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4.oktobrī Valkas novadā viesosies Latvijas
Valsts prezidents Andris
Bērziņš.
A.Bērziņš reģionālās
vizītes laikā piedalīsies
jaunuzceltās koģenerācijas stacijas svinīgās
atklāšanas ceremonijā,
viesosies Valgas arodskolā Igaunijā, kā arī tiksies ar
pašvaldības deputātiem un
iedzīvotājiem. Prezidenta
vizītes norise vēl tiek precizēta, sīkāka informācija
mājas lapā www.valka.lv v

Piesakies kursos!

A

icinām pieteikties valo
du, radošajos un mednieku
kursos (maksas nodarbības),
kāarīapgūtprojekturakstīša
nu, atīstīt radošo domāšanu
unpiedalītieskomandassalie
dēšanas kursos (bezmaksas
nodarbības).
Kad bērni un citi mazie radi
niekipavadītiskolasgaitās,laiks
arīpieaugušajiempadomātpar
jaunuzināšanuapgūšanu.
Igauņu valodas grupā aici
nām piedalīties interesentus ar
nelielām priekšzināšanām, sa
vukārtangļuunfrančuvalodas
grupā – gan iesācējus, gan ar
priekšzināšanām. Vienā no ra
došokursugrupāmjauceturto
gadu notiks rotu gatavošana
pērļošanas tehnikā, kuras re
zultātuikpavasarivaraplūkot
noslēgumaizstādē.Otrajāgru
pā varēs izmēģināt dažādas
tehnikasinteresantulietupaga
tavošanā, izveidojot sev mīļa
jiem jaukas dāvanas. Tuvāk
mājāmaicināmarīsagatavoties
mednieku apliecības iegūšanai
vaipiedalītiesmedībuvadītāju
kursos.
Sadarbībā ar Vidzemes plā
nošanasreģionuiespējamsbez
maksas nodarbībās gan papil
dināt,gangūtjaunaszināšanas
projektu pieteikumu sagatavo
šanā, atīstīt radošo domāšanu
unapgūtmetodesidejumeklē
šanā, kā arī piedalīties koman
dassaliedēšanaskursos.
Gaidīsim ieteikumus, ko vēl
vēlētosapgūtgankursuveidā,
ganarīvienavakaranodarbībā.
Dalību kursos var pieteikt līdz
12.oktobrim Latvijas – Igauni
jas institūtā (Valka, Beverīnas
iela3),zvanot64781193vairaks
totinstituts@valka.lv.
Šoruden uzņemsim arī zinā
šanusniegtosvitamīnus!v
ZaneBulmeistare,
Latvijas–Igaunijasinstitūta
mācībucentravadītāja
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Valsts prezidents pasniedz
Vijciema pagastam ģerboni

.septembrī Rīgas pilī norisinājās
kārtējie, jau ceturtie «Pašvaldību
ģerboņu svētki». Šo tradīciju, kuras
laikā notiek novadu un pagastu ģer
boņusvinīgāpasniegšana,Valstsprez
idents Andris Bērziņš iedibināja pa
gājušāgada25.oktobrī.Šoreizģerboņi
tika pasniegti Aglonas, Babītes, Dur
bes, Lubānas, Mazsalacas, Naukšēnu,
Ogres, Ropažu, Salas un Tērvetes no
vadiem,kāarīVijciemapagastam.
Ģerboņa saņemšanā piedalījās Vijci
ema pagasta pārvaldes vadītāja Mārīte
Kalniņa,tautasnamavadītājaVitaBēr
ziņa un komunālās saimniecības spe
ciālistsFelikssBošs.Pēcnelielaspagasta
prezentācijas,vijciemieteRasaKasarosa
nodziedājatautasdziesmu«Kamtiekal
ni,kamtāslejas»(muzikālāpavadījuma
veidošanā piedalījās V.Bērziņa). Valsts
prezidentam ciemakukulī vijciemieši
aizvedaAnitasunJāņaLotiņuaudzētās
mellenes.
Vijciemapagastaģerbonīirapvienots
viss,kasirīpašstikaišaivietaiunpēckā
var atpazīt pagastu. Ģerboņa pamatnē
atēlotās sudrabotās zvīņas ataino Vij
ciema baznīcas zvīņveida koka dēlīšu
apšuvumu. Ģerboņa augšdaļā uz sud
rabotāfonaatēlotiebrūniečiekuriatai
no Vijciema Čiekurkalti. Ģerboņa vi
dusdaļāatēlotāzilājoslasimbolizēVi
jasupi,kaslīkumounvijascauripagas
tateritorijai.

Vēsturisks mirklis – vijciemieši Rasa Kasarosa, Vita Bērziņa, Mārīte Kalniņa, Felikss
Bošs un Mārtiņš Vītols ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu
pēc pagasta ģērboņa pasniegšanas. Foto no Valsts kancelejas arhīva.
2011.gada 30.jūnijā Valkas novada nolikumam. Apkopojot rezultātus, ar
domes deputāti apstiprināja ideju lielāko punktu skaitu, par labāko tika
konkursa «Par Kārķu un Vijciema pa noteiktavijciemiešaMārtiņaVītolavei
gastuģerboņuskičuizveidi»nolikumu. dotāģerboņaskice.2011.gada27.oktobrī
Konkursam tika iesniegtas 6 ideju ski Valkasnovadadomesdeputātiizvērtēja
ces, kas tika nodotas vērtēšanai un un apstiprināja iesniegto ģerboņa skici
balsošanai Vijciema pagasta iedzīvo unnolēmatovirzīttālākapstiprināšanai
tājiem un pagasta Gerboņa vērtēšanas Kultūras ministrijas Heraldikas komi
komisijai. Vērtēšanas komisija nolēma, sijā.v
MārīteKalniņa,Vijciema
ka3iesniegtiedarbineatbilstkonkursa
pagastapārvaldesvadītāja

Tradīcijaturpinās–Valkāatkalbūsoperassvētki

S

vētdien, 14.oktobrī plkst.17.00
Valkas pilsētas kultūras namā jau
devītoreizibūstradicionālieoperas
svētki – Latvijas un Igaunijas Naci
onālooperumāksliniekukoncerts.
TajāpiedalīsiesLatvijasNacionālās
operas(LNO)solisti–IngaŠļubovska,
ViestursJansons,JurisĀdamsonsun
LNOorķestris,kāarīPritVolmerno
IgaunijasNacionālāsoperas.Koncer
tā skanēs populāra latviešu kompo
nistu–ArvīdaŽilinska,JāzepaMedi
ņa,EmīlaDārziņaunArtūraMaskata
mūzika,kāarīfragmentinoDžoakīno
Rosīni operas «Seviļas bārddzinis».
Koncerta diriģents – Normunds Vai
cis,betkoncertuvadīsLieneJakovļe
va.
BiļetesuzLatvijasunIgaunijasNa
cionālo operu mākslinieku koncertu
maksās5,6,7,8un10latus.Tāskatru
darba dienu, no plkst.9.00 līdz 15.00
un no 16.00 līdz 20.00 nopērkamas
Valkaspilsētaskultūrasnamāpiede
žuranta, kā arī www.bilesuserviss.lv
unBiļešuservisakasēs.
Skaistā tradīcija – ik gadu Valkas
pilsētas kultūras namā sarīkot īstus
operas svētkus, aizsākās 2003.gadā.
Šobrīdcilvēkiemvēlvairākkāagrākir
nepieciešamas pozitīvas emocijas un

Operas svētki Valkā ir īpašs notikums, kas allaž sagādā prieku
ne tikai skatītājiem, bet arī pašiem māksliniekiem

Valkas mazajos Operas svētkos ska
tītāji pilnīgi noteikti varēs gūt īpašu
emocionālupacēlumu.Visilīdzšinējie
koncertiirizpelnījušieslieluskatītāju
atsaucību. Tāpēc daudzi opermūzi
kascienītājiValkāuntuvējāapkārtnē
šossvētkusgaidaarlielunepacietību,
katrā koncertā saikne starp solistiem
un klausītājiem allaž bijusi neparasti
ciešaunkoncertsgarīgiuzlādēvisus

tāapmeklētājusuzilgulaiku.
KoncertufinansiāliatbalstaValkas
novada dome, Valsts Kultūrkapitāla
fonds,SEBbanka,informatīvi–laik
raksti «Ziemeļlatvija» un «Valgamaa
lane», Radio Ruut, Radio Skonto, ra
dioSuperFM.
Pasākumalaikādarbosieskafejnīca.v
LīgaPandalone,Valkaskultūras
namapasākumuorganizatore

Valkas novada domes 30.augusta
sēdē pieņemtie lēmumi

• Piešķirt līdzfinansējumu Ls 393,12 biedrībai «ATBALSTS
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām», pasākuma «Pasākums no
teiktām personu grupām» realizācijai.
• Atbrīvot no Civilās aizsardzības komisijas locekļa amata
Andri Vējiņu. Ievēlēt par Civilās aizsardzības komisijas locek
li kapteini Salvi Stepiņu – VUGD Vidzemes reģiona brigādes
Valkas daļas komandiera p.i.
• Apstiprināt maksu par ēdināšanas pakalpojumiem Valkas
novada pamatskolās.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.18 «Par trūcīgas un
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Val
kas novadā». Atcelt Valkas novada domes 2012.gada 28.jūnija
lēmumu «Par saistošo noteikumu Nr.14 «Par trūcīgas un maz
nodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Valkas
novadā»».
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.19 «Par sociālā pakal
pojuma «Aprūpe mājās» organizēšanu un saņemšanas kārtī
bu Valkas novadā». Atcelt Valkas novada domes 2012.gada
28.jūnija lēmumu «Par saistošo noteikumu Nr.15 «Par sociālā
pakalpojuma «Aprūpe mājās» organizēšanu un saņemšanas
kārtību Valkas novadā» apstiprināšanu».
• Apstiprināt saistošos noteikumus   Nr.20 «Par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā».
Atcelt Valkas novada domes 2012.gada 31.maija lēmumu «Par
saistošo noteikumu Nr.12 «Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā» apstiprināšanu».
• Atsavināt izsolē ar pretendentu atlasi pašvaldībai piede
rošo nekustamo īpašumu: Dzelzceļa līnija «Valka – Igaunijas
valsts robeža», kas sastāv no trīs atsevišķiem nekustamiem
īpašumiem (turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums):
– «Dzelzceļa līnija Valka – Igaunijas robeža 1.posms», platība:
1,4850 ha, uz zemes atrodas dzelzceļa sliežu ceļi;
– «Poruka iela 8», platība: 3,0356 ha, uz zemes atrodas dzelz
ceļa sliežu ceļi;
– «Dzelzceļa līnija Valka – Igaunijas robeža 3.posms, Poruka
iela 4», platība: 5,1839 ha, uz zemes atrodas dzelzceļa sliežu
ceļi un stacijas ēka;
– Visus trīs iepriekšminētos īpašumus atsavināt kā vienu ne
dalītu objektu.
Noteikt izsolē atsavināmam Valkas novada domes nekusta
mam īpašumam dzelzceļa līnija «Valka – Igaunijas valsts ro
beža»:
– nosacīto cenu (sākotnējā cena) Ls 65 000,00;
– nodrošinājuma apmēru Ls 6500,00;
– atsavināšanas izsoles soli Ls 1000,00;
– reģistrācijas maksu Ls 30,00.
Apstiprināt iepriekšminētā Nekustamā īpašuma izsoles notei
kumus. Noteikt izsoles laiku un vietu – 2012.gada 9.novembrī
plkst.10:00, Semināra ielā 9, Valkā, 1.stāva sēžu zālē. Izveidot
izsoles komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs Vies
turs Zariņš, komisijas locekļi: Aivars Sjademe, Valdis Šaicāns,
Erna Pormeistere un Agris Simulis, komisijas sekretāre – Lās
ma Engere.
• Apstiprināt Bērzu ezera (Bērzezera) un Zāģezera zivsaim
nieciskās ekspluatācijas noteikumus.
• Piešķirt Valkas novada domes priekšsēdētājam Kārlim Al
bergam ikgadējā atvaļinājuma neizmantoto daļu no 2012.gada
10.septembra līdz 2012.gada 23.septembrim. v

Maksa par ēdināšanas pakalpojumu  
Valkas novada skolās 2012./2013.māc.g.
Ēdināšanas pakalpojums
Brokastis Pusdienas
Pirmsskolas grupu
LVL
LVL
audzēkņi un bērnu
t.sk.PVN t.sk.PVN nama «Saulīte» audzēkņi
(brokastis, pusdienas, lau
nags) LVL t.sk.PVN
Ērģemes pa
0.10
0.50
Kopā 1.00
matskola
t.sk. brokastis 0.30
pusdienas       0.50
launags           0.20
Kārķu pa
0.30
0.50
matskola
Ozolu pa
0.15
0.50
matskola
Vijciema
0.55
Kopā 1.00
pamatskola
t.sk. brokastis  0.30
pusdienas        0.45
launags            0.25
Ēdināšanas ārpakalpojums
Brokastis
Pusdienas
LVL
LVL
t.sk.PVN
t.sk.PVN
Ērģemes pamatskola
1.05
Kārķu pamatskola
0.64
1.07
Ozolu pamatskola
0.28
0.92
Vijciema pamatskola
1.12
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Atjaunots un papildināts Kārķu pagasta
bērnu rotaļu laukums

21.

septembrī Miķeļ
dienas ieskaņas tirdziņā, kas
norisinājās pie bērnu rotaļu
laukuma, valdīja īpaša gai
sotne. Tā jau ir tradīcija, ka
rudenī Kārķos notiek lauku
labumu tirdziņš, kurā bēr
ni tirgo ģimenēs izaudzēto
un sagatavoto produkciju.
Šogad tirdziņa laikā tika
atklātas jaunas rotaļlauku
ma konstrukcijas. Bērniem
prieks par šūpolēm, virvju
kāpnēm, kuģa stūri, telesko
pu un citām interesantām
nodarbēm mijās ar tirdziņa
našķu baudīšanu.
«Pagasta centra rotaļ
laukuma konstrukcijas bi
ja nokalpojušas. Lai rastu
problēmas risinājumu, ie
dzīvotāju iniciatīvas grupa
Silvas Liepiņas vadībā izlē
ma iesniegt projektu «Bērnu
rotaļu laukums Kārķu pa
gastā – sakārtotai videi un
kustību priekam» projektu
konkursam, ko organizēja
Latvijas Hipotēku un zemes
bankas klientu klubs «Mēs
paši». Rezultātā izdevās gūt
Hipotēku un zemes bankas
atbalstu 300 latu vērtībā,
180 latus piešķīra Valkas no
vada dome, ar finansējumu
un materiāliem palīdzēja
arī Mirdza un Jānis Porīši,»
stāsta Kārķu pagasta pārval

Š

Svinīgā lentas pārgriešana uzticēta iedzīvotāju
iniciatīvas grupas vadītājai Silvai Liepiņai un
pagasta pārvaldes vadītājam Aivaram Cekulam
des vadītājs Aivars Cekuls.
nājums, ja ir mērķis, atbalsts,
Visa pagasta sabiedrība, atsaucība un laba griba, paši
īpaši bērni un viņu vecāki, var veikt lielas un labas lietas
saka paldies Aivaram Ceku vides sakārtošanai.
lam un Edmundam Veinber
Kustības rada laimes sajū
gam, kuri nežēloja laiku, spē tu cilvēkā, fiziski attīstīts cil
ku un izdomu, lai uzbūvētu vēks jūtas drošāks. Tāds bija
šīs konstrukcijas. Paldies arī šī projekta mērķis – sagādāt
Edmundam Juškevičam par bērniem prieku un pilnvēr
tehniku, Andrim Ķīkulim par tīgu atpūtu. Projekta ietva
kokmateriālu pārvietošanu, ros izbūvētas aktīvai atpūtai
Valkas novada domes Attīs piemērotas drošas konstruk
tības un plānošanas nodaļas cijas, pamatīgs galds un soli.
speciālistei Janai Putniņai par Rotaļlaukumu izmantos ne
projekta rakstīšanu, Dacei tikai pagasta centrā dzīvojo
Piečei par sekošanu projekta šie bērni, bet arī visi pirmsko
norisēm. Liels paldies arī fi las grupas audzēkņi, kuriem
nansētājiem – Latvijas Hipo tā būs lieliska iespēja dažādot
tēku un zemes bankai, Valkas fiziskās aktivitātes. v
novada domei un Porīšu ģi
Sandra Pilskalne
menei! Šis projekts ir aplieci

Noslēdzies izglītības iestāžu
informatizācijas projekts

ovasar Valkas novada
dome veiksmīgi noslēdza sa
vu dalību Eiropas Reģionā
lās attīstības fonda (ERAF)
projektā «Izglītības iestāžu
informatizācija». Četrām Valkas novada skolām ir piegā
dāta jauna datortehnika un
attīstīti lokālie tīkli.
Ērģemes pamatskola saņē
ma 1 stacionāro un 2 portatī
vos datorus, 1 interaktīvo tā
feli, Kārķu pamatskolai pie
gādāti 5 stacionārie un 2 por
tatīvie datori, 1 interaktīvā
tāfele, Valkas pamatskolā ir
jauni 30 stacionārie un 4 por

IEGULDĪJUMS TAVĀ
NĀKOTNĒ!
EIROPAS SAVIENĪBA

tatīvie datori, 1 interaktīvā tā
fele, savukārt Vijciema pa
matskola saņēmusi 6 staci
onāros un 3 portatīvos dato
rus, kā arī 1 interaktīvo tāfeli.
Datortehniku piegādāja SIA
«Lattelecom». Tāpat visās 4
iepriekšminētajās skolās attīs
tīti lokālie tīkli.
Līdz ar projekta realizāciju,
skolas ir nodrošinātas ar at
bilstošu infrastruktūru, kas
dod iespēju izglītības procesā

plašāk un efektīvāk izmantot
informācijas un komunikāci
ju tehnoloģijas, tādējādi uzla
bojot izglītības kvalitāti un
efektivitāti.
Projekta kopējās izmaksas
ir 52743,01 LVL, kur ERAF fi
nansējums ir 100%. Projekts
ilga no 2010.gada janvāra līdz
2012.gada jūnijam. v
Ernests Lībietis,
Attīstības un projektu
daļas vadītājs

Sociālais dienests rūpējas par pakalpojumu
pieejamību un dažādošanu
Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs
Identifikācijas Nr. 1DP/1.4.1.2.411/APIA/NVA/147

V

alkas novada Sociālais
dienests ir iesaistījies Eiro
pas Sociālā fonda (ESF) pro
jektā «Vidzemes reģiona
mobilais sociālo pakalpoju
mu Resursu centrs». Projek
tā darbojas arī citas Vidze
mes reģiona pašvaldības –
Cēsu, Mazsalacas, Smilte-
nes, Jaunpiebalgas, Beverī
nas novadi un Valmieras
pilsēta.
Viena no projekta aktivitā
tēm paredz atbalsta grupu
veidošanu pašvaldībā dažā
dām iedzīvotāju mērķa gru
pām. Jūnijā Valkā noslēdzās
atbalsta grupas nodarbības
personām ar atkarībām. 11.
septembrī tika uzsāktas no
darbības divām mērķa gru
pām – personām ar funkci
onāliem traucējumiem vai in
validitāti un māmiņām no
nepilnām un daudzbērnu ģi
menēm. Nodarbības vada
psiholoģe Liene Sloka no Cē
su Resursu centra un Valkas

IEGULDĪJUMS TAVĀ
NĀKOTNĒ!
EIROPAS SAVIENĪBA

novada sociālie darbinieki.
Katru mēnesi notiks divas no
darbības katrai grupai. No
darbības notiek otrdienās,
plkst.11.00 – personām ar
funkcionāliem traucējumiem,
bet plkst.14.00 – māmiņām.
Nodarbībām var pieteikties
personīgi Sociālajā dienestā
vai zvanot pa tālr. 28687297
sociālai darbiniecei Lilijai Lī
viņai. Nodarbības notiek So
ciālā dienesta telpās, Valkā,
Rūjienas ielā 3D.
Projekta otra aktivitāte pa
redz apmācīt projektā iesais
tītos speciālistus un līdz 2013.
gada 31.oktobrim organizēt
kopumā 18 izglītojošus semi
nārus.
Vēl Sociālais dienests infor
mē, ka ir izveidota e–vide in
teraktīvo konsultāciju snieg
šanai Vidzemes reģiona paš

valdību iedzīvotājiem, sociālo
pakalpojumu klientiem un
sociālā darba speciālistiem
www.resursucentrs.lv. Aici
nām apmeklēt www.resursu
centrs.lv un izmantot iespēju
saņemt atbildi 24 h laikā par
Vidzemes reģiona pašvaldī
bās pieejamajiem sociālajiem
pakalpojumiem, piemērotāko
atbalsta veidu un citiem, ar
sociālo pakalpojumu sniegša
nu un  saņemšanu saistītajiem
jautājumiem. Atbildes sniegs
Vidzemes reģiona mobilā so
ciālo pakalpojumu Resursu
centra sociālais darbinieks,
psihologs vai jurists darba
dienās vienas diennakts laikā
(brīvdienās un svētku dienās
– līdz 4 diennaktīm). v
Lilija Līviņa,
Sociālā darbiniece

Konkursa «Sakoptākā dzīves vieta un darba
vieta Valkas novadā 2012.gadā» laureāti

1.«Sakoptākā individuālā dzī
vojamā māja Valkas novadā»:
1.1. Valkas pilsētas Ceriņu ie
la 11, īpašnieki Dagnija un
Ādams Ozoliņi;
1.2. Valkas pagasta «Latiņi»,
īpašnieki Gaļina un Mihails
Jakubi;
1.3. Valkas pagasta «Zeltiņi»,
īpašnieki Marija un Pjotrs
Vaskini;
1.4. Valkas pilsētas Parka iela
2A, īpašnieki Ivita un Nor
munds Aumeisteri;
1.5. Ērģemes pagasta «Leji
ņas», īpašnieki Vera un Māris
Bettes;
1.6. Vijciema pagasta «Ūdri»,
īpašnieki Rigonda un Māris
Melbārži;
1.7. Vijciema pagasta «Kārkli
ņi», īpašnieki Mārīte un Niko
lajs Sokovi;
1.8. Zvārtavas pagasta Gaujas
iela 20, īpašnieki Agita un Ga
tis Lielgalvji.
2. «Sakoptākā vasarnīca (mazdārziņš) Valkas novadā»:
2.1.Valkas pagasta «Alieši 69»,
īpašniece Anna Mekša – Ļi
povska;
2.2.Valkas pilsētas «Celtnieks
180», īpašnieki Regīna un
Gundars Šulci.
3. «Sakoptākā lauku sēta
Valkas novadā»:
3.1. Valkas pagasta «Aņņi»,
īpašnieki Dagnija un Andrejs
Kalniņi;
3.2. Kārķu pagasta «Bāliņi»,
īpašnieki Daila un Aivars Ce
kuli;
3.3. Ērģemes pagasta «Dzelzī
tes», īpašnieki Sanda un Dai
ris Studenti;
3.4. Vijciema pagasta «Vec
punkales», īpašnieki Ligita un
Lauris Blausi.
4. «Sakoptākā zemnieku
saimniecība, kas nodarbojas
ar ražošanu Valkas novadā»:
4.1. Ērģemes pagasta «Lejasci
ņi», īpašnieks Vilis Jansons;
4.2. Kārķu pagasta «Lejnieki»,
īpašniece Balva Ziediņa;
4.3. Valkas pagasta «Kalnie
ši», īpašniece Daina Anže;
4.4. Vijciema pagasta «Piekal
nes», īpašniece Ināra Pakalna;
4.5. Zvārtavas pagasta «Vasi»,
īpašnieks Edmunds Nam
nieks.
5. «Sakoptākā daudzdzīvok
ļu māja Valkas novadā»:
5.1. Zvārtavas pagasta «Rož
kalni», Ārija un Andris Baške
ri, Lauma un Herta Teteres,
Rasma Brolīte;
5.2. Valkas pagasta «Saule
156.km», mājas vecākais Mi
roslavs Seļickis;
5.3. Kārķu pagasta «Māja
Nr.8», mājas vecākā Arta Pū
pola;
5.4. Ērģemes pagasta «Liepas

1», mājas vecākā Sarmīte Lu
kovska;
5.5. Vijciema pagasta «Akāci
jas», Baiba Kalniņa un Jānis
Prauliņš.

6. «Sakoptākais industriālais
ražošanas (pakalpojumu
sniegšanas) objekts Valkas
novadā»:
6.1. Valkas pilsētas CSDD Val
kas nodaļa, vadītājs Agris Si
mulis;
6.2. Zvārtavas pagasta «Med
nieki», īpašnieks Juris Bie
zais;
6.3. Ērģemes pagasta SIA
«Malka 24.lv», valdes loceklis
Māris Simanovičs.
7. «Vides odziņa Valkas
novadā»:
7.1. Kārķu pagasta «Lustīgais
nobrauciens pie Lustiņdru
vas», Aivars Cekuls
7.2.Valkas pagasta «Mežapar
ki», Anna Plauka, pirts, ve
randa u.c. savdabīgas būves;
7.3. Kārķu pagasta «Kazērīši»,
Jānis Ābele un Inguna Pēter
sone, mājas nosaukums – kok
grebums;
7.4. Ērģemes pagasta «Kārkli
ņi», Irīda un Aldis Klaipi, dī
ķis.
«Skaistais koks»:
7.5. Vijciema pagasta «Kanka
rīši», Lonija Kurpniece un An
dris Sulainis, stīgotājroze
«Flammentaz»;
7.6. Kārķu pagasta Naglu diž
vītols.
8. Sakoptākais un savdabīgā
kais Valkas pilsētas daudzdzīvokļu mājas balkons
(lodžija):
8.1. Kārķu pagasta Māja Nr.6 ,
Iveta Blanka;
8.2. Valkas pilsētas Raiņa iela
5, Ieva Mazure;
8.3. Valkas pilsētas Raiņa iela
14, Gunita Aizupiete;
8.4. Valkas pilsētas Merķeļa
iela 13A, Daiga Varesa;
8.5. Valkas pilsētas Raiņa iela
14, Rūta Rēpele;
8.6. Valkas pilsētas Ausekļa
iela 8, Aija Bērziņa.
Konkursa «Sakoptākā dzī
ves vieta un darba vieta Val
kas novadā 2012.gadā» noslē
guma pasākums notiks 28.
septembrī plkst. 20.00 Zvār
tavas pagasta Mierkalna tau
tas namā. Par veiksmīgu pie
dalīšanos konkursā un iegul
dīto darbu savas dzīves un
darba vietas sakopšanā kon
kursa laureātiem tiks pa
sniegti Valkas novada domes
Pateicības raksti. Pasākumu
vadīs Guntis Skrastiņš.
Saviesīgā un atpūtas daļa
būs no plkst. 21.30 – 23.00.
Spēlēs Guntis Skrastiņš ar
mūziķiem. v

«Gaisa dārzi» turpina priecēt
Neskatoties uz šī gada vē
so, ne īpaši saulaino vasaru,
daudzu māju lodžijas un bal
konus, kā arī palodzes rotāja
puķu kompozīcijas. Intere
santi ir no malas vērot un do
māt – kāpēc saimnieki ir izvē
lējušies vienu vai otru puķi,
zaļumus, kompozīciju. Katrā
ziņā kopumā šie gaisa dārzi
rotā mūsu māju fasādes, da
ra priecīgākus ne tikai pašus
stādītājus un kopējus, bet arī
ikvienu garāmgājēju un arī
vērtētājas – biedrības «Valkas
Dāmu klubs» dalībnieces, ku
rām jau daudzu gadu ritumā
ir uzkrājusies pieredze un in
formācija. Šovasar pirmo rei
zi komisija vērtēja arī lodžijas
laukos. Kā pirmā nominante

tika izvēlēta Iveta Blanka no
Kārķiem, kuras lielā lodžija
bagātīgi un skaisti rotāja mā
jas Nr.6 fasādi.
Valkā visbagātīgākie un
krāšņākie veidojumi bija
Merķeļa ielas 13A iedzīvotā
jai Daigai Varesai, kura ir ap
puķojusi 2 sava dzīvokļa  lielās
lodžijas. Kā vienmēr izcēlās
lodžijas mājai Ausekļa ielā 8.
Drīz varēsim sākt skaitīt, cik
lodžijas vēl palikušas bez pu
ķēm. Katru gadu apbalvojam
kādu no šīs mājas iedzīvotā
jiem, un katru gadu skaisti un
gaumīgi ir noformēta lodžija
Aijai Bērziņai, par ko šoreiz
sakām īpašu paldies.
Oktobrī svētkus svinēs Rai
ņa iela un pavisam nejauši ir

SAISTOŠIE

sagadījies tā, ka tieši Raiņa
ielā dzīvo 3 apbalvojamās
ģimenes. Laureātu sarakstā ir Rūtas Rēpeles ģimenes
mazais balkons un Gunitas
Aizupietes palodzes Raiņa
ielā 14. Savukārt Raiņa ielā 5
mūs visu vasaru priecēja ļoti
vienkārši un skaisti izveidotā
Ievas Mazures ģimenes lielā
lodžija.
Sakām paldies visiem bal
konu, lodžiju un palodžu ap
puķotājiem un vēlam jauku,
saulainu rudeni un jaunas
idejas nākamajam pavasarim,
kad atkal būs jādomā, kā da
rīt skaistāku savu dzīvesvie
tu!  v
Vērtētāju vārdā –
Mārīte Magone

NOTEIKUMI

Valkā
2012.gada 30.augustā			       Nr.18			 APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes 2012.gada 30.augusta
lēmumu (sēdes protokols Nr.10,9.§)

«Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusa piešķiršanu Valkas novadā»

Izdoti saskaņā ar likuma  «Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā»
14.panta 6.daļu un Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr.299 «Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu» 17.punktu un 19.4.apakšpunktu.

1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. kritērijus ģimenes (personas) kustamajam
un nekustamajam īpašumam, kas saskaņā ar Mi
nistru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr.299
«Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojo
šas personas atzīšanu par trūcīgu» 19.4.apakš
punktu nav uzskatāmi par īpašumu, novērtē
jot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģime
nes (personas) statusam Valkas novadā;
1.2. ikmēneša kredītmaksājumu apmēru per
sonai (ģimenei), par kuru Valkas novada soci
ālais dienests samazina ienākumu summu, ap
rēķinot vidējos ienākumus saskaņā ar Ministru
kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr.299 «Notei
kumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas per
sonas atzīšanu par trūcīgu» 17.punktu;
2. Novērtējot atbilstību trūcīgas ģimenes
(personas) statusam Valkas novadā netiek
ņemts vērā šāds īpašums:
2.1. zeme un ēkas, kuru kopējā kadastrālā vēr
tība nepārsniedz Ls 15 000,00 (piecpadsmit
tūkstoši lati) un kas tiek izmantotas ģimenes
(personas) pamatvajadzību apmierināšanai;
2.2. viena garāža, viens motocikls, viena laiva,
kas ir ģimenes (personas) īpašumā, kā arī viens
velosipēds, mopēds katram ģimenes loceklim;
2.3. viens automobilis, kurš ģimenei (perso
nai) ir īpašumā ilgāk par vienu gadu pirms ie
snieguma iesniegšanas brīža un kurš ir vecāks
par 3 gadiem;
2.4. vairāki transporta līdzekļi, ja uz tiem
normatīvo aktu kārtībā uzlikts liegums un ir
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pierādāms, ka šie transporta līdzekļi netiek iz
mantoti vai dabā neeksistē;
2.5. otrs nekustamais īpašums vai tā daļa, kur
savu dzīvesvietu deklarējis un faktiski dzīvo
kāds no iesniedzēja (iesniedzēja ģimenes lo
cekļa) pirmās pakāpes radiniekiem – vecāki,
pilngadīgie bērni, ja tiem nav citas dzīvojamās
platības.
3. Novērtējot atbilstību trūcīgas ģimenes
(personas) statusam Valkas novadā ienākumi
tiek samazināti par ikmēneša kredītmak
sājumu Ls 50,00 (piecdesmit lati), ja kredīts ir
ņemts vienīgā mājokļa iegādei vai izglītībai.
4. Maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusu piešķir ģimenei (personai), ja tās ienā
kumi katram ģimenes loceklim pēdējo trīs mē
nešu laikā nepārsniedz Ls 120,00 (viens simts
divdesmit lati), tādā kārtībā, kāda noteikta spē
kā esošajos Ministru kabineta noteikumos par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzī
šanu par trūcīgu un šajos saistošajos noteiku
mos noteiktajā izvērtēšanas kārtībā.
5. Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas novada
domes 2010.gada 26.augusta saistošos noteiku
mus Nr.35 «Par kritēriju noteikšanu īpašumam,
novērtējot atbilstību trūcīgas ģimenes (perso
nas) statusam un maznodrošinātas personas
ienākumu līmeņa noteikšana Valkas novadā».
6. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā
dienā pēc to pilna teksta publicēšanas laikrakstā «Valkas Novada Vēstis».
Valkas novada domes priekšsēdētājs K.Albergs

Skolotāju svētki Valkas ģimnāzijā

kolotāju diena Valkas
ģimnāzijā tiek svinēta jau iz
senis. Tiem, kuri aizmirsuši, ar
ko šī diena ir tik īpaša, atgādinu, ka šajā dienā nu jau
vairākus gadus suminām mūsu mīļos skolotājus. Šie svētki
ir vieni no skolēnu un, protams,
arī skolotāju, mīļākajiem svētkiem. Kā nekā, tā taču ir viņu
diena.
Līdzīgi kā iepriekšējos gados, Valkas ģimnāzija ievēros
Skolotāju dienas tradīcijas:
skolotāji dodas ekskursijā, kas
šogad plānota divas dienas,
un 12.klašu skolēni vada
mācību stundas Valkas ģimnāzijas 7. – 11.klašu skolēniem.
Vecāko klašu audzēkņiem tas
12.klases audzēkņi gatavojas atraktīvai Skolotāju dienai.
ir atbildīgs un satraucošs
brīdis. Viņu rosību skolā jau
var manīt – daži veido pārsteigumus sko- aktivitātēm un padarīt šo dienu aizraujošu
lotājiem un aktivitātes pārējiem skolēniem, arī skolēniem.v
Elizabete Ivane,
citi plāno 5.oktobra mācību darbu.
2012.gada
Valkas
ģimnāzijas
Šogad mēs, 12.klašu audzēkņi, ceram
Skolotāju
dienas
direktore,
12.a
pārsteigt skolotājus ar vēl nebijušām
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Valkas jaunieši un skolotāji viesojas Polijā

Tas bija 7.septembra rīts, kad pie
Valkas ģimnāzijas sporta halles stā

vēja 11 skolēni un 2 skolotāji, gaidot,
kad varēs uzsākt savu garo ceļojumu
uz Polijas pilsētu Gdaņsku. Sakrā
mējuši savus koferus mikroautobusa
piekabē, visi iekāpām autobusā un
devāmies uz Rīgu, kur mūs jau gaidī
ja lielais autobuss – ekspresis uz Viļ
ņu. No Rīgas uz Viļņu ir jābrauc bez
apstājas nedaudz vairāk kā 4 stundas.
Nonākot Viļņā, pulkstenis rādīja jau
19.30. Bija jāgaida līdz plkst. 21.00, lai
brauktu tālāk līdz mūsu galamērķim
Gdaņskai. Visi pēc 10 stundām, kas
pavadītas autobusā, bijām pārguru
ši. No autobusa izkāpām ārā miegaini
un satraukti par gaidāmo tikšanos ar
savām apmaiņas programmas viesģi
menēm. Tomēr mūs jau pašā sākumā
gaidīja pārsteigums – mēs bijām ie
braukuši stundu ātrāk (pēc Polijas lai
ka). Tas nozīmēja, ka vēl vesela stun
da jāgaida autoostā.
Beidzot ieradās pirmie skolēni, pie
kuriem nedēļu viesojāmies. Pēc sirsnī
gas sagaidīšanas  devāmies uz jaunie
gūto poļu draugu ģimenēm. Sestdie
nu un svētdienu pavadījām iepazīstot
poļu skolēnus, kuri piedalās apmai

ņas programmā. Viņi izrādīja pilsētas
centru un blakus esošo pilsētu Sopo
tu. Daži ar savu apmaiņas partneri
pavadīja šīs dienas divatā vai ģimenē,
apskatot Gdaņsku un apkārtni.
Pirmdien, 10.septembrī mēs ap
meklējām skolu – III Liceum Ogol
noksztalcace Gdansk. Diezgan nepie
rasti ir ceļu uz skolu mērot pat vairāk
nekā stundu. Taču tā ir lielas pilsētas
problēma. Ierodoties skolā, mūsu
diena tika pārplānota. Vispirms de
vāmies uz Gdaņskas vecpilsētu un
tikām sadalīti grupās. Viena no gru
pām bija Dzintara muzejā, Uphagen’s
house, Rātsnamā, Sv.Marijas baznīcā
un tās tornī, no kura paveras brīniš
ķīgs skats uz   Gdaņsku. Stāvot tur
augšā, varēja saprats, cik tomēr šī pil
sēta ir milzīga. Pēc tam mēs devāmies
uz boulingu un citām izklaidēm.
Otrd ien, 11.sept emb rī atk al de
vāmies uz skolu, kur pirmā stund a
bija ķīm ija. Tā not ik a ang lisk i, jo
arī mūs u ikd ien as saz iņ a bija ang ļu
val od ā. Pēc tam mēs, latv ieš u gru
pa, rād ījām prez ent āc ijas par sav u
valsti un skolu. Pat nod zied ājām vi
ņiem grup as «Apvedc eļš» dziesm u
«Zem en es». Pēc tam visi kop ā de
vām ies uz Sop ot as park u Oliv ā, kur

BJC «Mice» interešu izglītības pulciņu,
jauniešu organizāciju darba laiks

(Valka, Semināra iela 27) 2012./2013.m.g.
Interešu izglītības pulciņš, jauniešu
Vecuma
Laiks
organizācija, pedagogs
grupa
Vokālais ansamblis «Brīnumiņš»
Inese Lečmane
Vokālais ansamblis «Brīnums»
Inese Lečmane
Tehniskā modelēšana
Gunta Aire
Folkloras kopa «Vainadziņš»
Skaidra Smeltere, Tija Bērtiņa

2.– 4.kl.

Mūsdienu deju grupa «Dzirksts»
Romina Meļņika
11.Valkas mazpulks
Silvija Dorša
Floristika
Rudīte Gromule
Teātris
Vita Kalvāne
Sporta deju klubs «Ziemeļvalsis»
Jānis Rukmanis
Jaunsardzes 213.vienība
Rivars Leitens
Jauniešu dome
Romina Meļņika

2.– 7. kl.

Starptautiskā jauniešu
pašaudzināšanas programma
AWARD
Inese Lečmane
Pirmsskolas izglītības klubs
«Rūķu skola»
Anete Zalužinska

7.– 9.kl.
1.– 4.kl.
1.– 9.kl.

1.– 12. kl.
1.– 12. kl.
7.– 9.kl.
1.– 12.kl.
7.– 12.kl.
13 – 25
gadi
13 – 25
gadi
5 – 6 gadi

Trešdiena
plkst.15.00
Pirmdiena
plkst.16.00
Ceturtdiena
plkst.15.00
Trešdiena
plkst.13.40,
ceturtdiena
plkst.15.00
Trešdiena
plkst.17.00
Ceturtdiena
no plkst.13.00 – 17.30
Trešdiena
plkst.16.00
Pirmdiena
plkst.16.00
Ceturtdiena
no plkst.13.00 – 18.00
Ceturtdiena
no plkst.16.00 – 18.00
Pirmdiena, otrdiena
plkst.18.00
piektdiena
plkst.15.00
Tikšanās notiek pēc
sarīkojumu plāna
Darba dienās
no plkst.9.00 – 12.00

Lugažu muižā valda dzejas noskaņas

Septembrī saieta namā «Luga
žu muiža» virmoja dzeja, dejas un
romantiska noskaņa – sākot ar pa
sākumu «Atnāc pie manis rudenī»,
jauniešu dzejas lasījumiem, 29.sep
tembrī daiļrunāšanas konkursu un
5.oktobrī pulksten 18.00 dzejas die
nu noslēguma pasākums «Platmales
etīdes 2»
«5.oktobra dzejas dienu noslēguma
pasākumu iecerēts veidot kā dažādu
valodu dzejas lasījumus. Pasākumu
kuplinās muzikālie priekšnesumu,
ēnu spēles un brīvie krāsu laukumi.
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Mēs ceram, ka tas būs labas noskaņas
un omas veicinošs pasākums skumjā
rudens vakarā! Aicināti visi interesen
ti un garām gājēji! No pulksten 17.00
varēs baudīt elektroniskās mūzikas
ritmus un vizuālās projekcijas,» stāsta
saieta nama «Lugažu muiža» vadītāja
Kristīne Ganiņa
Pasākuma organizatori ir parū
pējušies par interesentu nokļūšanu
uz pasākumu – kursēs pagasta auto
buss no Valkas pilsētas kultūras nama
pulksten 17.15 un pēc pasākuma uz
pilsētu. v
Sandra Pilskalne

Valkas ģimnāzijas jaunieši un skolotāji
pēc kopīgas ķīmijas stundas Gdaņskas licejā
aplūk ojām bot ān isk o dārzu.
Atvadīšanās no poļu jauniešiem bi
Trešdien, 12.septembrī visi tikā ja sirsnīga, jo nedēļas garumā bijām
mies Gdiņas vilcienu stacijā, no kuras pavadījuši daudz laika kopīgās no
devāmies ekskursijā pa Gdiņu. Mums darbībās un izklaidēs. Tādēļ ļoti gai
bija iespēja būt Akvalandijā, kur aplū dām viņus Valkā ar atbildes vizīti jau
kojām dažādus ūdens dzīvniekus. Pēc oktobra sākumā.
tam devāmies gar jūru un apskatījām
Projekta mērķis – dažādu tautu
Gdiņas pilsētu.
kultūras iepazīšana un angļu valodas
Ceturtdien aplūkojām daudzas vēs uzlabošana, noteikti tika sasniegts. Ie
turiskās vietas, kur sākās un norisinā pazināmies arī ar poļu jauniešu izglī
jās 2.Pasaules karš. Savukārt piektdie tības iespējām. v
nā pēc projekta grupu prezentācijām
Informāciju sagatavoja Valkas
un atskata par paveikto jau sākām do
ģimnāzijas skolotāja Vineta Skutāne,
māt par mājupceļu uz Latviju.
11.a klases skolniece Līga Lāce

BJC «Mice» pulciņi, kas darbojas uz
Valkas novada skolu bāzes

• Valkas novada izglītības iestāžu
5.– 9.kl.koris, pedagogi Ināra Vītola,
Liene Skruode, Gita Plūmīte.

Kārķu pamatskolā

• Kārķu 239.mazpulks, pedagogs
Vallija Ābele
• Vides izglītības pulciņš, pedagogs
Ģertrūde Ābele
• 3.– 4.un 7.– 9.kl.tautas dejas,
pedagogs Ineta Zute
• Folkloras kopa 1.– 9.kl., pedagogs
Liene Skruode
• Sīkāka informācija skolā pa
tālruni 64728148.

Ērģemes pamatskolā

• 1.– 4.kl.vokālais ansamblis,
pedagogs Gita Plūmīte
• Ērģemes 687.mazpulks 4.– 9.kl.,
pedagogs Inta Skrastiņa
• Folkloras kopa «Rikanda» 1.– 9.kl.,
pedagogs Skaidra Smeltere
• Leļļu teātris 1.– 4.kl., pedagogs
Agita Miķelsone
• 3.– 4.kl.tautas dejas, pedagogs
Olita Šauja
• Sīkāka informācija skolā pa
tālruni 64725338.

Ozolu pamatskolā

pedagogs Inguna Kalniņa
• Sīkāka informācija skolā pa
tālruni 64728459.

Vijciema pamatskolā

• Lietišķās mākslas pulciņš 5.– 9.kl.,
pedagogs Anita Lotiņa
• Vijciema 367.mazpulks 3.– 9.kl.,
pedagogs Anita Lotiņa
• Teātra pulciņš, pedagogs Gita
Dudele
• Sīkāka informācija skolā pa
tālruni 64728179.

Valkas pamatskolā

• 1.– 4.kl.koris, pedagogs Ināra
Vītola
• 1.– 2.un 3.– 4.kl.tautas dejas,
pedagogs Skaidra Smeltere
• 5.– 9.kl.teātra pulciņš, pedagogs
Egita Kačevska
• Sīkāka informācija skolā pa
tālruni 64723697.

Valkas ģimnāzija

• 10.– 12.klašu teātra pulciņš,
pedagogs Vita Kalvāne.
• Jauktais koris, pedagogs Inese
Nilklaviča
• Radošā darbnīca, pedagogs Iveta
Arone
• Sīkāka informācija skolā pa
tālruni 64707546.

• 1.– 4.klašu koris, 5.– 9.kl.ansamblis,
pedagogs Dagnija Pakalna
• 1.– 4.un 5.– 6.klašu tautas dejas,
JAUNIEŠU BIROJA DARBA LAIKS
Pirmdiena, otrdiena
13.00 – 21.00
Trešdiena
10.00 – 19.00
Ceturtdiena
13.00 – 21.00
Piektdiena
8.00 – 17.00

Septembris Vijciema pamatskolā

Vijciema pamatskolā ir tradīci
ja pirmajā nedēļā skolas pagalmā no
ziediem veidot dažādas kompozīcijas.
Tā kā vasara bija lietaina un arī sep
tembris neliekas pārāk saulains, tad
šogad kompozīciju tēma bija «Lietus
sargs». Katra klase, izmantojot dažā
dus dabas materiālus (ziedus, sūnas,
lapas u.c.), veidoja savu lietussargu.
12.sept emb rī skol ā notika dzejas
dien as, kur ās uzs tājās dzejnieces
un tulk ot ājas Zan e Brūvere un In
dra Brūver e-Dar ul iene. Skolēniem
ļot i pat ik a atr akt īvais dzejas lasī

jums, kā arī iespēja iemācīties da
žus vārdus turk u val odā.
Rudens ir arī pārgājienu laiks.
19.septembrī skolas bērni devās ru
dens pārgājienā, kurā apmeklēja tu
vākas un tālākas vietas Vijciema teri
torijā – Celīškalnu, Bitarīnkalnu, Tau
res purvu. Daļa skolēnu apmeklēja
un iepazinās ar krūmmelleņu audzē
šanu Anitas un Jāņa Lotiņu saimnie
cībā. Pārgājiena laikā skolēni izpildīja
uzdevumus, uzmanīgi vēroja un vāca
dažādus materiālus, ko skolotāji bija
norādījuši darba lapās. v
Skolas direktore Aīda Vītola

Rokskolauzņemjaunusaudzēkņus

Tradīcijasturpinās–SEBdzīvības
apdrošināšanadāvinaapdrošināšanuvisiem
Latvijaspirmklasniekiem!

N

B

JMK(Bērnuunjaunie
šu mūzikas klubs) Roksko
lasValkasfiliāleuzsākjauno
– 2012./2013.mācību gadu!
No 20.septembra notiek uz
ņemšana BJMK Rokskolas
Rokskolas audzēkņu koncerts Valgas kara muzejā
programmā (5 gadu profe
mācībuiestāde,kasvienīgāBaltijasvalstīs
sionālās ievirzes program
ma).Varpieteiktiesarīģitāras,basģitāras, piedāvā apgūt rokmūziku. Mācību gada
bungu,vokālaunsintezatoranodarbībām beigās audzēkņi iegūs ne tikai pārliecību
par savām muzikālajām dotībām, bet arī
vaisagatavošanasklasei.
viņuzināšanasunspējasapliecinošudiplo
BJMK Rokskola Valkā darbojas no mu.Valkasfiliālešobrīdirvienīgāšīsmācī
2011./2012.mācībugada,untoirapmeklē buiestādesfiliāleLatvijā.
juši 25 audzēkņi (t.sk. pieaugušie). BJMK
BJMK – Tavas izaugsmes spārni! v
Rokskola ir Jelgavā dibināta, akreditēta
Informācija:ErnestsLībietis,26364249.

ovērtējot mazo skol
niekuvecākupriekuunsko
lupārstāvjupozitīvāsatsauk
smes, SEB dzīvības apdroši
nāšana turpina tradīciju un
jau trešo gadu iepriecina
pirmklasnieku vecākus, dā
vinotnelaimesgadījumuap
drošināšanu1000latuvērtībā
visiem Latvijas pirmklasnie
kiem.
Apdrošināšana ir spēkā
visa gada garumā – sākot ar
šāgada1.septembrilīdzpat2013.gada31.augustam24stundas7
dienasnedēļā.Apdrošināšanasnoteikumuspirmklasniekuvecāki
varsaņemt,reģistrējotiesSEBmājaslapāsadaļā«Pirmklasniekure
ģistrācija»vaidodotiesuzSEBbankasfiliāli.v

IkvienuaicinaValkasnovada
Tūrismainformācijasbirojs!

Noslēdzoties aktīvajai tūrisma se
zonai,septembrīvērojamstiešipašmāju

interesentuskaitapieaugums.Parceļo
šanas iespējām Latvijā informāciju vai
rākvēlasiegūtapmeklētājinokaimiņze
mesIgaunijas,betlatviešupopulārākais
ceļojuma mērķis ir Tartu. Atklājies, ka
daudzi vietējie iedzīvotāji vēl joprojām
nav pilnībā iepazinuši savu novadu
un abas dvīņu pilsētas – Valku un Val
gu. Gan par visiem Latvijas novadiem,
gan Igauniju un tuvējo reģionu birojā
irpietiekamidaudzdažādubezmaksas
materiālu,kasregulāritiekatjaunotiun
papildināti ar jauniem. Apmeklējiet bi
roju!
Pēdējos mēnešos palielinājusies arī
intereseparsuvenīruiegādi.Dažinežē
lonaudukādasdārgākaspiemiņasvel
tes vai amatnieka darinājuma iegādei,
citiiecienījušilētākasmīļlietiņasnetikai
viesiem, bet arī sev. Populāri kļuvuši
magnētiarValkasskatiem,atslēgupie
kariņi, pildspalvas, porcelāna biķerīši,
glāzītes,krāsuzīmuļukomplekti,dāva
nu maisiņi ar Valkas/Valgas un Valkas
novada simboliku. Pēdējais jaunums –
magnēts ar Valkas pilsētas fotokolāžu,
bet drīzumā taps kolāža arī par Valkas
novadukopumā.Aicināmiegādāties!
Birojā var nopirkt arī kādu pavisam

īpašu dāvanu saviem draugiem vai ra
diem. Tā ir šokolāde – pastkarte, par
kuras saņemšanu pastkastē citā pasau
lesmalāparastiirlielsprieks.Tuvākajā
perspektīvāgaidāmašokolādearValkas
–Valgasainavāmuziesaiņojumavāka.
Birojā var iegādāties arī pastkartes ar
Valkas skatiem un Latviju raksturojo
šiem atēliem, ievietot tās īpašā aplok
snē ar zīdpapīra oderi un nosūtīt saņē
mējam.Birojspiedāvājaunuiespējušos
pastasūtījumusnoformētuzvietas.Sa
gādājietpārsteigumu!
Domājot par gada nogales svētkiem,
TūrismainformācijasbirojamunValkas
Mākslas skolai radusies ideja par krū
zīšu apgleznošanu ar Valkas/Valgas un
Valkasnovadatematikaiatbilstošiemat
tēliem. Šos, mūsu bērnu rokām radītos
mākslas darbus birojā varēs iegādāties
tie,kurivēlēsiestuviniekiemuzdāvināt
kautkoneierastuunīpašu.Sekojietin
formācijai!
Atgādinām,kavietējiemdaiļamatnie
cībasmeistariemirlieliskaiespējapiedā
vātsavusamatniecībasizstrādājumusar
Valkas pilsētas, Valkas novada, Valkas/
Valgas un Latvijas/Igaunijas simboliku.
Gaidīsimpiedāvājumus!v
AnitaTannenberga,
Tūrismainformācijasbirojavadītāja

SveicamoktobrajubilārusValkasnovadā!
Dzīvetomērirskaista
Kamērmīli
Unciet.
(K.Apškrūma)

Ērģemespagastā

Jāni Bērziņu 10.10., Aiju Selecku
10.10.,GunāruJurševski12.10.,Ilgu
Daini28.10.,ValdiGuļanu29.10.

Kārķupagastā

Ritu Ramati 12.10., Marutu Miezi
17.10.,DaciAmpermani18.10.

Vijciemapagastā

Solveigu Čakārni 11.10., Sarmu
Krūmiņu26.10.

Zvārtavaspagastā

Arvīdu Baumani 10.10., Andri
Grīviņu17.10.

Valkaspagastā

Modri Lācaru 6.10., Aivaru Magoni
6.10., Gunti Upīti 21.10., Visvaldi
Rumbenieku 23.10., Valentinu
Cuprijanoviču 26.10., Jāni Pāvulu
28.10.,StepanuKasjančuku29.10.

Valkaspilsētā

Luciju Znotiņu 01.10., Svetlanu
Miklovšu 01.10., Jāni Dubrovski
01.10.,Vitāliju Vdovinu03.10.,Aivaru
Matīsu 04.10., Sergeju Aprelkovu

06.10., Līgu Zobenu 07.10., Sandru
Laviņu 08.10., Viju Remicāni 08.10.,
Mariannu Ķiri 09.10., Nikolaju
Matvejevu 09.10., Litu Skrajāni
09.10., Ludmilu Šrubu 10.10.,
Mihailu Sopotovu 12.10., Nadeždu
Gavrilovu12.10.,MāruGulbi12.10.,
Annu Justi 14.10., Regīnu Jansoni
15.10,IlonuBisenieci15.10.,Ludmilu
Magoni 15.10., Andri Jundzi 15.10.,
Anatoliju Krikunu 15.10., Inetu
Bišķi16.10.,ElguZelču16.10.,Valiju
Burkēvicu16.10.,VilniZariņu17.10.,
Valdi Ķiri 19.10., Mihailu Visocki
19.10., Janu Čakārni 19.10., Birutu
Kopštāli 19.10., Nadezdu Mateshu
20.10., Antoņinu Šestakovu 20.10.,
Zintu Rudzīti 21.10., Smaidu Šulci
22.10., Mudīti Gerki 23.10., Liliju
Līviņu 23.10., Dainu Riekstu 23.10.,
Juri Rēpeli 24.10., Augustu Jurgenu
25.10., Arturu Gobu 25.10., Mariju
Gerasimovu 25.10., Ritu Kļaviņu
25.10., Marutu Rogu 25.10., Vili
Dzalbu26.10.,AnnuSavicku26.10.,
Sergeju Semjonovu 28.10., Dainu
Zēmeli 28.10., Sergeju Drožžinu
29.10., Imantu Šteinu 29.10., Irinu
Jašmolkinu31.10.
Valkasnovadadome

LaiLaimasrakstosļaujmūžu
Liktenisaust.
(K.Apškrūma)

Tākāakmenspēcrietavēlsiltumuglabā,
Sapņus,mīluunatmiņassaglabāsirds.
(O.Lisovska)

Aizvadītimūžībā

(Laikāno23.08.2012.līdz23.09.2012.
ValkasnovadaDzimtsarakstu
nodaļāreģistrētamiršana)

Laikāno23.08.2012.līdz
23.09.2012.Valkasnovada
Dzimtsarakstunodaļā
reģistrēta13bērnudzimšana:
8 meitenes – Evelīna, Elīna,
Adriana Marija, Sanija, Marta
Elza,Kate,Luīze,Lorēna.
5zēni–Askars,Alekss,Armands,
Artjoms,KristersReinholds.

S

veicamģimenesar
dzīvēnozīmīgonotikumu!
Valkasnovadadome

JurisPoga 
JurisIvanovs 
ImantsZunde
ArvīdsTrucis 
EgilsGulbis 
GunārsRožlapa
AlbertsNikels
OlgaPodegrāde
VeronikaSvekre
MaksisBāliņš
LilijaTrence 
TatjanaCvetkova

(dz.1963.)
(dz.1964.)
(dz.1959.)
(dz.1957.)
(dz.1942.)
(dz.1939.)
(dz.1932.)
(dz.1925.)
(dz.1923.)
(dz.1922.)
(dz.1921.)
(dz.1918.)

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem

Valkasnovadadome

5

Bez dzejas valoda neattīstīsies
Septembris ir dzejas
mēnesis. Dzejas dienas Lat

vijā allaž saistījušās ar īpašu
pacilātību gan senāk, gan šo
dien – savā ziņā tās ir kā Lat
vijas kultūras dzīves vizīt
karte. Dzejas dienas ir svētki
ne tikai pašiem dzejniekiem,
bet arī ikvienam pasākuma
apmeklētājam.
Valkas novads var būt pa
tiesi lepns ar to, ka mums
dzejnieku kļūst arvien vairāk
un ir pat nodibināta Valkas
novada literārā apvienība.
Viens no novada nozīmīgā
kajiem šī gada dzejas dienu
notikumiem bija dzejnieka un
dramaturga Normunda Ru
dzīša grāmatas «VAN VET
ĀKEN» atvēršanas svētki.
Lai uzzinātu ko vairāk par
grāmatas tapšanu, Normun
da daiļradi un nākotnes plā
niem, kādā rudenīgi saulainā
dienā aicināju viņu uz nelielu
sarunu.
Līdz šim N.Rudzīti vairāk
esam iepazinuši kā drama
turgu. Kāda ir Jūsu radošā
biogrāfija? Kādos žanros vēl
darbojaties? Kādi panāku
mi?
N.R. Man patīk darboties
dažādos žanros. Ar stāstiem
«Porsche» un «Vilciens» 2 ga
dus pēc kārtas esmu piedalī
jies Latvijas stāstu konkursos
un ieguvis godalgotas vietas.
Esmu vairāk kā 30 lugu au
tors. 1993.gada sākumā luga
«Tas vēl nav viss» iestudē
ta Latvijas Nacionālajā teātrī
(režisors Juris Rudzītis), bet
raidluga «Rekviēms» – Ra
dio teātrī 1994.gadā (režiso
re Irēna Cērmane). Esmu arī
vairāku dziesmu tekstu au
tors, mana dzeja ir izmantota
dziesmu tekstiem «Krasts»,
«Grieži» un citām.
Grāmatai tāds dīvains no
saukums «VAN VET ĀKEN».
Esam sapratuši, ka tas jālasa
no otras puses, tad sanāk –
«Nekā Tev nav». Kāpēc šāds
nosaukums?
N.R. Vārdu salikums «Van
vet āken» patiešām ir ne
daudz dīvains, bet tas vien
kārši labi skan un tas arī viss.
Tā ir vairāk kā skaņa, bez kā
das īpašas nozīmes. Grāma
tas nosaukums radās, ekspe
rimentējot ar vārdiem. Patie
sībā pats tikko kā aizdomājos,
ka šī ir tā saucamā raganu va

(N.Rudzītis)

loda. Kad lasa no otras puses,
tad arī nozīmei vajadzētu būt
pretējai. Bet vai tā ir? Nezinu.
Taču tas, ko izlasām no otras
puses – «Nekā Tev nav», no
teikti nav tas svarīgākais.
Valkas novada literārā ap
vienība tika izveidota pēc Jū
su iniciatīvas. Var taču kopā
sanākt arī tāpat. Kā radās do
ma, ka vajag apvienību?
N.R. Savulaik, 80.-to gadu
sākumā esmu darbojies Rīgas
rajona literātu apvienībā. Cil
vēkiem tas nozīmē daudz, ja
viņi nav katrs atsevišķi, bet
var darboties kopā. Apvienī
bas izveidošana – tā vispirms
ir lielāka iespēja rīkot pasā
kumus, var rakstīt projektus
un arī satikšanās reizi mēnesī
nav mazsvarīga. Ar apvienī
bas palīdzību vēlamies mek
lēt arī iespējas publicēties.
Bez literatūras valoda neattīs
tīsies, valodu attīsta dzeja un
atdzejojumi. Par to ir jādomā.
Tātad Valkā esat ienācējs.
Cik ilgi jau te esat un kā iz
domājāt, ka tieši Valka ir tā
vieta, kur gribat dzīvot un
radoši darboties?
N.R. Pirms tam dzīvoju
Saulkrastos un tas, ka tagad
esmu šeit, ir kārtējā nejaušība.
Kādu laiku biju dzīvojis Ērģe
mē, kad tur būvējām ceļu no
Ērģemes uz Vēveriem. Tāpēc
tā puse jau bija nedaudz iepa
zīta un zināma. Īsti saulkras
tietis jau arī neesmu, jo tēvs ir
no Limbažiem, bet māte – no
Salacgrīvas. Valkā esmu jau 2
gadus un man te patīk. Val
ka ir jauka pilsēta ar bagātu
kultūras dzīvi. Saulkrastos tā
nebija, jo visi pasākumi lielā
koties notiek tikai Rīgā.
Vai ir vēl kādi hobiji vai
nodarbošanās, kas sagādā
prieku? Kādi nākotnes plā
ni? Vai nav jau kādā mapī
tē atlasīti dzejoļi nākamajai
grāmatai?
N.R. Galvenokārt jau no
darbojos ar literāro darbību,
bet vēl savā tehnikā veidoju
gleznas. Tās nav ar eļļu, bet
gan caur datoru ar fotogrāfi
jām un apgleznošanu. Taču ar
gleznām nav tik vienkārši, kā
ar grāmatām. Lai varētu sarī
kot gleznu izstādi, tam nepie
ciešami krietni daudz lielāki
līdzekļi, nekā grāmatas izdo
šanai. Par nākošo grāmatu ru
nājot – protams, ka tai dzejoļi
jau pamazām krājas. Un pa

Normunds Rudzītis (pirmais no kreisās) ar saviem kolēģiem un atbalstītājiem
grāmatas atvēršanas svētkos
tiesībā tā būs jau trešā, jo šai
grāmatai ir divas nodaļas un
katra no tām ir kā atsevišķa
grāmata.
Prieks, ka tieši šeit savu
vietu ir atradis kāds radošs
cilvēks. Atliek vien novēlēt
veiksmi un iedvesmu ne tikai
Normundam, bet arī visiem
pārējiem Valkas novada lite
rārās apvienības biedriem.
Jūsu aktīvā darbība, grāmatu
atvēršanas svētki – tas ir ne ti
kai ieraksts Jūsu biogrāfijās,
tas ir arī Jūsu devums savai
pilsētai
Ko par jauno dzejas grā
matu un N.Rudzīša daiļradi
saka citi?
SIA «Vītola izdevniecī
bas» redaktore Ilona Vītola.
Ir prieks, ka Normunda dzeja
ir tik bagāta ar domām, viņam
ir ļoti filozofisks skatiens. Tā
pēc viņa dzeju ir vērts pala
sīt.
Valkas novada literārās
apvienības biedre Mārīte
Magone. Meklējot internetā
Normunda dzeju, nejauši at
radu viņa stāstu «Porsche»,
kas mani tā aizrāva, ka izla
sīju to no sākuma līdz galam,
īsts detektīvs.  
Valkas dzejniece Ausma
Kurpniece. Tā kā Normunds
vēl ir pirmspensijas vecumā,
tad visa viņa dzeja ir tāda
jaunāka, priecīgāka un ska
nīgāka. Šajā dzejā ir jāiedzi
ļinās, ir jāizprot viņa domu
lidojums.
Valk as dzejn iec e Zan e
Brūver e – Kvēp a. Šī grām a

Mīlestība dzejai un dvēselei dod spārnus.
Jāņa Deinata foto.
ta ļot i lab i pap ild in a latv ie
šu lit er at ūr as dzejas telp u.
Cer u, ka tā tiks pien āc īg i
nov ērt ēt a ne tik ai Valk as

mēr og ā, bet plaš āk. v
Inguna Medne, Valkas
novada domes sabiedrisko
attiecību speciāliste

tik nenosaucami skaists
tā kā tāds niagāras
ūdenskritums naktī

uz dolāra lasu
jaunā pasaules kārtība
bet saule spītīgi
atsakās rietēt
manā pīļu dīķī
* * *
mākoņu arhitekta
vissarežģītāko ideju
iemiesojums
man virs galvas
ar zibeņu zigzagiem
rotāta celtne
un vienīgie putni
kas lido pret vēju
tai apkārt
pamīšus pērkondārdiem
ķērc laikam taču
pieminot teslu un
blavatsku
varen jau skaļa
lietus lāšu simfonija

tik mīlīgi baiss
tā kā tāds albīns
melnais caurums
tik bezcerīgs kavētājs
tā kā tāds kārtējais
pasaules gals
šeit un tagad dienā
kad dzeltenas debesis
apspīd gaišzila saule
* * *
neredzams krauklis
gaisu jauc
kaimiņa sētā
uz mazmājiņas durvīm
uzzīmēta piramīda
ar visu redzošo aci

Livonijas Miķeļdienas gadatirgus Valgā

6.oktobrī ar dažādiem rudenīgi
raibiem tirgus stendiem un ak-

tivitātēm Valgā notiks ikgadējais
Miķeļdienas gadatirgus.
No 9.00 līdz 16.00 ikviens aicināts
apskatīt un iegādāties kāroto gadatirgū (Kesk ielā). Pie Valgas kultūras centra skanēs jautra mūzika,
uzstāsies ansambļi un kultūras
kolektīvi, klātesošos uzrunās un
jokus iz dzīves stāstīs jautrais Küla
Karla (Ciema Karls), kā arī trikus
rādīs cirka meistars. Kultūras centra
foajē notiks mājās ceptas maizes un
mājas vīna degustācija un izsole.
Foajē un Ovālajā zālē būs apskatāmas
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izstādes – gleznošanas nometnēs tapuši darbi (arī Valkas Mākslas skolas
audzēkņu veikums).
Valgas muzeja priekšā būs kalēja
smēde. Vēlāk turpat notiks auklu
pīšanas meistardarbnīca – uz pirkstiem pītās, āķu auklas, mezglu siešana
un dažādas spēles. Muzeja priekšā
varēs zīmēt uz asfalta, izmēģināt se
jas gleznojumus, kā arī novērtēt konkursa «No dabas nācis» darbiņus.
Muzeja iekštelpās interesenti aicināti
baudīt Valgas profesionālā izglītības
centra pavāru gatavotos neparastos
konservus ziemai un uzzināt re
ceptes. Muzeja galerijā notiks grāmatu siešanas darbnīca, darinot savu
piezīmju grāmatiņu. Muzeja pirmā

stāva galerijā būs apskatāma ceļojošā
izstāde, kas veltīta igauņu filmu 100.
gada dienai, un tā stāsta par Valgas
apriņķa kinoteātriem. Izstādi sagatavojuši arī Igaunijas Ģenealoģijas
biedrības Valgas apriņķa biedri. Miķeļdienas gadatirgus laikā (6.oktobrī)
muzeja pastāvīgās ekspozīcijas un
galerijas apmeklējums ir bez maksas.
Arī Sades parkā risināsies dažādi
raibi notikumi. Parka dīķī notiks
makšķerēšanas sacensības. Parkā būs
zaļumu apmaiņas stūrītis – iedzīvotāji
aicināti ņemt līdzi daudzgadīgos au
gus, kas pašiem vairs nav vajadzīgi,
bet kāda cita dārzā tie labi iederētos,
pretī, iespējams, atrodot jaunu skaistumu savam dārziņam. Parkā būs

apskatāmi arī lauku sētas putni un
dzīvnieki. Notiks Miķeļdienas jautrās
sporta spēles visai ģimeni. Tāpat
varēs vērot žonglieri un staigātāju pa
lenti. Klātesošos priecēs izrāde bērniem. Sades parkā un kultūras centra
apkārtnē bērni varēs izmēģināt piepūšamās atrakcijas, vilcieniņu, elektromobīļus, jāšanu ar poniju. No
vecām grāmatām – un jaunas iegūt
aicina Valgas Centrālā bibliotēka.

Visi gaidīti izbaudīt rudens raibumu Valgas Miķeļdienas gadatirgū 6.
oktobrī! (Programma apskatāma Lat
vijas – Igaunijas institūta blogā lii-lei.
blogspot.com.) v
Latvijas – Igaunijas institūts

Rekonstruējamā ceļa Vēveri – Kārķi pērles un «cietie rieksti»

No 1.augusta uzsākta
ceļa «Ziemeļu stīga» posma

Vēveri – Kārķi rekonstrukci
ja. Darbus konkursa kārtībā
veic SIA «Limbažu ceļi». Šis
ceļa posms ir 6,7 kilometrus
garš, taču gana sarežģīts, sa
gādājot ceļiniekiem diezgan
daudz nestandarta uzdevu
mu.

Izmaksas un laika grafiks

«Kopējās ceļa posma Vē
veri-Kārķi rekonstrukcijas izmaksas ir 2,7 miljoni latu. Pro
jekta laika grafiks paredz as
faltēšanas darbus pabeigt līdz
2013. gada 1.septembrim. Cik
daudz tiks izbūvēts šogad, ir
ļoti atkarīgs no laika apstāk
ļiem. Pašlaik intensīvi strādā
jam divos ceļa posmos, kur
arī ir uzstādīti luksofori. Līdz
ar to satiksmes dalībniekiem
jārēķinās ar 7 – 10 minūšu pa
pildus laiku, lai veiktu šo ceļa
posmu,» informē būvdarbu
vadītājs Māris Garklāvs.

Dižkoki un nestandarta
risinājumi

Ceļa posma Vēveri – Kārķi
pirmā puse ir izteikti līkumai
na un pauguraina, kas ir arī
viena no šīm ceļa vērtībām,
tā malās ir 2 valsts mēroga
dižkoki – Naglu dižvītols un
Kalnjāņgložu liepa, alpīnista
Imanta Zaula stādīta un kop
ta bērzu rinda un vēl vairā

ki citi ainaviski koki. «Būvēt
ceļu, kuram ir daudz līkumu
un virāžu, tas ir sarežģītāks,
izaicinošāks, bet arī intere
santāks process. Šis darbs vi
su laiku prasa rēķināt. Ceļa
posms Vēveri – Kārķi ir īpašs
ar dižkokiem ceļa malās, kur
nepieciešami nestandarta ri
sinājumi. Pašlaik sadarbojo
ties būvniekiem, būvuzrau
giem, projektētājiem, Dabas
aizsardzības pārvaldei, Valsts
vides dienestam un SIA «La
bie koki» speciālistiem tiek
meklēts tehnisks risinājums,
lai uzbūvētu kvalitatīvu ce
ļu vienlaikus saglabājot ko
ku veselības stāvokli. Šobrīd
jau SIA «Labie koki» arboris
ti ir profesionāli un saudzīgi
sakopuši koku vainagus, lai
nodrošinātu satiksmes brīv
telpu, pašlaik tiek meklēts
risinājums koku sakņu aiz
sardzībai» stāsta Māris Gar
klāvs. Arī ceļa meistars Aivars
Grasis atzīst, ka viņa 30 gadu
ceļinieka darba pieredzē, tas
ir pirmais gadījums – tik tuvu
ceļa malām aug valsts mēroga
dižkoki.

Karavīru pārapbedīšana

Uzsākot ceļa rekonstruk
cijas darbus, būvnieki tika
informēti, ka 3 vietās – pie
Kalnjāņgložu, «Lejaspelēdu»
un «Smilškalnu» ceļgaliem ir
iespējami vācu karavīru ap
bedījumi. Sadarbībā ar Lat
vijas Brāļu kapu komiteju un

nevalstisko organizāciju «Le
ģendas» tika veikta izpēte,
kuras rezultātā pie «Lejaspe
lēdu» mājas ceļgala 25.augus
tā atraka 3 vācu karavīru ka
pus. «Karavīri bija apglabāti
zārkos, kas šādās situācijās ir
diezgan reti. Diviem karavī
riem bija arī identifikācijas že
toni. Pie mirstīgām atliekām
tika atrasta pulksteņķēde un
ķīmiskais zīmulis. Tagad mirstīgās atliekas un lietas nodo
tas ekspertīzei, lai identificētu
karavīrus. Varbūt notiek brī
nums un izdodas atrast tu
viniekus. Ja tuvinieki netiek
atrasti, tad visi vācu karavīri
tiek civilizēti pārapbedīti Piņ
ķos vācu karavīru kapsētā,»
informē nevalstiskās organi
zācijas «Leģendas» vadītājs
Tālis Ešmits. Šīs ekspedīcijas
laikā tika apsekota arī pārē
jā Kārķu pagasta teritorija,
kuras rezultātā tika atrastas
5 krievu un 11 vācu karavī
ru mirstīgās atliekas. Paldies
Tālim Ešmitam, Edmundam
un Pēterim Bušiem un pārējai
komandai, kuri pašaizliedzīgi
un rūpīgi strādāja, lai meklē
tu karavīru apbedījumu vie
tas. Aicinām iedzīvotājus in
formēt, ja zināmas vēl kādas
neapsekotas karavīru apbedī
jumu vietas.

Sešu zelta rubļu
vērts akmens

Ne tikai koki un apbedīju
mi ir prasījuši īpašu pieeju

«Ceļa posma Vēveri-Kārķi malā ir divi valsts mēroga
dižkoki, vairāki ainaviski koki – tas viss prasa nestandarta
risinājumus,» atzīst būvdarbu vadītājs Māris Garklāvs
ceļa rekonstrukcijai, par to
parūpējies arī vietēja mēroga
dižakmens, kas atradās zem
ceļa klātnes un daļēji arī grā
vī. Par šāda akmens esamību
informēja vietējais iedzīvo
tājs Jānis Ampermanis, kurš
atcerējās, ka padomju gados
rekonstruējot ceļu, akmens ir
aprakts. Interesanta ir leģen
da par šo lielo, galdam līdzīgo
akmeni – pirmajā brīvvalsts
laikā «Irbīšu» un «Ārniku»
saimnieks viens no otra no
pircis šo akmeni par sešiem
zelta rubļiem.
Ceļiniekiem izdabūt milzi
grāvja malā nenācās viegli.

Brīžiem jau likās, ka vai tas
maz būs iespējams. Neska
toties uz to, ka tika nedaudz
sabojāts ekskavatora kauss,
akmens tagad ir ceļa malā.
Ja rudens būs «zelta», tad ir
liela cerība, ka jau šogad kāds
posms no «Ziemeļu stīgas»
ceļa būs sudraba – tiks uzklā
ti pirmie kilometri ar asfalta
kārtu. Mēs ļoti ticam – viss
izdosies kā iecerēts, tad arī
cilvēki un koki būs laimīgi
un šie objekti kā pērles ce
ļa malā bagātinās ainavu un
kultūrvidi. v
Sandra Pilskalne

Mācību gads būs zīmīgs ar pasākumu ciklu «Mana Latvija»
(skauti, gaidas, jaunsargi, pionieri
V
alsts izglītības satura centrs, u.c.) vēsturi. Konkursa uzvarētājus
sadarbībā ar valsts institūcijām,
pašvaldībām, izglītības pārvaldēm
un iestādēm, kā arī ar nevalstiskajām
organizācijām, 2012./2013.mācību gadā īstenos vērienīgu pilsoniskās un
patriotisma audzināšanas pasākumu
ciklu, kas veltīts Latvijas Republikas
proklamēšanas 95.gadadienai.
Pirmsskolas vecuma bērni, skolēni
un studējošā jaunatne tiks aicināti
izzināt tautas tradicionālo kultūru,
savas dzimtas, skolas, dzimtās puses un valsts vēsturi, domāt zaļi un
radoši. Interesanti notikumi gaidāmi
gan tiem, kuri darbojas interešu izglītības pulciņos, gan tiem, kuri vēlas
būt pilsoniski aktīvi, neiesaistoties
interešu izglītības programmās un
nevalstiskajās organizācijās, bet dar
bojas individuāli.
Līdzās jau tradicionālajiem sarīkojumiem, kuros izglītības iestāžu
audzēkņi iesaistās ik gadu, būs arī
konkursi un sarīkojumi, kas notiek pir
mo reizi. Viens no tādiem ir konkurss
«Nometnes dalībnieka stāsts», kurā
skolēnu komandas varēs pētīt Lat
vijas bērnu un jauniešu nometņu

gaida lieliska balva – nometne «Mana
Latvija».
Radošo darbu konkurss internetā
«Tu esi Latvija!» piesaistīs tos jauniešus, kuri interesējas par savas dz
imtas likteņgaitām. Šis projekts balstās
uz interneta tehnoloģiju izmantošanu
un tā rezultātā papildināsies virtuālā enciklopēdija «Latvijas ļaudis»
(www.gramata21.lv). Tiek plānots
arī inovāciju konkurss «Zaļie rullē!»,
kura ideja ir izgudrot dažādus
izstrādājumus, kas saudzē vidi
un neatstāj ietekmi uz to. Pašiem
jaunākajiem – pirmsskolas vecuma
bērniem, tiek plānoti sadziedāšanās
svētki «Latvija katrā dziesmiņā». Inte
resanti projekti gaidāmi arī jaunajiem
māksliniekiem. Viens no tiem notiks
sadarbībā ar Latvijas Likteņdārzu,
kurā jaunie mākslinieki tiks aicināti
veidot vēlējumu Latvijai.
Tā kā arī Lietuvas Republika 2013.
gadā svin 95.gadadienu, notiks kopēji
svētki – latviešu un lietuviešu tautas
deju festivāls «Es dziedāju, gavilēju,
uz robežas stāvēdama» vairākos Lat
vijas pierobežas novados.

Folkloras kopa «Vainadziņš» kuplina valsts dzimšanas
dienas svinības BJC «Mice». Foto no arhīva.
Lai šajās un visās citās aktivitātēs
iesaistītos arī Valkas novada bērni
un jaunieši, Valkas novada bērnu
un jauniešu centrs (BJC) «Mice»
10.oktobrī plkst.16.00 aicina atbildīgos
par interešu izglītību skolās, interešu

izglītības pedagogus un citus in
teresentus uz sarunu. Kāda būs
mūsu Latvija, ir atkarīgs no mums
pašiem!v
Vita Kalvāne, Valkas novada
BJC «Mice» direktore

«Gadu laiki» fotogrāfijā un floristikā

P

iektdien,
12.oktobrī
plkst. 17:00 Valkas novadpēt
niecības muzeja Izstāžu zālē
atklās fotogrāfa Alda Māra
Dubļāna un floristes Ingas
Danielas darbu izstādi «Gadu laiki».
Par izstādi stāsta paši tās
autori.

Aldis Māris Dubļāns: «Kat
ram radošam cilvēkam mūžā
pienāk brīdis vai pat vairāki,
kad ir vēlme atskatīties uz pa
darīto. Man šī vēlme radās
pēc 60 šai saulē nodzīvota
jiem gadiem. 45 no tiem dar
bojos fotogrāfijā. Kas ir «Gadu
laiki»? Tie ir kā gadu gredzeni
kokam. Tos aplūkojot var re
dzēt, kāds bijis katrs no ga
diem – cik ražens un aktīvs
vai blāvs un neizteiksmīgs.
Fotogrāfijā ir gluži tāpat. Savu
daiļradi esmu sadalījis trijos
posmos atbilstoši muzeja Iz

stāžu zāles telpām.»
Kāpēc kopā ar Ingu Danie
lu? Par to stāsta pati Inga.
«Mums kopā veidot jaunas
ekspozīcijas ir ļoti viegli, jo
mēs viens otram nediktējam
noteikumus. It kā katrs atse
višķi, bet tai pašā laikā viens
otru papildinām. Man patīk,
ka kopā mūsu darbi ir
harmonijā. Tā ir pilnīga emocionāla saskaņa. Esmu patiesi
priecīga un pagodināta par
līdzšinējo sadarbību, sākot no
pirmās izstādes Valgas kultūras namā, kad biju galīga

iesācēja. Pēc tam bija izcils kopdarbs Fotogrāfijas muzejā
Rīgā un visbeidzot arī Valkas
novadpētniecības
muzejā,
piedaloties ādas apstrādes
māksliniecei Elīnai Palmai.»
A.M.Dubļāns un I.Daniela
ir vairākkārt piedalījušies Val
kas novadpētniecības muzeja
rīkotajās novada mākslinieku
darbu izstādēs. 1996.gadā
muzejā bija Ingas Danielas
(Straubergas) darbu izstāde.
Aldim Mārim Dubļānam ir
bijušas vairākas tematiskās
izstādes. 1999.gadā Valkas

muzejā eksponēja A.M.Dubļāna un I.Danielas (Strauber
gas) izstādi «Sveiks, Erot!»,
kopā ar E.Palmu (Lubiņu).
Izstāde būs atvērta līdz
25.novembrim. Muzeja darba
laiks: pirmdienās – piektdie
nās plkst.10.00 – 17.00; sest
dienās, plkst.10.00 – 16.00. Ie
ejas maksa: Ls 0,50 (pensionā
riem, studentiem un skolē
niem Ls 0,20). v
Ligita Drubiņa,
Valkas novadpētniecības
muzeja speciāliste
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VALKAS
novads

Valkas novada afišu stabs. Valkas novadā viss notiek

2012.
Valkas pilsētas kultūras
nama pasākumi

• 28.septembrī
plkst.19.00
kamerzālē – Valkas pilsētas
teātra izrāde – Andrejs Zinčuks
«Mērkaķīte». Izrāde vēsta par
izcilas aktrises likteni, kas ir
kā himna visas pasaules ak
tieriem. Mēs iepazīstam Pri
madonnu viņas dzīves pēdējā,
agra rīta stundā Mākslas dar
binieku pansionāta istabiņā,
visu aizmirstu un nevienam
nevajadzīgu. Dzīvē, teātra
svētā vārda pielūgsmē un kar
jeras mērķu sasniegšanai, ir
iets «pār līķiem», tādējādi iz
postot ģimeni un pazaudējot
draugus. Ir palikušas tikai
skaudras atmiņas un uzmācīgas domas. Vientulība, vientulība, vientulība… Ieeja – 2
lati.
• 6.oktobrī  – Raiņa ielas Ru
dens kokteilis ar dažādām ak
tivitātēm visas dienas garumā
sākot no robežpunkta līdz Sa
ieta namam «Lugažu muiža».
• 6. oktobrī no plkst.20.00
līdz 2.00 kultūras namā – bal
līte «Nāc ar mani padejot» vi
sām paaudzēm kopā ar DJ
Jāni Gustapu. Ieeja līdz 22.00
– 1 lats, pēc 22.00 – 2 lati.
• No 9.oktobra plkst.19.00
otrdienās un ceturtdienās spo-

K

guļzālē nodarbības uzsāks
Veselīgas vingrošanas grupa.
Vadītāja – Sandra Daņilova.
• 14.oktobrī plkst.17.00 – Lat
vijas un Igaunijas Nacionālo
operu mākslinieku koncerts.
Piedalīsies LNO solisti – Inga
Šļubovska, Viesturs Jansons,
Juris Ādamsons un   LNO orķestris, kā arī Pritt Volmer no
Igaunijas Nacionālās operas.
Koncertā skanēs populāra latviešu komponistu – A.Žilinska, J.Mediņa, E.Dārziņa un
A.Maskata mūzika, kā arī
fragmenti no Dž.Rosīni operas
«Seviļas bārddzinis». Koncer
ta diriģents – Normunds Vai
cis. Biļetes maksā 5, 6, 7, 8 un
10 latus. Tās nopērkamas Val
kas kultūras namā pie dežuranta katru darba dienu no
plkst.9.00 līdz 15.00 un no
16.00 līdz 20.00, www.bile
suserviss.lv un Biļešu servisa
kasēs.
• 19.oktobrī plkst.19.00 – pro
jekta Kinopunkts piedāvātais
latviešu animācijas filmu se
anss: E.Jansons «Kā Lupatiņi
mazgājās», N.Skapāns «Es
gribu redzēt rūķīšus!», R.Pētersons «Ursus», J.Cimermanis «Korida» un D.Rīdūze «Zīļuks». Ieeja – 50 santīmi.
• 27.oktobrī – Pasākums «Val
kas pilsētas kultūras nama
ēkai – 85». Plkst.18.00 amatiermākslas kolektīvu koncerts,
vakara noslēgumā – svētku
balle kopā ar grupu «Tonick».

Valkas novadpētniecības muzejā

• Līdz 6.oktobrim – Tatjanas
Ābeltiņas gleznu izstāde «kad
laiks uz mirkli apstājies…».
Izstādē skatāmi darbi, kas ta
puši šajā gadā dažādās tehni
kās (akvarelis, spray art –
aerosolu baloniņu tehnika,
eļļa).
• 12.oktobrī plkst.17.00 –
fotogrāfa Alda Māra Dubļāna
un floristes Ingas Danielas
darbu izstādes «Gadu laiki»

Valkas pilsētas kultūras
nama ēkai – 85

Pļaujas svētku dievkalpojumi
7.oktobrī plkst. 10.00 Valkas Lugažu baznīcā
7.oktobrī plkst 12.30 Ērģemes baznīcā
7.oktobrī plkst.14.30 Kārķu baznīcā
Valkā un Kārķos atsākušās Iesvētes mācības. Interesenti var vēl
pievienoties. Sīkāka informācija: mob.t. 29162772 – mācītājs
Ģirts Kalniņš.

29.septembrī plkst. 17.00 Ērģemes kapos
29.septembrī plkst. 17.00 Vijciema kapos
6.oktobrī
plkst. 15.00 Stoķu kapos
plkst. 16.00 Valkas Meža kapos
plkst. 18.00 Valkas Cimzes kapos

Informatīvo izdevumu
Valkas pilsētā izplata Jauniešu dome

Valkas novada
pašvaldības
informatīvs
izdevums

«Piecus kaķus» un citus
A.Kronenberga grāmatu tēlus.
Zīmēsim arī katrs pats savu
kaķi un veidosim «kaķu
izstādi».
• No 22.oktobra līdz 2.novembrim – izstāde «Tādā
dzelteni rudā rudenī Pāri ze
mei āboli veļas…» (25.oktobrī
Arturam Gobam – 80). Skolēni
Valkas novada
Centrālajā bibliotēkā varēs pārbaudīt savas zi• No 1.līdz 15.oktobrim – nāšanas risinot krustvārdu
izstāde «3.oktobrī dzejniekam mīklu «A.Goba un dzejoļi
Eduardam Veidenbaumam – bērniem».
145».
Sporta pasākumi
• No 5.līdz 19.oktobrim –
•
4.oktobrī
no plkst.15.00 līdz
izstāde «10.oktobrī dzejniecei
18.30
pie
brīvdabas
estrādes –
Veronikai Strēlertei – 100».
• No 8.līdz 22.oktobrim – skriešanas seriāls «Optimists»
izstāde «Rakstniece no Sediešu – «Rudens 2012» V kārta.
kakta» (mūsu novadniecei Vi • 6.oktobrī plkst.11.00 Valkas
šaha klubā – Pīrsa Bola atceres
jai Upmalei – 80).
• No 16.līdz 31.oktobrim – turnīrs šahā, Valkas kauss, 6.
izstāde «21.oktobrī dzejnie- kārta.
kam, esejistam, publicistam • 11.oktobrī no plkst.15.00
līdz 18.30 pie brīvdabas esAndrejam Eglītim – 100».
• No 22.oktobra līdz 9.no- trādes – skriešanas seriāls
vembrim «Mīlēt – tas nozīmē «Optimists» – «Rudens 2012»
apzināties pienākumu» (Val VI kārta.
kas stāstniekam Arturam Go • 18.oktobrī Valkas kultūras
namā – skriešanas seriāla
bam – 80).
• Līdz oktobra beigām lasīta «Optimists 2012» uzvarētāju
vā – Kiprai veltīta izstāde. No apbalvošana.
2012.gada 1.jūlija Vidusjūras
salu valsts Kipra ir kļuvusi par • 27., 28., 29.septembrī un 25.,
Eiropas Savienības prezidējo 26.un 27.oktobrī Valkas pilsētā
šo valsti, tās prezidentūras – gadatirgus.
laiks ES ilgs līdz gada bei
Ērģemes pagastā
gām.
• 12.oktobrī plkst. 22.00 Tur
nas tautas namā balle un
Bibliotēkas Bērnu
diskotēka kopā ar grupu
literatūras nodaļā
• No 8.līdz 20.oktobrim – «Tranzīts».
izstāde «18.oktobrī grafiķim,
bērnu grāmatu ilustratoram
Albertam Kronenbergam –
125 (1887. – 1958.)».
• 17.oktobrī plkst.15.30 –
radoša pēcpusdiena jaunākā
skolas vecuma bērniem. Lasīsim, zīmēsim un krāsosim

Kārķu pagastā

• 7.oktobrī plkst. 9.00 tautas
namā zolītes čempionāts.
• 13.oktobrī plkst. 19.00 tau
tas namā amatierteātra izrāde
«Divas sirdis».
• 21.oktobrī plkst. 9.00 tautas
namā zolītes čempionāts.

• Visu oktobri tautas namā
un jauniešu centrā, gatavo
joties pagasta sacensībām,
iespējams vingrināties šaha,
dambretes un novusa spēlē.

Saieta namā
«Lugažu muiža»

• 5.oktobrī plkst.18.00 dzejas
dienu noslēguma pasākums
«Platmales etīdes 2».
Kursēs pagasta autobuss no
Valkas pilsētas kultūras nama
plkst.17.15 un pēc pasākuma
uz pilsētu.
• 6.oktobrī no plkst.14.00
līdz 17.00 velo-foto orientēšanās «Raiņa ielas garumā».
Starts no Valkas kultūras nama
informācijas centra (dežuranta
telpas). Reģistrēšanās no 13.30.
Orientēšanās organizēta Raiņas ielas svētku ietvaros «Raiņa ielas Rudens kokteilis».
• 20.oktobrī plkst. 12.00 bibliotēkas telpās otrajā stāvā
Dambretes turnīrs.

Vijciema pagastā

• 5.oktobrī «Mirdzās» Rudens
ražas svētki.
• 13.oktobrī plkst.10.00 pulcēšanās pagasta centrā ar mašīnām. Kustīgais pasākums
«Bagātību lādes meklējumos»
– 2. brauciens – vēstures un
kultūras mantojuma objektu
un ainavu apskate Vijciema
teritorijā. Pārbraucienu vada
Rudīte Gulbe.
• 1. – 31.oktobris Foto akcija
«Rudens Vijciemā».
• 31.oktobrī plkst.19.00 pa
gasta centrā izstāde «Ķirbji un
sveces».

Zvārtavas pagastā

• 28.septembrī plkst. 20.00
Mierkalna tautas namā no
vada sakoptības skates laureātiem veltīts vakars. v

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

Pasākumi Valkas novada skolās

opš 1927.gada, kad notika Valkas Tautas nama
iesvētīšana, ir pagājis notikumiem bagāts laiks. Tas ir laiks, kas
sevī ietver 85 gadu vēsturi un pieredzi. Šis gada skaitlis Val
kas pilsētas kultūras namā tiks atzīmēts sestdien, 27.oktobrī.
Plkst.18.00 sāksies amatiermākslas kolektīvu koncerts, bet va
kara noslēgumā – svētku balle kopā ar grupu «Tonick». v
Mārīte Meļķe, Valkas pilsētas kultūras nama direktore

SVECĪŠU VAKARI VALKAS
NOVADA KAPSĒTĀS

atklāšana. Izstāde būs atvērta
līdz 25.novembrim. Muzeja
darba laiks: pirmdienās –
piektdienās plkst.10.00 – 17.00;
sestdienās, plkst.10.00 – 16.00.
Ieejas maksa: Ls 0,50 (pensionāriem, studentiem un skolēniem Ls 0,20).

Ērģemes pamatskolā

• 28.septembrī – dalība Zinātnieku naktī Rīgā.
• 5.oktobrī – Skolotāju diena ģimnāzijā (12.
• 28.septembrī – Olimpiskā diena.
• No 1. līdz 5.oktobrim – ražas nedēļa «Mi- klašu skolēni kļūst par skolotājiem un visa sko
la šajā dienā ir viņu rīcībā).
ķelītis».
• No 6. līdz 13.oktobrim Valkas ģimnāzija uz• 5.oktobrī – Skolotāju diena.
ņem viesus no III Liceum Ogolnoksztalcace
Gdaņskas (Polija) skolas.
Kārķu pamatskolā
• 21.septembrī – Miķeļdienas tirdziņš.
Valkas pamatskolā
• 27.septembrī – skolas zaļā karoga saņemšana
•
No
24.
līdz
28.septembrim – Miķeļdienas izRīgā.
• 28.septembrī – septembrī - Olimpiskā diena. stāde.
• 28.septembrī – dalība Olimpiskajā dienā (vien• 4.oktobrī – Skolotāju diena.
• 24.oktobrī – Lasīšanas stunda «Ņem grāmatu laikus skolas sporta diena).
• 5.oktobrī – Skolotāju diena.
un lasi!».
• 26.oktobrī – skolēnu un skolotāju foto pre- • 12.oktobrī septembrī skolēnu pašpārvaldes
prezidenta vēlēšanas.
zentācijas «Ķer sajūtas un mirkli!».
• Oktobrī Meža dienu projekta noslēguma • 17.oktobrī – skolas padomes sanāksme.
pasākums.

Ozolu pamatskolā

Vijciema pamatskolā

• 28.septembrī – dalība Olimpiskajā dienā (vien• 1.oktobrī – izstāde «Rudens veltes» un laikus skolas sporta diena).
• 5.oktobrī – Skolotāju dienas atzīmēšana
Miķeļdienas tirdziņš.
• 5.oktobrī – Skolotāju dienas pasākums (ar skolā.
• No 8. līdz 12.oktobrim – ražas svētki.
skolas padomes piedalīšanos).
• No 15. līdz 19.oktobrim – gatavošanās stāst• No 22. līdz 26.oktobrim – Krāsainā nedēļa.
nieku konkursam un noslēgumā konkurss. v

Valkas ģimnāzijā

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

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

Datorgrafika: Arnis Ozoliņš;
Iespiests tipogrāfijā «Zelta Rudens»

