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ūlijs ir bijis raibs gan ziedu
krāšņumā, gan notikumu
bagātībā – ir notikuši vairāki sporta un kultūras pasākumi.
Ar brīnišķīgu «Sinfonietta Riga»
koncertu nosvinējām J.Cimzes jubileju. Par godu jubilejai ir izdota
arī pastmarka, kuru veidojusi izcilā latviešu māksliniece Lilija Dinere. Ar vērienu norisinājās
pirmās Lauku dienas Valkas novadā, pulcinot interesentus no
visas Latvijas. Par to īpašs paldies pasākuma organizatorēm –
Inārai Pakalnai un Sniedzei Ragžei!
Jūlijs mūs lutināja ar siltām dienām – īsti piemērots laiks ceļošanai. Šajā numurā vairāki raksti
veltīti tūrismam. No sirds iesaku
apceļot skaistās vietas mūsu novadā! Mēs – slejas autore un Tūrisma informācijas biroja vadītāja Liene Bērziņa šomēnes pabijām divās brīnišķīgās vietās –
«Upmaļos» un «Rozītēs». Divās
dienās pabijām novada abās pusēs, kuras īpašas padarīja notikums, kas lika man aizdomāties
par to, ka varbūt tādu nejaušību
nemaz nav.
Viesojoties rakstnieces Vijas Upmales dzimtajās mājās, aizdomājos par to, ka gandrīz neko nezinu
par rakstnieces dzīvi novadā, viņas dzimtu – grāmatas, protams,
lasītas.
Nākamajā dienā, ceļojot uz Zvārtavu, atklājās, ka mūsu brīnišķīgajam ceļa biedram Aldim Upmaļi ir rados, bet mašīnā Aldis
noglabājis Laimoņa Upmaļa, Vijas Upmales brāļa dienasgrāmatas «Kara zēna atmiņas» tiem,
kas vēlētos šo stāstu lasīt. Saņēmu dāvanā. Tur – arī gabaliņš
manas vēstures – viens no Laimoņa līdzbiedriem ir mans vectēvs.
Šie brīnumainie mirkļi ir tas, kā
dēļ vērts dzīvot, tie dod sajūtu, ka
neesi viens, bet viss ir saistīts.
Domāsim labas domas un darīsim krietnus darbus!
Zane Brūvere

Intervija ar Valkas novada domes
priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli
Teksts: Valkas novada domes sabiedrisko
attiecību speciāliste ZaneBrūvere
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agājisgadspēcpašvaldību
vēlēšanām.Vaiirizdevies
īstenotiecerētāsidejas,vai
ir sasniegti tie mērķi, kur us gada
laikābijaiecerētssasniegt?
– Gatavojoties vēlēšanām, pie
programmas strādāju kopā ar domu
biedriem. Mēs uz novada atīstību
skatījāmies ilgtermiņā – vismaz des
mit gadus uz priekšu, nevis vienu
vai četrus. Bet, protams, gads ir pie
tiekams laika periods, kad var jau iz
darīt secinājumus. Mūsu program
ma ir veidota tā, lai novads atīstītos
kopumā – to var salīdzināt ar karti,
kurā atzīmēti ceļu stabiņi, pēc ku
riem var redzēt, vai virzība notiek
un vai mēs ejam pareizajā virzienā.
Skatoties atpakaļ, ir gandarījums, ka
visās jomās esam sasnieguši mērķus,
kurus vēlējāmies sasniegt šajā pos
mā, vai arī katrā ziņā esam tuvu
tiem.
Piekātiekvisvairākstrādāts,kā
dasirprioritātes?
– Lielākā prioritāte bija un ir jaunu
darba vietu radīšana. Aktīvi strādājot
gan ar esošajiem uzņēmējiem, gan po
tenciāliem investoriem, šogad nāku
šas klāt vairāk nekā sešdesmit jaunas
darba vietas. Drīz Turnā ar pilnu jau

du sāks strādāt jaunā taras līnija,
augustā pakāpeniski darbu uzsāks
glābšanas piederumu ražot ne – jau
nais vāciešu kopuzņēmums SIA
«SPE», kas atradīsies bijušajās SIA
«efn NORD» telpās. Tas nozīmē, ka
būs vēl ap četrdesmit jaunu darba vie
tu. Tas ir ļoti labs rezultāts, un mēs
uzreiz redzam, ka tas arī ietekmē ne
kustamā īpašuma tirgu – dzīvokļi
vairs nestāv tukši, ir lielāka interese
gan par to iegādi, gan īrēšanu. Pro
tams, tas veicina arī mazumtirdznie
cības apgrozījumu, ir vairāk cilvēku,
kas vēlas ko iegādāties vai saņemt pa
kalpojumu.
Diemžēl, jau saskaramies ar būtis
ku problēmu – neskatoties uz to, ka
bezdarba līmenis ir diezgan augsts,
nav daudz cilvēku, kuri vēlētos strā
dāt ražošanā. Darba rokas nemaz
nav tik viegli atrast. Tāpēc pašlaik
mēs piesardzīgi skatāmies uz jaunu
ražotņu atvēršanu. Paskatīsimies, kā
izdosies nokomplektēt ražot ni Turnā
un jauno vācu uzņēmumu. Ja viss
noritēs sekmīgi, tad spersim nākamo
soli un meklēsim vēl ražošanas pa
plašināšanas iespējas.
Jaunas darba vietas ir radītas arī
domē. Tas arī ir lielisks veids, kā at
tīstīt novadu. Akcentu esam li ku ši
uz to, ka darbs tiek pie dāvāts jau
niem, enerģiskiem cilvēkiem ar inte
resantām idejām, un es domāju, ka ir

ļoti būtiski, ka domes struktūrās
strādā jaunat ne.
Darbu dod arī nelielie uzņēmumi
– «Jāņa Rozes» grāmat nīca, datoru
salons «Etehnika». Pie pirmās izde
vības intensīvi risinām sarunas ar
dažādiem uzņēmējiem, lai aizpildītu
arī brīvās komerctelpas, kas ir nova
dā.
Otra prioritāte ir izglītības joma.
Domāju, ka visi iedzīvotāji redz, ka
daudz darba ir ieguldīts izglītības ie
stāžu materiālās bāzes uzlabošanā
gan pilsētā, gan laukos. Varam pie
minēt mūzikas skolas siltināšanas
projektu, kas jau ir pabeigts, un pir
mo septembri audzēkņi varēs sagai
dīt izremontētās telpās. Šobrīd ir uz
sākti pamatskolas siltināšanas darbi.
Kārķos bērnudārzs būs jaunās tel
pās un pamatskolas audzēkņiem būs
jauna, mūsdienīga ēdnīca. Bērnudār
zā «Pasaciņa» būs izremontētas gru
pas telpas, un pie bērnudārza bērnus
priecēs jaunais rotaļu laukums. Iz
strādes stadijā ir arī Kārķu pamat
skolas siltināšanas projekts. Ir gatavs
sporta zāles siltināšanas projekts
Lauktehnikā, kuru mēs atkal vēlreiz
sniegsim uz konkursu. Katrā izglītī
bas iestādē ir kaut kas darīts materi
ālās bāzes uzlabošanai, kas ir nepie
ciešama, bet, protams, vēl svarīgāki
ir cilvēki, kas strādā izglītības jomā.
Turpinājums 2.lappusē
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Turpinājums no 1.lappuses
Ir noslēgusies Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes sistēmas reorga
nizācija. Jaunā nodaļa strādā intensī
vi un ar labiem rezultātiem. Mēs re
gulāri tiekamies un pārrunājam, kā
dā veidā uzlabot gan pedagogu, gan
skolēnu darba apstākļus, kā padarīt
labāku mācību procesu, kādas jaunas programmas ieviest, arī – kā at
rast nepieciešamos speciālist us. Arī
šeit ir labi panākumi, un šajā mācību
gadā būs jauni speciālisti gan vis
pārizglītojošajās, gan interešu izglītī
bas iestādēs. Dome ļot i nāk pretī,
piedāvājot cilvēk iem tādus apstāk
ļus, kādus nepiedāvā citas pašvaldī
bas, jo tas arī fakt isk i ir vienīgais
veids, kā cilvēkus ieinteresēt, lai viņi
gribēt u šeit strādāt.
Mēs esam paplašinājuši arī stipen
diju saņēmēju loku tajās specialitā
tēs, kas mums ir nepieciešamas, un
tagad stipendijas saņem jau astoņi
jaunieši, kuri pēc tam atgriezīsies sa
vā dzimtajā pusē.
Vēl arvien meklējam šaušanas un
futbola treneri. Tāpat, mēs meklējam
arī arhitekt u. Ja kādam ir ideja vai
draugi un paziņas, kurus tas varēt u
interesēt, mēs esam atvērti dialo
gam.
Savukārt, lai būt u, kas mācās,
esam palielinājuši pabalstu jaundzi
mušajiem, kuru var saņemt vecāki,
kas deklarēti novadā. Tā saņemšanu
esam sadalījuši divās daļās – vienu
pēc bērna piedzimšanas, otru pēc
gada, lai vecāki būt u ieinteresēti pa
likt novadā. Jau no nākamā mācību
gada būs bezmaksas ēdināšana 5 un
6 gadus veciem bērniem, es domāju,
daudzām ģimenēm tas būs būtisks
atbalsts. Protams, tas atkal ir saistīts
ar darbavietām. Ja vecākiem ir darbs,
tad ir cerība, ka viņiem būs bērni un
viņi gribēs mācīties mūsu novadā,
nodarboties ar sport u, kultūru, dzie
dāt un dejot.
Stiprinām tūrisma jomu, top jauni
un interesanti tūrisma maršruti.
Jaunus apgriezienus uzņēmusi
arī sadarbība ar igauņiem. Kādi ir
nākotnes plāni?
– Sadarbojamies gan kopīgu pro
jekt u izstrādē, gan kopīgu pasāku
mu rīkošanā. Daudzi cilvēki ir teiku
ši, ka šogad pasākumi ir pat par
daudz, bet es tam nevaru piekrist.
Pasākumu nekad nevar būt par
daudz, jo mūsu mērķis nav rīkot pa
sākumus, kas ir interesanti tikai no
vada iedzīvotājiem. Katrs pasākums,
kurā ir daudz dalībnieku un daudz
skatītāju, kas atbraukuši no cit urie
nes, attīsta arī novada ekonomiku.
Un arī, ja nauda neatnāk atpakaļ bu
džetā tiešā veidā, tad netiešā veidā tā
tomēr atnāk atpakaļ, jo cilvēki šeit
paliek pa nakti, iepērkas, paēd, iz
manto arī medicīniskos pakalpoju
mus un, līdz ar to, tas ir atkal darbs
mūsu iedzīvotājiem, kā arī ienākumi
mūsu uzņēmējiem un pašvaldībai.
Ar igauņu kolēģiem plānojam pa
sākumus piecus gadus uz priekšu
un mūsu mērķis ir vismaz četri lieli,
starptautiski, interesanti pasākumi
Valkas brīvdabas estrādē, nākotnē,
faktiski, kāds liels starptautisks pa

sākums notiks katru mēnesi. Pro
tams, mēs nevaram to sasniegt uz
reiz, jo tās ir gan izmaksas, gan sīvā
konkurence pasākumu vidū. Tie jā
organizē tā, lai cilvēki gribēt u uz še
jieni atbraukt ne tikai no Vidzemes
un Igaunijas, bet arī no visas Latvi
jas, Igaunijas un ārzemēm. Tāpat arī
domājam par to, lai katrā pagastā bū
tu viens liels pasākums, kas ir vērsts
uz ļoti plašu auditoriju, ne tikai uz
vietējiem iedzīvotājiem.
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Uz ko var cerēt iedzīvotāji lau
kos?
– Kā jau es teicu, mēs skatāmies
uz novadu kopumā – ja attīstās pilsē
ta, attīstās arī lauki un otrādāk – ja
attīstās lauki, attīstās pilsēta. Tāpēc,
ļoti strādājam pie tā, lai veicināt u ko
operācijas attīstīšanu laukos. Drīzu
mā mēs dibināsim mājražotāju ko Šogad Melodiskās mūzikas svētkos «Bumerangs» spēlēs «zelta sastāvā» kā toreiz
operatīvu, kurš atvērs tirdzniecības
viet u arī Rīgā. Šogad notiek pirmā
lauku diena, pagājušajā gadā bija
pirmie ražas svētki, tātad, savu ie
spēju robežās gribam palīdzēt arī
tiem cilvēkiem, kuri laukos nodar
bojas ar nopietnu uzņēmējdarbību,
kā arī veicināt to, lai cilvēkiem, kuri
dzīvo laukos, dzīvesveids ļaut u pie
pelnīt ko klāt, lai viņi nebūt u spiesti
doties projām.
Protams, mēs cītīgi strādājam arī
pie tā, lai uzlabotos ceļu infrastruk
tūra un lai nokļūšana pagastos būt u
civilizētāka. Te mums arī ir labi pa
nākumi, sāpīgais punkts ir Zvārta
vas pagasts, uz kuru pa asfalt u šo
brīd nevar aizbraukt. Tā arī ir viena
no prioritātēm, pie kā mēs cītīgi strā
dājam, lai šo jautājumu atrisināt u.
Tas gan ir viens no jautājumiem, kas
nav tuvākajā laikā atrisināms, bet
mēs cītīgi strādājam valdības un
Saeimas līmenī, lai tomēr agri vai vē Vents Armands Krauklis, atklājot Cimzes 200.jubilejas gadu Valkā
lu tas notikt u.
dām kontrolējošām institūcijām, jo
pavadīt laimīgas vecumdienas.
Veselības nozare arī ir viena no
Vēl kāda laba lieta, kas cilvēkus diemžēl ir deputāti, kas izvēlējušies
tām lietām, kur meklējat risināju stimulētu palikt novadā?
būt dziļā opozīcijā un nemitīgi rak
mu. Kādas ir sekmes?
– Es domāju, arī sakopta vide. Ce sta sūdzības bez īsta pamata. Mans
– Par šo tēmu ir izskanējušas da ru, ka cilvēki redz, ka gan pilsēta, piedāvājums ir un paliek, ka pašval
žādas sazvērestības teorijas, mēģi pagast u centri, gan lauki tiek sakop dībā nevajadzēt u būt «pozīcijām» un
nāts no tā visa taisīt skandālu, taču ti arvien vairāk. Turpinās darbs gan «opozīcijām», mums visiem ir jāstrā
mērķis paliek nemainīgs – medicī pie Valkas Mežaparka, gan Pedeles dā kopā novada labā, lai tā vārds iz
nas pakalpojumu pieejamības uzla zonas labiekārtošanas. Katru gadu skanēt u labā nozīmē. Jāaizmirst tāda
bošana Valkas novadā gan sadarbībā mūsu novads kļūs arvien skaistāks personīgās slavas iegūšana caur
ar igauņiem, gan attīstot pakalpoju un sakoptāks, protams, arī vide ir skandāliem, jo tas, protams, traucē
mus vai nu kopā ar Vidzemes slim svarīga, lai cilvēki varēt u šeit labi arī risināt novada jautājumus, ja pir
nīcu, vai nu ar privāt u investoru pa justies.
mais jautājums, ierodoties ministrijā,
līdzību. Mēs redzam, ka agri vai vēlu
ir
– «Kas jums īsti tai novadā notiek?
Ir problēmas, neapšaubāmi, gan
mēs mērķi sasniegsim, jo cītīgi pie tā saņemt kredītresursus ielu, iekšpa Kas tad atkal jums tur ir noticis?»
strādājam. Pārdot slimnīcas daļas galmu, māju remontiem, māju silti Kaut gan īstenībā noticis nav nekas,
vai nepārdot – tas ir instruments, nāšanai, gan izdarīt visus nepiecie mēs tiešām ļoti godprātīgi, cītīgi strā
mērķis ir vairāk medicīnas pakalpo šamos darbus, bet arī šeit soli pa so dājam, lai novads attīstītos. Tas ir
jumu augstākā kvalitātē šeit pat uz lim virzāmies uz priekšu.
bezmērķīgs laika, enerģijas un arī
vietas, un es esmu pārliecināts, ka šo
naudas tēriņš, taču jebkurā gadījumā
Vai ir bijuši kādi šķēršļi, kas tas nemaina to, ka kopumā mēs vir
mērķi mēs sasniegsim.
traucē sasniegt mērķus?
zāmies samērā strauji pareizajā vir
Kādas aktivitātes plānotas soci
–
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zienā, un par to ir gandarījums.
ālajā jomā?
šu pieejamība, piemēram, uzņēmē
Esmu arī ļoti priecīgs, ka cilvēki
– Sociālajā jomā veicināsim bied jiem un jaunām ģimenēm, tiem, kas
nāk ar savām idejām, biedrības un
rību darbību, pensionāru aktivitātes, grib uzsākt uzņēmējdarbību. Ceru,
jaunieši aktīvi iesaistās, mēs esam
veselīga dzīvesveida ievērošanu. Pa ka drīzumā darbu uzsāks Krājaizde
un būsim atvērti sadarbībai, kas ir
nāksim, lai sociālā palīdzība nonāk vu sabiedrība. Tas arī ir darbs valdī
vērsta uz to, lai mēs labāk dzīvot u.
tieši pie tiem cilvēkiem, kuriem tā bas, Saeimas līmenī, lai varēt u pēc
visvairāk ir vajadzīga. Noteikti tur iespējas vairāk līdzekļus piesaistīt
Kur pats rodi enerģiju būt klāt
pināsim attīstīt arī sociālos pakalpo mūsu problēmu risināšanai.
gandrīz visos novada pasākumos,
jumus. Sociālā māja, faktiski, tagad
Savukārt, pašā domē diezgan iesaistīties lielo pasākumu organi
ir piepildīta, mums ir jādomā nāka daudz laika darbiniekiem ir jāpava zēšanā, darba grupu vadīšanā, pabūt
mais solis, kādā veidā panākt, lai cil da neproduktīvi, gatavojot doku pie cilvēkiem? Kas dod to lādiņu?
vēki, kuriem ir problēmas vecum ment us un paskaidrojumus dažā
Turpinājums 3.lappusē
dienās, varēt u šeit pat uz vietas arī
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visas iespējas!
Turpinājums no 2.lappuses

– Skrējiens dažbrīd ir ārprātīgs,
bet tajā pašā laikā domāju, ka ir ār
kārtīgi svarīgi censties aizbraukt arī
uz pagastiem, piedalīties pagastu
skolas izlaidumā vai apsveikt skolē
nus pirmajā septembrī, vienkārši pa
runāt ar cilvēkiem. Gribētos vēl vai
rāk tikties un runāt ar cilvēkiem,
pašlaik mana lielākā problēma ir in
tensīvais darba grafiks, kas ir salikts
pa minūtēm tā, ka neiznāk laika
vienkārši apsēsties ar cilvēku un
stundu parunāt, jo vienkārši nav tās

stundas. Tā kā pašlaik mēs visās jo
mās gribam virzīties uz priekšu, cik
viens iespējams ātri, to stundu pie
trūkst.
Es dzīvoju laukos, mums ar ģime
ni nule kā tapusi jauna māja, kurai ir
plaša apkārtne. Var teikt, ka man ir
lauku dzīvesveids – mājas, apkārt
nes sakopšana ir ļoti brīnišķīgs re
laksācijas veids.
Katrā ziņā, spēku dod daba, ģime
ne un draugi. Neatkarīgi no tā, cik
esmu aizņemts, es tiešām vienmēr
cenšos ar prieku uzņemt mājās drau
gus, tas man sagādā prieku.
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Man ļoti pietrūkst regu lāras
mu zicēša nas, jo arī tas ir brī nišķīgs
veids kā uzlādēties. Tāpēc īpašs
prieks būs piedalīšanās Melodiskās
mūzikas svētkos, kas būs lielisks ie
mesls satikt draugus, kolēģus un ra
dīt kaut ko jaunu, kas, protams, ra
došiem cilvēkiem, pie kuriem piede
ru arī es, ir ļoti svarīgi.
Protams, visvairāk palīdz ģime
nes atbalsts un tas, ka dzīvojam lau
ku vidē, kuru paši veidojam tādu,
kādu vēlamies. Un tā es arī saredzu
novada atīstību. Tas, ka katrs sa
kopj savu dzīves vietu un nedaudz

3

vai rāk.
Gribētos, lai cilvēki kļūtu atvērtā
ki. Novads ir mazs, un mums ir visas
iespējas novadu izveidot tieši tādu,
par kādu mēs sapņojam. Katram sa
kopjot savu stūrīti, katrs mūsu ma
zais stūrītis var veidot vienu lielu
skaistu Latviju. Tā cilvēks var pada
rīt savu dzīvi pilnvērtīgu un laimī
gu. Harmoniski strādājot, dzīvojot,
pilnveidojot sevi pašdarbībā mākslā,
lasot grāmatas, sportojot. Mums ir
visas iespējas! v

Pagastos: KĀRĶOS

KārķēniešigatavojasPagastasvētkiem
Teksts: SandraPilskalne
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.un9.augustāKārķosnotiks
Pagastasvētki.Iecerētastra
dicionālas aktivitātes, taču
būsarīdaudzasjaunaslietas.Kār
ķēnieši aicina svētkos piedalīties
savējos,radus,draugusunikvienu,
kuršvēlasizbaudītskaistuaugusta
otrāsnedēļasnogali.
Domāts ir par visām paaudzēm
un dažādām interesēm. Galvenais šo
svētku mērķis – mājas un kopības sa
jūta. Tāpēc arī iecerēta māju vietvār
du norāžu konkursa uzvarētāju ap
balvošana, vietvārdu norāžu fotoiz
stāde, pēc sportiskās aktivitātēm būs
kopīga plakšu putras baudīšana.
Koncertā uz skatuves kāps lieli un
mazi kārķēnieši, kuri Kārķos nedzī
vo, bet sirdī joprojām viņi visi ir mū
sējie.
Pagasta svētki aizsāksies piekt

dien, 8.augustā ar ziedu kārtošanu
pagasta centrā, bijušās kārķēnietes
Zanes Studentes modernās mākslas
darbu izstādes un jauniešu sporta
godalgu izstādes atvēršana, kuru ve
cāku un vecvecāku saknes ir Kārķos.
Pulksten 18.00 paredzēts velobrau
ciens dažādām vecuma grupām ar
interesantiem uzdevumiem. Pulks
ten 20.00 – Kārķu amatierteātra ie
studējumā Anitas Grīnieces luga
«Puķu brokastis».
Sestdienas rīts sāksies neparasti –
pulksten 7.00 būs pagasta iedzīvotā
ju modināšanu. Kā – tas noslēpums.
To izbaudīs ikviens, kas nakšņos pa
gasta centrā. Pulksten 8.00 Zolītes
turnīrs tauta namā, pulksten 10.00
Lustiņdruvā Kārķu tautas nama bēr
nu teātra izrāde «Kas man par to
būs», pēc tam bērnus pie skolas gai
dīs piepūšamās atrakcijas un vairā
kas citas interesantas izklaides.

23.augustā plkst. 20.00
Valkā Lugažu laukumā
notiks pasākums «Baltijas
ceļš – gaisma brīvībai»

1

989.ga da
23.augus
tā visu trīs to
laik vēl PSRS
okupēto Balti
jas valstu pilso
ņi sadevās ro
kās, izveidojot
dzīvo ķēdi –
Baltijas ceļu –
no Tallinas līdz Viļņai un tādējādi pau
žot igauņu, latviešu un lietuviešu neap
strīdamo gribu at jaunot savu valstu
neatkarību. Pieminot šo vēsturiski vie
nojošo mirkli Baltijas tautu vēsturē, arī
Valkā, tāpat kā daudzviet citur Latvijā,
Lietuvā, Igaunijā, būs iespēja nostipri
nāt vienotību, sadodoties rokās, vieno
joties kopīgās dziesmās, ziedu un gais
mas ceļa veidošanā. Pasākumu ar patri
otisko dzeju kuplinās dzejnieki no Lie
tuvas, Latvijas un Igaunijas, dziesmas
akustiskās ģitāras pavadījumā un foto
reprodukcija par laiku pirms 25 ga
diem.
Nākot uz pasākumu, lūdzam līdzi
paņemt ziedus un svecītes, lai veidotu
simbolisku ziedu un gaismas ceļu! v

Pulksten 12.00 svētku uzrunas, māju
vietvārdu norāžu konkursa uzvarē
tāju apbalvošana, mājražotāju tir
dziņš, bufete, sportiskas aktivitātes,
kas solās būt ļoti interesantas. Ko
mandu sacensības būs divās discip
līnās – dvieļbolā un jautrības stafetē.
Individuāli varēs sacenties šautriņu
mešanā, šaušanā, cīņās virs dubļu
vannām, kastingā (makšķerēšanā),
basketbola soda metienos, māsres
tlingā un vairākās citās aktivitātēs.
Pie muzikālās sienas ikvienam ne
parastā veidā būs iespēja izspēlēt
Kārķu himnu vai kādu citu sev mīļu
melodiju. Pulksten 16.00 kopīgs lau
nags. Pulksten 20.00 koncerts «No
maliņu maliņām», kas sasauks kopā
dziedošos kārķēniešus, kuri ikdienā
Ja vaicājam kā zaķis prasa zvē
dzīvo citviet. Pulksten 22.00 tautas
namā balle, spēlēs grupa «Alianse», riem  Kas man par to mums būs, ja
ieeja – bez maksas. Balle līdz pirma to visu redzēšu? Atbilde ir vienkār
ša – svētku prieks, kas dos spēku ik
jiem gaiļiem.
dienai. v

2014.gada4.oktobrī12.Saeimasvēlēšanas
Teksts: RolandsRastaks, Valkas novada Nr. Iecirkņa
vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs
p.k. numurs

S

aeimas vēlēšanas notiek
piecos vēlēšanu apgabalos,
un tajās jāievēl 100 Saeimas
deputātu. Katrā apgabalā būs at
šķirīgi kandidātu saraksti.
Tiesības piedalīties Saeimas vē
lēšanās ir visiem Latvijas pilsoņiem,
kuri vēlēšanu dienā būs sasnieguši
18 gadu vecumu.
Saeimas vēlēšanās vēlētāju uz
skaitei nelieto vēlētāju reģistru. Bal
sotājus reģistrē vēlēšanu iecirknī,
izdarot atzīmi vēlētāja pasē.
Tomēr ņemot vērā, ka šobrīd
valstī ir aptuveni 24 000 pilsoņu,
kuru vienīgais personu apliecinošais
dokuments ir personas apliecība
(eID), Saeima šā gada 14.jūlijā at
balstīja grozījumus Saeimas vē
lēšanu likumā, kas paredz pirms
12.Saeimas vēlēšanām izsniegt šiem
vēlētājiem personalizētu vēlētāja
apliecību.
Līdz ar to vēlētāji, kuru rīcībā ir
tikai personas apliecības (eID), ir
aicināti laikus noformēt Latvijas pil
soņa pasi vai no 22.septembra līdz
3.oktobrim izņemt vēlētāja apliecību.
Vēlētāja apliecību varēs saņemt bez
maksas tajā Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā,

Iecirkņa nosaukums

Adrese
Emīla Dārziņa iela 8, Valka,
Valkas novads, LV4701
Beverīnas iela 5, Valka,
Valkas novads, LV4701
Ērģemes skola, Ērģeme,
Ērģemes pagasts, Valkas
novads, LV4711
Ausmas, Kārķi, Kārķu pagasts,
Valkas novads, LV4716

1.

884

Pilsētaskultūrasnams

2.

885

Mākslasskola

3.

894

Ērģemespamatskola

4.

898

Kārķupagasta
pārvalde

5.

906

Lugažumuiža

Lugažu muiža, Lugaži, Valkas
pagasts, Valkas novads, LV4701

6.

908

7.

909

Vijciemapagasta
pārvalde
Zvārtavaspagasta
pārvalde

Dalderi, Vijciems, Vijciema
pagasts, Valkas novads, LV4733
Luturskola, Stepi, Zvārtavas
pagasts, Valkas novads, LV4735

kur tika izsniegta vēlētāja personas
apliecība (eID). Lasīt vairāk CVK
mājas lapā.
Valkas novadā darbosies 7 ie
cirkņi, tie paši, kas bija noteikti uz
Eiropas parlamenta vēlēšanām: Vē
lēšanu dienā 4.oktobrī vēlēšanu
iecirkņi būs atvērti no pulksten 7.00
līdz 20.00.
Novada
vēlēšanu
komisijas
priekšsēdētājs 2014.gada 8.jūlijā ir
noteicis iecirkņu komisijas locekļu
kandidātu pieteikšanas termiņu no
2014.gada 8.jūlijā līdz 1.augustam.

Komisijas jāizveido līdz 25.au
gustam.
Normatīvie dokumenti un ie
cirkņa komisijas locekļa pieteikuma
veidlapa pieejama Centrālās vē
lēšanu komisijas mājas lapā www.
cvk.lv, sadaļā «12.Saeimas vēlēšanas,
Tiesību akti, instrukcijas, veidlapas.
Iecirkņa komisijas locekļa kandidāta
pieteikums».
Pieteikumi jāiesniedz Valkas no
vada vēlēšanu komisijas sekretārei
Mārai Apinei Klientu apkalpošanas
centrā, Beverīnas ielā 3, Valkā. v
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Teksts un foto: GundegaVeinberga

J

ūnija vidū Valkas novada do
mes priekšsēdētājs Vents Ar
mands Krauklis un Dzimtsa
rakstu nodaļas vadītāja Māra Zeltiņa
devās sveikt 3 laulātus pārus, kuri
nosvinējuši Zelta kāzas.
Pirmos dome sveikt devās vijcie
miešus – Rihardu un Annu Podkal
nus. Laulātais pāris sveicējus vies
mīlīgi sagaidīja savās mājās – Smilte
nes un Valkas šosejas pašā malā. An
na pastāstīja, ka abi ir pazīstami kopš
bērnu dienām, dzīvojuši kaimiņos.
Tā arī saskatījušies un apprecējušies.
Viss mūžs turpat Vijciemā arī aizva
dīts. Izaudzinātas 2 meitas – viena
šobrīd dzīvo Strenčos, bet otra meita
– turpat Vijciemā. Viņa esot laba tor
šu cepēja, piedalījusies arī Valkas
novada pirmajā Kūku un toršu kon
kursā, kas notika šā gada martā. Ar
meitas cepto torti pāris cienā viesus,
un tā ir skaista – rotāta ķiršiem un
sviesta rozītēm un garda. Pāris lepo
jas arī ar divām mazmeitām un di
viem mazdēliem. Ilgajai kopā būša
nai nekādu īpašo noslēpumu neesot
– Rihards ir mierīgas dabas, bet An
na vienmēr cenšas pielāgoties. Tā
harmonijā un sirsnībā šķiramies no
brīnišķīgā pāra, lai ceļu mērotu tālāk
pie Ineses un Imanta Lenšiem.

Laulātie draugi pa vasaru apme
tušies dārza mājiņā pie Bērzezera.
Viesus ar savu dziesmu sagaida gai
lis. Inese stāsta, ka iepazinušies Jaun
gada ballē Ķoņos, vēlāk Rūjienā ap
precējušies. Uz Valku pārcēlušies, jo
šeit piedāvāts darbs. Inese visu dar
ba mūžu strādājusi vienā darba vietā
– Lauktehnikā. Izaudzinātas 2 mei
tas, ir 4 mazbērni un 8 mazmazbēr
ni. Kā smejas laulātie, bērnu pulciņš
izkaisīts pa visu pasauli – tie dzīvo
gan Anglijā, gan Izraēlā, Vācijā. Pāris
ir īsts optimisma iemiesojums. Dār
za un mājas darbi gan vairāk gulstas
uz Imanta pleciem. Uzteicama ir na
ma tēva rūpība, ar kādu izravēts sak
ņu dārzs – nevienas pašas nezāles.
Abu acis mirdz un esam no pāra
smēlušies dzīvesprieku, kas uzlādēja
vēl ilgam laikam.
Šomēnes dome sveica arī Eduardu
un Nadeždu Vaskovus, kurus apkār
tnē pazīst kā krāšņa dārza īpašnie
kus. Ienākot pagalmā, acis priecē pu
ķes pilnā plaukumā. Abi laulātie
draugi dzimuši Kazahstānā, kur arī
iepazinušies un apprecējušies. At
braukuši uz Valku 50. – 60.gados. Sā
kuši strādāt kolhozā un iekopuši mā
jas. Pāris stāsta, ka mājas bijušas ļoti
nolaistas. Tagad te viss ir iekopts un
var redzēt, ka viss ir darīts ar apbrī

Ar mīlestību vien – Imants un Inese Lenši

nojamu rūpību. Iebraucot sētā ir re
dzama norāde – nikns suns, tomēr
tas tikai pāris reižu ierejas un, mūsu
prāt, smaida. Mājas saimnieki vie
siem bija sarūpējuši jauku cienastu
– belašus un melno tēju ar saldo krē
jumu, Kazahstānas gaumē. Belaši ir
vienreizēji gardi. Laiks aizrit nema
not patīkamās sarunās, pāris pastās

ta par savu ģimeni. Ir izaudzināti 2
bērni – dēls un meita, abiem ir 3 maz
bērni. Ģimene un darbs allaž ir tie,
kas pārī uztur možumu.
Sakām sirsnīgu paldies mūsu zel
ta pāriem par viesmīlību un mīļo uz
ņemšanu savās mājās! Novēlam ve
selību, laimi, labklājību un tikšanos
dimanta kāzās! v

Jūnijs matos – Rihards un Anna Podkalni

Ar darbu un mīlestību iespējams viss – Eduards un Nadežda Vaskovi

Atbalsta bezmaksas ēdināšanu obligātā izglītības
vecuma bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs
Teksts: GundegaVeinberga,
priekšsēdētāja sekretariāta sekretāre

26

.jūnijā sēdē Valkas novada
dome vienbalsīgi pieņēma
lēmumu par obligātā izglītī
bas vecuma bērnu bezmaksas ēdināša
nu pirmsskolas izglītības iestādēs un
grupās. Novadā ir nedaudz vairāk par
100 pirmsskolas vecuma bērnu. Līdz šim
tikai 1. – 2.klašu skolēni saņem bezmak
sas ēdināšanu, ko nodrošina valsts.
Valkas novada dome savu iespēju ro
bežās konskeventi cenšas uzlabot demo
grāfisko situāciju savā pašvaldībā. «Ce
ram, ka atbalsts palīdzēs ģimenēm un
rosinās izšķirties par vēl kādu bērnu. Šis
ir viens no vairākiem pasākumiem, lai

veicinātu bērnu skaita pieaugumu ģi
menēs,» stāsta Valkas novada domes
priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
Maijā Valkas novada dome nolēma
palieli nāt pabalstu jaundzimušo bēr nu
vecākiem, izmaksājot to divās daļās:
pēc bēr na piedzimša nas un pēc bēr na
viena gada sasniegša nas. «Atbalsts
jaunajām ģimenēm vajadzīgs ne tikai
bēr nam piedzimstot, bet arī vēlāk, sa
sniedzot viena gada vecumu,» skaidro
pašvaldības vadītājs. «Tāpat dome dar
bojas pie izglītības in frastruktūras uz
laboša nas un sakārtoša nas, lai bēr niem
būtu pieejama kvalitatīva gan obligātā,
gan interešu izglītība. Strādājam pie tā,
lai Valkas novada pašvaldība būtu
draudzīga ģimenēm ar bēr niem.» v
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Saskanīgasdzīvesnoslēpums

Teksts un foto: SandraPilskalne

S

tipras ģimenes un dzimtas
ir tās vērtības, uz kurām
balstās pagasts, novads un
Latvija. Kārķos viena no šādām ir Il
gas un Kārļa Vīlisteru ģimene un vi
ņu dzimta. Vasaras vidū Ilga un Kār
lis Kārķu tautas namā pulcēja radus
un draugus, lai tajā pašā vietā, kur
pirms 50 gadiem slēgta laulība, ta
gad svinētu Zelta kāzas.
Tautas nams Ilgas un Kārļa dzīvē
ir īpaša ēka. Ar to saistās daudzi no
zīmīgi dzīves notikumi – tajā viņi
viens otru iepazina un sadejojās uz
mūžu, svinētas Rubīna un Zelta kā
zās. «Mums patīk svētki!» dzīves
priecīgi teic Ilga, kas savu enerģiju
un sirds siltumu visu mūžu atdevusi
sabiedrībai, vienmēr gatava būt dzī
ves virpulī. Zelta kāzu svinībās pie
dalījās vairāki viesi, kuri bija kāzās
pirms 50 gadiem. Ģimeni sveica arī
Valkas novada domes priekšsēdētājs
Vents Armands Krauklis un Valkas
novada Dzimtsarakstu nodaļas vadī
tāja Māra Zeltiņa.

Kaimiņujauniešumīlestība

Kārļa bērnība aizritēja «Lejasjāņ
gložos» blakus Ilgas dzimtas mājām.
Kārlis ir zars no lielās kuplās Vīliste
ru dzimtas, kas savas saknes izpētī
jusi jau 8 paaudzēs. Viņam dzīve ne
vienmēr bijusi medusmaize, kaut
gan Kārļa specialitāte ir biškopis.
«Ātri zaudēju māti – 13 gadu vecu
mā. Notika traģēdija – mamma no
krita no kūtsaugšas un nositās. Augu
sešu bērnu ģimenē. Dzīvē daudz pa
līdzēja audžu mamma Kristīne. Da
žam īstā mamma nav tik laba, cik
man laba bija audžumāte,» atzīst
Kārlis. Viņa dzīves pilnā loze noteik
ti ir sieva Ilga, kurai bērnība aizritēja
Turnas «Lejaskukros», bet skaistās

atmiņas saistās arī ar tēva dzimto
māju «Lūsām» Vēveros. Ilgas vectēvs
bija skroderis, arī tēvs prata šūt.
«Man agri nomira mamma. Ļoti no
zīmīgs cilvēks manā dzīvē bija tēvs.
Laikam no viņa manī darbīgums un
enerģija,» atzīst Ilga.
Kārlis pēc dienesta armijā sāka
strādāt Kārķu sovhozā par šoferi. Il
gas pirmā darba vieta pēc medicī
nas skolas absolvēša nas bija Kārķu
slim nīca. Apprecoties jaunā ģimene
dzīvoja «Pilskal nos», taču dzīves
gaitā uzcelta pašiem sava māja –
«Gundegas», kuras celt niecībā pie
dalījās arī Ilga.

Neviensdarbsnavpargrūtu

«Katru dienu dzīvoju ar prieku.
Laikam nav darba, ko neesmu darī
jusi. No sēt nieka līdz priekšniekam,»
smej Ilga. Viņa ir bijusi Kārķu pagas
ta padomes priekšsēdētāja, strādāju
si slimnīcā, aptiekā, bērnudārzā, vei
kalā, pastā, padomju laikā bijusi arī
partijas sekretāre, taču Ilga nekad
cilvēkiem ideoloģiju neuzspieda, bet
centās risināt saimnieciskas lietas.
Pagasta padomes priekšsēdētājas
amatā nozīmīgākais notikums bija
padomju Latvijas karoga nomaiņa
pret sarkanbaltsarkano karogu un
Pelēkā akmens uzstādīšana politis
kajos vējos cietušajiem kārķēniešiem.
Sākoties Atmodai nodibināta zem
nieku saimniecība. Par tādiem cilvē
kiem kā Ilga un Kārlis saka – darbi
šķiras. Viņi atrod laika visam – dar
bam, vaļaspriekiem, bērniem un
mazbērniem. Ilga daudzus gadus bi
ja Kārķu amatierteātra režisore un
šobrīd tur joprojām darbojas kā ak
trise, kā arī dejo tautas nama senioru
deju kopā «Vēl ziedam». Viņa ar pa
gasta iedzīvotājiem bieži ir kopā arī
skumjos brīžos – daudzās kārķēnie
šu bērēs bijusi izvadītāja.

Katru dienu dzīvojam ar prieku – Ilga un Kārlis Vīlisteri

Ilga un Kārlis atzīst, ka saskanīgā
Bērni,mazbērniuntuvinieki
mūža noslēpums ir saticība. «Nekad
–lielākādzīvesvērtība

Ilga un Kārlis izaudzinājuši divus
bērnus – meitu Zandu un dēlu Jāni,
tagad viņus priecē četri mazbērni –
Dita, Vendija, Reinis un Madars.
«Vecmāmiņa un vectētiņš mūžam
dejo. Atsaucīgi, izpalīdzīgi un atrak
tīvi! Laulības dzīves etalons,» tie ir
tikai daži no Zelta kāzu viesu vērtē
jumiem, kas raksturo to, cik dzimtai
nozīmīga Vīlisteru ģimene un viņas
devums sabiedrībai.

mūža neesam sastrīdējušies. Tikai
vienu reizi Ilga manis dēļ raudājusi
– liku mācīties šofera kursos. Taču
šis strīds beidzās laimīgi – Ilgai iepa
tikās braukt un nu jau vairākas ma
šīnas bijušas,» stāsta Kārlis. Saticība
ir liela dzīves māksla, ko ne katrs
prot. Ilgai un Kārlim tā vienmēr biju
si kā zelta atslēdziņa laimīgai laulī
bai. v

VēlvarizteiktpriekšlikumusMežaparkaskičuprojektam
Teksts: ZaneBrūvere

V

eicinot sakārtotu un iedzī
votājiem pieejamu zaļo te
ritoriju atīstību Valkas pil
sētā, šā gada aprīļa domes sēdē tika
nolemts par mežaparka izveidi Val
kā. Tika uzsākta skiču projekta iz
strāde un no 14.jūlija ar skiču projek
ta pilno versiju iedzīvotāji var iepa
zīties Beverīnas ielas 3 foajē, kur ie
spējams aplūkot mežaparka teritori
ju plānojumus un izteikt savas idejas
un vērtējumu. Viedokli var izteikt,
aizpildot anketas, kas ir saņemamas
pie klientu apkalpošanas speciālis
tes. Publiskā apspriešana notiks līdz
8.augustam.
Stāsta projekta izstrādātāja, aina
vu arhitekte Jolanta Kriviņa: «Domei
bija iniciatīva izstrādāt Mežaparka
projektu, jo pilsētā ir plaša teritorija,
bet nav labiekārtotas vietas, kur at
pūsties. Kopumā projektā ir 3 daļas.
Šobrīd ir izstrādāta teritorija ap Val
kas pamatskolu un Strautu ielu.
Valkas pamatskolas teritoriju plā
nojot, tika ņemtas vērā skolēnu inte
reses un vajadzības. Mūsu vēlēšanās

ir, lai viņiem būtu vēlme pavadīt
laiku brīvā dabā».
«Projekta ietvaros piedāvāts
uzstādīt arī jaunas sporta iekār
tas, kuras varētu izmantot ne ti
kai skolēni, bet arī citi iedzīvotā
ji. Domājām arī, lai būtu piemē
rotas takas blakus mežā, kur brī
vo laiku varētu pavadīt skrienot,
pastaigājoties un nūjojot. Sagai
dām, ka cilvēki piedalīsies un iz
teiks viedokli gan par to, kas ir
izstrādāts, gan to, ko viņi vēlas
redzēt», izteikt viedokli aicina
arhitekte.
Plānotais mežaparks aptver
vairākas pilsētas mežu teritori
jas ar kopējo platību 37 ha (sk.
«Teritorijas noviet ne pilsētas
kontekstā»), teritorija tiks atīstī
ta vairākās kārtās un posmos.
Teritorijai plānota kopēja atīstī
bas vīzija, taču katram nogaba
lam nedaudz cita koncepcija.
Primāri paredzēts labiekārtot teri
toriju ap Valkas pamatskolu, teritori
ju starp Pedeles upi un Strautu ielu,
teritoriju starp Strautu, Rūjienas un
Ausekļa ielu. Šajā teritorijā tiek aktu

alizēti jautājumi par drošu, kvalitatī novada būvvaldē, Semināra ielā 9.
Ieteikumu anketu var aizpildīt arī
vu un interesantu ārtelpu skolēniem,
kā arī pastaigu un krosa takām, at elektroniskā veidā, ko atradīsiet Val
vērtiem sporta un rotaļu laukumiem. kas novada mājas lapā www.valka.lv
Anketu sūtīt uz epastu:
Ja rodas jautājumi par mežaparka
jolanta.krivina@valka.lv v
konceptu, aicinām griezties Valkas
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Nr. 57 2014.gada 31.jūlijā

Valkas novada domē

• Piešķirt finansējumu 850 € jauniešu nometnei «Kur Skolnieku rotas
karogs plīvo».
• Atbalstīt bibliotēkas dalību Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes
kultūras projektu konkursā «Bibliotekāru profesionālās kompetences
pilnveide – pamats kvalitatīvu kultūras pakalpojumu sniegšanai» 790
€ apmērā. Projekta atbalstīšanas gadījumā piedalīties ar līdzfinansējumu
375 €.
• Apstiprināt īres maksas peļņas
daļu un īres maksā ietilpstošo apsaimniekošanas maksas daļu. Īres
maksa un maksa par dzīvojamās
mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī. SIA «Valkas Namsaimnieks»
brīdināt dzīvokļu īrniekus par īres
maksas paaugstināšanu likumdošanā noteiktā kārtībā.
• Izstrādāt un iesniegt projekta iesniegumu «Publisko interneta piee
jas punktu attīstība Valkas novadā»
Valsts reģionālās attīstības aģentūrā
Eiropas Reģionālā attīstības fonda
programmas «Infrastruktūra un pakalpojumi» 3.2.2.2. aktivitātes «Pub
lisko interneta pieejas punktu attīstība» ietvaros. Kopējās attiecināmās projekta izmaksas 38584,71 €,
ERAF līdzfinansējums 85% vai
32797,00 €, Valkas novada domes
līdzfinansējums 5787,71 €, t.sk., 12%
Valkas pašvaldības budžeta finan-

sējums (4630,17 €) un 3% Valsts
budžeta
dotācija
pašvaldībām
(1157,54 €). Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt nepieciešamo
līdzfinansējumu 15% no kopējām
projekta attiecināmajām izmaksām
jeb 5787,71 €.
• Apstiprināt izcenojumu sporta zāles Varoņu ielā 35B, Valkā sniegtajiem maksas pakalpojumiem:
1.1. sporta zāles izmantošana grupām līdz 10 cilvēkiem (ieskaitot) par
vienu stundu – 4,13 € bez PVN;
1.2. sporta zāles izmantošana grupām sākot no 11 cilvēkiem par vienu
stundu – 5,79 € bez PVN;
1.3. sporta zāles izmantošana individuālajiem apmeklētājiem par divām
stundām:
1.3.1. pieaugušie – 0,58 € bez PVN,
1.3.2. bērni no 7 līdz 16 gadu vecum
am – 0,40 € bez PVN (PVN netiek
piemērots).
1.4. sporta zāles izmantošana reģiona, valsts līmeņa sacensībām un
citām aktivitātēm par vienu stundu:
1.4.1. līdz 50 dalībniekiem (ieskaitot)
– 8,68 € bez PVN,
1.4.2. sākot no 51 dalībnieka – 13,22
€ bez PVN.
• Apstiprināt izcenojumu cīņu zāles
Semināra ielā 27A, Valkā izmantošanai grupām par vienu stundu –
4,96 € bez PVN.
• Apstiprināt izcenojumu Vijciema
tautas nama zāles un skatuves no

mai nekomerciāliem pasākumiem
par vienu stundu – 9,09 € bez PVN.
Zāles un skatuves nomai komerciāliem pasākumiem par vienu
stundu – 14,05 € bez PVN. Mēģinājumu telpas un 3.grimētavas no
mai komercdarbībai par vienu stun
du – 2,48 € bez PVN. Zāles kopā ar
labierīcībām un ģērbtuvi nomai nekomerciāliem pasākumiem par vi
enu stundu – 6,61 € bez PVN. Zāles
kopā ar labierīcībām un ģērbtuvi no
mai komerciāliem pasākumiem par
vienu stundu – 9,91 € bez PVN. Palīgtelpu nomai rīkojot pasākumus
atbilstoši nepieciešamo telpu kvadratūrai par vienu kvadrātmetru
stundā – 0,034 € bez PVN.
• Apstiprināt bezmaksas ēdināšanas
izdevumus vienam obligātā izglītības vecuma pirmsskolas izglītojamam nepārsniedzot 1,14 € dienā. Ja
faktiskie izdevumi ir lielāki, tad
starpību sedz vecāki no saviem
līdzekļiem.
• Nodot atsavināšanai un atsavināt
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Vijciema pagastā:
«Birzgaļi»,
kadastra
numurs
9492 006 0110, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu: 9492 006 0110, platība
1,92 ha.
1. Noteikt izsolē atsavināmam Val
kas novada domes nekustamam

īpašumam «Birzgaļi»:
1.1. nosacīto cenu (sākotnējā cena) –
1590,00 €;
1.2. nodrošinājuma apmēru 159,00 €;
1.3. atsavināšanas izsoles soli 100,00 €;
1.4. reģistrācijas maksu 40,00 €.
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā
mi-nētā Nekustamā īpašuma izsoles
noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
3. Noteikt izsoles laiku un vietu –
2014.gada 26.augusts plkst. 11.00,
Semināra ielā 9, Valkā, 1.stāva sēžu
zālē.
4.Publicēt sludinājumu par atsavināšanas noteikumu apstiprināšanu
un izsoli laikrakstos «Latvijas Vēstnesis» un «Ziemeļlatvija», kā arī mājas lapā www.valka.lv.
• 2014.gada 1.septembrī izsniegt ka
tram Valkas novada izglītības iestāžu
1.klases skolēnam dāvanu karti kancelejas preču iegādei 15,00 € vērtībā.
• Apstiprināt nolikumu Nr.10 «Jāņa
Cimzes balvas nolikums».
• Apstiprināt Nolikumu Nr.11 «Kārķu pagasta māju vietvārdu norāžu
konkursa nolikums».
• Finanšu komitejā ievēlēt deputāti
Kristīni Simonovu.
• Izglītības, kultūras un sporta komitejā ievēlēt deputāti Kristīni Si
monovu.
• Rīkot Valkas mežaparka ieceres
publisko apspriešanu no 2014.gada
14.jūlija līdz 8.augustam. v

2014.gada 11.jūlijā ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi
1. Lai realizētu Klimatu pārmaiņu finanšu in
strumenta projektu «Kompleksi risinājumi gāzu
emisijas samazināšanai Valkas pamatskolā» Nr.
KPFI-15.3/112, ņemt aizņēmumu līdz 873 303,49 €
apmērā no LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma
atmaksu.
2. Ņemt aizņēmumu līdz 91944,17 € apmērā izde
vumiem Valkas novada prioritāro investīciju pro
jektu īstenošanai (pielikumā) no LR Valsts kases
ar atlikto aizņēmuma atmaksu.
3. Rīkot konkursu «Sakoptākā dzīves un darba
vieta Valkas novadā 2014» jūlija beigās – augus
ta sākumā (konkursa nolikums lēmuma
pielikumā). v

Pielikums

Valkas novada domes 2014.gada 11.jūlija ārkārtas sēdes lēmumam (protokols Nr.10,2.§)
Izdevumi Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošanai
Nr.
p.k.
1.
2.
3.

Iestāde,
Izdevumi
struktūrvienība
Valkas novada
Apkures sistēmas
dome
rekonstrukcija Semināra iela 29
Zvārtavas
Apkures sistēmas
pagasta pārvalde
rekonstrukcija
Sociālās aprūpes
Lifta rekonstrukcija
nams

Summa
EUR
28 392,39

Summa EUR
ar PVN
34 354,79

4937,46

5974,33

42657

51 615,05

75 987

91 944,17

Kopā

NOLIKUMS

2014.gada 26.jūnijā				

Valkā									

Pretendents
SIA «Valkas
būvnieks»
SIA «Valkas
būvnieks»
SIA «ReceptHolding Lifts»

Nr.10
APSTIPRINĀTS

ar Valkas novada domes 2014.gada 26.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 19.§)

1. Jāņa Cimzes balvu piešķir ik gadu
Valkas novada pedagogiem par ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu
talantīgo skolēnu apzināšanā un izglītošanā, kā arī skolēnu zinātniskās
pētniecības darba vadīšanā un/vai
organizēšanā. Jāņa Cimzes balvā ietil
pst diploms un vienreizējā stipendija,
kuras vērtība ir atkarīga no finanšu
līdzekļu pieejamības un ziedojumu
summas, bet nepārsniedz trīs minimālo mēneša algu apmēru pēc
nodokļu nomaksas.
2.Balvas tiek piešķirtas par darbību to
mācību priekšmetu jomās, kurās Lat
vijas Republikas Izglītības un zinātnes
ministrija rīko olimpiādes /konkursus
ar vismaz 75 dalībniekiem valsts
mēroga kārtā vai arī Kultūras minis
trija rīko radošās skates, olimpiādes/
konkursus ar vismaz 50 dalībniekiem
valsts mērogā, valsts mēroga skolēnu
zinātnisko darbu konkursu, vai arī
tiek rīkotas Latvijas mēroga atklātās
olimpiādes ar vismaz 250 dalībniekiem.

Jāņa Cimzes Balvas nolikums

3. Galvenie kritēriji Jāņa Cimzes bal
vas piešķiršanai ir:
3.1. pretendenta
mācīto
skolēnu
iegūtie apbalvojumi Latvijas mēroga
olimpiādēs un zinātnisko darbu konkursos, kā arī starptautiskās olimpiādēs/konkursos, kuros piedalās vis
maz 5 valstis;
3.2. talantīgo skolēnu vajadzībām izstrādāti un publicēti mācību līdzekļi;
3.3. talantīgo skolēnu izglītošanai paredzētu valsts vai reģiona mēroga
pasākumu organizēšana.
4. `Pretendentus Jāņa Cimzes balvai
izvirza Valkas novada dome vai Val
kas novada izglītības iestādes, vai citas ar izglītību saistītas iestādes, kā
arī citas personas.
5. `Ikgadējo konkursu izsludina katru
gadu Valkas novada ziņnešos un in
terneta vietnē www.valka.lv.
6. `Jāņa Cimzes balvas piešķiršanai
kandidātu izvirza līdz kārtējā gada
20.jūnijam. Balva tiek pasniegta Jāņa
Cimzes dzimšanas dienā 3.jūlijā.

7. `Dalībai konkursā jāiesniedz šādi
dokumenti:
7.1. Rekomendācija vai pamatojums,
kas satur pretendenta izglītojošās un/
vai zinātniskās darbības raksturoju
mu;
7.2. informācija par pretendenta ieguldījumu talantīgo skolēnu apzināšanā un izglītošanā, kā arī skolēnu
zinātniskās pētniecības darba vadīšanā un/vai organizēšanā ne mazāk
kā pēdējos 3 gados, norādot:
7.2.1. konkrētus skolēnu sasniegu
mus pa gadiem atbilstošajās radošā
darba skatēs, olimpiādēs, zinātnisko
darbu konkursos;
7.2.2. publicēto mācību līdzekļu,
metodisko materiālu un citu atbilstošo izstrādņu sarakstu;
7.2.3. organizatorisko aktivitāšu sarakstu, norādot dalībnieku skaitu.
7.3. Pretendenta dzīves gājums (Cur
riculum Vitae), norādot personas
kodu, mājas adresi, tālruni, e-pastu).
8. Dokumentus iesniedz papīra formā Valkas novada domes priekšsēdē-

tāja sekretariātā, Beverīnas ielā 3,
Valkā, Valkas novadā, LV - 4701.
9. Dokumentus izskata un par bal
vas piešķiršanu lemj Valkas novada
Izglītības, kultūras, sporta un jaunat
nes nodaļas izveidota komisija. Par
balvas apjomu lemj Finanšu komite
ja.
10. Komisija var pieprasīt iesniedzējam precizēt informāciju un tās
savlaicīgas nesaņemšanas gadījumā,
atstādināt pretendentu no konkursa.
11. Komisija līdz kārtējā gada 30.jūnijam izvērtē pretendentus un lemj
par Jāņa Cimzes balvas piešķiršanu.
12. Gadā tiek piešķirtas ne vairāk kā
2 Jāņa Cimzes balvas.
13. Jāņa Cimzes balvu vienai un tai
pašai personai atkārtoti nepiešķir.
14. 2014.gadā kandidātu izvirzīšana
līdz 4.septembrim. Komisija kandidātus izvērtē līdz 30.septembrim. Bal
va tiek pasniegta oktobra mēnesī Ci
mzes gada noslēguma pasākumā. v

Nr. 57 2014.gada 31.jūlijā
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Nr.12

APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes2014.gada 11.jūnija ārkārtas sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 3.§)

Konkursam «Sakoptākā dzīves vieta un darba vieta Valkas novadā 2014»

Apstādījumi

Celiņi, laukumi

Zāliens

Karoga vieta

Atkritumu
apsaimniekošana

Atpūtas
vieta un
konstrukcijas

tājs vai sabiedriska organizācija;
1.2.3. pretendentus no pagastiem apzina un
piesaka pagasta pārvalžu vadītāji;
1.3. Pretendentu var pieteikt, ja no viņa ir saņem
ta piekrišana dalībai konkursā.
1.4. Par katru pretendentu ir jānorāda: preten
denta vārds, uzvārds, telefona numurs, objekta
adrese, objekta īpašnieks (ja tā ir cita persona).
2. Vērtēšana
3.1. Par katru objektu žūrija piešķir 0 līdz 10 balles:
3.1.1. nominācijās 2.1.1. – 2.1.6. objekti (skat.
pozīciju tabulu) tiek vērtēti pēc sekojošiem
kritērijiem:
– sakoptība (tehniskais stāvoklis),
– funkcionalitāte,
– vizuālais iespaids:
Pieguļošā ārējā
teritorija

1. Mērķi
1.1. veicināt Valkas novada iedzīvotāju aktivitātes
apkārtējas ainavas sakopšanā un labiekārtošanā
ap savām dzīvojamajām mājām un darba vietām;
1.2. popularizēt apkārtējās vides sakopšanas
veiksmīgākos risinājumus.
2. Nominācijas un pretendenti
1.1. Konkursā par sakoptāko dzīves vietu un
darba vietu Valkas novadā tiek vērtēti turpmāk
uzskaitītie objekti (turpmāk – objekti) un tiks
noteikti laureāti šādās nominācijās:
1.1.1. «Sakoptākā individuālā dzīvojamā māja»
(Valkas pilsētā, pagastu un ciematu centros);
1.1.2. «Sakoptākā vasarnīca (mazdārziņš)»;
1.1.3. «Sakoptākā lauku sēta» – ģimenes dzīves
vieta vai zemnieku saimniecība;
1.1.4. «Sakoptākā daudzdzīvokļu māja»;
1.1.5. «Sakoptākais ražošanas vai pakalpojumu
sniegšanas objekts»;
1.1.6. «Vides odziņa» (mazā arhitektūras forma,
norādes zīme, augu kompozīcija, ūdenstilpe vai
cits oriģināls neliela formāta vides elements, kā
arī neparasta izmēra, formas vai sugas augs vai
augu kolekcija;
1.1.7. «Pievilcīgais stūrītis» (skatu piesaistoša
sēta vai atsevišķs tās elements: augs, augu gru
pa, mazā arhitektūras forma u.tml., vērtēšanai
nepieteiktā objektā, neiegriežoties sētā);
1.1.8. papildnominācijā – «Sakoptākais un sav
dabīgākais daudzdzīvokļu mājas balkons (lodži
ja)».
1.2. Dalībai konkursā līdz 2014.gada 25.jūlijam
(iesniedzot rakstisku pieteikumu vai paziņojot
mutiski žūrijas locekļiem vai pagastu pārvaldnie
kiem):
1.2.1. pretendenti var pieteikties paši;
1.2.2. pretendentus var ieteikt jebkurš iedzīvo

1

2

3

4

5

6

7

3.1.2. objekti nominācijās 2.1.7. – 2.1.9. tiek vērtēti
pēc vizuālā iespaida;
3.1.3. papildnominācijā
punktā
2.1.8.
«Sakoptākais un savdabīgākais daudzdzīvokļu
mājas balkons» Valkas pilsētā – konkursa kritējus
nosaka, objektus izvēlas, vērtē un iesaka
apbalvošanai biedrība «Valkas Dāmu Klubs»,
pārējā teritorijā – žūrija.
3.2. Konkursa žūrija papildus uzskaitītajiem
var vērtēt arī īpašus, attiecīgajam objektam
atbilstošus kritērijus, piemēram: videi draudzīga
saimniekošana vai risinājumi, oriģinalitāte, īpašs

ieguldījums un darba kvalitāte. Par to žūrija var
piešķirt pārsteiguma balvas.
3.3. Konkursa žūrijai ir tiesības ierosināt izvirzīt
un atzīmēt visnesakoptāko dzīves vietu un darba
vietu, ja tāda tiek pamanīta.
3.4. Konkursa žūrija (pagastos – pagasta pārvaldes) savlaicīgi (orientējoši – trīs dienas iepriekš)
saskaņo ar katru pretendentu objekta apskates
laiku.
3.5. Iepriekšējo trīs gadu laureāti var tikt vērtēti
tikai citās nominācijās.
4. Konkursa norises laiks, rezultāti un laureātu
apbalvošanas kārtība
4.4. Konkurss notiek 2014.gada jūlija beigās – au
gusta sākumā (datumi tiks paziņoti).
4.5. Informācija par konkursa norisi tiek ievieto
ta laikrakstos «Ziemeļlatvija» un «Valkas Novada
Vēstis» un Valkas novada mājas lapā.
4.6. Konkursu laureāti tiek apbalvoti kopīgā
pasākumā, pasniedzot Valkas novada domes
atzinības rakstus un balvas.
5. Žūrija
5.1. Aivars Cekuls, izpilddirektors, žūrijas
komisijas priekšsēdētājs;
5.2. Jolanta Kriviņa, Būvvaldes ainavu arhitek
te;
5.3. Ilona Krastiņa – Valkas novada iedzīvotāja,
Dārzu un ainavu arhitektūras tālākizglītības
kursu absolvente;
5.4. Mudīte Arone, Pensionāru kluba «Zelta
rudens» pārstāve;
5.5. Sniedze Ragže – Valkas novada domes
kooperācijas speciāliste;
5.6. Aija Jurjāne – novada domes juriste, Ainavu
arhitektūras kursu absolvente.
Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

S A I S T O Š I E   N
OTEIKUMI
Valkā									

2014.gada 29.maijā							

Nr. 14
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes 2014.gada 29.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 3.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.9
«Par materiālo pabalstu jaundzimušo bērnu vecākiem»

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Valkas novada domes
2012.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 «Par
materiālo pabalstu jaundzimušo bērnu vecākiem» šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
«2. Šajos saistošajos noteikumos noteiktā materiālā pabalsta
apmērs ir:
2.1. EUR 300 par katru jaundzimušo bērnu, ja bērnam ir
abi vecāki un abi vecāki bez
pārtraukuma ne mazāk kā sešus mēnešus pirms bērna dzimšanas un līdz materiālā pabalsta saņemšanas brīdim ir deklarējuši savu pamata dzīves
vietu Valkas novadā un bērns
pēc dzimšanas tiek deklarēts
Valkas novadā (pirmā deklarētā
dzīves vieta).
2.2. EUR 150 par katru jaundzimušo bērnu, ja bērnam ir
abi vecāki un viens no vecākiem
bez pārtraukuma ne mazāk kā
sešus mēnešus pirms bērna
dzimšanas un līdz materiālā
pabalsta saņemšanas brīdim ir
deklarējis savu pamata dzīves
vietu Valkas novadā un bērns
pēc dzimšanas tiek deklarēts
Valkas novadā (pirmā deklarētā
dzīves vieta).
2.3. EUR 300 par katru jaundzimušo bērnu, ja bērnam ir
viens vecāks, kurš bez pārtraukuma ne mazāk kā sešus
mēnešus pirms bērna dzimšanas un līdz materiālā pabalsta saņemšanas brīdim ir de-

klarējis savu pamata dzīves
vietu Valkas novadā un bērns
pēc dzimšanas tiek deklarēts
Valkas novadā (pirmā deklarētā
dzīves vieta).
1.2. Izteikt 3.punktu šādā
redakcijā:
«3. Tiesības pieprasīt materiālo
pabalstu par katru jaundzimušo
bērnu ir 12 mēnešu laikā no
bērna piedzimšanas dienas.
Bērnam jābūt deklarētam Val
kas novadā bez pārtraukuma
līdz materiālā pabalsta saņemšanas brīdim.»
1.3. Papildināt ar 3¹.punktu šādā
redakcijā:
«3¹. Materiālo pabalstu izmaksā
šādā kārtībā:
3¹.1. 50% apmērā no šo saistošo
noteikumu 2.punktā minētā pabalsta viena mēneša laikā no
pabalsta piešķiršanas brīža.
3¹.2. 50% apmērā no šo saistošo
noteikumu 2.punktā minētā pabalsta viena mēneša laikā no
brīža, kad bērns ir sasniedzis
viena gada vecumu.»
1.4. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:
«8. Pabalstu izmaksā Valkas
novada Grāmatvedības un finanšu nodaļa ar pārskaitījumu
uz iesniegumā norādīto bankas
kontu vai skaidrā naudā kasē».
2. Saistošie noteikumi stājas
spēkā 2015.gada 1.janvārī.
Valkas novada domes
priekšsēdētājs
A.Krauklis

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.14 Grozījumi Valkas novada
domes 2012.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 «Par materiālo
pabalstu jaundzimušo bērnu vecākiem» paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas
1. Projekta nepieciešaAr 2012.gada 23.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.9 «Par mamības pamatojums
teriālo pabalstu jaundzimušo bērnu vecākiem» tika ieviesta prakse Val
kas novadā izmaksāt vienreizēju pabalstu jaundzimušo bērnu vecākiem.
Domes deputāti ir izteikuši priekšlikumu palielināt pabalstu no EUR
142,29 uz EUR 300.
Lai maksimāli novērstu gadījumus, kad Valkas novada administratīvajā teritorijā vecāki pirms bērna piedzimšanas deklarējas ar
mērķi saņemt pabalstu un pēc pabalsta saņemšanas maina deklarēto
dzīvesvietu uz citu administratīvo teritoriju, tad grozījumos paredzēts,
ka 50% no pabalsta vecāki saņem mēneša laikā pēc pabalsta piešķiršanas,
bet otrus 50% mēneša laikā pēc tam, kad bērns ir sasniedzis viena gada
vecumu.
2. Īss projekta satura
1. Grozot saistošo noteikumu 2.punktu tiek noteikti nosacījumi pabalsta
izklāsts
saņemšanai un pabalsta apmērs. Pabalsta apmērs ir atkarīgs no tā, vai
abi bērna vecāki ir deklarēti Valkas novada administratīvajā teritorijā. Ja
Valkas novada administratīvajā teritorijā ir deklarēts viens no bērna
vecākiem un bērns, tad pabalsta apmērs ir EUR 150. Ja Valkas novada
administratīvajā teritorijā ir deklarēti abi bērna vecāki un bērns, vai
bērnam ir tikai viens vecāks, tad pabalsta apmērs ir EUR 300.
2. Grozījumi saistošo noteikumu 3.punktā nosaka, ka tiesības pieprasīt
materiālo pabalstu par katru jaundzimušo bērnu ir 12 mēnešu laikā no
bērna piedzimšanas dienas. Bērnam jābūt deklarētam Valkas novadā
bez pārtraukuma līdz materiālā pabalsta saņemšanas brīdim.
3. Papildinot saistošos noteikumus ar 3¹.punktu, tiek noteikta pabalsta
izmaksāšanas kārtība.
4. Grozījumi saistošo noteikumu 8.punktā saistīti ar to, ka Valkas no
vada domē Centralizētās grāmatvedības vietā izveidota Grāmatvedības
un finanšu nodaļa.
3. Informācija par plāIzdarot grozījumus saistošajos noteikumos no pašvaldības budžeta
noto projekta ietekmi
būs nepieciešami papildus EUR 11 040.
uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plāNetiek plānota ietekme uz uzņēmējdarbības vidi.
noto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par adAdministratīvās procedūras netiek mainītas.
ministratīvajām
procedūrām
6. Informācija par konSaistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar
sultācijām ar privātprivātpersonām.
personām
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis
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Tūrismā

Jauns tūrisma maršruts grupām
Valkā/Valgā «Meklējot robežu»
Teksts: LieneBērziņa

P

alūko, kurā rokā saldējums
izkusīs ātrāk – Lat vijas zie
meļos vai Igaunijas dienvi

dos!
Ieklausies, vai Varžupītes vardītes
kurkst lat viešu vai igauņu mēlē! Pa
vēro, kurā virzienā plūst mūžīgā ro
bežšķērsotāja – Pedeles upe!
Valkas Tūrisma in formācijas birojs
ir sagatavojis maršrutu  Piedzīvoju
mu pārgājienu grupām Valkā/Valgā
«Meklējot robežu».
«Aicinām pārkāpt valsts robežu 5
reizes pēc kārtas, iepazīsties ar no
slēpumaino Jāni Cimzi, izjust robež
pilsētas šarmu un nofotogrāfēt «pa
šiņu» ar vienu kāju Lat vijā, ot ru
Igaunijā! Dodies maršrutā, kurā var
gūt zi nāša nas, smelties iedvesmu un

izpriecāties tā, lai spēks pietiek vis
am nākamajam mācību gadam!»
Pārgājiens dvīņu pilsētā aptuveni
desmit kilometru garumā, apskatot
abu pilsētu skaistākās vietas, ievēro
jamākos objektus un vien kārši sajū
toties kā robežpilsētas iedzīvotājam.
Valka/Valga ir unikāla dvīņu pilsēta
vēstures kontekstā un Lat vijas, Igau
nijas krustceles. Maršrutu iesākam
skolēnu grupām no visas Lat vijas!
Visjautrāk uz Valku/Valgu doties ar
vilcienu, kas ir ļoti ērti tieši šim marš
rutam!
Maršruts pieejams Valkas tūrisma
in formācijas birojā Rīgas ielā 22,
www.visit.valka.lv. Iepriekšējā pie
teikša nās obligāta!
Smelies piedzīvojumu gar šu uz
robežas! v

Tūrisma informācijas
birojā jauni suvenīri
Teksts: LieneBērziņa
Foto:ZaneBrūvere

V

alkas novada tūris
ma birojā (Rīgas ielā
22) pieejams dažāds
klāsts ar Lat vijas, Valkas/Val
gas un novada suvenīriem:
mag nēti, sveces, porcelāna
krūzes, aprocītes, uzlīmes,
maisiņi, «ŠokoPasta» šokolā
des, pastkartītes, u.c.
Jaunākie no tiem ir suvenīri
no SIA «Latvijas Tekstila fabrika» ar Latvijas karoga simboliku un
«Aroma tree» aromātiskie dekori, kā arī vietējā uzņēmuma SIA
«Minty» Tkrekli ar Valkas/Valgas rakstiņiem un Lielās roka nakts
simboliku. Kā arī tūrisma birojā pieejama visa nepieciešamā infor
mācija ceļotājiem (bez maksas) par Latviju un Igauniju. Nākot nē
plānots suvenīru klāstu papildināt!
Valkas novada tūrisma biroja darba laiks: darba dienās no 9.00
līdz 18.00, sestdienās un svētdienās no 10.00 līdz 14.00. Apkalpo
jam lat viešu, igauņu, angļu un krievu valodās! v

Liene mīl ne tikai savu darbu, bet arī roku. Kreklus ar «Roka nakts»
simboliku var iegādāties TIB

Brīvdienu māja Turnā «Upmaļi»
Teksts: LieneBērziņa
Foto:ZaneBrūvere

B

rīvdienu māja «Upmaļi»
atrodas gleznainajā Val
kas novada Ērģemes pa
gasta Turnā. Šeit dabas burvību, lē
nu baudīšanas prieku, relaksāciju
var tvert ikviens. Brīvdienu māja
viesus uzņem jau pāris gadus, taču
savu aktīvo darbību sākusi tieši ša
jā sezonā.
Ikviens ceļotājs, vai vienkārši
lauku romantikas baudītājs, var
noīrēt namiņu Turnā, aptuveni di
vu kilometru atālumā no Turnas
ezera, 20 km atālumā no Valkas.
Brīvdienu māja ir divos stāvos,
omulīgā stilā iekārtota, ar akcentu
uz koka grīdu, kāpnēm un mēbe
lēm. It visā ir piedomāts, katrā ista
bā ir pa kādai «rozīnītei». Nakts
mājas te var noorganizēt līdz des

mit personām, var ieplānot nelielas
ballītes.
Pirmajā stāvā ir guļamistaba,
virtuvīte, duša ar tualeti, ēdamista
bas zona un atpūtas zona, kur ir ie
spējams noorganizēt arī nelielas
svinības. Turpat no pirmā stāva
ved durvis uz terasi, no kuras pa
veras skats uz plašajiem labības
laukiem, vietējo dīķi un enerģētis
ko liepu. Savukārt, otrajā stāvā ir
divas guļamistabas.
Brīvdienu mājas saimnieki ir sa
gatavojuši visu nepieciešamo mal
tīšu pagatavošanai, ir pieejama
plīts, trauki, ledusskapis, tējkanna,
tā lai atbraucot šeit ne par ko vairs
nav jāuztraucas!
«Upmaļi» ir rakstnieces Vijas
Upmales dzimtās mājas, te vēl aiz
vien glabājas pūra lāde no laikiem,
kad tur dzīvojusi rakstniece. Māja

apbur ar savu šarmu, un mazām
kompānijām te ir ideāla vieta, kur
atpūsties. Apkārt šalc liepas un acis
priecē iekoptais puķu dārzs. Aici
nām atbraukt uz šejieni, jo tas būs
pārsteigums ikvienam. Un dažu

minūšu atālumā ir Turnas tautas
nams!

Upmaļu saimnieki aicina visus lauku romantikas meklētājus ciemos! v

Tūrisma atvērums
«Upmaļu» mājas vēl glabā pūra lādi kopš laikiem, kad te
dzīvojusi izcilā rakstniece Vija Upmale
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Vidzemes plānošanas reģions aicina
pieteikt senioriem draudzīgus,
ērti pieejamus tūrisma objektus

Teksts: LieneBērziņa,ZaneBrūvere
Foto:ZaneBrūvere

Š

osezon aktīvu darbu uz
sākuši «Rozīšu» jaunie
saimnieki Valkas nova
da Zvārtavas pagastā – Matīss
Siliņš un Baiba Zvaigznīte. Gau
jas upes kreisajā krastā, pie pa
šas Latvijas  Igaunijas robežas,
pusceļā starp Virešiem un Aņņu
tiltu (Gaujiena  Valka; P23) viņi
izveidojuši atpūtas vietu. Šeit ce
ļotājiem, laivotājiem un vienkār
ši atpūsties gribētājiem pieejama
atpūtas vieta ar galdu maltītēm,
ugunskura vietu, sausu malku,
kā arī ar telšu vietām un tualeti.
Vakarā, izkāpjot krastā, saimnie
ki var sagaidīt viesus ar karstu,
uz uguns vārītu zupu mājas gau
mē. Brīvākā brīdī atpūt niekiem
ir iespēja nobaudīt garšīgu kafi
ju, iemēģināt spēkus šaušanā ar
loku un kroketā. Kroketa āmura
cilāšana tāds nieks vien būs, jo
krokets ir interesanta un aizrau
joša spēle ar bumbu dzenāšanu
cauri vārtiņiem.
Jaunie saimnieki labprāt atve
dīs, aizvedīs laivotājus uz startu Matīsa izgudrojums – grila katliņš uz kājiņām ir
un sagaidīs finišā. Nelielai kom īsts dizaina priekšmets
pānijai var nodrošināt sešas ka
tu, par āra kafejnīcu.»
noe laivas, ar kurām doties atpūtas
«Rozītēs» arī sajutāmies kā ārā ka
braucienā pa Gauju. To piedzīvojām fejnīcā – tikai labāk, jo apkārt valda
arī mēs – raksta autores Liene un Za pasakains miers un klusums, netālu –
ne.
Gauja, kas kā izrādās, arī bijis svarīgs
Iebraucot «Rozītēs», jaunie saim apstāklis vietas izvēlei.
nieki mūs pacienā ar gardu kafiju un
«Kad meklēju īpašumu, skatījos,
laiku pavadām patīkamās sarunās kur upe blakus, jo man jau bez copes
dabas sirdī. Uz brīdi galda stūrī pa neinteresē nekas», atminas Matīss.
rādās krāšņais kukainis ar raibajām «Bija piedāvājums, atbraucu, apska
ūsām, kam saimnieki devuši vārdu tījos, domāju, meklēju māju vasarai.
Aleksis. Blakus spēlējas abi suņi – mī Bet palikām šeit. Te var atmest visu
līgais Šons un elegantais taksis Fricis. lieko, ar laiku saprast, kas ir lieks, kas
Mūs, protams, interesēja, kā ceļš abus nav. Līdz ar at nākšanu uz Zvārtavu,
atvedis uz Zvārtavu.
būtībā, daudz kas dzīvē ir sakārtojies,
Matīss atzīst, ka lēmu mu pieņemt pats arī. Vienkārši tiek atmestas liekas
bijis viegli, neskatoties uz to, ka pats lietas. Arī cilvēki – paliek tikai svarī
jau vai rā kās paaudzēs ir rīdzi nieks. gākie», filozofisks paliek Matīss.
«Abi divi esam pieraduši vasa ras
Taču skaidrs – lai radītu tādu vietu
pavadīt lau kos», stāsta saim nieks. kā «Rozītes» ir vajadzīgs laiks un pa
«Vasa rā ir pierasts, ka va ri iz nākt no cietība. Gribas uzsvērt, ka Matīss un
rīta ārā, iedzert ka fiju. Kad nāk sil Baiba ne tikai radījuši paradīzi zemes
tais laiks, tad jau agrā rītā iznāc ārā, virsū, bet arī piešķīruši mājām savu
padzer kafiju, bet ja esi Rīgā, tad no vienreizējo, neatkārtojamo stilu.
rīta kāp mašīnā, brauc uz jūru, ja gri
Ja upe ved gar «Rozītēm» piestājiet,
bas dabā. Un vēl jāmaksā par stāvvie nenožēlosiet! v

V

asara ir ceļojumu laiks,
tāpēc aicinām ikvienu,
apmeklējot tūrisma ob
jektus (dabas objektus, parkus,
pastaigu takas, muzejus u.tml.)
Vidzemes plānošanas reģiona te
ritorijā, būt vērīgiem un novērtēt,
vai tajos ir īpaši padomāts par ga
dos vecākiem apmeklētājiem, lai tie
varētu droši un ērti piekļūt tūrisma
objektam un labi justies to apska
tot.
Nofotogrāfējiet senioriem drau
dzīgus tūrisma objektus (ne vairāk
kā 3 objektus), kas atrodas Vid
zemes plānošanas reģiona teritorijā,
un fotogrāfijas kopā ar informāciju
par objektiem (nosaukums, adrese)
un īsu aprakstu, kāpēc, jūsuprāt, šis
objekts ir senioriem draudzīgs,
nosūtīt Vidzemes plānošanas re
ģionam elektroniski: aija.ruse@vid
zeme.lv; vai pa pastu (J.Poruka iela
8 – 108, Cēsis, LV4101, norāde:
Senioriem draudzīgs tūrisma ob
jekts). Fotogrāfiju iesniegšanas ter
miņš 2014.gada 15.augusts.
Aktīvākajiem fotogrāfiju sūtītā
jiem un oriģinālāko ideju iesnie
dzējiem balvā sniegsim iespēju ie
pazīt Amatas pagasta stāstus 4.ok
tobrī dodoties vienas dienas
ekskursijā kopā ar novada stāst
niekiem – vietējiem senioriem. Ce
ļojumā no Skujenes pagasta, caur
Nītauri līdz par Drabešiem un
Amatai, apmeklēsiet vietējās baz
nīcas, muižas, pilskalnus un dosie
ties nelielā pastaigā gar novada lep
numu – Amatas upi. Stāstnieki ļaus
izjust novada garšu, ieelpot tā
smaržu, dalīsies ar gadiem uz
krātiem pieredzes stāstiem, kas
savijas ar novada vēsturi.
Konkursa rezultāti tiks prezentē
ti projekta Senioru tūrisma atīstība
nomaļos reģionos «Tourage» re

ģionālajā konferencē par vides
pieejamības jautājumiem tūrisma
objektos, kā arī projekta noslēguma
konferencē Briselē 18.septembrī.
Informācija par projektu htp://
www.vidzeme.lv/lv/projekti/senio
ru_turisma_at istiba_nomalos_re
gionos_tourage/
Konkursa mērķis ir veicināt in
teresi un izpratni par universālo
dizainu tūrisma objektos. Ar uni
versālā dizaina jēdzienu saprot
tādu produktu, vides, pakalpoju
mu un informācijas noformējumu
un pasniegšanas veidu, kas būtu
pieejams ikvienam bez nepiecie
šamības tos papildus uzlabot vai
pielāgot atsevišķu cilvēku vaja
dzībām un ērtībām. Vispārēja in
formācija par universālo dizainu
internetā: htp://www.videspieeja
miba.lv/lat/universalais_dizains/
Papildus informācija par kon
kursa norisi – Vidzemes plānošanas
reģiona projektu vadītāja Aija Rūse:
aija.ruse@vidzeme.lv, mobilais tele
fons 26400288.
Projekts «Tourage» tiek finansēts
no Eiropas Reģionālās atīstības fon
da INTERREG IV C programmas.
Projekts apvieno 11 partnerus no
Bulgārijas, Somijas, Grieķijas, Un
gārijas, Īrijas, Latvijas, Polijas, Slo
vākijas un Spānijas. Vadošais projek
ta partneris – Ziemeļkarēlijas reģions
Somijā. Projekta «Tourage» mērķis ir
veicināt reģionālo atīstību, po
pularizējot senioru tūrismu un ak
tīvu, veselīgu novecošanu. Projekta
mērķis ir izglītot tūrismā iesaistītās
puses (uzņēmumus, to darbiniekus,
tūrisma informācijas centru dar
biniekus, pašvaldību speciālistus
ut.) un, ņemot vērā nākotnes ten
dences tūrismā un labās prakses
piemērus, veicināt senioru tūrisma
atīstību. v

Aicinām pieteikt dalību
tūrisma izstādē – tirdziņā!
Teksts: LieneBērziņa

27

.septembrī, Valkā pasā
kuma «Eiroreģiona «Ples
kava  Livonija» diena
2014 ietvaros, Lugažu laukumā, no
plkst. 8 norisināsies tūrisma izstā
de – tirdziņš, kur piedalīsies dižo
ties gribētāji no visas Eiroreģiona
teritorijas.
Aicinām piedalīties tūrisma iz
stādē – tirdziņā Valkas novada tū
risma uzņēmējus, amatniekus, māj
ražotājus un citus uzņēmējus un
dižoties gribētājus! Dalība pasāku
mā ir bez maksas.

Pieteikt dalību un citi jautājumi
par izstādi sazinieties ar Valkas no
vada Tūrisma informācijas biroju
Rīgas iela 22, Valka, tib@valka.lv,
+371 64725522, +371 26446602.
«Plānojam, ka mēs visi varētu
būt zem vienas lielākas telts ar Val
kas novada tūrisma piedāvājumu,
gardumiem, suvenīriem un, pro
tams, ar iespēju padarboties līdz!
Strādāsim kopā, lai ciemiņi vēlētos
mūs vēlreiz apciemot!»
19.00 koncerts Eiroreģiona ama
tierkolektīvu koncerts Valkas kul
tūras namā. v

Tūrisma atvērums
Omulīgās sarunās vadam pēcpusdienu brīnišķīgajās «Rozīšu» mājās
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Bērnurotaļulaukuma
ierīkošanaValkaspilsētā

Ieraugiuniepazīstikultūrvēstures
pērlesZiemeļustīgasceļa
malāKārķupagastā

Teksts: JanaPutniņa, At tīstības
un projek tu daļas vadītāja

Teksts: JanaPutniņa, At tīstības
un projektu daļas vadītāja

2

2

014.gadajūnijātikauzsāktaprojekta«Ieraugiunie
pazīsti kult ūrvēstures pērles Ziemeļu stīgas ceļa
malāKārķupagastā»īstenošana.Projektamērķisir
pilnveidotundažādotiedzīvotājubrīvālaikapavadīšanas
iespējasunveicinātKārķupagastatūr ismaunkult ūrvēs
tures objektu atpazīstamību, izveidojot piemērotu infra
strukt ūr uunier īkojotjaunu,videipielāgotu,informatīv u
unvieglisasniedzamuiedzīvotājupulcēšanāsvietu.

014.gada jūn ijā pa
beigt s īstenot pro
jekt s «Bērnu rot aļu
lauk um a ier īkoš an a Val
kas pilsēt ā», kura rez ult ā
tā tik a ier īkots komfor
tabls, drošs, atrakt īvs un
ergonom isks bērnu rot aļu
lauk ums Valk ā, Ausekļ a
iel ā 44, tādējād i, pilnvei
dojotbrīvālaik apavad īš a
nas iespējas vietējiem ie
dzīvot ājiem.
Projekta ietva ros ti ka īs
Drošs, atraktīvs un ergonomisks – jaunais rotaļu laukums
tenota rotaļu lau ku ma izbū
ves 1.kār ta. Projekta kopējās izmak sas ritorijā» aktivitātes «Iekār tu, teh ni kas, ap
66 258,35 EUR, no tām projekta at ieci nā rī koju ma, in for mācijas teh noloģiju un
mās izmak sas ir 21 343,02 EUR. Eiropas prog ram mu nodroši nāju ma iegāde un uz
Savienības Eiropas Lauk saim niecības fon stādīša na un in frastruktūras izveide sa
da lau ku at īstībai (ELFLA) fi nan sējums ir biedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību
90 % no at ieci nā majām izmak sām jeb un interešu klubu, kultūras, vides aizsar
dzības, spor ta un cita brīvā lai ka pavadī
19 208,72 EUR.
Projekts ti ka reali zēts ELFLA Lau ku at ša nas aktivitāšu) da žādoša nai vietējiem
tīstības prog ram mas 2007. – 2013. gadam iedzīvotājiem» 1.rīcības «Brīvā lai ka pava
413.pasā ku ma «Lau ku ekonomi kas da žā dīša nai pa redzētās in frastruktūras ierī
doša na un dzīves kva litātes veici nāša na koša na un pilnveidoša na vietējiem iedzī
vietējo at īstības stratēģiju īstenoša nas te votājiem» ietva ros. v

Projekta ietvaros tiks īstenotas šādas aktivitātes: informa
tīvā stenda uz Valkas un Naukšēnu novadu robežas sakārto
šana un atpūtas vietas pie Jāņu saieta priedes Kārķos ierīko
šana.
Projekta kopējās izmaksas 8446,47 EUR, no tām projekta
atiecināmās izmaksas ir 6976,34 EUR. Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku atīstībai (ELFLA) fi
nansējums ir 90 % no atiecināmajām izmaksām jeb 6278,70
EUR.
Projekts tiek realizēts ELFLA Lauku atīstības program
mas 2007. – 2013. gadam 413.pasākuma «Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo atīstī
bas stratēģiju īstenošanas teritorijā» aktivitātes «Iekārtu, teh
nikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras iz
veide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un inter
ešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā
laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvo
tājiem» 2.rīcības «Iedzīvotāju pulcēšanās vietu, interešu izglī
tības un brīvā laika pavadīšanas vietu izveidošana un at jau
nošana» ietvaros. v

J.CimzesValkasMūzikasskolasenergoefektivitātespaaugstināšana

Teksts: JanaPutniņa, At tīstības
un projektu daļas vadītāja

2

014.gada30.jūnijānoslēdzās
projekta«Kompleksirisinā
jumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai J.Cimzes
ValkasMūzikasskolā»īstenošana,
kuraiet varostikaveiktikompleksi
energoefektivitātes pasākumi Mū
zikas skolas ēkā Semināra ielā 25,
Valkā. Projektu finansiāli atbalsta
Klimata pārmaiņu finanšu instru
ments.

Teksts un foto: Valkas novada
domes sabiedrisko attiecību
speciāliste ZaneBrūvere

Š

Projekta ietvaros īstenotās aktivi
tātes: ēkas energoefektivitāti paaugs
tinoši rekonstrukcijas darbi (t.sk., fa
sādes un jumta siltināšana, logu un
durvju nomaiņa, grīdu renovācija),
apkures sistēmas renovācija un sil
tummezgla rekonstrukcija, apgais
mojuma un elektroapgādes sistēmas
rekonstrukcija un ventilācijas sistē
mas izbūve. Šī projekta īstenošanas
rezultātā tiks panākts CO2 emisiju
samazinājums par 57 172,15 kg CO2/
gadā.
Projekta kopējās izmaksas ir
297 643,35 EUR, no tām projekta at
tiecināmās izmaksas – 159 245,46
EUR. Klimata pārmaiņu finanšu in
strumenta līdzekļi ir 85 % no atieci

nāmajām izmaksām
jeb 135 358,64 EUR.
Projekts tiek reali
zēts Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta fi
nansēto projektu atklā
ta konkursa «Kom
pleksi risinājumi sil
tumnīcefekta gāzu emi
siju samazināšanai» 3.
kārtas ietvaros.
Prieku par projekta
īstenošanu neslēpj mū
zikas skolas direktors
Jānis Ludbergs: «Jāsa
ka paldies domei, kas
iedeva papildus līdzekļus arī re siltas, bet arī izremontētas un mājī
monta veikšanai, telpas būs ne tikai gas. Jauno mācību gadu varēsim nu
sagaidīt jaunā kvalitātē». v

Varoņuielāmainasiltumtrasi

obrīd Valkas pilsētā, Varoņu
ielā notiek remontdarbi – sil
tumtrases vecā posma no
maiņa. Kopumā paredzēts nomainīt
posmu 200 metru garumā. Šobrīd
notiek rakšanas darbi un veco tru
bu demontāža, izolācijas savākšana,
un tiek uzstādītas jaunās rūpnieciski
izolētās trubas, kas jau ir ar rūpnie
ciski izolāciju un atbilst visiem Eiro
pas standartiem.
Skaidro Siltumapgādes nodaļas
vadītājs Dzintars Rudzītis: «Šogad
plānojam nomainīt 200 metru vecās
siltumtrases posmu. Veco posmu ko
pējais garums Valkas pilsētā ir aptu
veni 1 kilometra garumā. 2 – 3 gadu
laikā plānojam nomainīt arī pārējos
800 metrus, līdz ar to, pilsētā veco

posmu vairs nebūs. Salīdzinājumam
– trases kopējais garums ir 6,7 kilo
metri, tuvu pie 7 kilometriem».
«Tas būs liels ieguvums iedzīvo
tājiem, būs kriet ni mazāki siltuma
zudumi trasēs, jo to izolācija ir kvali
tatīvāka. Siltuma zudumi samazinā
sies un līdz ar to uz tā rēķina siltum
enerģijas maksa jāpalielina nebūs, jo
izmaksas nemitīgi pieaug, tai skaitā
elektrībai. Tas nozīmēs arī to, ka būs
stipri mazāka avāriju iespējamība
ziemā apkures sezonas laikā, kad
notiek avārijas un nereti nākas at
slēgt siltumapgādi mājām», skaidro
Rudzītis.
Tāpat, Varoņu ielas katlu mājā ir
nomainīts siltumtrases cirkulāci
jas sūknis, kas, salīdzinot ar veco, ir
trīsreiz ekonomiskāks un automātis
ki regulējams. Ja vecais sūknis patē
rēja vidēji ap 80 kubiem ūdens un tā
motors bija 10 kW, tad jaunajam ir 5,5

Jānomaina vairs tikai 1 kilometrs – Rūdzītis plāno darbus pabeigt divu gadu laikā

kW motors ar regulējamo jaudu un
«Ar laiku domājam nomainīt arī
vasarā tas patērē tikai 25 kubus, kas rezerves sūkņus», nākot nes plānus
samazina izdevumus.
atklāj Rudzītis. v
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Mūzikasskolā–jaunu
audzēkņuuzņemšana
Teksts: ZaneBrūvere

J

aunu audzēkņu uzņemšana
J.Cimzes mūzikas skolā no
tiek katru darba dienu no
18.augusta. 13 bērni skolā ir uz
ņemti pavasarī. Šogad ir atvērta
arī grupiņa pašiem mazākajiem
– jau no 5, 6 un 7 gadu vecuma,
kurā bērns var pārbaudīt savas
muzikālās dotības.
Jau ot ro gadu skolas di rek
tors mudi na audzēk ņus pie
teikties mācī bām čel la kla sē.
«Šobrīd J.Cimzes mūzikas skola
var lepoties ar Vidzemē labāko
vijolnieku ansambli, tāpēc nākot
nē varētu izveidoties arī vijolnie
ku orķestris, bet pietrūkst čella
un alta spēlētāju», čella spēli aici
na izvēlēties J.Ludbergs. «Vijol
nieku ansambļa panākumi ir ļoti
liels skolotājas Liesmas Freiber
gas nopelns, ansamblis šobrīd ga

[
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Iesaistiespiedzīvojumos
kopāarSMU«Oneline»

tavojas arī skolnieku dziesmu Teksts: LieneĶaukule,ElīzaSkutāne
tapa skolas ārpusstundu nodarbību
svētkiem, kas notiks nākošgad».
pulciņā «Jaunie uzņēmēji», kuru vada
akts trase» jeb nakts pie skolotāja Guntra Gaidlazda. SMU «One
«Jau pavasarī uzsākām saru
dzīvojums sākas līdz ar Line» nodarbojas ar izklaides un nakts
nas, ka arī Vijciemā bērni grib
tumsas iestāšanos un ar trašu rīkošanu un aproču izgatavošanu.
mācīties mūzikas skolā», par jau
da
žā
diem
uz
de
vumiem norisinās Val Skolēni ir izveidojuši nakts trasi gan sa
numiem skolā pastāsta direktors.
kas
pil
sē
tas
ie
lās.
Tas noslēdzas ar īpa vas skolas 8.klases skolēniem, gan sko
«Novada dome organizēs trans
šiem uzdevumiem estrādes mežā.
lēniem no Liepājas.
portu bērnu nokļūšanai uz māks
Izklaides trases ir ar dažādām aktivi
Jaunieši arī organizēja izklaides trasi
las un mūzikas skolu. Šobrīd no
tātes pakāpēm, līdz ar to tās ir piemēro «Ieraugi pilsētu tās detaļās» uz Valkas
Vijciema ir pieteikušies jau 6 bēr
jamas visu vecumu cilvēkiem. Trases pilsētas svētkiem. Spēle paredzēta Val
ni, kas grib apmeklēt mūzikas
tiek pielāgotas individuālām vēlmēm, kas pilsētas iepazīšanai, kur ar fotoatē
skolu».
piemēram, dažāda ilguma un sarežģītī
Atsevišķs stāsts ir jaunu kadru bas pakāpes, līdz ar to par cenu var vie lu palīdzību jāveic piedāvātais marš
trūkums, skolā, kas patiešām var noties individuāli. Trašu klāsts turpina ruts.
Aproces šī mācību gada laikā esam
kļūt liela problēma, jo pusei lielis palielināties.
piedāvājuši skolas un pilsētas tirdzi
ko pedagogu jau ir pie 70. Tādus
Nakts trasi izveidoja skolēnu mācību ņos.
meklējam visās specialitātēs.
uzņēmums jeb SMU «One Line», kas ir
SMU skolēniem ir sniedzis pirmo
«Pirmo septembri audzēkņi piecu aktīvu un radošu Valkas ģimnā
svinēs 31.augustā plkst. 12.00 mū zijas 11.b klases skolēnu – Lienes Ķau pieredzi uzņēmējdarbībā un pasākumu
zikas skolā. Šogad tā iznāk svēt kules, Elīzas Skutānes, Arta Veinberga, plānošanā, kā arī ir patīkams brīvā lai
diena, tomēr atzīmēt pirmo mācī Germana Jakuba un Toma Sīmaņa kop ka pavadīšanas veids.
Mūs var sasniegt rakstot uz epastu
bas dienu 31.augustā – tā jau ir darbs.
one
linevalka@inbox.lv vai arī zvanot
tradīcija», omulīgo sarunu no
Mācību uzņēmums tika veidots zi Elīzai uz tel. nr. 28645002. Vēlama ie
slēdz direktors. v
nāt niski pēt nieciskā darba ietvaros un priekšēja pieteikšanās. v

Jauniešudomē

Valkasjauniešipiedalās
«JaunatnesForumā2014»
Teksts: VilmārsVesingi, Valkas novada domes Jaunatnes
brīvā laika organizators, Valkas Jauniešu domes prezidents
Publicitātes foto

V

Izglītībā

alkas Jauniešu
domes dalīb
nieki ne tikai
organizē un piedalās
aktivitātēs savā pilsētā,
bet arī dodas uz lielā
kiem pasākumiem. 3. un
4.jūlijā, Rīgā, vēl pagāju
šogad at jaunotajā kultū
ras pilī «Ziemeļblāzma» norisinājās «Jaunatnes Fo
rums 2014», kurā piedalījās jaunieši no visas Latvijas,
kā arī ārvalstu latviešu jaunieši. Valkas novadu šajā
forumā pārstāvēja četri jaunieši – Vilmārs Vesingi,
Germans Ļebezovs, Daina Kārkliņa un Aleksandrs
Matvejevs.
Foruma uzmanības centrā bija aktuālākie problēm
jautājumi, kas skar Latvijas jauniešus gan šeit, gan ār
valstīs un tika meklēti to risināšanas veidi. Galvenā
foruma tēma bija jauniešu nodarbinātību, jo tā ir vie
na no prioritārajām problēmām, kas jārisina valstij.
Foruma laikā notika gan semināri, gan paneļdiskusi
jas, gan apaļā galda diskusijas un neformālas sarunas.
Forumā piedalijās arī daudzi eksperti, to starpā dažā
du ministriju pārstāvji, nevalstisko organizāciju pār
stāvji un citu valsts institūciju darbinieki, kuri savā
darbā sastopas ar jaunat nei aktuāliem jautājumiem
un ir ieinteresēti jauniešu viedokļos par to risināju
miem. Foruma galvenais organizators bija Kultūras
ministrijas parlamentārais sekretārs Rihards Kols. v

«N

Noslēgusiesprojekta«Dodietgrožus
jaunatnei!»Vasarasnometne
Teksts un foto: VilmārsVesingi, Valkas novada
domes Jaunatnes brīvā laika organizators,
Valkas Jauniešu domes prezidents

J

ties argumentēt savu viedok li aizstāvot to
pret citiem.
Trešajā, pēdējā nomet nes dienā jaunieši vei
ca nomet nes kopsavilkumu un devās uz vie
tējā ciemu, kur apskatīja brīvprātīgo uguns
dzēsēju depo un ciema centru.
Nomet ne bija lietderīga aktivitāte, jo tā ne
tikai palīdzēja izprast jauniešu lomu pašval
dības dzīvē, bet arī tuvināja Valkas un Valgas
jauniešus, palīdzot veidot kontaktu starp abu
pilsētu jauniešiem, lai veidotu kopīgas aktivi
tātes nākot nē. Projekta ietvaros rudenī norisi
nāsies vēl viena aktivitāte, kad jaunieši atkal
tiks aicināti tikties ar vietējo pašvaldību vadī
tājiem, lai veicinātu jauniešu aktivitāti un
līdzdalību pašvaldību dzīvē. v

ūnija noslēgumā Igaunijā, Nakatu Tū
risma fermā netālu no Valgas bija sa
pulcējušies Valkas, Valgas un 6 Valgas
apriņķa pašvaldību jaunieši, lai kopīgi izzinā
tu pašvaldību tematiku – to uzbūvi, funkcijas
un jauniešu vietu tajā. Nomet nē tika runāts
arī par jauniešu iespējām līdzdarboties sa
biedriskajās aktivitātēs un jauniešu organizā
cijās. Bez tā jaunieši ieguva arī jaunus drau
gus no pavisam tuvas apkārtnes un izmantoja
iespēju iegūt praksi angļu valodas lietošanā.
No 27. – 29.jūnijam nomet nē piedalījās kopā 13
jaunieši no Valkas.
Nomet ne tika atklāta ar svinīgu karoga pa
celšanu, kurā piedalījās arī Valkas un Valgas
mēri – Vents Armands Krauklis un Kalevs
Herks. Viņi jauniešus uzrunāja, mudinot vi
ņus aktīvi līdzdarboties savu pašvaldību teri
torijās, kā arī sadarboties savstarpēji un do
māt par savu ieguldījumu veidojot sabiedris
ko dzīvi savā apkārtnē. Vēl pirmajā dienā
jaunieši spēlēja iepazīšanās spēles, lai savstar
pēju sadraudzētos, kā arī izzināja pilsoniskās
sabiedrības jautājumu. Dienu noslēdza grupu
diskusijas par dažādām pilsoniskās sabiedrī
bas aktivitātēm un to lietderību – vēlēšanām,
protestu akciju veidošanu, savu ideju virzīša
nu pašvaldībā, u.c.
Ot rā diena sākās ar kopīgu braucienu ar
ka noe laivām. Pēcpusdienā jaun ieši izzi nāja
Lat vijas un Igau nijas pašvaldību uzbūvi, tām
dotos uzdevumus un kā šīs sistēmas atšķiras
abās valstīs. Tika ru nāts arī par aktīvas līdz
dalības iespējām Valkas un Valgas apkārtnē,
vietējām orga nizācijām prezentējot sevi. Va
karā norisi nājās interesanta simulācijas spē
le, kad jaun iešiem, sadaloties grupās, bija jā
iejūtas kādas sabiedriskās grupas lomā. Tika
dots uzdevums, kurā jācīnās par savas gru
pas interesēm, kad iet ru na par to, kā izman
tot līdzekļus un ko veidot renovējot vecu mā
ju Valgas centrā. Vairāki jaun ieši atzi na, ka šī
bija interesantākā nomet nes izglītojošā akti Vents Armands Krauklis un Kalevs Herks velk mastā
vitāte, jo varēja labi izsmieties un reizē mācī karogu, simbolizējot dvīņu pilsētu draudzību
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Sportā

KārķupagastasvētkuSportaspēļuapraksts

8.augustāpulksten18.00

Riteņbraukšana
3 distances:
•Bērnugrupa(līdz 10 gadiem): Tau
tas nams – Kārķu zīme – tautas nams
(1,2 km);
• Veselības distance (visām vecu
ma grupām): Tautas nams – «Krū
zes»(Mucas) –Veckārķu pagrieziens
– Tautas nams (4 km);
•Stipro trase: Tautas nams – Naglas
– tautas nams (11 km).
Katrā trasē būs kontrolpunkts ar
uzdevumu. Sīkāka informācija star
ta vietā.

9.augustāpulksten12.00
1) Dvieļbols: komandā 4 vīrieši un 2
sievietes, spēle notiek pēc volejbola
noteikumiem. Dalībnieki pāros ar
dvieli servē, ķer un met bumbu pāri
tīklam. Komandas dalībnieki sada
lās pa pāriem, uz katru pāri izdala
dvielis. Tiesnesis dod signālu, dalīb
nieki, turot dvieli katrs no sava gala,
ķer un met bumbu pāri tīklam. Ja

bumba pēc pretinieka serves (max 3
savstarpējās serves) nokrīt zemē,
pretinieku komanda gūst punktu.
Uzvar tā komanda, kas pirmā gūst
15 punktus.
2) Muzikālā siena: galvenais uzde
vums – nospēlēt sportisku meldiņu
(We will rock you, Mēs esam un bū
sim tie labākie, Dinamo Rīga, Dar,
ko var! un citas) uz netradicionāliem
mūzikas instrumentiem.
3) Twisters: spēlē komandās vai in
dividuāli 1:1. Tiesnesis griež pozīciju
ratu un dod norādes. Uzvar tas, kurš
visilgāk noturējies savās pozīcijās!
Bērniem.
4) Šautriņumešana: dalībnieku uz
devums ir pēc tiesneša noteiktu me
tienu skaita savākt vislielāko punktu
summu.
5) Šaušanamērķ ī: dalībniekam ar 5
šāvieniem jāsašauj mērķis un jāsavāc
pēc iespējas vairāk punktu.
6) Tēmērāmī: tiem, kam netīk pisto
les un asas lietas –tēmē rāmī, 3 me
tieni, ja savāc 8 un vairāk punktus –
iegūst žetonu. Bērniem.

Valcēniešigūst
panākumusZviedrijā
Teksts un foto: KristīneKarole, Spor ta
un jaunatnes lietu daļas vadītāja

P

ateicoties sponsoru un Val
kas novada domes atbals
tam, Valkas novada BJSS
jauno futbolistu komanda no 12. līdz
16.jūnijam piedalījās starptautiskā
futbola turnīrā «Roslagscupen 2014»
Zviedrijā. Tas ir ikgadējs turnīrs, kas
notiek septiņās zēnu un piecās mei
teņu vecuma grupās. Valcēnieši star
tēja U9 grupā (2005.gadā dzimušie),
un pretiniekos mums bija tikai
zviedru komandas.
Pirmā spēle bija ar Alvsjo AIK ko
mandu. To drošāk un pārliecinošāk
iesāka zviedru komanda, mūsējiem
bija nepieciešama neliela pielāgoša
nās laukumam un zviedru spēles
stilam. Spēlei ritot, valcēnieši sāka
spēlēt aizvien drošāk, un panākums
neizpalika, tika gūti pirmie vārti.
Arī spēles turpinājumā pārliecinošā
ku sniegumu demonstrēja mūsu ko
manda. Rezultātā pelnīta uzvara
3:0.
Nākamie pretinieki bija Ostham
mars SK. Šinī spēlē jau ar pirmajām
minūtēm pārliecinošu sniegumu
laukumā rādīja Valkas komanda, re

zultātā – pārliecinoša uzvara 4:2.
Nākamie divi pretinieki tika pārspē
ti vēl pārliecinošāk: IFK DOFilms
SK 5:0 un Gimo IF FB 5:1. Vissīvākie
pretinieki bija Olands FF komanda.
Valkas komanda ātri izvirzījās vadī
bā 2:0, tomēr zviedri spēli līdzsvaro
ja un vienus vārtus atguva. Turpmā
kā spēles gaita bija līdzvērtīga. Abu
komandu spēlētājiem bija iespējas
gūt vārtus, tikai vārtsargu pārlieci
nošā spēle un uzbrucēju neveiksmes
liedza gūt vārtus.
Laimīgu uzvaru svinēja Valkas
puikas. Spēlētājiem bija liels prieks
par šo panākumu – turnīrs noslēgts,
nepiedzīvojot nevienu zaudējumu.
Jāuzteic visa komanda, jo tikai salie
dēts komandas darbs ir šo uzvaru
galvenais panākumu avots.
Bez dalības futbola turnīrā ko
manda vēl izmantoja iespēju, ka ir
Zviedrijā, un apskatīja Stokholmas
vecpilsētu un karaļa pili, apmeklēja
rakst nieces Lindgrēnas muzeju.
Visa komanda pateicas sponso
riem un Valkas novada domei par
atbalstu šinī braucienā. Paldies arī
vecākiem, kuri pavadīja bērnus un
palīdzēja komandai. v

Futbols kā dzīve - Valērijs Kriviņš ar futbolistiem

7) Angry Birds (Dusmīgie put ni):
Šāvēju komandai Pretinieki uzbūvē
šķērsli no kastēm un baloniem, tad
ar spilveniem, kas raidīti lidojumā ar
kaķenes palīdzību, Šāvēji cenšas
šķērsli sagraut! Bērniem.
8) Sodametienudivcīņa: dalībnieki
(1:1) veic metienus ar bumbu pa bas
ketbola grozu no soda metienu līni
jām, līdz savāc 5 punktus.
9) Gumijaugstlēkšana: (instruktāža
un demonstrācija uz vietas) – vaja
dzīgi 3 dalībnieki: 2 dalībnieki tur
gumiju, 1 lec pāri 3 augstumu staci
jām, kopvērtējumā uzvar augstāk lē
kušais, ja vairākiem vienādi rādītāji,
veic papildlēcienus.
10) Dubļiem–NĒ!!!:1:1 – balansējot
uz baļķa, cenšas nogāzt pretinieku
no baļķa, uzvar tas, kurš pirmais
gūst 2 punktus.
11) Masrestlings: 1:1 – uz zemes sē
žot un ar abām rokām turot nūju un
ar pēdām balstot dēli pretinieks jā
pārvelk pāri dēlim. Uzvar stiprākais
un veiklākais.
12) Alus dzeršanas sacensības: ir

alus, ir tā dzērāji – kurš ātrāk atver
un izdzer pudeli – uzvar!
13) Kastings: makšķernieku prieki –
ar makšķeri mērķē un cenšas trāpīt
pludiņu mērķos un savākt maksimā
li daudz punktus
14) Mīļās vešana: Pāru sacensības,
kurās vīrs vai draugs (ar aizsietām
acīm) ar ķerru ved sievu vai drau
dzeni, kura sēž ķerrā un dod vīram
norādes, lai izbrauktu cauri šķēršļu
joslai.
15) Jautr ībasstafete: komandā 3 vī
rieši un 2 sievietes, pa vienam iz
skrien piepūšamo atrakciju, pāriet
pār baļķi un pie finiša līnijas gaida
komandas līderi, kurš ar ūdensdzē
sēju šļūteni cenšas sašaut mērķi. Uz
var ātrākā un mērķtiecīgākā koman
da.
16) Apbalvošanasceremonija.
Lai pretendētu uz godalgu, spēlei
vai atrakcijai jāpierakstās iepriekš
pieraksta lapā, kas būs atrodama
spēles zonā! v

AicināmpiedalītiesMTB(kalnu
riteņbraukšanas)sacensībāsValkā!

30

.augustā plkst. 11.00 sa
censību seriāla «Valkas
četrcīņa» ietvaros notiks
MTB riteņbraukšanas sacensības
«Apkārt Zāģezeram». Šis būs seriāla
otrais posms, īpaši tam ir izveidotas
jaunas trases gan iesācējiem, gan arī
kalnu riteņbraukšanas lietpratējiem.
Distanču garumi:
– 40 km lielā distance;
– 20 km mazā distance;
– 10 km veselības klase;
– bērnu velobrauciens 3 – 11 gadi
(distances sākot no 200 metriem).
Dalības maksa Valkas novadā
deklarētajiem iedzīvotājiem un bēr
niem nav jāmaksā! Pārējiem – 5 €
(piesakoties 10 dienas pirms sacensī
bām, maksā sacensību dienā). Piesa
koties sacensību dienā – 7 €, Veselī
bas klases dalībniekiem un bērniem

līdz 14 gadiem – 2 €.
Piedalīšanos sacensībās iepriekš
pieteikt elektroniski www.valka.lv/
sportapasakumurezultati/ vai sa
censību dienā.
Sacensību organizatori var veikt
izmaiņas sacensību vietas, datuma
izvēlē!
Sekojiet jaunākajai informācijai:
www.valka.lv/sports.
Sacensības organizē Valkas nova
da dome. v

PiesakiesValkaspilsētasﬂorbola
turnīram«Vasaraskauss2014»

L

ai padarītu aizraujošāku un
saturīgāku skolēnu brīvlai
ku, kā arī jauniešu brīvo lai
ku, Valkas novada dome sadarbojo
ties ar Valkas novada BJSS organizē
Valkas pilsētas florbola turnīru «Va
saras kauss 2014». Turnīrs tiek orga
nizēts pie Valkas ģimnāzijas sporta
halles un zāles laukumā pie Tēraud
skolas (lietus gadījumā – Valkas
ģimnāzijas sporta hallē).
Sacensības paredzētas 4 posmos:
1.posms – 28.jūlijs (zālājā pie Tē
raudskolas), 2.posms – 4.augusts (pie
Valkas ģimnāzijas sporta halles), 3.
posms – 11.augusts (zālājā pie Tē
raudskolas), 4.posms – 18.augusts
(pie Valkas ģimnāzijas sporta hal
les). Turnīra sākums plkst. 18.15.
Lai pieteiktos «Vasaras kauss
2014», dalībnieku vecums netiek ie
robežots, kā arī drīkst pieteikt vīrie
šu, sieviešu un jauktās komandas.
Komandas piesakās turnīra die

nā, sākot no plkst. 17.45 līdz 18.10
(pieteikumā jānorāda komandas no
saukums, spēlētāja vārds, uzvārds,
dzimšanas gads un numurs) vai ie
priekš elektroniski – sports@valka.lv
(turnīra dienā līdz plkst. 15.00).
Dalības maksa par dalību posmā
3 € (no komandas), kuri jāiemaksā
sekretariātā pirms posma kopā ar
rakstisko pieteikumu.
Florbola turnīra laikā vecākiem ar
bērniem būs iespēja iepazīties ar
florbola spēles specifiku, kā arī pie
teikt savus bērnus Valkas novada
BJSS florbola nodaļā. It sevišķi laipni
gaidīti 1. – 3. klašu skolēni.
Sīkāka informācija par turnīru –
nolikumā. Nolikumu atradīsiet Val
kas novada mājas lapā www.valka.lv
Aicinām pieteikties dalībniekus
gan no Valkas pilsētas, novada, kā
arī apkārtējo novadu aktīvā dzīves
veida piekritējus! v
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Notiksstarptautiskaisturnīrsfutbolā«Valkas–Valgaskauss2014»
Teksts: KristīneKarole, Spor ta un
jaunatnes lietu daļas vadītāja

N

o 22. līdz 24.augustam Val
kas un Valgas pilsētas sta
dionos norisināsies starp
tautiskais turnīrs futbolā «Valkas –
Valgas kauss 2014». Šī turnīra mērķis
ir popularizēt futbolu bērnu vidū,

pieredzes apmaiņa starp futbola sko
lām, klubiem dažādās valstīs, jauno
futbolistu meistarības pilnveidošana.
Turnīrā var piedalīties 2002., 2005.
gadā dzimušo spēlētāju un pieaugu
šo amatieru līmeņa komandas no
Latvijas un Igaunijas, kā arī no citām
uzaicinātajām valstīm. Dalību turnī

rā jau apstiprinājušas komandas no
Francijas un Krievijas. Dalībniekiem
obligāti jābūt spēlētāju licencei vai
personu apliecinošam dokumentam.
Sportistiem noteikti jāspēlē kājsar
gos.
Turnīrā pirmo trīs vietu ieguvējus
apbalvos ar medaļām un kausiem.

Tiks noteikts arī vērtīgākais spēlētājs.
Turnīru organizē Valkas novada
dome un Valgas dome.
Dalības maksa – 60 EUR. Pieteik
ties var elektroniski: maris.koops@
valka.lv
Ar nolikumu var iepazīties www.
valka.lv v

Viņaiarvienirjaunisapņiunmērķi

Teksts: GundegaVeinberga
Foto: Inguna Medne

P

agājušās nedēļas izskaņā
pelnītā atpūtā (pensijā) de
vusies Valkas novada domes
Grāmatvedības un finanšu nodaļas
finanšu analītiķe Geņa Spiridonova.
Pēdējā darba dienā viņu godināt de
vās arī Valkas novada domes priekš
sēdētājs Vents Armands Krauklis un
kolēģi.
Lielāko darba mūžu pavadījusi
Valkā – strādājusi gan Krājbankā,
gan Patērētāju biedrībā, gan Rajona
padomes izpildinstitūcijās. Par fi
nanšu analītiķi, tolaik vēl Valkas pil
sētas domē, Geņa sāka strādāt 2001.
gadā.
«Mācījusies visu darba mūžu –
ieguvusi bilancspējīga grāmatveža
kvalifikāciju, tiesības kā profesionā
lai speciālistei darboties vērtspapīru
tirgū, regulāri sekojusi izmaiņām
likumdošanā, apmeklējusi seminā
rus un kursus,» stāsta Personāla no
daļas vadītāja Līga Metuzāle. «Viņa
vienmēr ir bijusi pozitīva, atsaucīga,
iecietīga gan kolektīvā, gan ar ap
meklētājiem. Piemēram, gadījumos,
kad mainās apkures tarifi, jebku
ram interesentam pacietīgi skaidroja
izmaiņu likumsakarības, neskato
ties uz to, cik laika tas aizņem – 10
minūtes vai stundu, vai vēl vairāk.
Kolektīvā veica sabiedriskos darbi
ņus, no kuriem citi ateicās. Geņa ir

cilvēks ar aktīvu dzīves pozīciju un
plašu interešu loku. Vai kāds gan var
nojaust, ka Geņas pirmā izglītība ir
inženieris  tehnologs cietā kurinā
mā ķīmijas tehnoloģijās, tikai vēlāk
viņa beigusi otru augstskolu, tolaik
P.Stučkas vārdā nosaukto Latvijas
Valsts Universitāti – finanšu un kre
dītu specialitātē,» turpina Līga Me
tuzāle.
«Geņa ir cilvēks ne tikai ar lielu
darba pieredzi, bet ar lielu atbildī
bas sajūtu un neizsmeļamu enerģiju.
Tādu nav daudz. Uz viņu vienmēr
var paļauties. Zinoša daudzās jo
mās, nemitīgi papildina savas zinā
šanas, izglītojoties dažādos veidos
un dažādā sfērās – gan saistībā ar
darba pienākumiem, gan savos va
ļaspriekos,» par kolēģi sajūsminās
Grāmatvedības un finanšu nodaļas
vadītājas viet niece budžeta plānoša
nas jautājumos Iveta Markova. «Tas
ir apbrīnojami – Geņa, būdama tuvu
70 gadu slieksnim, 2 gadu garumā
brīvdienās devās uz Rīgu, lai skolo
tos dārzkopības gudrībās. Viņai ar
vien ir jauni sapņi un mērķi.
«Geņa nekad nesūdzas – ne par
savu veselību, ne jebkādām citām
problēmām. Viņa vienmēr (!) nāca
uz darbu stalta un saposusies. Vis
vairāk mani aizkustina Geņas ne
savtīgā palīdzība citiem, ne tikai
saviem ģimenes locekļiem un kolē
ģiem, bet arī veciem cilvēkiem. Zinu,
ka Geņa palīdz gan ar padomu, gan

Geņa Spiridonova ir kā mūžīgais dzinējs - vienmēr ar jauniem sapņiem un mērķiem

darbiem, gan vienkārši – apciemojot.
Mums kolēģēm bieži bija laime naš
ķoties ar Geņas dārzā izaudzētajiem
labumiem. Reizēm man bija sajūta,
ka sieviete ziedojas citiem – saviem
mīļajiem: vīram, māsai, dēlam, drau
dzenēm. Esot blakus, reizēm gribē
jās jaunākajiem teikt, ko jūs gauža
ties par veselību, par naudas un lai
ka trūkumu, par kaimiņiem! Geņa
paspēj visu – gan darbā, gan mājās,
gan vasarnīcā, gan apmeklēt sabied

riskos pasākumus, kas viņai ir īpaši
mīļi,» piebilst kolēģe Iveta Markova.
Geņai ir kāda liela aizraušanās –
dārzkopība un puķkopība, tam viņa
ir nolēmusi pievērsties nopiet nāk.
Nesen iegūtais dārzkopības kursu
diplomdarbs kļūs par pamatu jauna
un skaista dārza iekārtošanai vasar
nīcā Aliešos.
Vēlam veiksmi ieplānotajos dar
bos – Tavi bijušie darba kolēģi Val
kas novada domē! v

Nosvinētaģimenesatbalstacentra«Saulīte»20gadujubileja
Teksts: ZaneBrūvere, Valkas novada
domes sabiedrisko attiecību speciāliste

V

alkas novada ģimenes at
balsta centrs «Saulīte» 20.
jūnijā svinēja 20 gadu ju
bileju – salidojumu.
Apsveikt kolektīvu bija ieradu
šies novada domes priekšsēdētājs

Ja līst lietus, ir taču krāsaini lietussargi!

Vents Armands Krauklis un izpild
direktors Aivars Cekuls. Bērni bija
sagatavojuši priekšnesumu – katrs
skandēja pa dzejolim, skanēja
dziesmas, bet pasākumu noslēdza
vienošanās kopīgās dejās. Pēc tam
visi mielojās ar kliņģeri, ko cent
ram jubilejā dāvināja VARAM mi
nistrs Romāns Naudiņš.

Divdesmit gadu laikā ilgstošu
ārpusģimenes aprūpi, gādību un
atbalstu saņēmuši vairāk nekā
simt divdesmit bēr nu vecumā no
viena līdz astoņpadsmit gadiem.
Ir bēr ni, kas pēc doša nās dzīvot
ģimeniskā vidē pēc laika ir atgrie
zušies at pakaļ, vairāki pat divas,
trīs reizes. Ir bēr ni, kuriem esam

bijuši astotā, pat devītā mājvieta.
Darbi nieki iedziļi nās ik kat ra bēr
na dvēseles labirintos, un lai arī
tas nav ne viegli, ne vien kārši,
cenšas dot bēr niem tik vajadzīgo
sirds siltumu un labestību. Pašlaik
«Saulītē» dzīvo 20 bēr ni no vairā
kām pašvaldībām. v

Fantastiskais «Saulītes» kolektīvs nama 20 gadu jubilejā
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ĀFRIKAS CŪKU MĒRIS – KAS JUMS JĀZINA

Āfrikas cūku mēra (ĀCM) karantīnas (inficētā) aizsardzības un uzraudzības teritorija:
Valkas novada Ērģemes Kārķu un Valkas pagasts, Valkas pilsēta, Naukšēnu novada
Naukšēnu pagasts, Strenču novada Jērcēnu pagasts un Burtnieku novada Ēveles pagasts
Reģistrējiet dzīvniekus Lauksaimniecības datu centra (LDC) datu bāzē!
Kompensāciju varēs saņemt tikai tad,
ja novietne un cūkas ir reģistrētas LDC
datu bāzē.
PVD inspektori pārbaužu laikā Jūsu
saimniecībā pārliecināsies par mājas
cūku veselību un aizdomu gadījumā
ņems paraugus laboratoriskajām analīzēm.
Par kompensācijām zaudējumu gadījumā, sazinieties ar Lauku atbalsta
dienestu (LAD)!
Lai nepakļautu riskam cūku novietni, ievērojiet biodrošības pasākumus:
• Cūkas atļauts kaut tikai pašpatēriņam!
Iegūto gaļu aizliegts izvest ārpus saimniecības!
• Karantīnas teritorijā aizliegts veikt dzīvu
cūku pārvietošanu!
• Cūkas turiet slēgtās novietnēs, ja nepie-

Mājas cūku turētājiem

ciešams, tās nožogojiet, lai nepieļautu
mājdzīvnieku saskari ar savvaļas vai klaiņojošiem dzīvniekiem! Cūkas nedrīkst
turēt āra aplokos!
• Cūku novietnē jāveic regulāra tīrīšana,
dezinfekcija, tajā nedrīkst būt grauzēji un
insekti. Par nepieciešamo pasākumu nodrošināšanu, tajā skaitā dezinfekcijas līdzekļu iegādi un grauzēju iznīcināšanu atbild cūku turētājs.
• Kūtsmēsli jāsavāc un jāuzglabā vietās,
no kurām tie nenoplūst apkārtējā vidē!
• Nedrīkst pieļaut nepiederošu personu,
mīļdzīvnieku, klaiņojošu un savvaļas dzīvnieku piekļuvi dzīvnieku turēšanas vietai.
Novietnē līdz minimumam jāsamazina
apmeklētāju skaits, jāveic apmeklētāju reģistrācija. Gadījumos, kad apmeklētāji tiek
ielaisti, tie jānodrošina ar vienreizējās lietošanas aizsargapģērbu un aizsargapaviem.

Iedzīvotājiem

Sargājiet novadu, pagastu
un cūku turētāju saimniecību
no slimībām:
• Iebraucot Latvijā no trešajām
valstīm, nevediet dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus:
gaļu un gaļas produktus, pienu
un piena produktus! Tie tiks
konfiscēti un nodoti iznīcināšanai!
• Neizvediet cūkgaļu un tās izstrādājumus no karantīnas teritorijas!
• Karantīnas teritorijā neievedi-

et nezināmas izcelsmes gaļu, ja
vien nav iespējams pierādīt tās
izcelsmi (gaļai jābūt oriģinālajā
iepakojumā, ar pievienotu pirkuma čeku)!
• Viesojoties saimniecībā, kur
tiek turētas mājas cūkas, neejiet pie tām kūtī!
• Nepārvietojiet bez PVD atļaujas karantīnas teritorijā citus
lauksaimniecības dzīvniekus!
• Dodoties mežā ogot vai sēņot,
kā arī apmeklējot tūrisma vietas, nemetiet sviestmaižu vai ci-

Aizsardzības zona
(Ērģemes pag.)

Aizliegts izvest

Dzīvas cūkas (t.sk., nebrīvē audzētas meža cūkas) līdz š.g. 6.septembrim
Svaigu mājas un meža cūkas gaļu
Cūkgaļu, maltu gaļu, gaļas izstrādājumus un cūkgaļu saturošus produktus

Atļauts izvest ar PVD atļaujām

Visu citu sugu dzīvniekus (govis, zirgi, aitas, kazas, mājputni)
Svaiga cūkgaļa, malta gaļa, gaļas izstrādājumi un cūkgaļu saturoši produkti
Visu citu sugu dzīvnieku gaļu, maltu gaļu, gaļas izstrādājumus, gaļas
produktus
Meža cūku ķermeņus un subproduktus

Atļauts pārvietot zonas robežās

Visu citu sugu dzīvnieku svaigu gaļu, maltu gaļu, gaļas izstrādājumus, gaļas
produktus un cūkgaļu saturošus termiski apstrādātus produktus
Dzīvas cūkas (t.sk. nebrīvē audzētas meža cūkas) uz kautuvi ar PVD
izsniegtu atļauju
Visu citu sugu dzīvniekus (govis, zirgi, aitas, kazas, mājputni) uz novietni un
kautuvi ar PVD izsniegtu atļauju
Visu citu sugu dzīvnieku svaigu gaļu, maltu gaļu, gaļas izstrādājumus, gaļas
produktus
Svaigu cūkgaļu, maltu gaļu, gaļas izstrādājumus un cūkgaļu saturošus
produktus
Piezīmes: Juridiskām personām jābūt atbilstoši
noformētiem pavaddokumentiem un marķējumam,
privātpersonām pirkuma apliecinošam dokumentam.

sargapģērbi un aizsargapavi, kurus var lietot tikai dzīvnieku turēšanas vietā!
• Novietnes teritorijā atļauts pārvietoties
tikai ar saimniecībai piederošiem transportlīdzekļiem, izņemot barības piegādes
un dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu
savākšanas transportu.
• Pakaišiem lietojiet materiālu, kas nevar
nonākt vai nav bijis saskarē ar meža cūkām!
• Sekojiet līdzi cūku veselības stāvoklim
un nekavējoties informējiet veterinārārstu,
ja cūkas izskatās neveselas vai ir nobeigušās!
Ja bioloģiskās drošības pasākumi
šajā teritorijā netiek nodrošināti līdz 7.
augustam, tad līdz š.g. 7.septembrim
dzīvnieku īpašniekam jāveic visu novietnē esošo cūku sugas dzīvnieku
nokaušana.

Medniekiem

tu pārtikas produktu atkritumus
mežā vai ceļmalā!
• Pēc sēņošanas, ogošanas vai
pastaigas pa mežu notīriet un
nomainiet apģērbu un apavus!
• Ja uz un no meža esat devies
ar velosipēdu vai auto, atgriežoties mājās ar ūdeni noskalojiet pārvietošanās līdzekļu riteņus!
• Iegādājieties gaļu un gaļas
produktus legālās tirdzniecības
vietās!

SLIMĪBA NAV BĪSTAMA CILVĒKIEM UN CITU SUGU DZĪVNIEKIEM!
Pastāstiet šo informāciju kaimiņiem, kolēģiem, draugiem un ciemi
ņiem! Būsim atbildīgi kopā un katrs to ievērosim!
www.pvd.gov.lv, PVD Ziemeļvidzemes pārvalde Raiņa ielā 21,
Valmierā, tālr. 64207313, 64207930,
e-pasts: Ziemeļvidzeme@pvd.gov.lv,

Atļauts ievest

• Pie ieejas novietnē jānovieto dezopaklāji, bet pie iebrauktuves novietnes teritorijā – dezobarjeras!
• Jāierīko vieta, kur uzglabāt dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus (nobeigušos
dzīvniekus, subproduktus)! Tā var būt atsevišķa telpa, konteiners, saldētava vai
ūdens necaurlaidīga tvertne/trauki, atkarībā no novietnē esošo dzīvnieku skaita
un iegūto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu daudzuma. Vietai ir jābūt pēc
iespējas tuvāk novietnes iebrauktuvei un
tādai, lai pie tās nevar piekļūt nepiederošas
personas,
savvaļas dzīvnieki, putni un grauzēji!
• Vietai, kur glabājas dzīvnieku barība, jābūt tīrai! Jāseko, lai tur nesavairojas
grauzēji.
• Novietnē, visiem tajā strādājošajiem,
jāievēro iekšējās kārtības noteikumi un
higiēna: veicot cūku aprūpi, jālieto aiz-

Par nomedīto meža cūku informējiet PVD un Valsts meža dienestu (VMD).
• Medību laikā neizmantojiet medību suņus, lai neveicinātu meža
cūku pārvietošanos!
• Par atrastu nobeigušos meža cūku
nekavējoties sazinieties ar PVD, lai
noņemtu paraugu laboratoriskajai
izmeklēšanai!
• Neveiciet medījumu pirmapstrādi
un uzglabāšanu lauksaimniecības
dzīvnieku novietnē!
• Neatstājiet mežā medījumu blakus-

produktus – dzīvnieku iek-šējos
orgānus un ādas!
• Neizbarojiet medījumu blakusproduktus un atliekas mājdzīvniekiem!
• Mazgājiet un dezinficējiet medī-bu
aprīkojumu, apavus, apģērbu un auto transportu!
• Lietojiet pārtikā tikai termiski pietiekami apstrādātu meža cūkas
gaļu!
• Neizvediet no karantīnas teritorijas
nomedīto meža cūku gaļu un gaļas
produktus!

PVD Austrumvidzemes pārvalde Lauku ielā 5, Gulbenē,
tālr. 64471105, 64473039, e-pasts: Austrumvidzeme@pvd.gov.lv,
PVD Ziemeļlatgales pārvalde Liepu iela 33, Rēzekne, tālr.
64622160, 64622177, e-pasts: Ziemellatgale@pvd.gov.lv
PVD ĀCM «karstais telefons» – 20260400 katru dienu
no plkst. 8.00 līdz 21.00

Uzraudzības zona

(Valka, Valkas pag., Naukšēnu pag., Kārķu pag., Ēveles pag., Jērcēnu pag.)

Aizliegts izvest

Dzīvas cūkas (t.sk., nebrīvē audzētas meža cūkas) līdz š.g. 27.augustam
Svaigu mājas un meža cūkas gaļu
Cūkgaļu, maltu gaļu, gaļas izstrādājumus un cūkgaļu saturošus produktus

Atļauts izvest ar atļauju

Visu citu sugu dzīvniekus (govis, zirgi, aitas, kazas, mājputni) līdz š.g.
30.jūlijam
Svaiga cūkgaļa, malta gaļa, gaļas izstrādājumi un cūkgaļu saturoši produkti
Visu citu sugu dzīvnieku gaļu, maltu gaļu, gaļas izstrādājumus, gaļas
produktus
Meža cūku ķermeņus un subproduktus

Atļauts pārvietot zonas robežās

Visu citu sugu dzīvnieku svaigu gaļu, maltu gaļu, gaļas izstrādājumus, gaļas
produktus un cūkgaļu saturošus termiski apstrādātus produktus

Atļauts ievest

Dzīvas cūkas (t.sk. nebrīvē audzētas meža cūkas) uz kautuvi ar PVD
izsniegtu atļauju
Visu citu sugu dzīvniekus (govis, zirgi, aitas, kazas, mājputni) uz novietni un
kautuvi ar PVD izsniegtu atļauju līdz š.g. 30.jūlijam
Visu citu sugu dzīvnieku svaigu gaļu, maltu gaļu, gaļas izstrādājumus, gaļas
produktus
Svaigu cūkgaļu, maltu gaļu, gaļas izstrādājumus un cūkgaļu saturošus
produktus

Neskaidrību gadījumā zvanīt: PVD karstais
tālrunis 20260400.
PVD Ziemeļvidzemes pārvaldes valsts
vecākais veterinārais inspektors: 29406401.

PVD Ziemeļvidzemes pārvaldes valsts
vecākais pārtikas inspektors: 29328444.
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Vokālā konkursa «Dziesmu kari 2014»
atlases pasākums

13

.septembrī Valkā not iks Tālavas
ielas svētk i. To programma vēl
top, bet zināms, ka viens no
svētku pasākum iem būs SIA «Mr Karaoke»
organ izētā vokālā konkursa «Dziesmu kar i
2014» atlase. Plānots, ka tā not iks plkst.
19.00 Tālavas un Ausekļa ielas stūrī.
Konkursa atlases pasākum i nor isinās vi
sā Latv ijā .Konkursā var piedalīt ies nepro
fesionāl i dziedātāji, kas sasnieg uši 18 gadu
vec umu. Informāc ija par konkursu un pie
teikšanās tam – www.dziesmukar i.lv, kā arī
konkursa atlases pasākuma laikā.
No katras atlases vietas ceļazīm i uz kon
kursu, kas not iks 4.un 5.oktobrī uz Tall ink
prāmja «Isabelle» jūras kruīza Rīga - Stok
holma - Rīga laikā, saņems div i labāk ie

Sporta sarīkojumi Valkas
novadā augustā

Sportā

• 2.augustā plkst. 10.00 pludmales volejbola
turnīrs «Ērģemes Dūzis 2014» Ērģemē.
• 4.augustā plkst. 17.45 florbola turnīrs «Va
saras kauss 2014» Valkas ģimnāzijas sporta
hallē.
• 7.augustā plkst. 17.45 «Asfalta laukuma
čempions» Valkas pamatskolā.
• 9.augustā plkst. 10.00 Vijciema pagasta va
saras sporta diena Vijciema skolas sporta lau
kumā.
• 11.augustā plkst. 17.45 florbola turnīrs «Va
saras kauss 2014» zālājā pie Tēraudskolas.
• No 13.augusta līdz 17.augustam piedzīvo
jumu pārgājiens «Nesēdi mājās!». Sākums
Valkā, noslēgums - Kārķu pagastā.
• 14.augustā plkst. 17.45 «Asfalta laukuma
čempions» Valkas pamatskolā.

S

dziedātāji.
Konkursa pirmo trīs viet u ieg uvēji ieg ūs
iespēju ierakstīt sav u dziesmu profesionāla
jā ierakstu studijā, bet uzvarētājs varēs ie
rakstīt arī dziesmas video klipu.
Konkursa balvas nodrošina Mūzikas
Video Kanāls, celtn iecības mater iālu kom
pān ija «Avot iņ i» un skaņu ierakstu studija
«Antex».
Mūzikas Video Kanālā ir raidījums
«Dziesmu kar i», kurā redzam i konkursa at
lašu spilg tāk ie brīži.
Informat īv ie konkursa «Dziesmu kar i
2014» atbalstītāji: draug iem.lv un Mūzikas
Video Kanāls.
Esi aktīvs – piesakies! Šī ir Tava iespēja! v

• 15.augustā plkst. 18.00 Vijciema pagasta
vasaras turnīrs futbolā (5:5), 3.kārta Vijciema
skolas sporta laukumā.
• 17.augustā plkst. 10.00 Valkas novada
pludmales volejbola turnīrs, 6.posms volejbo
la laukumos pie Valkas ģimnāzijas.
• 18.augustā plkst. 17.45 florbola turnīrs
«Vasaras kauss 2014» Valkas ģimnāzijas spor
ta hallē.
• No 22.augusta līdz 24.augustam sacensī
bas futbolā «Valka - Valga Grand Prix» Valkas
stadionā.
• 23.augustā plkst. 10.00 pludmales volejbo
la turnīrs «Ērģemiešu pludmales volejbola
Karalis 2014» Ērģemē.
• 30.augustā plkst. 12.00 novada sacensības
riteņbraukšanā (MTB) Valkā (pie Zāģezera). v

Mobilais mamogrāfs

ievietes tiek aicinātas veikt krūšu
izmeklējumus tuvāk savai dzīves
vietai – Veselības Centrs 4 mobilajā
mamogrāfā, kas ieradīsies 8.augustā. Mobi
lais mamogrāfs piebrauks pie Valkas ģimnā
zijas, Raiņa ielā 28 A. Uz mamogrāfa pārbaudi
izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!
Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicināju
ma vēst uli no Nacionālā veselības dienesta
Valsts skrīninga programmas ietvaros izmek
lējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēst ule ir

Valkas pilsēta

Olita Kalniņa 01.08., Ludmila Kudinova 01.08., Ed
gars Liepiņš 02.08., Alevtina Veselova 03.08., Gaļina
Fomina 03.08., Františeks Jahimčiks 03.08., Regina
Šulca 04.08., Vitolds Krieviņš 06.08., Genadijs Mina
jevs 06.08., Jānis Jankovskis 06.08., Aleksandrs Orlovs
07.08., Ligita Klaipa 07.08., Iveta Laursone 07.08., Ilga
Meļķe 08.08., Iveta Domanska 10.08., Vasilijs Kono
novs 10.08., Dzidra Rusa-Rudzīte 10.08., Ilmārs Brah
manis 10.08., Teodors Jancis 11.08., Ando Mucenieks
11.08., Ņina Linde 11.08., Tatjana Gaiduka 12.08., Inta
Gailīte 12.08., Vija Rancāne 12.08., Modris Tupurītis
12.08., Jānis Ķelpe 12.08., Ausma Muceniece 12.08.,
Ruta Kriviņa 15.08., Ivars Kuimets 15.08., Biruta Goli
ša 15.08., Jefima Luca 18.08., Marija Marčuka 19.08.,
Larisa Raudsepa 19.08., Arnis Lācis 22.08., Viesturs
Jundzis 22.08., Ludmila Koņajeva 23.08., Zinaida Maļ
ceva 24.08., Vija Lielause 25.08., Tatjana Pikaļeva
27.08., Endel Lepik 27.08., Lilija Auziņa 28.08., Velta
Truseņina 28.08., Valentīna Levadska 29.08., Pēteris
Vaivods 29.08., Rudīte Putna 30.08., Māris Bokmelde
ris 30.08.

Ērģemes pagasts

Zita Soka 08.08., Olga Žagata 11.08., Lūcija Tolkuški
na 15.08., Jānis Krams 21.08., Pāvels Pleša 26.08.

derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas dat uma).
Ar ģimenes vai ārstējoša ārsta norīkojumu
– izmeklējums maksā EUR 2,85
Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīko
jumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionā
lo veselības dienest u – PAR MAKSU.
Pieraksts notiek pa telefoniem 67142840 un
27866655 (lūgums sagatavot personas kodu
un telefona numuru).
Sīkāka informācija www.mamografija.lv
vai uz e-past u info@mamografija.lv. v

Kārķu pagasts

Dzintra Bodniece 01.08., Irēna Ezerniece 01.08.,
Oļegs Zvirgzdiņš 05.08., Ivars Tenteris 17.08., Aija Su
pe 27.08., Biruta Šakare 30.08.

Valkas pagasts

Dagnija Dudele 04.08., Guntis Students 12.08., Lari
sa Toka 17.08., Ilga Sviķe 18.08., Lūcija Kaļenska
23.08.

Vijciema pagasts

Lidija Vilgerte 13.08., Andrejs Kamoliņš 26.08., Valen
tīna Šauriņa 09.08., Ilga Celmiņa 22.08.

Zvārtavas pagasts

… Jo tad jau nav dzīvot vērts,
Ja uz šīs zemes nepaliek mūsu
roku un siržu raksti.
(B.Saulītis)

Tamāra Krauze 12.08., Stepans Sirmai 19.08., Ivans
Gendrjuks 21.08.
Valkas novada dome
(Sveicam novada iedzīvotājus «apaļās» un «pusapaļās»
jubilejās, sākot no 50 gadiem.)

Aizvadīti
mūžībā

Sveicam arī visus pārējos jubilārus!

Valkas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
no 18.06. līdz 23.07.
reģistrētas 8 miršanas:

Bet vēl nav jāsteidzas,es tikko – atnācis:
ap mani pasaule
un vējš pat pierimis.
(M.Svīķe)

Aldis Ābele – 1943.,
Sergejs Zems ar ajs – 1969.,
Aleksandra Vor objova – 1937.,
Juris Grīnbergs – 1948.,
Guntis Auniņš – 1961.,
Ivars Pujiņš – 1954.,
Mirdza Priedīte – 1926.
Modris Šmits - 1939

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 19.06. līdz 18.07. reģistrēti 6 bērni: 1 meitene
– Samanta un 5 zēni – Timurs, Dāvis, Ernests
Laimonis, Tomijs Daniels un Adrians.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –

Sveicam ģimenes ar dzīvē nozīmīgo notikumu!

Valkas novada dome

«Valkas Novada Vēstis»
Valkas novada pašvaldības
informatīvs izdevums
Bez maksas, iznāk reizi mēnesī.
Tirāža: 4300 eks.

Laiks ir labākā dāvana –
Katru stundu un katru brīdi.
Pat ja šķiet, ka tā reizēm nava,
Atliek saredzēt visu ar sirdi.
(M.Svīķe)

Valkas novada dome

Izdevējs: Valkas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009114839,
Semināra iela 9, Valka,
Valkas novads, LV-4701;
tālr. 64722238, fakss 64707493,
e-pasts: novads@valka.lv www.valka.lv

Izdevumu sagatavoja:
Valkas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Zane Brūvere, tālr. 64707489
e-pasts: zane.bruvere@valka.lv

Iespiests tipogrāfijā
«LATGALES DRUKA
Datorgrafika: Mākslinieku un
amatnieku biedrība «Reālā Aptieka»
Reģ. nr. 40008089643,
e-pasts: info@paradizessnibis.lv

Valkas novada afišu stabs
Dažādi sarīkojumi
• No 16. līdz 17. augustam Valgas
Kara festivāls.
• 3.augustā plkst. 10.00 Ziemeļlatvijas kameransambļa LIVONIA kon
certs Valkas - Lugažu ev.lut.baznīcā.

Valkas novadā

Valkas novadpētniecības muzejā

Valkas pilsētas kultūras
nama pasākumi
• 2.augustā plkst.18.00 Valkas pil

sētas brīvdabas estrādē – Melodis
kās mūzikas svētki « Vilciens Rīga Valka». Biļešu iepriekšpārdošana
Valkas pilsētas kultūras namā pie
dežuranta darba dienās no plkst.
12.00, kā arī Biļešu servisa kasēs
(Valkā – pastā, Valgā – t/c Selver)
un www.bilesuserviss.lv.
• 23.augustā plkst. 20.00 Lugažu
laukumā pasākums «Baltijas ceļš –
gaisma brīvībai». Piedalīsies Latvi
jas, Liet uvas un Igaunijas dzejnieki,
skanēs dziesmas.

Izstādes Valkas pilsētas
kultūras namā
• 1. un 2.stāva foajē, mazajā zālē, pe
lēkajā zālē – Latvijas mākslas skolu
audzēkņu vizuālo darbu konkursa
«Jāņa Cimzes Dziesmu rota» izstā
de.

Valkas novada
Centrālajā bibliotēkā
• No 1. līdz 29.augustam – izstāde
«Puķu pasaule». LNB ceļojošajā iz
stādē grāmatas, kas sniedz ieskat u
Latvijas un pasaules floras daudz
veidībā un ziedu plašajā pielietoju
mā.
• No 1. līdz 15.augustam – izstāde
«Es rakstu ar savas sirds asinīm.
Kad asiņu vairs nebūs –nerakstīšu...:
rakstniecei Dacei Priedei – 60».
• No 18. līdz 29.augustam – izstāde
«No latviešu literatūras zelta fonda»
Velnakaula dvīņi: romāna autoram
Egonam Līvam – 90».

Bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļā

• No 4. līdz 16.augustam – izstāde
«Trollīšu Muminu pasaule, ko radī
jusi Tūve Jānsone: 9.augustā rakst
niecei Tūvei Jānsonei – 100».
• No 20. līdz 31.augustam – izstā
de «Un mācies labprāt grāmatas, Tās
vedīs tev’ uz laimības: Gothardam
Frīdriham Stenderam – 300». Bibli
otēkā esošo Ābeču izstāde.

• Valkas novadpētniecības muzeja
Izstāžu zālē no 30.maija līdz 24.au
gustam izstāde «Dziesmai – trejas
dzīves...», veltīta Jāņa Cimzes 200.
gadskārtai un Vidzemes draudzes
skolu skolotāju semināra 175. gada
dienai. Izstādē atspoguļota koru
darbība Valkā, Valgā un apkārtnē no
19.gadsimta beigām līdz mūsdienām.
Izstādē tiek atskaņoti J.Cimzes tautas
dziesmu ieraksti dažādu koru izpil
dījumā.
Eksponēti materiāli no Valkas no
vadpētniecības muzeja un Valgas
Muzeja (Igaunija) krājuma, kā arī
koru tērpi no Valkas pilsētas kultū
ras nama un diriģentes Sirjes Päss
Valgas kolekcijas.
Izstāde apskatāma: līdz 24.augus
tam otrdienās – piektdienās no plkst.
11.00 līd 18.00; sestdienās, svētdienās
no plkst. 10.00 līdz 16.00
Ieejas maksa: 0,71 €, pensionā
riem, studentiem, skolēniem 0,28 €.

Kārķu pagastā
• Kārķu pagasta svētki
Piektdien, 8. augustā
plkst. 13.00 – ziedu kārtošana pa
gasta centrā, mākslas darbu un spor
ta balvu izstāžu atvēršana tautas
namā;
plkst. 18.00 – velobrauciens, starts
pie tautas nama;
plkst. 20.00 – Anitas Grīnieces lu
ga «Puķu brokastis» Kārķu tautas
nama amatierteātra iestudējumā –
tautas namā.
Sestdien, 9.augustā
plkst. 7.00 – pagasta modināšana;
plkst. 8.00 – zolītes turnīrs – tautas
namā;
plkst. 10.00 – Kārķu tautas nama
bērnu teātra izrāde «Kas man par to
būs» – Lustiņdruvā;
no plkst. 11.00 – mājražotāju tir
dziņš, piepūšamās atrakcijas, pikni
ka vieta, bufete;
plkst.12.00 – Svētku uzrunas, mā
ju vietvārdu norāžu konkursa uzva
rētāju apbalvošanas, sporta aktivitā
tes pie sporta nama;
plkst. 20.00 – koncerts «No maliņu
maliņām» – tautas namā;
plkst. 22.00 – balle, spēlē grupa
«Alianse» no Valmieras, ieeja brīva.
• 29.augustā plkst. 21.00 – vasaras
atvadu ballīte tautas namā.
• 31.augustā plkst.16.00 – senās
mūzikas ansambļa «Modus Viven
di» koncerts Kārķu baznīcā.

Vijciema pagastā
• No 31.jūlija līdz 3.augustam Vijcie
ma pagasta svētki «Vijciemam 790».
31.jūlijā, plkst. 8.00 Tirdziņš.
1.augustā, plkst. 17.00 pasākums bēr
niem «Klauniņa raibā pēcpusdiena»;
plkst. 19.00 pagasta centrā – ziedu pa
klāja veidošana.
2.augustā, plkst. 17.00 Ziņa nākotnei
– koku un krūmu stādīšana; ūdens
bumbu atrakcijas;
plkst. 20.00 starptautiskās dziedošās

Baumaņu ģimenes koncerts;
plkst. 22.00 Vijciema autoostā Vijcie
ma amatierteātra «Čiekurs» A.Niedz
viedža izrāde «Dūdene zin»;
plkst. 23.00 Nakts balli spēlēs «Četras
tūres»;
plkst. 00.00 Svētku salūts.
3.augustā plkst.13.00 Kapusvētku
dievkalpojums Vijciema kapos;
plkst. 14.30 Valkas vīru vokālā an
sambļa koncerts Vijciema baznīcā. v

Aicina piedalīties ekspozīcijas «2014:
Bēgt un atgriezties: Pirmā pasaules
kara pieredze» veidošanā

L

atvijas Nacionālā bibliotēka
aicina Latvijas publisko bib
liotēku apmeklētājus iesais
tīties LNB Nozaru literatūras centra
rīkotās izstādes «Bēgt un atgriezties:
Pirmā pasaules kara pieredze» eks
pozīcijas papildināšanā ar savā rīcī
bā esošajiem vizuālajiem un rakstī
tajiem materiāliem (fotogrāfijām, at
tēliem, vēst ulēm, dokumentiem, die
nasgrāmatām, iespiestajiem materi
āliem), kuros atspoguļojas Latvijas
Pirmā pasaules kara bēgļu pieredze,
tai skaitā, evakuācija un bēgšana uz
Vidzemi un Krieviju, dzīve bēgļu
gaitās un atgriešanās Latvijā.
Materiālus lūdzam iesniegt ieske
nētā veidā (problēmu gadījumā lū
gums sazināties ar tuvāko bibliotē
ku).
Ar īpašnieku piekrišanu, fotogrā
fiju un attēlu elektroniskās versijas
tiks iekļautas Latvijas Nacionālās di
gitālās bibliotēkas Letonica projektā
«Zudusī Latvija», tādējādi saglabājot

to nākamajām paaudzēm.
Izstāde norisināsies šī gada sep
tembrī un oktobrī, tāpēc materiālus
lūdzam iesūtīt līdz 31.augustam. Ma
teriālu iesniedzēji tiks aicināti ņemt
dalību izstādes atklāšanas pasāku
mā Gaismas pilī (dat ums tiks preci
zēts).
Ar jautājumiem lūdzam vērsties
pie LNB pārstāvjiem.
Kontaktpersonas: Maija Krūmiņa
– tālrunis 26364345, e-pasts: maija.
krumina@lnb.lv, Inga Vovčenko –
tālrunis 26016820, e-pasts: inga.vov
cenko@lnb.lv.
Ja Jums mājās ir šādi vēst uriski
materiāli, nāciet uz tuvāko bibliotē
ku, mēs Jums palīdzēsim materiālus
ieskenēt un nosūtīt uz LNB!
Kontaktpersonas Valkas bibliotē
kā: Aija Rudīte – tālrunis 64722965,
e-pasts: aija.rudite@valka.lv, Jana
Čākure – tālrunis 64724450, e-pasts:
jana.cakure@valka.lv. v

