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Lai dod mums dievs,

kamūžamvaram
Mēslaikmetiemun
laikiemgarām
Arvienudzīvāstraumē
traukt.
Kāsējanebeidzasunpļauja,
KānerimstDaugavaun
Gauja,
Lailatvjinerimstspēkā
augt.
(Leonīds Breikšs)

18.

novembrīsvinēsim
Latvijasdzimšanas
dienu.
Novēlamkatramatrastspēku
undrosmiīstenotsavusmēr
ķusunarsavudarbuunmī
lestībuizveidotLatviju,laitā
irdroša,spēcīgaunvarena.
VeidosimLatvijutādu,lai
mūsubērniemunmazbēr
niemtābūtuvisskaistākāun
vismīļākāvietauzZemes.
Pateiksimpaldiestiem,kuri
brīžiemirdarījušineiespēja
mo,laimumsbūtubrīvaun
neatkarīgavalsts–Latvija.

Dievs,svētīLatviju!

Valkas novada dome

18.

Val kā ar lā pu gā jie nu
at zī mēs Lāč plē ša die nu

Teksts: Līga Šnuka, Valkas
pilsētas kultūras nama Kultūras
pasākumu organizatore
Foto: izmantota Daiņa Jansona fotogrāﬁja

O

trdien, 11.novembrī visā Lat
vijā tiks atzīmēta Lāčplēša
diena, un arī Valkā šai dienai par godu
notiks vairāki atceres pasākumi.
Lāčplēša dienai veltīts dievkalpo
jums Valkas – Lugažu ev. lut. baznīcā
sāksies plkst. 17.00. To ar dziesmām
kuplinās Valkas vīru ansamblis.
Savukārt, plkst. 17.00 uz pasākumu
«Tev mūžam dzīvot, Latvija!» aicina
Valkas pamatskola. Sarīkojumu krāš
ņāku darīs skolēnu un skolotāju vei
dotais Gaismas ceļš.
Plkst.17.30–lāpugājiensmaršru
tāpaRaiņa–Ausekļa–Rūjienasielu
līdzLatvijasatbrīvošanascīņāskritu
šoZiemeļvidzemeskaravīruBrāļuka
piem.Pulcēšanāspiebaznīcas.Plkst.
18.00 notiks svinīgais atceres brīdis
kritušajiem tēvzemes varoņiem. Gā
jienāunLatvijasBrīvībascīņuvaro
ņu atceres pasākumā laipni aicināts
piedalīties ikviens, līdzi ņemot lāpu
vaisvecīti.
Aizsardzības ministrija (AM) jau
septīto gadu aicina visus Latvijas ie
dzīvotājus Lāčplēša dienā pie apģērba
piespraust sarkanbaltsarkanu lentīti,
lai godinātu latviešu karavīrus, kuri
1919.gada 11.novembrī izcīnīja izšķi
rošo cīņu pret Bermonta karaspēku. nudārziem. Skolēni varēs lentītes saga ēkās, tās tiks dalītas arī Lāčplēša die
Pašvaldība ir sagatavojusi lentes met tavot pirms svētku pasākumiem. Tāpat nas pasākumā pie Valkas – Lugažu
rus visām pašvaldības skolām un bēr lentītes būs atrodamas novada domes ev.lut. baznīcas 11.novembrī. v

Latvijas dzimšanas dienā
Valkā uzstāsies kvintets
«Dzirkstošais piecinieks»

novembrī Valkas pilsētas kultūras nams aici na uz Lat vijas Republikas proklamē
šanas dienas pasākumu pilsētas centrā. No plkst. 15.00 Lugažu laukumā stiprās
lat vju zīmes no svecēm saliks pamatskolas un ģim nāzijas skolēni, bet trešās zīmes veidoša
nā aicināti piedalīties visi valcēnieši un pilsētas viesi. Lai izveidotu uguns zīmes, katrs ir
aicināts paņemt līdzi svecīti.
No plkst. 16.30 Valkas pilsētas kultūras nama 1.stāva foajē uz svētku tostu visus
gaidīs Valkas novada domes vadītāji.
17.00 lielajā zālē sāksies svinīgais pasākums «Mēs esam!», kura laikā – svētku
uzrunas, svinīga Valkas novada domes Atzi nības rakstu pa
sniegšana.
Ap plkst. 18.00 ar skaistu koncertu priecēs instrumen
tālais kvintets «The Sparkling 5».
«The Sparkling 5» jeb «Dzirk stošais Pie ci nieks»
ir pūša minstru mentu kvintets, ku rā apvienoju
šies pie ci profesionāli, enerģiski un ta lantīgi
mūziķi.
Koncerta prog ram mā dzirdēsim M.A.Šar
pantjē, J.S.Baha, A.Pjacollas J.Mediņa, M.Za
riņa, B.Mak ferina, R.Paula, kā arī citu mū
ziķu skaņdarbus.
Ap plkst. 19.30 sāksies svētku balle
kopā ar grupu «Galaktika». Pasākuma
laikā darbosies kafejnīca. Ieeja pasā
kumā – bez maksas. v
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Lāčplēša Kara ordeņa
kavalieru piemiņai

Teksts: Aija Priedīte, Valkas novadpētniecības
muzeja galvenā krājuma glabātāja
Foto: no grāmatas «Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri»

ogad, 11.novembrī aprit 95 gadi kopš di
bināts Latvijas valsts augstākais militā
Š
rais apbalvojums – Lāčplēša Kara ordenis. Or

deņa devīze – «Par Latviju».
Lāčplēša Kara ordeni piešķīra par izciliem
nopelniem latviešu strēlniekiem par cīņām Rī
gas frontē 1915. – 1917.gadā, 1918. – 1920.gada
Latvijas brīvības cīņu dalībniekiem un ārzem
niekiem, kas bija sekmējuši Latvijas valsts at
brīvošanu un izveidošanu.
Ar augsto ordeni apbalvoja 2116 cīnītājus, tai
skaitā, arī Jāni Bērziņu, Arturu Nazaru no Kār
ķu pagasta un Miķeli Jansonu, Konrādu Mišku
no Ērģemes pagasta, kuri tagad atdusas Ērģe
mes kapos.
Valkas novadā ir tradīcija, katru gadu Lāč
plēša dienā uzlikt piemiņas plāksnes novada
kapos apglabātajiem Lāčplēša Kara ordeņa ka
valierim. Šogad, 11.novembrī plkst. 15.00 Ērģe
mes kapos tās atklās Jānim Bērziņam, Arturam
Nazaram, Miķelim Jansonam un Konrādam
Miškam.
Vidzemes artilērijas pulka dižkareivis Jānis
Bērziņš dzimis 1891.gada 26.novembrī Kārķu
pagastā. Pirmā pasaules kara laikā dienējis 5.
Sibīrijas artilērijas brigādē. Apbalvots ar Jura
krusta IV šķiru. Latvijas armijā iesaukts 1919.
gada 9.martā. Piedalījies Ziemeļvidzemes atbrī
vošanā un citās Vidzemes artilērijas pulka kau
jās. Ar Lāčplēša kara ordeni LKO Nr. 1177 Jānis
Bērziņš apbalvots 1922.gadā. 1919.gada 7.aprīlī
pie Apes ienaidnieka uzbrukuma laikā Jānis
Bērziņš no 500 soļu distances ar kartečām izklī
dināja ienaidnieka ķēdes, tā glābdams visu ba
teriju no krišanas gūstā.
Atvaļināts 1920.gada 22.decembrī. Zemko
pis Kārķu pag. «Vecbērziņos» Pēc 2.pasaules
kara strādājis vietējā kolhozā «Mežgalietis».
Miris 1976.gada 25.jūlijā. Apglabāts Ērģemes
kapos.
4.Valmieras kājnieku pulka dižkareivis Ar
tursNazars dzimis 1900.gada 31.martā Kārķu
pagastā. Latvijas armijā iesaukts 1919.gada 10.
martā, piedalījies kaujās pret bermontiešiem un
lieliniekiem. Ar Lāčplēša Kara ordeni Nr.1313
Arturs Nazars apbalvots 1922.gadā par kauju
Latgalē 1919.gada 17.oktobrī. Ienaidnieka uz

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris Miķelis Jansons

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris Jānis Bērziņš

brukuma laikā, pie Cargales stacijas netālu no
Dunajas muižas viņš vērsa pret lieliniekiem
spēcīgu uguni, guva ievainojumu, taču ierindu
neatstāja līdz pretinieka sagrāvei. Atvaļināts
1921.gada 7.martā. Jaunsaimnieks Kārķu pagas
ta «Dāņkalnos». Pēc 2.pasaules kara strādājis
Kārķu mežniecībā.
Miris 1964.gada 21.jūlijā. Apglabāts Ērģemes
kapos.
4.Valmieras kājnieku pulka kaprālis Miķe
lisJansons dzimis 1897.gada 4.februārī Nauk

šēnu pagastā. Pirms iesaukšanas krievu armijā
dzīvojis Omuļu pagastā. Krievu armijā dienējis
no 1916.gada maija līdz 1918.gada februārim.
Latvijas armijā iesaukts 1919.gada 28.februārī,
piedalījies kaujās pret lieliniekiem un bermon
tiešiem. Ar Lāčplēša Kara ordeni Nr.1239 Miķe
li Jansonu apbalvoja 1922.gadā par Daugavas
forsēšanu pie Jumpravmuižas 1919.gada 12.no
vembrī. Viņš viens no pirmajiem ārkārtīgi grū
tos apstākļos forsēja Daugavu, tās krastā atsita
vāciešu pretuzbrukumu, tā dodams iespēju lat
viešu galvenajiem spēkiem bez zaudējumiem
šķērsot upi un doties tālākā uzbrukumā.
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris Ar turs Nazars
Pēc atvaļināšanas kopis zemi Omuļu pagas
ta «Kalējos». Padomju laikā strādājis kol
hozā Omuļos.
Miris 1957.gada 19.oktobrī. Apglabāts
Ērģemes kapos.
4.Valmieras kājnieku pulka kaprālis

KonrādsMiška dzimis 1893.gada 21.no

vembrī Ērģemes pagastā. Pirmā pasaules
kara laikā iesaukts krievu armijā, dienējis
2.rezerves bataljonā un 509.Gžatskas kāj
nieku pulkā Somijā. Latvijas armijā ie
saukts 1919.gada 28.februārī Valkā, pieda
lījies visās Valmieras kājnieku pulka kau
jās. Paaugstināts par seržantu. Lāčplēša
Kara ordeni Nr.20 Konrāds Miška saņē
ma par kauju pie Jaunlubānas muižas
1919.gada 31.maijā. Viņš ar savu drosmi
iedvesmoja pārējos kareivjus, kā rezultā
tā brīvības cīnītājiem izdevās ielenkt lielu
pretinieku spēku daļu Jaunlubānas mui
žā, iegūt bagātīgas trofejas un, atsitot ka
valērijas pretuzbrukumu, nogādāt tās
Vecgulbenē. Jāatzīmē, ka Konrāds Miška
bija viens no pirmajiem 288 kavalieriem,
kuriem augsto apbalvojumu pasniedza Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris Konrāds Miška
Satversmes sapulces priekšsēdētājs Jānis
Čakste Rīgā, Esplanādē 1920.gada 11.no gasta «Vīgantos». Pēc 2.pasaules kara strādājis
vembrī. Atvaļināts 1921.gada 21.janvārī. vietējā kolhozā «Rainis».
Miris 1959.gada 28.septembrī. Apglabāts Ēr
Piešķirta jaunsaimniecība Ērģemes pa
ģemes kapos. v
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Īstam valstsvīram
jādomā par visu valsti!
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Intervija ar Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli

N

edēļu pēc vēlēšanām uz īsu
sar unu aicināju Valkas
novada domes priekšsēdētāju
Vent u Armandu Kraukli, lai
pārr unāt u vēlēšanu rezultāt us un
ar tiem saist īt us notikumus, kā
arī ieskicēt u nelielu skat u nākot
nē, ko varēt u atnest vēlēšanu re
zultāti.

pēcvēlēšanu laikā? Īpaši sabiedrī
bu sat ricināja skandāls, kas apvi
jis Dzintaru Zaķi...
– Man nekad nav patikusi «sa
mazgu liešana» pirms un pēc vēlē
šanām, jo tā neko labu nedod. Do
māju, ka tas ir viens no iemesliem,
kāpēc cilvēki tik maz uzticas Saei
mai un politiķiem, jo kāds gan ie
spaids var rasties, ja vienā dienā
esi aplējis kolēģi no galvas līdz kā
jām ar samazgu spaini, bet otrā
dienā ar viņu bučojies. Manā skatī
jumā tā nav metode, kas dod kādu
labumu valstij. Protams, izmeklē
šana vēl parādīs, kas tur īsti noti
ka, bet tā kā esmu cieši strādājis ar
Dzintaru Zaķi Saeimas Tautsaim
niecības komisijā, neticu, ka viņš
pats būtu organizējis tik muļķīgu
un tik viegli atklājamu noziegumu,
jo mēs šobrīd runājam par krimi
nālnoziegumu, nevis par kādas
kampaņas sastāvdaļu. Man tomēr
šķiet, ka tā ir cīņas par varu netīra
sastāvdaļa.

U

n, ja kāds cits to ir organizē
jis tik viltīg i, tad tā nebūs tik
šanu rezultātiem. Vai tie sagādāja viegli atklājama..
pārsteig umu?
– Protams.
– Kopumā ņemot, vēlētāji ir iz
ādam būt u jābūt labam Saei
darījuši saprātīgu izvēli, vēlēšanu
mas
de
putātam vai politiķim, lai
rezultāts ir samērā līdzsvarots.
va
r
ē
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kopsakarībās.
votājiem dod cerības.
Bieži vien arī vēlētājs ir diezgan
ā vērtējat valdības sastādī paviršs un izvēlas savu favorītu
šanas procesu? Kad iznāks avīze, pēc kāda spilgti izteikta citāta vai
visticamāk, valdība jau būs sastā nu vienkārši pēc tā, cik viņš labi iz
dīta...
skatās vai pēc tā, vai viņš māk pa
– It kā viss bija skaidrs, bet ne teikt to, ko cilvēki grib dzirdēt. Iz
pamatotas ambīcijas un nespēja, paliek analīze, kam vajadzētu būt
nevēlēšanās vispirms nostādīt ikdienā, ja cilvēki sekotu līdzi poli
valsts intereses un pēc tam savējās, tiskajiem procesiem – tad tādu
situāciju ir sarežģījusi. Tā diemžēl «puskoka lēcēju» parlamentā būtu
acīmredzot ir Latvijas politikas mazāk.
hroniska slimība. Tāpēc valdības
Es arī domāju, ka zināma vulga
veidošanas process nav tik prag rizācija Latvijā ir arī tā saucamajam
matisks kā gribētos. Bet kā jau tei «latviešu – krievu» jautājumam. Ar
cu iepriekš – bez valdības mēs ne to arī Latvija ir īpaša, jo nevienā ci
paliksim, un ir cerības, ka valdoša tā Eiropas valstī pēc tāda principa
jā koalīcijā būs vairāk cilvēku, kas tomēr partijas nedalās. Mēs gan,
saprot arī reģionu intereses.
protams, esam savā ziņā unikāli ar
to,
ka mums ir tik daudz cittautie
o domājat par tā saucama
šu
un
mums blakus ir bīstams kai
jām «melnajām kampaņām»
miņš,
tomēr tikai nacionālā jautā
pirmsvēlēšanu un diemžēl arī
juma virzīšana kā galvenā, man

Pirmais jautājums – par vēlē

K

K

K

ga problēma, ko grūti atrisināt. Tas
ir saistīts arī ar plašsaziņu līdzekļu
situāciju Latvijā. Sliktās ziņas vieg
li sasniedz iedzīvotāju, visi grib
skandālus, jo tad ir labāki reitingi
un lielāki ienākumi. Ilgtermiņa
darbus, kas nesuši pozitīvus aug
ļus, mediji nenovērtē un tie netiek
atspoguļoti.
Līdz ar to veidojas izkropļots
priekšstats par to, kas Latvijā no
āds varēt u būt ieteikums
tiek, kuri ir tie cilvēki, kas ir izdarī
jaunajiem politiķiem, kuri iet po
juši labus darbus un kuri nē.
litikā?
ai pats domājat atg riezt ies
– Iesaku sākt ar pašvaldību. De
putāta darbs pašvaldībā ir laba lielajā polit ikā vai esat saprat is,
skola. Tas ir tāpat, kā parastajā sko ka labus darbus vairāk var izdarīt
lā – ja cilvēku, kas nav gājis pamat tepat uz vietas, strādājot pašval
skolā, uzreiz ieliktu augstskolā, ko dībā, dzimtajā vietā?
– Cilvēks, kuram interesē poli
viņš varētu izdarīt? Tas pats ir Saei
mā – mums ir tik daudz cilvēku, tika, un man i vienmēr tā ir intere
kuriem nav elementāru pamatzi sējusi, tā īst i nemaz nenodala – lie
nāšanu, un tad viņi pēkšņi pieņem lā un mazā, jo viss ir cieši kopā
saistīts. Tagad esot domes priekš
lēmumus par mums visiem.
Tāpēc tas ir labs sākums – no sēdētājs, es cenšos vismaz kaut ne
strādāt vismaz vienu sasaukumu daudz ietekmēt arī tā saucamo
pašvaldībā, un tad var kļūt par kaut «lielo polit iku», jo bez tā mēs īst i
cik cienījamu deputāta kandidātu. nemaz nevaram pastāvēt. Diezgan
Turklāt pašvaldība ir atvērta dar daudz laika man aizņem sarunas
bam arī tad, ja tu neesi deputāts. un tikšanās ar deputāt iem, min is
Var līdzdarboties gan darba gru triju pārstāvjiem, vienkārši ietek
pās, gan komiteju sēdēs, mēs cieši mīg iem cilvēk iem - ir lietas, ko tā
sadarbojamies arī ar biedrībām. dējādi izdodas ietekmēt. Ja mēs
Nav obligāti jābūt deputātam, jābūt runājam par formālo pusi, tad ne
sabiedriski aktīvam. Slikti, ja uz velt i nepiedalījos šajās Saeimas
vēlēšanām kāds cilvēks izdomā, ka vēlēšanās un droši vien nepiedalī
viņš pēkšņi grib būt deputāts un šos arī nākamajās, jo Valkas nova
sabiedrībā zināmi cilvēku viņu arī dā mums ir tik daudz darāmo dar
tur «ievelk». Nekāda labuma no tā bu, ko darīt. Ļot i neg ribētos, lai
novads pārt raukt u attīstīt ies vai
valstij, protams, nav.
«stagnēt u». Diemžēl pašlaik nere
arbūt tieši tāpēc Saeimā arī
dzu nevienu piemērot u kandidā
tik maz aizstāv reģ ionu intereses,
tu, kas varēt u pilnvērtīg i stāt ies
jo pārsvarā tomēr ievēl deputāta
manā vietā. Man ir ļot i svarīg i, lai
kandidāt us no Rīgas, kuriem ir
Valkas novads attīstītos, lai uz
ārkārtīg i maz nojausmas par to,
plaukt u Vidzemes reģions. Latvija
kas notiek reģ ionos?
ir kā liela un skaista mozaīka, un,
– Vai nu nav nojausmas, vai ir
ja katrs no sirds kopt u un attīstīt u
vienalga, vai tie ir tie, kuri visu mē
savu valsts gabaliņu, visa Latvija
ra naudā. Un domā, ka Latvijā ir jā
uzplaukt u un attīstītos. v
būt tikai Rīgai un vēl dažām lielā
kām pilsētām. Ar to arī
valstsvīrs atšķiras no
politikāņa, ka viņš do
mā par visu valsti, sa
vukārt politikānis do
mā tikai par īstermiņa
labumu.

šķiet, nav produktīva. Protams, ne
kādā ziņā nedrīkstam noniecināt
lietas, kas ir svētas un ko nedrīkst
aiztikt – latviešu valodu, valsti un
kultūru, bet tajā pašā laikā jāsa
prot, ka mums ir jāatrod modelis,
lai visi Latvijā dzīvojošie valstij lo
jālie pilsoņi justos labi. Ja izsakām
tādus skaļus epitetus kā «visi krie
vi ir okupanti», tas ir bremzējoši.

K

V

V

M

an vēl tāds naivs
jautājums – ja politiķi
zināt u, cik viņu dzīve
ir laicīga, ja aizdomā
tos, kas paliks pēc vi
ņiem, vai pieņemtie
lēmumi būt u savādā
ki?
– Es domāju, ka dau
dzi cilvēki tādās kate
gorijās vienkārši nedo
mā. Viņi dzīvo vienai
dienai, un pat daudzas
partijas diemžēl neska
tās vairākus gadus uz
priekšu. Tās vai nu
«dzēš ugunsgrēkus»,
vai domā, kā iegūt lie
lāku ietekmi. Tā ir sma
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Eiropas Savienība ﬁnansē

Publisko interneta pieejas
punktu attīstība Valkas novadā
Teksts: Toms Simtiņš, At tīstības un projek tu daļas projek tu vadītājs

Skaņu aparatūras iegāde
Turnas tautas namam un
Saietu namam Lugažu muiža
Teksts: Jana Putniņa, At tīstības un projektu
daļas vadītāja

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
EIRO PAS SAVIE NĪBA

2

014.gada 23.septem
brī starp Valsts reģi
onālās attīstības aģentūru
unValkasnovadadomiti
ka parakstīts līgums par
projekta«Publiskointerne
ta pieejas punktu attīstība
Valkas novadā» īstenoša
nu. Projekts tiek ﬁnansiāli
atbalstīts no Eiropas Reģi
onālās attīstības fonda lī
dzekļiemunValstsbudže
tadotācijāmpašvaldībām.
Projekta mērķis ir veici
nāt iedzīvotāju iekļaušanos
sabiedrības sociālajos, eko
nomiskajos un kultūras pro
cesos un uzlabot viņu dzīves
kvalitāti, radot 10 jaunus
publiskā interneta piekļuves
punktus (PIPP) un uzlabojot
10 esošos PIPP, paaugstinot
piekļuves iespējas interne
tam pēc iespējas plašākām
sabiedrības grupām, nodro
šinot piekļuvi publiskās pār
valdes un komercsabiedrību
piedāvātajiem elektroniska
jiem pakalpojumiem un in
formācijai.
Projekta realizācijas re
zultātā tiks izveidoti 10
jauno PIPP un pilnveidoti 10
esošie PIPP. Jaunie un esoši
PIPP tiks aprīkoti ar dažādu
datortehniku, projekta ie
tvaros ir plānots iegādāties
datortehniku ar nepiecieša
mo programmatūru (29
gab.), monitorus (29 gab.),
daudzfunkcionālās iekārtas
ar A3 formātu (krāsainās) (3
gab.), daudzfunkcionālās ie

kārtas ar A3 formātu (meln
baltās) (5 gab.), bezvada tīk
la iekārtas (19 gab.) un izvei
dot interneta tīklu ar bezva
da tīkla iekārtu (1 gab.).
Pēc projekta realizācijas
jebkuram Valkas novada ie
dzīvotājam būs iespēja bez
maksas apmeklēt un izman
tot datortehniku ar interne
tu šādās adresēs:
Adreses, kur atradīsies
jaunizveidotie PIPP:
• Beverīnas iela 3, Valka,
Valkas novads, LV4701;
• «Mierkalna tautas nams»,
Zvārtavas pag., Valkas nov.,
LV4735;
• «Druvas», Vijciems, Vij
ciema pag., Valkas nov., LV
4733;
• «Tautas nams», Kārķu
pag., Valkas nov., LV4716;
• «Pūcītes», Ērģeme, Ērģe
mes pag., Valkas nov., LV
4711;
• Rīgas iela 41, Valka, Val
kas novads, LV4701;
• Emīla Dārziņa iela 8, Val
ka, Valkas novads, LV4701;
• «Starteri», dzīv. nr. 2, Omu
ļi, Ērģemes pag., Valkas
nov., LV4711;
• «Kārķu skola», Kārķi, Kār
ķu pag., Valkas nov., LV
4716;
• «Māja 20», dzīv. nr. 15, Sē
ļi, Valkas pag., Valkas nov.,
LV4723.
Adreses, kur atrodas
esošie PIPP, kuri tiks piln
veidoti:
• Rīgas iela 22, Valka, Val
kas novads, LV4701;

• «Lugažu muiža», Valkas
pag., Valkas nov., LV4701;
• Semināra iela 27, Valka,
Valkas novads, LV4701;
• «Luturskola», Stepi, Zvār
tavas pag., Valkas nov., LV
4735;
• «Arkādijas», Ērģeme, Ēr
ģemes pag., Valkas nov.,
LV4711;
• Rīgas iela 64, Valka, Val
kas novads, LV4701;
• «Dalderi., Vijciems, Vijcie
ma pag., Valkas nov., LV
4733;
• «Ausmas», Kārķi, Kārķu
pag., Valkas nov., LV4716;
• «Valžkalni», Turna, Ērģe
mes pag., Valkas nov., LV
4711;
• Pamatskola,
Zvārtavas
pag., Valkas nov., LV4735.
Projekta plānotās kopējās
izmaksas EUR 38 584,71, no
tām projekta attiecināmās
izmaksas ir EUR 38 584,71.
Eiropas Reģionālās attīstī
bas fonda līdzekļi ir 85% no
attiecināmajām izmaksām
jeb EUR 32 797,00. Valsts
budžeta dotācijas pašvaldī
bām sastāda 3% no attieci
nāmām izmaksām jeb EUR
1157,54, Valkas novada do
mes līdzfinansējums ir 12%
no attiecināmajām izmak
sām jeb EUR 4630,17.
Projekts tiek realizēts
Eiropas Reģionālās attīstī
bas fonda 3.2.2.2. aktivitā
tes «Publisko interneta pie
ejas punktu attīstība» ie
tvaros. v

2

014.gada oktobrī
uzsākta projekt u
«Skaņasaparat ūrasiegā
deTurnastautasnamam»
un «Skaņas aparat ūras
iegāde Valkas pagasta
Saieta namam «Lugažu
muiža»»īstenošana.Pro
jekt umērķisiriegādāt ies
un uzstādīt mūsdienu
prasībām atbilstošu ska
ņu aparat ūru, lai nodro
šināt uvietējoiedzīvotāju
brīvā laika, radošo iz
pausmju u.c. akt ivitāšu
veiksmīg u, kvalitatīvu
un daudzveidīg u norisi,
attīstīšanu, pilnveidoša
nuunbaudīšanu,tādējā
di,veicinotValkasnova
da pagast u tautas namu
kālokālukult ūrascent ru
attīstību.
Projekta «Skaņas apa
ratūras iegāde Turnas tau
tas namam» ietvaros tiks
iegādātas aktīvās skandas,
aktīvie subbasi, mikser
pults, radio mikrofoni,
mikrofona statīvs, tumbu
statīvi un akustisko sistē
mu savienošanas vadi.
Projekta kopējās izmaksas
4595,58 EUR, no tām pro
jekta attiecināmās izmak
sas ir 3000,00 EUR. Eiro
pas Savienības Eiropas
Lauksaim niecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA)
finansējums ir 90 % no at
tiecināmajām izmaksām
jeb 2700,00 EUR.
Projekta «Skaņas apa
ratūras iegāde Valkas pa
gasta Saieta namam «Lu
gažu muiža»» ietvaros

tiks iegādātas aktīvās
skandas, aktīvie subbasi,
radio mikrofoni, tumbu
statīvi un akustisko sistē
mu savienošanas vadi.
Projekta kopējās izmaksas
3262,16 EUR, no tām pro
jekta attiecināmās izmak
sas ir 2478,51 EUR. Eiro
pas Savienības Eiropas
Lauksaim niecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA)
finansējums ir 90 % no at
tiecināmajām izmaksām
jeb 2230,66 EUR.
Projekti tiek realizēti
ELFLA Lauku attīstības
programmas 2007. – 2013.
gadam 413. pa sā ku ma
«Lauku ekonomikas da
žādošana un dzīves kvali
tātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īsteno
šanas teritorijā» aktivitā
tes «Iekārtu, teh nikas, ap
rīkojuma, informācijas teh
noloģiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un
uzstādīšana un in fra
struktūras izveide sabied
risko aktivitāšu (tajā skai
tā apmācību un interešu
klubu, kultūras, vides aiz
sardzības, sporta un cita
brīvā laika pavadīšanas
aktivitāšu) dažādošanai
vietējiem iedzīvotājiem» 1.
rīcības «Brīvā laika pava
dīšanai paredzētās in fra
struktūras ierīkošana un
pilnveidošana vietējiem ie
dzīvotājiem» ietvaros. v

Paziņojums par aktualizētās «Valkas novada
attīstības programma 2010. – 2016.gadam»
(ar 2014.gada grozījumiem) galīgās redakcijas apstiprināšanu

V

alkas novada dome paziņo, ka saskaņā ar
Valkas novada domes 2014.gada 23.sep
tembra lēmumu (sēdes protokola izraksts
Nr.13,2.§.) «Par aktualizētās «Valkas novada at
tīstības programma 2010. – 2016.gadam» (ar
2014.gada grozījumiem) galīgās redakcijas ap
stiprināšanu» tika apstiprināta aktualizēta
«Valkas novada attīstības programma 2010. –
2016.gadam» (ar 2014.gada grozījumiem) galīgā
redakcija.
Plā noša nas doku menta aktuali zācija veik
ta ņemot vērā Val kas novada domes nodaļu
un struktūr vienību ietei ku mus, apkopojot sa
bied riskajās apsprieša nās uzklausītos ietei
ku mus un iebildu mus, kā arī atbilstoši paš
valdības ilg ter mi ņa at tīstības doku mentos
defi nētajiem stratēģiskajiem mērķiem un pri
oritātēm un saska ņā ar Vid zemes plā noša nas

reģiona at zi nu miem.
Aktualizēto «Attīstības programma 2010. –
2016.gadam» (ar 2014.gada grozījumiem) veido
vairāku daļu kopums:
1. Pašreizējās situācijas raksturojums un analī
ze (situācijas apzināšana)  atsevišķs sējums.
2. Stratēģiskās daļa – atsevišķs sējums.
3. Attīstības programmas rīcības plāns (ietilpst
sējumā Stratēģiskā daļa).
4. Attīstības programmas ieviešanas uzraudzī
bas plāns (ietilpst sējumā Stratēģiskā daļa).
5. Pārskats par plānošanas dokumentu izstrādi
un sabiedrības līdzdalību – atsevišķs sējums.
Plānošanas dokuments, pieņemtie lēmumi,
kā ar Vidzemes plānošanas reģiona atzinumi ir
publicēti Valkas novada mājas lapā www.valka.
lv sadaļā Pašvaldība → Pašvaldības plānošanas
dokumenti. v

Nr. 60 2014.gada 29.oktobrī

5
Sociālajā palīdzībā

Sociālajā dienestā atsākušās
atbalsta grupu nodarbības
un radošās darbnīcas

Valkā notiek sagatavošanas darbi

Kārļa Ulmaņa pieminekļa
uzstādīšanai

V

Teksts: Zane Brūvere

ēl šogad 15.novembrī
Valkā, Lugažu lauku
mā uzstādīs pieminekli pir
majam Latvijas Ministru pre
zidentam Kārlim Ulmanim.
Pirms nozīmīgā notikuma no
tiek sagatavošanas darbi pie
minekļa uzstādīšanai. K. Ul
maņa krūšutēls būs veidots
pēc Kārļa Zāles 1937.gada me
ta, cirsts Somijas granītā, un
tas būs 2,30 metru augsts.
SIA «Valkas būvnieks» būv
darbu vadītājs Pēteris Gudri
nieks pastāstīja, ka strādnieki
jau ir demontējuši vecās pa
domju laika betona plāksnes
un iebetonējuši pamatus pie
mineklim. Šobrīd akmeņkaļi
uzstāda pieminekļa granīta
plāksnes. Apkārt pieminek
lim paredzēts izveidot senlai
cīgu bruģi. Domes izpilddi
rektora vietnieks Guntis Baš
ķis pastāstīja, ka akmeņi bru
ģa izveidošanai jau ir sagādāti
un laukums būs gatavs jau no
vembra sākumā. Krūšutēls
būs apgaismots ar diviem
gaismekļiem. To uzstādīšanu
veiks SIA «Varikons».
Valku kā vispiemērotāko
vietu piemineklim 2013.gada

rudenī ieteica novada domes
priekšsēdētājs Vents Armands
Krauklis. Pašvaldības vadītājs
norādīja, ka 1917.gada beigās
Valkā dibināta latviešu parti
ju politiska organizācija – Lat
viešu Pagaidu nacionālā pa
dome (LPNP), kas pieņēma
deklarāciju par apvienotas un
autonomas Latvijas izveidoša
nu Vidzemes, Kurzemes un
Latgales latviešu apriņķos. Ar
to šī pilsēta uzskatāma par
Latvijas valstiskuma šūpuli
un K. Ulmaņa piemineklis
Latvijas sabiedrībai to atgādi
nās.
Kā iepriekš ziņots, sākot
nēji pieminekli bija paredzēts
uzstādīt Turkmenistānā, bet
pēc tam dāvāt Liepājai.
Rīgas Lat viešu biedrības
un nacionālās kultūras at tīs
tības fonda (RLBNKAF) val
des priekšsēdētāja Mirdza
Stir na in formē, ka atklāša nas
datums saskaņots ar Valsts
prezidenta kanceleju, jo cere
monijā plānota Valsts prezi
denta Andra Bērziņa piedalī
šanās. 15.novembris izvēlēts
galvenokārt tāpēc, ka 18.no
vembrī Lat vija svin prokla
mēšanas dienu. v

U

Teksts: Natālija Dubrovska

z radošajām darbnīcām nāk
cilvēki, kuri grib pabūt kopā
un iemācīties kaut ko jaunu. Piemē
ram daudzbērnu māmiņa, kura nesen
atgriezusies no bērnu kopšanas atva
ļinājuma un jau ilgāku laiku nav izgā
jusi sabiedrībā. Šeit viņa iegūst jaunus
draugus, var parunāties, dalīties pie
redzē un uzklausīt citus. Viena māmi
ņa tikai nesen atgriezusies dzimtenē
no Īrijas. Viņa priecājas, ka var uzreiz
iekļauties sabiedrībā, iemācīties kaut
ko jaunu, ko tālāk mācīt saviem bēr
niem. Sievietes atzīst, ka kopā pavadī
tais laiks, sarunas un radošie darbi ir
ļoti labs relaksācijas veids, kas liek
aizmirst negācijas un atrast jauku vei
du, kā pavadīt rudens tumšos vaka
rus.

Atbalsta grupas nodarbības pirma
jā tikšanās reizē runājām par ciltsko
ku, apzinoties savas saknes un pārru
nājot to, cik svarīgi ir zināt pēc iespē
jas vairāk par saviem senčiem, lai bēr
ni un bērnubērni justos piederīgi savai
saimei.
Otrajā tikšanās reizē skatijāmies
filmu «Zvaigznītes uz zemes». Filma
nevienu no skatītājām neatstāja vien
aldzīgu, bija gan viela pārdomām, gan
kāda asara nobira skatoties.
Radošajās darbnīcās sociālās darbi
nieces Kristiānas vadībā māmiņas da
rināja organzas puķes, kļavu lapu ro
zītes.
Novembrī un de cembrī radošās
darbnīcas pāver tī sies dāva nu sa rū
pēša nas priekā, jo svēt ki nav aiz
kal niem. v

Valkas novada sociālais dienests informē, ka iestājoties
aukstajam laikam no 20.oktobra darbu atsāk Nakts patversme.

«Labām lietām cilvēks nekad nav par vecu…»
(Z.Mauriņa)

ValkasnovadaSociālaisdienestssveicsociālos
darbiniekusEiropassociālodarbiniekudienā!

Eiropas sociālo darbinieku dienas aizsākumi meklējami jau pirms 16 gadiem, kad Starptautiskā Sociālo darbinieku federācija sāka popularizēt tolaik
vēl jauno sociālā darbinieka profesiju. Tā ik gadu arī Latvijā tiek atzīmēta novembra otrajā otrdienā.

Eiroreģiona diena aizvadīta

Teksts: Ineta Krakupe

27.

septembrī Valkā norisi
nājās Eiroreģiona «Ples
kavaLivonija» diena, kuras mēr
ķis bija iepazīstināt ar kultūras
daudzveidību Eiroreģiona terito
rijā, kā arī veicināt organizācijas
«Eiroreģions «Pleskava  Livoni
ja»» atpazīstamību un veicināt
pierobežas pašvaldību sadarbību.
Pasākuma dienā notika virkne
aktivitāšu, kurās piedalījās kopu
mā gandrīz 400 dalībnieku no vi
sām trīs Eiroreģiona sekcijām –
Latvijas, Igaunijas pierobežas
pašvaldībām un Pleskavas apga
bala rajoniem un pilsētām. Tūris
ma izstādē – tirdziņā, kas sakās
jau rīta agrumā Lugažu laukumā,
ikviens varēja iepazīties ar Latvi
jas, Igaunijas un Krievijas apkār
tnes daudzveidīgo tūrisma piedā
vājumu. Katrs tirdziņa dalībnieks
prezentēja savu novadu, reģionu
vai rajonu. Tirdziņā varēja ne ti
kai iegādāties dažādas lietas, bet
arī padarboties līdzi, piemēram,
liet sveces, darboties ar mālu un
izšaut ar loku vai izkalt pakavu.
Pasākuma atklāšanā klāteso
šos uzrunāja Valkas novada do
mes priekšsēdētājs Vents Ar

mands Krauklis un Eiroreģiona
«Pleskava  Livonija» prezidents
Andris Kazinovskis.
Pašvaldību vadītāji, speciālisti
un citi interesenti varēja piedalī
ties kon ferencē par pārrobežu sa
darbības jautājumiem, kurā runā
ja par iespējām, kā pašvaldībām
savstarpēji sadarboties un kā rak
stīt pārrobežu sadarbības projek
tus, piesaistot ES finansējumu.
Konferencē uzstājās Pārrobežu
sadarbības biroja padomnieks no
Igaunijas Iekšlietu ministrijas,
kurš iepazīstināja ar Pārrobežu
sadarbības projektu «Krievija –
Igaunija» un par «Igaunijas – Lat
vijas» pārrobežu sadarbības pro
jektu pastāstīja šī projekta kon
sultante. Uzstājās arī Latvijas
konsuls Pleskavā Irēna Putniņa
un Krievijas konsuls – padom
nieks no Ģenerālā konsulāta Dau
gavpilī Vladimirs Ščukins. Vairā
kas pašvaldības uzstājās ar pre
zentācijām par realizētajiem pār
robežu sadarbības projektiem un
prezentēja arī idejas turpmāka
jiem sadarbības projektiem.
Paralēli kon ferencei savstarpē
jās tikšanās notika gan Eiroreģi
ona kultūras, gan tūrisma noza
res speciālistiem. Kultūras darbi

nieki iepazinās ar nodegušo, bet
nu jau skaisti at jaunoto Vijciema
Kultūras namu, ciemojās Čiekuru
žāvēšanas kaltē. Pēc ekskursijas
kultūras darbinieki nopietni
diskutēja par kultūras dzīves
aktivitātēm Igaunijā, Krievijā
un Latvijā, dalījās pieredzē par
pasākumiem un vienojās par
turpmāko sadarbību. Tū
risma speciālisti savukārt
devās nelielā ekskursijā pa
Valkas un Valgas pilsētām,
kā arī iepazinās savā starpā
un pārrunāja, kā katram vei
cies šajā tūrisma sezonā.
Pēcpusdienā Valkas ģimnā
zijas sporta hallē norisinājās
Eiroreģiona sacensības basket
bolā – savā starpā sacentās ko
mandas no Latvijas, Igaunijas
un Krievijas basketbola ko
manda Pleskavas pilsētas, Ra
pinas sporta skolas audzēkņi
un Rugāju Sporta centra ko
manda. Pirmo vietu izcīnīja
Rugāju komanda, aiz sevis at
stājot attiecīgi Rapinas un Ples
kavas pilsētas komandas.
Dienas izskaņā Valkas pilsē
tas kultūras namā notika
krāšņs un interesants koncerts

«Ar ceļavēju kabatā», kura dalīb
nieki bija amatierkolektīvi – deju
kolektīvi, ansambļi, folkloras gru
pas. no visa Eiroreģiona. v

[
[
Ir apstiprināta jauna būvniecības
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Būvniecībā

Teksts: Māris Pandalons, Valkas novada būvvaldes vadītājs - būvinspektors

B

ūvniecības nozares tiesiskais
pamats Latvijas Republikā ir
Būvniecības likums, kas stājies spēkā 2014.gada 1.oktobrī.
Būvniecības procesuālo kārtību
Datums

Nr.

regulē Ministru kabineta 2014.gada
19.augusta noteikumi Nr.500 «Vispārīgie būvnoteikumi» speciālie būvnoteikumi:

Būvnoteikumi

Stājušies
spēkā
01.10.2014.

02.09.2014. 529 Ēku būvnoteikumi
Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un
30.09.2014. 573
01.10.2014.
sadales būvju būvnoteikumi
Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes
16.09.2014. 551 un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju 01.10.2014.
būvnoteikumi
02.09.2014. 530 Dzelzceļa būvnoteikumi
01.10.2014.
Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būv01.10.2014.
16.09.2014. 550
noteikumi
Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas,
19.08.2014. 501
01.10.2014.
būvniecības un uzraudzības kārtība
Būvnoteikumi darbiem autoceļu tīklā (01.
23.10.2001. 446 10.2014. zaudējuši spēku, jauni atrodas 27.10.2001.
pieņemšanas procesā)
Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvniecības
13.07.2004. 600 kārtība (01.10.2014. zaudējuši spēku, jauni 17.07.2004.
atrodas izstrādes procesā)
Pielikumi publicēti Valkas novada mājaslapā sadaļā Būvvalde.
Būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam.
1. Ēku iedalījums grupās
Iedalījuma
kritērijs
1. Stāvu
skaits

I grupa *

2. Cilvēku
skaits
3. Platība,
1) Mazēka (vienstāva ēka,
apbūves lau- t.sk. nojume un palīgēka,
kums
kuras apbūves laukums
nav lielāks par 25 m2)
2) Ārpus pilsētu un ciema
teritorijām vienstāva lauku
saimniecību nedzīvojamā
ēka, kura nav paredzēta
dzīvnieku turēšanai, un palīgēka (piemēram, saimniecības ēkas, noliktavas, šķūņi, pagrabi, nojumes, garāžas) ar apbūves laukumu
līdz 60 m2
3) Atsevišķa rūpnieciski izgatavota vienstāva ēka ar
apbūves laukumu līdz 60
m2, tai skaitā konteinertipa
ēka vai būvizstrādājums,
izņemot ēkas, kurās tiek izvietota bīstamā iekārta
4) Betonēts laukums pakaišu kūtsmēslu uzkrāšanai
(uzglabāšanai ar vircas uzkrāšanas tvertni) līdz 50m2
4. BūvtilŪdens rezervuāri (pazemes
pums
un virszemes) līdz 50 m3
ārpus pilsētu un ciemu teritorijām

5. Jauda

1) Kompaktās (konteinertipa) transformatoru apakšstacijas un sadales ietaises
ar nominālo spriegumu līdz
20 kV ārpus pilsētām, ja
tās atrodas ārpus esošo
spēkstaciju un apakšstaciju
teritorijām
2) Elektroietaišu ēkas ar
pamatiem, mazākas par 60
m2 ārpus pilsētām un ciemiem

II grupa

III grupa*

Ēkas,
kuras
neietilpst
1. vai
3.grupā

1) Ēka, kurai ir vairāk
nekā pieci virszemes stāvi
2) Ēka, kurai ir vairāk nekā viens apakšzemes
stāvs
Publiskā ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem
1) Ražošanas ēka, kuras
kopējā platība ir lielāka
par 1000 m2
2) Noliktavas ēka, kuras
kopējā platība ir lielāka
par 2000 m2

1) Ēka šķidru, gāzveida
vielu vai beramu materiālu
uzglabāšanai, pārkraušanai vai pārstrādei ar būvtilpumu virs 5000 m3
2) Ūdens rezervuāri (pazemes un virszemes) virs
1000 m3
1) Katlumājas un elektroenerģijas apgādes ēkas
ar siltuma jaudu lielāku
par 2 MW un/vai elektrisko jaudu lielāku par 2
MW
2) Slēgto transformatoru
apakšstaciju ēkas ar 110
kV spriegumu un augstāku

2. Inženierbūvju iedalījums grupās
Speciālie
I grupa
II grupa
III grupa
būvnoteikumi
1. Autoceļi un Māju ceļš viena īpaš- Inženierbū- 1) Automaģistrāles un ātrielas
nieka zemes gabalā ves, kuras satiksmes autoceļi
neietilpst 1. 2) Tilti, viadukti un ceļu pārvai 3.grupā vadi
3) Tuneļi, garāki par 100 m
2. Dzelzceļa Dzelzceļa gājēju pār1) Publiskās lietošanas dzelzbūves
ejas un dzelzceļa tehceļi
(valsts,
noloģiskās pārbrauk2) Tilti, viadukti un ceļu pārpašvaldību tuves
vadi
un privātie)
3) Tuneļi, garāki par 100 m
3. Elektroni- Inženiertīklu pievadi
1) Maģistrālās sakaru līnijas
sko sakaru
2) Torņi, augstāki par 100 m
būves
4. Enerģijas 1) Elektrotīkli ar no1) Elektropārvades līnijas ar
ražošanas, minālo spriegumu līdz
nominālo spriegumu 110 kV
glabāšanas, 20 kV, tajā skaitā elekun augstāku
pārvades un troapgādes sadalnes
2) Apakšstacijas (izņemot
sadales
(uzskaites, relejaizsarslēgtās transformatoru apakšbūves
dzības, kabeļu komustaciju ēkas) ar 110 kV sprietācijas u.c.) un komugumu un augstāku
tācijas un aizsardzī3) Hidroelektrostacijas ar jaubas iekārtas
du virs 2 MW
2) Inženiertīklu pievadi
3) Gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas ar darba spiedienu virs 1,6 MPa
4) Spēkstaciju būves ar jaudu virs 20 kW, tai skaitā vēja
elektrostacijas (vēja parki)
5) Dūmeņi virs 60 m
5.Hidroteh- 1) Viena īpašnieka me1) Ūdens noteces un līmeņu
niskās un
liorācijas sistēma vai
regulēšanas hidrotehniskās
meliorācijas atsevišķas būves, iebūves, ja aizsprosta augsbūves
rīces
tums pārsniedz 15 metrus
2) Rakti dīķi ar virsvai novadbūves caurplūde
mas laukumu vienas
pārsniedz 500 m3/s
zemes vienības robe2) Ūdens resursu izmanžās līdz 0,5 ha platošanas hidrotehniskās būtībā
ves, ja hidroelektrostacijas
projektētā jauda ir no 1 MW
līdz 2 MW vai sūkņu stacijas
ražīgums ir lielāks par 5
m3/s
6. Ostu
Iekšējie ūdensceļi un ostas,
hidrokas paredzētas iekšzemes
tehniskās
ūdenstransportam ar 1000 t
būves
un lielāku tilpību
7. Ar
Visas ar radiācijas drošību
radiācijas
saistītās būves
drošību
saistītās
būves
8. Būves LatVisas būves Latvijas Repubvijas Republilikas teritoriālajos ūdeņos un
kas teritoriekskluzīvajā ekonomiskajā
ālajos ūdezonā
ņos un ekskluzīvajā
ekonomiskajā zonā
9. Citas,
1) Atsevišķie labie1) Rūpnieciskās ražošanas
atsevišķi
kārtojuma elementi,
būve (ieguves rūpniecības
neklasikas atrodas publiskajā
vai iežieguves būves, ķīficētas,
ārtelpā – soliņi, bērnu
miskās ražošanas būves,
inženierrotaļu ierīces, sporta
smagās rūpniecības uzņēbūves
aprī-kojums, atsevišmumu būves)
ķās laternas un apga2) Visa veida estrādes,
ismes ķermeņi, karogu
atklātie sporta laukumi un
masti, velosipēdu stabaseini ar tribīnēm, kuras
tīvi u.tml.
paredzētas vairāk nekā 100
2) Stacionārie reklācilvēkiem
mas un informācijas
3) Visu veidu maģistrālie
stendi ar augstumu
cauruļvadi un to pārvades
līdz 2,5 m un citi tiem
estakādes
pielīdzināmi objekti,
4) Notekūdeņu attīrīšanas
tai skaitā ielu norāžu
ietaises ar jaudu virs 200 m3/
stabi līdz 4 m (bez
diennaktī
elektrības pieslēguma)
5) Kanalizācijas notekūdeņu
3) Žogi un mūri viena
pārsūknēšanas stacijas ar
zemes gabala robejaudu virs 200 m3/diennaktī
žās
6) Ūdens un kanalizācijas
4) Labiekārtoti (betomaģistrāles ar diametru no
na, šķembu u.c.) lau1000 mm
kumi līdz 50 m2 ārpus
7) Ūdens attīrīšanas ietaispilsētu un ciemu teries ar jaudu virs 200 m3/dientorijas lauksaimniecisnaktī
kās ražošanas va8) Lidlauku skrejceļi, kas ir
jadzībām
garāki par 2,0 km
5) Inženiertīklu pievadi
9) Torņi, augstāki par 100 m

[
kārtība no 2014.gada 1.oktobra
Nr. 60 2014.gada 29.oktobrī

Atšķirībā no iepriekš spēkā esošā
Būvniecības likuma, šajā likumā tiek
noteikts atšķirīgs būvniecības process:
• būvatļauja tiek izsniegta pamatojoties uz būvniecības ieceres iesniegumu un būvprojektu minimālā
sastāvā, kas ir izstrādāts atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktajām prasībām, tādējādi
būvvaldei nebūs jāizdod plānošanas
un arhitektūras uzdevums, kas pēc
būtības dublē apbūves noteikumus.
• atkarībā no plānotās būves sarežģītības pakāpes un ietekmes uz vidi,
būvatļauja tiks izdota ar nosacījumiem.
Nosacījumi ietvers prasības būvprojektēšanai un nepieciešamos saskaņojumus, kā arī prasības būvdarbu uzsākšanai.
• būvdarbus drīkstēs uzsākt pēc tam,
kad būvvalde būs izdarījusi atzīmi
būvatļaujā par tajā ietverto nosacījumu
izpildi un būvatļauja būs kļuvusi neapstrīdama.
Atkarībā no plānotās būvniecības
ieceres, vispārīgajos būvnoteikumos
noteiktās ēku grupas un būvniecības
veida (Ēku būvnoteikumi) ir šādi būvniecības ieceres iesnieguma veidi:
6.1. paskaidrojuma raksts (1.pielikums), kuru aizpilda šo noteikumu 22.,
23., 24., 35. vai 36.punktā minētajos
gadījumos;
(22. Ierosinot pirmās grupas ēkas
jaunu būvniecību vai novietošanu;
23. Ierosinot pirmās grupas ēkas, kas
nav kultūras piemineklis, vai tās daļas
atjaunošanu, ja plānotās izmaiņas skar
ēkas fasādi vai tās nesošos elementus
vai konstrukcijas, pārveidojot vai likvidējot tajā esošos elementus, vai atjaunošanu ar lietošanas veida maiņu
vai restaurāciju;
24. Ierosinot pirmās grupas ēkas vai
tās daļas pārbūvi, nepārsniedzot vispārīgajos būvnoteikumos noteiktos apjoma rādītājus pirmajai grupai;
35. Ierosinot pirmās grupas publiskas
ēkas vai tās daļas (pilsētās un ciemos),
otrās vai trešās grupas ēkas vai tās
daļas vienkāršotu atjaunošanu;
36. Ierosinot pirmās (pilsētās un ciemos), otrās vai trešās grupas ēkas
vienkāršotu fasādes atjaunošanu).
6.2. paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai (2.pielikums), kuru aizpilda
šo noteikumu 27. vai 32.punktā minētajos gadījumos;
(27. Ierosinot pirmās grupas ēkas nojaukšanu;
32. Ierosinot otrās grupas ēkas nojaukšanu, ja tā nav pieslēgta ārējiem
inženiertīkliem vai tie ir atslēgti, ko apliecina attiecīgā inženiertīklu īpašnieka
atzinums (dokuments)).
6.3. paskaidrojuma raksts ēkas vai
telpu grupas lietošanas veida maiņai
bez pārbūves (3.pielikums), kuru aizpilda šo noteikumu 34.punktā minētajos
gadījumos;
(34. Ierosinot pirmās, otrās vai trešās
grupas ēkas vai telpu grupas lietošanas
veida maiņu bez pārbūves).
6.4. būvniecības iesniegums (4.pielikums) un būvprojektu minimālā
sastāvā), kuru aizpilda šo noteikumu
25., 26., 28., 29., 30., 31. vai 33.punktā
minētajos gadījumos;
(25. Ierosinot pirmās grupas ēkas vai
tās daļas pārbūvi, pārsniedzot vispārīgajos būvnoteikumos noteiktos apjoma rādītājus pirmajai grupai, un/vai
mainot lietošanas veidu no dzīvojamās
ēkas uz nedzīvojamo vai otrādi, saskaņā
ar šo noteikumu 31.punktu:
26. Ierosinot pirmās grupas ēkas, kas ir
kultūras piemineklis, vai tās daļas restaurāciju, saskaņā ar šo noteikumu 30.
punktu;
28. Ierosinot otrās vai trešās grupas
ēkas jaunu būvniecību;
29. Ierosinot otrās vai trešās grupas
ēkas novietošanu;
30. Ierosinot otrās vai trešās grupas
ēkas vai tās daļas restaurāciju vai
atjaunošanu;

31. Ierosinot otrās vai trešās grupas
ēkas vai tās daļas pārbūvi).
6.5.apliecinājumakarte (5.pielikums),
kuru aizpilda šo noteikumu 35., 37. vai
38.punktā minētajos gadījumos;
(35. Ierosinot pirmās grupas publiskas
ēkas vai tās daļas (pilsētās un ciemos),
otrās vai trešās grupas ēkas vai tās
daļas vienkāršotu atjaunošanu;
37. Ja vienkāršota atjaunošana vai
vienkāršota fasādes atjaunošana paredzēta ēkā, kas ir valsts aizsargājamais
kultūras piemineklis, būvvaldē papildus
šo noteikumu 35. vai 36.punktā noteiktajam iesniedz:
37.1. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju;
37.2. telpu kultūrvēsturiskās inventarizācijas aktu.
38. Ja vienkāršota atjaunošana vai
vienkāršota fasādes atjaunošana paredzēta valsts aizsargājamo kultūras
pieminekļu, izņemot arheoloģijas pieminekļu, teritorijā vai tā aizsardzības
zonā esošā ēkā, būvvaldē papildus šo
noteikumu 35. vai 36. punktā iesniedz
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijas atļauju. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja nav nepieciešama kultūras pieminekļu aizsardzības zonā esošu ēku
būvdarbiem, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir noteikusi vēsturisko ēku fasāžu apdares
atjaunošanas, logu nomaiņas, fasāžu
un jumta siltināšanas, kā arī jumtu iesegumu nomaiņas metodikas principus.)
6.6. ēkas fasādes apliecinājuma
karte (6.pielikums), kuru aizpilda šo
noteikumu 36., 37. vai 38.punktā
minētajos gadījumos:
(36. Ierosinot pirmās (pilsētās un ciemos), otrās vai trešās grupas ēkas
vienkāršotu fasādes atjaunošanu;
37. Ja vienkāršota atjaunošana vai
vienkāršota fasādes atjaunošana paredzēta ēkā, kas ir valsts aizsargājamais
kultūras piemineklis, būvvaldē papildus
šo noteikumu 35. vai 36.punktā noteiktajam iesniedz:
37.1. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju;
37.2. telpu kultūrvēsturiskās inventarizācijas aktu.
38. Ja vienkāršota atjaunošana vai
vienkāršota fasādes atjaunošana paredzēta valsts aizsargājamo kultūras
pieminekļu, izņemot arheoloģijas pieminekļu, teritorijā vai tā aizsardzības
zonā esošā ēkā, būvvaldē papildus šo
noteikumu 35. vai 36. punktā iesniedz
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijas atļauju. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja nav nepieciešama kultūras pieminekļu
aizsardzības zonā esošu ēku būvdarbiem, ja Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcija ir noteikusi vēsturisko ēku fasāžu apdares atjaunošanas, logu nomaiņas, fasāžu un
jumta siltināšanas, kā arī jumtu iesegumu nomaiņas metodikas principus.).
7. Būvniecības ieceres dokumenti
nav nepieciešami:
7.1. ja ēkā vai telpu grupā tiek īstenots
interjera projekts, kas neskar trešās
personas, nesošās būvkonstrukcijas
un koplietošanas inženiertīklus;
7.2. pirmās grupas ēkas vai tās daļas
atjaunošanai, nemainot nolietojošos
ēkas nesošos elementus vai konstrukcijas, neskarot ēkas fasādi un koplietošanas inženiertīklus, veicot funkcionālus vai tehniskus uzlabojumus
(turpmāk – vienkāršota atjaunošana),
izņemot publiskās ēkas (pilsētās un
ciemos);
7.3. pirmās grupas ēkas, kas nav
valsts aizsargājamais kultūras piemineklis, fasādes apdares atjaunošanai, visu logu nomaiņai, fasādes siltināšanai, jumta siltināšanai,
jumta ieseguma nomaiņai, pagraba
siltināšanai vai lodžiju aizstiklošanai
(turpmāk – vienkāršota fasādes at-
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jaunošana) ārpus pilsētām un ciemiem;
7.4 pirmās, otrās vai trešās grupas
ēkas logu nomaiņai, ja tiek ievērots
noteikumu 39., 40. vai 41.punktā minētie
nosacījumi;
(39. Ēkas fasādes apliecinājuma karte
vai paskaidrojuma raksts nav nepieciešams, ja ēkai, t.sk. ēkai, kas atrodas valsts aizsargājama kultūras pieminekļa (izņemot arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļu) aizsardzības zonā, plānota tikai logu nomaiņa,
neveicot citus ēkas fasādes būvdarbus,
un tiek nodrošināta atbilstība ēkas
fasādes koptēlam (loga dalījums un
proporcijas, rāmja un no ārtelpas redzamo loga elementu krāsojums un
reljefs).
40. Ēkas fasādes apliecinājuma karte
vai paskaidrojuma raksts nav nepieciešams ēkās, kuras atrodas arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļu aizsardzības zonās, plānota tikai
logu nomaiņa, neveicot citus ēkas fasādes būvdarbus, un tiek nodrošināta
atbilstība ēkas stilam, arhitektūras risinājumam un koptēlam (loga izvietojuma dziļums fasādes plaknē, logailu
arhitektoniskā apdare, loga forma, loga
kompozicionālais dalījums un proporcijas, oriģinālam atbilstošs materiāls,
loga konstruktīvo elementu no ārtelpas
redzamās daļas dimensijas un profilējums, loga dekoratīvās detaļas, no ārtelpas redzamie loga aprīkojuma elementi un krāsojums);
41. Mainot ēku logus vēsturiskā centra
un tā aizsardzības zonas teritorijā, ēkas
fasādes apliecinājuma karte nav nepieciešama, ja būvvaldē iesniegta informācija, kurai pievienota skice vai
pase ar skaidrojošu aprakstu, ko parakstījis būvspeciālists arhitektūras jomā (sertificēts arhitekts), lai nodrošinātu
atbilstību šo noteikumu 40.punktā minētajām prasībām. Būvvalde, ja tās
rīcībā ir tehniskā dokumentācija par
ēkā esošajiem logiem (piemēram, logu
nomaiņas pase), 14 dienu laikā pēc informācijas saņemšanas rakstiski paziņo būvniecības ierosinātājam par
šādas dokumentācijas esību.)
7.5. otrās vai trešās grupas dzīvojamās ēkas lodžiju aizstiklošanai,
ja tiek ievērots šo noteikumu 42.punktā
noteiktais, izņemot valsts aizsargājamajos kultūras pieminekļos;
(42. Ēkas fasādes apliecinājuma karte
nav nepieciešama, ja otrās vai trešās
grupas dzīvojamā ēkā, izņemot valsts
aizsargājamus kultūras pieminekļus,
plānota lodžiju aizstiklošana, neveicot
citus fasādes būvdarbus, un būvvaldē
iesniegts Dzīvokļa īpašuma likumā
noteiktajā kārtībā pieņemts lēmums
par lodžiju aizstiklošanas pieļaujamību
un saskaņota ēkas vizuālā izskata un
attiecīgās fasādes lodžiju aizstiklojuma
skice vai pase ar skaidrojošu aprakstu.)
7.6. vienas sezonas vieglas konstrukcijas ēkām bez pamatiem (piemēram, siltumnīcas).
8. Persona, ierosinot jebkura veida
būvniecību, būvniecības ieceres iesniegumam pievieno:
8.1. īpašuma, valdījuma vai lietojuma
tiesību apliecinošus dokumentus;
8.2. būvniecības ierosinātāja pilnvaru,
ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona;
8.3. saskaņojumu ar trešajām personām
un citas atļaujas šajos noteikumos un
citos normatīvajos aktos noteiktajos
gadījumos.
9. Trešo personu saskaņojumu noformē uz būvprojekta ģenerālplāna
(uz derīga topogrāfiskā plāna pamatnes izstrādāts projektējamās teritorijas
vispārīgais plāns būvprojekta sastāvā
ar būvju, labiekārtojuma elementu un
inženiertīklu piesaisti zemes gabalam)
vai kā atsevišķu dokumentu (vienošanās, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmums, balsošanas protokols
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u.c.), lai no tā izrietētu nepārprotama
šo personu piekrišana katram konkrētam apgrūtinājumam, kas skar
attiecīgo personu.
10. Plānotajai būvniecības iecerei nav
nepieciešams saskaņojums ar zemes īpašnieku, ja ēka pieder citai personai un ir veicama ēkas vai telpu grupas restaurācija, atjaunošana, pārbūve,
neveicot apjoma izmaiņas vai lietošanas
veida maiņu, vienkāršotās fasādes
atjaunošana, atjaunošana vai vienkāršota atjaunošana bez lietošanas veida
maiņas.
2.1. Būvniecības ieceres dokumentu
izstrādāšana
11. Būvniecības ierosinātājs vienojas
ar būvprojekta izstrādātāju atbilstošā
būvprojektēšanas jomā par attiecīgajai
būvniecības iecerei nepieciešamo dokumentu izstrādi. Atbilstoši plānotajai
iecerei un paredzētajam būvniecības
veidam aizpilda vienu no būvniecības
ieceres iesnieguma veidiem.
12. Šo noteikumu 6.1. un 6.2. punktā
minētajos gadījumos būvniecības
ierosinātājs pats var izstrādāt nepieciešamos būvniecības ieceres
dokumentus savai dzīvojamai ēkai,
tās palīgēkai vai lauku saimniecību
nedzīvojamai ēkai un apliecināt, ka tie
atbilst būvniecību reglamentējošajiem
normatīvajiem aktiem un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam (ja
tāds ir izstrādāts).
Atkarībā no būvniecības ieceres
būvvalde pieņems lēmumu šādos termiņos:
1. 1 mēneša laikā – būvatļaujas izdošana vai atteikums izdod būvatļauju;
2. 14 dienu laikā – būvniecības ieceres
akcepts, izdarot atzīmi apliecinājuma
kartē, vai atteikums izdarīt atzīmi;
3. 7 dienu laikā – būvniecības ieceres
akcepts, izdarot atzīmi būvniecības
ieceres paskaidrojuma rakstā vai atteikums izdarīt atzīmi.
Tiek saglabāts un kā obligāts tiek
noteikts pienākums būvuzņēmējam
un būvdarbu veicējam apdrošināt
savu civiltiesisko atbildību par tā
darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai,
veselībai un mantai nodarītajiem zaudējumiem. Ja būvdarbu veikšanai nepieciešama būvatļauja, būvdarbu veicēja civiltiesiskā atbildība apdrošināma
uz visu būvdarbu veikšanas laiku ( Likuma 24.pants).
Maksimālais būvdarbu veikšanas
ilgums līdz būves nodošanai ekspluatācijā: būvēm, kurām tika veikts
paredzētās darbības ietekmes uz vidi
novērtējums – pieci gadi;
pārējām būvēm – astoņi gadi.
Šeit plašāk apskatīta ēku būvniecības kārtība.
Līdzīgi dokumenti iesniedzami būvvaldē ir arī citu specifisku objektu projektēšanai un būvniecībai.
Iepriekš iesāktie projektēšanas un
būvdarbi turpināsies pēc Vispārīgo
būvnoteikumu Noslēguma jautājumu
sadaļas norādēm, atkarībā no ieceres
stadijas.
Par visiem, ar jauno būvniecības
kārtību saistītiem jautājumiem iedzīvotāji un uzņēmēji var saņemt konsultācijas Valkas novada būvvaldē. Ņemot
vērā, ka jaunie normatīvie likumdošanas akti ir ļoti apjomīgi un tikko stājušies spēkā, un daļa vēl nav pieņemti, ir
lūgums būt savstarpēji saprotošiem un
iecietīgiem. Katru radikālu pārmaiņu īstenošanai ir vajadzīgs zināms pārejas
periods. Būvniecība – tā ir mūsu kopīga estētiskas, funkcionāli pareizas un
drošas apkārtējas vides veidošana. Un
šoreiz uzsvars likts arī uz sabiedrības
informēšanu (informācija novada mājas lapā – sadaļā būvvalde un būvtāfeles pie objektiem) un iesaistīšanu (sabiedriskā apspriešana) būvprocesu sākuma stadijā. v
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Nr. 60 2014.gada 29.oktobrī

Valkas novada domē

2014.gada 23.septembra domes
sēdē pieņemtie lēmumi

• Apstiprināt aktualizēto Valkas
novada attīstības programmas
2010. – 2016.gadam (ar 2014.gada
grozījumiem) galīgo redakciju.
• Iekļaut meža teritoriju starp au
toceļu P22 un Parka ielu, pretī
Parka ielai 25, plānotajā Valkas
mežaparka teritorijā (Valkas no
vada domes 2014.gada 24.aprīļa
lēmums «Par ieceri izveidot me
žaparku» (protokols Nr.6, 10.§.),
izmaiņas paredzot arī Valkas pil
sētas teritorijas plānotajā izman
tošanā.
• Slēgt jaunu sadarbības līgumu
ar biedrību «Latvijas – Igaunijas
institūts», ar kuru nodot lietoju
mā telpas pašvaldības ēkas pir
majā stāvā Semināra ielā 29, Val
kā uz laiku līdz pieciem gadiem
bez maksas, par ko biedrība no
savas puses nodrošina pašvaldī
bai dažādas pieaugušo apmācī
bas, kā arī pašvaldības dokumen
tu un pasākumu tulkošanu lat
viešu – igauņu valodās.
• Uzstādīt
aizlieguma
zīmi

Zelta vērtības

P

Nr.302 (braukt aizliegts) pagrie
zienā no Smilšu ielas uz Ceriņu
ielu un ceļa galā no garāžu pus
es.
• Apstiprināt valsts budžeta
mērķdotāciju pašvaldību vispārē
jās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu pedago
gu darba samaksai un valsts so
ciālās apdrošināšanas obligāta
jām iemaksām sadali Valkas no
vadā no 2014.gada 1.septembra
līdz 2014.gada 31.decembrim. Ie
kļaut valsts mērķdotācijas daļu
katras izglītības iestādes budžetā.
Izglītības iestāžu vadītājiem atbil
stoši iedalītajam finansējumam
veikt pedagogu tarificēšanu.
• Noteikt 2014.gadā vienu Jāņa
Cimzes balvu EUR 500 apmērā
pēc nodokļu nomaksas.
• Apstiprināt stipendiju skaitu
un lielumu 2014. / 2015. mācību
gadam.
• Apstiprināt Valkas novada do
mes izglītības iestāžu tāmes sav
starpējiem norēķiniem atbilstoši

Ministru kabineta 1999.gada 13.
jūlija noteikumiem Nr.250 «Kārtī
ba, kādā veicami pašvaldību sav
starpējie norēķini par izglītības
iestāžu vai sociālās aprūpes iestā
žu sniegtajiem pakalpojumiem»
bez valsts dotācijām.
• Slēgt līgumus ar pašvaldībām
par bērnu uzturēšanos izglītības
iestādēs atbilstoši Ministru kabi
neta 1999.gada 13.jūlija noteiku
miem Nr.250 «Kārtība, kādā vei
cami pašvaldību savstarpējie no
rēķini par izglītības iestāžu vai
sociālās aprūpes iestāžu sniegta
jiem pakalpojumiem».
• Izstrādāt un iesniegt projekta
iesniegumu «Robežu jaunās gais
mas un krāsas» («New lights and
colors of Borders») Radošās Eiro
pas fonda apakšprogrammas
«Kultūra» atbalsta aktivitātei «Sa
darbības projekti».
• Apstiprināt Valkas novada do
mes izpilddirektora 2014.gada
16.septembra rīkojumu «Par Za
nes Mīļās pieņemšanu darbā». v

2014.gada 3.oktobra
domes ārkārtas sēdē
pieņemtie lēmumi
• Apstiprināt Valkas novada do
mes priekšsēdētāja 2014.gada 30.
jūnija rīkojumu «Par Kristīnes
Ganiņas pieņemšanu darbā».
• Apstiprināt nomas maksu Val
kas pamatskolas virtuves tel
pām. Slēgt nomas līgumu par šī
lēmuma 1.punktā minēto objek
tu ar sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojuma sniedzēju, ar kuru
noslēgts līgums par ēdināšanas
pakalpojuma sniegšanu Valkas
pamatskolā uz pakalpojuma
sniegšanas termiņu.
• Slēgt sadarbības līgumu ar
biedrību «Atbalsts Valkai», ar
kuru nodot lietojumā telpu Nr.26
un Jauniešu biroja telpas (1.stāvā
telpas nr. 13., 12., 14., 15., 16) BJC
«Mice» Semināra ielā 27, Valkā
uz laiku līdz diviem gadiem bez
maksas, par ko biedrība no sa
vas puses nodrošina dažādas
jauniešu bezmaksas apmācības
un citas aktivitātes. Telpu izman
tošana – divas stundas vienu rei
zi nedēļā. v

Zeltapāri–mūsuzelts!

Teksts un foto: Zane Brūvere

agājušajā mēnesī, jau rudenīgās
noskaņās, Valkas novada dome
devās sveikt mūsu brīnišķīgos novada
cilvēkus – zelta pāri Anastasiju un Ni
kolaju Desjatņikovus. Saulainajā die
nā, dārza puķu ielenkumā Anastasija,
Nikolajs un abu meita mūs sagaidīja
mirdzošām acīm. Domes priekšsēdē
tājs Vents Armands Krauklis pāri
sveica ar ziediem un apsveikuma dā
vanām, dzimtsarakstu nodaļas vadī
tāja Māra Zeltiņa pārim pasniedza
jaunu laulības apliecību un novada
suvenīrus. Svētku galdu papildināja
īpašā – zelta pāru torte, kurā izvijušās

divas sirdis simbolizē mīlestību.
Mīlestību var sajust arī saimnieku
mājās, kuras savām čaklajām rokām
darinājis saimnieks pats. Meistarīgi
veidotie griesti, koka kāpnes piešķir
mājoklim īpašu auru. Tā omulīgā gai
sotnē Anastasija un Nikolajs mums
pastāstīja, kā iepazinušies. Anastasi
jas brālis tolaik stradājis Rīgas depo
un viņa sporta komandā pietrūcis
meiteņu. Viņš uzrunājis māsu, lai ņem
līdzi savas draudzenes un nāk sportot
– tur arī ar Nikolaju iepazinušies.
Anastasija smaida, ka Nikolajs spor
tojis mazāk, bet abiem ļoti paticis de
jot. Tā ilgi nebija jāgaida līdz kāzām,
ko abi svinējuši mājās.
Toreiz jaunais pāris dzīvojuši
Vecrīgā. Uz Valku abi atbraukuši
dzīvot, kad jau bijuši pensijas
gados. Anastasija stāsta, ka
saikne ar Valku gan esot bi
jusi vienmēr, jo braukuši cie
mos pie radiem. Uz Valku
braukuši labprāt, jo te tuvu
mā bija Valga, kur allaž gri
bējies aiziet. Tā ir tiesa, ka toreiz
Valgā varēja iegādāties dažādas
preces, kuru Latvijā nevarēja da
būt. Nikolajs pastāsta, ka pārce
ļoties uz dzīvi Valkā, māju uzcē
luši pašu spēkiem. Skatoties uz
starojošo pāri ir skaidrs, ka abi
nekad nesež rokas klēpī saliku
ši, bet ir gatavi strādāt, izpalī
dzēt citiem un ar optimismu
skatīties dzīvē.
Šie skaistie brī ži ir tas, kas
dod spēku un enerģiju dzīvot!
Novēlam mūsu zelta pār im
lai mi, mī lestību, ve selību un
labklājību! v

Omulīgā gaisotnē Anastasija un Nikolajs mums pastāstīja,
kā iepazinušies

Domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis pāri sveica
ar ziediem un apsveikuma dāvanām, dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja Māra Zeltiņa pārim pasniedza jaunu laulības apliecību
un novada suvenīrus

[
Iepazīsti veļu laika maršrutus Valkā
Nr. 60 2014.gada 29.oktobrī

Teksts: Liene Bērziņa

R

udens ir ražas, krāsaino la
pu un mistiskais veļu laiks. Valkas
pilsēta aicina to pavadīt pierobežā,
iepazīties ar unikālajām dvīņu ro
bežpilsētām Valku / Valgu un uz
zināt neticamus faktus un stāstus
par Valku.
Ja Tev ir interese par mistisko
un nezināmo, tad brauc uz Valku
– pilsētu, kurā kādreiz ir dzīvojusi
īsta ragana, kur maģisku īpašību
piedēvētajiem ielu krustojumiem
līdzās atrodas divu valstu robeža,
kas ir spēcīgu enerģiju krust
punkts. Nepalaid garām izdevību
uzzināt, kas Valku sargā no raga
nas lāsta, kā arī izveidot spēcīgu
senlatviešu amuletu – aizsardzību
no ļauniem spēkiem.
Ekskursiju plānojiet, izvēloties
sev interesējošo maršrutu un to pa

pildinot ar kādu no Valkas pilsētas
kultūras nama piedāvātajiem kul
tūras pasākumiem.
Bērnu un jauniešu grupām tiek
piedāvāti trīs maršruti robežpilsē
tu Valkas / Valgas iepazīšanai:
• Piedzīvojumu pārgājiens gru
pām Valkā / Valgā «Meklējot robe
žu»;
• Mistiski stāsti un aizsardzības
zīmju veidošana maršrutā «Valka
veļu laikā»;
• Nakts piedzīvojums Valkā «Na
kts trase».
Papildiniet dienu Valkā / Valgā ar
vienu no piedāvātajiem kultūras
pasākumiem:
• 6.novembrī plkst. 19.00 rokopera
«Lāčplēsis»;
• 13.novembrī plkst. 15.00 izrāde
«Sniegbaltītes skola».
Valka / Valga ir viena pilsēta
divās valstīs. Nepalaid garām iz
devību pabūt vietā, kur paveras

Valkas novada BJC «Mice» piedāvā pieteikties jaunam
interešu izglītības pulciņam «Tūrisms un gidēšana»!
JA:
• Esi 8 – 12. klases skolēns;
• Esi lepns par savu valsti un
pilsētu;
• Labi pārvaldi kādu svešvalo
du;
• Tevī mīt atklājēja gars;
• Labprāt vairāk izzinātu Valkas
/ Valgas tūrisma piedāvājumu;
• Tu vēlies piedalīties dažādās
ar tūrismu saistītās aktivitātēs,
TAD pievienojies mūsu radošai

kompānijai!
Tiksimies Valkas Tūrisma in
formācijas biroja telpās, Rīgas ie
lā 22, katru pirmdienu plkst.
16.00, iesim izzinošos pārgājienos,
pētīsim Valkas un Valgas apska
tes objektus un veidosim jaunos
tūrisma produktus – maršrutus,
pasākumus un citas aktivitātes!
Vairāk in formācija: tib@valka.lv
vai tel.: 26496945. v

unikāla iespēja pilsētas centrā
vienlaikus atrasties divās valstīs –
ar vienu kāju stāvot Latvijā, ar otru
Igaunijā!
Maršrutā tiek iekļauti Valkas
apskates objekti, būs iespēja uzkāpt
baznīcas tornī un izbaudīt brīnu
mainus Valkas / Valgas skatus, kā
arī apmeklēt pilsētu robežu – vie

Tūrismā

9

tu, kur paveras unikāla iespēja pil
sētas centrā vienlaikus atrasties di
vās valstīs – ar vienu kāju stāvot
Latvijā, ar otru – Igaunijā.
Vai rāk in for mā ci ja par marš
rutu Val kas no va da tū ris ma in
for mā ci jas
bi ro jā,
tālrunis
64725522, 26446602 vai 26496945
vai tib@val ka.lv v

Jauni Valkas/Valgas suvenīri –

blociņi un pildspalvas

Teksts: Liene Bērziņa

V

alkas novada do
mes Tūrisma in for
mācijas birojs (TIB) sadar
bībā ar vietējo uzņēmumu
SIA «Minty» izveidojis jau
nus suvenīrus – blociņus
unpildspalvasarValkas/
Valgasrakstiņiem!
Trīs veidu A5 izmēra
piezīmju blociņi un papīra
pildspalvas ar Valkas / Val
gas simbolizējošiem raks
tiņiem ir ļoti simpātiski
dvīņu pilsētu raksturojoši
suvenīri, kurus iespējams
iegādāties sev vai uzdāvi
nāt kā jauku piemiņu no
Valkas / Valgas. Tos un vēl
daudzus citus suvenīrus
iespējams iegādāties Val
kas TIB, Rīgas ielā 22, Val
kā, blakus Valkas novada
Centrālajai bibliotēkai. Tū
risma birojs ir atvērts nese
zonā (no 16.09 līdz 14.05)
katru darba dienu no 8.00
līdz 17.00, ar pusdienlaiku
no 12.00 līdz 13.00.
Valkas Tūrisma un in
formācijas birojā ir pieeja
mi vēl dažādi Valku / Val
gu, Valkas novadu un Lat
viju simbolizējoši suvenīri
– sākot ar aprocēm, ziepī
tēm, svecēm, šokolādēm,
beidzot ar Tkrekliem un
koka beņķīšiem!
Uz tikšanos Tūrisma in
formācijas birojā! v
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[ Valkas ģimnāzijas skolēni un skolotāji
Nr. 60 2014.gada 29.oktobrī

Izglītībā

starptautiskā projektā Itālijā

Projekta pirmajā dienā itāļu sko
Teksts un foto: Dace Langenfelde,
lē
ni
bija sagatavojuši interesantu
projekta koordinatore

V

alkas ģimnāzija īsteno Co
meniusprojekt u«Biodaudzveidī
basstatistikaunzinātniskāizpē
te», kura mērķis ir iepazīt bio
daudzveidību 5 valstīs: Spānijā,
Latvijā,Itālijā,RumānijāunTur
cijā.
No 13. līdz 18.oktobrim notika
projekta sanāksme Itālijā, Campo
sanpiero pilsētā, IIS Pertini skolā,
kurā piedalījās 5 Valkas ģim nāzijas
skolēni: Nora Barviķe, Elīza Skutā
ne, Dārta Lozda, Toms Mārtiņš Sī
manis, Artis Veinbergs un 6 skolo
tāji: Gunita Gindra, Ingrīda Hede
marka, Dace Langen felde, Ingrīda
Vabale un Andris Dainis.
Itālijas kultūrvēstures un dabas
iepazīšanu sākām ar ziemeļu pērli
Venēciju, kura ir celta uz trīssimt
septiņpadsmit mazām saliņām. Ta
jā ir simt piecdesmit kanālu, kas sa
vā starpā savienoti ar četrsimt devi
ņiem tiltiem. Lielisks bija piedzīvo
jums braukt ar gondolu pāri kanā
lam. Venēcija ir kājāmgājēju pilsēta,
tāpēc mūs patīkami pārsteidza šau
rās ieliņas, tilti un gaisa tilti, kuri ir
kā pilsētas lielceļi. Apmeklējām
Eiropas «skaistāko svētku zāli» Svē
tā Marka laukumu, kuru veido ele
gantas kolonnas pie Svētā Marka
bazilikas sapņainajiem kupoliem,
arkām un mirdzošajām zelta moza
īkām un Dodžu pili.

prezentāciju par plānotajām aktivi
tātēm, kā arī par savu pilsētu Cam
posanpiero un reģiona centru Pa
dova.
Projekta koordinatori no Spāni
jas iesaistīja dalībniekus diskusijā,
analizējot paveikto posmā starp
vizīti Latvijā un Itālijā, tika dotas
norādes un termiņi radošā darba,
vārdnīcas papildinājuma veikšanā,
norādes par foto konkursu un tā
noteikumiem.
Notika neliela ekskursija pa sko
lu, pārsteidza, ka itāļu skolēniem
jāmācās arī sestdienās, kas samazi
na noslogojumu pārējās dienās.
Tiekoties ar Camposanpiero pil
sētas mēru, uzzinājām par reģiona
problēmām, par iespējām, kas tiek
piedāvātas iedzīvotājiem, par vēlē
šanu procesu.
Priecājāmies par piedāvāto ie
spēju apmeklēt Padovas ievēroja
māko kultūrvēsturisko pieminekli
Scroveg ni kapelu ar itāļu renesan
ses glezniecības pamatlicēja Džoto
gleznojumiem.
Īsts piedzīvojums bija biodaudz
veidības iepazīšana Colli Euganei
dabas parkā, kur gids mācīja sa
skatīt būtisko, domāt par klimata
izmaiņām, to cēloņiem un cilvēka
lomu šajos procesos. Skolēnu
daudznacionālās grupas veica eks
perimentus, kuru rezultātus vēlāk
analizēja. Pa ceļam aci priecēja zie
meļniekiem eksotiskie dienvidu

Skolēni apmeklēja ari Eiropas «skaistāko svētku zāli» Svētā Marka laukumu

augi: hurma, olīvu birzis, granāt
koki un kalnu ainavas.
Dabas parka apkārtnē apmeklē
jām viduslaiku ciematu, kurā iedves
mu smēlis itāļu dzejnieks Petrarka.
Biodaudzveidības tēmu palī
dzēja saprast Padovas botāniskā
dārza, kas ir iekļauts UNESCO
kultūras mantojuma sa rakstā, ap
mek lējums, kur gids aizrautīgi
stāstīja par 3500 pasaules augu su
gām.
Paveiktais vizītes laikā: veikti
pētījumi dabā un apkopoti dati, sa
gatavota prezentācija, pilnveidotas
svešvalodu prasmes, apgūtas jaun

Valkas ģimnāzijas Skolēnu parlaments
9.

Teksts: Agnese Tukiša, 9.klase

oktobrī Valkas ģimnāzijā
notikaskolēnuparlamen
ta vēlēšanas. Vēlēšanās piedalī
jās 2 partijas – «Muskulis» un
«Jauda».Abaspart ijassolījāsbūt

aktīvas un padarīt skolēnu sko
lasdzīviinteresantāku.
Vēlēšanu rezultāti, iespējams,
šokēja daļu skolēnu. Ar astoņu
balsu pārsvaru uzvarēja partija
«Muskulis». Šīs partijas «sakne» ir
Mariss Kalniņš, kurš arī ieguva 62
balsis. Pēc vēlēšanām tikai
veidota skolēnu parlamenta
augšpalāta jeb «svarīgākie»
cilvēki. Šie cilvēki tika no
teikti pēc šāda principa  ska
tot visus plusus, ko kāds no
partiju dalībniekiem saņē
mis, saskaitīja un 5 skolēni
(pēc nolikuma jābūt 5 cilvē
kiem) no 2 partijām Valkas
ģimnāzijas skolēnu parla
menta augšpalātā tikai ievē
lēti: Mariss Kalniņš, Sig ne
Zalužinska, Džineta Zariņa,
Mairis Lukovskis un Monta
Podniece. 14.oktobrī notika
parlamenta augšpalātas iek
šējās vēlēšanas, kuru rezul
tātā tikai noskaidrota skolē
nu parlamenta prezidente.
2014. / 2015.mācību gada Val
kas ģimnāzijas skolēnu par
lamenta prezidente ir Sig ne
Zalužinska no 11.b klases.
Parlaments sola, ka visu ga
du ar mirdzošām acīm un
pēc labākās sirdsapziņas pil
dīt savus vēlēšanās dotos so
lījumus.
Lūk, ko saka paši jaunieši

 SP dalībnieki:
Sig ne Zalužinska (11.b klase):
«Ļoti novērtēju skolēnu, skolotāju
un skolas darbinieku uzticī bu, kas ļāvusi man šogad kļūt par parlamenta
prezidenti. Centīsimies darīt visu, cik
spēka, lai padarītu šo mācī bu gadu interesantu, aizraujošu un patī kamu.»
Monta Podniece (10.b klase)
«Es varu gan vadīt, gan palīdzēt
organizēt kādu skolas pasākumu. Māku fotografēt. Ļoti vēlos piedalīties kādā projektā.»
Mariss Kalniņš (12.b klase):
«Tā kā man ir plašs draugu un paziņu loks un es kontaktējos ar ļoti daudziem, zinu, kas interesē skolēnus, ko
viņi vēlētos jaunu, kādas izmaiņas
utt. Esmu aktīvs skolēns, kurš piedalās daudzās ārpus skolas aktivitātēs,
spēju izdomāt un realizēt ko tādu, lai
skolēniem skolas dzīve saistītos ar dzīvi ārpus tās, lai skolnieki spētu darīt
kaut ko, kas reāli dzīvē noder un ir interesants.»
Džineta Zariņa (11.b klase):
«Es skolas dzīvē aktīvi vēlos iesaistīt ne tikai skolotājus un skolēnus, bet
arī Valkas ģimnāzijas absolventus. Kā
arī atsvaidzināt un dot «mirdzumu»
Valkas ģimnāzijas pasākumiem.»
Mairis Lukovskis (11.b klase):
«Es domāju, ka šī gada SP komanda ir ļoti spēcīga un atraktīva. Mans
mērķis ir atdzīvināt dažādus sporta
notikumus Valkas ģimnāzijā.» v

as sociālās iemaņas, iegūtas bagātī
gas kultūrvēsturiskas zināšanas.
Līdz nākamajai tikšanās reizei
martā Rumānijā projektā veica
mais: uzrakstāms radošais darbs
par tēmu «Kukaiņu viesnīca», jāpa
pildina projekta kopējā daudzvalo
du vārdnīca ar augu nosaukumiem
un foto, veicams atkārtoti pētījums
dabā, izstrādājami kritēriji foto
konkursam.
Dalība projektā deva lielisku ie
spēju gan skolēniem, gan skolotā
jiem paplašināt savu redzesloku un
zināšanas, jo tas, kurš ir redzējis
vairāk, spēj ieraudzīt vairāk. v

Valkas pamatskolas
«Labo darbu nedēļa»
Teksts: D.Januševska, skolotāja

L

abdarības organizācija Palī
dzēsim.lv jau sesto gadu orga
nizē akciju «Labo darbu nedēļa», kad
pastiprināta uzmanība tiek pievērsta
palīdzībai, kuras sniegšanai nav ne
pieciešams liels finansiālais ieguldī
jums. Šogad tā norisinājās no 13. līdz
19.oktobrim.
Akcijas mērķis ir vairot prieku un
labestību caur labiem darbiem, vien
laicīgi veicinot arī palīdzēšanas kul
tūru Latvijā. «Labo darbu nedēļa» ir
aicinājums rūpēties par dzīvniekiem,
līdzcilvēkiem, atbalstīt viņus, izdarīt
kādu labu darbu vai vien pateikt la
bu vārdu, kas bieži vien kādam ir
svarīgāk nekā mums šķiet.
«Labo darbu nedēļā» Valkas pa
matskolas skolēnus uzrunāja Valkas
medību klubs «Ezerkalni». Mednieki
aicināja vākt ozolzīles, lai palīdzētu
meža dzīvniekiem pārvarēt ziemas
aukstumu.
Gandrīz visa skola iesaistījās ozol
zīļu vākšanā. Tika ieguldīts liels
darbs un laiks salasot un izžāvējot
2607,4 kg ozolzīļu.
Mednieki par labu darbu čakla
jiem ozolzīļu lasītājiem sarūpēja gar
das balvas.
Darot kopā, var izdarīt vairāk la
bu darbu! v
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Valkas ģimnāzijas skolotāji
gūst pieredzi Dānijā

P

Teksts un foto: Gunita Gindra

S

tarptautiska projekta
ietvaros «Stipras sak
nes nomalēs veido stiprus
eiropiešus» no 30.septembra
līdz 4.oktobrim čet ri Valkas
ģim nā zijas pedagogi – In
grīda Hedemarka, Andriga
Lozda, Guntra Gaidlazda,
Gu nita Gindra – viesojās
Dā nijā Bor nholmas Frie Id
raetskolā.
Skolotāju mērķis bija iepazīties ar dāņu skolu un viņu
labāko pieredzi. Mūs interesējošās tēmas bija: informāciju
tehnoloģiju izmantošana mācību procesā, vecāku un skolas sadarbība, veselīgs dzīvesveids un tā īstenošana skolā.
Vizītes laikā vērojām dāņu
kolēģu vadītās mācību stundas matemātikā, ģeogrāﬁjā,
dāņu valodā, angļu valodā 7.
un 9.klasē. Notika sarunas ar
skolas vadību par vērtēšanu,
eksāmenu norises kārtību, pasākumiem skolā, kā arī tikām
iepazīstinātas ar Bornholmas
salas ģeogrāﬁju, kultūrvēsturi un saimniekošanu uz salas.
Pārsteidza bija šīs skolas
mērķtiecīgi ieviestā veselīgā
uztura ideja un tās īstenošana. Skolēniem divas reizes
starbrīžos – no rīta un pēcpusdienā – tiek piedāvāti augļi, dārzeņi un šķiedrvielām
bagāta maize. Pusdienās pieejams bagātīgs salātu klāsts,
zivis, gaļa u.c. Skolēniem nav
atļauts ņemt no mājām un ēst
saldumus un citus neveselīgus našķus. Novērojā, ka dāņu skolā nopietni tiek domāts
par veselīgām aktivitātēm
starpbrīžos svaigā gaisā un
sporta stundās. Arī mācību
process tiek organizēts tā, lai
maksmāli izvairītos no nevajadzīga stresa. Vērojām, kā

skolēniem notiek jogas nodarbības, ar mērķi iepazīt un izjust savu ķemeni. Redzējām,
kā skolēni tiek iesaistīti sabiedriskajā darbā: dežūrē virtuvē, pie ielas pārejas, klasē.
Patīkami bija sajust godprātīgu un atbildīgu attieksmi gan
no skolotāju, gan skolēnu
puses.
Katrā mācību stundā skolēni no 4.klases ikdienā lieto
savus portatīvos datorus. Dators ir kā individuālais mācību līdzeklis un tika izmantots
tikai mācībām. Skolēni stundās strādāja interneta vidē,
veicot pierakstus ar zīmuli uz
lapām, nepieciešamības gadījumā aicināja skolotāju. Novērojām, ka šādi tika nodrošināta individuāla un diferencēta
pieeja ikvienam, atbilstoši
katra skolēna spējām. Skolēniem, kuriem mācības sagādāja grūtības, atsevišķās stundās tika nodrošināts skolotājs
– palīgs.
Sarunās ar skolotājiem, ar
skolas administrāciju izvērtējām kopīgās un atšķirīgās iezīmes mācību procesā, stundās,
eksāmenos, skolas ikdienā,
svētkos, sadarbībā ar vecākiem, sadarbībā ar skolas padomi.
Patīkami bija iepazīt, cik
līdzsvarotā gaisotnē tiek realizēta uz skolēnu vērsta apmācība, nodrošinot veselīgu
attieksmi pret dzīvi un vērtībām.
Šis pieredzes brauciens iedvesmoja mūs un apstiprināja
pārliecību, ka galvenās izglītības stratēģijas ir līdzīgas.
Paldies dā ņu kolēģiem
par viesmīlīgo uzņemša nu,
un savu kārt aprīlī gaidām
viesos pie mums – Val kas
ģim nā zijā. v
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Valkas ģimnāzijā kārtoto
centralizēto eksāmenu rezultāti
Teksts: Gunita Gindra

Skolotāji iepazinās arī ar dzīvi Bornholmas salā

Izglītībā

agājušajā mācību gadā Valkas
ģim nāzijā mācījās un eksāme
nus kārtoja divu 12.klašu un reizē arī
divu izglītības prog ram mu (vispāriz
glītojošā virziena un matemātikas, da
baszi nību un teh nikas virziena) 34
skolēni. Visi skolēni kārtoja obligātos
centralizētos eksāmenus lat viešu valo
dā, svešvalodā (angļu un / vai krievu
valodā) un matemātikā. Atsevišķi sko
lēni izvēlējās eksāmenu vēsturē, biolo
ģijā, fizikā, ķīmijā.
Valkas novadā ģimnāzija ir vienīgā
novada vidusskola, tādēļ mums visiem
ir nozīmīgi salīdzināt skolēnu iegūtos
rezultātus ar valstī vidējiem rādītājiem
un tādējādi izvērtēt sniegto izglītības
kvalitāti.
Abu izglītības programmu apguvu
šie jaunieši ir nokārtojuši centralizētos
eksāmenus ar ļoti labiem rādītājiem, sa
līdzinot ar vidējo līmeni valstī.
Lat vie šu va lo dā – VĢ 63,9%, val stī
53%; mate māti kā – VĢ 54,03%, val stī
43%; an gļu va lo dā – VĢ 70,4%, val stī
56%; krie vu va lo dā – VĢ 78,9%, val s
tī 71%.
Arī izvēles eksāmenos uzrādīti augs
ti rezultāti: vēsturē VĢ 80,33% (kārtoja

7 skolēni), valstī 43%; bioloģijā 68,3 (7
skolēni), valstī 59%. Centralizētos eksā
menus ķīmijā un fizikā kārtot uzdroši
nājās pa vienam skolēnam un ieguva
rezultātu, kas sakrīt ar valsī vidējo: ķī
mijā 59%, fizikā 49%.
Augstie centralizēto eksāmenu re
zultāti obligātajos mācību priekšmetos
ir ilgstoša skolotāju un skolēnu darba
rezultāts, kas pilnveidojies jau no pir
majām klasītēm pamatskolā. Taču vēl
un vēlreiz vislielākie paldies mūsu sko
las pedagogiem par nesavtīgo un ilg
stošo darbu, audzinot, mācot un skolo
jot mūsu jauniešus!
Jebkura skolēna eksāmenu rezultāti
ir ļoti svarīgi gan skolēnam, gan viņa
ģimenei, gan skolai un skolotājiem. Īpa
ši priecājamies par tiek skolēniem, kuri
ir sasnieguši ļoti augstus un labus re
zultātus: Vilmāru Vesingi, Karīnu Vis
kubu, Martu Māru Miezīti, Žaneti Bur
kēvicu, Līgu Lāci, Rihardu Kalniņu,
Ruslanu Hodorkinu.
Viens no šiem skolēniem saņems
skolas piederības zīmi «Sudraba poga»,
kas tiks pasniegta skolas svinīgajā
Valsts svētku līnijā 14.novembrī.
Lai visiem mūsu skolēniem cīņas
spars, motivācija mācīties un katram iz
dodas sasniegt savus mērķus! v

Deputāti dodas
uz novada skolām

Teksts: Zane Brūvere

17.

oktobrī notika kārtējā Izglītī
bas, kultūras un sporta komi
tejas sēde. Valkas novada domes priekš
sēdētājs Vents Armands Krauklis, komi
tejas priekšsēdētāja Unda Ozoliņa, do
mes deputāti un pašvaldības pārstāvji
apmeklēja Ozolu un Vijciema pamatsko
las, lai klātienē apskatītu objektus, uz
klausītu skolu direktorus, kā arī lai apzi
nātu tās problēmas skolās, kuru problē
mu risināšanā nepieciešams pašvaldības
atbalsts.
Ozolu pamatskolas direktore Irina
Ziemiņa iepazīstināja ar situāciju skolā,
deputāti un pašvaldības pārstāvji apska
tīja skolas telpas. Šogad skolā pa
tīkamas pārmaiņas piedzīvoja
meiteņu mājturības kabinets, ku
ra iekārtojums atbilst mūsdienu
prasībām, iegādāta arī moderna
sadzīves teh nika.
Direktore sarunas laikā at
klāja, ka skolas galvenā problē
ma ir tā, ka tai ļoti nepieciešams
mūzikas skolotājs. Šobrīd tuvā
kajā apkārtnē nav izdevies atrast
cilvēku, kuram būtu nepiecieša
mās prasmes. Viena no skolas
problēmām ir patstāvīgi sarūko
šais skolnieku skaits, līdz ar to ir
nepieciešami būtiski risinājumi,
kā palielināt skolēnu skaitu sko
lās. Direktore atklāj, ka skolai bū
tu nepieciešama arī jauna dator
teh nika, projektors.
Pēc Ozolu pamatskolas ap
meklējuma delegācija devās uz
Vijciema skolu, kur deputātus sa
gaidīja skolas direktore Aīda Vī
tola. Direktore atzīst, ka skolas
galvenā problēma ir skolas pa
mati, kas nosēžas, tāpat nepiecie
šama jumta nomaiņa. Arī fasāde
ir bēdīgā stāvoklī. Jau rakstījām

iepriekš, ka pašvaldība plāno pieaicināt
ekspertus, lai risinātu radušos problēmu
par Vijciema skolas pamatu nosēšanās
iemesliem. Pašvaldība cer šo problēmu
atrisināt pēc iespējas tuvākā laikā.
Patīkamas pārmaiņas arī Vijciema
skolā – izremontēts zēnu mājturības ka
binets, ko pašu spēkiem bija remontējuši
skolēni. Skolā ir izremontētas telpas arī
bērnudārza grupiņai.
Vēlāk deputāti skolas telpās apsprie
da komitejā izskatāmos jautājumus par
grozījumiem ģimenes atbalsta centra
«Saulīte» un Valkas novada pagastu bib
liotēku nolikumos, izskatīja iesniegu
mus un pārrunāja nākamā gada Kultū
ras un sporta pasākumu kalendāru. v
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Kultūras DZĪVĒ: BIBLIOTĒKA

Lepnums un prieks par Gaismas pili

2.

Teksts: Līga Rozīte, Valkas novada Centrālās bibliotēkas
lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja

oktobrī 37 Valkas novada
iedzīvotāji devās ekskur
sijā uz jauno LNB ēku. Šis brau
ciensbijabalvatiem,kuripieda
lījāsValkasnovadacent rālāsbib
liotēkas rīkotajā konkursā par
Gaismaspili,sniedzotatbildesuz
10 jautājumiem. Savukārt ﬁnan
sējumubraucienamieg uvamūsu
lasītāja Ieva Zariņa, iesniedzot
projekt u «Ceļš uz gaismas pili»
Novadadomesizsludinātajākul
tūrasprojekt ukonkursā.
Gaismas pils iepazīšana sākās
no pašas spices – 12.stāva, kurā pa
vērās brīnišķīga Rīgas panorāma
uz visām debess pusēm. Kāpjot le
jā pa stāviem, varējām apskatīt pla
šās, dažādu nozaru lasītavas ar
brīvpieejas plauktiem, no kuriem
lasītājs pats var izvēlēties sev inte
resējošo grāmatu, kā arī vestibilos
izliktās izstādes. Mūsu gides Baiba
un Ilze stāstīja, kā tiek nodrošinā
tas lielās ēkas teh niskie un profesi
onālie bibliotekārie darba procesi,
kādi materiāli un dizaina elementi
atšķiras katrā stāva noformējumā.
Ja starpstāvā – Mezonīnā dominē
Latvijas kādreizējā pieclatnieka za
ļā krāsa, tad kāpjot augstāk, kāpj
arī nomināla vērtība. Visvērtīgā
kais sanāk 8.stāvs, kurā inter jera
krāsojumā izmantota piecsimt latu

oranžīgi brūnā krāsa. Šajā stāvā at
rodas bibliotēkzinātnes lasītava un
mācību centrs. Gandrīz visiem stā
viem cauri, ēkas vidusdaļā, ierīko
tas grāmatu krātuvju telpas, tajās
lasītājs nevar iekļūt un pat ne visi
bibliotēkas darbinieki, tikai kon
krēti šīs nodaļas darbinieki. Pārlie
cinājāmies, ka tur strādājošiem
darbiniekiem ir jābūt ne vien zino
šiem, bet arī fiziski izturīgiem, jo
katru izdevumu, kuru pieprasa la
sītājs, ir jāsameklē plauktos, atbīdot
tos ar roku griežama mehānisma
palīdzību, tad ar trepēm, ja nepie
ciešams, pakāpties, to paņemt un
ar liftu nogādāt vajadzīgajā stāvā.
Tādā veidā dienā tiek izsniegts ap
500 eksemplāru.
Priecājamies, ka paguvām bibli
otēku pilnībā apskatīt, jo jau ar no
vembri Gaismas pils būs lasītājiem
pieejama ne visos stāvos. Iemesls
tam ir Latvijas prezidentūras sāk
šanās Eiropas Savienības padomē
no 2015.gada janvāra līdz jūlijam.
Tās pasākumi notiks LNB jaunajā
ēkā, taču vienlaikus tā ir lieliska ie
spēja Gaismas pilij kļūt par Eiropas
prezidentūras simbolu un popula
rizēt Latviju un Nacionālo bibliotē
ku ārpus valsts robežām. Esam pa
tiešām lepni par savas valsts Naci
onālo bibliotēku, tās plašumu, tām

milzīgajām zināšanām, ko sniedz
tās krājumi, jauko atmosfēru, ar
kādu tiek uzņemti apmeklētāji un
laipnajiem darbiniekiem.
Pēc pusdienām mūsu ekskursija
Pārdaugavā turpinājās RTU muze
ja vadošās pētnieces Alīdas Zig
mundes pavadībā. Viņa mūs iepa
zīstināja ar unikālu Rīgas daļu,
vēsturiski ļoti vērtīgu teritoriju,
UNESCO pasaules mantojuma aiz
sargātu buferzonu – Ķīpsalu. Gal
venā salas burvība un vērtība slēp
jas tās koka apbūvē.
Arhitektes Zaigas Gailes birojs
ir restaurējis vairāk nekā desmit
ēku, kuras pati arhitekte sauc par
Kolekciju. Atdzimušajās ēkās ne
vien jūtams to vēsturiskais šarms,
bet tās ir mūsdienīgi iekārtotas ģi
meņu mājās, kurās to īpašnieki iz
bauda visas ērtības ar brīnišķīgu
skatu uz Rīgas vecpilsētu, svaigu
gaisu un klusumu, un gandrīz ar
roku aizsniedzamo centru. Tādēļ
Ķīpsala šodien top par bagātu un
prestižu rajonu.
Šīs Z.Gailes Kolekcijas mājas iz
vietojušās gar Daugavas krastu Ba
lasta dambī. Šobrīd restaurētās
ēkas šajā ielā noslēdzas ar veco
Ģipša fabriku, kurā tagad iekārtots
ekskluzīvs restorāns un arī izvei
doti dzīvokļi.
Padomju gados Ķīpsalā iesākās
Rīgas tehniskās universitātes stu
dentu pilsētiņas būvniecība. 1981.

gadā tika atklāts Vanšu tilts pār
Daugavu, kas vizuāli un funkci
onāli mainīja salas teritoriju. Salas
dienvidu daļā lokalizējas sabied
riskā apbūve – Preses nams, «Swed
bank» ēka, RTU fakultātes, Starp
tautiskais izstāžu centrs «Ķīpsala»,
kā arī Ķīpsalas peldbaseins. Tam
blakus esošas Māra Gaiļa celtās
rindu mājās kalpo kā norobežo
jums, atdalot salas vēsturisko ap
būvi no padomju arhitektūras.
Pastaigā pa Ķīpsalu, apmeklē
jām arī «slēptāko» Rīgas muzeju –
Žaņa Lipkes memoriālu Melno
Šķūni. Ēku projektējusi Zaiga Gai
le. Tā atgādina apgāztu laivu, kas
celta no darvotiem kokiem. Savās
mājās speciāli izbūvētā bunkurā II
Pasaules kara laikā no geto Žanis
Lipke izglāba daudzus ebrejus. Cil
vēku glābšanu viņš uzskatīja par
savu misiju, jo slēpis cilvēkus dažā
dos laikos un no dažādiem režī
miem – gan nacistu, gan komunis
tu vajātos.
Projekts «Ceļš uz Gaismas pili»
noslēdzies, taču mūsu visu ceļš uz
zināšanām, izglītību un saturīgu
laika pavadīšanu var turpināties ar
daudz lielāku atdevi, jo esam iegu
vuši in formāciju, kā pie šim zinā
šanām tikt, izmantojot Nacionālās
bibliotēkas piedāvātos pakalpoju
mus un resursus.
Paldies visiem projekta dalīb
niekiem un atbalstītājiem. v

Kastaņus skaita rudenī
Teksts un foto: Elga Zelča, biedrības valdes locekle

M

ēdz teikt, ka cāļus skaita
rudenī, tāpēc priecājoties
par zeltaino rudeni, kas mūs tik il
gi šoruden lutinājis, domājot par
lielo salu, ar kuru mūs baida jau tu
vākajās dienās, atskatos uz šogad
paveikto un vēl plānoto.
18.decembrī biedrība «Valkas

novada apvienība cilvēkiem ar īpa
šām vajadzībām «Kastanis»» svi
nēs 2 gadu jubileju. Šo gadu laikā
esam saņēmuši daudz labu vārdu
un savas darbības pozitīvu novēr
tējumu no novada cilvēkiem, nova
da vadības, deputātiem. Protams,
bija arī skauģi un nelabvēļi, īpaši
darbības sāku
mā, bet biedrība
kā nezāle dažu
acīs, tomēr neiz
nīkst un attīstās.
Ne jau velti izvē
lēts tāds nosau
kums. Kastanis
ir enerģētiski ba
gāts koks, atraisa
cilvēka
spējas,
vairo skaistumu,
ģimenes materi
ālo un emocionā
lo labklājību. Kas
tanis iepriecina,
palīdz izpausties
radoši, kā arī re
alizēt sapņus un
idejas, pie tam
veicina taisnīgu
mu un godīgu
mu cilvēku sav
starpējās attiecī
bas.
2013.gadā
biedrībā notika
24
pasākumi,
braucām 2 eks

Biedrība «Kastanis» katru gadu plāno interesantas ekskursijas

kursijās. Aktīvi piedalījāmies Lat
telecom projektā, 30 cilvēki apguva
datorprasmes 1.līmenī, 8 no tiem
nokārtoja eksāmenu un ieguva ser
tifikātu par 3.līmeņa prasmju ap
gūšanu. Biedrībā izveidojās nūjotā
ju grupa, dramatiskais pulciņš un
rokdarbu pulciņš. Reizi ceturksnī
atzīmējām biedru jubilejas. Bijām
ekskursijā uz P.Upīša ceriņu dārzu
Dobelē un Rundāles pili.
2014.gadā darbojamies tikpat
aktīvi. Janvārī piedalījāmies Latvi
jas Sarkanā Krusta Valkas nodaļas
starptautiskā projekta prezentācijā
un daži biedri iesaistījās projekta
īstenošanā. Februārī notika vin
grošanas nodarbības senioriem un

interesants pasākums par horosko
piem, kuru vadīja M.Zeltiņa. Feb
ruārī, sakarā ar Sveču dienu, orga
nizējām sveču liešanas pēcpusdie
nu kopā ar «Nāburgiem». Martā
notika in formatīvs seminārs «Bū
tiskas izmaiņas pensijās un pabals
tos 2014.gadā», kuru apmeklēja ne
tikai mūsu biedri, bet arī klausītāji
no pilsētas. Aprīlī sakarā ar Cim
zes dienām apmeklējām Valkas
muzeju, klausījāmies L.Drubiņas
interesanto stāstījumu un iejutā
mies Cimzes semināra audzēkņu
lomās. Muzejā iepazināmies arī ar
Valkas novada mākslinieku darbu
izstādi.
Turpinājums 13.lappusē

Nr. 60 2014.gada 29.oktobrī

Teiks paldies novada pedagogiem
Teksts: Aivars Ikšelis, Izglītības un kultūras daļas vadītājs

Piektdien, 21.ovembrī, plkst.
16.00 Valkas pilsētas kultūras na

mā, godinot visus esošos un biju
šos Valkas novada pedagogus, Iz
glītības, kultūras, sporta un jaunat
nes nodaļa rīko pasākumu, veltītu
novada pedagogiem.
Kad pirmās salnas jau likušas
sārtoties kļavu lapām un vēji sa
griež savu stāstu karuseļus, dabu
sācis iekrāsot rudens, klāt svētki,
kuri gan kalendārā nav atzīmēti kā
svinama diena, taču Valkas nova
da pedagogiem joprojām ir mīlēti
un cienīti – tas ir pasākums veltīts
Valkas novada pedagogiem.

Bez viņiem ne zināšanas gūtu,
ne jautras dienas skolā aizvadītu.
Bez viņiem netikt augstās skolās
un vēl augstākos amatos. Bez vi
ņiem – mūsu pedagogiem!
Ne par vienu netiks aizmirsts,
šī būs diena, kad pedagogiem ir jā
saņem lielais «paldies» par nostrā
dātiem gadiem, neatlaidīgo darbu
un sirds kvēli iemācīt ko jaunu.
Mūsu pasākumu kuplinās ak
trise, dziedātāja Anta Eņģele kopā
ar savu šarmanto skatuves drau
gu, virtuozo bajāna meistaru Mar
ko Ojalu aicinot Jūs mīlestības un
jūras stāstu dziesmu pasaulē. v

Vēl var pieteikties literāru
darbu konkursam
Teksts: Zane Brūvere, Valkas novada literārās apvienības vadītāja

alkas novada literārā apvie
nība atgādina, ka bērni un
V
jaunieši vecumā no 7 līdz 18 ga

diem vēl var iesniegt literāros dar
bus konkursam «Doma izgaismo
vārdu».
Konkursu organizē apvienība
sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu
un Valkas novada domi un tā mēr
ķis ir radīt bērniem un jauniešiem
dziļāku interesi par Latvijas litera
tūru, kā arī atklāt jaunus talantus.
Plānots, ka konkurss notiks kat
ru gadu. Darbu iesūtīšanas termiņš
līdz 11.novembrim – Lāčplēša die
nai. Darbu izvērtēšana un rezultā
tu paziņošana līdz 1.decembrim.
Kon kursam katrs autors var
iesūtīt literā ros darbus elektro
niski uz epastu litera ra.apvieni
ba@val ka.lv, norādot iesūtītāja
vārdu, uz vārdu, personas koda
pir mo daļu, ad resi, telefona nu
mu ru un epastu. (Iesūtā mo dar
bu apjoms – aptuveni 100 dze jas

rindas, prozā 10 – 15 lpp.)
Darbus vērtēs žūrija: Valkas no
vada Literārās apvienības biedrs
Normunds Rudzītis, Latvijas Bēr
nu fonda viceprezidente Vaira Vu
cāne, Valkas novada domes Sa
biedrisko attiecību speciāliste un
Valkas novada Literārās apvienī
bas vadītāja Zane Brūvere, Latvijas
Nacionālās bibliotēkas Konsultatī
vā centra projektu vadītāja Liega
Piešiņa un Valkas ģimnāzijas lat
viešu valodas un literatūras skolo
tāja Ruta Kriviņa.
Konkursa balvu fonds – 3 god
algas katrā vecumā grupā, kopā 9
balvas un galvenā balva 100 EUR
vienam no 9 izvirzītajiem auto
riem.
Godalgotie darbi tiks publicēti
Valkas novada, Latvijas Bērnu fon
da un «Satori.lv» mājaslapās.
Ar konkursa nolikumu var iepa
zīties mājaslapā www.valka.lv. v
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Medicīniskā komisija novembrī
Teksts: Benita Brila, Vidzemes slimnīca

M

edicīniskās komisijas spe
ciālisti Vidzemes slim nī
cas poliklīnikā Valkā strādās
piektdien,21.novembrī,noplkst.
9.00 līdz 12.00. Būs pieejams ķi
rurgs, neirologs, oftalmologs (acu
ārsts), otolaringologs (ausukak la
degu na ārsts), narkologs un arod
slimību ārsts. Va rēs veikt elek

trokardiog ram mas un rentgena
izmek lējumus, kā arī nodot analī
zes. Klientu ērtībām komisijas lai
kā būs iespējams izda rīt arī audio
met rijas un spi rog rāfijas izmek lē
jumus.
Pieteikša nās uz komisiju poli
klīnikas reģistratūrā Valkā – tālr.
64722307. v

Kas jauns Kārķu Svētdienas skolā?

V

Teksts: Ģirts Kalniņš

asaras izskaņā, Kārķu un
Ērģemes Svētdienas skolas
bērni kopā ar savu mācītāju Ģirtu
Kalniņu, draudzes priekšniecēm
Lieni Pieči, Līgu Kondrat jevu un
bērnu vecākiem devās ilgi gaidīta
jā ekskursijā uz kaimiņzemi Igau
niju. Kopā apmeklējām Tartu ak
vaparku un zinātnisko AHHA
centru. Pagājušajā gadā bērni brau
ca uz Pērnavas akvaparku. Atmi
ņas bija neaizmirstamas, taču šo
gad vēlējāmies bērnus iepriecināt
vēl vairāk. Tā ir tradīcija Kārķu
draudzē, vismaz reizi gadā aizvest
bērnus kādā ekskursijā, vai vien
kārši izklaidēties pēc aizvadīta
Svētdienas skolas mācību gada.
Agri no rīta bērni ar sagatavo
tām pusdienas maizēm, pavadītā
ju lokā, nepacietīgi gaidīja autobu
su. Pa Igaunijas nevainojamiem
ceļiem, garām zibot mežiem un
laukiem, mēs ātri vien lepni ieripo
jām Tartu pilsētā pie zinātniskā
AHHA centra. Pēc nelielas in
struktāžas, varēja sākties ekskursi
ja ar visdažādākajiem pārsteigu
miem. Mūsu bērniem tas bija liels
piedzīvojums – izbrauciens ar īstu
elektromobili, braukšana ar virvi
kā cirkā. Trīs stundas paskrēja kā

Kastaņus skaita rudenī

Turpinājums no 12.lappuses sajust tīru seno laiku noskaņu.
Saim niece ciemiņus sagaidīja ar
«Kastaņieši» ir arī aktīvi sa stāstu par «Adzelviešu» senatni.
biedriskajos darbos. 25.aprīlī pie Viņa parādīja un pamācīja kā ga
dalījāmies talkā, sakopām teritori tavo kaņepes – kur un kā kaņepe
ju pie Brāļu kapiem.
audzējama, kā raža kopjama un
Padarījām skaistāku arī terito kā sēkliņas, pēc senām tradīcijām,
riju pie biedrības telpām, izaudzē apstrādājamas. Pēc tam visus uz
jām lauvmutīšu stādus, kuru sēk cienāja ar kaņepju izstrādāju
las saņēmām no «Ziedot» un ie miem, medu un zāļu tēju. Paldies
stādījām jaunizveidotajās puķu mūsu jaukajam šoferītim Gatim,
dobēs.
kurš mūs izvizināja un šo saim
Ļoti jauks bija arī valcēnieša niecību parādīja!
Valda Rogaiņa koncerts, veltīts
Par tradīciju jau kļuvusi «Kas
mūsu jubilāriem. Tad jau klāt bija taņa» sporta diena Lugažu mui
Līgo svētki, kurus atzīmējām ko žā. Ikviens varēja piedalīties sev
pā ar jubilāriem ļoti kuplā skaitā. patīkamos sporta veidos, paprie
Pie mums ciemos atnāca «Nābur cāties par kolēģu panākumiem.
gi», visi kopā dziedājām Līgo Pirmo reizi šogad iekļāvām arī
dziesmas. Pašās jūlija beigās, lielā dambretes turnīru. Pēc kārtīgas
kajā vasaras karstumā braucām sportošanas visi cienājās ar zupu
ekskursijā uz Naukšēnu Cilvēk no lielā katla, kuru mums gatavo
muzeju, bijām Naukšēnu mājas ja D.Zeps.
vīnu degustācijā, Ķoņu dzirnavās,
Jau ilgāku laiku domājām par
Mazsalacā, Skaņajā kalnā un ap to, ka vajadzētu aizbraukt uz kai
ciemojām Z/S «Adzelvieši» Burt miņzemi Igauniju. Septembrī ap
nieku pagastā. «Adzelvieši» – vie meklējām Sangastes pili, Tartu
nas no senajām mājām, kur nu jau Botānisko dārzu, apskatījām Tar
ceturtajā paaudzē dzīve rit kaņep tu vecpilsētu un AHHAA centru.
ju aizdara tradīcijā. Nedaudz vai Šeit guvām ļoti pozitīvas emocijas.
rāk kā stundas laikā bija iespēja Ieraudzījām daudz jauna.

Dažādi

Pēc vasaras darbiem uzsākām
arī rokdarbu pulciņa nodarbī
bas. Sākām ar savu telpu de
korēšanu rudens sezonai. Lai
gūtu vairāk iedvesmas, uzai
cinājām K.Ganiņu ar prezentā
ciju par telpu noformēšanu.
Nosvinējām arī vasaras jubilā
ru dzimšanas dienas, tagad gata
vojamies valsts svētkiem – 18.no
vembrim un Lāčplēša dienai.
Atbalstām arī visas Latvi
jas projektu «Eņģeļi pār Latviju»,
esam sagatavojuši adītus cimdus
un zeķes priekš «Ziedot», iegūtos
līdzekļus ieskaitīs «eņģeļu» fondā.
Sadarbojamies ar Latvijas Sar
kanā Krusta Valkas nodaļu, pie
dalāmies NVO sanāksmēs, esam
atvērti draudzībai arī ar citām ne
valstiskajām organizācijām.
Esam aktīva un draudzīga
bied ru grupa, atbal stām viens
ot ru arī skumjos brī žos. Ja esam
ieinte re sē ju ši ar savu darbību,
aici nām mums pievie noties jau
nus bied rus no Val kas novada.
Kopā esam stiprā ki, aiz mir stam
par sli mībām un mums ir inte
re santāk! v

viens mirklis, bet mūs jau gaidīja
Akvaparks, kurā varēja ļauties
ūdens priekiem. Diena bija patie
šām izdevusies. Mājupceļā bērni
dziedāja slavas un pateicības dzies
mas.
Šī brīnišķīgā ekskursija vārēja
īstenoties, pateicoties Kārķu drau
dzes un Valkas novada domes fi
nansiālajam atbalstam.
Ar pateicības dievkalpojumu ir
sācies jaunais svētdienas skolas
gads.
Svētdienas skola Kārķos notiks
divās grupās, mazākos bērnus sko
lotāja gaidīs 13.00, bet lielākos no
4.klases – 14.30. Šis gads solās būt
notikumiem un brīnumiem bagāts,
jo Dievs bagātīgi dod tiem, kas vi
ņu atrod!
Aizvadītajā svētdienā Ērģemes
draudzei, svinot Pateicības diev
kalpojumu, pievienojās 7 jauni
draudzes locekļi.
Mācītājs gaida gan Ērģemē, gan
Kārķu draudzēs ikvienu, kurš vē
las draudzei pievienoties, kristī
ties, iesvētīties, vai laulāties: mā
cītājs Ģirts Kalniņš, tel. 29162772,
draudze priekšniece Kārķos Liene
Pieče, tel. 26687670, draudzes
priekšniece Ērģemē Līga Kondrat
jeva, tel. 26204779. v
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Kultūras DZĪVĒ

Komēdija divās daļās
«Mēs un mūsu sieva»

S

estdien, 22.novembrī plkst.
18.00 Valkas pilsētas kult ū
ras namā nepārspējama komēdija
divās daļās «Mēs un mūsu sieva»
Pasaules kārtība vīrietim ir tāda:
sieva, savi bērni, sievas bērni, kopī
gie bērni, draudzene, mīļākā, otra
sieva, paziņas un gultas biedrenes...
Bieži vien sieva nezina neko, dažreiz
zina, bet visi turpina dzīvot tālāk, jo
tic tam, kas dara viņus laimīgus.
Kas notiek tad, ja sievai ir vīrs,
otrs vīrs, bērns un vēl mīļākais? Kad
viss ir sag riezts ar kājām gaisā? Un
ja vēl vīrs to uzzina? Vai vīrieši rīko
jas, kā vīriem pienākas? Vai arī to
mēr viņi mēģina neredzēt redzamo?

Kolumba cienīgi atklājumi, kais
lību ugunis, dzīvi miroņi, neiedo
mājami sižeta pavērsieni, pašnāvību
mēģinājumi, divi ģībieni, gandrīz
kautiņš uz līdzenas vietas un laimī
gas beigas. Tas viss izrādē «Mēs un
mūsu sieva»!
Par Aīdas Ozoliņas spēlētās va
rones sirdi un vietu viņas dzīvē cīnī
sies latviešu komiķi Jānis Kirmuška
un Imants Vekmanis. Izrādes reži
sore Indra Vaļeniece.
Šī ir 2.sērija populārajai izrādei
«Pērku jūsu vīru».
Biļešu cenas EUR 7; 5,50; 4. Biļe
tes var iegādāt ies Valkas pilsētas
kultūras nama kasē v

Rokoperas «Lāčplēsis»
jauniestudējuma izrāde

1

988.gadā Latvijas tautu modi
nāja Lāčplēsis. Pērn Lāčplēsis
savā 25 gadu jubilejā aicināja uz
jaunu atg riešanos pie tautas sak
nēm un Atmodas spēka avotiem.
Valkas apkārtnes iedzīvotājus Zig
mara Liepiņa un Māras Zālītes ro
koperas «Lāčplēsis» jauniestudē
jums priecēs 6.novembrī plkst. 19.00
Valkas pilsētas kultūras namā.
Lomās: Lāčplēsis – Daumants
Kalniņš vai Juris Jope, Kangars –
Marts Kristians Kalniņš, Lielvārdis
– Jānis Kurševs, Koknesis - Miks Du
kurs vai Elvijs Bušs, Teicējs – Jānis
Skanis vai Ēriks Zeps, Laimdota –
Anna Krauja-Čena, Staburadze – Ie
va Sutugova, Ziemeļmeita – Paula
Dukure, Līkcepure – Juris Vizbulis,
Dīterihs – Atis Ieviņš, Raganas – Rū
ta Dūduma un Beāte Zviedre, Jodi
un ziņotāji – Ivo Grīsniņš Grīslis,
Dāvids Kalandija, Jānis Ķirsis un
Mikus Abaroniņš.
Izrādēs piedalās mūziķu grupa
Kristapa Krievkalna vadībā, Rīgas
Zelta koris, kā arī kordebaleta gru
pa.
«Rokoperas jauniestudējums ir
unikāls, jo sniegs iespēju jaunajai

paaudzei savām acīm skatīt darbu,
pateicoties kuram mūsu nācija izcī
nīja nacionālo neatkarību, kā arī tas
ir mākslinieciski augstvērtīgs darbs,
ko veidojuši izcili profesionāļi – reži
sore Inese Mičule, horeog rāfe Olga
Žitluhina, tērpu māksliniece Anna
Heinrihsone un citi radošās koman
das biedri,» teicis iestudējuma pro
ducents Juris Millers.
Šis ir viens no pēdējo gadu dār
gākajiem teātra un mūzikas mākslas
projektiem. Uzvedumam nepiecie
šamā skaņu un gaismu aparatūra,
kā arī dekorācijas uz Valku tiks no
gādātas vairākos autofurgonos. Ko
pumā uzveduma izveidē un norisē
ir iesaistīti vairāk nekā 70 cilvēki –
aktieri, dziedātāji, mūziķi, dejotāji,
tehniķi un administratori.
Biļetes iepriekšpārdošanā pieeja
mas «Biļešu paradīzes» kasēs, elek
troniski www.bilesuparadize.lv un
Valkas pilsētas kultūras namā pie
dežuranta, darba dienās no plkst.
8.00 līdz 20.00. Biļešu cena: 7; 10; 12
un 15 EUR.
Uz izrādi derīgas arī biļetes, kas
tika iegādātas uz 2.maijā paredzēto
rokoperu «Lāčplēsis». v

Ledus cirks
«OCEAN ICE»

S

vētd ien, 2.novembrī
plkst. 18.30 Valk as
pilsēt as kult ūras nam ā pir
mo reiz i Latv ijā Ledus
cirks «OCEAN ICE».
Pateicoties jaunajām teh
noloģijām, īstu ledu tagad
var uzstādīt jebkur. Jaunā
starptautiskā programmā Jūs
gaida daudz jaunu, nekad ne
redzētu priekšnesumu uz sli
dām. Izrādē piedalīsies pro
fesionāli daiļslidotāji un cirka
mākslinieki – akrobāti, žonglieri, gaisa vingrotāji no da
žādam Eiropas valstīm. Būs
iespēja vērot transformācijas
šovu un uguns šovu. Biļešu
cenas: € 5; 8; 10; 12.
Programmas ilgums 1
stunda 30 minūtes. Biļetes jā
pērk no 3 gadu vecuma.
Bērni aicināti piedalīties
konkursā «Uzzīmē sniegavī
ru»! Zīmējums jāņem līdzi, nā
kot uz cirku. Labākā zīmējuma
autoram balva – 20 eiro. v
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Izrāde bērniem
«Jautrās astes»

estdien, 22.novembrī plkst. 14.00 Valkas pilsētas kultūras na
mā izrāde bērniem «Jautrās astes» .
..bet Vāverēn, man nav tādas astes kā tev – saka lācēns izrādē «Jautrās
astes». Vai vāverēna aste labāk derētu lāčukam? Kādi gan pārpratumi
rodas, ja iedomāja
mies, ka tas, kas
pieder citam, ir
vērtīgāks par to,
kas pieder pašam?
Ko darīt? Un ja tas
pieder draugam?
Ko darīt? Un kas
notiek, ja palīgā
nāk Ragana? Ar to
visu jātiek galā trīs
draugiem – Lāču
kam, Minkai, Vā
verēnam.
Lomās:
Aīda
Ozoliņa, Jānis Kirmuška, Laila Kir
muška, režisore un
stāsta autore Laila
Kirmuška. Spēlē
paši un ar lellēm.
Izrādes ilgums 50
minūtes. Biļešu ce
na EUR 3.
Biļetes nopēr
kamas Valkas pil
sētas kultūras na
ma kasē. v
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Ar putnu gavilēm kopā
Sirds arī mākoņos skrien,
Kā lāse dzīvības stropā
Šai laikā jūtos arvien.
(K.Apškrūma)

Valkas pilsēta
Andris Taiminš 01.11., Dagnija Ozoliņa 01.11.,
Mārina Rasma 02.11.,Dmitrijs Čuikovs 03.11.,
Leonīds Gaile 03.11., Svetlana Jēkabsone
03.11., Leons Vjaževičs 04.11., Guntis Pēter
sons 05.11, Valdis Šķudītis 05.11., Laimonis Pī
lāts 05.11., Aleksandrs Ivanovs 06.11., Ādolfs
Logins 08.11., Aivars Cerbulis 09.11., Vija Cel
miņa 09.11., Kira Tivukova 10.11., Biruta Fel
kere 11.11., Aivars Tauriņš 11.11., Vasilijs Kļe
bans 12.11., Lidija Tūtere 12.11., Ilga Šauja
12.11., Oļegs Filipovs 13.11., Jevgenijs Zahar
covs 13.11., Vasilijs Fiļoniks 13.11., Andrejevs
Jevgenijs 14.11., Mārtiņš Jansons 15.11., Ilona
Ivanova 16.11., Zoja Safenreidere 16.11., Natā
lija Veselova 17.11., Velta Vorobjova 17.11.,
Antoņina Gļakina 18.11., Ilona Rulle 18.11., Li
dija Dālberga 18.11., Anna Lagutika 18.11., Ri
ta Nekļudava 19.11., Aleksandrs Kiselevs
19.11., Natālija Golovņova 20.11., Aleksejs Put
renieks 20.11., Mihails Goļikovs 20.11., Gena
dijs Žavoronkovs 21.11., Grietiņa Klaipa 21.11.,
Vjačeslavs Kozins 21.11., Uldis Students 22.11.,
Agrita Paegle 22.11., Ritma Garoza 22.11., Na
tālija Bravareca 23.11., Gaļina Mihailo
va.23.11., Vjačeslavs Bistrovs 23.11., Inese
Kuplā 25.11., Genadijs Mensko 25.11., Vladi
mirs Šmiga 25.11., Rūta Žavoronkova 26.11.,
Lidija Kušķe 26.11., Vita Jurģe 27.11., Rai
monds Juhņevičs 28.11., Alfrēds Aleksandrovs
28.11., Inga Studente 28.11., Gaļina Dovbijen
ko 29.11., Elza Šipkova 29.11., Lidija Dita
30.11.

estdien, 1.novembrī
Valkas pilsētas kul
tūras namu pieskandinās
teatrāli uzvedumi visas
dienas garumā notiks no
vada amatierteātru parā
de «... teātr ī kā dzīvē,
dzīvē kā teātr ī...».
Iestudējumu parādes
mērķis ir saglabāt un piln
veidot amatierteātru tra
dīciju un darbību novadā,
izvērtēt amatierteātru ie
studējumu kvalitāti atbil
stoši Latvijas amatierteāt
ru iestudējumu skates
«Gada izrāde 2014»noli
kumam. Eksperti: Latvi
jas Nacionālā Kultūras
centra amatierteātra māk
slas eksperte Dace Vilne
un režisors, aktieris Val
dis Lūriņš.
No plkst. 10.30 tiek gai
dīts ikviens teātra māk
slas cienītājs un atbalstī
tājs.
Ieeja – bez maksas, bet
ikv iens pēc savām iespē
jām un vēlēšanos varēs
atstāt ziedojumu mērķ im
«Teātr u rekv izīt u iegā
dei». v
Ne zars bez koka var,
Ne koks bez saviem zariem –
tā debess mācīja,
tā zeme lēma.
(V.Kaltiņa)

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 16.09.2014. līdz 15.10.2014. reģ ist rēt i:

4 bērni - 3 meitenītes: Adriāna,
Karolīne, Elvita un 1 puisis – Alisters!

Sveicam ģimenes ar dzīvē

Ērģemes pagasts

nozīmīgo notikumu!

Agris Skriaba 6.11, Aivars Karlinskis
11.11., Laima Krievupe 13.11., Mārt iņš Krei
lis 17.11., Valdis Galgāns 19.11.

Valkas novada dome

Kārķu pagasts

Oļģerts Zemešs 02.11., Ināra Beldava
19.11., Aleksandrs Breize 24.11.

Valkas pagasts

Mihails Demidočkins 04.11., Laine Pilāte
04.11., Uno Kosemjae 04.11., Aleksandrs Va
siļjevs 14.11., Oskars Eleksis 17.11., Haralds
Gaigalis 17.11., Ilga Zālīte 22.11., Ferdisa Ču
ļičoka 23.11., Viktors Ļebezovs 24.11., Alek
sandrs Zalužinskis 25.11.

Vijciema pagasts

Inguss Augustovskis 05.11., Ieva Ozoliņa
06.11., Imants Stošs 14.11., Rita Medne 01.11.,
Inta Aumeistere 18.11., Mudīte Ježeka 20.11.

Zvārtavas pagasts

Alnis Vērzemnieks 11.11, Mirdza Bau
mane 25.11.
Valkas novada dome
(Sveicam novada iedzīvotājus «apaļās» un «pusapaļās» jubilejās, sākot no 50 gadiem.)
veicam arī visus pārējos jubilārus!
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«Valkas Novada Vēstis»
Valkas novada pašvaldības
informatīvs izdevums
Bez maksas, iznāk reizi mēnesī.
Tirāža: 4300 eks.

Cik grūti šobrīd ticēt,
Ka nevarēs vairs rīt
Tev labudienu sacīt
Un mājās sagaidīt …
(Ā.Elksne)

Aizvadīti mūžībā

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 16.09.2014. līdz 15.10.2014. reģistrēti:
13 mirušie – Baskovs Genadijs (1951.),
Bērziņa Lauma (1941.), Carevs Anatolijs
(1954.), Dāvide Ilga (1929.), Engers Haralds
(1937.), Kononovs Vasilijs (1944.), Krūmiņa
Laima (1933.), Lūsis Aigars (1963.), Midega
Irēna (1940.), Neļķe Ernests Andris (1938.),
Ozola Ineta (1961.), Spindule Aida (1942.),
Strāķe Zenta (1918.).

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –

Valkas novada dome

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

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

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

Valkas novada afišu stabs
• 29.novembrī plkst. 16.00 lielajā
zālē – Pierobežas mazākumtautī
bu kultūras projektu noslēguma
pasākums.

Valkas novadā

Valkas novada
Centrālajā bibliotēkā

Valkas pilsētas kultūras
nama pasākumi
• 1.novembrī lielajā zālē – novada
amatierteātru diena.
• 2.novembrī plkst. 18.30 lielajā
zālē – ledus cirks «Ocean Ice».
Biļetes: 5; 8; 10 un 12 eiro. Biļešu ie
priekšpārdošana kultūras namā
pie dežuranta.
• 6.novembrī plkst. 19.00 lielajā
zālē – rokoperas «Lāčplēsis» jaun
iestudējuma izrāde. Biļetes iepriek
špārdošanā – Valkas pilsētas kul
tūras namā pie dežuranta darba
dienās un «Biļešu paradīzes» ka
sēs, elektroniski www.bilesupar
adize.lv. Biļešu cena: 7; 10; 12 un 15
eiro.
• 8.novembrī plkst. 17.00 lielajā
zālē – Valkas pilsētas kultūras na
ma folkloras ansambļa «Nāburgi»
un Mārītes Meļķes 25 darba gadu
Valkas pilsētas kultūras namā ju
bilejas koncerts «Stādīju ieviņu».
Ieeja – ziedojums.
• 11.novembrī Valkas pilsētā- 
Lāčplēša dienas pasākumi:
plkst. 17.00 Valkas – Lugažu
ev.lut.baznīcā svētbrīdis;
plkst. 17.00 pie Valkas pamat
skolas pasākums «Tev mūžam
dzīvot, Latvija!»;
plkst. 17.30 lāpu gājiens. Pulcē
šanās – pie baznīcas;
plkst.18.00 Varoņu kapos – atce
res brīdis.
• 18.novembrī plkst. 17.00 lielajā
zālē – Latvijas Republikas prokla
mēšanas dienas svinīgais pasā
kums «Mēs esam!»;
plkst.18.00 lielajā zālē – instru
mentālā kvinteta «The Sparkling
5» koncerts;
plkst.19.30 lielajā zālē – svētku
balle kopā ar grupu «Galaktika».
Ieeja – brīva. Būs kafejnīca.
• 20.novembrī plkst. 18.00 lielajā
zālē projekts Kinopunkts piedāvā
jauno mākslas filmu «Modris». Ie
eja – 1 eiro.
• 22.novembrī plkst.14.00 lielajā
zālē – izrāde bērniem «Jautrās as
tes.. Biļetes: 3 eiro. Biļešu iepriekšpārdošana kultūras namā pie de
žuranta.
• 22.novembrī plkst. 18.00 lielajā
zālē – komēdija divās daļās «Mēs
un mūsu sieva». Biļetes : 4; 5,50 un
7 eiro. Biļešu iepriekšpārdošana
kultūras namā pie dežuranta.
• 27. novembrī plkst. 18.00 maza
jā zālē – literārā kafejnīca. Ieejabrīva.

• No 3. līdz 29.novembrim – izstā
de «Fiziķis, ekonomists un politi
ķis Valdis Dombrovskis».
• No 3. līdz 29.novembrim – izstā
de «Glezna kā teatrāls inscenē
jums: gleznotājai Maijai Tabakai –
75».
• No 5. līdz 15.novembrim – izstā
de «Kārlim Skalbem – 135. Dzej
nieka sirds vārdi Valkai».
• No 10.novembra līdz 21.decem
brim – izstāde «Kalni valcēnieša
Aivara Viļumsona fotogrāfijās».
• No 24.novembra līdz 30.decem
brim – izstāde «Ar sveču zeltīto
mirgu: No Adventes līdz Ziemas
svētkiem».

Bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļā

• No 3. līdz 15.novembrim – iz
stāde «Dzīvības un mīlestības sil
tums. Kārlim Skalbem – 135».
• No 10. līdz 16.novembrim – pa
sākumu cikls – Ziemeļvalstu Bibli
otēku nedēļa: «Troļļi ziemeļos».
• No 10. līdz 22.novembrim –
izstāde «Latv ijas seģenē dzīpa
riņš mazs, dzīsl iņa Tēvzemes
plaukstā».
• No 10. līdz 30.novembrim – iz
stāde «Pastaigā pa Valku: faktos
un fotogrāfijās».

Sporta pasākumi
• 1.novembrī plkst. 17.00 Valgas
sporta hallē Igaunijas čempionāts
basketbolā.
• 1.novembrī plkst. 18.00 Zvārta
vas tautas namā galda spēļu tur
nīrs.
• 5.novembrī plkst. 19.00 Valgas
sporta hallē Igaunijas čempionāts
basketbolā.
• 8.novembrī plkst. 11.00 Valkas
novada Bērnu – jaunatnes sporta
skolā Lāčplēša kauss šahā.
• 8.novembrī plkst. 12.00 Valgā
24.Mārtiņdienas skrējiens.
• 9.novembrī plkst. 10.00 Zvārta
vas tautas namā zolītes turnīrs.
• 10.novembrī plkst. 19.00 Valgas
sporta hallē Baltijas Basketbola lī
ga.
• 12.novembrī plkst. 19.00 Valgas
sporta hallē Igaunijas čempionāts
basketbolā.
• 14.novembrī plkst. 14.00 skrē
jiens apkārt Kārķiem.
15.novembrī plkst. 10.00 Vijciema
sporta zālē galda spēļu turnīrs.
• 22.novembrī plkst. 11.00 Valkas
novada Bērnu – jaunatnes sporta
skolā Valkas kauss šahā, ātrspēle,
fināls.
• 23.novembrī plkst. 13.00 Valkas
ģimnāzijas sporta hallē VK Valka
– Vecumnieki 1.līgas spēle volejbo
lā.
• 26.novembrī plkst. 19.00 Val
gas sport a hallē Balt ijas Basket
bola līga.
• 29.novembrī plkst. 13.00 Valgas
sporta hallē VK Valka – VK Ozol
nieki 1.līgas spēle volejbolā.
• 29.novembrī plkst. 18.00 Turnas
tautas namā galda spēļu čempio
nāta 3.posms.

309.kabinets

• 8.novembrī somu roka invāzijas
vakars.

Ērģemes pagastā
• 11.novembris plkst. 15.00 Lāč
plēša dienai veltīts lāpu gājiens un
piemiņas brīdis Ērģemes kapos.
• 14.novembris plkst. 19.00 Ražas
balle 2014 kopā ar māsām Legzdi
ņām.
• 17.novembris plkst. 10.00 Latvi
jas dzimšanas dienai veltīts svi
nīgs pasākums Ērģemes pamat
skolā.
• 29.novembris plkst. 18.00 Galda
spēļu čempionāta 3.kārta..

Kārķu pagastā
• 2.novembrī plkst. 9.00 – zolītes
čempionāts tautas namā.
• 6.novembrī plkst. 16.00 – bied
rības «Ugunspuķe» 5 gadu jubile
jas pasākums tautas namā.
• 14.novembrī plkst. 14.00 – Lāč
plēša skrējiens «Apkārt Kārķiem»
– starts pie pamatskolas.
• 15.novembrī plkst. 19.00 – tau
tas namā Latvijas dzimšanas die
nai veltīts koncerts.
plkst. 22.00 – balle, spēlē grupa
«Bruģis».
• 23.novembrī plkst.  9.00 – zolī
tes čempionāts – tautas namā.
• 29.novembrī plkst. 19.00 –
M.Meijo komēdija «Mans luteklī
tis» - Rūjienas novada amatierteāt
ra «Vitrāža» izrāde – tautas namā.
• 30.novembrī plkst. 9.00 – zolī
tes čempionāts – tautas namā.
• Tautas nama kamīnzālē – glez
nu izstāde no Valkas novadpētnie
cības muzeja krājuma.
• Pirmdienās un trešdienās
plkst. 19.00 – vingrošanas nodar
bības tautas namā.

Saieta namā
«Lugažu muiža»

• 7.novembrī plkst. 19.00 ar dze
ju, pie vīna glāzes ar nelielām uz
kodām, sveču gaismā - Raimonda
Briča izstādes atklāšana «Maskas».
Izstāde būs apskatāma līdz 28.no
vembrim.
• 8.novembrī plkst. 18.00 – Kau
guru amatierteātra «Vīzija», Otto
Švarca komēdija par 1.Latvijas lai
ku «Boksa mačs». Ieeja bērniem un
pensionāriem EUR 0,50, pieaugu
šajiem EUR 1.

Vijciema pagastā
• 10.novembrī  pirmās kino izrā
des Vijciemā:
plkst. 19.00 dokumentāla filma
«Nāc ar mani padejot!»;
plkst. 19.50 dokumentāla filma
«Māra».
• 13.novembrī  no plkst. 8.00 pie
Vijciema tautas nama Mārtiņdie
nas tirdziņš.
• 13.novembrī plkst. 18.00 Vijcie
ma tautas namā Latvijas Republi
kas Proklamēšanas dienai veltīts
pasākums «Zeme gavilē un zied».
• 18.novembrī izbraukums uz
svētku pasākumu Valkā.
• 21.novembrī plkst. 19.00 Vij
ciema tautas namā Turnas ama
tierteātra izrāde «Pacel vabolīt i!»
pēc A.Niedzviedža lugas motī
viem. Režisore Līga Krama.

Zvārtavas pagastā
• 11.novembrī plkst. 18.00 Lāpu
gājiens uz Aumeisteru kapiem.
• 14.novembrī plkst. 16.00 Mier
kalna Tautas namā valsts svētku
koncerts «Manā zemē».
• 22.novembrī plkst. 19.00 Mier
kalna Tautas namā kolektīvu 5 ga
du jubilejas pasākums «Notikumu
virpulī». v

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

