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Es savu zemi nepamestu
dziesmu dēļ–

Kurš te bez manis
Manu dziesmu dziedās?
Tā mani baltos prieka

spārnos ceļ
Un sirdī palīdz mīlestībai
ienākt.
Šo latvju zemi nepamestu
dziesmu dēļ –
To, kuras vakar skanēja un
rīt vēl piedzims.
(G.Micāne)

T

uvojas valsts svētki – Latvijas
proklamēšanas gadadiena. Ar Latvijas vēstures notikumiem saistītie
svētki mums visiem ir līdzīgi izjūtās,
vērojumos un pārdomās, bet kaut
kas tajos vienmēr ir ļoti personisks.
Ar ko mums saistās 18.novembris?
Ar sarkanbaltsarkanā karoga brīnumu, par kuru pirms vairākiem
gadu desmitiem nevarēja pat sapņot, ar Latvijas himnu – Dievs svētī
Latviju, ar vienīgo fotogrāfiju, kas
saglabājusies no svinīgā akta Nacionālā teātra zālē vai varbūt ar skaisti
sapostu pagalmu un svētku pusdienām ģimenes lokā? Ar šādām pārdomām un noskaņām tuvojas valsts
dzimšanas diena. Mūsu iepriekšējo
paaudžu brīvības cīnītāji ir pelnījuši, lai 11. un 18.novembrī pie katras
mājas tiktu uzvilkts Latvijas karogs!
Sveicam Valkas novada iedzīvotājus valsts 95.dzimšanas dienā! Lai
ģimeniski, skaisti un patriotiski šie
svētki! Lai mūsu bērniem jau no
mazotnes ir iespēja dzīvot, strādāt,
mīlēt un cienīt savu zemi, savu valsti, savu tautu!

Valkas novada dome

Godināsim Lāčplēša
Ka ra orde ņa
kavalierus

Teksts: AijaPriedīte,Valkas
novadpētniecības muzeja
galvenā krājuma glabātāja

1919.

gada 11.novembrī
Latvijas armija izcīnīja pārliecino
šu uzvaru pār Bermonta vadīto
vācu un krievu karaspēku, kura
nolūks bija Latvijas iekarošana un
tautas brīvības iznīcināšana.
Lai atzīmētu šo vēsturiski svarī
go notikumu un godinātu varo

ņus, Saeima un valdība 11.novem
bri nosauca par Lāčplēša dienu,
un nodibināja valsts augstāko mi
litāro apbalvojumu – Lāčplēša Ka
ra ordeni.
Apbalvošana ar Lāčplēša Kara
ordeni notika ik gadu 11.novembrī
no 1920. līdz 1928.gadam.
Jautājumu par apbalvošanu iz
lēma Lāčplēša Kara ordeņa dome,
kuras sastāvā bija valsts prezi
dents, septiņi Saeimas deputāti un

septiņi Lāčplēša Kara ordeņa ka
valieri. Pirms tam armijas pulkos
izveidotās komisijas izskatīja kon
krētos apbalvošanas pieteikumus,
sastādīja detalizētu varoņdarba
aprakstu, apkopoja liecinieku zi
ņojumus un sastādīto apbalvoša
nas anketu iesniedza apstiprināša
nai kara ministram, kurš to izvēr
tēja un akceptēšanas gadījumā no
deva tālāk ordeņa domei jautāju
ma galīgai izlemšanai.
Turpinājums 2.lpp.

Svētkupasākumipagastos

Ērģemespagastā

• 11.novembrī plkst. 14.30 Lāč
plēša dienai veltīts lāpu gājiens no
Ērģemes pamatskolas uz Ērģemes
kapiem, piemiņas plākšņu atklā
šana Lāčplēša Kara ordeņa kava
lieriem.
• 17.novembrī plkst. 20.00 pie
Turnas tautas nama Latvijas dzim
šanas dienai veltīts pasākums un
lāpu gājiens.

ku men tāla filma «At mo das an
tolo ģija».
• 15.novembrī plkst. 14.00 skrē
jiens/gājiens «Apkārt Kārķiem».
• 16.novembrīplkst.19.00tautas
namā Kārķu tautas nama 80 gadu
jubilejas un Latvijas dzimšanas
dienas pasākums. Pašdarbnieku
koncerts «Caur laikiem šī dziesma
būs». Bal le, spē lē gru pa «Lie p
avots».

plēša dienas pasākums. Pulcēša
nās pie Vijciema pamatskolas. Gā
jiens. Piemiņas brīdis Vijciema ka
pos.

Zvārtavaspagastā

• 11.novembrī plkst. 18.00 Lāč
plēša dienai veltīts Lāpu gājiens
no Lielā kroga uz Aumeisteru ka
piem.
• 15.novembrī plkst. 19.00 Mier
kalna tautas namā koncerts «Ma
Vijciemapagastā
na zeme – mana Latvija». Pēc tam
Kārķupagastā
plkst. 21.00balle. v
•
11.no
v
em
b
rī
plkst.
12.30
Lāč
• 11.novembrī plkst. 18.00 do

LāčplēšadienaValkā

Pirmdien, 11.novembrī Valkā notiks Lāčplēša dienai veltītie

pasākumi
• Plkst. 17.00 – svētbrīdis Valkas - Lugažu evaņģēliski luteriskajā baznīcā;
• Ap plkst. 17.30 sāksies lāpu gājiens pa Raiņa - Beverīnas un
Varoņu ielām uz Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo Ziemeļvidzemes karavīru Brāļu kapiem. Pulcēšanās gājienam pie Valkas-Lugažu ev.lut.baznīcas uz Raiņa ielas no plkst. 17.15;
• Ap plkst. 18.00 Brāļu kapos piemiņas brīdis;
• Plkst. 19.00 Valkas pilsētas kultūras namā visi aicināti noskatīties
jauno režisora Askolda Saulīša dokumentālo �ilmu «Atmodas antoloģija». Tā veltīta Latvijas Tautas frontei un stāsta par būtiskākajiem pagrieziena punktiem Atmodas laika vēsturē. Ieeja – brīva. v

Numura intervija
•«Jaunajai direktorei ir daudz
ierosmju, kā skolas dzīvi pilnveidot, kā pati saka: «Man ideju un
darba vairāk kā laika.»»
Stāstu par Valkas novada Zvārtavas pagasta Ozolu skolas direktori Irinu Ziemiņu lasiet 9.lappusē
Numura CILVĒKS
•Ernests Lībietis:
DARBĀ un SIRDSLIETĀS.
Vairāk lasiet 3. un 12.lappusē
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Godināsim Lāčplēša Kara
ordeņa kavalierus
Turpinājums no 1.lpp.
Ar augsto ordeni apbalvoja 2116 cīnītājus, tai
skaitā, arī Ērģemes pagastā dzimušos Jāni Ķikā
nu, Oskaru Ķikānu, Ado (Ādamu) Johansonu un
Augustu Serģi. Tagad bijušie karavīri atdusas Ēr
ģemes kapos.
Valkas novadā ir izveidojusies tradīcija, katru ga
du Lāčplēša dienā uzlikt piemiņas plāks-nes nova
da kapos apglabātajiem Lāčplēša Kara ordeņa kava
lierim. Turpinot tradīciju, šogad tās atklās Ērģemes
kapos Jānim Ķikānam, Oskaram Ķikānam, Ado
(Ādamam) Johansonam un Augustam Serģim.
Jānis Ķikāns dzimis 1899.gada 19.decembrī Ēr
ģemes pagastā. 1919.gada 5.jūnijā iesaukts Latvijas
armijā. Dienējis 7.Siguldas kājnieku pulkā, piedalī
jies cīņās pret bermontiešiem un lieliniekiem.
1920.gada 8.augustā Latgalē izlūkgājienā uz
Trumuļevas šādžu, viņš ar labi mērķētu uguni Jānis Ķikāns, pirms 1920.gada, fotogrāfija no Valkas
pārsteidza pretinieku, viens no pirmajiem metās novadpētniecības muzeja krājuma
triecienā, izsita lieliniekus no pozīcijām un sek
mēja pulka komisāra sagūstīšanu. Par šo izlūkgā
jienu dižkareivis Jānis Ķikāns 1922.gadā apbal
vots ar Lāčplēša Kara ordeni.
Atvaļināts 1921.gada 1.decembrī. Zemkopis Ēr-
ģemes pagastā. Turpat dzīvojis arī pēc 2.pasaules
kara. Miris 1977.gada 31.martā. Apglabāts Ērģe
mes kapos.
Oskars Ķikāns dzimis 1898.gada 17.jūlijā Ēr
ģemes pagastā. 1917.gada februārī iesaukts Krie
vu armijā. Dienējis Rezerves latviešu strēlnieku
pulkā un no 1917.gada augusta līdz 1918.gada
februārim 6.Tukuma latviešu strēlnieku pulkā.
1919.gada 28.februārī iesaukts Latvijas armijā.
Dienējis 4.Valmieras kājnieku pulkā, piedalījies
kaujās pret bermontiešiem un lieliniekiem.
1919.gada 18.novembrī Oskars Ķikāns kopā ar
kareivi Matīsu brīvprātīgi devās izlūkos uz Me
žotnes muižu, noskaidroja tur esošo ienaidnieku
skaitu un dislokāciju, ar iegūtajām ziņām lielā
mērā sekmēja ienaidnieka lidmašīnas, 2 ložmetē
ju un citu trofeju ieguvi. Par šo izlūkgājienu diž
kareivis Oskars Ķikāns 1923.gadā apbalvots ar
Lāčplēša Kara ordeni. Atvaļināts 1921.gada 1.mar
tā. Zemkopis Ērģemes pagasta «Puņģos».
1944.gada 18.novembrī arestēts un notiesāts
uz 10 gadiem. Atradies ieslodzījumā Mordovijas
APSR. 1954.gadā pārcēlies uz Tomskas apgabala
Molčnovas rajonu, kur dzīvoja viņa no Latvijas
1949.gada 25.martā izsūtītā ģimene.
Kopā ar ģimeni atgriezies Latvijā 1956.gadā.
Dzīvojis Valkā. Miris 1981.gada 7.aprīlī. Apgla
bāts Ērģemes kapos.

Oskars Ķikāns, fotogrāfijas
no grāmatas «Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri»

Jānis Ķikāns un Berta Dīkane kāzu dienā, 1926.gada
4.jūlijs, fotogrāfija no Valkas
novadpētniecības muzeja krājuma

Ado (Ādams) Johansons, fotogrāfijas
no grāmatas «Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri»

aizsargu pulka dalībnieks.Visu turpmāko mūžu Par šo kauju kaprālis Augusts Serģis 1922.gadā
dzīvojis Ērģemes pagasta «Sirkās», vēlāk «Alk apbalvots ar Lāčplēša Kara ordeni.
snīšos», bijis kalējs.
Atvaļināts 1921.gada 1.februārī. Zemkopis Lu
Miris 1967.gada 7.aprīlī, apglabāts Ērģemes gažu pagasta «Lejasžīguros».
Ado (Ādams) Johansons dzimis 1893.gada kapos.
Miris 1965.gada 19.augustā, apglabāts Ērģe
30.jūlijā Omuļos. 1.pasaules kara laikā dienējis
mes kapos. v
20.inženieru pulkā, par uzcītību apbalvots ar 2
Augusts Serģis dzimis 1893.gada 14.novembrī
medaļām. Dienestu beidzis 1918.gada janvārī.
Ērģemes pagastā. 1.pasaules kara laikā dienējis
Diemžēl Valkas novadpētniecības mu
Latvijas armijā iesaukts 1919.gada 20.februārī, krievu armijā, 1915.gadā ievainots un atvaļināts.
zeja krājumā neglabājas Augusta Serģa
piedalījies kaujās pret lieliniekiem.
Latvijas armijā iesaukts 1919.gada 1.martā. fotogrāfija, tā nav publicēta arī grāmatā
1919.gada 29.aprīlī Valkas aizstāvēšanas laikā Dienējis 4.Valmieras kājnieku pulkā, piedalījies
«Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri».
viņš kopā ar diviem kareivjiem veica svarīgu un kaujās Vidzemē, pēc tam Latgales atbrīvošanā.
Muz ejs būs pat eic īgs par ies pēj u ie
sekmīgu izlūkošanu Rikandas upes rajonā. Par šo
1920.gada 6.februārī Latgalē, kad ienaidnieka
izlūkošanu Valkas komandantūras kareivi Ado pulks no Prigorodkrasnojes sādžas uzbruka Kot gūt sav ā īpaš um ā fot og rāf ij as un ci
(Ādamu) Johansonu 1924.gadā apbalvoja ar Lāč ļarevkas sādžai, viņš ar savu nodaļu un ložmetēju tas liec īb as vai to kop ij as, kas saist ī
plēša kara ordeni. Tātad viņš augsto apbalvoju pēc paša ierosmes nostiprinājās uz priekšu izvir tas ar Lāčp lēš a Kar a ord eņ a kaval ier i
mu saņēmis tieši par Valkas aizstāvēšanu.
zītā pozīcijā un ar intensīvu uguni atsita pretinie August u Serģ i. v
Atvaļināts 1919.gada 21.decembrī. 7.Valkas ku, kurš zaudēja ap 50 kritušo un 100 ievainoto.
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Mudina valcēniešus noticēt sev
Teksts un foto:

GundegaVeinberga, Valkas
novada domes sabiedrisko attiecību
speciālista vietas izpildītāja

KopšaugustaLatvijas–Igau

nijas institūta direktora amatā
strādā līdzšinējais Valkas nova
dadomesAtīstībasunprojektu
daļasvadītājs,deputātsErnests
Lībietis.Aicināju jauno direk
toru uz sarunu, lai iepazīstinātu
ar sevi un uzzinātu, kā veicas
jaunajā darba vietā. Stāstot par
iecerēm un plāniem, E.Lībietis
uzsver – svarīgi, lai pilsētas ie
dzīvotājiem  būtu drosme noti
cēt,kaValkavaratīstīties.

lai cilvēkiem būtu vēlme mācīties
ko jaunu, papildināt zināšanas.
Nekas nav neiespējams!» mudina
E.Lībietis.

Jaunaideja–
iedzīvotājutuvināšana

O

trs mazāk zināms institūta
darbības virziens ir sadarbības vei
cināšana ar Valgu. Lai uzlabotu in
formācijas apriti par to, kas notiek
abās pilsētās, institūts tulko dažā
das ziņas no igauņu uz latviešu va
lodu un otrādi. Ja nepieciešams,
tulkotās ziņas izplata medijiem. Tiek
organizētas kopīgas Valgas pašval
dības un Valkas domes administrā
cijas sanāksmes.

[

Svarīgi, lai pilsētas
iedzīvotājiem būtu
drosme noticēt, ka
Valka var attīstīties.

Darbs institūtā
Mūžizglītībapēc
pieprasījuma

Latvijas – Igaunijas institūtam

ir 3 galvenie darbības virzieni:
mūžizglītības nodrošināšana, sa
darbības veicināšana ar Valgu un
nevalstiskajām organizācijām. Pa
visam jauns virziens ir Dvīņu pil
sētu asociācijas darbības koordinē
šana, bet nākotnes vīzijā plānots
paplašināt darbību un nodarboties
ar zinātniski – pētniecisko darbu.
«Dažādu izglītojošo un radošo
kursu organizēšana ir sabiedrībā
vairāk zināmais institūta darbības
virziens. Izvēloties kursu tematiku,
raugāmies, kāda ir iedzīvotāju in
terese un kādus pasniedzējus va
ram piesaistīt. Pašlaik vispieprasī
tākie ir igauņu un angļu valodas
kursi, piedāvājam arī apgūt krievu,
latviešu un franču valodu. Ja ir vē
lēšanās, varam mācīt pat turku un
grieķu valodu,» stāsta institūta di
rektors. Radošajos kursos var ap
gūt pērļošanas tehniku un dažādas
nodarbes – kartiņu gatavošanu, de
kupāžu, dabas materiālu izmanto
šanu un citas. «Aicinu iedzīvotājus
ieteikt, kādas jaunas zināšanas vē
lētos apgūt. Iespējams, tas varētu
būt tūrisms, projektu vadības pras
mes, kulinārija vai kas cits. Svarīgi,

Ernests Lībietis

«Man ir arī jaunas idejas. Sadar
bībā ar Valkas Jauniešu biroju do
māju uzsākt latviešu un igauņu in
tegrācijas kursus, kuru galvenais
uzdevums būs satuvināt Valkas un
Valgas iedzīvotājus. Ir iecere rīkot
dažādus pasākumus gan ar kopīgu
ēdienu gatavošanu, gan muzicēša
nu, gan abām valstīm un pilsētām
nozīmīgu vēstures notikumu izzi
nāšanu. Igauņu un latviešu kultū
ras ir tikai šķietami
līdzīgas, tāpēc būtu vērts vie
nam otru iepazīt labāk. Ar integrā
cijas kursu palīdzību gribam veici
nāt abu pilsētu iedzīvotāju drau
dzību, jo tur, kur ir draudzība, var
notikt lielas un labas lietas,» skaid
ro E.Lībietis. Sākumā paredzēts
vairāk orientēties uz jauniešu audi
toriju. «Nākotnē būtu jāmeklē iespē
jas Latvijas puses bērniem mācīt
igauņu valodu jau bērnudārzā, bet
Igaunijas puses bērniem – latviešu
valodu,» institūta plānus ieskicē E.
Lībietis.

Veicināssabiedrisko
iniciatīvu

O

rganizējot kopīgas ikmēneša
sanākšanas, Latvijas – Igaunijas in
stitūts veiksmīgi sadarbojas ar ne
valstiskajām organizācijām. Ieceres
pamatā ir vēlme apmainīties ar in
formāciju un idejām, kas būtu uz
labojams un paveicams pilsētas labā.
Institūta direktors stāsta: «Ir iecere
dibināt Valkas novada fondu, to ap
spriedīsim nākamajā tikšanās rei
zē. Ideja radās pēc Valmieras nova
da fonda un «Cēsnieku kluba» ap
meklējuma. Fonds atbalsta sabied
risko iniciatīvu, bet klubs apvieno
dažādus ar Cēsu pilsētu saistītus
cilvēkus. Pēc tikšanās ar šīm nevals
tiskajām organizācijām secinājām,
ka būtu lietderīgi apvienot šo orga
nizāciju idejas vienā. Būtu svarīgi
izveidot savu organizāciju, kur pul
cētos ar Valku saistīti cilvēki, kas
varbūt ikdienā te nedzīvo. Uz šā
das interešu grupas bāzes jādibina
fonds, ar kura palīdzību varētu

Valkai ir fantastiskas perspektīvas, vajag tikai pašiem tam noticēt

piesaistīt līdzekļus dažādiem pilsē
tas attīstības projektiem un veicināt
sabiedriskās iniciatīvas. Īpaši sva
rīga mums ir jauniešu un vecāka
gada gājuma cilvēku auditorija,»
skaidro E.Lībietis.

V

Valkasvārds
mirdzBriselē

alka un Valga ir Dvīņu pilsētu
asociācijas biedres. Tās uz diviem
gadiem ir izvēlētas par Dvīņu pilsē
tu prezidējošām pilsētām, un šobrīd
asociācijas prezidents ir Valgas mērs
Kalevs Herks, bet E.Lībietis ir asoci
ācijas sekretārs. «Tas nozīmē, ka da
ru asociācijas ikdienas darbus, ne
aizmirstot popularizēt arī Valkas un
Valgas iniciatīvas. Asociācija ir kā
atsevišķa platforma, ar kuras palī
dzību mēs varam Valkas intereses
pārstāvēt Eiropas Savienībā,» uz
sver E.Lībietis.
Pateicoties Frankfurtes (Oderas)
iniciatīvai, šogad asociācija ieviesu
si vairākus projektus: jauniešu no
metne Frankfurtē, simulāciju spēle
«Dvīņu pilsētu asociācijas galvas
pilsēta 2020», kurā Valka un Valga
ieguva otro vietu. Nākamgad pie
mums notiks asociācijas biedru bēr
nu futbola komandu turnīrs.
«Oktobra sākumā kā asociācijas
sekretārs devos uz Briseli, lai pie
dalītos Eiropas Savienības Reģionu
un pilsētu Atvērto durvju dienās,
ko organizē ES Reģionu komiteja.
Biju viens no retajiem Latvijas pār
stāvjiem un patiesi priecājos, lielajā
kartē ieraugot mirgojam arī Valkas
un Valgas vārdus. Iepazinos ar citu
robežreģionu pārstāvjiem, kuri nav
mūsu asociācijas biedri. Šobrīd
meklējam vēl trīs Eiropas Savienī
bas robežpilsētu pārus dalībai aso
ciācijā, lai varētu startēt program
mā «Eiropa pilsoņiem» un saņemt
līdzfinansējumu asociācijas ikdie
nas darbības nodrošināšanai. Tā
pat esam saņēmuši uzaicinājumu
pievienoties Starpreģionu un pār
robežu pilsētu tīklojumu konferen
cei, kurā līdz šim esam bijuši kā
novērotāji,» informē asociācijas
sekretārs.

Irsaistošapētniecības
darbam

Institūts plāno papildināt dar

bības lauku ar zinātniski pētniecis
ko virzienu. Šī ir tāda nākotnes vī
zija, uz kuras pamata Valkā varētu
atjaunot augstākās izglītības iegū
šanu. «Būtu jāsāk ar reālām lietām,
izzinot, ko pie mums var pētīt un
kas ir saistoši zinātniekiem. Intere
santi, ka folkloristiem te ir pietie
kami plašs pētījumu lauks, jo Val
kas un Valgas apkārtne ir bagāta ar
igaunisku ietekmi uz latviešu viet
vārdiem, uzvārdiem, uzskatiem, ti
cējumiem. To pierādīja Latvijas Uni
versitātes Humanitāro zinātņu fa
kultātes šovasar rīkotā tradicionā
lās kultūras un folkloras vākšanas
ekspedīcija profesores Janīnas Kur
sītes vadībā,» atklāj E.Lībietis. Pie
robežas specifika ir pievilcīga arī
sociologiem, antropologiem, ģeo
grāfiem un arhitektūras doktoran
tiem. Sadarbībā ar Imatras* pilsētu
ir nodoms realizēt ES projektu, kas
palīdzētu uzsākt zinātnisko pētnie
cību Valkā.
* Imatra ir Dvīņu pilsētu asociācijas dalībniece.

E.

Valkairīpaša
robežpilsēta

Lībietis atzīst, ka Valka ir ļoti
forša pilsēta pie robežas. Ja kāds to
uzskata par provinciālu, tad neko
nezina par Valku. Turklāt tā ir īpa
ša, jo Valkai ir dvīņu pilsēta Valga.
Šobrīd pilsētā nav lielu tūrisma ap
skates objektu tradicionālā nozīmē,
taču ir apskates vietas, kas ļoti veiks
mīgi varētu piesaistīt tūrisma inte
resentus. Piemēram, militārā tūris
ma cienītājiem varētu interesēt pa
zemes bunkuri un vecā stacija, da
bas tūristiem – Pedeles upes krasts
visā garumā līdz pat Zāģezeram
un robežzona. «Tūrisma objektu
attīstībai ir vajadzīga nauda. Kā jau
daudzviet, tās nepietiek, tāpēc ir
jāmeklē oriģināli risinājumi, kā ar
maziem līdzekļiem varētu piesais
tīt tūristus. Arī citās lielākās pilsē
tās ir attīstības kāpumi un kritumi.
Visa pamatā ir entuziasms un cil
vēki, kas tic tam, ko dara. Manu
prāt, attīstība nav tikai ielu un ceļu
sakārtošana, ūdens un kanalizāci
jas tīklu izbūve, zālāju pļaušana vai
krūmu stādīšana – tie ir ikdienas
darbi, kas vienkārši jādara.
Turpinājums 12.lpp.

[
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• Piešķirt Vijciema tautas nama folkloras / ziņģu grupai «TUVU» lidojumam
uz 4.Starptautisko festivālu Spānijā ﬁnansējumu Ls 140.
• Apstiprināt Valkas novada domes
saistošos noteikumus Nr.19 «Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
Valkas novadā.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.20
«Grozījumi Valkas novada domes
2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 «Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā»».
• Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa
parādus un nokavējuma naudu par
2013.gada 2.ceturksni par nekustamiem īpašumiem Valkā, Tālavas ielā
41, kadastra Nr. 9401 005 0117 un
Varoņu ielā 55, kadastra Nr. 9401 007
0207, kopsummā Ls 36,79.
• Apstiprināt grozījumus 2009.gada
27.augusta nolikumā Nr.11 «Deputātu
darba samaksas, izdevumu atlīdzināšanas un darbības apstākļu nodrošināšanas nolikums» (protokols Nr.6,
19.§), izsakot 6.2. apakšpunktu šādā
redakcijā:
« 6.2. par personīgo transportlīdzekļu
izmantošanu – pēc pievienotajiem degvielas čekiem un maršruta uzrādīšanas,
norādot nobraukto kilometru daudzumu. Aprēķinot degvielas patēriņu, ņem
vērā vidējo transportlīdzekļa degvielas
patēriņu uz 100 km, bet ne vairāk kā
10 litri uz 100 km. Ceļa izdevumus
sedz sekojošu limitu ietvaros:
6.2.1. Valkas pagastā deklarēta
jiem deputātiem – Ls 8;
6.2.2. Vijciema pagastā dekla
rētajiem deputātiem – Ls 20;
6.2.3. Ērģemes pagastā dekla
rētajiem deputātiem – Ls 13;
6.2.4. Kārķu pagastā deklarētajiem
deputātiem – 28 Ls;
6.2.5. Zvārtavas pagastā deklarētajiem deputātiem – Ls 37.»
• Apstiprināt 2010.gada 30.septembra
nolikumā Nr.16 «Par Valkas novada
domes apbalvojumiem» (protokols
Nr.10, 1.§) šādus grozījumus:
Izteikt
3.2.
apakšpunktu
šādā
redakcijā:
«3.2. Valkas novada dome reģistrē
iesniegtos ierosinājumus un nodod
izskatīšanai Valkas novada domes
slēgtā sēdē.
Izteikt 3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
«3.3. Valkas novada dome slēgtā sēdē
izskata visus iesniegtos ierosinājumus
un pieņem lēmumu par apbalvošanu,
aizklāti balsojot ar balsu vairākumu.
Informācijas iegūšanai domes sēdē var
tikt uzaicināti speciālisti, apbalvošanas
ierosinātāji vai citas personas.»
• Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā «Par
Valkas novada domes priekšsēdētāja
tālruņu sarunu limitu un dienesta
automašīnu» (protokols Nr.9, 4.§), izsakot 4., 5. un 6.punktu šādā redakcijā:
«4.Uzdot Valkas novada domes iekšējā
audita speciālistam līdz katra mēneša
25.datumam informēt priekšsēdētāju
par priekšsēdētāja iepriekšējā mēneša
tālruņu sarunu izmaksām, kā arī
informēt, ja pārsniegts sarunu limits

sēdēpieņemtielēmumi
ceturksnī.
5.Nodot Valkas novada domes priekšsēdētājam automašīnu «Audi A6»,
valsts reģ. Nr. JH-6585, darba pienākumu veikšanai.
6.Noteikt automašīnai «Audi A6»,
valsts reģ. Nr. JH-6585, nobraukuma
limitu 3000 km mēnesī (9000 km
ceturksnī).»
• Slēgt līgumu ar SIA «ZAAO», reģ.
Nr.44103015509, adrese: Rīgas iela
32, Valmiera, LV-4201, par sadzīves
atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu un uzglabāšanu Valkas
novada administratīvajā teritorijā laikā
no 2013.gada 31.decembra līdz 2018.
gada 30.decembrim.
• Piešķirt ﬁnansējumu līdz Ls 250 Valkas novadpētniecības muzejam kases
aparāta iegādei.
• Piešķirt Valkas sieviešu veterānu komandai Ls 40 dalības maksai sacensībām Cēsīs pēc piestādītā rēķina.
• Piešķirt Valkas ģimnāzijai ﬁnansējumu
Ls 915 Valkas ģimnāzijas viesnīcā
uzņemto audzēkņu pusdienu apmaksai
un Ls 2980 dienesta viesnīcas logu
nomaiņai.
• Piešķirt Ls 1903 Vijciema pagasta
ūdens apgādei atdzelžošanas ēkas remontam.
• Piešķirt Ls 12 000 Sociālās aprūpes
namam uzturēšanas izdevumiem.
• Piešķirt Ls 17705,09 Vijciema tautas
namam aprīkojuma iegādei.
• Piešķirt ﬁnansējumu Biedrībai «ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām» 15 m³ malkas iegādei Ls 470.
• Piešķirt ﬁnansējumu SIA «SKUBA
ﬁlms» Ls 300 ﬁlmas «Tālāk pa Gauju» veidošanai.
• Piešķirt Omuļu bibliotēkai Ls 20 000
telpu remontam.
• Piešķirt ﬁnansējumu Ls 500 PII «Pasaciņa» teritorijas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādei.
• Piešķirt ﬁnansējumu Ls 4264 ielas un
ietvju renovācijai Tālavas ielā 32 metru
garumā.
• Piešķirt ﬁnansējumu Ls 6647 ūdensvada un kanalizācijas ierīkošanai pagasta pārvaldes ēkā «Luturskola» un
Ls 4871 malkas šķūņa būvniecībai.
• Apstiprināt Valkas novada domes
izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmes 2013.gadam savstarpējiem
norēķiniem atbilstoši MK 1999.gada
13.jūlija noteikumiem Nr.250 «Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai
sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem» bez valsts dotācijām
un ieņēmumiem.
• Atsavināt izsolē ar pretendentu atlasi
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzelzceļa līnija «Valka – Igaunijas valsts robeža», kas sastāv no trīs
atsevišķiem nekustamiem īpašumiem
(turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums) – «Dzelzceļa līnija Valka – Igaunijas robeža 1.posms», kadastra numurs 9401 002 0110, platība: 1,4850
ha, uz zemes atrodas dzelzceļa sliežu
ceļi k. apz. 9401 002 0110 001; «Poruka iela 8», kadastra numurs 9401
004 01149, platība: 3,0356 ha, uz
zemes atrodas dzelzceļa sliežu ceļi k.
apz. 9401 004 0149 006; «Dzelzceļa
līnija Valka – Igaunijas robeža 3.posms,

Poruka iela 4», kadastra numurs 9401
005 0130, platība: 5,1839 ha, uz zemes
atrodas dzelzceļa sliežu ceļi k. apz.
9401 005 0130 002; stacijas ēka, kadastra apzīmējums 9401 005 0130 001.
Visus trīs iepriekšminētos īpašumus
atsavināt kā vienu nedalītu objektu.
Noteikt izsolē atsavināmam Valkas novada domes nekustamam īpašumam
«Dzelzceļa līnija «Valka – Igaunijas valsts
robeža»»: nosacīto cenu (sākotnējā
cena) Ls 65 000,00; nodrošinājuma
apmēru Ls 6500; atsavināšanas izsoles
soli Ls 1000,00; reģistrācijas maksu
Ls 30,00. Noteikt izsoles laiku un vietu
– 2013. gada 8.novembrī plkst. 10:00,
Semināra ielām 9, Valkā, 1.stāva sēžu
zālē.
• Apstiprināt Valkas novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2013. – 2037.gadam un aktualizētās Valkas novada
Attīstības programmas 2010. – 2016.
gadam 1.redakcijas projektus;
• Nodot Valkas novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2013. – 2037.gadam un aktualizētās Valkas novada Attīstības programmas 2010. – 2016.gadam 1.redakcijas projektus publiskajai
apspriešanai.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.21 «Grozījums Valkas novada domes 2013.gada 25.aprīļa saistošajos
noteikumos Nr.12 «Apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība»».
• Iznomāt neapdzīvojamās telpas Valkā, Rūjienas ielā 3E, ar kopējo platību
13,8 m2 (telpa Nr.22, 1.stāvs) masiera
privātprakses izveidošanai. Apstiprināt
sekojošus telpu nomas noteikumus:
neapdzīvojamo telpu kopējā platība –
13,8 m2; neapdzīvojamo telpu sastāvs
– kabinets Nr.22; nomas līguma termiņš – no 2013.gada 1.oktobra līdz
2014.gada 30.septembrim (ieskaitot);
nomas maksa par vienu kvadrātmetru
mēnesī (bez PVN) – Ls 1.
• Nodot Zvārtavas pagasta biedrībai
«Atrodi laiku sev» reģistrācijas
Nr.40008132594, juridiskā adrese
«Salaiņi», Zvārtavas pagasts, Valkas
novads, patapinājumā telpu Nr. 12
Zvārtavas pagasta «Luturskola» 48.0
m2 platībā brīvā laika pavadīšanas
pasākumu organizēšanai un inventāra
glabāšanai. Līgumā paredzēt nosacījumu, ka pašvaldība, par to savlaicīgi
brīdinot, var līgumu lauzt gadījumā, ja
patapinājuma objekts kļūst nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
• Nodot domes funkcijas, kas sais
tītas ar zemes lietošanas jautājumu
izskatīšanu, Valkas novada Zemes
komisijai.
• Apstiprināt 2009.gada 24.septem
bra nolikuma Nr.17 «Valkas no
vada Zemes komisijas nolikums»
(protokols Nr.7,40.§) grozījumus.
• Apstiprināt 2009.gada 26.novembra
nolikuma Nr.31 «Valkas novada Centrālās bibliotēkas nolikums» (protokols
Nr.9,35.§) grozījumus.
• Apstiprināt valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām sadali Valkas
novadā no 2013.gada 1.septembra līdz

2013.gada 30.novembrim.
• Apstiprināt
stipendiju
2013./2014. mācību gadam.
Izglītības
iestāde

Ērģemes
pamatskola
Kārķu
pamatskola
Ozolu
pamatskola
Vijciema
pamatskola
Valkas
pamatskola
Valkas
ģimnāzija
Kopā

skaitu

Skolēnu Skolēnu Stipendiju
skaits
skaits
skaits
9.klasē 10. –12. mēnesī
klasē
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• Iecelt Valkas novada Kārķu pagasta
pārvaldes vadītāja amatā Pēteri
Pētersonu.
• Apstiprināt Valkas novada domes
Sapulču, gājienu un piketu komisi
ju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs: Aivars
Cekuls – izpilddirektors;
Komisijas locekļi: Agris Simulis
– domes deputāts, Guntis Bašķis
–izpilddirektora vietnieks, Mārtiņš
Kreilis – domes deputāts, Viesturs
Zariņš – domes priekšsēdētāja viet
nieks juridiskajos un sociālā darba
jautājumos.
• Atbalstīt Valkas jauniešu dalību jauniešu nometnē «Jauniešu līdzdalība»
Frankfurtē (Oderā)/Slubicē šādā sastāvā: Elizabete Ivane – jauniešu līderis, Vilmārs Vesingi – dalībnieks, Madara Krastiņa – dalībnieks, Aleksandrs
Matvejevs – dalībnieks, Elīna Bogdanova – dalībnieks, Madara Lārmane
– dalībnieks.
• Apstiprināt Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves klasiﬁcēšanas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs: Aivars
Cekuls – izpilddirektors;
Komisijas locekļi: Māris Zālītis
– domes būvinženieris, Inese Vehi
– pilsētas teritorijas apsaimnieko
šanas nodaļas vadītāja, Aija Jurjāne
– domes juriste, Aivars Sjademe –
domes deputāts.
• Komandēt Valkas novada domes
deputātu Ernestu Lībieti uz Briseli
2013.gada 8.un 9.oktobrī – Uz Eiropas
Pārrobežu un starpreģionālo pilsētu
tīklojumu konferenci, kur Dvīņu pilsētu asociācija (City Twins Association), rīko darbnīcu «Teritoriālā sadarbība un Vienotais Eiropas tirgus: kā
iedzīvotājiem sniegt taustāmu pievienoto vērtību pierobežas teritorijās un
starpreģionālos tīklojumos» un Eiropas Teritoriālās Sadarbības grupu
savienības organizēto darbnīcu «Eiropas teritoriālās sadarbības organizācijas:
pārrobežu sadarbības veicinātāji Vienotajā tirgū». v
Informāciju apkopoja::

GundegaVeinberga,Valkas novada
domes sabiedrisko attiecību
speciālista vietas izpildītāja
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Valkā			

Nr. 19
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes 2013. gada 26. septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.19, 2.§)

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanuValkas novadā
Izdoti saskaņā ar likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 3.panta 1.daļas 2.punktu un 3.panta 14.daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka, kā piemērojami Li
kuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 3. panta
1. daļas 2. punkts, un 3. panta 1. daļas 14. punkts.
2. Noteikt dzīvojamām mājām, neatkarīgi no tā, vai
tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo
māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru
funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu
grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar
dzīvošanu, (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem,
noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek iz
mantotas saimnieciskās darbības veikšanai, 0,3 pro
centi no kadastrālās vērtības.
3. Piemērot dzīvojamo māju palīgēkām un garāžu
īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, garāžu īpašnieku
biedrību un fizisko personu garāžām (izņemot
smagās tehnikas un lauksaimniecības tehnikas
garāžas), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās
darbības veikšanai, nekustamā īpašuma nodokļa lik
mi 0,3 procenti no kadastrālās vērtības.
4. Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagru
vusi vai cilvēku drošību apdraudoša, apliek ar
nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu
apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās
vērtības, sākot ar nākamo mēnesi pēc būves
klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā.
5. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas
klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai
cilvēku drošību apdraudoša, Valkas novada dome
nosūta nodokļa maksātājam viena mēneša laikā no
dienas, kad administratīvais akts par būves
klasificēšanu attiecīgajā kategorijā ir kļuvis
neapstrīdams vai ir beidzies termiņš augstākās
iestādes izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts
spēkā sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai un tas
nav pārsūdzēts.
6. Nekustamā īpašuma nodokļu pārrēķinu par
būvi, likumā «Par nekustamā īpašuma nodokli»
noteiktajā kārtībā veic sākot ar nākamo mēnesi pēc
lēmuma par degradētas ēkas statusa atcelšanu,
stāšanās spēkā.
7. Saistošajos noteikumos noteiktās nodokļu
likmes piemēro ar 2014.gada 1.janvāri. v
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis
2013.gada 26.septembrī

Valkas novada  saistošo noteikumu  Nr. 19
«Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas novadā»
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas
1. Projekta nepieciešaAr saistošajiem noteikumiem nepieciešams noteikt nekustamā īpašuma
mības pamatojums
nodokļa aprēķina nosacījumus Valkas novadā.
2. Īss projekta satura
Likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 3.panta 1.daļa nosaka, ka
izklāsts
pašvaldībai tiek deleģētas tiesības noteikt nekustamā īpašuma nodokļa
likmi vai likmes no 0,2 līdz 3 procentiem no nekustamā īpašuma kadastrālās
vērtības, ja līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim ir pieņemti un publicēti
pašvaldības saistošie noteikumi.
Noteikt dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas
dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās
ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru
funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu, (garāžām, autostāvvietām,
pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas
saimnieciskās darbības veikšanai, 0,3 procenti no kadastrālās vērtības.
Piemērot dzīvojamo māju palīgēkām, kuru platība pārsniedz 25 m2, kā arī garāžu
īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, garāžu īpašnieku biedrību un fizisko personu
garāžām (izņemot smagās tehnikas un lauksaimniecības tehnikas garāžas), ja tās
netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, nekustamā īpašuma nodokļa
likmi 0,3 procenti no kadastrālās vērtības.
Vidi degradējošas, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves tiks apliktas
ar paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokli, 3 procentu apmērā, lai veicinātu to
sakārtošanu vai nojaukšanu, kā arī novērstu cilvēku drošības apdraudējumu un
ainavas bojāšanu.
3. Informācija
Nosakot nekustamā īpašuma nodokļa likmi dzīvojamām mājām 0,3
par plānoto pro
procenti no kadastrālās vērtības iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu
jekta ietekmi uz
Ls 15 765.
pašvaldības budžetu
Nosakot aplikt dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m 2,
iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu LVL 3170.
Nosakot aplikt ar paaugstinātu likmi vidi degradējošas, sagruvušas un
cilvēku drošību apdraudošas būves ietekme uz pašvaldības budžetu nav precīzi
nosakāma.
4. Informācija par plāNetiek plānota būtiska ietekme uz uzņēmējdarbības vidi.
noto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par adValkas novada domes saistošo noteikumu «Par nekustamā īpašuma nodokļa
ministratīvajām pro- piemērošanu Valkas novadā» izpildi nodrošina nekustamā īpašuma nodokļu
cedūrām
administrators
6. Informācija par
Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar
konsultācijām ar
privātpersonām.
privātpersonām
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Nr. 20
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes 2013.gada 26.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.19, 3.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.20
«Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 5.panta 3.daļu

1. Izdarīt Valkas novada domes 2012.gada 30.augusta saistošajos notei 2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. v
kumos Nr.20 «Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemēro
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis
šanu Valkas novadā» grozījumus un aizstāt 6.un 7.punktā skaitli «160»
ar skaitli «180».

Valkas novada saistošo noteikumu Nr.20 Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteiku
mos Nr.20 «Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā» paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Norādāmā informācija
Lai pensijas apmēru, kas nepieciešams, lai iegūtu nekustamā īpašuma nodokļu atlaides, pielīdzinātu iztikas minimumam,
saistošajos noteikumos minētais pensijas apmērs tiek palielināts līdz Ls 180.
2. Īss projekta satura izklāsts
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību nosaka Valkas novada domes 2012.gada 30.augusta saistošie
noteikumi Nr.20 «Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā».
Saistošo noteikumu grozījumu projektā noteikts, ka Valkas novada pašvaldība piešķir atvieglojumus:
– nestrādājošiem 1. un 2.grupas invalīdiem un vientuļiem, nestrādājošiem pen-sionāriem, ja pensijas kopā ar piemaksu ir mazākas par Ls 180.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi
Nosakot nodokļa atvieglojumus, iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu nav precīzi nosakāma.
uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
Netiek plānota ietekme uz uzņēmējdarbības vidi.
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām proceSaistošos noteikumus nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības attīstības ministrijai, atzinuma sniegšanai, publicē
dūrām
laikrakstā «Valkas Novada Vēstis»; interneta portālā www.valka.lv .
Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis
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Nr. 15
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes 2013.gada 29.augusta lēmumu (protokols Nr.18.3.§

Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43.panta 1.daļas 2., 4. un 6.punktu

I Vispārējā daļa

pumu, var piemērot šādu adminis
tratīvo sodu:
1. Valkas novada sabiedriskās 4.1. brīdinājumu;
kārtības noteikumi (turpmāk tek- 4.2. naudas sodu no Ls 5 līdz Ls 100.
stā – Noteikumi) nosaka kārtību,
kādā Valkas novada administratī 5. Amatpersonas, kas pilnvarotas
vajā teritorijā nodrošināma sabied kontrolēt Noteikumu izpildi un
riskā kārtība, apkārtējās vides aiz sastādīt administratīvā pārkāpu
sardzība, tīrība un kārtība publis ma protokolus:
Kontrolēt Noteikumu izpildi un
kajās vietās, paredzot administratī
vo atbildību par šo Noteikumu ne sastādīt administratīvā pārkāpu
ma protokolus ir tiesīgas Valkas
ievērošanu.
novada Pašvaldības policijas amat
2. Lietotie  termini:
personas.
2.1. apstādījumi – visas ar augiem
apaudzētas un koptas platības, ku 6. Administratīvās lietas izskatī
rās neiegūst augu produkciju. Ap šanas un administratīvā soda uz
stādījumi ietver parkus, dārzus, likšanas kārtība:
skvērus, kapsētas, pagalmu apstā 6.1. Administratīvā pārkāpuma lie
dījumus, kokaugu un puķu stādī tas izskata un lēmumu pieņem Val
kas novada domes Administratīvā
jumus dobēs un traukos;
2.2. atkritumi – sadzīves atkritumi; komisija, ja LAPK nav noteikta cita
2.3. publiska vieta – ikviena pla institūcija;
šam personu lokam pieejama paš 6.2. Noteikumu 9.3.punkta pārkā
valdības administratīvajā teritorijā pumu lietās lēmumu pieņem Paš
esoša vieta, kas ierīkota un tiek iz valdības policijas amatpersonas;
mantota sabiedrības kopējo vaja 6.3. Administratīvās komisijas lē
dzību un interešu nodrošināšanai mumu var pārsūdzēt Valkas rajona
(ceļi, ietves, pieturvietas, stāvlau tiesā Latvijas Administratīvo pārkā
kumi, laukumi, parki, skvēri, kapi, pumu kodeksa noteiktajā kārtībā;
pašvaldības mežs Valkas pilsētas 6.4. Pie administratīvās atbildības
teritorijā (ap Valkas estrādi, blakus saucamas fiziskas personas, kuras
meža kapiem u.c.), dzīvojamo ēku līdz administratīvā pārkāpuma iz
pagalmi un daudzdzīvokļu māju darīšanas brīdim sasniegušas 14 ga
du vecumu un juridiskas personas.
koplietojuma telpas u.c.);
2.4. norobežota teritorija – valstij, Par Noteikumu pārkāpumu, ja to
pašvaldībai vai privātpersonām izdarījusi nepilngadīga persona,
piederoša nekustamā īpašuma te kurai nav pastāvīga ienākuma avo
ritorija, kas norobežota ar apstādī ta – materiāli atbild šīs personas ve
jumiem, žogu, sētu, lentām u.tml.; cāki vai personas, kas viņus aizstāj.
2.5. publisks pasākums – atklāts,
II Sevišķā daļa
sa-biedrībai pieejams svētku, pie
miņas, sporta, izklaides, atpūtas, 7. Publiskas vietas piegružošana:
informatīvs u.c. pasākums, kas no 7.1. Par publiskas vietas piegružoša
tiek publiskā vietā, neatkarīgi no nu ar sīkiem sadzīves atkritumiem
(izsmēķiem, sērkociņiem, saulespu
īpašuma piederības;
2.6. publiska ūdenstilpe – valstij ķu sēklām, papīriem, pudelēm u.
vai pašvaldībai piederošs ezers, tml.), izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu no Ls 5 līdz Ls 15;
upe vai mākslīga ūdenskrātuve;
2.7. zāliens – īpaši ierīkots ar zāl- 7.2. Par publiskas vietas piegružo
šanu ar sīkiem sadzīves atkritu
augiem apsēts zemes gabals.
miem (izsmēķiem, sērkociņiem,
3. Atbildība par Noteikumu neie saulespuķu sēklām, papīriem, pu
vērošanu:
delēm u.tml.), ja tas izdarīts atkār
3.1. Noteikumi ir saistoši visām fi toti gada laikā pēc administratīvā
ziskām un juridiskām personām, soda piemērošanas, uzliek naudas
kuras dzīvo vai uzturas Valkas no sodu no Ls 15 līdz Ls 25.
vada administratīvajā teritorijā;
3.2. Personas, kuras pārkāpj Notei 8. Publiskas vietas piesārņošana:
kumus, ir saucamas pie Noteiku 8.1. Par publiskas vietas piesārņoša
mos paredzētās administratīvās at nu ar izbirām no transporta līdzek
bildības, ja par šādu pārkāpumu ļu kravām, eļļām un citiem sārņiem,
neiestājas kriminālatbildība vai ad izsaka brīdinājumu vai uzliek nau
ministratīvā atbildība, kas paredzē das sodu no Ls 5 līdz Ls 30;.
ta Latvijas Administratīvo pārkāpu 8.2. Par publiskas vietas piesārņo
šanu ar izbirām no transporta lī
mu kodeksā (turpmāk - LAPK);
3.3. Administratīvā soda uzlikšana dzekļu kravām, eļļām un citiem
neatbrīvo pārkāpēju no Noteiku sārņiem, ja tas izdarīts atkārtoti ga
mu pildīšanas, pārkāpuma novēr da laikā pēc administratīvā soda
šanas un pārkāpuma rezultātā no piemērošanas, uzliek naudas sodu
darīto materiālo zaudējumu atlī no Ls 30 līdz Ls 70.
dzības.
9. Apstādījumu bojāšana:
4. Sods par Noteikumu neievēro
šanu
Par šo Noteikumu pārkāpšanu,
fiziskai vai juridiskai personai, ku
ra izdarījusi administratīvo pārkā

9.1. Par apstādījumu bojāšanu (zie
du plūkšanu, zaru laušanu, stādu
izraušanu u.tml.) – izsaka brīdinā
jumu vai uzliek naudas sodu no Ls
5 līdz Ls 20;

9.2. Par staigāšanu pa zālienu vie
tās, kur tas aizliegts (izliktas norā
des), – izsaka brīdinājumu vai uz
liek naudas sodu no Ls 5 līdz Ls 20;
9.3. Par automašīnas novietošanu
stāvēšanai zālienā, – uzliek naudas
sodu no Ls 20 līdz Ls 50.
10. Transporta līdzekļa mazgāšana
šim nolūkam neparedzētā vietā:
10.1. Par automašīnas vai cita trans
porta līdzekļa mazgāšanu, profi
laktisko apkopi (eļļas vai citu mo
toru šķidrumu maiņa) šim nolū
kam neparedzētā vietā (daudzdzī
vokļu ēkas pagalms, iela, ūdenstil
pes aizsargjosla u.c.), – uzliek nau
das sodu no 10 līdz Ls 50;
10.2. Par automašīnas vai cita trans
porta līdzekļa mazgāšanu, profi
laktisko apkopi (eļļas vai citu mo
toru šķidrumu maiņa) šim nolū
kam neparedzētā vietā (daudzdzī
vokļu ēkas pagalms, iela, ūdenstil
pes aizsargjosla), ja tas izdarīts at
kārtoti gada laikā pēc administratī
vā soda uzlikšanas, uzliek naudas
sodu no Ls 30 līdz Ls 100.
11. Peldēšana, makšķerēšana un  
mazgāšanās publiskā ūdenstilpē,
kur tas aizliegts
Par peldēšanos, makšķerēšanu,
mazgāšanos, dzīvnieku peldināša
nu, veļas mazgāšanu publiskā dīķī,
strūklakā un citās ūdenstilpēs, kur
tas aizliegts, uzliek naudas sodu
no Ls 5 līdz Ls 20.
12. Atrašanās uz nedroša ledus:
12.1. Par atrašanos uz nedroša
ūdenstilpes ledus, ja ledus biezums
ir mazāks par 10 cm vai ir citi bīsta
mi faktori (ūdens virs ledus, vidējā
gaisa temperatūra diennakti sagla
bājas virs 0˚C vai gaisa temperatū
ra sasniedz +10˚C u.tml.), – izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas so
du no Ls 5 līdz Ls 30;
12.2. Par atrašanos uz nedroša
ūdenstilpes ledus, ja ledus biezums
ir mazāks par 10 cm vai ir citi bīsta
mi faktori (ūdens virs ledus, vidējā
gaisa temperatūra diennakti sagla
bājas virs 0˚C, gaisa temperatūra
sasniedz +10˚C u.tml.), ja tas izda
rīts atkārtoti gada laikā pēc admi
nistratīvā soda uzlikšanas, uzliek
naudas sodu no Ls 30 līdz Ls 50.
13. Nepiederošu personu iekļū
šana norobežotā teritorijā:
13.1. Par nepiederošu personu ie
kļūšanu norobežotā teritorijā, - iz
saka brīdinājumu vai uzliek nau
das sodu no Ls 5 līdz Ls 20;
13.2. Par nepiederošu personu iekļū
šanu norobežotā teritorijā, ja tas izda
rīts atkārtoti gada laikā pēc adminis
tratīvā soda piemērošanas, – uzliek
naudas sodu no Ls 20 līdz Ls 30.
14. Ubagošana, zīlēšana publis
kā vietā:
14.1. Par ubagošanu, zīlēšanu vai
uzmākšanos citām personām ar zī
lēšanu un buršanu publiskā vietā,
– izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu no Ls 5 līdz Ls 20;

14.2. Par ubagošanu, zīlēšanu vai
uzmākšanos citām personām ar zī
lēšanu un buršanu publiskā vietā,
ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā
pēc administratīvā soda piemēro
šanas, – uzliek naudas sodu no Ls
20 līdz Ls 30.
15. Nakšņošana publiskā vietā:
15.1. Par nakšņošanu daudzdzī
vokļu māju koplietojuma telpās,
uz atpūtas soliņiem un citās tam
nepiemērotās vietās, – izsaka brīdi
nājumu vai uzliek naudas sodu no
Ls 5 līdz Ls 15;
15.2. Par nakšņošanu daudzdzī
vokļu māju koplietojuma telpās,
uz atpūtas soliņiem un citās tam
nepiemērotās vietās, ja tas izdarīts
atkārtoti gada laikā pēc adminis
tratīvā soda piemērošanas, – uzliek
naudas sodu no Ls 15 līdz Ls 25.
16. Ugunskura kurināšana pub
liskā vietā
Par ugunskura vai grila kurinā
šanu publiskā vietā ārpus tam īpa
ši ierīkotām vietām, - izsaka brīdi
nājumu vai uzliek naudas sodu no
Ls 5 līdz Ls 20.
17. Publiska pasākuma apmek
lēšana bez ieejas biļetes
Par publiska pasākuma apmeklē
šanu bez pasākuma ieejas biļetes, ja
ieejas biļetes ir paredzētas, – uzliek
naudas sodu no Ls 10 līdz Ls 20.
18. Pašvaldības iestādes kārtības
noteikumu pārkāpšana
Par pašvaldības iestādes vai in
terešu centra iekšējās kārtības no
teikumu pārkāpšanu, - izsaka brī
dinājumu vai uzliek naudas sodu
no Ls 5 līdz Ls 10.
19. Reklāmas neatļauta izvietošana:
19.1. Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu vai citu informā
cijas materiālu izvietošanu neat
ļautās vietās vai nesaskaņošanu
pašvaldības noteiktajā kārtībā, -iz
saka brīdinājumu vai uzliek nau
das sodu no Ls 5 līdz Ls 20;
19.2. Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu vai citu informāci
jas materiālu izvietošanu neatļautās
vietās vai nesaskaņošanu pašvaldī
bas noteiktajā kārtībā, ja tas izdarīts
atkārtoti gada laikā pēc administra
tīvā soda piemērošanas, – uzliek
naudas sodu no Ls 20 līdz Ls 50.
20. Norāžu patvaļīga pārgrozīša
na un atkritumu konteineru pat
vaļīga pārvietošana:
20.1. Par norāžu un informācijas
zīmju (stendu), kuras nav ceļa zī
mes, patvaļīgu pārgrozīšanu un at
kritumu konteineru (urnu) patvaļī
gu pārvietošanu, – uzliek naudas
sodu no Ls 10 līdz Ls 20;
20.2. Par norāžu un informācijas
zīmju (stendu), kuras nav ceļa zī
mes, patvaļīgu pārgrozīšanu un at
kritumu konteineru (urnu) patvaļī
gu pārvietošanu, ja tas izdarīts at
kārtoti gada laikā pēc administratī
vā soda piemērošanas, – uzliek
naudas sodu no Ls 20 līdz Ls 50.
Turpinājums 7.lpp.

Turpinājums no 6.lpp.
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21. Būvju bojāšanu (apkrāsošanu)
ar uzrakstiem vai zīmējumiem
Par būvju, ēku fasāžu, koplieto
šanas telpu, žogu, apgaismes sta
bu, transporta pieturvietu, rotaļu
vai sporta iekārtu apkrāsošanu ar
uzrakstiem vai zīmējumiem (izņe
mot – atbilstoši normatīvajiem ak
tiem rīkota mākslas pasākuma ie
tvaros), – uzliek naudas sodu no Ls
5 līdz Ls 50.

22. Atkritumu mešana tualetē:
22.1. Par atkritumu (lupatas, polieti
lēna izstrādājumi, sadzīves priekšmeti, pārtikas produkti, būvgruži)
mešanu tualetē, kā rezultātā tiek
aizsprostota kanalizācijas sistēma, –
izsaka brīdinājumu vai uzliek nau
das sodu no Ls 5 līdz Ls 30;
22.2. Par atkritumu (lupatas, poli
etilēna izstrādājumi, sadzīves
priekšmeti, pārtikas produkti, būv
gruži) mešanu tualetē, kā rezultātā
tiek aizsprostota kanalizācijas sis
tēma, ja tas izdarīts atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda pie
mērošanas, – uzliek naudas sodu
no Ls 30 līdz Ls 70.
23. Drēbju žāvēšana uz balkona:
23.1. Par drēbju žāvēšanu uz mājas
balkona (lodžijas), izkarot drēbes
augstāk par balkona (lodžijas) mar
gām, – izsaka brīdinājumu vai uz
liek naudas sodu Ls 5;
23.2. Par drēbju žāvēšanu uz mājas
balkona (lodžijas), izkarot drēbes
augstāk par balkona (lodžijas) mar
gām, ja tas izdarīts atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda pie
mērošanas, – uzliek naudas sodu
no Ls 5 līdz Ls 20.
24. Drēbju un paklāju purināšana:
24.1. Par drēbju, paklāju vai tamlī
dzīgu priekšmetu purināšanu pa
atvērtu logu vai no balkona (lodži
jas), – izsaka brīdinājumu vai uz
liek naudas sodu no Ls 5 līdz Ls
10;
24.2. Par drēbju, paklāju vai tamlī
dzīgu priekšmetu purināšanu pa
atvērtu logu vai no balkona (lodži
jas), ja tas izdarīts atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda pie
mērošanas, – uzliek naudas sodu
no Ls 10 līdz Ls 20.
25. Grila lietošana uz balkona:
25.1. Par grila lietošanu uz daudz
dzīvokļu mājas balkona (lodžijas),
ja dūmi traucē apkārtējos iedzīvotā
jus un ir saņemtas pamatotas sūdzī
bas, – izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu no Ls 5 līdz Ls 20;
25.2. Par grila lietošanu uz daudz
dzīvokļu mājas balkona (lodžijas),
ja dūmi traucē apkārtējos iedzīvo
tājus un par tām ir saņemtas pama
totas sūdzības, ja tas izdarīts atkār
toti gadā laikā pēc administratīvā
soda piemērošanas, – uzliek nau
das sodu līdz Ls 50.
26. Atrašanās publiskā vietā ar at
vērtu alkoholiskā dzēriena iepa
kojumu:
26.1. Par atrašanos publiskā vietā
ar atvērtu vai vaļēju alus vai cita al
koholiskā dzēriena iepakojumu
jebkādā vaļējā tarā, izņemot vietas,
kur alkoholiskos dzērienus atļauts
lietot, – uzliek naudas sodu no Ls 5

līdz Ls 20;
26.2. Par atrašanos publiskā vietā
ar atvērtu vai vaļēju alus vai cita al
koholiskā dzēriena iepakojumu
jebkādā vaļējā tarā, izņemot vietas,
kur alkoholiskos dzērienus atļauts
lietot, ja tas izdarīts atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda pie
mērošanas, – uzliek naudas sodu
no Ls 20 līdz Ls 30.
27. Sēdēšana un stāvēšana uz so
liņu atzveltnēm, staigāšana pa tam
nepiemērotām virsmām:
27.1. Par sēdēšanu un stāvēšanu uz
dekoratīvajiem ielu nožogojumiem,
sēdēšanu uz atpūtas soliņu atz veltnēm, palodzēm un tirgotavu gal
diem, staigāšanu pa tiem, stāvēša
nu vai gulēšanu uz minētajām un
citām tam nepiemērotām virsmām
publiskā vietā, – izsaka brīdināju
mu vai uzliek naudas sodu no Ls 5
līdz Ls 15;
27.2. Par sēdēšanu un stāvēšanu uz
dekoratīvajiem ielu nožogojumiem,
sēdēšanu uz atpūtas soliņu atz veltnēm, palodzēm un tirgotavu gal
diem, staigāšanu pa tiem, stāvēša
nu vai gulēšanu uz minētajām un
citām tam nepiemērotām virsmām
publiskās vietās, ja tās izdarītas at
kārtoti gada laikā pēc administratī
vā soda piemērošanas, uzliek nau
das sodu no Ls 15 līdz Ls 50.

kona u.tml. privātās telpas robe
žām, traucē apkārtējo iedzīvotāju
mieru un iestāžu normālu darbību
un par to ir saņemtas pamatotas ie
dzīvotāju vai amatpersonu sūdzī
bas, izņemot sabiedriskus pasāku
mus vai darbus, kas saskaņoti ar
Valkas novada domi, ja tas izdarīts
atkārtoti gada laikā pēc adminis
tratīvā soda piemērošanas, – uzliek
naudas sodu no Ls 10 līdz Ls 30.
32. Ūdenstilpes piesārņošana ar
atkritumiem:
32.1. Par atkritumu mešanu vai iz
liešanu ūdenstilpē, – izsaka brīdi
nājumu vai uzliek naudas sodu
līdz no Ls 5 Ls 20;
32.2. Par atkritumu mešanu vai iz
liešanu ūdenstilpē, ja tās izdarītas
atkārtoti gada laikā pēc adminis
tratīvā soda uzlikšanas – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
no Ls 20 līdz Ls 50.
33. Dārza atlieku, bojātas malkas,
salmu vai sadzīves atkritumu de
dzināšana:
33.1. Par lakstu, zaru, lapu un tml.
dārza atlieku, bojātas malkas, salmu
vai siena dedzināšanu, ja tas rada
apjomīgus dūmus, smakas, uguns
bīstamību un traucē citām perso
nām, – izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu no Ls 5 līdz Ls 50;
33.2. Par sadzīves atkritumu, auto
riepu, plastmasas, taras dedzināša
nu, ja tas rada apjomīgus dūmus,
smakas, uguns bīstamību, – izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas so
du no Ls 10 līdz Ls 70;
33.3. Par šo noteikumu 33.1. – 33.2.
punktos minētajām darbībām, ja
tās izdarītas atkārtoti gada laikā
pēc administratīvā soda uzlikša
nas, – uzliek naudas sodu no Ls 50
līdz Ls 100.

35.1. Par necieņas izrādīšanu pret
pieminekļiem, piemiņas plāksnēm
un piemiņas vietām (sēdēšana uz
pieminekļa, pieminekļa vai piemi
ņas plāksnes aizsegšana (izņemot
remontus), nosmērēšana u.tml.), –
izsaka brīdinājumu vai uzliek nau
das sodu no Ls 5 līdz Ls 20;
35.2. Par necieņas izrādīšanu pret pie
minekļiem, piemiņas plāksnēm un
piemiņas vietām (sēdēšana uz piemi
nekļa, pieminekļa vai piemiņas plāk
snes aizsegšana (izņemot remontus),
nosmērēšana u.tml.), ja tas izdarīts at
kārtoti gada laikā pēc administratīvā
soda piemērošanas, – uzliek naudas
sodu no Ls 20 līdz Ls 50.
36. Pašvaldības simbolikas iz
mantošana bez atļaujas:
36.1. Par pašvaldības simbolikas
(novada, pilsētas un pagastu karo
ga, ģerboņa vai to elementu) izman
tošanu bez pašvaldības atļaujas vai
nesamaksājot pašvaldības nodevu,
– izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu no Ls 5 līdz Ls 20;
36.2. Par pašvaldības simbolikas
(novada, pilsētas un pagastu karo
ga, ģerboņa vai to elementu) iz
mantošanu bez pašvaldības atļau
jas vai nesamaksājot pašvaldības
nodevu, ja tas izdarīts atkārtoti ga
da laikā pēc administratīvā soda
piemērošanas, - uzliek naudas so
du no Ls 20 līdz Ls 50.

28. Nepiedienīga uzvedība:
37. Necieņas izrādīšana pret paš
28.1. Par nepiedienīgu uzvedību,
t.sk., spļaušanu, publiskas vietās,
valdības simboliku:
ja šādas darbības neatbilst sabied
37.1. Par necieņas izrādīšanu pret
rībā vispārpieņemtajām morāles
pašvaldības simboliku, – izsaka
un ētikas normām, – izsaka brīdi
brīdinājumu vai uzliek naudas so
nājumu vai uzliek naudas sodu no
du no Ls 5 līdz Ls 20;
Ls 5 līdz Ls 10;
37.2. Par necieņas izrādīšanu pret
pašvaldības simboliku, ja tas izdarīts
28.2. Par tādām pašām darbībām,
ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā
atkārtoti gada laikā pēc administra
pēc administratīvā soda piemēro
tīvā soda piemērošanas, – uzliek
šanas, – uzliek naudas sodu no Ls
naudas sodu no Ls 20 līdz Ls 30.
34. Ielu nosaukumu norāžu izvie
10 līdz Ls 20.
tošana neatbilstoši valsts valodai
III Noslēguma jautājums
29. Tirdzniecības vietas nesakopšana
Par tādu ēku numurzīmju, ielu 38. Atz īt par spēku zaudējušiem
Par tirdzniecības vietas un tai vai laukumu nosaukumu, kur Valkas novada domes 2010.gada 29.
piegulošas teritorijas nesakopšanu teksts līdztekus valsts valodai ir aprīļa saistošos noteikumus Nr.14
12 stundu laikā pēc t i r d z n i e c ī  vēl kādā citā valodā, uzstādīšanu «Par sabiedrisko kārtību Valkas no
bas pabeigšanas, – tirdzniecības or vai saglabāšanu, – piemēro admi vada administratīvajā teritorijā». v
ganizatoram vai atbildīgajai perso nistratīvo sodu atbilstoši LAPK.
nai uzliek naudas
sodu no Ls 5
Valkas novada domes
35. Necieņas izrādīšana pret pie
līdz Ls 25.
priekš
s
ēdētājs V.A.Krauklis
minekļiem:
30. Dabisko vajadzību kārtošana
Saistošo noteikumu Nr.15
ārpus tam paredzētām vietām
Par dabisko vajadzību kārtošanu «Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi»
dzīvojamo ēku kāpņu telpās, pagra
paskaidrojuma raksts
bos, pagalmos, uz ielām u.c. ārpus
tam speciāli paredzētām vietām, – uz
1. Īss satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā
liek naudas sodu no Ls 5 līdz Ls 20.
nodrošināma sabiedriskā kārtība, apkārtējās vi
31. Trokšņa radīšana:
des aizsardzība, tīrība un drošība, kā arī atbildī
bu par šo noteikumu pārkāpumiem.
31.1. Par jebkādu darbību, kas rada
Atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkātroksni tādā mērā, ka tas izplatās 2. SN projekta nepieciešamības
pamatojums
pumu kodeksa grozījumiem ir noteikta cita
ārpus mājokļa, automašīnas, bal
administratīvo pārkāpumu lēmumu pārsūdzēkona u.tml. privātās telpas robe
šanas instance – rajona tiesa, un spēkā esošie
žām, traucē apkārtējo iedzīvotāju
sabiedriskās kārtības noteikumi tiek būtiski
papildināti un precizēti, līdz ar to lietderīgāk ir
mieru un iestāžu normālu darbību
izdot jaunus saistošos noteikumus.
un par to ir saņemtas pamatotas ie
3. Informācija par plānoto projekta
Saistošie noteikumi būtiski neietekmēs
dzīvotāju vai amatpersonu sūdzī
ietekmi uz pašvaldības budžetu
pašvaldības budžetu.
bas, izņemot sabiedriskus pasāku 4. Informācija par plānoto projekta
Nav
mus vai darbus, kas saskaņoti ar
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
Valkas novada domi, – izsaka brī
pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu ietekme uz
dinājumu vai uzliek naudas sodu 5. Informācija par plānoto projekta
ietekmi
uz
administratīvajām
administratīvajām
procedūrām nav būtiska.
no Ls 5 līdz Ls 10;
procedūrām
31.2. Par jebkādu darbību, kas rada 6. Informācija par konsultācijām ar
Nav
troksni tādā mērā, ka tas izplatās
privātpersonām
ārpus mājokļa, automašīnas, bal
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis
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KultūrasDZĪVĒ:MUZEJS

Teksts: AijaPriedīte, Valkas
novadpētniecības muzeja
galvenā krājuma glabātāja
Foto: noValkasnovadpētniecībasmuzejakrājuma

1.

novembrīTautasdaiļ
amata meistarei, ilggadē
jaiTautaslietišķāsmāks
lasstudijas«Saulīte»vadī
tājaiBrunhildeiPētersonei
apritētu90gadi.
Brunhilde Pētersone dzi
musi 1923.gada 1.novembrī
Mildas un Roberta Viļķinu
ģimenē Ērģemes pagastā
jeb, kā toreiz teica, miestā.
Savu neparasto vārdu vi
ņa ieguva pateicoties mam
mas māsai Elzai. Tajā laikā
vidējā mācību iestādē mācī
ta vācu leģenda par Brun
hildu Krimhildu un Zigfrī
du. Elzai vārds Brunhilde
ļoti iepaticies, tam pievie
nojies arī tēvs, un mammai
bijis jāpiekāpjas.
Brunhildes vecāki bija
tirgotāji Ērģemē. Diemžēl
1926.gadā viņu veikals ban
krotēja un Viļķinu ģimene
pārcēlās uz Lejas krogu, kas
atradās uz Bejas, Mārkalnes
un Pededzes pagastu robe
žas. Tur, skaistās Pededzes
upes krastā, aizritēja Brun
hildes bērnība, tur vecāki
viņu pieradināja pie atbil
dības.
Lejas krogā tēvs, māte
un arī mazā Brunhilde ne
atlaidīgi strādāja, lai sarū
pētu līdzekļus un varētu at
griezties dzimtajā pusē. Tas
izdevās. 1932.gada Ziemas
svētku priekšvakarā ģime
ne Lejas krogu atstāja un
pārcēlās uz Kārķiem, kur
pašā centrā uzcēla māju.
Interese par rokdarbiem
Brunhildei radās jau bērnī
bā. Viņas mamma piedalī
jās dāmu komitejas rīkota
jos mājturības kursos un
pēc tam meitai visu redzēto
un dzirdēto sīkumos atstās
tīja. To veicināja arī darbo
šanās Kārķu mazpulkā. Vi
ņa ātri iemācījās adīt, tam
borēt, izšūt izvilkuma teh
nikā un klājdūrienā. Rok
darbi Brunhildei ļoti patika,
tāpēc viņa pēc Jaunkārķu
pamatskolas beigšanas tur
pināja mācības Apes lauk
saimniecības skolas mājtu
rības nodaļā.
Brunhildes tēva pirmais
amats bija melderis, šis
darbs bija viņa sirdslieta.
1938.gada pavasarī viņam
radās iespēja nopirkt Au
meisteru dzirnavas, un tā
dzīves ceļš Viļķinu ģimeni
no Kārķiem aizveda uz Au
meisteriem. Kādā skaistā jū
nija rītā savā jaunības zemē
Aumeisteros ieradās arī
Brunhilde.
Aumeisteri ar savu krāš

ņo dabu Brun
hildi sajūsminā
ja, un viņa tos ie
mīlēja uz mūžu.
Tur jaunā mei
tene veidojās kā
personība. Vasa
rās palīdzēja tē
vam dzirnavās un
mammai saim
niecībā, ziemās
mācījās lauk
saimniecības
skolā. Viņas ve
cāki bija sabied
riski cilvēki. Sa
biedrība patika
arī Brunhildei,
drīz viņa iepa
zinās ar apkārt
nes jauniešiem
un ieguva drau
dzenes uz mū
Brunhilde Pētersone. 1960.gadi
žu.
1941.gadā pa
domju valdība Au
meisteru dzirna
vas nacionalizē
ja, Viļķinu ģime
nei tās bija jāat
stāj. Kaut arī bija
sācies Padomju
Savienības un Vā
cijas karš, Brun
hildes tēvs Ro
berts,
būdams
enerģisks cilvēks,
Bilskā atrada jau
nas dzirnavas un
tautas mākslā, sadarbība un
kopā ar sievu Mil
du devās tur. Brunhilde vēl draudzība ar mākslinieci
palika Aumeisteros, jo strā Ernu Rubeni. Šajā gadā vi
dāja Cirgaļu pagasta valdē ņa sāka vadīt arī Bilskas cie
par lauksaimniecības lietu ma kolhoza «Druva» lietiš
ķās mākslas pulciņu.
kārtotāju.
1960.gadā Valkas rajona
1944.gada ziemā kara dar
bība tuvojās Latvijas terito vadība uzaicināja Brunhildi
rijai. Lai šajā nemierīgajā vadīt Valkas kultūras nama
laikā ģimene būtu kopā, lietišķās mākslas pulciņu.
Brunhilde Aumeisterus at Viņa piedāvājumu pieņēma,
stāja un devās uz Bilsku pie un 26.martā notika jaunā
vecākiem. Arī Bilskā viņa kolektīva pirmā nodarbība.
iesaistījās sabiedriskajā dzī Uz to, kaut arī ārā bija mī
vē un ātri ieguva jaunus nuss 30 grādi, ieradās apmē
ram 40 valcēnietes.
draugus.
Tai pašā gadā viņa viena
Karš beidzās un sākās
padomju represijas. 1946.ga no pirmajām ieguva Tautas
da februārī uz 10 gadiem daiļamata meistares nosau
notiesāja un uz Vorkutu kumu, apliecība Nr.4. Brun
hilde paralēli darbam Valkā
aizsūtīja Bruhhildes tēvu.
Bilskā Brunhilde satika vienu reizi nedēļā tikās arī
kalēja Pētersona dēlu Jāni un ar kolhoza «Ļeņina ceļš»
nodibināja ģimeni, piedzima rokdarbniecēm. Tautas daiļ
amata meistare bija arī Val
dēli Mārtiņš un Kārlis.
1955.gadā Smiltenē iera kas rajona lietišķās mākslas
dās Tautas mākslas nama pulciņu virsvadītāja.
Lai Brunhildei būtu vieg
darbinieki un māksliniece
Erna Rubene. Lai veicinātu lāk savienot darbu un dzī
tautas mākslas atdzimšanu, vi, pēc astoņpadsmit Bilskā
viņi aicināja uz sanāksmi nodzīvotiem gadiem, Pēter
cilvēkus, kas gribētu orga sonu ģimene pārcēlās uz
nizēt kultūras dzīvi kolho Kārķu pagasta «Auriem».
Pateicoties Brunhildes
zos. Viņu vidū bija arī Brun
hilde Pētersone. Sanāksmes Pētersones neizsīkstošajai
dalībniekus aicināja mācī enerģijai, zināšanām, pras
ties kursos Rīgas Lietišķās mei strādāt ar kolektīvu,
mākslas vidusskolā. Brun 1968.gada 14.decembrī «Sau
hilde tūlīt pieteicās, jo viņas lītei» piešķīra Tautas lie
sapnis bija ar rokdarbiem tišķās mākslas studijas no
saukumu.
saistīta dzīve.
Kopā ar «Saulīti» viņa
Tā sākās Brunhildes ceļš

[

1.novembrī – Brunhildes Pētersones dzimšanas dienā Valkas novadpētniecības muzejā, Rīgas ielā 64, plkst.
16.00 atklās viņas
PIEMIŅAS IZSTĀDI
«Nesajuka sīki raksti,
Ne plānie dzīpariņi»

Tautas lietišķās mākslas studijas «Saulīte» dalībnieces, gatavojoties studijas
25. gadu jubilejai. No labās puses: Brunhilde Pētersone, Aija Ločmele, Inta
Mežule, Līvija Kreile. Valkas kultūras nams, 1985.gads

Brunhilde Pētersone (no kreisās) un Ārija Tomiņa pasākuma «Foto
vasara – 86» laikā. Etnogrāfiskā sēta Vijciema pag. «Ielīcas», 1986.
gada 15. - 17.augusts

Latvijas Valsts prezidents Guntis Ulmanis pasniedz Brunhildei
Pēter sonei Triju Zvaigžņu ordeņa Zelta goda zīmi. Valka, 1997.
gada 12.maijs

bija 40 gadus, piedalījās iz
stādēs Latvijā, Padomju Sa
vienībā, Ungārijā, Zviedri
jā, Vācijā un Šrilankā. Daiļ
amata meistares darbi ska
tāmi 1981.gadā izdotajā re
produkciju albumā «Lat
viešu mūsdienu tautas
māksla».
Brunhildei rūpēja viss
latviskais. Viņa strādāja cik
spēka, lai tautas mākslas
bagātības neaizietu nebūtī
bā, lai saglabātu novada
tautas tērpus un rakstus.
Meistare bija atsaucīga,
enerģiska, gudra, sava dar
ba un savas zemes cienīgs
cilvēks.
Par godprātīgu darbu
1997.gada 17.martā ilgga
dējo «Saulītes» vadītāju ap
balvoja ar Triju Zvaigžņu
ordeņa Zelta goda zīmi. To

viņai pasniedza Latvijas
Valsts prezidents Guntis
Ulmanis 12.maijā Valkā.
Ikdienas rūpes daiļamat
niecei palīdzēja pārvarēt
latviešu rakstu zīmes un
skaistās krāsas – ezeru ūde
ņos, košajos ziedos, zaļajās
pļavās un brūnajos mežos.
Brīvajos brīžos Brunhil
de labprāt lasīja grāmatas,
viņai tuvi bija Aīdas Nied
ras, Veltas Tomas, Jēkaba
Janševska darbi, kā arī krie
vu autori Ļevs Tolstojs un
Fjodors Dostojevskis. Viņa
centās iepazīties ar katras
valsts kāda autora darbu,
lai uzzinātu kā cilvēki dzī
vo citās zemēs.
Brunhilde Pētersone mū
žībā aizgāja 2005.gada 28.
decembrī. v

[
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Numura intervija

Kopjzinībuunlabībaslaukus
Teksts: SandraPilskalne

Ja Latvijā būtu balso

jums par skaistāko un ro
mantiskāko skolu, Valkas
novada Zvārtavas pagasta
Ozoluskolanoteiktivarē
tu uz šo nomināciju pre
tendēt.Dievs,dabauncil
vēki parūpējušies, lai viss
šeitbūtuīpaši–mazālau
kuskoliņastaltistāvkalna
galālabībaslaukuieskau
ta.Ar2013.gada13.augustu
skolasvadībasgrožiirjau
nās, ārēji trauslās skolotā
jas Irinas Ziemiņas ro
kās. Izrādās, ka lauki, kas
visapkārt redzami pa sko
las logiem, ir Ziemiņu ģi
menes kopti, bet zinību
druvātamgalvenajam«ag
ronomam» – direktoram,
draugam,mammaiunpsi
hologamjābūtIrinai.
Ozolu skolai šogad rit
102.mācību gads. Tas nozī
mē – tā ir mācību iestāde
ar pamatīgu vēsturi un
tradīcijām, kas jākopj un
jāturpina. Neskatoties uz
to, jaunajai direktorei ir
daudz ierosmju, kā skolas
dzīvi pilnveidot. Viņa pa
ti saka: «Man ideju un dar
ba vairāk kā laika.»

Ģimenestipraisplecs
unatbalsts

skolā. Šajā laikā viņa iepa
zīst vīru Dairi, uzplaukst
mīlestība un veidojas ģime
ne, kuru tagad kuplina divi
bērni – Evelīna un Roberts.
«Mūsu dzimtai šajā pusē
stipras saknes. Vīra ģimenē
vienmēr augstu godā turēts
darba tikums. Mans vīrs ļo
ti mīl zemi, viņam ir intuīci
ja un talants to kopt. Kopā
apsaimniekojam 180 hektā
rus. Audzējam ziemājus un
auzas. Dairis ir ļoti pama
tīgs cilvēks. Viņš vienmēr
septiņas reizes nomērīs un
tikai tad nogriezīs. Es esmu
straujāka. Vīra apdomība un
prātīgums mani dažkārt
piebremzē un palīdz pie
ņemt lēmumus. Dairis bija
arī viens no tiem, kas mani
rosināja un atbalstīja pre
tendēt skolas direktora ama
tam.

[

Laukos aug
labi un gudri
bērni, arī laukos var iegūt
kvalitatīvu un
konkurētspējīu
izglītību.

Ziemiņu Zvārtavas pa
gastā ir daudz. Jubilejās pa
rasti visi pulcējamies kopā.
Dzimtai un ģimenei ir savas
tradīcijas. Piemēram, katru
gadu ar ģimeni braucam uz
Rāmavas lauksaimniecības
izstādi, kur gūstam idejas
saimniekošanai un atpūša
mies. Katru gadu ar vīru di
vatā ceļojam uz siltajām ze
mēm, tā smeļam spēku jau
nai darba sezonai. Šogad gan
neizdevās nekur tālu aiz
braukt,» par sevi un savējiem
stāsta Irina.

Irina dzimusi un bērnī
bu pavadījusi kaimiņu pa
gastā – Grundzālē. Augusi
četru bērnu ģimenē, kur
vienmēr viens par otru rū
pējas. Savstarpēja uzticēša
nās, cieņa pret vecākiem –
tās ir galvenās vērtības, ku
ras viņai nāk līdzi no ģime
nes. 9.klasē Irina atnāca mā
cīties uz Ozolu skolu, kur
iegūts arī pamatizglītības
dokuments. Pēc tam sekoja
mācības Gaujienas ģimnā
Profesijasizvēle
zijā, mājturības skolotājas
Atceroties bērnību, Irina
darbs Ozolu skolā un para
lēli studijas Rēzeknes augst teic – kā jau visas meitenes,
kādreiz gribējusi kļūt par

dziedātāju un aktrisi, taču,
skolas gados rūpīgi apsve
rot izvēli, izlēmusi kļūt par
skolotāju.
«Profesijas izvēlē izšķi
roša nozīme bija manai ma
temātikas skolotājai Dzint
rai Bormanei. Viņa bija tā,
kura rosināja izvēlēties šo
jomu. Man vienmēr ļoti pa
tikuši skaitļi. Man vajag
klusumu un tad es varu ie
grimt ciparu pasaulē,» stās
ta Irina. Viņa paralēli direk
tores darbam māca mate
mātiku un informātiku sa
vas skolas skolēniem. «Lai
bērniem mācītu matemāti
ku, tai jābūt sirdslietai un
talantam otram vienkārši
skaidrot sarežģītas lietas.
Matemātiskā domāšana –
tas ir dabas dots, tāpat kā
dziedāšana, zīmēšana vai
jebkurš cits talants,» uzska
ta Irina. Viņa atzīst, ka liela
nozīme ir skolotājam, līdz
ar to tā ir ļoti liela atbildība
mācīt bērnus.

Pirmielielākiedarbi
direktoresamatā

Irina uzskata – tā ir liela
veiksme, ka viņai bija iespē
ja daudzus gadus strādāt
direktores Dzidras Švartes
vadībā. Viņa bija tā, kas Iri
nu sagatavoja jaunajam ama
tam un arī tagad vajadzības
gadījumā neliedz padomu.
Par saviem pirmajiem
lielākajiem darbiem Irina
atzīst skolas piena piegādi
visiem skolēniem un pirm
skolas grupas bērniem, kas
šobrīd ir vienīgajai skolai
Valkas novadā. «Lai arī dzī
vojam laukos, saimniekoša
nas metodes ir izmainījušās
un reti kurā saimniecībā ir
govs. Uzskatu, ka ir svarīgi
izmantot iespēju nodroši
nāt veselīgu pārtiku un pa
pildināt bērnu ēdienkarti ar
augošiem organismiem ne
pieciešamām barības vie
lām,» skaidro direktore. Iri
na atzīst, ka pēc viņas inici
atīvas skolā izveidotas di
vas jaunas darba vietas –
sētnieks un virtuves palīgs,
kas ir nodarbināti uz pus
slodzi. Daudz darba iegul
dīts arī skolu sagatavojot
jaunajam mācību gadam,
veicot tarifikāciju un sastā
dot stundu sarakstu. Febru
ārī paredzēta skolas akredi
tācija, kurai jau tagad rūpī
gi jāgatavojas.
Tuvākā laikā skolā aiz
sāksies akcija «Uzdāvini grā
matai otru mūžu!». «Neva
ru saprast kāpēc skolēni sa
mērā maz lasa. Lai rosinātu
to darīt, esam izveidojuši
stendu, kur katrs varēs at
nest kādu interesantu grā
matu, lai to varētu paņemt

Vai apvārsnis tālu? Ziemiņu bērni Roberts un Evelīna ģimenes
labības laukā. Foto: no privātā arhīva

Irina Ziemiņa ar meitu un dēlu pirmajā mācību gada dienā.
2012.gada 1.septembris. Foto: no privātā arhīva

un izlasīt jebkurš cits sko
lasbiedrs. Man pašai ļoti
patīk lasīt, tāpēc gribu, lai
bērni iemīl grāmatas,» stās
ta Irina.
Skolotāju dienā Ozolu
skolas pedagogi devās eks
kursijā uz Siguldu. 9.oktob
rī visas skolas skolēni un
skolotāji bija mācību ek
skursijā uz Likteņdārzu,
apmeklēja Andreja Upīša
muzeju, trušu karaļvalsti
Lēdmanē un vairākas citas
vietas. Likteņdārzā ieliktais
bruģakmens no Ozolu sko
las kolektīva kalpos šai vie
tai mūžīgi un simboliski arī

vieno visu Ozolu skolas pe
dagogu saimi, kas ikdienā
brauc strādāt ne tikai no
Zvārtavas, bet arī no Grun
dzāles un Gaujienas. Tāda
ir ikviena novada pierobe
žu pagasta ikdiena – spēks
ir sadarbībā. Ozolu skolā
no 47 skolēniem, vairāk
nekā 10 ir Grundzāles pa
gasta bērni.
Irina Ziemiņa atzīst, ka
viņas mērķis un sapnis ir
pierādīt – laukos aug labi
un gudri bērni, arī laukos
var iegūt kvalitatīvu un
konkurētspējīgu izglītību.
Lai izdodas! v

[
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Nr. 48 2013.gada 25.oktobrī
Eiropas Savienība finansē

Noslēgta vienošanās par Ērģemes
ciema ūdenssaimniecības attīstību

Valkas novada
dome
Teksts: Eduards Ivļevs, Valkas novada

domes Attīstības un projektu daļas
projektu vadītājs

2013.gada 23.septembrī Cen-

trālā finanšu un līgumu aģentūra un
Valkas novada dome parakstīja vie
nošanos par Eiropas Savienības Eiro
pas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
līdzfinansētā projekta «Ūdenssaim
niecības attīstība Valkas novada Ēr
ģemes pagasta Ērģemes ciemā»,  Nr.
3DP/3.4.1.1.0./13/APIACFLA/120/109
īstenošanu. Projektu realizēs 3.4.1.1.
aktivitātes «Ūdenssaimniecības in
frastruktūras attīstība apdzīvotās
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000»
ietvaros.

Noslēgta vienošanās par projekta
«Sadzīves atkritumu izgāztuves
«Celīši» rekultivācija Valkas novada
Vijciema pagastā» īstenošanu

EIROPAS SAVIENĪBA

tojoties uz 28.07.2008. Ministru kabi
neta noteikumiem Nr.606 «Noteiku
mi par darbības programmas «Infra
struktūra un pakalpojumi» papildi
nājuma 3.4.1.1. aktivitāti «Ūdens-saim
niecības infrastruktūras attīstība ap
dzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu
līdz 2000»», Eiropas Kopienas un
Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem par struktūrfondu vadību, kā
arī uz atbildīgās iestādes – Vides aiz
sardzības un reģionālās attīstības mi
nistrijas 2013.gada 28.maija lēmumu
Nr.749 par projekta «Ūdenssaimnie
cības attīstība Valkas novada Ērģe
mes pagasta Ērģemes ciemā» apstip
rināšanu un 2013.gada 30.augusta
atz inumu Nr.632 par lēmuma ietver
to nosacījumu izpildi.

Valkas novada
dome
Teksts: Eduards Ivļevs, Valkas

novada domes Attīstības un
projektu daļas projektu vadītājs

2013.

EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Kopienas un Latvijas
Republikas normatīvajiem ak
tiem par struktūrfondu vadību,
kā arī uz atbildīgās iestādes – Vi
des aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas 2013.gada
15.aprīļa lēmumu Nr.623 «Par
Eiropas Savienības Kohēzijas
fonda projekta iesniegumu «Sa
dzīves atkritumu izgāztuves
«Celīši» rekultivācija Valkas no
vada Vijciema pagastā»», identi
fikācijas Nr. 3DP/3.5.1.2.1/13/
IPIA/VARAM/001.
Projekta ietvaros paredzēts
rekultivēt slēgto sadzīves izgāz
tuvi «Celīši» atbilstoši spēkā eso
šiem normatīvajiem aktiem.
Projekta «Sadzīves atkritumu
izgāztuves «Celīši» rekultivācija
Valkas novada Vijciema pagas
tā»,
Nr.3DP/3.5.1.2.1/13/IPIA/
VARAM/ 001 kopējās attiecinā
mās izmaksas ir 80 000,00 lati,
no tām 68 000,00 latu finansē Ko
hēzijas fonds, bet atlikušo daļu
12 000,00 sedz finansējuma saņē
mējs – Valkas novada dome.
Sīkāka informācija par pro
jekta īstenošanu Valkas novada
domes Attīstības un projektu da
ļā (Semināra ielā 9, Valka, tālr.
64722236). v

gada 8.oktobrī Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija un Valkas
novada dome parakstīja vieno
šanos par projekta «Sadzīves
atkritumu izgāztuves «Celīši»
rekultivācija Valkas novada Vijciema pagastā», Nr. 3DP/3.5.1.
2.1/13/IPIA/VARAM/001 (turp
māk – projekts) īstenošanu un
Eiropas Savienības Kohēzijas
ERAF līdzfinansētās 3.4.1.1. akti
fonda līdzfinansējuma piešķir
Projekta «Ūdenssaimniecības at-
vitātes «Ūdenssaimniecības infra
šanu un projekta uzraudzību.
struktūras attīstība apdzīvotās vietās tīstība Valkas novada Ērģemes pa Projektu
realizēs
3.5.1.2.1.
ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000» mēr gasta Ērģemes ciemā», Nr.3DP/ 3.4. apakšaktivitāte «Normatīvo ak
ķis ir ūdenssaimniecības pakalpoju 1.1.0./13/APIA/CFLA/120/109 kopējās tu prasībām neatbilstošo izgāz
mu (ūdensapgādes un notekūdeņu attiecināmās izmaksas ir 351 402 lati, tuvju rekultivācija» ietvaros.
savākšanas un attīrīšanas) kvalitātes no tām 298 691,70 latu finansē Eiro
Vienošanās par minētā pro
uzlabošana un pieejamības paplaši pas Reģionālās Attīstības Fonds, bet
jek
t
a īstenošanu un Eiropas Sa
nāšana, nodrošinot kvalitatīvu dzī atlikušo daļu sedz finansējuma saņē
vie
n
ības Kohēzijas fonda finan
ves vidi, samazinot vides piesārņoju mējs – Valkas novada dome.
sējuma piešķiršanu noslēgta, pa
mu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sek
Sīkāka informācija par projekta matojoties uz Ministru kabineta
mējot ūdens resursu un energoresur
īs
t
e
nošanu Ērģemes pagasta pārval 2008.gada 30.jūnija noteikumiem
su racionālu izmantošanu.
Nr.490 «Noteikumi par darbības
Vienošanās par minētā projekta īs- dē («Pūcītes», Ērģeme, Ērģemes programmas «Infrastruktūra un
tenošanu un Eiropas Savienības Eiro pag., Valkas novads, tālr. 64725225) pakalpojumi» papildinājuma
pas Reģionālās attīstības fonda finan vai Valkas novada domes Attīstības 3.5.1.2.1. apakšaktivitāti «Nor
sējuma piešķiršanu noslēgta, pama un projektu daļā (Semināra ielā 9, matīvo aktu prasībām neatbilValka, tālr. 64722236). v
s-tošo izgāztuvju rekultivācija»»,
PROJ EKT U «SADZĪVES ATKRITUMU IZGĀZTUVES «CELĪŠI»
PROJ EKT U «ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA VALKAS NOVADA
REKULTIVĀCIJA VALKAS NOVADA VIJCIEMA PAGASTĀ»
ĒRĢEMES PAGASTA ĒRĢEMES CIEMĀ» LĪDZF IN ANS Ē
LĪDZF IN ANS Ē EIROP AS SAV IEN ĪB A.
EIROP AS SAV IEN ĪB A.
FIN ANS ĒJ UM A SAŅĒM ĒJS ŠĪ PROJ EKT A IET VAR OS IR
VALK AS NOVAD A DOM E.

FIN ANS ĒJ UM A SAŅĒM ĒJS ŠĪ PROJ EKT A IET VAR OS
IR VALK AS NOVAD A DOM E.

PROJ EKT A ADM IN IST RAT ĪV ĀS, FIN ANŠU UN TEHN ISK ĀS
VAD ĪB AS UZR AUD ZĪB U NOD ROŠIN A LR VID ES
AIZS ARD ZĪB AS UN REĢIO NĀL ĀS ATT ĪST ĪB AS MIN IST RIJ A.

PROJ EKTA ADM IN IST RAT ĪV ĀS, FIN ANŠU UN TEHN IS
KĀS VAD ĪB AS UZR AUD ZĪB U NOD ROŠIN A LR VID ES
AIZS ARD ZĪB AS UN REĢIO NĀL ĀS ATT ĪST ĪB AS MIN IST RIJ A.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Publisko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūras rekonstrukcija Valkas novadā

Teksts: Jana Putniņa, Attīstības un

projektu daļas projektu vadītāja

A

ugustā Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrija,
SIA «Vides investīciju fonds» un
Valkas novada dome parakstīja lī
gums par projekta «Publisko teri

toriju apgaismojuma infrastruktū
ras rekonstrukcija Valkas novadā»
īstenošanu. Projektu finansiāli at
balsta Klimata pārmaiņu finanšu
instruments.
Projekt a mērķ is ir silt umn īc efekta gāzu emisiju samazināšana
Valkas novada publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūrā. Pro
jekta ietvaros tika nomainīta ap
gaismojuma armatūru (92 gab.) un
uzstādīta jauna apgaismojuma ar
matūra (20 gab.), pievienojot auto
mātiskās aizsardzības (112 gab.) ar

pievadiem (1120 m), kā arī nomai
nīti apgaismojuma balsti (108 gab.)
un savienojošās kabeļu līnijas
Zvaigžņu ielā, Ausekļa ielā (posmā
no Rūjienas līdz Avotkalna ielai),
Ausekļa ielas mikrorajonā, Cimzes
ielā (posmā no Rīgas līdz Valdemā
ra ielai) Valkas pilsētā, kā arī Ērģe
mes ciemā Ievu, Bērzu un Vītolu
ielās. Šī projekta īstenošanas rezul
tātā tiks panākts CO2 emisiju sama
zinājums par 31,26 tonnām gadā
Projektā paredzētos būvdarbus
veica SIA «Vidzemes Energocelt

nieks».
Projekta kopējās izmaksas
120 002,50 LVL, no tām projekta attie
cināmās izmaksas ir 116 741,34 LVL.
Klimata pārmaiņu finanšu instru
men-ta līdzekļi ir 70 % no attiecinā
majām izmaksām jeb 81 718,94 LVL.
Projekts tika realizēts Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta fi
nansēto projektu atklāta konkur
sa «Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana pašvaldību publis
ko teritoriju apgaismojuma infra
struktūrā» ietvaros. v

[

Nr. 48 2013.gada 25.oktobrī
Izglītībā

Sacenšasāboluolimpiādē
Teksts: RominaMeļņika, BJC «Mice»

ārpusstundu darba organizatore
Foto: RominaMeļņika

V

alkas novada bērnu un jau
niešu centra «Mice» pagalmā 26.sep
tembrī norisinājās tradicionālais se
zonas atklāšanas pasākums. Tas
vienkopus pulcēja visu pulciņu da
lībniekus. Bērnus gaidīja jautriem
piedzīvojumiem bagāta pēcpusdie
na – Mices ābolu olimpiāde.
Pulciņu dalībniekiem bija sagata

11

votas desmit ar āboliem saistītas dis
ciplīnas: ābolu ātrmizošana, ābolu
futbols un volejbols, ābolu zvejošana
no ūdens bļodas bez roku palīdzības
un citi atraktīvi uzdevumi. Viena no
grūtākajām disciplīnām izrādījās
šķēršļu josla. Komandu dalībniekiem
ar kopā sasietām kājām bija jāpārvie
tojas pa «ābolu paklāju», uz kura no
vietoti dažādi šķēršļi.
Pēc visu disciplīnu iziešanas pul
ciņu bērni un jaunieši cienājās ar sil
tu tēju un svaigi ceptu ābolkūku. v

Valkaspamatskolā

27.septembrī diena iesākās ar rīta vingrošanu, kuru vadīja spor
tiskās Ruļļu un Stahovsku ģimenes
8.a klase;
Teksts: SintijaPodniece,Gita
3.vieta komandai «Bulciņas», 7.a
Dreijere,IneseVaresa, skolotājas klase.
Foto: ZiedonisPētersons

V

Komandu dalībniekiem ar kopā sasietām kājām bija jāpār vietojas pa «ābolu paklāju»

Valkasģimnāzijas
sportahallei–10

Valkas ģimnāzijā centrālais novembra notikums ir sporta hal

les 10 gadu jubilejas pasākums, kas notiks 8.novembrī.
Pasākumam būs divas daļas:
Plkst. 15.00 – svētku uzrunas, muzikāli sportiski priekšnesumi,
pārsteigumi no sporta klubiem. Vaigā varēsim skatīt sporta jomā
zināmus cilvēkus, mūsu skolas absolventus, kuri pirms halles svi
nīgā pasākuma vadīs karjeras izglītības stundas Valkas ģimnāzijas
skolēniem.
Plkst. 19.00 notiks volejbola spēle, kur Valkas novada volejbola
izlasei pretī stāsies Valmieras spēlētāji.
Gaidām ciemos visus sportistus, sporta draugus, atbalstītājus,
līdzjutējus! v

Valkas ģimnāzijas saime

alkas pamatskolas saime
– 403 izglītojamie, 38 pedagogi
un 16 tehniskie darbinieki aktī
vi darbojas arī 2013./2014.mācī
bu gadā.
Skolā darbojas dažādi intere
šu izglītības pulciņi:
• 3.klašu vokālais ansamblis (va
dītāja Ināra Vītola);
• Ritmiskās vingrošanas pulciņš
(vadītāja Evelīna Miftakova);
• Pērļošanas pulciņš (vadītāja Diā
na Kuplā);
• Teātra pulciņš (vadītāja Egita
Kačevska);
• Pulciņš «Jaunais amatnieks»
(vadītājs Andrejs Mārtiņš Rāce
nis);
• Volejbola pulciņš (vadītājs
Gints Švecs).
Valkas pamatskolas bērni ap
meklē arī J.Cimzes mūzikas sko
lu, BJIC «Mice», mākslas skolu
un sporta skolu, kā arī aktīvi pie
dalās dažādos ārpusstundu orga
nizētajos pasākumos, piemēram,
Dzejas dienās, Rudens krosā. Zē
ni veiksmīgi piedalās futbola un
ﬂorbola sacensībās.
26.septembrī skolā notika Mi
ķeļdienas gadatirgus. Varēja pirkt
un pārdot dažādas rudens veltes,
pašceptus kārumus, pašdarinā
tas rotaslietas. Bija iespēja degus
tēt garšaugus un dārzeņus (kol
rābi, pētersīli, kabaci, ķirbi, dil
les, rutkus, kāļus, burkānus, sele
rijas).Tika organizētas jautras at
rakcijas: ābolu ātrēšanas sacensī
bas, mīklu minēšana. Balvās bērni
saņēma kādu ekoloģiski audzētu
dārzeni vai augli.
27.septembrī Valkas pamat
skola piedalījās LOK organizē
tajā pasākumā «Esam sportis
ka ģimene». Diena iesākās ar rīta
vingrošanu, kuru vadīja sportis
kās Ruļļu un Stahovsku ģimenes.
Visas dienas garumā notika da
žādas sportiskas aktivitātes, bet
sākumskolas skolēni varēja pie
dalīties jautrības stafetēs, spēlēs
un rotaļās.
• 5. – 9.klašu meitenes spēlēja
tautas bumbu:
1.vieta komandai «Bulciņas» 7.a
klase;
2.vieta komandai «Nejaucenes»,
6.b klase;
3.vieta komandai «Smurfi«, 8.a
klase.
• 5. – 9.klašu zēni spēlēja futbolu:
1.vieta komandai «Trešais pasau
les karš», 5.a klase;
2.vieta koman dai «Seb rē ni»,

4.oktobrīpamatskolā atzīmē
ja Skolotāju dienu.
Skolotājiem rīts iesākās ar
gaismas ceļu līdz skolas durvīm,
kur viņus sagaidīja pārsteigums
– folkloras kopa «Nāburgi». Kat
ram skolotājam bija piemeklē
ta rīme, notika apdziedāšana.
Turklāt katrs saņēma mazu dā
vaniņu, kuru sagatavoja 9.kla
šu jaunieši un viņu audzinātājas
(A.Meļķe un S.Zariņa).
Šajā dienā sākumskolai stun
das vadīja 9.klašu skolēni, bet 5.
– 8.klasēm – bērnu vecāki. Tie bi
ja: M.Meļķe – 6.c, 5.a (Dabaszinī
bas), M.Zeltiņa – 8.a, 8.b (Ģeogrā
fija), K.Ganiņa  6.b, 6.c (Pub
liskā uzstāšanās), E.Smane – 5.b,
6.b (Teātra sports), E.Lībietis –
7.a, 8.a (Mūzika), S.Stepiņš – 5.a,
5.b (Klases stunda), I.Bergholde
– 8.b, 7.a (Matemātika), I.Karpo
va – 6.a, 5.c (Sociālās zinības.),
V.Vilguts – 5.c, 6.a (Informātika).
Skolotājus šajā laikā priecē
ja svētku koncerts (koris, ansam
blis), teātra izrāde «Mēs zinām,
ko Jūs darījāt pagājušajā vasarā»
(vadītāja E.Kačevska) un skolēnu
veidotas filmas pirmizrāde.
Dienas otrajā pusē skolotāji
devās ekskursijā uz Limbažu no
vadu.
Iepriekšminētos pasākumus
organizēja un vadīja Skolēnu paš
pārvalde kopā ar direktores viet
nieci audzināšanas darbā Sintiju
Podnieci.
Visu septembri un oktobri
skolā notika klašu vecāku sapul
ces, kurās tika pārrunāts mācību
darbs, klases pasākumu organi
zēšana, drošība skolā un citi ak
tuāli jautājumi, kas veicinās sko
las un vecāku sadarbību.
Novada Domes stipendiju
septembrī saņēma 9.klašu skol
nieces: Monta Podniece, Viktori
ja Lisovska un Baiba Broka par
labiem rezultātiem mācību dar
bā un aktīvu līdzdalību skolas un
klases organizētajos pasākumos.
11.oktobrī skolas saimē tika
uzņemti pirmklasnieki, kuriem
bija jātiek galā ar dažādiem pār
baudījumiem.
18.oktobrī«iesvētības» notika
5.klašu skolēniem un tika ievē
lēts jaunais skolas prezidents.
Gatavojoties Novada pasāku
mam «Stāstnieks», skolēni lasa
pasakas, izvēlas anekdotes, mā
cās publiski uzstāties.
Vai rāk in for mā ci jas un fo
to ga le ri jas va rat ap lū kot Val
kas pa mat sko las mā jas la pā:
www.valk asp am ats kol a.lvv
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Attīstība ir balstīta uz tādu pro
«309.kabinets»kļūst
blēmu risināšanu, kas satricina paš
populārāks
valdības stagnējošo stāvokli, kas vei
adošo telpu «309.kabinets» iz
cina iedzīvotāju skaita palielināša
nos un pozitīvas pārmaiņas,» ir pār veidoja Rihards Grāvis un Agris
Krastiņš, kuriem vēlāk pievienojās
liecināts E.Lībietis.
Roberts Skrajāns un Ernests Lībietis.
Izmantosimsavasiespējas Telpa darbojas nu jau trīs gadus.
«Organizējam dažādus koncertus,
alkā ir daudz cilvēku, kas ir izstādes, diskotēkas, jauniešu vaka
orientēti uz attīstību. Tomēr kopējais rus, notiek dzejas lasījumi. Pārsvarā
iedzīvotāju skaits ir nepietiekams. pie mums nāk vecāko klašu skolu
«Lai Valka un Valga būtu konkurēt jaunatne, tie jaunieši, kas nedēļas no
spējīgas ar daudzveidīgu pakalpoju gales pavada Valkā,» informē E.Lī
mu piedāvājumu, abās pilsētās kopā bietis.
vajadzētu dzīvot vismaz 40 tūksto
Šo gadu laikā radošo telpu apmek
šiem iedzīvotāju, tātad divas reizes lējuši gan Latvijā pazīstami mūziķi,
vairāk nekā ir tagad. Nevajag aiz gan ārvalstu mūziķi, kas koncertē
mirst, ka arī lielpilsētas kādreiz biju Eiropas valstīs un labprāt iegriežas
šas mazas, un katrai no tām ir savs arī Valkā, jo par radošo telpu «309.ka
attīstības stāsts,» secina E.Lībietis. binets» ir labas atsauksmes. Acīmre
Viņš uzsver, ka viss ir pašu rokās – ir dzot iespēju tikties ar māksliniekiem
jāizmanto savas iespējas! Tikai darot, dod domubiedru grupas atvērtība
rodas labas lietas. Šobrīd liels spēks gan pret māksliniekiem, gan pret ap
var būt sociālo tīklu iespēju izmanto meklētājiem. Turklāt pēdējā laikā par
šanai. Tāpēc E.Lībietis aicina Valkas pasākumu apmeklētību nevar sūdzē
novada iedzīvotājus, cik vien iespē ties. «Man ļoti patīk koncepts, ko mēs
jams, runāt, stāstīt, rakstīt par savu darām ar «309.kabinetu». Priecē, ka
pilsētu un novadu, par visu labo, kas jauniešus interesē arī nekomerciāli
šeit notiek. «Nekautrējieties! Valkai pasākumi,» saka E.Lībietis.
ir fantastiskas perspektīvas, vajag ti
kai pašiem tam noticēt,» mudina in Nopulciņalīdzrokskolai
stitūta direktors.
Lībietis ir pateicīgs Valkas
ģimnāzijai par atbalstu, jo faktiski

R

V
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Teksts: SandraPilskalne
Foto: GundegaVeinberga

11.oktobrī Valka – Rūjiena 28. kilo
metrā (pie pagrieziena uz Veckārķiem)
notika rekonstruētā ceļa posma Vēveri
– Kārķi atklāšana. Asfalts šim ceļa pos
mam tika gaidīts vairākas paaudzes, tā
pēc iedzīvotāju prieks bija neviltots un
tā bija no sirds pateicība būvniekiem
SIA «Limbažu ceļi» par kvalitatīvi veik
to darbu.
Pasākums iesākās ar Valkas J.Cim
zes mūzikas skolas pūšamo mūzikas
instrumentu klases audzēkņu spēlēta
jām melodiju skaņām. Kopā ar Kārķu
senioru ansambli «Baltie taureņi» klāt
esošie nodziedāja Kārķu himnu ar Dau
manta Ķīkuļa vārdiem. Pēc tam mācī
tājs Ģirts Kalniņš, aicinot būt apdomī
giem uz ceļa un vēlot svētību, pateicās
ikvienam, kurš ieguldījis darbu, lai tap
tu ceļš. Pēc pagasta pārvaldnieka Pēte
ra Pētersona uzrunas vārds un lielais
nazis tika dots SIA «Limbažu ceļi» teh
niskajam direktoram Andim Zaļaiskal
nam, Valsts akciju sabiedrības «Latvijas
valsts ceļi» ražošanas vadītājam Gin
tam Alberiņam, Valkas novada domes
priekšsēdētājam Ventam Armandam
Krauklim un Valkas novada domes iz
pilddirektoram Aivaram Cekulam, lai
pārgrieztu 20 kilogramus smago «len
tu» – vietējās meistares Silvas Miezes
cepto Ceļa kūku, kurā bija viss, kas šajā
ceļa posmā atrodams – Raganskalns, au
tobusu pieturas, netrūka pat ceļa rullis.
Nu ceļš bija vaļā un to varēja iemēģināt

rokskola ir veidojusies uz ģimnāzi
jas pulciņa pamata. Valkas rokskola
ir privātās mūzikas skolas «BJMK
Rokskola» filiāle, kuru E.Lībietis iz
veidoja. «Nav tik viegli, kā es biju
domājis, tomēr pamatu pamatos tas
ir mans. Man ir svarīgi, ka varu strā
dāt, kā pašam liekas – pareizi.
«BJMK Rokskola» palīdz gan ar
aparatūru, gan ar padomu, turklāt
varu izmantot viņu mācību prog
rammas darbā,» skaidro Ernests.

Svarīgākais–mūzika
unģimene

«M

ūzika ir manas asinis. Sa
vulaik tīņa gados mūzikai ziedoju
visu. Spēlēju čellu grupā «Heaven
Grey». Tad 1995.gadā nodibināju sa
vu grupu «Mary Jane», kurai pakār
toju visu savu dzīvi. Vēlāk sapratu,
ka ģimeni ar mūziku nepabarošu un
sāku izmantot to, ko biju skolās ie
mācījies. Bet mūzika katrā ziņā ir
viena no labākajām lietām manā dzī
vē» atzīstas E.Lībietis. Tomēr pats
svarīgākais viņam ir ģimene. Daudzi
izsver visus «par» un «pret», pirms
veido ģimeni, rada bērnus – kur nu
vēl trīs kā E.Lībietim. Viņš no savas
pieredzes var teikt, ka arī pats sāku
mā nezināja, ko nozīmē ģimene. «To
neviens nevar paredzēt. To var iz
baudīt tikai pēc tam, kad ģimene ir.
Tad cilvēks domā pilnīgi savādāk –
vismaz tā ir ar mani. Ja mana meita

Marija grib būt baletdejotāja, tad es
darīšu visu, lai viņai palīdzētu par
tādu kļūt, ja dēls Kārlis grib kļūt par
futbolistu, es izdarīšu visu, kas ma
nos spēkos, lai viņš par tādu kļūtu.
Un jaunākajam Krišjānim arī būs sa
vi sapņi, kurus es palīdzēšu īstenot!»
atzīst E.Lībietis.
Uzziņai:

Dvīņu pilsētu asociācija dibināta 2006.gadā Imatras pilsētā, Somijā programmas INTERREG IIIC
projekta «Dvīņu pilsētu sadarbības
tīkls« ietvaros. Pašreiz asociācijā
apvienojušies četri dvīņu pilsētu,
kuras sadala valstu robeža, pāri:
Imatra/Svetogorska (Somija/Krievija); Frankfurte (Odera)/Slubice
(Vācija/Polija); Narva/Ivangoroda
(Igaunija/Krievija); Valka/Valga (Latvija/Igaunija). Asociācijas mērķis
ir dalīties pieredzē kopīgu pierobežas problēmu risināšanā un veicināt attīstību pierobežas reģionos,
kā arī lobēt Asociācijas intereses
Eiropas Savienībā. Asociācijas tuvākais uzdevums ir līdz 2013.gada
beigām piesaistīt vēl vismaz 3 Eiropas Savienības valstis, kas paver iespēju asociācijas darbību ﬁnansēt
no Eiropas Savienības līdzekļiem,
tas, savukārt, pavērtu jaunas iespējas asociācijas attīstībai. v

Vietējieļaudisdalāspriekāun
gandarījumāparskaistoceļu

ikviens, kam ir izdoma un kāds intere
sants braucamrīks – sākot ar Raganu uz
slotas, dažādiem bērnu braucamiem,
pašgatavotu traktortehniku, padomju
laiku transportu, kas jau ir eksotika, un
daudz ko citu, līdz kolonu noslēdza pa
gasta ugunsdzēsības mašīna. Ceļu uz
Kārķiem no Valkas bija mērojuši arī ri
teņbraucēji Andra Daiņa vadībā.
Kārķu pašdarbnieku izspēlētā mui
žas ainiņa un padomjlaika sievu saru
nas radīja priecīgu noskaņu par paveik
to. Neskatoties uz to, ka darbs bija sa
režģīts – ceļš ir ar daudzām virāžām un
mainīgu reljefu, kā arī bija jāveic īpaši
dižkoku saudzēšanas pasākumi, no ce
ļa pamatnes tika izcelts un apzināts
valsts mēroga dabas piemineklis – Žī
guru dižakmens, darbs veikts godam.
«Šis ir ļoti veiksmīgs sadarbības pie
mērs – izdevās rast risinājumus dabas
vērtību saglabāšanā. Man ikdienā ir
daudz jābrauc pa Vidzemi, otru tik
skaisti rekonstruētu ceļa posmu nezi
nu,» atzina Dabas aizsardzības pārval
des vecākais eksperts Aldis Liepiņš,
kurš arī ir sirdi, domas un darbu iegul
dījis, lai saglabātu dabas vērtības kā
pērles šā ceļa malā. Tas arī ir augsts no
vērtējums Mārim Garklāvam kā būv
darbu vadītājam un visam SIA «Limba
žu ceļi» kolektīvam.
Ceram, ka Ziemeļu stīgas atlikušie
posmi tiks rekonstruēti pārskatāmā
nākotnē. Iespējams, ka posms Kārķi –
Naukšēni tiks asfaltēts tuvāko divu
gadu laikā. «Sasienot» šos posmus,
ceļš iegūs pavisam citu vērtību un
skanējumu. v

20 kilogramus smago «lentu» – Ceļa kūku uzticēts pārgriezt SIA
«Limbažu ceļi» tehniskajam direktoram Andim Zaļaiskalnam, Valsts
akciju sabiedrības «Latvijas valsts ceļi» ražošanas vadītājam Gintam
Alberiņam, Valkas novada domes priekšsēdētājam Ventam Armandam
Krauklim un Valkas novada domes izpilddirektoram Aivaram Cekulam

Jauno asfaltu iemēģina ikviens, kam izdoma un interesants braucamrīks
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Dzimtuvēsturespētīšana
unciltskokaveidošana
Tekss: GintaDubrovska,

Valkas novada Centrālās
bibliotēkas direktore

P

ēdējos gados ir manā
ma liela rosība dzimtas koku
izpētē. Arvien biežāk rodas
jautājums – kur katram no
mums ir saknes, kas dod pie
derības sajūtu dzimtai, nova
dam, tautai. Diemžēl ne vi
siem ir pietiekamas zināša
nas, ar ko sākt meklējumus,
kādu institūciju materiālus
izmantot, kā meklēt informā
ciju interneta izveidotajos por
tālos. Ja arī jums ir radusies
iecere veidot savas dzimtas
koku un ir nepieciešama zi
nošu speciālistu palīdzība –

nāciet uz Valkas bibliotēku
2.novembrī plkst. 11.00. Ar
interesentiem tiksies portāla
ciltskoki.lv veidotājs Egils
Turss. Lekcijas laikā E.Turss
dalīsies savā pieredzē dzim
tas vēstures pētniecībā. Stās
tīs par pieejamajiem materi
āliem Latvijas Valsts vēstures
arhīvā un interneta portālā
www.lvvaraduraksti.lv un ci
tos resursos. Ņemot vērā to,
ka Valkā daudzu ģimeņu sak
nes ir meklējamas Igaunijā,
par iespējām meklēt informā
ciju Igaunijas valsts interneta
resursos stāstīs dzimtas koku
pētnieki no Valgas un Tartu.
Sīkāka informācija pa tele
fonu 64724371. v

Izstāde«Muminuģimene
noSomijas»Valkā
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Pagastos:ĒRĢEMĒ

Ērģemespagastāatjaunotasslūžas
Teksts: SandraPilskalne
Foto: JānisKrams

Š

ogad SIA «Valkas
meliorācija» Ērģemes pa
gastā veikusi vērienīgus
darbus – labiekārtota plud
male pagasta centrā, iz
būvēts hokeja laukums,
netālu no pludmales at
jaunotas slūžas. Ērģemē
pilsdrupu apkārtnē salī
dzinoši nelielā teritorijā
ir izvietotas 2 slūžas un 1
meniķis – ietaise, kas re
gulē ūdens līmeni. Pa Atjaunotās slūžas ir nozīmīgs objekts gan no drošības,
gasta pārvaldes vadītājs gan ainaviskā viedokļa.
Jānis Krams atzīst, ka šis
valde saka paldies Andim Podiņam, Al
pasākums ir nozīmīgs gan no drošības, vim Podiņam un Jurim Ābenam, kuri ie
gan no ainaviskā viedokļa. Slūžu atjau guldīja daudz pūļu slūžu atjaunošanā un
nošana izmaksāja 5000 latu. Pagasta pār darbu veica ļoti kvalitatīvi. v

Pagastos:VIJCIEMĀ

Vijciemapagastāgatavojas
tautasnamaatklāšanai

Teksts: MārīteKalniņa,
Vijciema pagasta
pār valdes vadītāja
Foto: MārīteKalniņa

A

Tekss: LīgaRozīte, Valkas

novada Centrālās bibliotēkas
galvenā bibliotekāre

V

ai trollis ir briesmīgs un
ļauns, vai pamuļķis kā latviešu
velns? Somu rakstnieces Tūves
Jānsones radītā trollīšu Mumi
nu ģimene ir balti, apaļīgi un
ļoti piemīlīgi trollīši, kurus ie
mīļojuši bērni visā pasaulē.
No 7.  līdz 25.novembrim
ValkasnovadaCentrālāsbib
liotēkasBērnuliteratūrasno
daļā būs skatāma ceļojošā iz
stāde «Muminu ģimene no So
mijas».
Mumini ir ļoti iecienīti So
mijā, Igaunijā, Latvijā, Dānijā,
Zviedrijā, Norvēģijā, Polijā, Krie
vijā, Japānā, Izraēlā un Lielbri
tānijā. Tie ir bijuši par pamatu
neskaitāmām animācijas sēri
jām, filmām, dažādām rotaļ
lietām, suvenīriem un pat īpa
šam Trollīšu Muminu parkam
(Muumimaailma). Vācu valo
dā ir virtuālais muminu pēt

niecības centrs.
Izstādi «Muminu ģimene
no Somijas» veidojis Somijas in
stitūts Igaunijā sadarbībā ar
trollīšu autortiesību turētāju
Moo min Char act ers, izdev
niecību Schildts&Söderström
un Muminu žurnāla izdevēju
Egm ont. Somijas institūta dar
bības mērķis Igaunijā ir iepa
zīstināt Baltijas valstis ar somu
kultūru. Muminu ceļojošo iz
stādi Somijas institūts organi
zē kopš 1994.gada.
Latvijā izstāde ceļo ar Somi
jas vēstniecības starpniecību.
Ekspozīcijā ir Muminu sērijas
romāni latviešu valodā, grā
matas un žurnāli angļu, somu
un zviedru valodās, kā arī vis
dažādākie priekšmeti ar Mu
minu simboliku.
Valkā izstādi 7.novembrī
plkst. 14.00 Bērnu literatūras
nodaļā atklās Somijas vēstnie
ce Latvijā Pirko Hamalainena
(Pirk koHämäläinen).
Aicinām ikvienu iepazīties
ar jaukajiem trollīšiem! v

Aicinainteresentuspiedalīties
konferencē«Esiinformēts
unražolaukos»

8.

novembrīCēsīs notiks ikgadējā Vidzemes reģiona konfe
rence lauksaimniekiem «Esiinformētsunražolaukos».To orga
nizē Zemkopības ministrija sadarbībā ar SIA «Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centru». Konferencē tiks sniegta infor
mācija par tiešajiem maksājumiem 2014. un 2015.gadā, Lauku at
tīstības programmas mērķiem un ES un valsts atbalstu lauksaim
niecībai no 2014. līdz 2020.gadam.
Konferences norises vieta: A/S CATA Kultūras nams, Jāņa Po
ruka iela 8. Sākums pulksten 11.00, noslēgums – pulksten 16.00.
Ierašanās un reģistrācija no pulksten 10.30. Dalība konferencē ir
bez maksas.
Papildus informācija:
Valsts Lauku tīkla mājas lapā: www.laukutikls.lv v

r lielu nepacietību
Vijciemā tiek gaidīta tau
tas nama un pagasta pāŗ
valdes telpu atklāšana.
Daļēji jau iegādātas mē
beles un aprīkojums, paš
laik tiek gaidīts apstipri
nājums gaismu un skaņu
iekārtu iegādei LEADER
projekta ietvaros.
SIA «Valkas meliorācija» vīri veic ēkas labiekārtošanas darbus.
Kamēr laika apstākļi
spēku nākotnes idejām.
ir piemēroti, notiek darbi pie ēkas ap
Ja viss noritēs kā iecerēts, tad pagasta
kārtnes jeb parka teritorijas sakārtoša
pārvaldes telpas tiks atklātas novembra
nas. No muižas staļļa vēsturiskajiem ak
beigās, tautas nama telpas decembra no
meņiem zālājā būs interesanti izveidots
galē. Par atklāšanas datumiem sekojiet
akmeņu krāvums. Šeit ikviens varēs at
turpmākai informācijai. v
griezties pagātnē vai gūt enerģiju un

Pagastos:KĀRĶOS

Kārķutautasnamam–
jau80.rudens

Teksts: DacePieče,Kārķu tautas

nama vadītāja

R

udens lapu virpulī paiet ne tikai
dienas, bet aizskrien gadi. Kārķu tautas
namam šis jau ir 80.rudens, kopš tautas
celtajai ēkai tika vērtas durvis, lai pagas
ta iedzīvotāji varētu sanākt kopā – dzie
dāt, dejot, spēlēt teātri un kopīgos pasā
kumos pavadīt savu brīvo laiku. Atzīmē
jot šo jubileju, tautas nama pašdarbnieki
gatavo koncertprogrammu ar bijušo de
jotāju, dziedātāju un muzikantu piedalī
šanos.
Pasākums «Caur gadiem šī dziesma
būs» notiks 16.novembrī, un tautas na
ma jubileju apvienosim ar Latvijas Re
publikas dzimšanas dienas svinībām.
Dzīves ceļš daudzus ir aizvedis tālāk no
Kārķiem  visus nav iespējams apzināt,
tomēr ļoti gaidīsim ciemos tos, kuri kād
reiz ir piedalījušies kādā no Kārķu tau
tas nama pašdarbības kolektīviem vai
bijuši to vadītāji. Gaidīsim arī visus tos,
kuriem vienkārši gribas atkal pabūt pie
mums – aicinām ciemos, jo koncertam
sekos balle, ku rā spēlēs grupa «Lie p

avots». Pasākuma gaitā būs iespēja tau
tas nama dzīvi vērot fotogrāfiju slīdrādē
sakārtotos albumus, Birutas Kalniņas un
Raimonda Briča zīmēto afišu izstādē, un,
protams, savstarpējās sarunās un atmi
ņu stāstījumos atpūsties tautas nama ka
mīnzālē.
Amatierteātra fani aicināti tautas na
mā uz izrāžu videoierakstu retrospekci
ju. Būs iespēja noskatīties lugas: G.Micā
nes «Klēts» (2001.g.), R.Blaumaņa «Trī
nes grēki» (2005.g.), «Laupītāji», G.Micā
nes «Skaista mana brāļa sēta» (2008.g.),
U.Siliņa «Aijā, žūžū, lāča bērns» (2009.g.),
A.Brigaderes «Kad sievas spēkojas»
(2010.g.) M.Zīles «Trīs košas dāmas»
(2011.g.). Demonstrēšanas laikiem seko
jiet līdzi informācijai internetā /karku
tautasnams.blogspot.com/
Kā dāvanu tautas namam jubilejā ik
viens var papildināt Valkas novada do
mes ziedojumu kontu Nr. LV15UN
LA0050014343001 ar norādi – Jumtiņa
izbūvei virs ieejas durvīm Kārķu tautas
namā (rīkojuma nr.123p) vai ziedojumu
kastītē tautas namā līdz 30.decembrim.
Uz tikšanos!v
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Teksts: LīgaPandalone,
Valkas pilsētas kultūras nama
kultūras metodiķe

JOKAPĒCALFABĒTS

ātriapgūtunatcerētiessarež
T
rešdien, 27.novembrī, ģīto alfabētu.«Joka pēc alfa
plkst. 17.30 Valkas pilsētas

kultūras namā viesosies Lat
vijasleļļuteātrisarbērnuiz
rādi«Jokapēcalfabēts».
Vai alfabētamācīšanāsvar
būt interesanta un aizraujoša?
2010.gada decembrī iznākusī
mākslinieces Indras Sproģes
grāmatiņa «Joka pēc alfabēts»
pierādīja, ka var gan – izrādās,
ar burtiem iespējams ļoti labi
spēlēties. Un šī spēle ļoti patīk
ne vien bērniem, bet arī leļļu
teātra aktieriem, kuri kopā ar
režisori Viju Blūzmu nolēma
jokapēcuztaisīt izrādi.
Jaunajā izrādē atdzīvojas
grāmatas asprātīgie tēli – apa
ļais ābols, kurš bumbierim cep
čības, ērglis, kurš eglē fotogra
fē gliemežu ģimeni un daudzi
citi, kas vizuālā, asociatīvā un
rotaļīgā veidā palīdz bērniem

bēts» tituldziesmas autors Re
nārs Kaupers izrādes muzikā
lā materiāla papildināšanu uz
ticējis komponistam Valtam
Pūcem – jau ilggadējam Leļļu
teātra draugam.
Radošā komanda aicina
pievienoties alfabēta apgūša
nas spēlei bērnus no 3 gadu
vecuma un pārliecināties, ka
mācīšanās var būt jautra un
radoša.
Izrādes ilgums – 1 stunda
10 minūtes.
Režisore: Vija Blūzma, māks
liniece: Anita ZnutiņaŠēve,
komponists: Valts Pūce
Lomās – Santa Didžus, Da
ce Vītola, Anrijs Sirmais.
Biļete–Ls1.50.Biļešutirdz
niecība no 18.oktobra Valkas
pilsētas kultūras nama kasē
piedežuranta. v

Muzikālakomēdijanormāliem
cilvēkiem«GRIBUBĒRNU!»

Žanna (Zane Daudziņa vai
I
zrāžuapvienība«Panna» Marija Bērziņa), Artūrs (Aldis
piedāvā pilnīgi jaunu, muzi
kālu komēdiju normāliem
cilvēkiem«GRIBUBĒRNU!»
Muzikāli demogrāfisks sprā
dziensLatvijaspilsētās:6.de
cembrīplkst.19.00Valkaspil
sētaskultūrasnamā
Laimīgi precējies pāris Žan
na un Artūrs nolemj, ka ģime
nes laimi ir pelnījuši arī viņu
neprecētie draugi, un cenšas
savest abus kopā. Diemžēl ir
viena lieta, ar ko viņi nav rēķi
nājušies  Agneses un Lotāra
paniskās bailes atkal vilties
mīlestībā. Vai Žannai un Artū
ram izdosies plānotais? Kā ie
skaidrot diviem cilvēkiem, ka
viņi ir lemti viens otram?
Lomās: Lotārs (Ģirts Ķeste
ris), Agnese (Maija Doveika),

Siliņš).
Režisors Juris Rijnieks, sce
nogrāfs Ivars Noviks, kompo
nists Niks Matvejevs. Teksts:
Gunta Kalniņa un Inta Berno
va, autores, kuras plašākai ska
tītāju auditorijai pazīstamas
kā televīzijas seriāla «Uguns
grēks» scenāristes.
Izrāde NAV domāta bēr
niem, bet, ja mazos nākas
ņemt līdzi, bērniem līdz sko
las vecumam ieeja brīva.
Uz tikšanos izrādē! Infor
mācija: www.pannasteatris.lv
Biļetescenaiepriekšpārdo
šanā Ls 3, Ls 4, Ls 5, izrādes
dienāLs6.Biļešutirdzniecība
no18.oktobraValkaspilsētas
kultūrasnamakasēpiedežu
ranta.v

Tūrismā

Veidosim
leģendukopā

Teksts: AnitaTannenberga, Valkas no-

vada Tūrisma informācijas biroja vadītāja
Foto: RominaMeļņika

11.

oktobrī Valkas novada Tūrisma
informācijas biroja, Valkas Jauniešu domes un pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas pārstāvji devās kopīgā «Akmeņu talkā». Pasākumam piešķīra šādu
nosaukums, jo talkas «goda objekti» bija
mūsu pilsētas tūrisma apskates dabas objekti «Līgavu akmens» un «Valkas dižakmens». Ideja par to apkārtnes sakopšanu
radās pēc nesenās tūrisma ekspedīcijas,
kurā pēc Tūrisma biroja iniciatīvas devās
Jauniešu domes pārstāvji un kuras gaitā
noskaidrojās tūrisma infrastruktūras stiprās puses un trūkumi. Pirms dažiem gadiem šajos dabas objektos jau tika veikta
lielā talka, un kopš tā brīža mēs tos piedāvājam kā apskates objektus, tomēr akmeņus ne katrs var viegli sameklēt, tiem arī
ir ierobežota pieejamība.
Pēc šīs talkas objektus plānots iekļaut
regulāri apsaimniekojamo teritoriju klāstā
un drīzumā uz ceļiem paredzēts uzstādīt arī
norādes. Prakse rāda, ka tūrisma objekta
vai tūrisma produkta pasniegšanas veidu
var padarīt par atraktīvāku un saistošāku, ja

to ietērpj kādā stāstā vai vēstījumā. Līgavu
akmenim jau ir sava leģenda, bet pēc tūrisma nozares speciālistu domām arī Valkas
dižakmens savu leģendu ir pelnījis. Nosaukumu akmenim piešķīruši pētnieki, bet dižakmens statusu tas ieguvis dēļ saviem izmēriem.
Talkas laikā, saskaņojot ar Latvijas
Valsts mežiem, no liekajiem krūmiem un
koku zariem tika atbrīvota taka līdz dižakmenim un sakopta akmens tuvējā apkārtne. Pavasarī talku plānots atkārtot, lai vēl
vairāk atklātu un izceltu galveno objektu.
Tūrisma informācijas birojs rosina iedzīvotājus izdomāt savu leģendu par Valkas dižakmeni un aicina šo nostāstu saistīt
nevis ar kādu skumīgu atgadījumu, bet ar
prieka vēstījumu, dižām domām, dižiem
darbiem. Savus stāstus sūtiet uz e-pasta
adresi tib@valka.lv.
Tūrisma informācijas birojs izsaka pateicību vienmēr atsaucīgajai Valkas pilsētas apsaimniekošanas nodaļai un Valkas
Jauniešu domes jauniešiem Elīnai Bogdanovai, Žanetei Burkēvicai, Montai Lūsītei, Kristiānai Baranovai, Vilmāram Vesingi, Germanam Ļebezovam, Tomam
Mārtiņam Sīmanim un viņu vadītāja Rominai Meļņikai par talkas iniciatīvu un
palīdzību tās organizēšanā. v

Talkas laikā no liekajiem krūmiem un koku zariem tika atbrīvota taka līdz dižakmenim
un sakopta akmens tuvējā apkār tne

LAUVAZIEMĀ

in Winter) allaž ir saglabājusi godpilnu
K
araliska ģimene, mīla, naids, vietu pasaules teātros un kino, jo ak
karaliskas kaislības – slavenajā ame
rikāņudramaturgaDžeimsaGoldme
naizrādearaktieriemZaniJančevsku
un Juri Kalniņu titullomās – LAUVA
ZIEMĀ sestdien, 23.novembrī, plkst.
17.00Valkaskultūrasnamā.
Izrādes režisors Juris Jonelis, vē
rienīgu scenogrāfiju radījis scenogrāfs
– Uģis Bērziņš, oriģinālmūzikas autors
Jēkabs Jančevskis, gaismu mākslinieks
Rauls Lorencis.
Kostīmu māksliniece Baiba Vaivare
viduslaiku stilistikā radījusi fantas
tiskus dabīgā lina tērpus.
Lomās lieliski dažādu Latvijas teātru
aktieri: Zane Jančevska, Juris Kalniņš,
Egils Melbārdis, Kārlis Freimanis, Mār
tiņš Brūveris, Kristians Kareļins, Ilze
Bude un Kaspars Aniņš.
Pirms vairāk nekā četrdesmit gadiem
Dž.Goldmena (James Goldman) sa
rakstītā luga LAUVA ZIEMĀ (The Lion

tieriem tā paver vienreizēju iespēju
veidot izcilus tēlus un spilgti apliecināt
savu talantu.
Vēstījuma centrā ir Britānijas vald
nieku pāra – karaļa Henrija II Plantage
neta un viņa nežēlastībā kritušās sievas
Akvitānijas Elinoras skaudrais romāns,
kurā cieši savijas mīla un naids. Un pāri
visam cietsirdīgās spēles par varu: kam
 trim dēliem vai karaļa mīļākajai, Fran
cijas princesei, atstāt mantojumā troni?
Darbība noris 1183.gadā, bet, lūkojoties
uz šo spēli un cīņu par varu, ir skaidrs,
ka tas varētu norisināties jebkurā gad
simtā un valstī – arī šodien, jo cilvēku
vājības diemžēl nemainās.
Vairāk www.kulturmarka.lv

Biļetes maksās 3, 4 un 5 latus,
izrādesdienā–Ls6.Tāsiegādājamas
www.bilesuserviss.lv un kultūras
namakasē.v
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Valkaspagastaamatierteātrisaicinauzizrādi–koncertu

torijas pacientu labsajūtai un iz
1.
novembrīplkst.19.00saieta klaide ir nolīgts orķestris. Orķestrī
namā«Lugažumuiža»notiksVal
kas pagasta amatierteātris «Rūdis»
izrāde – koncerts.
Izrādes saturs ir interesants un
intriģējošs: Francija. Kūrorta pilsē
tiņa. Sanatorija, kur ārstējas no
caurejas un aizcietējumiem. Sana

darbojas piecas kolorītas dāmas un
pavājš, neizteiksmīgs cilvēks pia
nists. Madam Ortanss – atraitne la
bākajos gados, kas mūža lielāko
daļu pavadījusi sava vīrā panāku
mu ēnā. Suzanna Delisiass – vec
meita, kura nogaidījusi gadus, lai
atdotu savu sirdi, savu mīlu – četr

LATVIJASTAUTAS
FRONTEI–25

Teksts: IlzeKrastiņa,Valkas novadpētniecības

muzeja speciāliste

Šogad visā Latvijā atce
ras Latvijas Tautas frontes 25

gadu jubileju. Arī toreiz,
pirms 25 gadiem, bija kļūdas
un neveiksmes, bija neticīgie,
vienaldzīgie un naidīgie. Maz
svarīgais ar laiku izbalē, pa
liek būtiskākais – sava valsts,
neatkarība un brīvība.
Ikviens Latvijas Tautas
frontes Valkas rajona noda
ļasbiedrsaicināts8.novem
brīapmeklētpasākumu«Lat
vijasTautasfrontei25»Val
kas kultūras namā. Visas
dienas garumā kultūras na
ma foajē būs aplūkojama ce
ļojošā izstāde «Par neatkarī
gu, demokrātisku Latviju!».
Pulksten 16.00 mazajā zālē

notiks konference «Skolēnu
pētnieciskie darbi par Latvi
jas Tautas fronti». Novērtēt
skolēnu veikumu aicināts ik
viens interesents. Vēlāk varēs
noskatīties dokumentālo vi
deofilmu «Toreiz dvēseles li
doja!». Filma tapusi projekta
«Latvijas tautas frontes 25
gadu jubilejas pasākumi Val
kas novadā» ietvaros ar Lat
vijas Kultūras ministrijas fi
nansiālu atbalstu.
Pasākuma otrajā daļā plkst.
18.00 kultūras nama lielajā zā
lē vīru vokālā ansambļa «Do
beles zemessargi» koncerts.
Vakara noslēgumā dalīsimies
atmiņās par toreizējo Latvijas
Tautas frontes darbību. v

desmit piecas minūtes dienā. Pia
nists cilvēks, kuram ir nedziedinā
mi slima sieva, histēriska mīļākā
un kaitinoši uzbāzīga priekšniece.
Pamela – šķirtene, ir meita, kura
dzīvo pie vecmāmiņas, jo vīriešiem
nepatīk bērni. Patrīcija – viņai uz
kakla ir veca māte, kurai viņa zie
do visu savu dzīvi. Lomās darbo
sies: Madam Ortanss (kontrabass

NOLIKUMS
Skrējiens/gājiens «Apkārt Kārķiem»
Mērķis: popularizēt skriešanu un aktīvo atpūtu
kā vienu no galvenajiem labas veselības veicināšanas veidiem.
Rast iespēju sacensību dalībniekiem izvērtēt
savu spēju līmeni.
Vieta un laiks: sacensības notiks 15.novembrī
plkst. 14.00. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 13.00
līdz plkst. 13.45 starta vietā.
Vadība: Kārķu pamatskola un Kārķu pagasta
pārvalde.
Dalībnieki: skolu skolēni, iedzīvotāji un visi aktīvās atpūtas cienītāji, neatkarīgi no dzīves vietas
un vecuma.
Vecuma grupas: dalībnieki sadalīti sešās grupās (atsevišķi vērtē pēc dzimumiem)
I grupa – 2003. gadā dzimušie un jaunāki; II grupa
– 1998. – 2002. g. dz.; III grupa – 1984. -1997. g. dz.;
IV grupa – 1964. – 1983. g. dz.; V grupa – 1963. gadā
dzimušie un vecāki; VI grupa – sporta grupa.
Sacensību norise: skrējiens notiks 4 km un 7,5
km distancēs. Starts un finišs pie Kārķu pamatskolas. I, II un V grupas skrien īso distanci, III un IV
grupas veic garo distanci.
Apbalvošana: apbalvos pa vecumu grupām.
Drošība: katrs sacensību dalībnieks, reģistrējoties ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu
atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai sacensību laikā.
Citi noteikumi: sacensību organizatori ir tiesīgi
veikt izmaiņas skrējiena/gājiena «Apkārt Kārķiem»
nolikumā. Sīkāka informācija: Marta Empele (mob.t.
26747699, e-pasts: marta.empele@gmail.com) v

DrauKārdžu
ziņas
ķu baznīcā

•Sākot ar oktobri atsākās svētdienas skolas nodarbības, tās notiek katru svētdienu
pulksten 14.30.
•Katra mēneša trešajā sestdienā pulksten
19.00 Jauniešu vakari «Vai dzīvē ir kas vairāk?»
•Interesentiem pieteikties Iesvētes mācību nodarbībām. mob.tālr. 29162772 (mācītājs Ģirts Kalniņš).
Vēl liekas šai pasaulē,
Ka dzīvots sprīdis vien,
Vēl tik daudz apkārt
Neizjusta prieka …
(K.Apškrūma)

Aizvadītimūžībā
Aizvadītimūžībā

(Laikā no 23.09.2013. līdz
16.10.2013. Valkas novada Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēta miršana)

MedicīniskākomisijaValkā

Teksts: InetaŠakale, Vidzemes slimnīcas ārstnieciskās
direktores vietniece ambulatorā

15.

novembrī no plkst. 9.00 Val
kas poliklīnikā strādās medicīniskā
komisija.
Pieņems šādi speciālisti: ķirurgs,
psihiatrs, otolaringologs, oftalmologs,
neirologs un narkologs.
Papildus informācija – ambulatorās
reģistratūras nodaļa Valkā, tālrunis
64722307. v

ArnoldsBergmanis
VladimirsBoikovs
VeraGolubeva
ŅinaIvanova
ValdisKlots
NikolajsOvčiņņikovs
AivarsPalejs
LeonsSimanovičs
SergejsSokolovs
LidijaTaskajeva

(dz.1936.)
(dz.1963.)
(dz.1929.)
(dz.1949.)
(dz.1966.)
(dz.1966.)
(dz.1953.)
(dz.1915.)
(dz.1940.)
(dz.1928.)

Izsakāmlīdzjūtībutuviniekiem

Valkasnovadadome

un orķestra vadītāja) – Skaidrīte
Bondare, Suzanna Delisiass (čells)
– Laine Pilāte, pianists (klavieres)
– Irvings Stošs, Patrīcija (pirmā vi
jole) – Ausma Delle, Pamela (otrā
vijole) – Ina Andiņa, Ermelīna (alts)
– Ilze Luca, M’sjē Lebonzs – Lauris
Ādmsons. Režisore Evija Smane.
Izrādē smēķē. Šis būs stāsts par
bailēm no vientulības… v

Ikviena sekunde ir neaizstājam tava mūža daļa.
Tavs pienākums pašam pret sevi ir, ja vien iespējams,
pildīt ar prieku katru savu dzīves mirkli.
(Bredlijs Trevors Grīvs)

Laikā no 23.09.2013. līdz 16.10.2013.
Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēta 4 bērnu dzimšana: 1 meitenīte
– BaibaLūcija, un 3 zēni – Alekss,Lauris
un Ernests.
Sveicam ģimenes ar
dzīvē nozīmīgo notikumu!
Valkas novada dome

Savam eņģelim debesīs tici!
Ceri veiksmi no dzīves reiz gūt!
Visu dzīvo uz pasaules mīli
Tik, cik dziļi sirds saprot un jūt!
(G.Micāne)

Ērģemespagastā

Laumu Jūgu 03.11., Elitu Bodnieci 09.11.,
Mārtiņu Ansonu 09.11., Ināru Aumeisteri
19.11., Annu Ogsti 21.11., Zinaidu Sekļucku
21.11., VasilijuTimkoviču 22.11., EdgaruSlo
ku 29.11., PēteriŠmitu 30.11.

Kārķupagastā

JāniRiekstiņu 01.11., ŽenjoruJukāmu 02.11.,
ArvīduLūsīti 11.11., InesiAvotiņu 13.11., Intu
Ampermani 19.11.

Valkaspagastā

Ausmu Sikateri 01.11., Irinu Koņkovu 01.11.,
OlguTihomirovu 03.11., OļeguSņimščikovu
04.11., Vladimiru Šalaginu 06.11., Vitaliju
Tarvidu 07.11., MartuOzolu 09.11., Jevgeniju
Ivļevu 15.11., Gannu Tadiču 20.11., Jāni
Eizentālu 20.11., ŅinuIvanovu 20.11., Gaļinu
Tokarevu 21.11., Sergeju Kočerinu 24.11.,
Gunti Čakārni 25.11., AļinuStaņēviču 29.11.

Vijciemapagastā

MarijuJakovicku 03.11.,GunāruRezgali 09.11.,
Gunti Birzgali 14.11., Margrietu Bošu 16.11.,
RiharduPodkalnu 20.11., UldiLāci 29.11.

Zvārtavaspagastā

LaimuKalniņu 05.11., ElzuUstupi 09.11., Ed
garuSudāru 13.11., RaitiPriedi 21.11.

Valkaspilsētā

Nikolaju Bugajovu 01.11., Veru Dzeni 04.11.,

Inesi Čāčus 04.11., Agni Freimani 05.11., Jāni
Ķēberu 05.11., Skaidrīti Aleksandrovu 05.11.,
JanīnuKuplo 06.11., IvetuIkali 06.11., Rasmu
Zēmeli 06.11., AndiRuku 07.11., JevgeņijuTju
tikovu 07.11., Ziedoni Lauciņu 08.11., Valdi
Baltkāju 08.11., Jāni Silāju 08.11., Nadeždu
Polozkovu 08.11., Gaidu Lucu 10.11., Alvīni
Lemacu 10.11., LijuBoli 11.11., InesiRaiskumu
13.11., GaļinuBerķi 13.11., AnatolijuŠipkovu
14.11., Eināru Gajevski 15.11., Rūtu Rēpeli
15.11., MirdzuNitijevsku 15.11., VilmuEglīti
16.11., MirdzuMiķelsoni 17.11., VijuKnosten
bergu 18.11., Nadeždu Jansoni 19.11., Ritu
Otlāni 20.11., DzintruVāli 22.11., BrigituBeišu
22.11., MihailuGromovu 26.11., MarituPaleju
27.11., Mudīti Poli 28.11., Olgu Gerner 29.11.,
JuriPētersonu 29.11., SilvijuKlaipiņu 29.11.

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

Valkas novada afišu stabs
Valkas novadā
viss notiek

tobra Valkas pilsētas kultūras na
ma kasē pie dežuranta. Biļešu cena
3, 4 un 5 lati. Izrādes dienā – 6 lati.
•  27.novembrī plkst. 17.30 Valkas
pilsētas kultūras namā – Latvijas
Leļļu teātra izrāde «Joka pēc alfa
bēts». Biļešu tirdzniecība no 18.
oktobra Valkas pilsētas kultūras
nama kasē pie dežuranta. Biļetes
cena Ls 1,50.
• 29.novembrī plkst. 18.00 Valkas
pilsētas kultūras namā- studijas
TANKA filma «Mammu, es tevi mī
lu» (Režisors J.Nords). Ieeja Ls 0,50.

Valkas novadpētniecības muzejā

Valkas pilsētas kultūras
nama pasākumi
• 31.oktobrī plkst.18.00 Valkas pil
sētas kultūras nama mazajā zālē –
sarunu un sadziedāšanās pasā
kums «Tējas vakari svecīšu gais
mā…». Tēma – kāzas. Viesosies
Kāzu muzeja vadītāja Vivita Ķep
se. Ieeja – bez maksas.
• 2.novembrī Valkas pilsētas kul
tūras namā izrādes bērniem un
pieaugušajiem «...teātrī kā dzīvē,
dzīvē kā teātrī...» Ieeja uz izrādēm
bez maksas, ikviens aicināts ziedot
mērķim «Teātru rekvizītu iegādei»
Darbosies kafejnīca.
plkst. 10.30 Ērģemes bērnu teāt
ra izrāde pēc I.Krustkalnes lugas
motīviem «Pie sapņu fejas», reži
sore Līga Krama;
plkst. 11.30 Ērģemes amatierte
ātra izrāde pēc A.Brigaderes lugas
motīviem «Maija un Paija», režiso
re Līga Krama;
plkst. 13.30 Valkas pagasta ama
tierteātra «Rūdis» izrāde I.Krust
kalne «Mājoklītis», režisore Evija
Smane;
plkst. 15.00 Zvārtavas amatierte
ātra izrāde A.Banka «Visi radi ko
pā», režisore Dagnija Pakalne;
plkst. 17.00 Kārķu amatierteātra
izrāde pēc R.Blaumaņa lugas mo
tīviem «Vīndedzēs drīz būs kāzas»
un Z.Pamše «Vīrietis», režisore
Dace Pieče;
plkst. 19.00 Vijciema amatierte
ātra izrāde P.Putniņš «Debešķīgā
tikšanās sievietībā», režisors Val
dis Šaicāns.
• 8.novembrī Valkas pilsētas kul
tūras namā – pasākums «Latvijas
Tautas frontei-25». Ieeja – brīva.
• 11.novembrī Valkas pilsētā –
Lāčplēša dienai veltīts pasākums.
• 11.novembrī plkst. 19.00 Valkas
pilsētas kultūras namā filma «At
modas antaloģija». Ieeja – brīva.
• 18.novembrī plkst. 17.00 Valkas
pilsētas kultūras namā – Latvijas
Republikas Proklamēšanas gada
dienas svinīgais sarīkojums «Man
dvēselē ierakstīts Latvijas vārds».
Svētku balle, ieeja brīva.
• 23.novembrī plkst. 17.00 Valkas
pilsētas kultūras namā – izrāde
Džeimsa Goldmena «Lauva zie
mā». Biļešu tirdzniecība no 18.ok

• 1.novembrī plkst.16.00 izstādes
«...Nesajuka sīki raksti, ne plānie
dzīpariņi» atklāšana. Izstāde vel
tīta Tautas daiļamata meistares,
ilggadējās Tautas lietišķās mākslas
studijas «Saulīte» vadītājas Brun
hildes Pētersones piemiņai.

Valkas novada
Centrālajā bibliotēkā
• No 1. līdz 16.novembrim – iz
stāde «Katram savs Ojārs Vācietis.
Godinām dzejnieku 80.dzimšanas
dienā».
• 2.novembrī plkst. 11.00 – tikša
nās ar portāla www.ciltskoki.lv
veidotāju Egilu Tursu – pārrunas
par dzimtas vēstures pētniecību
un ciltskoka veidošanu. Ieeja – bez
maksas.
• No 8. līdz 22.novembrim – iz
stāde un slaidrāde «Svētku mir
dzums nāk caur skaudrām cīņām.
Valcēnieši – Lāčplēša Kara ordeņa
kavalieri ceļā uz Latvijas brīvību».
• No 19. līdz 30.novembrim – iz
stāde «Dvēsele mūžam ir alku pār
pilna. Selma Lāgerlēva».

Bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļā
• No 4. līdz 15.novembrim – izstā
de «Punktiņš, punktiņš, koma
tiņš…: Ojāram Vācietim – 80».
• 7.novembrī plkst. 16.00 – ceļojo
šās izstādes «Muminu ģimene no
Somijas» atklāšanas pasākums. Ie
eja – bez maksas.
• No 7. līdz 25.novembrim – ceļo
jošā izstāde «Muminu ģimene no
Somijas».
• No 8. līdz 22.novembrim – izstā
de «Iededziet svecīti logā, iede
dziet Latvijai to…», atz īmējot Lāč
plēša dienu un Latvijas Republikas
neatkarības proklamēšanas dienu.
• No 11. līdz 14.novembrim katru
dienu plkst. 15.30 – lasījumi «Zie
ma Ziemeļos» – Ziemeļvalstu Bib
liotēku nedēļas ietvaros.
• No 11. līdz 17.novembrim – iz
stāde «Ziemeļvalstu rakstnieku
darbi bērniem».
• No 19. līdz 29.novembrim – iz
stāde «Mana pilsēta Valka, svei
ciens dzimšanas dienā!».
• 22.novembrī – visas dienas garu
mā bibliotēkas apmeklētāji tiek
aicināti uz spēli «Pastaigā pa Val
ku».

Valkas novada
pašvaldības
informatīvs
izdevums

Radošajā telpā
«309.kabinets»
• 25.oktobrī plkst. 22.00 – Psychophagist (avant-garde grindcore;
Novara/Itālija) + Dalila Kayros
(noise; Sardīnija/Itālija).
• 16.novembrī plkst. 22.00 – Lost
Harbours (free folk; Sautenda/An
glija).
• 23.novembrī plkst. 22.00 - Ayankoko (experimental ambient elec
tronics; Perpiņana/Francija).

Gadatirgi
• 21., 22., 23.novembrī Valkas pil
sētā – gadatirgus.

Ērģemes pagastā
• 26.oktobrī plkst. 18.00 Galda
spēļu čempionāta 2. kārta, pēc tam
diskotēka.
• 1.novembrī plkst. 19.00 Zolītes
mačs.
• 8.novembrī plkst. 19.00 Ražas
balle kopā ar grupu «Buča» no Og
res.
• 11.novembrī plkst. 14.30 Lāč
plēša dienai veltīts lāpu gājiens no
Ērģemes pamatskolas uz Ērģemes
kapiem, piemiņas plākšņu atklāša
na Lāčplēša Kara ordeņa kavalie
riem.
• 15.novembrī plkst. 19.00 Zolītes
mačs.
• 17.novembrī plkst. 20.00 pie
Turnas tautas nama Latvijas dzim
šanas dienai veltīts pasākums un
lāpu gājiens.
• 22.novembrī plkst. 19.00 Zolītes
mačs.
• 30.novembrī plkst. 18.00 Galda
spēļu čempionāta 3.kārta, pēc tam
diskotēka.

Kārķu pagastā
• 25.oktobrī plkst. 19.00 tautas
namā Valkas pilsētas teātra vies
izrāde K.Dragunska «Edīte Piafa.
Mans leģionārs».
• No 1.novembra kamīnzālē Bi
rutas Kalniņas un Raimonda Briča
tautas nama pasākumu zīmēto afi
šu izstāde.
• 1.novembrī plkst. 18.00 tautas
namā Kārķu amatierteātra retro
spekcija: R.Blaumanis «Trīnes grē
ki» (2005.gada ieraksts, režisore Il
ga Vīlistere).
• 3.novembrī plkst. 9.00 tautas
namā zolītes čempionāts.
• 8.novembrī plkst. 18.00 tautas
namā Kārķu amatierteātra retro
spekcija: Gunta Micāne «Skaista
mana brāļa sēta» (2008.gads).
• 11.novembrī plkst. 16.00 tau
tas nama kamīnzālē biedrības
«Ugunspuķe» pasākums, plkst.
18.00 dokumentāla filma «Atmo
das antoloģija».
• 15.novembrī plkst. 14.00 skrē
jiens/gājiens «Apkārt Kārķiem».
• 16.novembrī plkst. 19.00 tautas
namā Kārķu tautas nama 80 ga

Bez maksas, iznāk reizi mēnesī
Valkas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009114839,
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701;
tālr. 64722238, fakss 64707493,
e-pasts: novads@valka.lv www.valka.lv
Tirāža: 4300 eks.

du jubilejas un Latvijas dzimšanas
dienas pasākums. Pašdarbnieku
koncerts «Caur laikiem šī dziesma
būs». Ball e, spēl ē grup a «Liep avots».
• 17.novembrī plkst.9.00 tautas
namā zolītes čempionāts.
• 30.novembrī .plkst. 18.00 tautas
namā spēlfilma «Mammu, es tevi
mīlu».

Saieta namā
«Lugažu muiža»

• 26.oktobrī plkst. 19.00 Deju ru
dens kokteilis. Koncerts (pie galdi
ņiem):Radoša pēcpusdiena ar draudzības koncertu, modes skati un
atpūtas vakaru – uzstāsies Valkas
pagasta pašdarbnieki un ciemiņi.
Ieejas maksa Ls 1.
• 31.oktobrī plkst. 15.00 radošā
diena Valkas pagasta bērniem.
Sveču liešana, masku gatavošana
un dienas noslēgumā ballīte. Ja
gribi nākt, bet nevari nokļūt, tad
zvani vai palūdz vecākiem, lai sa
zinās pa tālr. 28300964 vai 28378835
līdz 31.oktobra plkst. 12.00. Pasā
kumu organizē – Biedrības «At
balsts Valkai» projekta ietvaros.
• 1.novembrī plkst. 19.00 Valkas
pagasta amatierteātris «Rūdis» iz
rāde – koncerts. Režisore Evija
Smane. Ieejas maksa Ls 1.

Vijciema pagastā
• 31.oktobrī plkst. 20.00 pagasta
centrā izstāde «Ķirbji un sveces».
• 7.novembrī no plkst. 9.00 pie
tautas nama Mārtiņdienas tir
dziņš. Laipni lūgti visi pirkt un
pārdot gribētāji!
• 11.novembrī plkst. 12.30 pul
cēšanās pie Vijciema pamatsko
las Lāčplēša dienas pasākumam.
Gājiens. Piemiņas brīdis Vijciema
kapos.
• 18.novembrī LR Proklamēšanas
dienas pasākums Valkas kultūras
namā. Pieteikšanās izbraukšanai
pie tautas nama vadītājas Vitas.

Zvārtavas pagastā
• 11.novembrī plkst. 18.00 Lāč
plēša dienai veltīts Lāpu gājiens
no Lielā kroga uz Aumeisteru ka
piem.
• 15.novembrī plkst. 19.00 Mier
kalna tautas namā koncerts «Ma
na zeme - mana Latvija». Pēc tam
plkst.21.00 balle.
• 29.novembrī plkst. 18.00 Mier
kalna tautas namā Elgas Unegas
lugas «Čikinali pikinali» Gaujie
nas amatierteātra izrāde. v

LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!
Var būt gadījumi, kad pasākumu
norises laiku nepieciešams mainīt. Sekojiet informācijai www.
valka.lv vai interesējieties pie
pasākuma rīkotājiem!

Izdevumu sagatavoja
Valkas novada domes sabiedrisko
Kārķu pagasta sabiedrisko
attiecību speciālista vietas izpildītāja
attiecību speciāliste
Gundega Veinberga, tālr. 26444002 Sandra Pilskalne, tālr. 26391447,
e-pasts: gundega.veinberga@valka.lv e-pasts: sandra.pilskalne@valka.lv
Datorgrafika: Arnis Ozoliņš; arnis.ozolins@hotmail.lv
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