotājs) iesniedz In
stitūcijai pieteikumu koku ciršanai ārpus meža
zemes (turpmāk – Pieteikums). Tipveida Pietei
kuma veidlapa – 2.pielikums.
8. Institūcija un Komisija pirms ciršanas atļau
jas izsniegšanas apseko Pieteikumā norādītos
kokus dabā un sastāda apsekošanas aktu.  
9. Lēmumu var apstrīdēt Valkas novada domē
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kār
tībā.
10.Ciršanas atļauja ir derīga vienu gadu no iz
sniegšanas brīža.
11.Apsaimniekotājam, kas veic koku ciršanu
atbilstoši normatīvo aktu prasībām, jāatlīdzina
zaudējumi par dabas daudzveidības samazi
nāšanu. Zaudējumu aprēķinā tiek iekļauti šādi
vietējās pašvaldības koeficienti:
11.1. koks atrodas tuvāk par 5 m no pastā
vīgas būves pamatiem vai ielas apstādījumu
koks,  aug tuvāk par 2 m no pastāvīgas būves
pamatiem – k = 0;
11.2. koks aizsedz estētiski vērtīgu ainavu
(objektu) vai ar tā nozāģēšanu tiks sakārtota
ainava – k = 0,1;
11.3. koks ir mazvērtīgākais (ar salīdzinoši
mazāku augtspēju u.tml.) 4 vai vairāku koku
grupā – k = 0,2.
12.Zaudējumus par koku ciršanas rezultātā ra
dīto dabas daudzveidības samazināšanu Pie
teikuma iesniedzējs atlīdzina, iemaksājot ko
ku vērtības maksu pašvaldības budžetā, pirms
Ciršanas atļaujas saņemšanas.

13.Koku, kas izraisījis avārijas situāciju (aiz
šķērso brauktuvi, uzkritis būvei u.tml.), Ap
saimniekotājs var nocirst bez Ciršanas atļaujas
saņemšanas, ja par to trīs dienu laikā informē
Institūciju. Situācijas raksturojumam tiek pie
vienota fotofiksācija atbilstoši MK «Koku cir
šanas noteikumu» 6.punktam un vismaz piecas
darbadienas nav pieļaujama koka celma un, vē
lams, stumbra daļu aizvākšana. Institūcija ne
pieciešamības gadījumā var apsekot attiecīgo
objektu un sastādīt apsekošanas aktu.
14.Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos
pašvaldība rīko publisko apspriešanu, kuras
procedūra ir noteikta Valkas novada pašvaldī
bas nolikumā.

III. Apstādījumu apsaimniekošanas
noteikumi
15.Apsaimniekotājam ir pienākums:
15.1. nodrošināt nokaltušu, bīstamu slimību in
ficētu vai avārijas situācijā atrodošos koku no
ciršanu, pirms ciršanas saņemt Ciršanas atļau
ju;
15.2. kopt savā īpašumā vai valdījumā esošos
apstādījumus, ievērojot vispārējas dabas aiz
sardzības prasības;
15.3. nepieļaut savā īpašumā vai valdījumā
darbību, kura izraisītu piegulošā zemesgabala
apstādījumu bojāeju;
15.4. ciršanai un vainaga veidošanai izvēlēties
paņēmienus, kas mazāk bojā apstādījumus, cir
šanas laikā norobežot ciršanas vietu, ievērot
darba drošības noteikumus un pēc ciršanas ie
spējami īsākā laikā novākt ciršanas paliekas un
sakopt ciršanas vietu.
16.Valkas pilsētas iedzīvotāji var ziņot Pilsētas
teritorijas apsaimniekošanas nodaļai (tālrunis:
64722503) par pamanīto Valkas pilsētas teritori
jā augoša koka radīto avārijas situāciju vai ap
draudējumu.
17.Publiskajos apstādījumos ir aizliegts:
17.1. bez saskaņošanas ar apstādījumu valdītā
ju stādīt kokus un krūmus,
17.2. lauzt koku zarus, bojāt mizu, stumbru un
saknes;
17.3. braukt un novietot mehāniskos transport
līdzekļus, ja tas nav saistīts ar apstādījumu ap
saimniekošanu vai saskaņots ar apstādījumu
valdītāju.

21.Ierīkojot inženierkomunikācijas, aizliegts
rakt koku tiešā tuvumā bez saskaņošanas dzi
ļāk par 0,3 m: ja koka diametrs ir līdz 15 cm –
tuvāk par 2 m, resnākiem kokiem – tuvāk par
3 m.
22.Veicot būvniecības darbus, nepieļaut koku
apbēršanu vai atrakšanu.
23.Projektējot būvdarbus, topogrāfiskā plānā
jāatzīmē visi esošie kokaugi, norādot sugu un
diametru (kokiem).
24.Ja būvniecības darbi saistīti ar rakšanas dar
biem, tad augsnes auglīgā kārta jānoņem un jā
uzglabā atsevišķi, lai pēc attiecīgo darbu veik
šanas tiktu nodrošināta labiekārtošanas darbu
veikšana.
25.Ja būvniecības īstenošanai nepieciešama ko
ku izciršana un būvprojektā šie koki iezīmēti,
Valkas novada būvvaldes izsniegtā būvatļauja
ir uzskatāma par ciršanas atļauju atbilstoši Ko
ku ciršanas noteikumu 7.punktam.

V. Atbildība par noteikumu
neievērošanu

26.Par šo noteikumu pārkāpšanu vainīgā per
sona tiek saukta pie administratīvās atbildības
par dabai nodarīto kaitējumu normatīvajos ak
tos un šajos Noteikumos noteiktā kārtībā.
27.Personas saukšana pie administratīvās atbil
dības neatbrīvo viņu no pienākuma samaksāt
zaudējumu atlīdzību.
28.Kontroli par šo noteikumu ievērošanu veic
Institūcija un Komisija. Administratīvo pārkā
pumu protokolu par šo noteikumu pārkāpšanu
ir tiesīgas sastādīt Valkas novada pašvaldības
policijas amatpersonas.
29.Par šo noteikumu 15.punktā paredzēto pie
nākumu nepildīšanu   vainīgajai personai pie
mēro administratīvo sodu, ja par šādu pārkā
pumu sods nav paredzēts citos normatīvajos
aktos:
29.1. izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas so
du līdz Ls 50;
29.2. par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
uzlikšanas, vainīgo personu soda ar naudas so
du no Ls 50 līdz Ls 100.
30.Par šo noteikumu 17.punkta pārkāpšanu
vainīgajai personai iestājas atbildība saskaņā ar
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
31.Administratīvo pārkāpumu lietas, pamato
IV. Apsaimniekotāja pienākumi, joties uz administratīvo pārkāpumu protoko
veicot būvniecību apstādījumos liem, izskata Valkas novada pašvaldības Admi
nistratīvā komisija, ja normatīvajos aktos nav
18.Veicot būvniecību apstādījumos, par šo No noteikta cita institūcija.
teikumu izpildi ir atbildīgs būvdarbu pasūtī
tājs, ja līgumā starp pasūtītāju un izpildītāju
VI. Noslēguma jautājumi
nav noteikts citādi.
19.Pirms būvdarbu uzsākšanas iežogot būvnie 32.Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā
cības teritorijā esošo koku stumbrus ar vismaz «Valkas Novada Vēstis» un stājas spēkā likuma
2m augstiem un 25 mm bieziem dēļu vairogiem, «Par pašvaldībām» 45.pantā noteiktajā kārtībā.
kas nostiprināti pie 6-8 cm resniem mietiem, 33.Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas novada
vai ar līdzvērtīgiem aizsargmateriāliem. Koku domes 2010.gada 30.decembra saistošos notei
sakņu saglabāšanai nepieciešamības gadījumā kumus Nr. 40 «Par zaļumstādījumu apsaimnie
uzstādīt ne mazāk, kā 50 mm biezus līmenisku košanu un aizsardzību».
dēļu vairogus līdz 1,5 m rādiusā ap katru koku
vai koku grupu.
Valkas novada domes priekšsēdētājs
20.Veicot ielu un laukumu būvniecības dar
K.Albergs
bus, izveidot apdobi bez cietā klājuma, 1,5 m
diametrā ap paliekošo koku stumbriem un 0,5
m ap krūmiem.
Turpinājums 5.lpp.
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TiekrekonstruētsTālavasielas
posmsunietveRīgasielā22,24

Valkasnovadadomē
Turpinājums no 4.lpp.

IEGULDĪJUMS TAVĀ
NĀKOTNĒ!

1.pielikums

Valkasnovadadomes25.04.2013.saistošajiemnoteikumiemNr.12
«Apstādījumuapsaimniekošanaunaizsardzība»
Valkā
KOKU CIRŠANAS ATĻAUJA Nr._________________
Atļauja izdota
(juridiskaspersonasnosaukums/fiziskaspersonasvārds,uzvārdsunperso
naskods/reģ.Nr.)
___________________________________________________________________
(adrese)
saskaņāaršīspersonas20__.gada_______iesniegumu,kurālūgtsizsniegtat
ļaujukokuciršanai,ievērojotnormatīvoaktuprasības,pamatojotiesuzMeža
likuma 8.pantu un Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309
«Noteikumiparkokuciršanuārpusmeža»4.punktu,
nolemjuatļautcirstkokus:
Zemesgabala
kadastranumurs
unadrese

Koku
suga

Izcērtamokoku
skaits
gab.

Zaudējumi
Pardabasdaudzveidības
samazināšanuLVL

Piezīmes

Atļaujaderīgavienugadu.AtļaujuvarapstrīdētValkasnovadadomēviena
mēnešalaikānosaņemšanasdienas.
Atļaujasizsniegšanasdatums20___.gada___________________
Atļaujasizdevējs:
Izpilddirektors/Pārvaldesvadītājs............................./.............................../

2.pielikums

Valkasnovadadomes25.05.2013.saistošajiemnoteikumiemNr.12
«Apstādījumuapsaimniekošanaunaizsardzība»
PIETEIKUMS
kokuciršanaiārpusmežazemes
Valkasnovadapašvaldībasadministratīvajāteritorijā
Īpašnieks vai tiesiskais valdītājs:
Vārds,uzvārds/Juridiskaspersonasnosaukums_________________________
Personaskods/ReģistrācijasNr._______________________________________
Dzīvesvieta/Adrese____________________________Telefons______________
Īpašuma,kurāparedzētakokuciršana,adrese:____________________________
Pilnvarotapersona(pievienojotpilnvarojumakopiju):
Vārds,uzvārds______________________________________________________
Dzīvesvieta________________________________Telefons__________________
Kokuciršanaspamatojums:___________________________________________
_____ _______________________________________________________________
Zemesgabala
kadastranumurs
unadrese

Koku
suga

Izcērtamokoku
skaitsgab.

5

Izcērtamokoku
apkārtmērs1,3maugstumā(m)un
citasbūtiskaspazīmes

Teksts: GuntaSmane,
Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja

V

alk as pils ēt ā ir uz
sākt aTālavasielasposmano
AusekļalīdzVaroņuielaiun
iet ves Rīg as iel ā 22, 24 re
kons trukc ij a. Darbu gaitā
plānotsrekonstruēt365mie
lasposmu,tasirrekonstruēt
brauktuvesdaļuunietves,kā
arī rekonstruēt caurteku (til
tiņu).
BūvdarbusveicSIA«Lim
bažu ceļi», būvuzraudzību –
SIA«PROVIA»,autoruzrau
dzību – SIA «Ceļu kom
forts».

Darb i not iek Valkas no
vada domes ieviestā Eiropas
Reģionālās atīstības fonda
(ERAF) 3.6.2.1. aktivitātē «At
balsts novadu pašvaldību
kompleksai atīstībai» līdzfi
nansētāprojekta«Ielu rekon
strukcija Valkas pilsētā uz
ņēmējdarbības veicināšanai
novadā» (projekta Nr.3DP/
3 . 6 . 2 . 1 . 0 / 1 2 / I P I A / V R A 
A/003)iet var os.
Šī ielas posma rekon
strukcija notiek vienlaicīgi
ar Kohēzijas fonda projektā
«Ūdenssaimniecības pakal
pojumu atīstība Valkā, II
kārta» plānotajām aktivitā
tēm,tasirūdensvadaunka
nalizācijastīkluizbūvi.v

Izbūvētshokejalaukumsun
labiekārtotapeldvieta
Teksts: GuntaSmane,
Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja
Foto: IngunaMedne

P

rojekta «Hokeja laukuma izbūve un peldvietas labie
kārtošana Ērģemes pagastā» ietvaros ērgemieši ir ieguvuši
jaunu hokeja laukumu un peldvietu. Labiekārtotā pludma
le ar teatralizētu uzvedumu un ballīti tika atklāta jau 27.jū
lijā, bet hokeja laukuma atklāšana ieplānota 25.augustā.
Būvdarbus veica SIA «Valkas meliorācija». Projekta ko
pējās izmaksas 24 200 LVL, projekta atiecināmās izmaksas
20 000LVL,taiskaitāpubliskaisfinansējums(ESunLatvijas
valstslīdzdalība)ir18 000LVLvai90%noatiecināmāmpro
jektaizmaksām.
Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemesreģionālā lauk
saimniecībaspārvalde07.03.2013.pieņēmalēmumuparpro
jekta (Nr.1209LL03L413201000013) apstiprināšanu Eiro
paslauksaimniecībasfondalaukuatīstībai(ELFLA)Lauku
atīstībasprogrammasatklātaprojektuiesniegumukonkursa
pasākuma«Laukuekonomikasdažādošanaundzīveskvali
tātes veicināšana vietējo atīstības stratēģiju īstenošanas te
ritorijā»ietvaros.Projektsatbilstbiedrības«Laukupartnerī
baZiemeļgauja»vietējāsatīstībasstratēģijas1.rīcībai«Brīvā
laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un
pilnveidošanavietējiemiedzīvotājiem».v

Pievienotidokumenti:
Zemesgrāmataskopija
Zemesrobežuplānakopijaariezīmētucērtamokokuatrašanāsvietu
Pilnvarotaipersonaipilnvaraskopija
cits__________________________________________
20____.gada_____._________________
Iesniedzējs_________________________(________________________)
(paraksts)(vārds,uzvārds)
Turpmāk katru vasaru ērģmiešus priecēs labiekārtotā peldvieta, bet
ziemā lieti noderēs turpat blakus izveidotais hokeja laukums
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Turpinājums no 1.lpp.
Cik saprotu, telpās Beverīnas
3, kur plānots izveidot priekšsēdē
tāja sekretariātu, pašlaik darbojas
Valkas novada biedrība cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām «Kastanis».
Arī par šo pilsētā ir dzirdētas ba
žas, vai tikai cilvēki netiks izlikti
no telpām, kur jau ir iedzīvoju
šies?
V.A.K.: Gan domei, gan biedrī
bai ir vienlīdz svarīgi, lai telpas bū
tu 1.stāvā, lai ēkā var iekļūt cilvēki
ratiņkrēslos. Tāpēc pats personīgi
tikos ar biedrības pārstāvjiem un
esam par visu savstarpēji vieno
jušies. Faktiski domei tādu telpu
nav, tāpēc esam atraduši risināju
mu, piedāvājot biedrībai mācību
centra «BUTS» telpas. Lai biedrība
varētu turpināt sekmīgi darboties,
dome piešķirs papildus subsīdiju.
Piedāvātās telpas ir pat labākā stā
voklī, kā tās, kur biedrība darbojās
līdz šim, telpas ir izremontētas, arī
tualete ir piemērota cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām. Visas šīs iz
maiņas ir tikai un vienīgi novada
iedzīvotāju interesēs, lai biedrī
ba var turpināt strādāt, bet tai pat
laikā lai arī dome iedzīvotājiem
būtu pieejamāka. Protams, ka vi
sās domes struktūrās būs zināmas
pārmaiņas, būs «jurģi», lai Beverī
nas ielā 3 koncentrētos tie dienesti,
kas ir nepieciešami, lai nodrošinā
tu domes vadības darbu. Savukārt
daļai no tiem, kas pašlaik atrodas
šai ēkā, būs jāpārceļas, bet nevie
nam tāpēc netiks pasliktināti darba
apstākļi.   
Vai ir vēl kādas iedzīvotājiem
būtiskas izmaiņas domes struktū
rās vai vadības līmenī?
V.A.K.: Būtiska domes struk
tūras izmaiņa, kas ietekmē iedzī
votājus, ir tā, ka ir izveidots jauns
amats – izpilddirektora vietnieks,
kas atbildēs par pilsētu. Katram
pagastam ir pārvaldnieks, kurš ir
saimnieks savā teritorijā un iedzī
votāji zina, ka tieši viņš risina visus
saimnieciskos jautājumos. Pilsētā
līdz šim tāda nebija. Tagad novada
izpilddirektoram atliks vairāk lai
ka skatīties uz lietām kopumā visā
novadā, pārraudzīt pagastu pār
valdnieku un par pilsētu atbildīgās
personas – izpilddirektora vietnie
ka, darbu. Arī šīs izmaiņas ir vēr
stas uz to, lai viss ikdienas darbs
kļūtu efektīvāks. Arī turpmāk de
putāti skatīsies, domās un vērtēs,
vai domes struktūrās ir nepiecie
šamas vēl kādas izmaiņas. Lai do
mes darbs kļūtu efektīvāks, ir bū
tiski, lai darbinieku profesionālās
īpašības tiktu izmantotas tieši tajās
jomās, kur viņi ir visspējīgākie. Tā
pēc varbūt ar laiku būs vēl kādas
izmaiņas, bet tās nenotiks ļoti ātrā
tempā, tās nenotiks uz sajūtu bā
zes, bet gan visu analizējot un iz
vērtējot.
Domes administrācija, iestā
des un nodaļas atrodas vairākās
ēkās. Reizēm cilvēkiem nav īsti
skaidrs, kur viņiem ir jāiet, ja
ir kas kārtojams kādā no domes

D O M E I J Ā K Ļ Ū S T I E D Z Ī V O T Ā J I E M
P I E E J A M Ā K
 A I , D R A U D Z Ī G Ā K
 AI UN EFEKT
 Ī V Ā K
 AI
struktūrām. Vai tā būs jaunizvei
dotā sekretariāta kompetence?
V.A.K.: Sekretariāta uzstādī
jums – tā ir vieta, kur koncentrējās
visa informācija, kur cilvēki vēršas
pēc palīdzības, lai tas būtu iedzīvo
tājiem maksimāli labi, izdevīgi un
ērti. Sekretariāta un izpilddirekto
ra vietnieka amata izveide – pašrei
zējā budžeta situācijā tas ir viss, ko
varam atļauties. Taču kad līdzekļi
to atļaus, tur būs vēl viens vai vai
rāki darbinieki, kas strādās pēc vie
nas pieturas aģentūras principa.
Tajā cilvēks varēs vērsties par jeb
kuru jautājumu. Mūsu darbinieks
vai nu telefoniski sazināsies ar
konkrēto speciālistu un pārliecinā
sies, ka viņš šo cilvēku var pieņemt
vai arī paņems cilvēka kontaktus,
lai ar viņu sazinātos un noorga
nizētu to, ka cilvēks tiek pie īstā Domes priekšēdētājs, kopā ar tūrisma nozares pārstāvjiem, izmanto iespēju –
speciālista un viņa jautājums tiek paraudzīties uz Valku no putna lidojuma. Foto: Dainis Jansons
kas neprasa lielu
finansiālu ieguldī
lai darbinieku profesionālās īpašības tiktu iz jumu, bet tikai rī
mantotas tieši tajās jomās, kur viņi ir visspējī cību. Pavisam drīz
tiks uzstādīti arī 5
gākie.
bērnu rotaļu lau
kumi gan laukos,
atrisināts. Bez tam, par šo vizīti un gan pilsētā. Sakārtosim arī futbola
problēmu tiek informēts arī sekre laukumu pie Valkas pamatskolas,
tariāts, kā arī pēc kāda laika darbi darbs jau notiek pie futbola vārtu
nieks pārliecinās, vai problēma ir uzstādīšanas Rūjienas ielas mikro
atrisināta. Tādā veidā mēs kļūsim rajonā. Ar daudz mazākām izmak
cilvēkiem draudzīgāki un tai pat sām, nekā sākotnēji tika plānots,
laikā efektīvāk varēsim risināt vi sāksim darbu pie pludmales vo
ņu problēmas. Vēl viena lieta, kas lejbola stadiona izveides kalnā aiz
pašlaik izpaliek, ir kontroles mehā Valkas ģimnāzijas.
nisms. Jebkuram iesniegumam tiek
Iedzīvotājiem svarīgas jomas
uzrakstīta rezolūcija, dokuments
tiek nodots izpildei, bet nav atgrie ir izglītība, tūrisms, kultūra un
zeniskās saites – vai jautājums no sports. Vai tām būs domes at
teiktajā laikā ir atrisināts. Ir skaidrs, balsts?
ka uzreiz viss nebūs pilnīgi ideāli,
V.A.K.: Daudz domājam arī par
iespējams, ka darba gaitā sistēma
to, kādā veidā aktivizēt un atbalstīt
būs jāpilnveido.
kultūras, izglītības un sporta dzīvi,
ko darīt medicīnas jomā. Šādas tā
Naudas visam nekad nepie das pirmās idejas jau ir, jau ir no
tiek. Vai tiek strādāts pie projek ticis novada pludmales volejbola
tiem, lai apgūtu Eiropas Savienī čempionāta 1.posms, tā ir jauna tra
bas fondu līdzekļus? Vai notiek dīcija. Būtiski ir dažādot sporta pa
vēl kādi infrastruktūras sakārto sākumu daudzumu un jomas, lai ir
šanas vai uzlabošanas darbi?
gan tādi, kas ir vairāk vērsti uz vie
V.A.K.: Protams, ka paralēli vi tējiem iedzīvotājiem, gan plaša mē
sam iepriekšminētam tiek strādāts roga ar daudz dalībniekiem, gan ar
pie tā, lai maksimāli apgūtu visas laiku arī starptautiski.
Jaunajā mācību gadā novadā
iespējas, ko piedāvā šis plānošanas
periods Eiropas Savienības fon būs jauni skolu direktori – Irina
du līdzekļu apgūšanai. Ir iesniegts Ziemiņa Ozolu pamatskolā un Ieva
projekts apgaismojuma uzlaboša Cīrule Kārķu pamatskolā. Sarunas
nai Valkā, Rūjienas ielas mikrora ar kandidātiem bija ļoti labas, tie,
jonā un Ērģemes pagastā, drīzumā kuri tika izvēlēti, bija spēcīgākie.
tiks iesniegts projekts par mūzikas Katram bija nākotnes redzējums,
ko šajā skolā nepieciešams darīt.
skolas siltināšanu.
Tuvāko nedēļu laikā vairākās Jau šogad ļoti vēlējāmies Valkas
vietās novadā tiks uzstādītas ceļa pamatskolā izremontēt virtuvi un
zīmes – gan ātrumu palielinošas ielikt jaunas iekārtas. Padziļinā
(posmā no stadiona līdz dzelzceļa ti izpētot problēmu, sapratām, ka
pārbrauktuvei Vienības gatvē, no diemžēl tas pagaidām nav iespē
DUS līdz Igaunijas robežai – tās ir jams un līdz tam vēl vienu gadu
vietas, kur ir jābrauc ar 50 km/h, būs jāpaciešas. Taču arī ar deputā
bet tam nav nekāda pamata), gan tiem jau ir norunāts, ka nākamajā
arī ātrumu ierobežojošas (30 km/h gadā izglītība būs prioritāte un to
vai 50 km/h) vietās, kur tas ir sais mēs acīmredzot paveiksim no kre
tīts vai nu ar bīstamību (apdzīvotā dīta līdzekļiem. Varu droši teikt, ka
vietā „Zaķi”, kur pašlaik nav nekā nākamā mācību gada noslēgumā
du ierobežojumu, bet ir daudz bēr uzreiz sāksies remontdarbi Valkas
nu), vai ar putekļiem. Tās ir lietas, pamatskolas ēdnīcā.

Lai domes darbs kļūtu efektīvāks, ir būtiski,

Nozīmīga ir tūrisma jomas attīs
tība, tāpēc arī piedalījos braucienā
pa tūrisma objektiem novadā. Jau
tagad ir daudz ideju, kādā veidā
tūrismu attīstīt. Protams, ka tam
ir vajadzīgs zināms laiks, jo ir jā
saprot, kādā veidā to darīt pareizi,
jo ir svarīgi, lai piedāvājums uzreiz
būtu tāds, ka ir pozitīvas atsauk
smes. Tāpēc to nevar arī sasteigt,
bet pie tā tiek strādāts.
Ļoti būtisks ir uzņēmējdarbī
bas atbalsts. Šis jautājums ir ak
tuāls arī iedzīvotājiem, jo tās ir
jaunas darba vietas. Vai ir domāts
par to, lai no Valkas novada iz
braukušie te atgrieztos?
V.A.K.: Par ražošanas stimulē
šanu, ražotņu atjaunošanu un pa
kalpojumu paplašināšanu jau ir bi
jušas aktīvas sarunas ar dažādiem
uzņēmējiem – gan lielākiem, gan
mazākiem. Sarunas nav vienkār
šas, katrs uzņēmējs vēlas, lai dome
viņu kaut kādā veidā atbalstītu, bet
iespējas palīdzēt ir ļoti ierobežotas.
Tas nozīmē, ka lai panāktu kādas
izmaiņas, ir daudz lietu, kas jārisi
na valstiskā līmenī. Pašlaik aktuali
tāte ir tā, ka SEB banka ir atteikusi
kredītu dzīvojamās mājas siltinā
šanai Merķeļa ielā. Tas kārtējo reizi
pierāda to, ka valstī šajā jomā kaut
kas nav kārtībā. Tāpēc pašlaik aktī
vi komunicēju gan ar valdības, gan
banku pārstāvjiem par to, kādā
veidā šo jautājumu risināt. Domā
ju, ka tuvākajā laikā Valkā durvis
vērs nopietns, labs datoru salons
ar servisu, kas pašlaik ir brīva, bet
vajadzīga niša. Paralēli runāju ar
uzņēmējiem par to, kādā veidā var
panākt to, lai pilsētā tiktu atvērta
kafejnīca vai restorāns, kas neap
šaubāmi pieder pie normāla dzīves
līmeņa. Ir bijušas arī vairākas saru
nas saistībā ar lauksaimniecības at
tīstību, ar kooperāciju. Ceru, ka jau
šogad cilvēki sajutīs, ka arī šajā jo
mā ir izmaiņas, ka tur ir pastiprinā
ta aktivitāte, lai veicinātu to, ka, no
tiek mājražošana un amatniecība.
Turpinājums 7.lpp.
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Esmuticiesarīarvairākiemcil
vēkiem, kas ir pārcēlušies uz dzī
vicitviet.Cenšossaprast,kasbūtu
jādara,laiviņiatgrieztos.Protams,
ka tas ir ļoti grūts uzdevums gan
atiecībā pret tiem, kas strādā ci
tur Latvijā, gan arī pret tiem, kas
dzīvo un strādā ārzemēs, kur ma
teriālais nodrošinājums ir krietni
lielāks.Skaidrs,katasnebūsviegls
uzdevums. Acīmredzot, mums ir
jādomā,kādažādottāsformas,kā
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DOMEI JĀKĻŪST IEDZĪVOTĀJIEM
PIEEJAMĀKAI, DRAUDZĪGĀKAI UN EFEKTĪVĀKAI
dāveidāmēsvispārsadarbojamies
arcilvēkiem,kasmumsnovadāir
vajadzīgi, kādā veidā viņiem sa
maksāt lielāku atalgojumu, lai tas
būtukonkurētspējīgs.Uzreizgata
vas atbildes uz šo jautājumu man
nav,betneapšaubāmi,kapartoir
jādomā.

V.A.K.: Pašlaik darbs patiešām
rit ļoti straujā tempā, un domāju,
katasarīnemazināsies.Tačunoot
ras puses nevar jau uzreiz gribēt,
laivienāmēnesīkautkasļotikardi
nāliizmainītos.Tasnaviespējams,
brīnumi nenotiek, pašvaldība nav
privātfirma, kur visu var izmainīt
vienādienā.Tasprasalaikuunie
Temps patiešām uzņemts gana dziļināšanos. Tuvākais uzdevums
straujš. Darba daudz, kā visu pa deputātiem būs – salikt prioritārā
veikt?
secībā visas tās ļoti daudzās vaja

dzības un iesniegumus par kādu
konkrētu lietu iegādi, remontiem
unatīstību.Tasnoteiktinebūsno
vieglākajiemuzdevumiem,betse
cība ir nepieciešama, jo ir pilnīgi
skaidrs, ka visam līdzekļu tiešām
nepietiks.
Atliek vien novēlēt visu lietu izdošanos, plānu un ieceru īstenošanos, jo viss mūsu darbs ir tikai un
vienīgi mūsu novada iedzīvotāju
interesēs. v

Iepazīskeramikasveidošanasprocesu–
kāmālapikatopparmākslasdarbu

Valkasnovadadomē
Teksts: ErnestsLībietis,
Attīstības un projektu daļas
vadītājs

A

ugustā keramikas ražotnē
«Raunas ceplis» (Raunas pagastā)
norisināsies pēdējā un noslēdzo
šā Valkas novada domes īstenotā
projekta «Valkas mākslas skolas
kā kopīga pārrobežu kultūrizglī
tības centra attīstība» (Art School
«Walk») aktivitāte – radošā darb
nīca «Melnā keramika». Tās laikā
profesionālu meistaru vadībā Val
kas un Valgas bērni varēs iepazīt
ne tikai visu ražošanas procesu
keramikas darbnīcā, bet arī paši
piedalīsies visā keramikas izstrā
dājumu veidošanas procesā – kā
ideja no vienkāršas māla pikas
top par īstu mākslas darbu.
Aršīprojektaatbalstu7.un8.jū
nijā Valkā un Valgā norisinājās
Grafiti meistarklase, kurā astoņu
Latvijas un Igaunijas profesionālu
mākslinieku vadībā 32 abu dvīņu
pilsētu jaunieši iepazina vienu no
modernās mākslas veidiem – ielu
mākslasžanru–GRAFITI.
Tā bija lieliska iespēja ne tikai

tuvāk iepazīt kaimiņpilsētas jau
niešus,betarīkopīgiarmākslinie
kiempadarītsavupilsētupievilcī
gāku. Meistarklases notika grafiti
meistara Daiņa Rudens (Latvija)
vadībāuntolaikātikaapgleznotas
vairākas sienas gan Latvijas pusē
–garāžufasādesZvaigžņuielāun
Ausekļaielā(pieValkaspamatsko
las), gan Igaunijas pusē – Valgas
patriotiskās audzināšanas muzeja
– pastāvīgās ekspozīcijas teritorijā
unbijušāsValgasautobāzesmašī
nuparkabetonamūris.
«Apgleznošanai tika izvēlētas
abu pilsētu celtnes, kas pilsētvidē
izcēlās ar savām apskretušajām
sienām. Jauniešiem meistarkla
se un dalība šajā radošajā procesā
šķita ļoti aizraujoša – kopsadarbī
bātapaļotinopietni–idejunesoši
monumentāli darbi, kas pārstei
dzošilabiiekļaujasapkārtējāvidē,
vizuāli to paspilgtinot un bagāti

Graﬁti tehnikā jauniešu apgleznotā siena ir košs akcents pilsētvidē, kas priecē
ikvienu garāmgājēju. Foto: Dainis Jansons

not. Grafiti meistarklase bija laba
pieredze jaunā mākslas žanra ap
guvē, kur jaunieši savu, dažkārt
dumpinieciskogaruvarējaizpaust
augsti profesionālā līmenī,» par
pasākumu un tā veiksmīgo rezul
tātu savos iespaidos dalās Valkas
Mākslas skolas direktore Maruta
Stabulniece.

Kurvērsties,jalauksaimniecībaskultūru
sējumuspostamežadzīvnieki?

Teksts un foto: JānisGalgāns,

Medību koordinācijas komisijas
valdes priekšsēdētājs

M

eža dzīvnieku radītie zaudējumi
zemniekiem un lauksaimniecības kultū
rām – tā ir aktuāla problēma ne tikai mū
su novadā, bet visā Latvijā. Lai to risinātu,
jau pagājušā gada jūnijā Valkas novada
dome pieņēma lēmumu – izveidot Me
dību koordinācijas komisiju 25 locekļu
sastāvā. Komisijā darbojas mednieku ko
lektīvu, zemnieku, Valsts meža dienesta,
VAS «Latvijas valsts meži» un Valkas no
vada domes pārstāvji.
ŠīgadamaijātikaizveidotaMedību ko
ordinācijas komisijas valde – Jānis Gal
gāns (tālrunis 29216208), Ingars Siliņš (tāl
runis 26526090) un Māris Induss (tālrunis
26151087). Šiecilvēkiikdienā,jebkurālaikā
ir sazvanāmi, ja lauksaimniecības zemju
īpašniekiemunzemniekiemrodasproblē
mas ar lauksaimniecības kultūru postīju
miem un medību kolektīvi, ar kuriem vi
ņiem ir noslēgti medību līgumi, neveic šo

laukusargāšanu.
Medību koordinācijas komisijai ir tie
sības apsekot laukus un novērtēt postīju
mus. Ja medību kolektīvs joprojām neveic
šo lauku sargāšanu, komisijai ir tiesības
ar konkrēto medību kolektīvu uz noteik
toplatībulauztmedībulīgumuuntāvie
tāuzliktparpienākumu–sargātšolauku
citiem medniekiem. Šīs  izmaiņas Medību
likumāstāsiesspēkāar2014.gada1.janvā
ri,bettākāMedībukoordinācijaskomisijas
nolikumāšīstiesībasjauirierakstītas,tad
tās darbojas jau šobrīd.Aicinu zemniekus
izmantot šo iespēju, jo komisija var ietek
mēt mednieku kolektīvus, lai viņi intensī
vāknodarbojasarsaviemtiešajiempienā
kumiemunjoīpašiartiem,kuriirierakstīti
viņumedībutiesībunomaslīgumā.Gadī
jumos, kad zemnieks nevar atrast kopēju
valodu ar medniekiem, komisija darbojas
kāstarpnieks,lainoregulētušīssituācijas.
Pēc 1.janvāra Medību koordinācijas komi
sijai būs vēl plašākas pilnvaras – tiesības
novērtētpostījumus,piestādītrēķinuspēc
aprēķinātajiemzaudējumiemunmednieku
kolektīviembūsjāsedzzaudējumi.v

Projektaīstenošanaslaiksirno
2012.gada 1.marta līdz 2013.gada
31.augustam, tā vadošais part
neris ir Valkas novada dome. Kā
partneris projektā darbojas Val
gaspilsētasvalde.Projektuīsteno
Igaunijas–Latvijaspārrobežusa
darbībasprogrammas2007–2013
ietvaros.v

Darba sludinājums
Valkasnovadadomekonkursakārtībā
aicinapieteiktiespretendentusuz

Kārķu pagasta pārvaldes vadītāja amatu.
Darba pamatpienākumi:

• pārvaldes darba organizēšana un vadīšana sa
skaņāarpārvaldesnolikumu‘;
• pārvaldeinodotopašvaldībasīpašumuapsaim
niekošana;
• pagastateritorijārealizētopašvaldībasprojektu
pārzināšanaunadministrēšana;
• pagasta iedzīvotāju pieņemšana, iesniegumu
izskatīšana, palīdzības sniegšana problēmu risi
nāšanā;
• sadarbība ar pašvaldības un citām institūcijām,
informācijasapritesnodrošināšana.

Prasības pretendentiem:

• Spēja pieņemt lēmumus, patstāvīgi organizēt
darbu;
• Atbildībassajūtaunkomunikācijasspējas;
• Spējaanalītiskidomāt;
• Nepieciešamaautovadītājaapliecība;
• Augstākāizglītībatiksuzskatītaparpriekšrocību.
MotivācijasvēstuliunCVlūdzamiesniegtlīdz
2013.gada6.augustamValkasnovadadomesPerso
nālanodaļā,Valkā,Semināraielā29.
Sīkāka informācija pa tālruņiem: 64707620,
64722000.v
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Valkasnovadamirlielstūrismaattīstībaspotenciāls
Teksts un foto: IngunaMedne,

Valkas novada domes sabiedrisko
attiecību speciāliste

L

ai veicinātu vienotas tūris
ma informācijas apmaiņu, stip
rinātu savstarpējo komunikāciju
starp tūrisma uzņēmējiem, apzi
nātu trūkumus, kā arī apkopotu
ieteikumus un idejas tūrisma jo
mas uzlabošanai Valkas novadā,
18.jūlijā notika jau otrais tūrisma
nozares pārstāvju pieredzes ap
maiņas brauciens. Tā laikā pašval
dības speciālisti un tūrisma uzņē
mēji apsekoja apskates objektus,
pārbaudīja to pieejamību tūris
tiem un tuvāk iepazina naktsmīt
ņu piedāvājumu.
Pirmajā braucienā tika iepazīta
novada ziemeļu daļa – Kārķu, Ēr
ģemes pagasti un daļa no Valkas
pagastaunpilsētas.Šoreiztikaap
sekotidienvidudaļāesošietūrisma
objekti–viesunami«Otrāelpa»un
«Ezernieki», Valkas–Lugažu evaņ
ģēliski luteriskā baznīca, Zīles un
Vekšudabastakas,zemniekusaim
niecība«Krastiņi»,Vijciemabaznī
ca, Bitarīnkalns, Kankarīšu iezis,
Vijciema čiekurkalte, etnogrāfiskā
sēta«Ielīcas»,atpūtasbāzes«Med
nieki»un«Salaiņi»Zvārtavā.
»Brauciens bija interesants un
lietderīgs.Jasaliekampareizosak
centus, izmantojam mūsu cilvēku
unikālāszināšanasunradamdažā
dāmauditorijāmdomātustūrisma
piedāvājumus, jeb kā tagad pie
ņemts teikt – tūrisma produktus,
Valkas novadam ir liels tūrisma
atīstības potenciāls. Pie tā arī ak
tīvi strādāsim! Latvija ir skaistākā

vietapasaulē,ikviensValkasnova
datūrismaobjektsunvietairvie
nanopērlēm,kasLatvijupartādu
padara,”irpārliecinātsValkasno
vada domes priekšsēdētājs Vents
ArmandsKrauklis.
Valkas novada Lauku atīstības
konsultante Sniedze Ragže uzska
ta,kamūsunovadalielākāvērtība
viennozīmīgiirnovadacilvēki–vi
ņu zināšanas, viesmīlība, ieintere
sētība, uzņēmīgums un pozitīvais
skatījums uz lietām. Mums ir tik
daudzskaistuunvienreizējulietu,
kasnoteiktiirvēlvairākjāizceļun
jāapvijarvienotustāstu.
Valkas novada Tūrisma infor
mācijas biroja vadītāja Anita Tan
nenberga braucienu, tajā iepazītos
objektus un cilvēkus raksturo šā
di: «Iepazīstot mūsu novadu un
esot kopā ar šiem lieliskajiem cil
vēkiem, kārtējo reizi apstiprinā
jās populārā un varbūt pat banālā
frāze par to, ka ne vienmēr jādo
das tālu prom, lai ieraudzītu ko
skaistu. Mūsu novads ir patiešām
bagāts ne tikai ar vienkārši skais
tām, bet unikālām vietām un mū
sunovadapērles irvienreizējasarī
uzpasauleskartes.Šādiinformāci
ju par mūsu novadu allaž pasnie
dzam visiem tūrisma informācijas
biroja apmeklētājiem – neatkarīgi
no tā, vai sākotnējais galamērķis
bijainformācijasiegūšanaparTar
tu,Cēsīmvaikāducitupilsētu,bet
parastilielākādaļaapmeklētājuno
biroja iziet ar vilinājumu atgriez
ties. Visas dienas garumā kopīgi
apmeklējot un iepazīstot tūrisma
objektus,sajutu,kašīsjomaskolē
ģiiruz viena viļņa,viņiemnetrūkst
entuziasma un degsmes. Bez tam,

Aicināmikvienu,kurš
vēlasskrietparLatviju!
Teksts: AgrisKamzols,ZS 22.kājnieku bataljona kapteinis
Foto no arhīva

G

odinot Nacionālo bruņoto spēku (NBS) 1992.gadā organi
zētās lāpu stafetes 21.gadadienu, no 15. līdz 21.augustam, notiks
biedrības «Latvijas ģenerāļu klubs» organizēts lāpu skrējiens
«Apkārt Latvijai» gar Latvijas robežu.
 Skrējiena kopē
jais garums ir aptu
veni 1500 kilomet
ru. Tas norisināsies
septiņas dienas, 14
posmos, tai skaitā
arī Valkas novadā.
16.augustaskrējiens
maršrutsirSalacgrī
va – Valka, un Kār
ķos skrējēji ieradī
siespēcplkst.18.00,
Ērģemē – ap plkst.
19.30, bet Valkas
pilsētā–plkst.21.00
piekultūrasnama.Jaunoplkst.20.30Lugažulaukumāplānotaze
messardzes ieroču izstāde un armijas virtuve, kur varēs nobaudīt
zemessarguvārītuzupu,betafišustendospiekultūrasnamabūsap
skatāmafotoizstāde.Nākošajādienā,17.augustāskrējiensnoValkas
stadionauzGaujienusāksiesplkst.8.00.
SkrējiensbūsveltītsLatvijasvalstsproklamēšanas95.gadadienai
unvalstiskāsneatkarībasatjaunošanas22.gadadienai.Pirms20ga
diemskrējienamērķisbijaapliecinātLatvijasneatkarībasatgūšanu
un mūsu valsts robežu nostiprināšanu. Šobrīd svarīgi ir stiprināt
mūsuvalstsiedzīvotājukopībasundrošībassajūtu.Tāpēcskrējienā
aicināmpiedalītiesikvienu,kuršvēlasskrietparLatviju.
Plašākuinformācijumeklētwww.valka.lv.v

Ne katrs zin, ka šī ir pavisam unikāla vieta pie Stoķu kapiem, kur iespējama ar vienu
kāju būt Latvijā, bet ar otru – Igaunijā

braucienalaikāviņisavstarpējivēl
vairāk satuvinājās – kas ir īpaši
svarīgi,jolielanozīmeirtiešiper
sonīgajiem kontaktiem, lai varētu
atīstītvienotustāstuunvēstījumu
tūristiem. Nozīmīga vieta novada
reklamēšanaiircilvēkiem,kuriin
formāciju prasmīgi prot nodot tā
lāk.Mumsiršādicilvēkresursiun
tāarīirmūsunenovērtējamābagā
tība.Japagājušāpieredzesapmai
ņasbraucienalaikāarKārķupuses
gaišo cilvēku Sandru Pilskalni tieši
tursajutoskāmūsunovadagaišajā
nostūrī,tadšajābraucienātovaru
teiktparVijciemuunšīsvietasen
tuziasti Sniedzi Ragži. Paldies par
viņas iniciatīvu, degsmi, ieintere

sētībuunbrīvprātīgodarbu,orga
nizējotbraucienu.
Par laipno uzņemšanu paldies
Valkas–Lugažubaznīcai,viesuna
miem«Otrāelpa»un«Ezernieki»,
zemnieku saimniecībai «Krastiņi»,
atpūtas bāzei «Mednieki», Vijcie
mačiekurkaltei,etnogrāfiskajaisē
tai«Ielīcas»unArturamGobam!
Esmupārliecināta,kasavstarpē
jā pieredzes apmaiņa turpināsies,
kā rezultātā arvien vairāk strādā
sim pie tūrisma jomas uzlaboša
nas,laitūristimūsupusiizraudzī
tosneviencaurbraucot,betarīkā
galamērķi.»v
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Valkasnovadāsākusidarboties
AnonīmoAlkoholiķu(AA)grupa
Teksts: NatālijaDubrovska,
Valkas novada Sociālā
dienesta vadītāja

L

ai saglabātu konﬁdenciali
tāti, grupas sapulces notiek Val
kas novada Sociālā dienesta zālē
(Valkā, Rūjienas ielā 3D, 1.stāvā)
sestdienās, plkst. 15.00. Šajā lai
kā Sociālā dienesta darbinieki tur
neuzturas.
AA ir vīriešu un sieviešu sa
draudzība, kurā viņi dalās savā
pieredzē, spēkā un cerībās, lai at
risinātusavukopējoproblēmuun
palīdzētuarīcitiematveseļotiesno
alkoholisma. Vienīgā prasība pie

derībaiAAirvēlēšanāsatmestpa
radumulietotalkoholu.AAnavne
iestāšanās,nedalībasmaksas,viņi
pašiseviuztur,pateicotiessaviem
ziedojumiem. AA nav saistīti ar
sektām,konfesijām,politiku,orga
nizācijāmvaiiestādēm,neiesaistās
diskusijās, viņi ne atbalsta kādu
lietu,neuzstājaspretto.
AA galvenais mērķis ir – pa
likt skaidrā un palīdzēt sasniegt
skaidrību citiem alkoholiķiem.
Tālrunis uzziņām 29265888 – var
zvanīt cilvēki, kuri atīst savu at
karībuunvēlasnotāsatbrīvoties,
kā arī līdzatkarīgie – cilvēki, ku
riem ir jādzīvo kopā ar atkarībā
nonākušupersonu.v

AktivizēZvārtavaspagastajauniešus
Teksts un foto: KristiānaBrolīte,

biedrības «Atrodi laiku sev»
locekle

Z

vārtavaspagastāsabiedriski
aktīvākas ir sievietes  viņas ap
meklē rokdarbu apgūšanas darb
nīcas, vasaras skolas nodarbības,
vīriešipiedalāszolītesspēlesturnī
ros,tačujauniešiemtrūkstaktivitā
tes,kasviņusaizrautuunveicinā
tu līdzdarbību, nav ārpusstundu
aktivitāšu, pašdarbības pulciņu.
Lai šo situāciju uzlabotu, rakstam
nelielus, bet nozīmīgus projektus
kopienudarbībasveicināšanai.
Jauniešiemiriespējamsizman
totbiedrībastelpu«Brīvālaikaista

ba»,kuririespējatiktiesunorgani
zētsavasaktivitātes.GrassrootsEi
ropasiedzīvotājukopienulabklājī
bai fonda projekta ietvaros jūnijā
notika sapulce darbnīca «Uzzīmē
savu sapnikopienai». Tās laikā
jauniešiuzzīmējaunuzrakstīja,ko
viņi vēlētos un, kas nepieciešams,
lai padarītu interesantu savu un
līdzcilvēku dzīvi pagastā. Notika
arī volejbola laukuma sakopšanas
talka.JūlijanogalēpiedalījosJaun
kalsnavā seminārā   vasaras sko
lā.
Rudenī pieciem aktīvākajiem
jauniešiem paredzēts pieredzes
apmaiņas brauciens kopā ar Val
mieras un Trikātas jauniešiem pie
Brocēnujauniešiem.v

Kāpēcveidojasrindas?
Teksts: Benita Brila, Vidzemes slimnīcas
sabiedrisko attiecību speciāliste

K

āpēc pie ārsta speciālista vai uz izmeklējumu
jāgaida rindā? Ja ir rinda, kāpēc par maksu pie
ārsta var tikt kaut nākamajā dienā? Kāpēc
jāmaksā par izmeklējumu bērnam, ja valsts
bērniem noteikusi bezmaksas ārstēšanu? Uz
šādiem un līdzīgiem pacientu jautājumiem Vidzemes slimnīcā jāatbild teju katru dienu. Situāciju
un rindu veidošanos skaidro Vidzemes slimnīcas
ārstnieciskā direktore Inga Ozoliņa:
Starp Vidzemes slimnīcu kā
pakalpojuma sniedzēju un Na
cionālo veselības dienestu (NVD)
ir noslēgts līgums par valsts ap
maksātuveselībasaprūpespakal
pojumunodrošināšanu.Tačuvalsts
finansējums tiek piešķirts noteik
tam speciālistu konsultāciju un
izmeklējumu skaitam mēnesī. Un
tas diemžēl nav pietiekami, lai
apmierinātu pieprasījumu pilnā
apjomā.Japacientuskaitsmēnesī,
kuriemnepieciešamsizmeklējums,
ir lielāks par valsts apmaksāto
izmeklējumu skaitu mēnesī, paci
enti tiek pierakstīti uz nākamo
mēnesi.
Tātadrindasparastiveidojasuz
valsts apmaksātajiem pakalpoju
miem, kurus pacienti vēlas sa
ņemt, maksājot tikai pacienta ie
maksu. Tā, piemēram, šobrīd uz
ultrasonogrāfiskoizmeklējumuVid
zemes slimnīcā ir jāgaida 26 die
nas, uz datortomogrāfisko izmek
lējumu–60dienas.
Japacientsnevēlasgaidītrindā
un ir gatavs par pakalpojumu sa
maksātpats,viņamtiekpiedāvāts
veikt šo izmeklējumu ātrāk par
maksu, jo aparatūra ir un ārsti ir
gatavistrādāt.
Rindas garums uz valsts ap
maksātuspeciālistakonsultācijuir
atkarīgs ne tikai no finanšu apjo
ma.Rindugarumuietekmēnetikai
konkrēto speciālistu skaits, tas ir
atkarīgs arī no tā, cik bieži ārsts
pieņem pacientus. Tā, piemēram,
šobrīd rindā uz valsts apmaksāta
rehabilitologa konsultāciju gaida
50pacienti,paredzamaisgaidīšanas
laiks – 35 dienas, 48 dienu rinda,
kurāgaida100pacienti,izveidoju

siespieacuārstaValmierā,savukārt
poliklīnikā Valkā rindā pie acu Patrīcija Jaunmuktāne un Kristīne Stūre zīmē «Sapni - kopienai»
ārstapierakstījušies11pacientiun
viņiemgaidīšanaslaiksirīsākspar
5dienām.
Skaidrs, ka tas nav normāli –
vairākas nedēļas un pat mēnešus
gaidīt uz izmeklējumu vai spe
ciālistakonsultāciju.Patolaikupa
cienta veselības stāvoklis parasti
neuzlabojas, un nenotikusī plān
veida palīdzība nereti beidzas ar
neatliekamās palīdzības nepiecie
šamību, kas izmaksā vēl dārgāk.
Tādējādiganmediķi,ganslimnīca,
gan arī pacienti ir situācijas
ķīlnieki.
Kāpēc nākas maksāt par izmeklējumiem bērnam?
Tāpēc,kavalstsganirdefinējusi,
ka bērniem pienākas bezmaksas,
tas ir, valsts apmaksāta veselības
aprūpe, taču finansējumu nepie
ciešamajā apjomā diagnostiska
jiem izmeklējumiem un ambu
latorajām konsultācijām nav pie
šķīrusi. Bērniem netiek veidotas
atsevišķas rindas valsts apmak
sātiemveselībasaprūpespakalpo
jumiem, tāpēc vecākiem, ja viņi
vēlas, lai bērns ātrāk atgūtu ve
selību,nākasmaksāt.
Kāpēc vienā slimnīcā valsts
naudas izmeklējumam vairs nav,
tai pašā laikā citā slimnīcā ir?
Iespējams, vienā slimnīcā ir
lielāks pieprasījums pēc konkrētā
izmeklējuma, tas ir kvalitatīvāks,
varbūt konkrētais ārsts speciālists
irpieejamāks,tāpēcvalstsatvēlētais
finansējumsbeidzasātrāk.v
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mērķi,laiieinteresētupēciespējas
plašākasaprindastūrismaveicinā
šanasdarbā.Tādējādirodotpapil
dus līdzekļus tūrisma atīstīšanai
ārpus pilsētas budžeta. Komitejā
obrīd, kad tūrisma sezona ievēlēja9locekļus:pavienampār
rit pilnā sparā, ir piemērots laiks stāvimnopilsētasvaldes,izglītības
pievērsties šīs nozares vēsturei – uncitāmvalstsiestādēm,aktīvāka
vai tūrisms tādā izpratnē, kā mēs jām sabiedriskajām organizācijām
to saprotam šodien, pastāvēja arī, un,protams,pilsētastūristuaģen
tu.Valkaspilsētastūrismaveicinā
piemēram,pirms80gadiem.
Laika periodā no 1920.–1940. šanaskomitejajau4dienaspēctās
gadamtūrismatēmaivalstiskāmē izveidošanas apsprieda jautājumu
rogākopumāveltītsdaudzuzma partūristuvadoņa(tātolaikdēvē
nības: pieņemti valdības lēmumi, jabrošūru)izdošanuunparpieda
dibinātas biedrības, organizētas līšanos Otrajā nacionālā tūrisma
propagandasizstādēRīgā.Komite
dažādas akcijas, ie
ja nolēma izstā
spiesti izdevumi
Val
kas
pil
sē
tas
val
de,
tā
pat
dei Rīgā izvei
ut. Tūristu kustī
kā
vai
rums
ci
tu
paš
val
dī
bu,
dotstendu,kurā
buLatvijākāsaim
parādītu īpatnī
niecisku faktoru, tūrisma veicināšanai nopiet
bas, vēsturis
ni
sā
ka
pie
vēr
sties
ti
kai
1930.
no kura varēja gūt
kās un skaistās
labumu, sāka apzi gadu 2.pusē pēc valdības iz
dabas ainavas
nāties kopš 1930to dotiem attiecīgiem likumiem,
Valkāuntāsap
gaduvidus.Pašval noteikumiem, instrukcijām
kārtnē.Izvēlējās
dību iesaistīšanās un uzaicinājumiem veicināt
lozungu:«Valka
tūrisma
nozares nacionālo tūrismu.
– veselīga atpū
atīstīšanā
veici
tasvieta».
nāja novadu saim
Apspriežotjautājumupartūris
nieciskorosību,jotūristukustības
uzplaukums bija atkarīgs no ērtas tuvadoņaizdošanu,tūrismakomi
satiksmes, labām un kvalitatīvām teja pieņēma lēmumu par tā for
apmešanās vietām un naktsmīt mu, saturu, ilustrācijām un tirāžu
nēm, izstrādātiem ceļojumu marš – 2000 eksemplāriem. Klišejas bez
rutiem un no visu iestāžu pretim samaksas izgatavoja Valkas spies
tuvesīpašnieksJānisRauska.Bro
nākšanas.
Šoreizneakcentēšutūrismapie šūrā ievietoto karti zīmēja Valkas
saistes objektus, lielākoties tie ir 7.aizsargu pulka topogrāfs. Ilus
apskatāmiarīšodien,betpievērsī trācijuautorsbijavietējaismāksli
šos pašvaldību lomai tūrisma no nieks, fotogrāfs Vladimirs Suške
zaresatīstībā:tāspropagandaiun vičs–arībezatlīdzības.Izdevuma
nobeigumā izskanēja jauks aici
infrastruktūrai.
Valkas pilsētas valde, tāpat kā nājums: «Nākat skatat šo Latvijas
vairums citu pašvaldību, tūrisma laikāuzceltopilsētu,tekatravieta
veicināšanai nopietni sāka pievēr liecinaparlatviešuneatlaidībuun
sties tikai 1930.gadu 2.pusē pēc darba prieku, un skaistā apkārtne
valdībasizdotiematiecīgiemliku sniedzpatīkamuunveselīguatpū
miem, noteikumiem, instrukcijām tu.Teirdaudzaslielpilsētasērtības
unuzaicinājumiemveicinātnacio untīragaisaunklusumaziņālau
kupriekšrocības.»
nālotūrismu.
Valkas pilsētas valdes būtisks
Vadoties pēc Iekšlietu Ministri
so
l
istū
rismaveicināšanābijatūris
jas Administratīvā departamenta
mako
p
asnodibināšana1938.gadā.
Emigrācijas un tūrisma nodaļas
«Noteikumiem par tūristu aģen Pirmajāsēdēpieņēmaarīnoteiku
tiem», arī Valkas pašvaldība 1935. mus,kassastāvējano10punktiem.
gadāizraudzījāssavutūristuaģen Tūrisma kopas pamatuzdevums
tu–aizsarguunbrīvībascīņuda bija valcēniešu izejošā tūrisma or
ganizēšana.
lībniekuJāniJaunzemu.
Svarīgs nosacījums tūrismā ir
Laiveicinātutūrismapropagan
duValkā1936.gadātikauzstādītas naktsmītnes. Lauku pašvaldībās
vienāda parauga Iekšlietu minis tūristumītnesiekārtojapateicoties
trijasTūrismabirojatūrismainfor lauku ļaužu gādībai. Jo pagastos,
mācijas vitrīnas «Veicinait tūris vismazValkasapriņķī,viesnīcune
mu!».Valkāšovitrīnuizvietošanu bija.Arlaikutūristumītnesieguva
atbalstījaValkaspilsētasvalde,par arvienlielākunozīmi.Tīruistabu,
kosaņēmaatinīgusvārdusnoTū labu gultu, svaigu ūdeni, lauku
rismabiroja.Tāsizvietojadzelzce klusumu–tāsbijalietas,konogu
ļastacijā,pierobežasunSemināra rušais pilsētnieks dzimtenes ap
ielā. Tūrisma vitrīnā, bez Latvijas ceļotājs vēlējās saņemt no atpūtas
skaistāko vietu skatiem un Sigul vietām.Laitūristszinātu,komītnē
dasplāna,bijisarīGaujasskatspie sagaidīt,betsaimnieks–kodot,un
Zīles, kā arī atrodamas ziņas par kādukārtībuuzturēt,tadIekšlietu
tūristumītnēmunaģentuValkāun ministrijas Tūrisma nodaļa 1938.
gadāizstrādājanoteikumus.Lauku
tāsapkārtnē.
1936.gada17.aprīlīValkaspilsē mājuīpašniekusIekšlietuministri
tas valde izveidoja Tūrisma veici jasTūrismanodaļavairakkārtaici
nāšanaskomiteju.Tastikadarītsar nāja piedāvāt savas saimniecības

Teksts: LigitaDrubiņa, Valkas
novadpētniecības muzeja speciāliste
Attēli no Valkas novad-pētniecības
muzeja krājuma

Š

Jānis Jaunzems - Sabiedrisko lietu ministrijas Tūrisma nodaļas Valkas tūristu aģents.
Valka, 1938.g.

Valkas spor ta biedrības tūristu mītne «Gaujaskalni». Valka, 1930.-to gadu 2.puse.

Reklāma par Valku laikrakstā «Brīvā Zeme» 1939.g. Nr.105.

Aicinājums ceļot uz Valku laikrakstā «Rīts» 1938.g. 16.jūnijā.

tūristu naktsmītnēm. Tūristiem un tādējādi viņiem Latvijas apce
lūdzaziņotparpiemērotāmlauku ļošanasbūtuērtaunpatīkama.
saimniecībām,kurāsviņinakšņo
juši, lai par tām uzzinātu arī citi
Turpinājums 11.lpp.
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Turpinājums no 10.lpp.
Pilsētas piedāvāja plašāku mītņu klāstu. 1936.ga
dā, lai atbalstītu dzimtās zemes apceļotājus, Valkas
pilsētas pašvaldība Ādama Tērauda pamatskolā Rai
ņa ielā 28 ierīkoja tūristu mītni. Jāpiesakās bija pie
skolas pārziņa Teodora Zvaigznes. Atlīdzība par nak
ti bija Ls 0,50, ieskaitot gultas veļu un segu. Par uztu
ru jāgādā pašiem. Pirmajā gadā, tā kā nebija vajadzī
gā inventāra, naktsguļai izmantoja sienu.
Trūkums bija, ka pamatskola kā nakts mītne dzim
tenes apceļotājiem bija pieejama tikai vasaras brīvlai
kā: no 1.jūnija līdz 1.septembrim. Ņemot vērā valdī
bas ieteikumus, pašvaldība nolēma ierīkot pastāvīgu
tūristu mītni. Pilsētas valde aprēķināja, ka šim mēr
ķim būs jāizdod Ls 1000,00. No pilsētas budžeta val
de varēja atļauties izdot tikai Ls 400. Pārējo summu
– Ls 600 – tā lūdza Sabiedrisko lietu ministrijas Sa
biedriski – kulturālā departamenta Tūrisma nodaļai.
1938.gada 14.oktobrī Valkas tautas namā Dārziņa ie
lā 8 atvēra pastāvīgu tūristu nakts mītni. Tajā bija 40
gultas, pārnakšņojums maksāja Ls 1. Mītni pārzināja
Sabiedrisko lietu ministrijas Tūrisma nodaļas Valkas
tūristu aģents Jānis Jaunzems.
Lielu atbalstu tūristu izmitināšanā sniedza Val Tūrisma informācijas vitrīna «Veicinait tūrismu!» Valkā Rīgas, Beverīnas un
kas Sporta biedrības 1934.gadā uzceltā tūristu mītne Semināra ielu krustojumā. Apt. 1939./1940.g.
– vasarnīca «Gaujaskalns» (Zīlē). Ēkai bija divi stā
vi. Pirmajā stāvā bija telpas atpūtai, ēdamzālei un
garderobei, otrajā stāvā – guļamtelpas 30 – 40 per
sonām. Mītne bija pieejama jebkurā laikā – tā neti
ka noslēgta. Nakšņotāju rīcībā bija arī segas. Parasti
tūristu apmetņu jeb mītņu izmantotājiem bija jāie
vēro vienotie noteikumi. Ik vasaru «Gaujaskalnu»
apmeklēja vairāki simti tūristu.
Valkā tūristiem nakšņošanai vēl piedāvāja viesnī
cas: «Metropol» Tirgus ielā Nr.4, «Centrālviesnīca»
Raiņa ielā Nr.18, «Valka» Rīgas ielā Nr.16.
Nelielā rakstā grūti ietilpināt visu plašo infor
māciju par tūrisma nozares attīstību. Iespējams, ka
varam vilkt paralēles ar 1920. – 1940.gadu tūrisma
norisēm un problēmām tagadējā Valkas novada teri
torijā un rast pozitīvus piemērus un priekšlikumus
šodienas tūrisma nozarei. v

Valkas tūrisma brošūra «Apciemojat Ziemaļlatvijas
robežas pilsētu!». Izdevusi Valkas pilsētas valde, 1936.g.
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Teksts un foto:
Sandra Pilskalne

P

agājušajā pirmdienā
Latviju pāršalca ziņa – Kār
ķos labākais medus Latvi
jā. Bitenieka Igora Ignatje
va medus Latvijas Biško
pības biedrības rīkotajā
biškopības vasaras saieta
prestižajā konkursā «Gar
šīgākais Latvijas medus»,
ieguva 1.vietu. Pie tam tas
nav vienīgais panākums –
iegūta arī 2.vieta etiķešu
konkursā. Igors un visa
«Dzintaru» saime ir godam
attaisnojusi savu skaisto
mājas un saimniecības no
saukumu un to, ka Kārķu
ģerboni, kas iegūts pagā
jušajā gadā, rotā zelta bite.
Tā ir saimniecība, ar kuru
var lepoties Kārķu pagasts,
Valkas novads un visa Lat
vija.
LudmilaunJurisKūmi
ņiardēliemIgoruunArtu
ruAtmodassākumāKārķos
iegādājās īpašumu un pār
cēlās no Rīgas uz laukiem.
Tas patiešām tobrīd bija
drosmīgs un riskants solis
– kā klāsies tālajā meža ie
lokā,japierastspiepilsētas
burzmas un lauku darbi ir
diezgan sveši. Nerunājot
nemaz par biškopību, pat
govilīdztamneviensnebi
ja slaucis, ne cūkas barojis.
Pamazām visai ģimenei
strādājot,izveidotaspēcīga
un konkurētspējīga biolo
ģiskāsaimniecība,kurašo
brīd nodarbojas ar cūkko
pību un biškopību. Dau
dzus gadus bija arī slauca
mo govju ganāmpulks un
izmēģinātas dažādas citas
iespējas. «Mēs visi kopā
darbojamies kā pulksteņa
mehānisms, kur katrs zina
savu darbu un vietu,»
skaidroIgors.Laiksaizskrē
jis vēja spārniem – Igors ir
nodibinājis savu ģimeni un
nuarīsievaiTatjanai,dēlam
Maksimam un meitai Di
ānai ir darbi, kas kopīgajā
saimniecībāveicami.

Biškopja ceļš desmit
gadu garumā

Igors ar biškopību no
darbojasdesmitgadus.Ot
rogaduviņširLatvijasBiš
kopības biedrības biedrs,
otro gadu arī piedalījās
visasLatvijasbiškopjusaie
tā.To,kašogadgūtiepanā
kuminavnejaušībaaplieci
na tas, ka pagājušā gada
konkursā iegūta 2.vieta.
«Uz pasākumu, kas notika
JaunjelgavasnovadaStabu
raga pagasta Vīgantes par
kāunuzkurubijapulcēju
šies gandrīz 1500 dalībnie
ku, braucu ar mērķi iegūt
konkursā 1.vietu. Man tas
izdevās. Konkursā degus

«DZINTARU» SAIME GŪST VALSTS
MĒROGA PANĀKUMUS
tatorulomāiejutāsbiškopji
un viņu ģimenes locekļi.
Viss notika godīgi, slēgtā
balsojumā – katram uz pa
pīralapiņasbijajāuzraksta,
viņaprāt, garšīgākā medus
parauga numurs (pavisam
to bija 94), tad zīmīte jāie
met urnā,» stāsta Igors.
Viņš uzskata, ka medum
garšuvispirmsnosakabišu
veselība un dravas atraša
nāsvieta.Katrāsaimējābūt
spēcīgām bitēm un izcilām
bišu mātēm, tikai tad var
cerēt,katāsbūsražīgasun
spēsievāktmedunodažā
diem nektāraugiem. Bez
tamšogadIgorsveicisnozī
mīgu ieguldījumu bišu ba
rības bāzes papildināšanai
–iesēti10hektārinektārau
gu:facēlija,baltaisamoliņš
unežziede.«Dzintaru»me
dus vērtību apliecina labo
ratorijāveiktāsmedusana
līzes, kas pagājušā gada
konkursa pirmo triju vietu
ieguvējiemtikaveiktasbez
maksasunuzrādīja,kaIgo
ra iegūtajā medus paraugā
ir 22 dažādu augu ziedpu
tekšņi,kasirļotidaudzun
patiešāmparādabioloģisko
daudzveidību.

«Mēs visi kopā darbojamies kā pulksteņa mehānisms,» par savējiem teic bitenieks Igors Ignatjevs
(1.rindā) pēc 1.vietas iegūšanas konkursā «Garšīgākais Latvijas medus».

cilvēkamdomasirsakārto
tasunvieglākstrādāt.Igors
pats ir izgatavojis ziedpu
tekšņu kalti, dravā pārvie
tojamu nojumi piemērotu
darbam lietus laikā, divus
pārvietojamus stropu pa
likņus – vagoniņus un ļoti
daudzkocitu.

Neatlaidība, precizitāte
un izdoma –
panākumu atslēga

Prasme saprasties
ar bitēm un produkcijas
daudzveidība
Igorspirms20gadiemir

beidzis Rīgas Vieglās rūp
niecības tehnikumu, iegūs
totapavumeistaraspeciali
tāti. Jau tobrīd īsais laika
sprīdis, ko izdevās nostrā
dāt apavu rūpnīcā, aplieci
nājaparpuišarokuunprā
ta veiklību. Šīs prasmes zi
nāmāmērānoderarītagad
–navproblēmusašūtstro
pu spilvenus un veikt jeb
kur u sīku roku darbu.
«Igorsirļotirūpīgs,viņam
vienmēr visi instrumenti ir
kārtīgi salikti un salaboti.
Vienmēr cenšas izdomāt
kaut ko jaunu un uzlabot
esošo,”stāstaTatjana.Igors
atīst, ka izgudrotāja garu
viņš mantojis no vectētiņa
Ivana,kuršstrādājisrūpnī
cāunbijisdaudzuraciona
lizācijas priekšlikumu ie
sniedzējs.Igoraizdomabi
šudravāredzamaikuzso
ļa,piemēram,stropinovie
totiuzbetonētiemakugro
duvākiem.«Patssametinā
juarīmetālarāmjus,uzku
riem novietoju stropus. Ar
to es esmu «nošāvis reizē
vairākus zaķus» – stropu
apkārtne vieglāk kopjama,
gaiss piekļūst stropa
apakšai un vēdinās. Vieg
lāk ievākt ziedputekšņus,
arī stropi vairāk pasargāti
no skudr ām,» skaidr o
Igors.Biškopisatīst–jain
ventārs un instrumenti ir
kārtībā, tas liecina, ka arī

«Tiklīdz atnāk pavasa
ris, vajag aprunāties ar bi
tēm.Augi,dzīvnieki,vissir
dzīvsunvārdimaterializē
jas,»atīstIgorsunTatjana.
Igorskatramstropamrūpī
gi ved dienasgrāmatu, lai
vieglāk saprastu, kas kur
darāms.Jauotrogaduviņš
ieguldījis daudz pūļu, lai
mācītosaudzētbišumātes.
«Dzintaru»saražotābiš
kopībasprodukcijairdaudz
veidīga – medus, ziedpu
tekšņi, bišu maize un sve
ces.Tāvisairļotikvalitatī
va un veselīga. «Tagad jā
strādā pie marketinga. Tā
pēc startējām arī etiķešu
konkursā. Šā gada etiķetes
idejairmedusmucauzLat
vijaskartesfona,kurāiezī
mēta mūsu saimniecība.
Manjautagadiridejasnā
kamā gada konkursam,»
stāsta Igors. «Dzintaru»
saimniecības produkcija ir
nopērkamapašāsaimniecī
bā Kārķos, veikalos un ap
tiekāsValkā,Rūjienā,Cēsīs
un Rīgā. Piemēram, Valkā
to var iegādāties SIA «Val
kas aptieka» un veikalā
«Garšvielu pasaule». Rīgā
tāirpatRīgaslidostā.
Igors atīst, ka vienmēr
vajag mērķi, uz kuru tiek
ties. Šogad viņš ir izvirzīts
arī konkursam «Gada biš
kopis 2013» nominācijai
«Gada biškopis sabiedrī

Iegūtie diplomi ir bitenieka Igora Ignatjeva augsts darba
novērtējums un apliecinājums izcili kvalitatīvai produkcijai, kas
saražota «Dzintaru» saimniecībā.

Tatjanas un Igora bērni Diāna un Maksims mīl lauku dzīvi un visu
dzīvo, kas ir viņu pagalmā.

bā». Pretendenti ir vairāki,
rezultātibūszināmioktob
rabeigās.
Vecmāmiņa Ludmila ir
uzdāvinājusi biškopja tēr
pu mazdēliņam Maksi

mam,kuršjausavureiziir
palīgstētim.Tikaitātopīsti
meistari un saimnieki, kas
turpinās iepriekšējo paau
džuiesākto.v
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Teksts: Aija Jurjāne, Ainavu
arhitektūras kursu absolvente
Foto: IngunaMedne

L

ieli svētki nav ikdie
nas parādība, arī Dziesmu
svētki ir tikai reizi piecos
gados,laitosvarētugodam
sagaidīt, nosvinēt un pēc
tam – ilgi atcerēties. Arī šī
gada siltā un sausā vasa
rairsvētki,pretstatāieras
ti vēsajam un nemīlīgajam
laikamarbiežajiemnokriš
ņiem. Tiesa, šāda «ieilgusi
svinēšana»ieviesadažasko
rekcijas konkursa «Sakop
tākā dzīves vieta un darba
vieta Valkas novadā 2013»
plānotajās norisēs. Proti,
vairāki konkursanti atei
cāspiedalītieskonkursā,jo
«viss esot izkaltis».Savukārt
tie, kuri tomēr piedalījās,
latviskajā kautrīgumā (ko
pārņēmuši arī citautieši)
izvairīgi atrunājās: «Man
jautenekātādaizrādīšanai
nav,visstikaipašiem».
Šis konkurss komisijai
bijareizēpatīkamsungrūts
pienākums. Patīkams tā
pēc, ka satikām daudz lai
mīgu cilvēku. Uzdrīkstos
apgalvot,kacilvēks,kuram
irsavsdārzs,unkurštoar
mīlestību kopj, ir laimīgs.
Kāteiktskādāaustrumnie
ku parunā: «Iedzer vīnu –
untubūsilaimīgsvairākas
stundas, apprecies – un tu
būsi laimīgs vairākus ga
dus, iestādi dārzu – un tu
būsilaimīgsvisumūžu».
Paša stādītais dārzs – tā
irpašaradītāpasaule,māk
slas darbs un eksperimen
tāla laboratorija. Kā atina
kāda dārza kopēja, tas ir
patvērums,kurdarbošanās
ar zemi un augiem neļauj
nodoties bēdām. Tas ir arī
mīlestības apliecinājums,
jo katrs augs uz dārznieka
mīlestībuvienmēratbildar
topašu,arīgadījumos,kad
kādam konkrētam augam
būtu vēlami pavisam citi
augšanasapstākļi,nekāno
drošinājisdārzakopējs.Vai
gancitāditiešāsaulēskais
ti zaļot varētu ēnu mīlošā
mahonija, pavisam mazā
baseinā ziedētu ūdensro
ze, kurai lapu izvietošanai
vajadzīgs 2 m dziļums un
4 m2 platība, kupli zarotu
veca goba, kura zaudējusi
lielāko daļu stumbra? Arī
daudzvietsastaptieeksotis
kieaugispējpārciestmūsu
bargās ziemas tikai tāpēc,
ka šeit, pašos Latvijas zie
meļos (!), tos sargā cilvēka
rūpesunsirdssiltums.Res
pektējotsaimniekuaturību
no plašas publicitātes, ne
norādīšu,tiešikurosdārzos
skatāmitievaicitidārgumi.
Sētaundārzsraksturosavu
radītāju, šeit atklājas viņa
gaume,dzīvesveids,uzska

ti.Tāirļotipersoniskatelpa.
Tāpēc arī grūti to novērtēt
objektīvi,kasbijakomisijas
uzdevums. Piebildīšu, ka
jēdziens «sēta» sakoptākās
sētas konkursa izpratnē ir
lietotsdaudzplašākānozī
mē,sākotarmazākovienī
bu–balkonuunbeidzotar
pārdesmithektārulielura
žošanas objektu. Protams,
katram ir sava nominācija,
bet galvenais kritērijs gan
visiemviens–sakoptība.
Kopējāatiņapēcvisare
dzētā–mumsnovadāirtik
lieliski cilvēki! Par augiem
–šovasarkonkurssnoritēja
tieši liliju ziedēšanas kul
minācijā, kad krāšņie zie
du zvani mūs sagaidīja un
pavadīja visos maršrutos.
Un ja liliju dobe ir vairāku
metru garumā, tad skatie
nunotāsatrautirpavisam
grūti.Vēlarīrozes,daudz
krāsainās kallas (zantede
šijas), mežvīteņu un atra
geņu kaskādes, ķirbjaugu
uzvaras gājiens pa sakņu
dārziem, tomāti, kas ga
tavi nocelt jumtu jebkurai
siltumnīcai… Uzskatījumu
neturpināšu, jo tad jau bū
tu vairāki rakstu sējumi.
Neaptverams apjoms būtu
jaunokatrassētasdetalizē
ta apraksta, tāpēc turpmāk
padalīšos tikai atsevišķu
mirkļuiespaidos.
Atīšos, mani negaidī
ti un patīkami pārsteidza
viens no vērtējamajiem ra
žošanasobjektiem.Jaufak
ts,kalaukosnorisveiksmī
ga ražošana un ir radītas
vairāknekā80darbavietas,
irapbrīnasvērts.Vēljovai
rāk tāpēc, ka uz ārzemēm
tiek eksportēta produkcija,
nevisdarbameklētāji.Kaut
arīgaumīgiierīkotieapstā
dījumi pagaidām aizņem
mazu zemes gabaliņu pie
administrācijas ēkas, ražo
šanasprocessnotieksakār
totā vidē. Man atklājums
bija pielietotā tehnoloģija,
kad kādas padomju laika
lielfermas drupas tiek sa
smalcinātas un pārstrādā
tasizejvielās,kovarlietde
rīgiizmantotjaunuobjektu
celtniecībai, kā jau tas pie
dien sakoptā sētā. Arī kār
tīginovietotidarbarīkigan
šajā, gan citos, mazākos
objektos, lieliski papildina
dizainu.Turklāttāirgaran
tija,kašīražotājapakalpo
jumuvardrošipirkt,jošeit
tiekgodātakārtība.
Šogad bija maz dalīb
niekunominācijā«Odziņa»
(mazā arhitektūras forma,
norādes zīme, augu kom
pozīcija,ūdenstilpevaicits
oriģināls, neliela formāta
vides elements, kā arī ne
parasta izmēra, formas vai
sugasaugsvaiaugukolek
cija). Taču šādas «odziņas»
bija sastopamas praktiski

visos vērtējamajos objek
tos.
Uzskaitījumu sākšu ar
man tik mīļajiem lielajiem
kokiem.Mājai,apkuruza
ļo lieli koki, tiek radīta ār
telpa,savukārtmāja,kuras
tuvumā nav neviena koka,
ir neaizsargāta, arī tās ie
mītniekiem pagalmā nav
kur patverties no karsta
jiem saules stariem. Šova
sarvarējāmsalīdzinātabus
gadījumus. Redzējām, cik
labprāt šādā glīti apkoptā
ārtelpā uzturas nama ie
mītnieki. Kā ievērojamāko
ainavasdominatigribupie
minētkādaslaukusētasap
si.Itkāparastassugaskoks,
betarmājassaimniekusau
dzīgoatieksmitāizaugusi
un harmoniski sakuplojusi
ievērojamos apmēros. Ša
jā sētā bija arī vairāki den
droloģiski retumi, piemē
ram, Karolīnas halēzija jeb
sniegpulksteņu koks un
Amerikas tulpju koks, bet
tiemvēljāpaaugas.
Komisiju pārsteidza kā
das sētas centrālais iemīt
nieks – neparasti liels aug
ļukoks,kurazarosienākas
kazenēm līdzīgas ogas –
piemiņanosaimniecesbēr
nībaszemes.Tasvarētubūt
dienviduzīdkoks.
Tieši šogad mūs priecē
javeiksmīgiizvēlētāsvietas
Ziemassvētkueglēm.Viena
saimniece savu eglīti esot
vairākusgadusnēsājusipa
visu dārzu, līdz atradusi
labāko vietu. Sudrabegles
(asās egles) veselīgais iz
skatsliecināja,kaegleviņai
piekrīt.Tikpatapmierinātas
ardzīvesapstākļiembijaarī
balteglescitosdārzos.
Izrādās,kadaudzisaim
niekiaizraujasarīartādiem
visnotaļ prasīgiem augiem
kā enģeļtaures (brugman
sijas).Visdižākānotāmbija
septiņgadīgaskaistulekādā
zemnieku saimniecībā, ku
ras ļaudis nopietni nodar
bojas ar piena lopkopību.
Kuplajam,tejutrīsmetrīga
jam  augam tiekot ierīkots
pienācīgs ziemas dārzs
govju kūtī. Kopēju pūles
tiekpienācīginovērtētasar
25centimetrusgariem,sār
tiem,vakarossaldismaržo
jošiemzieduzvaniem.
Mežvītenisirpieticīgāks,
betnosegtvisumājassienu
ar maigi violetiem ziediem
–tokatrsnevar.Tādsauga
par prieku kādas vasarnī
casīpašniecei.
Pie dīķa ar dažādu krā
su ūdensrozēm ieradā
mies mazliet par agru, jo
pēcsaimniecesteiktā–pēc
pusstundas ziedi būšot vēl
lielāki.Milzīgasbijaarīsar
kanzaļās lapas ar paceltām
malām,glužikātoradinie
cēmviktorijām.
Turpinājums 14.lpp.

Konkursa komisija iepazīst Lustiņdruvas taku Kārķu pagastā

Apkārtējā vidē labi iederas tieši no dabas materiāliem veidotas
dārza skulptūras

Pieredzējušo komisiju patiesi pārsteidza dīķa vidū ierīkotā atpūtas
vieta – masīvkoka sols ar atzveltni

Daudzās sētās bija jaukas atpūtas vietas, un māju saimnieki tām
bija raduši visdažādākos risinājumus

14

Nr. 45

Laimes zeme

Turpinājums no 13.lpp.

Daudzviet redzējām, ka augi var
būtnoderīgiarīkāceltniecībasmate
riāls. Vienā zaļo lapu arhitektoniska
jā veidojumā bija paslēpts nokaltuša
kokastumbenis,citviet–ķemertiņš vai
veļas žāvētava. Savukārt par dārza
nezāli uzskatītā Sahalīnas sūrene var
lieliskikalpotparaizslietnivistuaplo
kamvaikompostakaudzei.
Laimīgi ir saimnieki, ja viņu sētās
vaitotuvumāirūdenskrātuves,kuru
starojošais ūdensspogulisirgan val
gmesdevējs,gangreznums,īpašitad,
jatoizceļsakoptakrastmalaundažā
duizmērulaipasuntiltiņi.Jablakusir
Gauja,tadganjārēķināsarto,kapa
vasaros tā var ienāk arī pagalmā, kā
tasbijisšajāpavasarī.
Apjomaziņāievērojamākācilvēka
rokudarinātā«vides odziņa»bijaresns
kokastabs,kurāievietotastuvējomā
ju norāžu zīmes, vērstas precīzi vaja
dzīgajāvirzienā.
Vairāk bija «odziņu», kas domātas
pašu radītāju priekam un ērtībām.
Daudzi,patiešāmatdarināšanascienī
gipiemēri.Objektuapskateslaikāga
dījāsbrīži,kadvisakomisijasajūsmā
pieklusa. Tā notika, kādas vasarnīcas
teritorijāieraugotatjautīgiierīkotuat
pūtasvietuuznelielādīķa,zemesga
balazemākajāvietā–uzplataslaipas
novietots masīvkoka sols ar atveltni
untamblakuspuķupods.Iemītnieku
labsajūtupiešīsvasarnīcasnodrošina
arīglītākokakarkasāierīkotaāraduša
unstādījumiemnepārblīvētaisdārzs.
Viena no vērtējamajām pozīcijām

bijasētasatpūtasvieta,josaimniekam
ir noteikti jāatrod laiks un vieta, kur
atgūtspēkusunpapriecātiesparsavu
darbu, tā ir tāda kā «sanitārā norma».
Cilvēkitoirsapratuši,unpaviljonus,
lapenes, nojumes ar atpūtas krēsliem
un galdiem, šūpolēm, griliem un ci
tāmietaisēm,redzējāmdaudzviet.
Tākāziedudaiļumsirnepastāvīgs,
daudzisaimniekidārzupapildinājuši
arnemainīgākāmlietām–dārzaskul
ptūrām.Tegalvenais,laisaimniekam
pašamtaspatīk,betsavāmrokāmda
rināti koka eži, zaķi un sēnes, puķu
podi no zaru pinumiem vai akmeņu
veidojumi starp puķēm dārzos iede
ras gluži labi. Skatu piesaistīja arī ik
uzsoļasastopamasinteresantasdeta
ļas.Kičīgākais ķemertiņš –tāvarētubūt
patatsevišķanominācija.Ķemertiņš nu
reizirtāēka,kurvarpielietotvisdažā
dākosdizainarisinājumus,piemēram,
no skārdenēm veidots iekšējās sienas
«bloks». Namiņā, kura durvis rotāja
uzraksts «Priekšsēdētājs», nepavie
sojos,betirskaidrs,katurdodasļoti
svarīgos gadījumos. Tas viss ir radīts
pašuuncitupriekam.
Konkurssnoslēdzies,irnoteiktila
bākie no šī gada pamanītajiem, pie
teiktajiemundalībaikonkursāpiekri
tušajiemnominantiem.Šajākonkursā
pretendentus vērtēšanai var ieteikt
ikviens,bettievarpieteiktiesarīpaši.
Diemžēl arī šogad dažus priekšliku
mussaņēmāmnovēloti,tāpēclūgums
–esietvērīgiunaktīvi.
Mūsunovadāirdaudzskaistusētu
untāskopjčaklicilvēki,arkuriemva
ramlepoties.v

Mācāspazītārstniecības
augusunatklājLieloKrēslu
Teksts un foto:
Sandra Pilskalne

12.

jūlijā Kārķos notika
pasākums – seminārs, kurā
Vaidavas pagasta «Silkalnu»
saimniece Zeltīte Kaviere mā
cīja dabā pazīt ārstniecības
augus, stāstīja par to žāvēšanu
un glabāšanu. Pēc tam Lustiņ
druvā notika skatu platformas
– Lielā Krēsla atklāšana. Mežs
ir ne tikai kā koksnes resursi,
tā arī ir ekoloģiski tīru ārstnie
cības augu ieguves vieta.
«Katram
visnoderīgākie
augiveselībaiirtie,kasaugtu
vumā,» atīst Zeltīte Kaviere,
kura stāstīja par ievākto augu
atpazīšanas un izmantošanas
iespējām–tējām,augusulām,
augu putriņām, uzlējumiem,
sīrupiem,ziedēm,eļļām,izvil
kumiem,tinktūrām,auguvan
nām, kompresēm, spilveniem,
matračiem, par augiem ikdie
nasuzturāunpirtī.Lielaisda
lībnieku skaits apliecināja, ka
šādi semināri ir ļoti lietderīgi
un jāturpina veselīga dzīves
veida meklējumi. Interesenti
ceļu uz Kārķiem bija mēroju
ši pat no Alojas, Launkalnes,
Ērģemes un vairākām citām
vietām. Seminārā piedalījās
arīprofesoreJanīnaKursītear
studentiem, atīstot, ka iegūtā
informācija ir ļoti vērtīga lat

viskādzīvesveidaizziņai.
Daļa semināra notika pļavā
un mežā, kur mūs visus pava
dīja Sprīdītis (Emīls Liepiņš)
un Meža Māte (Arta Pūpola).
Atklājot Lielo Krēslu, kas ti
ka uzticēts pagasta pārvaldes
vadītājam Aivaram Cekulam,
augstu pāri priežu galotnēm
aizskanēja senioru ansambļa
«Baltie taureņi» dziesmas. Lie
laisKrēslsLustiņdruvasveselī
bastakāirlabspapildinājums,
laitakupadarītuinteresantāku
un atraktīvāku. Krēsls izgata
vots ar Meža atīstības fonda
atbalstu un tapis Latvijas Paš
valdību savienības izsludinā
tā projekta ietvaros. Tā izgata
vošanas meistars jeb kā senāk
teicakrēslinieksbijaRaimonds
Bricis.
Seminārā pusdienlaikā pie
LielajiemRatiemkopīgimielo
jāmies ar mellenēm un pienu.
Ieskatoties Lustiņdruvas takas
malās sapratām, ka visapkārt
mums ir brīnišķīga dabas ap
tieka, tikai jāprot to izmantot,
laiuzlabotusavuuntuvinieku
veselību!
IkviensaicinātsiepazītLus
tiņdruvas taku. Varbūt jums
mazamvaiarīlielamjubilāram
gribassavājubilejasballītēpa
sēdēt Lielajā Krēslā, vai vien
kārši atsēsties atpūsties no ik
dienasunizbaudītmežuunva
saru.BūsietgaidītiKārķos!v

Nav jābrauc uz Vecpiebalgu - dažādu krāsu ūdensrozes tiek audzētas arī mūsu novadā.
Foto: Inguna Medne

Aicina uz semināru par ārstniecības augiem

Lielā Krēsla atklāšana uzticēta pagasta pārvaldes vadītājam Aivaram
Cekulam.

12.augustā plkst.13.00 Kocēnu novada Vaidavas pagasta «Silkalnos»,
Vaidavas izglītības biedrība sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centra Valmieras nodaļu aicina uz bezmaksas informatīvo se
mināru par ārstniecības augu audzēšanu un izmantošanu.
Tēmas:
• Ārstniecības augu audzēšana komerciālām vajadzībām.Augu audzēša
nasagrotehnika,jaunutehnoloģijuieviešana,auguievākšana,kaltēšana;
•Drogugatavošanaunpielietojumsveselībasuzlabošanaisavvaļasaptie
ka,zaļāsreceptes;
• Pirts procedūru izmantošana lauku tūrisma pakalpojumu dažādošanā.
Pirtskūre:zieduslotas,ziedumasāža,krustotaisunvārdotaispērienspirtī,
zāļugulta.
Lektores:«Silkalnu»saimnieceZeltīteKaviereunventiņu«zāļusieva»
LīgaReitere
Vairāk informācijas un pieteikšanās pie Zeltītes Kavieres, tel.29432176,
epasts:zelte@inbox.lv
P.S. No Kārķiem tiek organizēts kopīgs autobuss,
pieteikties mob.t. 26068289 (Sandra Pilskalne)

«Silkalnu» saimniece Zeltīte Kaviere aicina ikvienu iepazīt augus un ikdienā
izmantot dabas aptieku
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Es puķei pateicos,
kas tev pa ceļam zied,
Es saulei pateicos,
Kas tavā dienā spīd.
(G.Micāne)
Var laiku skaitīt pulksteņos un ziedos
Un skaitīt ziemās, atvasarās,
Un nepareizi nebūs kopā gadi sanāks,
Un it kā viss būs tā, kā pienākas …
                      (M.Svīķe)

Laikā no 14.06.2013. – 21.07.2013. Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēta 12 bērnu dzimšana: 8 zēni – Lauris, Roberts, Valdis Indriķis,
Ernests, Marko, Roberts, Andrejs, Mikus, 4 meitenītes – Esēnija, Anete,
Marta un Kate.

Sveicam ģimenes ar dzīvē nozīmīgo notikumu!

Valkas novada dome

Ērģemes pagastā

Ingrīdu Lielgalvi 01.08 Irēnu Kazaku 18.08.

Kārķu pagastā

Edgaru Skrastiņu 02.08., Ivanu Sokaču 13.08., Sandru Lapiņu
25.08.

Vijciema pagastā

Ēriku Skraustiņu 09.08., Mārīti Žbanovu 13.08., Ansi Gulbi
27.08., Selgu Ešenbergu 29.08.

Valkas pagastā

Anatoliju Ivanovu 06.07., Ļubovu Vilku 07.07., Valdi
Jirgensonu 09.07., Māru Vaļģi 10.07., Ņinu Grinduli 10.07.,
Ņinu Jupatovu 12.07., Barbaru Tirevičienu 14.07., Ņinu Eleksi
14.07., Andri Pētersonu 16.07., Gaidu Eglīti 18.07., Līviju
Kondrašovu 21.07., Vinetu Bažanovu 24.07., Intaru Skrastiņu
25.07., Jāni Lapsu 28.07 Daci Treimani 01.08., Laimu Kosemae
03.08., Kārli Kraukli 05.08., Oskaru Voitu   06.08., Valēriju
Andrējevu 06.08., Nikolaju Deļatinčuku 10.08., Jāni Šalderu
11.08., Valēriju Zaharovu 11.08., Melitu Metus 19.08., Velgu
Vdovičenko 31.08.
Valkas pilsētā
Irinu Toloknovu 01.08., Mariju Pāvulsoni 01.08., Aldu
Martinsoni 01.08., Tatjanu Afanasjevu 02.08., Ludi Ķikānu
03.08., Vladimiru Veselovu 05.08., Vizbulīti Meļķi   05.08.,
Guntu Smani 06.08., Milliju Vorzu 06.08., Antu Mincāni
06.08., Agri Freibergu 06.08., Ludmilu Gorbunovu 07.08.,
Jeļenu Gaili 08.08., Albinu Vralovu 08.08., Silvu Ioosu 09.08.,
Līviju Āboliņu 11.08., Jevdokiju Ščedrovu 11.08.,   Joosep
Kirtsi 12.08., Tatjanu Bogdanovu 13.08., Zentu Kalašņikovu
13.08., Ļubovu Rudīti 14.08., Zinaidu Jaraikinu 15.08.,   Juri
Krūmu 15.08.,  Oskaru Eihmani 16.08., Katažinu Berjozkinu
16.08., Marutu Balodi 19.08., Vjačeslavu Kotu 20.08., Valdu
Eglīti 21.08., Valentin Septitski 21.08., Zaigu Ziemiņu 21.08.,
Līviju Feldmani 23.08., Ligitu Vidiņu 24.08., Āriju Tauriņu
25.08., Tatjanu Storoženko 26.08., Andri Keraiti 25.08., Robertu
Kažociņu 25.08., Mudīti Karu 28.08., Ināru Vītolu 29.08., Ainu
Lezdiņu 29.08., Ludmilu Tiščenko 30.08., Ņinu Lāci 30.08.,
Intu Žuraku 30.08., Ēvaldu Lezdiņu 30.08.
Valkas novada dome
(Sveicam novada iedzīvotājus
«apaļās» un «pusapaļās» jubilejās, sākot no 50 gadiem.
Sveicam arī visus pārējos jubilārus!)
Divreiz mūžā mums dvēselei gājputnu diena –
Šurp atnākot, reiz – ejot projām …
Mēs atnācām vieni, un aiziesim vieni
Ar kliedzienu pirmo un atvadu skumjām.
(G.Micāne)

Aizvadīti mūžībā
(Laikā no 14.06.2013. – 21.07.2013. Valkas novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta miršana)
Miervaldis Daugulis		
Gaida Gustapa			
Erna Helimete			
Maigonis Kauliņš		
Vladimirs Kočevs		
Alvīna Liepiņa			
Emīls Meiers			
Harijs Meķis			
Juzefa Skutāne			
Genadijs Stepānovs		
Aivars Šaka			
Gaida Timofejeva		
Mirdza Veinberga		

(dz. 1940.),
(dz. 1931.),
(dz. 1927.),
(dz. 1935.),
(dz. 1953.),
(dz. 1915.),
(dz. 1930.),
(dz.1940.)
(dz.1920.),
(dz. 1950.),
(dz. 1937.),
(dz. 1943.),
(dz. 1920.).

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem

Valkas novada dome

Pirmo reizi Valkā
notiks Putu ballīte!
Sestdien, 3.augustā no plkst.
22.00 – 04.00 Valkas brīvdabas es
trādē pirmo reizi notiks Putu bal
līte! Ikviens aicināts kārtīgi izde
joties un atpūsties gan putās, gan
vienkārši – dejā.
Spēlēs DJ Gunchs, kurš dīdže
ja karjeru uzsāka 1996.gadā, sāku
mā spēlējot ar trīs kasešu magne
tofoniem, divām 120W tumbām un
vienu disko gaismu. Ar laiku teh
nikas komplektāciju ir attīstījis līdz
profesionālam līmenim. Bijis rezi
dents klubos «Trīsstūris», «Relax»
un «Aborigēns», pašlaik – rezidents
klubā «Sarkans».
Ieeja Putu ballītē: līdz 23.00 – 2
lati (3€), vēlāk – 3 lati  (5€). Būs bu
fete.

Lorijas Vudas un Hardija
Madzuļa koncerts
«Ūdenskritums»
Piektdien, 30.augustā plkst.
19.00 Valkas pilsētas kultūras na
mā notiks šovasar Latvijā vienī
gais Lorijas Vudas un Hardija Ma
dzuļa koncerts «Ūdenskritums».
Koncertprogrammu abi mūziķi
izveidoja pērn, atzīmējot savus 10
dziesmotos gadus, programmas ti

tuldziesma veltīta varenajiem Igu
asu ūdenskritumiem Argentīnā.
Koncerta pirmajā daļā skanēs
dueta populārākās romantiskās
dziesmas. Par īpašu emocionālo fo
nu rūpēsies Lorijas Vudas jaunie so
listi. 2011.gadā uzsāktā sadarbība ar
Latvijā vienīgo Jauniešu apvienoto
simfonisko orķestri «Draugi» jubi
lejas koncertprogrammu padarīs
par patiesiem svētkiem – otrajā daļā
piedalīsies vairāk kā 60 dalībnieku.
Aivara Krūmiņa aranžijā simfonis
kajam orķestrim tiks izpildītas gan
pavisam jaunas Hardija Madzuļa
kompozīcijas – «Ar putniem aiz
lido doma», «Zaķīša pirtiņa», gan
iecienītākās dueta pirmā albuma
«Par ziediem un sapņiem» (2003.g.)
dziesmas. «Daba un viss skaistais
iedvesmo, un, ja mēs varam par to
dziedāt, tad esam laimīgi,» saka Lo
rija un Hardijs.
Būs bufete. Biļešu iepriekšpārdo
šana uz Lorijas Vudas un Hardija
Madzuļa koncertu līdz 29.augustam
kultūras namā katru darba dienu no
plkst. 9.00 līdz 18.00. Biļetes cena ie
priekšpārdošanā – Ls 1,50, koncerta
dienā – Ls 2,50, ģimenes biļete 4 cil
vēkiem – Ls 5,00, pirmsskolas vecu
ma bērniem ieeja brīva. v
Līga Pandalone,Valkas pilsētas
kultūras nama kultūras metodiķe

Aicina piedalīties labās
pieredzes vasaras skolā
L

• Dalības maksa  Ls 5 no dalībnieka.
• Pieteikšanās līdz 3.augustam   
mob. tel. 26229318; e-pasts: dobu
mi@inbox.lv  (Ženija Daudziete) vai
mob. tel. 26673551 (Līvija Kreile).

ai sievietes aktīvāk iesaistītu
sabiedrības attīstības procesā, bied
rība «Kultūrizglītība un Sports» un
Latvijas Lauku Sieviešu Apvienība
sadarbībā ar Turnas tautas namu,
2013.g. 6.augusta
rīko Labās pieredzes skolu «Mans
programma
sievietes laiks» lauku sievietēm.
Dosim sievietēm ierosmi atvēlēt lai • 8.00 – 8.30 ierašanās, reģistrācija,
ku sev, savai veselībai, savam skais rīta kafija.
• 8.35 – 8.55 atklāšana;
tumam, savai dvēselei!
• 9.00 – 13.00. lekcijas par sevis sa
kopšanu, par veselību, par netradi
• Vasaras skola notiks 6.augustā Ēr
cionālu pirti un pēršanos;
ģemes pagasta Turnas tautas namā. • 13.00 – 13.55 pusdienas;
• Visi dalībnieki aicināti līdzi ņemt • 14.00 – 17.00 radošās darbnīcas;
savus darinājumus izstādei, ar ku 1) papīra trauki,
riem iepazīstināt pārējos vasaras 2) kļavu lapu cepures,
skolas dalībniekus.
3) prievīšu aušana,
• Ieteicams ņemt līdzi kādu vieg    4) dekupāža uz auduma,
lu apģērba gabalu, ko uzģērbt virs    5) kvillings,
drēbēm ( piemēram, vīriešu kreklu),    6) kolāžas;
lai piedalītos praktiskās nodarbībās • 17.00 – 17.20 launaga tēja;
• 17.30 noslēgums. v
pirtslietu zinībās.

Valkasnovadaaﬁšustabs

Valkas novadā
viss notiek

Valkasnovada
Centrālajābibliotēkā
• No 1.līdz 15.augustam –izstā
de«4.augustādzejnieceiOlgaiLi
sovskai–85».
• No 8. līdz 22.augustam –izstā
de «10.augustā literatūrzinātnie
cei, rakstniecei, habilitētai filolo
ģijas doktorei Ingrīdai Sokolovai
–90».
• No 23.augusta līdz 6.septem
brim – izstāde «28.augustā aktri
sei, Latvijas Nacionālā teātra le
ģendaiVeltaiLīnei–90».

BibliotēkasBērnu
literatūrasnodaļā

• No 1.līdz 20.augustam – izstā
de,«Araizrautībuparindiāņiem.
Valkas–Lugažu
Pasaules pamatiedzīvotāju aizsar
Evaņģēliskiluteriskajā
dzībasdiena–9.augusts».
baznīcā
• No 5.līdz 23.augustam – izstā
• 3.augustā plkst. 18.00 –Ziemeļ de«Vārdampiemītspēksunrūpī
latvijaskameransambļa«Livonia» gitiejāizvēlas,laikādamnenoda
rītu ļaunu! Dziedātājai un bērnu
koncerts.
grāmatuautoreiMadonnai–55».

Valkasbrīvdabas
estrādē

Radošajātelpā
«309.kabinets»

• 23.augustā – expermental/am
• 3.augustā no plkst. 22.00 līdz bient/electronicmūzikasprojekta
04.00 – «Putu ballīte», spēlē DJ Sovijus(Lietuva)uzstāšanās.
Guncha. Būs bufete. Ieeja: līdz
plkst.23.00–2lati(3€),vēlāk–3
Valkasnovadlati(5€).
pētniecībasmuzejā
• Līdz 5.augustam – izstāde
«Māksla kā cilvēces hronika».
Valkaspilsētas
Muzeja mākslas priekšmetu ko
kultūrasnamā
lekcijā ir gandrīz 700 dažādu pe
• 30.augustā plkst. 19.00 –Lorijas riodu, žanru mākslas darbi. Ko
Vudas un Hardija Madzuļa kon lekcijuveidogalvenokārtnovada
certprogramma «Ūdenskritums». mākslinieku darbi un dāvināju
mi,pēcpersonālizstāžuslēgšanas
Piedalīsies Jauniešu apvienotais
muzejā. Izstādē redzami Mildas
simfoniskaisorķestris«Draugi»un Bīrītes, Eduarda Detlava, Maru
LorijasVudasjauniesolisti.Biļešu tas Stabulnieces, Arnolda Silde
iepriekšpārdošana līdz 29.augus ga,NikolajaStūra,OskaraVītiņa
tam kultūras namā katru darba un citu pavisam 24 profesionālo
dienunoplkst.9.00līdz18.00.Bi mākslinieku un mākslinieku au
ļetes cena iepriekšpārdošanā – Ls todidaktudarbi.
1,50, koncerta dienā – Ls 2,50, ģi
menesbiļete4cilvēkiem–Ls5,00,
Sportapasākumi
pirmsskolasvecumabērniemieeja
• 24.augustā plkst.11.00 – Valkas
brīva.Būsbufete.
novadačempionātspludmalesvo
Izstādes
• Mazajā zālē – izstāde «Liepā lejbolā,noslēgumaposms.
ja – Valka reminiscences» (Didzis
Kapusvētki
Krūmiņš,EdīteBernadoviča,Gints
Veilands–gleznas,grafika,foto).
• 4.augustā plkst. 13.00 –Valkas
• 1.un 2.stāva foajē, izstāžu telpā Mežakapos.
– izstāde «Ģimenes sāga» (Lilita • 4.augustā plkst. 15.00 –Valkas
Postaža,PēterisPostažs,JutaPoli Cimzeskapos.
cja,PaulisPostažs,LienaBaklāne,
Gadatirgi
VijaVeinberga,AnceŽeigure,Ruta
Žeigure,PaulaPostaža,PetraPos
22., 23., 24.augustā Valkaspilsētā–
taža,IngunaPostaža–gleznas).
gadatirgus.

Ērģemespagastā

Valkaspagastā

• 3.augustā plkst. 9.00 pludmales
volejbola čempionāts «Ērģemes
dūzis».
• 6.augustā Turnas tautas na
māLabāspieredzesskola«Mans
sievietes laiks». Lasīt sīkāk
15.lappusē.
• 25.augustā plkst. 12.00 Lieldie
nuzaķuskrējiensnoVīgantupie
turas uz skolu. Hokeja laukuma
atklāšana. Kopīgas pusdienas –
Gundegas un Dzintara Jurševsku
vārītazupa.

• 4.augustā plkst. 11.00 Stoķuka
poskapusvētki.
• 10.augustā Velgasdienas«Strau
tiņos».
• 11.augustā plkst.11.00 – Valkas
novadačempionātspludmalesvo
lejbolā,2.posms.
• 17.augustā Valkaspagastaspor
ta spēles. No plkst. 9.00 reģistrē
šanās,plkst.10.00 atklāšanascere
monija,startskomandāmunindi
viduāliemsportistiem.

Kārķupagastā
No 9. līdz 10. augustam Pagasta
dienas:
• 9.augustā no plkst.13.00 pietau
tasnamaZiedukārtošana«Ziedu
feja no mana dārza». Plkst. 17.00
velobrauciens dažāda vecuma
braucējiem.
• 10.augustā plkst. 8.00 tautasna
māzolītesturnīrs.Plkst. 10.00 pie
tautas nama muzikāla izrāde ģi
menei,bērniemunpieaugušajiem
«Notikums dārzā». Plkst. 12.00
pie sporta nama pagasta labumu
tirdziņš, sporta svētku atklāšana,
dažādas sacensības individuāli
un komandām. Plkst. 20.00 tau
tas namā biedrības «Ugunspuķe»
projekta«ZiedufejasKārķos»pa
sākums. Piedalās Anitas Pirogas
vadītāgrupa«Flora+»arnepiera
dinātāsmodestērpudemonstrēju
miem, muzikālā grupa «Krelles».
Plkst. 22.00 balle.
• 31.augustā plkst. 20.00 pasā
kums«Arskolassomuplecos»(iz
stāde,koncerts,ballīte).

No 1. – 4.augustam Vijciema Pa
gasta dienas:
• 1.augustā no plkst. 9.00 lauku
māpietautasnamatirdziņš. Laip
nilūgtivisipirktunpārdotgribē
tāji!
• 2.augustā no plkst. 15.00 bib
liotēkā pasākumi skolēniem «Li
terāraiskokteilis».Plkst.17.00 Vij
malā pie depo spēles un stafetes.
Plkst.18.00 pagasta centrā ziedu
paklāja veidošana. Aicinājums
visiem: nāciet ar ziediem, dažā
diem augiem un dabas materi
āliem,veidosimkopīgudarbu!
• 3.augustā pasākumiVijmalāpie
depo plkst. 20.00 teatralizēts uz
vedums lieliem un maziem «Pie
sapņufejas».IelūdzĒrģemespaš
darbnieki. Režisore Līga Krama.
Plkst. 21.00 pasākums «Ceļa so
ma». Tikšanās pie ugunskura ar
svešumā dzīvojošajiem vijciemie
šiem. Plkst. 22.00 vasaras nakts
ballīte.Piepults–Māris.
• 4.augustā plkst. 13.00 Vijciema
kaposkapusvētkudievkalpojums.
MācītājsAndisSmilga.v

LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!
Var būt gadījumi, kad pasākumu norises laiku nepieciešams
mainīt.Sekojietinformācijaiwww.valka.lvvaiinteresējietiespie
pasākumarīkotājiem!

«Strautiņos»iecerētaskaista
Velgasdienaspēcpusdiena
Teksts:
Sandra Pilskalne

10.

augustā pulksten 14.00
desmito reizi Valkas pagasta
«Strautiņos» notiks dzejniecei
Velgai Krilei veltīts piemiņas pa
sākums, kurā piedalīsies daudzi
sabiedrībā atīti literāti un māk
slinieki.
«Velgas dzeju lasīs aktieris Rū
dolfsPlēpis,skanēsLaimasJanso
nesspēlētāskoklesskaņas,kasarī
ir īpaši, jo Laima ir mūziķe, kura
kokles spēlē atļaujas vairāk kā ci
ti koklētāji, līdzīgi kā Velga, kura
atļāvāsdzejāizteiktvairākkāciti.

Valkas novada
pašvaldības
informatīvs
izdevums

Vijciemapagastā

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

Pasākumā dalību apsolījuši dau
dzi literāti: Edvīns Raups, Jānis
Vārdons, Henriks Eliass Zēgners,
Anna Homa, Madara Rutkēviča,
KristapsVecgrāvis,Rakstniekusa
vienības priekšsēdētājs Jānis Jur
kāns, Latvijas Literatūras centra
direktors Jānis Oga, dzejnieks Ul
dis Bērziņš,» informē pasākuma
organizatore Velgas māsa Antra
Krile. Velgas dienas pēcpusdienā
ar visiem kopā būs arī dzejnieces
mammaBrigita.Organizatorisaka
paldies Valkas novada domei par
projektu konkursā iegūto atbalstu
pasākuma organizēšanā un aicina
ikvienuinteresentubūtVelgasdie
naspēcpusdienā«Strautiņos»!v

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,tālr.64707489.
Datorgraﬁka: Arnis Ozoliņš; arnis.ozolins@hotmail.lv
Iespiests tipogrāﬁjā «LATGALES DRUKA»

